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Szanowni Państwo, 
Przekazuję Państwu sprawozdanie Okręgowego Inspektora Pracy we Wrocławiu z działalności 

Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu w roku 2016, zawierające wyniki i wnioski uzyskane  

w efekcie działań kontrolno-nadzorczych i prewencyjnych zrealizowanych przez inspektorów pracy  

OIP we Wrocławiu. 

Realizując cele i misję Państwowej Inspekcji Pracy, którymi jest uzyskanie poprawy przestrzegania 

prawa wobec osób świadczących pracę, poprzez skuteczną działalność kontrolną i prewencyjną, pracownicy 

Państwowej Inspekcji Pracy od 97 lat, z ogromnym zaangażowaniem i w sposób profesjonalny podejmują 

działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy. Niezalenie od uwarunkowań politycznych, społecznych 

i gospodarczych, inspektorzy pracy zawsze realizowali wyznaczone zadania w sposób sumienny i niezwykle 

ofiarny, dzięki czemu nasza instytucja konsekwentnie i rzetelnie wypełnia nałożone zadania, od początku 

działalności stojąc na straży praw pracowniczych i dbając o ich bezpieczeństwo. 

Program działania Państwowej Inspekcji Pracy, realizowany w roku 2016, który obejmował oprócz 

zadań kontrolnych, także zadania dotyczące informowania i doradztwa, zawierał również zagadnienia 

realizowane w ujęciu jednorocznym i długofalowym. Realizując zadania określone w powyższym programie, 

Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu organizował liczne akcje zachęcające pracodawców  

do inwestowania w poprawę warunków pracy oraz tworzenia wzorców utrzymywania wysokich standardów 

dbania o bezpieczeństwo na co dzień.   

Nowością wśród realizowanych zadań w 2016 r., był program wprowadzony z inicjatywy Głównego 

Inspektora Pracy, stanowiący połączenie działań kontrolnych z działalnością  prewencyjną, w ramach 

realizacji tematu o nazwie „Pierwsza kontrola”, skierowany do mikroprzedsiębiorstw oraz małych  

i średnich zakładów. Kontrole te miały charakter audytowo-doradczy, bez restrykcyjnego działania,  

a w ich wyniku tylko wyjątkowo stosowano sankcje wobec pracodawców.  

Efektywna realizacja zadań Państwowej Inspekcji Pracy, w zakresie ochrony praw pracowniczych, 

jest możliwa 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 tym miejscu po raz kolejny pragnę 

bardzo podziękować wszystkim za zaangażowanie i wsparcie w realizowane przedsięwzięcia na rzecz 

dalszej poprawy warunków pracy i bezpiecznych form jej wykonywania. 

   Okręgowy Inspektor Pracy 

      Małgorzata Łagocka 
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I. Wprowadzenie 

 

1. Państwowa Inspekcja Pracy – informacje podstawowe 
 

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 ustaw ą z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Pa ństwowej Inspekcji Pracy  (Dz.U. z 2015 r. 

poz. 640, z późniejszymi zmianami). 

 

 

 

 

Państwowa Inspekcja Pracy podlega Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej. Nadzór nad 

Państwową Inspekcją Pracy, w zakresie określonym w ustawie, 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 (SLIC). 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 Mi ędzynarodowej 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. z 2015  r. poz. 640 ze zmianami  

oraz z 2016 r. poz. 1948). Oprócz tego, zadania Inspekcji wynikają z szeregu innych aktów 

prawnych rangi ustawowej. 

 

Misją Państwowej Inspekcji Pracy 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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Wykonując nałożone zadania Państwowa Inspekcja Pracy 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). 

 

3. Zadania Państwowej Inspekcji Pracy 

Do zadań Państwowej Inspekcji Pracy należą w szczególności: 

 nadzór i kontrola przestrzegania przepisów prawa pr acy , 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 legalno ści 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, o których mowa w art. 18c ustawy z dnia 20 

kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U.  

z 2015 r. poz. 149 i 357), zgodnie z warunkami określonymi w art. 19c, art. 19d, art. 19ga 

i art. 85 ust. 2 tej ustawy; 

 kontrola legalności zatrudnienia, innej pracy zarobkowej oraz wykonywania pracy przez 

cudzoziemców ; 

 kontrola spełniania przez wyroby  przeznaczone do stosowania u pracodawców wymagań 

lub kontrola w zakresie stwarzania przez wyroby zagrożenia, w rozumieniu ustawy z dnia 13 

kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. poz. 542), z 
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wyłączeniem wyrobów podlegających kontroli innych właściwych organów nadzoru rynku,  

w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, 

oraz prowadzenie postępowań w sprawie takich wyrobów; 

 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; 

 nadzór nad spełnianiem przez pracodawców obowi ązków  określonych w art. 35 oraz  

art. 37 ust. 5 i 6 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 

18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń 

w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, 

zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 

793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG  

i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz. Urz. UE L 396  

z 30.12.2006, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1907/2006", zgodnie  

z odrębnymi przepisami dotyczącymi ochrony pracy, w zakresie swoich kompetencji; 

 nadzór nad przestrzeganiem warunków stosowania substancji  określonych przez 

Europejską Agencję Chemikaliów na podstawie art. 9 ust. 4 rozporządzenia nr 1907/2006, w 

zakresie swoich kompetencji; 

 podejmowanie działań polegających na zapobieganiu i ograniczaniu zagro żeń  

w środowisku pracy , a w szczególności: 

⋅ badanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy  oraz kontrola stosowania 

środków zapobiegających tym wypadkom, 

⋅ analizowanie przyczyn chorób zawodowych  oraz kontrola stosowania środków 

zapobiegających tym chorobom, 

⋅ inicjowanie prac badawczych  w dziedzinie przestrzegania prawa pracy, a w 

szczególności bezpieczeństwa i higieny pracy, 

⋅ inicjowanie przedsi ęwzięć w sprawach ochrony pracy w rolnictwie indywidualnym, 

⋅ udzielanie porad  służących ograniczaniu zagrożeń dla życia i zdrowia pracowników, a 

także w zakresie przestrzegania prawa 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; 
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 kontrola przestrzegania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy, o których mowa w ustawie 

z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie 

zmodyfikowanych  (Dz. U. z 2007 r. Nr 36, poz. 233, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 oraz z 2015 r. 

poz. 277) oraz określonych w zezwoleniach na prowadzenie zakładów inżynierii genetycznej 

i w zgodach na zamknięte użycie mikroorganizmów genetycznie zmodyfikowanych oraz w 

zgodach na zamknięte użycie organizmów genetycznie zmodyfikowanych, w tym w zakresie: 

⋅ oznakowania zakładu inżynierii genetycznej lub jego części, 

⋅ środków bezpieczeństwa związanych z daną kategorią zamkniętego użycia, 

⋅ urządzeń używanych podczas zamkniętego użycia w odniesieniu do danej kategorii 

zamkniętego użycia określonej w zezwoleniu na prowadzenie zakładu inżynierii 

genetycznej oraz w zgodzie na zamknięte użycie, 

oraz kontrola prowadzonej dokumentacji  dotyczącej zamkniętego użycia mikroorganizmów 

genetycznie zmodyfikowanych lub organizmów genetycznie zmodyfikowanych 

przeprowadzanego w zakładzie inżynierii genetycznej, jeżeli dokumentacja ta zawiera 

informacje mające związek z bezpieczeństwem i higieną pracy; 

 kontrola ewidencji pracowników wykonuj ących prace w szczególnych warunkach lub  

o szczególnym charakterze , o której mowa w art. 41 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 19 grudnia 

2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. Nr 237, poz. 1656, z późn. zm.; 

 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; 

 wydawanie i cofanie zezwole ń w przypadkach, o których mowa w art. 3045 ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (dot. wykonywania pracy lub innych zajęć zarobkowych przez 

dziecko do ukończenia przez nie 16 roku życia); 

 wykonywanie zada ń okre ślonych w ustawie  z dnia 10 czerwca 2016 r.  

o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług (Dz. U. poz. 868); 

 udzielanie porad w celu wspierania równego traktowa nia  obywateli państw członkowskich 

Unii Europejskiej i państw członkowskich Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu 

(EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy korzystają z prawa do 

swobodnego przepływu pracowników, oraz członków ich rodzin w zakresie: 

⋅ dostępu do zatrudnienia, 

⋅ warunków zatrudnienia i pracy, w szczególności w odniesieniu do wynagrodzenia, 

rozwiązania umowy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz, w przypadku utraty pracy, 

powrotu do pracy lub ponownego zatrudnienia, 
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⋅ dostępu do przywilejów socjalnych i podatkowych, 

⋅ zasad członkostwa w związkach zawodowych oraz korzystania z czynnego  

i biernego prawa wyborczego do przedstawicielstw pracowniczych, w tym organów 

związków zawodowych i rad pracowników, 

⋅ dostępu do szkoleń, 

⋅ dostępu do zasobów mieszkaniowych, 

⋅ dostępu do kształcenia, nauki zawodu i szkolenia zawodowego dla dzieci pracowników, 

⋅ pomocy udzielanej przez urzędy pracy; 

 ściganie wykrocze ń przeciwko prawom pracownika określonych w Kodeksie pracy, 

wykroczeń, o których mowa w art. 119-123 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.  

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, a także innych wykroczeń, gdy ustawy tak 

stanowią oraz udział w postępowaniu w tych sprawach w charakterze oskarżyciela 

publicznego; 

 kontrola spełniania obowi ązków , o których mowa w art. 23r ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 

kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.), w zakresie 

paliw ciekłych w ramach wykonywania kontroli, o której mowa w pkt 1; 

 kontrola wypłacania wynagrodzenia w wysoko ści wynikaj ącej z wysoko ści minimalnej 

stawki godzinowej , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 października 2002 r.  

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008); 

 wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i przepisach szczególnych. 

Do zadań Państwowej Inspekcji Pracy należy ponadto nadzór i kontrola zapewnienia 

bezpiecznych i higienicznych warunków pracy : 

 osobom fizycznym  wykonującym pracę na innej podstawie niż stosunek pracy oraz osobom 

wykonującym na własny rachunek działalność gospodarczą w miejscu wyznaczonym przez 

pracodawcę lub przedsiębiorcę, niebędącego pracodawcą, na rzecz którego taka praca jest 

świadczona; 

 przez podmioty organizuj ące prac ę wykonywaną przez osoby fizyczne na innej podstawie 

niż stosunek pracy, w ramach prac społecznie użytecznych; 

 osobom przebywaj ącym w zakładach karnych i zakładach poprawczych , wykonującym 

pracę, a także żołnierzom w służbie czynnej, wykonującym powierzone im prace. 

 

Państwowa Inspekcja Pracy sprawuje także nadzór i kontrolę zapewnienia przez 

pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków zajęć odbywanych na jego terenie przez 

studentów i uczniów nieb ędących pracownikami . 
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4. Struktura organizacyjna  

Marszałek Sejmu ustala statut Pa ństwowej 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 Pa ństwowej Inspekcji Pracy im. Prof. Jana Rosnera we W rocławiu.  

Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu obejmuje terytorialną właściwością całe 

województwo dolnośląskie o  powierzchni 19 946,74 km², co stanowi 6,4% powierzchni Polski.  

Okręgowemu Inspektoratowi Pracy we Wrocławiu podlegają cztery oddziały terenowe  

zlokalizowane w Jeleniej Górze, Legnicy, Wałbrzychu i Kłodzku . Rozmieszczenie struktury OIP 

przedstawiono na mapie 1. 

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 31.12.2016 r. 

wynosił 226 osób tj. 225,625 etatu, w tym: 

 147 pracowników z uprawnieniami kontrolno-nadzorczymi, 

 4 kandydatów na inspektorów pracy, 

 37 pracowników merytorycznych, 

 13 pracowników organizacyjnie wspomagających inspektorów pracy, 

 25 pracowników księgowości, administracyjnych i obsługi. 

Zgodnie z ustawą o Państwowej Inspekcji Pracy, kontroli PIP podlegają: 

1) pracodawcy  - a w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz kontroli legalności 
zatrudnienia także niebędący 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, 

2) podmioty świadcz ące usługi po średnictwa pracy, doradztwa personalnego, 
poradnictwa zawodowego oraz pracy tymczasowej  w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy 
z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - w zakresie 
przestrzegania obowiązków, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 lit. d i e, 

3) podmioty , o których mowa w art. 18c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - w zakresie przestrzegania warunków określonych 
w art. 19c, art. 19d, art. 19ga i art. 85 ust. 2 tej ustawy, 

4) pracodawcy deleguj ący pracowników na terytorium RP  w zakresie określonym w 
ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia 
usług, 

5) przedsi ębiorcy albo inne jednostki organizacyjne , na rzecz których w ramach 
prowadzonej przez te podmioty działalności jest wykonywane zlecenie lub są świadczone 
usługi przez przyjmującego zlecenie lub świadczącego usługi - w zakresie wypłacania takim 
osobom wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki 
godzinowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę. 
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Pracownicy Inspektoratu, w tym inspektorzy pracy, w zależności od wykonywanych zadań, 

przypisani są formalnie do zorganizowanych w Okręgowym Inspektoracie Pracy sekcji i zespołów, 

ze szczególnym uwzględnieniem zespołów branżowych. Strukturę OIP we Wrocławiu w 2015 r., 

zgodną z Regulaminem Organizacyjnym przedstawiono na schemacie 1. 

 

Mapa 1. Struktura terytorialna Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu 
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Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu tworzy odpowiednie warunki do podejmowania 

inicjatyw wspierających i promujących ochronę zdrowia i życia pracowników oraz innych osób. 

Najważniejsze inicjatywy to: 

 Dolnośląska Komisja Ochrony Pracy, 

 Dolnośląska Rada ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie, 

 Dolnośląska Komisja ds. Rolnictwa, 

 Dolnośląska Komisja ds. Górnictwa. 

Są to komisje społeczne działające przy OIP Wrocław, będące organem opiniodawczo-

doradczym na rzecz promowania działań w sprawach przestrzegania przepisów prawa pracy 

w  wybranych sektorach gospodarki. 

Schemat 1. Struktura organizacyjna Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu 
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5. Stosowane środki prawne 

W celu realizacji zadań, organy PIP zostały wyposażone w uprawnienie stosowania środków 

prawnych w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów prawa pracy, tj. w szczególności: 

 nakazania usunięcia, w ustalonym terminie, stwierdzonych naruszeń przepisów i  zasad 

bezpieczeństwa i higieny pracy; 

 nakazania natychmiastowego wstrzymania prac lub działalności, gdy naruszenie powoduje 

bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia pracowników lub innych osób wykonujących te 

prace albo prowadzących działalność; 

 natychmiastowego 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; 

 nakazania natychmiastowego 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; 

 natychmiastowego zakazania wykonywania pracy lub prowadzenia działalności w miejscach,  

w których stan warunków pracy stanowi bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia; 

 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 ustalenia, w określonym terminie, okoliczności i przyczyn wypadku; 

 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 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 udostępniania wyrobu, ograniczenia udostępniania wyrobu 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 stwierdzonymi 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 wysoko ści do 2 000  zł za wykroczenia 

związane z wykonywaniem pracy zarobkowej. Jeżeli ukarany co najmniej dwukrotnie za 

wykroczenie przeciwko prawom pracownika, określone w ustawie Kodeks 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 oskar życielem 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 pieni ężnych na podmioty 

wykonuj ące 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 mo że przekroczy ć 30 000 zł.  
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II. Działania nadzorczo-kontrolne – informacje ogól ne 

 

 
 
 
 
 

 

W takcie tych kontroli wydali 23 641 decyzji , z których 302 było decyzjami płacowymi  na 

kwotę 5 799 528,10 złotych,  a 23 339 to decyzje dotycz ące bezpiecze ństwa i higieny pracy ,  

w tym m. in.: 

 417 decyzji wstrzymania prac, 

 302 decyzje skierowania pracowników  do innych prac, 

 578 decyzji wstrzymania eksploatacji maszyn. 

Oprócz ww. decyzji inspektorzy wydali także 21 586  wniosków  w 4 543 wystąpieniach oraz 

780 poleceń.  

Pamiętać tu jednak należy, iż charakter prawny decyzji i wyst ąpień jest odmienny.  

Obowiązkiem pracodawcy, w przypadku otrzymania wystąpienia, jest w terminie określonym 

w wystąpieniu zawiadomić inspektora pracy o terminie i sposobie wykonania ujętych w wystąpieniu 

wniosków, tj. wypełnić postanowienia przepisu zawartego w art. 36 ust. 2 ustawy o Państwowej 

Inspekcji Pracy. Pojęcie odmiennego działania od zalecenia zawartego we wniosku inspektora 

pracy, nie zwalnia jednak pracodawcy z obowiązku przestrzegania przepisów pracy.  

 

1. Rozpatrywanie skarg i wniosków 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

W roku 2016 inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu przeprowadzili 7 

632 kontrole,  w 6 199 podmiotach  gospodarczych, obejmując swoimi czynnościami 513 383 

pracuj ących . 

W  roku 2016 do Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu wpłyn ęło 4 221 skarg  

i wniosków . Liczba ta obejmuje 118 skarg zgłoszonych przez 123 związki zawodowe,  

59 skarg dotyczące równego traktowania w zatrudnieniu oraz 165 skarg dotyczących 

mobbingu. 

 

W celu rozpatrzenia treści tych skarg i wniosków, inspektorzy pracy przeprowadzili 2 428 

kontroli u 1 964 przedsiębiorców. 
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W stosunku do roku 2015, ilość skarg i wniosków zmalała o 54 skargi. Liczba ta nie obejmuje 

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

Okręgowych Inspektoratów Pracy.  

Oprócz skarg, które wpłynęły do OIP we Wrocławiu w okresie sprawozdawczym, inspektorzy 

pracy rozpatrzyli również 273 skargi pozostałe do rozpatrzenia z roku 2015.  

Do rozpatrzenia w roku 2017 pozostały 444 skargi z 2016 r. 

Liczba tematów zawartych w skargach zmalała z 7 523 w roku 2015 do 7 492 w roku 2016,  

co stanowi spadek o 31 liczby 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 4 221 skarg, które wpłynęły do Okręgowego Inspektoratu Pracy  

we Wrocławiu w roku 2016, do 31.12.2016 r. rozpatrzono 3 777 skarg, w tym: 

 679 to skargi zasadne, co stanowi 16,10% wszystkich załatwionych skarg, 

 1 129 to skargi częściowo zasadne, co stanowi 26,75% wszystkich załatwionych skarg, 

 1059 to skargi bezzasadne, co stanowi 25,10% wszystkich załatwionych skarg, 

 1 353 skargi tj. 32,05%, to skargi, co do których brak jest mo żliwo ści rozstrzygni ęcia ich  

zasadno ści przez inspektora pracy w trakcie czynno ści kontrolnych, np. ze wzgl ędu na 

sporny charakter danego zagadnienia, a w 1 skardze stwierdzono brak przedmiotu . 

 

Podsumowanie i wnioski 

 

Należy stwierdzić, iż liczba skarg wpływająca do Okręgowego Inspektoratu Pracy  

we Wrocławiu od 2008 roku utrzymuje się na wysokim poziomie, co spowodowane jest takimi 

czynnikami jak: 

 przejęciem przez PIP, od 01.08.2007 r. zadań związanych z kontrolą legalności zatrudnienia, 

 wzrostem procesów upadłości podmiotów gospodarczych (pracodawców), 

 bardzo dużą liczbą pracodawców z tzw. sektora prywatnego, z reguły małych, a częstokroć 

działających na pograniczu, lub faktycznie w tzw. szarej strefie (tzn. mających formalnie 

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

jednakże oficjalnie nie zatrudniających żadnych pracowników w ramach prowadzonej 

działalności gospodarczej). 

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 negatywnymi działaniami ze 
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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 

pracownika – porady prawnej z 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 rozumianej ochrony wynagrodzenia za pracę 

np. w kontekście regulacji prawnych zawartych w art. 87 § 1 i 7 K.p. oraz art. 91 K.p. Dotyczy to 

zwłaszcza potrąceń z wynagrodzenia, dokonywanych przez pracodawcę tytułem naprawienia  

szkód wyrządzonych przez pracownika (mających niejednokrotnie charakter sporny, względem 

podstawy prawnej lub wysokości owych potrąceń), 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 2016 wycofanych zostało 79 skarg. 

Tematyka skarg oraz wniosków wniesionych w 2016 r. podobnie jak to miało miejsce 

w ubiegłym roku dotyczyła najczęściej: 

 nie wypłacania pracownikom nale żnego wynagrodzenia za prac ę i innych świadcze ń 

pieni ężnych 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 zlecenia, co skutkuje kognicją sądu 

powszechnego cywilnego w zakresie rozstrzygania o roszczeniach z powyższego tytułu), 
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 niezgodnego z prawem lub nieuzasadnionego rozwi ązania umowy o prac ę, 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 nowego świadectwa pracy pracownikowi, 

 nawiązania stosunku pracy  tj. w szczególności zatrudniania pracownika bez dopełnienia  

obowi ązku zawarcia umowy o prac ę 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), 

co w konsekwencji uniemożliwia lub w sposób istotny utrudnia ustalenie faktycznego czasu 

pracownika z wszystkimi z tym związanymi konsekwencjami w sferze związanej z naliczaniem 

i wypłatą  wynagrodzenia za faktyczny czas pracy, 

 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, 

 urlopów pracowniczych , a w szczególności nieprawidłowego ustalania uprawnień 

urlopowych pracowników (tak uprawnień do urlopu jak i jego wymiaru), nie wykorzystywaniem 

przez pracowników urlopów zaległych do końca września następnego roku kalendarzowego, 

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), 



 

 

 
Strona 21 

 

  

 zakładowego funduszu świadcze ń socjalnych , w tym nieprawidłowego prowadzenia przez 

pracodawcę działalności socjalnej, 

 stosowania mobbingu wobec pracownika lub pracownikó w (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 2016 r. należy stwierdzić, iż 

największy odsetek skarg  dotyczy skarg związanych z problematyką wynagrodzenia  za pracę 

(szeroko rozumianego), nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, czasu 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. 

Podobnie jak w latach ubiegłych relatywnie bardzo mały odsetek wnoszonych skarg dotyczy 

naruszania przepisów o ochronie pracy kobiet oraz zatrudnianiu młodocianych. 

 

 

2. Analiza skarg i wniosków zgłoszonych przez związki zawodowe 

 

 

Wśród wniesionych skarg 1 skarg złożona została przez 3 związki zawodowe, 3 skargi złożone 

zostały przez 2 związki zawodowe, 114 skarg złożonych zostało przez 1 związek zawodowy.  

W stosunku do roku 2015, ilość złożonych skarg i wniosków wzrosła o 25. W wyniku wniesionych 

skarg inspektorzy pracy przeprowadzili 91 kontroli u 78 przedsi ębiorców . 

Związkami zawodowymi, które w roku 2016 najczęściej kierowały skargi do Okręgowego 

Inspektoratu Pracy we Wrocławiu są: 

 Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” – 51 skarg, 

 Niezależny Samorządny Związek Zawodowy ”Solidarność 80” – 17 skarg, 

 Związek Nauczycielstwa Polskiego – 9 skarg, 

 inne związki branżowe, w tym OPZZ – 46 skarg. 

Wśród skarg zgłaszanych przez związki zawodowe oprócz tematów w sposób wyraźnie 

związanych z działalnością związkową, takich jak: 

 brak właściwej współpracy pracodawcy ze Związkami Zawodowymi, 

 nie respektowanie przez pracodawcę uprawnień związków zawodowych w różnych sporach, 

W   roku 2016 do Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu wpłyn ęły 118 skarg  od 127 

organizacji zwi ązkowych , co stanowi 2,79% ogólnej liczby skarg i wniosków. 
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 naruszanie przez pracodawcę art. 32 o związkach zawodowych, 

 utrudnianie sprawowania kontroli nad przestrzeganiem prawa pracy oraz przepisów bhp oraz 

nieprawidłowości w funkcjonowaniu ZSIP, 

dominowały skargi obejmujące całą problematykę prawa pracy. 

Ilość tematów zawartych w skargach złożonych przez związki zawodowe w roku 2016 oraz ich 

zasadność przedstawiono w tabeli 1. 

 

 

 

 

Grupy 
Kodów Nazwa grupy tematycznej Ogółem 

Zasadno ść 

Zasadne Bezzasa-
dne 

Niemo żliwe 
do ustalenia 

 

B 
Wypadki przy pracy, choroby 
zawodowe – stosowanie środków 
zapobiegawczych 

2 1 0 1 

F Urządzenia i instalacje 
energetyczne 

1 0 1 0 

I Środki ochrony indywidualnej, 
odzież i obuwie robocze 

2 1 0 1 

J Przygotowanie do pracy 5 1 0 4 

L Stosunek pracy 25 10 9 6 

M Czas pracy 36 14 13 9 

O Uprawnienia pracowników 
związane z rodzicielstwem 

1 0 1 0 

P Wynagrodzenie za pracę i inne 
świadczenia 

28 10 12 6 

Q Legalność zatrudnienia i innej pracy 
zarobkowej 

3 1 1 1 

R Zbiorowe prawo pracy 42 16 13 13 

S Urlopy pracownicze 9 1 4 4 

V Agencje zatrudnienia i elastyczne 
formy zatrudnienia 

1 0 0 1 

Y Dyskryminacja, molestowanie, 
mobbing 

16 1 5 10 

Z Pozostałe 2 1 1 0 

Razem  173 57 60 56 

 

Tabela 1. Skargi złożone przez związki zawodowe w roku 2016 według tematów oraz  ich 
zasadność. 
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Podsumowanie 

 

Jak wynika z przedstawionych powyżej danych, wśród organizacji związkowych zgłaszających 

skargi do Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu, dominuje NSZZ „Solidarność”, który 

wniósł 51 skarg, co stanowi aż 43,22% wszystkich wniesionych do OIP skarg przez związki 

zawodowe. Związek Zawodowy „Solidarność 80”, wniósł w 2016 r. 17 skarg do rozpatrzenia  

(w roku 2015 – 9 skarg). Większą niż w ubiegłym roku aktywność wykazał ZNP, który w okresie 

sprawozdawczym interweniował do PIP w 9 przypadkach (w roku 2015 – 2 razy). Inne związki 

zawodowe w 46 przypadkach zwracały się o interwencję do OIP we Wrocławiu, jest to podobna 

liczna jak w roku 2015 (47 razy). 

Z prośbą o przeprowadzenie kontroli zwracały się zarówno organizacje związkowe, które 

wyczerpały przysługujący im tryb załatwienia sporów z pracodawcami, jak również te które tego 

trybu nie zastosowały.  

Aktywność związków zawodowych w procesie pracy jest w dalszym ciągu relatywnie 

niewystarczająca. Tematyka oraz  ilość skarg wnoszonych przez  związki zawodowe, kształtująca 

się na stosunkowo niewysokim poziomie,  wskazują na przypadki zbyt małej determinacji związków 

zawodowych w egzekwowaniu od pracodawców wykonywania ciążących na nich obowiązków 

wobec pracowników. Przeprowadzone kontrole ujawniają niewielki  procent wykorzystywania przez 

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

to można tym, iż działania niektórych z organizacji związkowych są nacechowane ostrożnością w 

postępowaniu wobec pracodawców, którzy najchętniej w sposób legalny (np. w przypadku upływu 

czasu trwania umów terminowych) 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 przede wszystkim  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.  

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

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

istotny sposób wpływa na zakres stosowania obowiązujących od 1983r. regulacji, dotyczących 

społecznej inspekcji pracy, w świetle zmieniających się uwarunkowań prawnych i faktycznych. 
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3. Analiza skarg i wniosków dotyczących równego traktowania  

w zatrudnieniu, molestowania i mobbingu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pracownicy skarżyli się przede wszystkim na nierówne traktowanie ze względu na 

wynagrodzenie oraz podnoszenie kwalifikacji. Na 59 zgłoszonych skarg w tym zakresie 

(rozpatrzonych do 31.12.2016 r.) – 7 okazało się zasadnych. 

Na 165 zgłoszonych skarg, dotyczących mobbingu (rozpatrzonych do 31.12.2016 r.) –  

5 okazało się zasadnych. 

Na 17 zgłoszonych skarg, zawierających temat molestowania (rozpatrzonych do 31.12.2016 

r.) – żadna nie okazała się zasadna, w 5 przypadkach inspektorzy pracy stwierdzili bezzasadność 

skarg, a w 12 przypadkach brak możliwości ustalenia zasadności. 

 

Podsumowanie 

Mały procent skarg dotyczących dyskryminacji może wynikać z faktu słabego 

spopularyzowania tych przepisów. Dodatkowo, nieostry charakter definicji ww. 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 

pełniejszą identyfikację tych zjawisk, a tym bardziej ich eliminowanie przy pomocy środków 

prawnych, będących w ich dyspozycji. Przyczyną tego jest problematyczny charakter tych zjawisk 

oraz brak uprawnień inspektorów do rozstrzygania sporów ze stosunku 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. naruszania zasady równego traktowania  

w zatrudnieniu (zakazu dyskryminacji w zatrudnieniu), jednakże bez wskazania choćby w sposób 

W  roku 2016 do Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu wpłynęło 59 skarg dotyczących 

równego traktowania w zatrudnieniu. Stanowi to 1,40 % wszystkich skarg jakie wpłynęły do 

rozpatrzenia oraz 0,86% wszystkich tematów jakie zgłosili do kontroli skarżący.  

Skarg dotyczących mobbingu wpłynęło 165, co stanowi 3,91% wszystkich skarg, ponadto 

wpłynęło 17 natomiast skarg zawierających temat molestowania, co stanowi 0,22% tematów 

wszystkich skarg. 
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orientacyjny – kryterium lub przyczyn o charakterze dyskryminacyjnym, wymienionych w art. 18.3a 

ustawy -Kodeks pracy, na tle których miało dochodzić do praktyk o charakterze dyskryminacyjnym 

w odniesieniu, czy to do skarżącego, czy określonych grup pracowniczych. 

Na podstawie analizy treści wnoszonych skarg w zakresie mobbingu należy stwierdzić,  

iż pracownicy skarżą się na stosowanie mobbingu ze strony 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. 

 

4. Postępowanie w sprawach o wykroczenia przeciwko osobom 

wykonującym pracę zarobkową 

 

 

 

 

W tym okresie inspektorzy pracy skierowali do Sądów Rejonowych Wydziałów Karnych 189 

wniosków o ukaranie . Wnioski zawierały 506 wykrocze ń. W omawianym okresie  inspektorzy 

pracy nałożyli 833 grzywny  w drodze mandatów karnych kredytowanych, które zawierały 2 112 

wykroczenia . Ponadto zastosowali 1 275 środków oddziaływania wychowawczego , ujmując w 

nich 2 150 czynów zabronionych .  

 

Poniższa tabela przedstawia liczbę wykroczeń z podziałem na podstawę prawną wykroczenia 

oraz procentową wielkość w stosunku do ogólnej liczby wykroczeń. 

 

W roku 2016 inspektorzy pracy, działający w ramach terytorialnej właściwości  Okręgowego 

Inspektoratu Pracy we Wrocławiu, w trakcie czynności kontrolnych stwierdzili  

4 768 wykrocze ń.  
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 Wykroczenia 

Art. 
281 
Kp. 

Art. 
282 
Kp. 

Art. 
283 
Kp. 

Art. 22 
ust.1 
SIP 

Art. 
12a 
ust. 

o 
ZFŚŚ 

Art. 
119, 
120, 
121, 

122 LZ 

Art. 
19 

ust. 
1 INF 

Art. 27 
ust.1 
TYM 

Ust. o 
deleg. 
prac. 

2014 5983 998 1124 3526 4 39 286 4 2 0 

2015 5606 898 1030 3329 4 39 320 0 0 0 

2016 4768 911 842 2704 5 21 280 0 1 4 

 

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 ustawy Kodeks pracy 

Z ogólnej liczby 911 wykrocze ń, określonych w art. 281 Kodeksu pracy, największą grupę, tj. 

664 przypadki, stanowią czyny naruszaj ące przepisy o czasie pracy . Najwięcej 

nieprawidłowości wykazano w zakresie ewidencji czasu pracy, tj. nieprowadzenia ewidencji czasu 

pracy – 150 przypadków; nierzetelnego prowadzenia ewidencji czasu pracy – 57 przypadków; 

zatrudniania pracowników powyżej przeciętnie 5 dni w tygodniu w przyjętym okresie 

rozliczeniowym – 82 przypadki; zatrudniania pracowników z naruszeniem przepisów o odpoczynku 

11 godzinnym dobowym – 68 przypadków oraz 35 godzinnym tygodniowym – 38 przypadków; 

niezapewnienie dnia wolnego w zamian za pracę w dniu wolnym z tytułu pięciodniowego tygodnia 

pracy – 37 przypadków.  

Wśród wykroczeń spenalizowanych w art. 281  Kodeksu pracy, znaczną grupę stanowią 

naruszenia związane ze stosowaniem przepisów dotyczących stosunku pracy  – 278 wykroczeń. 

Wykroczenia te w szczególności dotyczą braku potwierdzenia na piśmie zawartej  

z pracownikiem umowy o pracę – 67 przypadków. W dalszej kolejności należy wymienić zawarcie 

umowy zlecenia w warunkach, w których zgodnie z art. 22 § 1 Kodeksu pracy powinna być zawarta 

umowa o pracę – 34 przypadki oraz nieprawidłowości w prowadzeniu akt osobowych,  

tj. nieprowadzenie akt osobowych – 24 przypadki. 

 

Wykroczenia z art. 282 ustawy Kodeks pracy 

Dane statystyczne, zawarte w tabeli, wskazują, iż drugą co do ilości grupę wykroczeń stanowią 

wykroczenia określone w art. 282 Kodeksu pracy . Inspektorzy pracy w okresie sprawozdawczym 

stwierdzili 840 takich wykrocze ń. 

 

Największą grupę w omawianej kategorii czynów zabronionych stanowią naruszenia 

przepisów o wynagrodzeniu za prac ę i innych świadcze ń – 727 przypadków . Najczęściej 

Tabela 2. Liczba wykroczeń z podziałem na podstawę prawną wykroczenia 
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stwierdzonym wykroczeniem było nieterminowe wypłacanie wynagrodzenia – 164 przypadki oraz 

niewypłacenie wynagrodzenia – 122 przypadki.  

Znaczną część wykroczeń stanowią również wykroczenia dotyczące niewypłacenia 

ekwiwalentu pieni ężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy – 93 prz ypadki , 

niewypłacenie  wynagrodzenia za prac ę w godzinach nadliczbowych – 97 przypadków oraz 

nieprawidłowości w zakresie niewydania świadectwa pracy  – 48 przypadków . 

 

Wykroczenia z art. 283 ustawy Kodeks pracy 

Analogicznie, jak w poprzednich okresach sprawozdawczych, największą grupę wykroczeń 

stanowią  wykroczenia z art. 283  Kodeksu pracy – 2 704 wykrocze ń.  

Najliczniejszą grupę wśród stwierdzonych wykroczeń stanowią uchybienia, dotyczące 

przygotowania pracowników do pracy  – 1 193 przypadki . Wykroczenia te w szczególności 

dotyczą braku lub niewłaściwie przeprowadzanych badań lekarskich wstępnych i okresowych – 

441 przypadków oraz braku lub niewłaściwie przeprowadzanych szkoleń pracowników (wstępne – 

instruktaż ogólny, wstępne instruktaż stanowiskowy oraz okresowe) – 529 przypadków. 

Następną, najczęściej pojawiającą się grupą naruszeń były nieprawidłowości związane  

z brakiem lub niewła ściwym zabezpieczeniem stanowisk pracy przy wykonywa niu prac 

szczególnie niebezpiecznych  – 177 przypadków  (np. brak urządzeń ochronnych przy 

rusztowaniach – 59 przypadków; niezgodne z przepisami dojścia do stanowisk pracy – 27 

przypadków); nieużywanie przez pracownika środków ochrony indywidualnej - ochrony głowy – 43 

przypadki oraz brak odpowiednich środków ochrony indywidualnej – ochrony głowy – 25 

przypadków i sprzętu chroniącego przed upadkiem – 26 przypadków). 

Wśród wykroczeń spenalizowanych w art. 283 Kodeksu pracy należy wymienić inne, 

najczęściej stwierdzane przypadki, tj. niewykonania decyzji organów PIP  – 84 przypadki oraz 

utrudnianie działalno ści inspektora pracy  – 30 przypadków .  

 

Wykroczenia z ustawy o Zakładowym Funduszu Świadcze ń Socjalnych 

W okresie sprawozdawczym inspektorzy pracy stwierdzili 21 wykroczeń wynikających 

z nieprzestrzegania przez pracodawców przepisów o ZFŚS.  

Najczęstszym rodzajem stwierdzonych naruszeń były nieprawidłowości w zakresie 

nieprzekazywania odpisów w terminie – 6 wykroczeń; nieprawidłowego regulaminu ZFŚS –  

6 wykroczeń oraz przyznawania świadczeń niezgodnie z regulaminem funduszu – 3 przypadki. 

 

Wykroczenia z ustawy o Społecznej Inspekcji Pracy 

W okresie sprawozdawczym inspektorzy pracy stwierdzili 5 wykroczeń określonych  

w art. 22 ustawy o SIP, dotyczących niewykonania zaleceń zakładowego społecznego inspektora 

pracy. 
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Wykroczenia z ustawy o delegowaniu pracowników w ra mach świadczenia usług 

 W okresie sprawozdawczym inspektorzy pracy stwierdzili 4 wykroczenia określone  

w art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach 

świadczenia usług. Dotyczyły one nie wyznaczenia przez pracodawcę delegującego pracownika 

na terytorium RP osoby upoważnionej do pośredniczenia w kontaktach z Państwową Inspekcją 

Pracy oraz do przesyłania i otrzymywania dokumentów lub zawiadomień przez tę osobę 

przebywającą w okresie delegowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – 1 wykroczenie. 

Kolejne wykroczenie dotyczyło nie składania Państwowej Inspekcji Pracy najpóźniej w dniu 

rozpoczęcia świadczenia usług oświadczenia, o którym mowa w art. 24 ust. 3 ustawy  

o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług - 3 wykroczenia. Należy nadmienić,  

iż w związku ze stwierdzonymi wykroczeniami j.w., inspektor pracy nałożył na pracodawców 

mandaty karne kredytowane i jeden gotówkowy. 

 

Wykroczenia z ustawy o promocji zatrudnienia i inst ytucjach rynku pracy (art. 119 ust. 2, 

art. 120 ust. 1 i 2, art. 121 ust. 1 i 2, art. 122 ust. 1 pkt 1 i 2) 

W roku 2016 inspektorzy pracy stwierdzili 280 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 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Inspektorzy pracy  

w okresie sprawozdawczym stwierdzili 134 takie wykroczenia. Znaczną część stanowią 

wykroczenia dotyczące niedopełnienia obowiązku opłacenia składek na Fundusz Pracy lub nie 

opłacenia ich w przewidzianym przepisami terminie – 108 przypadków.  

W 46 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 w latach 2015-2016 

przedstawiono w tabeli 3. 

 

 

 
 

NARUSZONY PRZEPIS 
Liczba 

narusze ń 
w 2015 r. 

Liczba 
narusze ń 
w 2016 r. 

brak lub niewłaściwie przeprowadzone badania lekarskie wstępne,  445 295 

brak lub niewłaściwie przeprowadzone szkolenie pracowników 
wstępne-instruktaż ogólny,   

186 168 

nieterminowe wypłacanie wynagrodzenia 187 164 

niewypłacenie wynagrodzenia 124 122 

Tabela 3. Najczęściej naruszane przepisy prawa pracy stanowiące wykroczenia w latach  
2015 i 2016. 
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brak lub niewłaściwe zabezpieczenie stanowisk pracy przy 
wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych  

67 131 

nieprawidłowości w zakresie ewidencji czasu pracy - 
nieprowadzenie ewidencji czasu pracy  

137 150 

brak lub niewłaściwie przeprowadzone szkolenia pracowników 
wstępne- instruktaż stanowiskowy 

180 150 

brak lub niewłaściwie przeprowadzone badania lekarskie/ 
okresowe 

251 211 

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

155 108 

niewypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop 
wypoczynkowy 

117 93 

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

70 25 

zatrudnianie pracowników z naruszeniem przepisów o odpoczynku 
11 godzinnym 

74 68 

niewypłacenie wynagrodzenia za pracę w godzinach 
nadliczbowych 

107 97 

 niewydanie świadectwa pracy 49 48 

brak potwierdzenia na piśmie zawartej z pracownikiem umowy o 
pracę   

62 67 

niewykonanie decyzji organów PIP   68 30 

 
 
POSTĘPOWANIE  MANDATOWE 

 
Inspektorzy pracy w okresie sprawozdawczym nałożyli 833 kar grzywny w drodze 

mandatów  karnych kredytowanych, zaocznych i gotówkowych, za 2 112 zarzutów , stwierdzonych  

w czasie wykonywanych czynności kontrolnych. Nakładając mandaty inspektorzy pracy wymierzyli 

grzywny na łączną kwotę 997 600,00 zł. Średnia kwota nałożonych mandatów to 1 197,59 zł.  

W Okręgowym Inspektoracie Pracy we Wrocławiu w 2016 r. nie odnotowano przypadku uchylenia 

prawomocnego mandatu karnego. 

 

W tabeli nr 4 przedstawiono ilość mandatów w Okręgowym Inspektoracie Pracy  

we Wrocławiu, w zależności od kwoty mandatu w latach 2015 i 2016. 

 

 

Kwota mandatu  
w złotych 2015 2016 

100 - - 

500 4 - 

1000 640 524 

1050-1900 288 227 

Tabela 4. Ilość mandatów nałożonych przez inspektorów pracy Okręgowego Inspektoratu 
Pracy we Wrocławiu w latach 2015 i 2016. 
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2000 71 81 

2100-4500 1 - 

5000 - 1 

Ogółem: 1 005 833 
 

WNIOSKI O UKARANIE  

W roku 2016, inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu skierowali do 

Sądów Rejonowych Wydziałów Karnych 189 wniosków o ukaranie . Wnioski te zawierały ogółem 

506 zarzutów .  

 

 

Artykuł 
Liczba % ogólnej liczby wykrocze ń 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 

281 Kp. 61 96 74 11,32 16,13 14,62 
282 Kp. 140 134 101 25,97 22,52 19,97 
283 Kp. 195 176 166 36,18 29,58 32,80 

22 ust. o SIP 0 1 3 - 0,17 0,60 
12a  -ZFŚS 7 3 1 1,30 0,50 0,20 

LZ (119 ust.1,2, 120 
ust. 1,2, 121 ust. 1,2,6, 

122 ust. 1 pkt 1,2 
ustawy o promocji 

zatrudnienia… 

134 185 161 24,86 31,10 31,81 

Art.14 ust. 2 pkt 3 
Ustawy o zatrudnianiu  

pracowników 
tymczasowych 

2 0 0 0,37 0 0 

Ogółem: 539 595 506 100% 100% 100% 

 

Z powyższego zestawienia wynika, iż największą grupą, analogicznie, jak w roku 2015 są 

czyny spenalizowane w art. 283 Kodeksu pracy.  

W okresie sprawozdawczym sądy zwróciły ogółem 7 wniosków o ukaranie celem uzupełnienia 

ich braków formalnych. 

Wśród przyczyn zwrotu wniosków o ukaranie  należy wskazać: 

 dookreślenie znamion zarzucanych obwinionemu czynów oraz ich kwalifikacji prawnej; 

 brak sprecyzowania okresu, w którym popełnione zostało wykroczenie oraz sprecyzowanie, 

popełnienie ilu wykroczeń zarzuca się obwinionemu - 2 wnioski; 

 dookreślenie konkretne czasu zarzucanych czynów - 4 wnioski; 

Tabela 5. Liczba wykroczeń zawartych we wnioskach skierowanych przez inspektorów pracy 
Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu do sądów w latach 2014-2016. 
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 brak wskazania właściwego adresu obwinionego oraz jego pouczenia o skutkach 

niewskazania przez osobę podejrzaną o popełnienie wykroczenia  adresu dla doręczeń w 

kraju, o jakim mowa w art. 38 § 2 k.p.w. 

Wnioski o ukaranie po uzupełnieniu ich braków formalnych, zostały w terminie 7 dni, ponownie 

przesłane do Sądów Rejonowych Wydziałów Karnych celem rozpatrzenia. Nie odnotowano w tym 

okresie przypadków dwukrotnego zwrotu wniosków o ukaranie.  

 

Rozstrzygni ęcia Sądów Rejonowych - Wydziałów Karnych 

W okresie sprawozdawczym, na skutek skierowanych przez inspektorów pracy wniosków  

o ukaranie, Sądy Rejonowe Wydziały Karne wydały ogółem 188 rozstrzygnięć (dotyczą one 

również spraw skierowanych do sądów w latach 2014 i 2015). 

Poniższa tabela nr 5 przedstawia rozstrzygnięcia sądów, jakie zapadły w latach 2014, 2015 i 2016. 

 

 

 

Rodzaj rozstrzygnięcia 
Ilość % wszystkich rozstrzygnięć 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Grzywna 9 3 3 4,09 1,94 1,59 

Nagana 31 7 6 14,09 4,52 3,20 

Uznanie winnym i odstąpienie 
od wymierzenia kary 

2 1 6 0,91 0,65 3,20 

Uniewinnienie 4 1 1 1,82 0,65 1,06 

Umorzenie postępowania 2 1 0 0,91 0,65 0 

Wyrok nakazowy 160 132 162 72,73 85,15 86,17 

Post. o odm. wszczęcia postęp. 0 2 3 - 1,28 1,06 

Ograniczenie wolności 1 0 0 0,45 0 0 

Zwrot wniosku do uzupełnienia 11 8 7 5 5,16 3,72 

O g ó ł e m: 220 155 188 100% 100% 100% 
 

Z przedstawionych danych wynika, że zdecydowaną większość stanowią rozstrzygnięcia, 

które zapadły w postępowaniu nakazowym – 162 rozstrzygnięcia na łączną kwotę 341 100,00 zł 

oraz 3 orzeczone kary grzywny w postępowaniu zwyczajnym na łączną kwotę 7 000,00 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 zgłoszonych oświadczeń z uwagi na 

fakt, iż oświadczenia powyższe pokrzywdzeni składają bezpośrednio do sądu. 

Poniższa tabela nr 7 przedstawia kwoty grzywien nałożonych przez sądy w wyniku 

skierowania wniosków o ukaranie przez inspektorów pracy (łącznie z wyrokami nakazowymi). 

 

Tabela 6. Rozstrzygnięcia Sądów Rejonowych - Wydziałów Karnych w latach 2014 ÷ 2016 
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Kwota grzywny w złotych 
Liczba orzeczeń % ogółu orzeczeń 

2015 2016 2015 2016 

50-520 22 33 16,30 20,00 

550-1000 43 42 31,85 25,46 

1200-4500 65 78 48,15 47,28 

5000 3 9 2,22 5,45 

6000-8000 2 1 1,48 0,60 

10000-15000 0 2 - 1,21 

Ogółem: 135 165 100% 100% 

 

Jak wynika z przedstawionych danych, największą grupę stanowią grzywny nałożone  

w przedziale od 1 200,00 zł do 4 500,00 zł . 

W  2016 r. z terenu działania Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu inspektorzy pracy 

wnieśli 3 sprzeciwy  od wyroku nakazowego, które zapadły w 2016 r. W omawianym okresie sami 

obwinieni wnieśli 19 sprzeciwów  od wyroków nakazowych wydanych przez sądy w 2016 r. Należy 

zaznaczyć, iż liczba wniesionych sprzeciwów przez obwinionych może nieco odbiegać od 

faktycznej liczby wniesionych odwołań, ponieważ informacje te otrzymujemy z chwilą dostarczenia 

zawiadomienia o mającej odbyć się rozprawie w sądzie.  

Wskutek wniesionych sprzeciwów w 2016 r. sądy wydały następujące rozstrzygnięcia: 

(uwzględniają one również sprzeciwy z 2015 r., które doczekały się rozstrzygnięcia w 2016 r.):  

 w 3 przypadkach sąd uniewinnił obwinionego od zarzucanych mu czynów; 

 w 1 przypadku sąd uznał obwinionego za winnego popełnienia czynów stanowiących 

wykroczenia i odstąpił od wymierzenia kary; 

 w 1 przypadku sąd wymierzył kary grzywny w wysokości niższej niż wyrok nakazowy; 

 w 2 przypadkach sąd orzekł karę grzywny w wysokości takiej samej jak wyrok nakazowy; 

 w 2 przypadkach sąd orzekł karę grzywny w wysokości wyższej jak wyrok nakazowy; 

 w 1 przypadku sąd orzekł karę ograniczenia wolności;  

 w 1 przypadku sąd odmówił przyjęcia środka. 

W 2016 r. obwinieni zaskarżyli 2 wyroki sądu I instancji. W omawianym okresie inspektorzy 

pracy zaskarżyli 1 wyrok sądu I instancji. W wyniku wniesionych apelacji przed Sądami 

Okręgowymi w 2016 r. zapadły 2 rozstrzygnięcia (uwzględniające apelacje z lat ubiegłych),  

tj. w 2 przypadkach sąd utrzymał w mocy wyrok sądu I instancji. 

Pozostałe sprawy nie doczekały się rozstrzygnięć na dzień sporządzania sprawozdania. 

 

Tabela 7. Grzywny nałożone przez Sądy Rejonowe – Wydziały Karne w latach 2015-2016 
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ŚRODKI ODDZIAŁYWANIA WYCHOWAWCZEGO  

 
Jednym ze środków prawnych będących w dyspozycji inspektora pracy jest środek 

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

inspektorzy pracy skorzystali z tego środka w 1 275 przypadkach , które zawierały ogółem 2 150 

wykrocze ń. 

 Poniższa tabela nr 8 przedstawia ilość środków wychowawczych w latach 2014- 2016.   

 

 

 

Rok 
Ilość środków 
oddziaływania 

wychowawczego 

Ilość wykrocze ń w środkach 
oddziaływania wychowawczego 

2014 1743 2795 

2015 1683 2667 

2016 1275 2150 
 

Okoliczności, które miały wpływ na zastosowanie środków wychowawczych, to przede 

wszystkim, tak jak w latach ubiegłych: 

 niski stopień społecznej szkodliwości stwierdzonych naruszeń;  

 przyznanie się do popełnionych błędów; 

 charakter stwierdzonych nieprawidłowości oraz okoliczności ich popełnienia;  

 złożone wyjaśnienia i zobowiązanie pracodawcy do przestrzegania w przyszłości przepisów 

prawa pracy; 

 niezwłoczne podjęcie działań przez pracodawcę w celu usunięcia stwierdzonych w czasie 

kontroli nieprawidłowości; 

 pierwsza kontrola PIP i krótki okres prowadzenia działalności; 

 trudna sytuacja finansowa pracodawców; 

 dotychczasowa niekaralność pracodawcy lub innego sprawcy za wykroczenia przeciwko 

prawom pracownika oraz postępowanie obwinionego w trakcie kontroli.   

 

5. Zawiadomienia prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa 

 

 

 

Wśród zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstw przeciwko prawom osób 

wykonujących pracę zarobkową znalazło się: 

Tabela 8. Środki wychowawcze zastosowane przez inspektorów pracy Okręgowego 
Inspektoratu Pracy we Wrocławiu w latach 2014-2016. 

W roku 2016 inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu złożyli  

we właściwych prokuraturach 30 zawiadomie ń o podejrzeniu popełnienia przest ępstwa . 
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 8 zawiadomie ń o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 218 § 1a Kodeksu karnego  

(Kto, wykonując czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, 

złośliwie lub uporczywie narusza prawa pracownika wynikające ze stosunku pracy lub 

ubezpieczenia społecznego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia 

wolności do lat 2), 

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

(Osoba wykonująca czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, 

odmawiająca ponownego przyjęcia do pracy, o której przywróceniu orzekł właściwy organ, 

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku), 

 2 zawiadomienia  o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 218 § 3 Kodeksu karnego  

(Osoba wykonująca czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, 

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), 

 7 zawiadomie ń 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), 

 1 zawiadomienie  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 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), 

 16 zawiadomie ń 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). 

 2 zawiadomienia  o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 264 § 3  Kodeksu 

karnego  (Kto organizuje innym osobom przekraczanie wbrew przepisom granicy 

Rzeczypospolitej Polskiej, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8). 

 6 zawiadomie ń o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 271 § 1  Kodeksu karnego  

dotyczących fałszowania przez pracodawców ewidencji czasu pracy (Funkcjonariusz 
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publiczny lub inna osoba uprawniona do wystawienia dokumentu, która poświadcza w nim 

nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne, podlega karze pozbawienia wolności 

od 3 miesięcy do lat 5), 

 2 zawiadomienia  o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 273 Kodeksu karnego  (Kto 

używa dokumentu określonego w art. 271 lub 272 (tj. potwierdzającego nieprawdę), 

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

Z uwagi na fakt, iż występują przypadki odmowy przez prokuratora wszczęcia postępowania 

z zawiadomienia inspektora pracy lub postępowania takie umarzają, inspektor pracy  

w 1 przypadku zwrócił się do prokuratury z wnioskiem o uzasadnienie postanowienia o odmowie 

wszczęcia lub umorzeniu postępowania.  

Do właściwych prokuratur zostało wniesione przez inspektora pracy tylko 1 zażalenie na 

postanowienie o umorzeniu dochodzenia, które nie zostało uwzględnione.  

W konsekwencji składanych przez inspektorów pracy zawiadomień o podejrzeniu popełnienia 

przestępstwa, w roku 2016 wniesiono do sądu 1 akt oskarżenia, w wyniku którego zapadł wyrok 

skazujący, na karę grzywny w wysokości 3.600 zł. 

W okresie sprawozdawczym zostało wszczętych 10 postępowań przygotowawczych, 

związanych z zawiadomieniami wniesionymi przez inspektorów pracy. W przypadku 16 spraw 

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

zawiadomienia, o wszczęciu lub odmowie wszczęcia postępowania. Natomiast w 1 przypadku 

organy ścigania powiadomiły o wszczęciu postępowania z naruszeniem 6 – tygodniowego terminu. 

W związku z niepowiadomieniem w ciągu 6 tygodni od dnia zawiadomienia o wszczęciu lub 

odmowie wszczęcia, w 6 sprawach skierowano pisma do prokuratury. 

 

6. Powództwa o ustalenie stosunku pracy oraz wstępowanie do 

postępowań w tych sprawach. 

 

 

 

Spośród osób, na rzecz których inspektorzy pracy wnieśli powództwa o ustalenie istnienia 

stosunku pracy: 

 3 osoby świadczyły pracę na podstawie umowy zlecenia, 

 3 osoby świadczyły pracę na podstawie innych umów cywilnoprawnych 

 9 osób świadczyło pracę bez żadnej umowy na piśmie.  

W roku 2016 inspektorzy pracy wnieśli do sądów pracy 11 powództw o ustalenie istnienia 

stosunku pracy na rzecz 15 osób . 
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Dane statystyczne dotyczące ilości powództw wniesionych przez inspektorów pracy 

Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu w latach 2014 – 2016 przedstawiono w tabeli 9. 

 

 

 

Dane zawarte w powyższej tabeli wskazują, iż w roku 2016 w porównaniu do roku 2015 

zwiększyła się liczba powództw o ustalenie istnienia stosunku pracy oraz zwiększyła się ilość osób, 

na rzecz których inspektorzy pracy skierowali do sądów pracy powództwa. 

W tabeli 10 przedstawiono rozstrzygnięcia, jakie zapadły w postępowaniu przed sądem pracy 

w latach 2014-2016. 

 

 

Powództwa 
wniesione 

w roku  

Rozstrzygni ęcia s ądów Brak rozstrzygni ęcia 

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 

2016 4 8 0 0 0 0 0 0 7 7 

2015 3 3 0 0 0 0 0 0 2 10 

2014 0 0 1 1 0 0 0 0 1 2 

 

Z analizy danych wynika, że z 11 powództw wniesionych do sądów pracy w 7 sprawach nie 

zapadł wyrok według stanu na dzień 31.12.2016 r. 

 

Podsumowanie i wnioski 

Rok 
Liczba 

wniesionyc
h powództw 

Liczba 
osób, na 

rzecz 
których 

wniesiono 
powództwa 

Rodzaj i liczba umów 
cywilno-prawnych 

Liczba 
pracodawców, 

których 
dotyczyły 

powództwa 
zlecenia inne ustne 

2016 11 15 3 3 9 11 

2015 5 13 2 9 2 5 

2014 2 3 2 0 1 2 

Tabela 9. Powództwa wniesione przez inspektorów Okręgowego Inspektoratu Pracy we 
Wrocławiu w latach 2013-2015. 

Tabela 10. Rozstrzygnięcia, jakie zapadły w postępowaniu przed sądem pracy  
w latach 2014-2016. 
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W omawianym okresie, w stosunku do roku 2015, nastąpił wzrost liczby powództw  

o ustalenie istnienia stosunku pracy oraz wstępowania inspektorów pracy do toczących się 

postępowań w sprawach o ustalenie istnienia stosunku pracy, na rzecz osób świadczących 

pracę na podstawie umów cywilnoprawnych.  

Podobnie jak w latach ubiegłych zatrudnianie osób na podstawie umów cywilnoprawnych  

w relatywnie największych rozmiarach występuje w handlu, usługach, przy pilnowaniu,  

w budownictwie, a także w służbie zdrowia w odniesieniu np. do lekarzy świadczących pracę 

na rzecz zakładów opieki zdrowotnej, na podstawie kontraktów ramach prowadzonych praktyk 

lekarskich. 

Generalnie należy stwierdzić, iż skala zatrudniania osób na podstawie umów 

cywilnoprawnych nie uległa istotnym zmianom w porównaniu do lat ubiegłych. Nie wydaje się 

przy tym, aby istotne znaczenie dla ograniczenia rozmiarów tego zjawiska miało 

doprecyzowanie normy prawnej zawartej w art. 22 § 11 Kp. przy okazji nowelizacji przepisów 

kodeksu pracy, dokonanej ustawą z dnia 26.07.2002 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz 

o zmianie innych ustaw (Dz.U. nr 135, poz. 146), poprzez dodanie przepisu art. 22 § 12 Kp, 

stanowiącego cyt. „Nie jest dopuszczalne zastąpienie umowy o pracę umową cywilnoprawną 

przy zachowaniu warunków wykonywania pracy określonych w § 1”, a to ze względu na 

nieostry charakter definicji pracy świadczonej w ramach stosunku pracy.  

 

7. Wydawanie zezwoleń na wykonywanie pracy lub innych zajęć 

zarobkowych przez dzieci 

 

Rozpatrując powyższe wnioski, inspektorzy pracy wydali w trybie art. 304 5 Kodeksu pracy  

łącznie 302 pozytywne decyzje , zezwalające na wykonywanie pracy przez dzieci.  

 

Należy stwierdzić, iż ww. wnioski o wydanie zezwoleń na pracę dzieci, zawierały niezbędne 

dokumenty, o których mowa w art. 3045 Kodeksu pracy. Jedynie w przypadku jednego wniosku 

inspektor pracy wstrzymał się z wydaniem decyzji z uwagi na niedostarczenie przez 

przedstawiciela ustawowego dziecka prawidłowej opinii dyrektora szkoły. Po uzupełnieniu 

brakujących dokumentów i złożeniu kolejnego wniosku przez podmiot prowadzący działalność 

artystyczną, inspektor pracy wydał pozytywną decyzję na wykonywanie pracy przez dziecko.  

Inspektorzy 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, wydawali stosowne zezwolenia. 

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 144 decyzje , natomiast od 11 do 16 lat  

W roku 2016 do Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu wpłynęło ogółem  

112 wniosków  o wydanie zezwolenia na wykonywanie pracy lub innych zajęć zarobkowych 

przez dziecko do ukończenia przez nie 16 roku życia. 
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wydano 158 decyzji . W przedmiotowych decyzjach inspektor pracy określał każdorazowo 

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

odpowiednio do 6 godzin dziennie. 

Wydając przedmiotowe decyzje inspektor pracy sformułował szereg niezbędnych ustaleń, 

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

lub innych zajęć zarobkowych, zobowiązując wnioskodawców do: 

 zapewnienia opieki nad dziećmi podczas prób i spektakli ze strony osoby dorosłej; 

 zorganizowania zajęć zarobkowych dzieci według przepisów dla młodocianych. 

Wydane przez inspektorów pracy, w okresie sprawozdawczym, decyzje obejmowały 

następujące rodzaje prac lub innych zajęć wykonywanych przez dzieci: 

 udział w realizacji spektaklu teatralnego  –  108; 

 udział w realizacji reklamy – 19; 

 udział w realizacji utworu audiowizualnego – 6; 

 udział w realizacji programu TV – 9; 

 dystrybucja materiałów reklamowych – 1; 

 udział w sesji zdjęciowej – 1; 

 wykonywanie ról aktorskich w serialach telewizyjnych – 31; 

 statystowanie w realizacji seriali telewizyjnych – 127. 

W okresie sprawozdawczym inspektorzy pracy nie wydali  decyzji negatywnych lub decyzji,  

w których cofali wcześniej wydane decyzje zezwalające na wykonywanie pracy lub innych zajęć 

zarobkowych przez dziecko. 

 

8. Zakładowe układy zbiorowe pracy i spory zbiorowe 

Zakładowe układy zbiorowe pracy 

 

 

 

 

 

W okresie sprawozdawczym do organu rejestrowego skierowano:  

 8 wniosków o rejestrację zakładowych układów zbiorowych, 

 80 wniosków o rejestrację protokołów dodatkowych do z.u.z.p., 

 1 wniosek o rejestrację porozumienia z art. 24110 k.p., 

 38 wniosków o wpis informacji w tym:  

─ 4 wnioski o wypowiedzeniu układu (porozumienia),    

─ 5 wniosków o rozwiązaniu układu (porozumienia), 

─ 10 wniosków o rozwiązaniu/wykreśleniu organizacji związkowej,  

W okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., do Okręgowego Inspektoratu Pracy  

we Wrocławiu, wpłynęło ogółem 127 pism , dotyczących rejestracji zakładowych układów 

zbiorowych pracy, protokołów dodatkowych do układów zakładowych oraz innych 

informujących organ rejestrowy o zaistniałych zmianach w obowiązujących układach. 
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─ 4 o zawieszeniu stosowania układu zakładowego – art. 24127 k.p., 

─ 5 o wstąpieniu związku zawodowego w prawa i obowiązki strony układu, 

─ 2 o odstąpieniu od stosowania z.u.z.p. (art. 24129 § 3 k.p.),  

─ 7 o zmianie nazwy lub siedziby pracodawcy/związku zawodowego,  

─ 1 inne (dotyczące przedłużenia stosowania porozumienia z art. 24110k.p). 

Spośród złożonych wniosków, w roku 2016 zarejestrowano:  

 7 zakładowych układów zbiorowych pracy,  

 77 protokołów dodatkowych do z.u.z.p., 

 1 porozumienie z art. 24110 k.p. 

Do rejestru układów zakładowych wpisano ponadto 34 informacje w tym: 

─ 3 informacje o wypowiedzeniu z.u.z.p.,  

─ 4 informacje o rozwiązaniu z.u.z.p., 

─ 10 informacji o rozwiązaniu/wykreśleniu organizacji związkowej, 

─ 3 informacje o zawieszeniu stosowania układu zakładowego – art. 24127 k.p.,   

─ 5 informacji o wstąpieniu zw. zawodowego w prawa i obowiązki strony układu, 

─ 2 informacje o odstąpieniu od stosowania z.u.z.p. (art. 24129 § 3 k.p.), 

─ 7 informacji dot. zmiany nazwy lub siedziby pracodawcy/związku zawodowego. 

Do załatwienia na miesiąc styczeń 2017 roku przeszły 4 wnioski (z tego 1 dotyczący rejestracji 

zakładowego układu zbiorowego pracy, 2 dotyczące rejestracji protokołu dodatkowego, 

1 dotyczący wpisu informacji), z czego 1 wniosek dotyczący rejestracji protokołu dodatkowego 

został wycofany. Pozycje te wpłynęły w ostatnich dniach ubiegłego roku. 

 

Podobnie jak w latach poprzednich, odmowy rozpatrzenia wniosków o rejestrację układów 

zbiorowych przez organ rejestrowy, mają nadal charakter incydentalny. W 2016 roku nie wystąpił 

ani jeden przypadek odmowy rejestracji nowego układu zbiorowego pracy, czy też protokołu 

dodatkowego. Wystąpiły jedynie 2 przypadki odmowy rozpatrzenia wniosku  o rejestrację wpisu 

informacji.  

W pierwszym przypadku pracodawca wystąpił równocześnie z wnioskiem o wpis informacji  

o wyrejestrowanie dotychczasowego zuzp oraz o zarejestrowanie nowego układu zbiorowego 

pracy. W/w wniosku, jako termin rozwiązania dotychczasowego układu strony wskazały cyt.: 

„wnoszę o wyrejestrowanie dotychczasowego Zakładowego Układu Zbiorowego pracy w dniu 

rejestracji nowego układu (…)”. Organ rejestrowy nie mógł dokonać powyższego  wpisu ponieważ 

po analizie nadesłanego układu zbiorowego pracy – zmuszony był wystosować do stron układu 

„powiadomienie o postanowieniach niezgodnych z prawem”. 

Kolejny przypadek dotyczy również wpisu informacji tym razem dotyczącej – wypowiedzenia 

układu. Do wniosku pracodawca dołączył oświadczenia, z których wynikało, iż stosowne 

wypowiedzenie wręczono przedstawicielom trzech organizacji związkowych, podczas, gdy  

z dokumentacji organu rejestrowego wynikało, iż stronami zuzp są tylko dwie z w/w organizacji 
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związkowych. W związku z powyższym w odmowie rozpatrzenia wniosku o wpis informacji do 

rejestru, strony układowe zostały powiadomione, iż zgodnie z zapisem art. 2419 § 2 Kodeksu pracy 

– jeżeli układ został zawarty przez więcej niż jedną organizację związkową, przez okres jego 

obowiązywania wszelkie czynności dotyczące tego układu podejmują organizacje związkowe, 

które go zawarły. Organ rejestrowy w uzasadnieniu odmowy, poinformował również 

zainteresowanych o prawach i obowiązkach w tym zakresie, wynikających z przepisów zawartych 

w ustawie Kodeks pracy. 

 

W roku 2016 nie wystąpił żaden przypadek: 

 odmowy rejestracji układów, porozumień o stosowaniu układu oraz protokołów dodatkowych, 

 odwołania do sądu pracy, od odmowy rejestracji układów, porozumień o stosowaniu układu 

oraz protokołów dodatkowych, 

 wystąpień z zastrzeżeniem, o którym mowa w art. 24111 § 51 k.p. 

W roku sprawozdawczym wystąpiły 2 przypadki kwestionowania postanowień, jako niezgodne 

z obowiązującym prawem. W obu przypadkach, przyczyną kwestionowania były zapisy o 

charakterze dyskryminującym grupy pracowników. 

 

Podsumowanie i wnioski 

Rok 2016 był kolejnym rokiem, w którym na terenie Dolnego Śląska dało się odczuć stagnację 

w zakresie wniosków o wpis protokołów dodatkowych oraz tzw. informacji, dotyczących 

zakładowych układów zbiorowych pracy. W 2015 roku wpłynęło 137 wniosków, zaś w roku 

ubiegłym jedynie 127, czyli doszło do spadku o 10 pozycji, tj.: o 7,3%. 

 

Natomiast, niespodziewanie wzrosła ilość wniosków o wpis nowo zawieranych zakładowych 

układów zbiorowych pracy. Dla zobrazowania, porównanie liczby wniosków o rejestrację nowego 

układu, które wpłynęły do OIP we Wrocławiu w kolejnych latach: 

 w 2012 roku – 12 wniosków, 

 w 2013 roku – 9 wniosków, 

 w 2014 roku – 5 wniosków oraz 1 wniosek o rejestrację porozumienia o stosowanie w całości 

zuzp, 

 w 2015 roku – 4 wnioski, 

 w 2016 roku – 8 wniosków oraz 1  wniosek o rejestrację porozumienia o stosowanie w całości 

zuzp. 

Ja wynika z powyższego zestawienia, po raz pierwszy od długiego okresu czasu wzrosła ilość 

nowo zawartych układów – do 7 (jeden, który wpłynął pod koniec roku został zarejestrowany na 

początku stycznia), co stanowi w porównaniu do poprzedniego roku wzrost aż o 100%. 
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Nadal natomiast spada ilość wpływających wniosków o rejestrację protokołów dodatkowych 

oraz o wpis informacji z 202 pozycji w 2012 roku, poprzez 178, 156, 137 pozycji odpowiednio  

w latach 2013, 2014 i 2015, do tylko 127 w roku sprawozdawczym. Jak z powyższego wynika 

zanotowano kolejny spadek, tym razem jedynie o 10 pozycji licząc rok do roku, zaś w stosunku do 

2012 roku, aż o 75 wniosków. 

Podobnie jak w latach ubiegłych można nasuwa się wniosek, że podstawową przyczyną 

dalszego zmniejszania się zainteresowania tematyką układową jest ciągły spadek  uzwiązkowienia 

pracodawców. Podkreślić należy, że nawet u pracodawców, u których były zakładowe organizacje 

związkowe dochodzi do ich samorozwiązania lub do spadku liczby członków poniżej 10 

pracowników i co za tym idzie utraty statusu zakładowych organizacji związkowych. Wiąże się to 

ze zmienioną sytuacją w strukturze własnościowej polskiej gospodarki. Prywatyzacja doprowadziła 

do znacznego zmniejszenia się sektora państwowego, na rzecz własności prywatnej. Natomiast 

uzwiązkowienie w prywatnych firmach jest znacznie niższe niż w sektorze państwowym, bowiem 

właściciele firm nie są zainteresowani posiadaniem silnego partnera po stronie pracowniczej.  

W związku z powyższym, jeżeli w nadchodzącym okresie nie dojdzie do wzrostu uzwiązkowienia 

w zakład pracy, to przy takiej, a nie innej reprezentacji strony pracowniczej przy zawieraniu 

zakładowych układów zbiorowych pracy, zgodnie z obowiązującym prawodawstwem, nadal będzie 

dochodziło do dalszego zmniejszenia ich znaczenia.  

Nowym zjawiskiem jest coraz częstsze wprowadzanie do układów zbiorowych pracy 

postanowień dotyczących zapewnienia dodatkowej opieki medycznej, czy też prawo do 

ponadstandardowych świadczeń medycznych. Powyższe dotyczy zarówno nowo zawieranych 

zuzp, jak i wprowadzania takich uregulowań do już zawartych układów- protokołami dodatkowymi.  

 

Należy podkreślić, iż tak mała ilość odmów, podobnie jak w latach poprzednich, jest wynikiem 

prowadzenia przez OIP we Wrocławiu, w ramach swojej polityki, zasady korygowania błędnych 

zapisów w trybie roboczym. Zasady jej prowadzenia zostały omówione w  latach ubiegłych. 

Należy podkreślić, że nadal utrzymuje się tendencja, że: 

 Coraz częściej zapisy układowe są tylko cytowaniem uregulowań wynikających z ogólnie 

obowiązujących przepisów. Nawet jeżeli w latach ubiegłych pracownicy posiadali jakiekolwiek 

przywileje w nich zapisane, to obecnie pracodawcy dążą do ich pozbawienia. Takie, a nie inne 

zachowania mogą być spowodowane kłopotami finansowymi pracodawców lub słabnącą rolą 

związków zawodowych i obawą o utratę pracy.  

 Coraz częściej postanowieniami zuzp obejmowani są jedynie pracownicy, pomimo brzmienia 

art. 239 k.p., który w § 2 zezwala na objęcie jego postanowieniami zarówno „zakładowych” 

emerytów i rencistów jak i osób świadczących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy. 

Powyższe może świadczyć o dążeniu do minimalizacji kosztów zatrudnienia oraz 

marginalizacji znaczenia organizacji związkowych u większości pracodawców. Utrzymująca się 

tendencja spadkowa prowadzi do wniosku, iż w zakładach pracy, w których zarejestrowano zuzp 
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nie dochodzi do większych przemian, natomiast w innych zakładach pracy brak jest woli lub 

możliwości (brak organizacji związkowych) do ich zawarcia. 

 

Spory zbiorowe 

 

 

W tabeli 11 przedstawiono informację o rodzaju działalności wykonywanej przez pracodawców 

(według PKD), u których został wszczęty spór zbiorowy w roku 2016. 

 

 

Lp. Sekcja 
PKD Nazwa sekcji Liczba 

zakładów 

1.  C Przetwórstwo przemysłowe 12 

2.  
 

D 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, 
gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do 
układów klimatyzacyjnych 

2 

3.  B Górnictwo i wydobywanie 1 

4.  G Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów 
samochodowych włączając motocykle 2 

5.  J Informacja i komunikacja 2 

6.  F Budownictwo 1 

7.  
 

M 
Działalność profesjonalna, naukowa  
i techniczna 3 

8.  N Działalność w zakresie usług administrowania i 
działalność wspierająca 3 

9.  O Administracja publiczna i obrona narodowa; 
obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 2 

10.  H Transport i gospodarka magazynowa 1 

11.  Q Opieka  zdrowotna i pomoc społeczna 8 

12.  L Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 1 

13.  R Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją. 1 

W roku 2016, w Okręgowym Inspektoracie Pracy we Wrocławiu, zarejestrowano  

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

Tabela 11. Spory zbiorowe wszczęte w 2016 r. w zakładach pracy na terenie województwa 
dolnośląskiego, według PKD. 
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Zastosowane środki prawne 

 

W związku ze zgłoszonymi w Okręgowym Inspektoracie Pracy we Wrocławiu sporami 

zbiorowymi przeprowadzono 9 kontroli w zakładach pracy na terenie Dolnego Śląska. W wyniku 

przeprowadzonych kontroli wydano następujące środki prawne: 

 3 nakazy, zawierające 5 decyzji pisemnych; 

 30 decyzji ustnych 

 8 wystąpień, zwierających 51 wniosków. 

 

W 2016 roku na podstawie dokonanego monitoringu  dotyczącego przebiegu sporów 

zbiorowych, na terenie właściwości miejscowej Okręgowego Inspektoratu Pracy  we Wrocławiu 

spośród 39 sporów jakie zostały zarejestrowane, w 5 przypadkach spór zbiorowy zakończył się 

porozumieniem. W pozostałych przypadkach, spory nadal trwają, bądź – według stanu na 

31.12.2016 r. – brak jest informacji o jego wynikach. Ponadto w 2016 r. odnotowano  

4 porozumienia ko ńczące spory  rozpoczęte w roku 2015 oraz 1 protokół rozbie żności .  

 

Podsumowanie i wnioski 

Rok 2016, był w porównaniu do roku 2015, rokiem spokoju społecznego. Zauważalny jest 

zdecydowany spadek ilości zgłaszanych sporów zbiorowych ze 182 w roku 2015 do 39  

w roku sprawozdawczym. 

Podobnie jak w latach ubiegłych, większość żądań dotyczyła wzrostu wynagrodzeń, a także 

wzrostu innych dodatków płacowych. Z analizy zgłoszonych sporów wynika, że zdecydowanie 

wzrosła ilość postulatów dotycząca zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Głównie ww. 

przedmiot żądań sprawił konieczność wszczynania i prowadzenia czynności kontrolnych.  

W związku z powyższym, wydane przez inspektorów pracy środki prawne, w większości dotyczyły 

zagadnień związanych z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych.  

Przykładem najczęściej postulowanych żądań w zakresie ZFŚS było uzgadnianie zasad,  

a także przyznawanie ulgowych świadczeń i usług z zakładowymi organizacjami związkowymi  

(a nie tylko z Komisją Socjalną). Część postulatów dotyczyła nie przekazania na konto zfśs 

w całości należnego odpisu. 
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III. Wypadki przy pracy 

1. Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy 

Jak wynika z danych statystycznych Głównego Urzędu Statystycznego (za okres I-III kwartał 

2016 r.)1, województwo dolnośląskie było czwartym pod względem liczby osób poszkodowanych  

w wypadkach przy pracy (po województwie śląskim, wielkopolskim i mazowieckim). Na terenie 

naszego województwa wypadkom przy pracy uległo 5 828 osób , tj. o 170 osób mniej niż  

w analogicznym okresie w roku 2015. Wskaźnik wypadkowo ści  (tj. liczba poszkodowanych na 

1 000 pracujących) dla województwa dolnośląskiego, w okresie I-III kwartał 2016 r. wyniósł 5,87 

i  w skali całego kraju był drugi co do wielkości (po województwie warmińsko-mazurskim – 5,94). 

Na wykresie 1 przedstawiono poszkodowanych w wypadkach przy pracy na 1000 pracujących  

w okresie I-III kwartał 2015 r. w Polsce. 

 

 

 

Źródło: dane GUS 

                                                
1 Brak danych statystycznych za cały rok 2016 na dzień sporządzenia sprawozdania. 

Wykres 1. Poszkodowani w wypadkach przy pracy na 1 000 zatrudnionych w okresie I-III 
kwartał 2016 r. według województw. 
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W roku 2016 do Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu zgłoszono ogółem 313 

zdarzeń wypadkowych  tj.: o 48 zdarzeń więcej niż w roku poprzednim. Wśród zgłoszonych 

zdarzeń 312 zgłoszeń dotyczyło wypadków, a 1 – zdarzenia potencjalnie wypadkowego.  

W 122 przypadkach odstąpiono od badania zdarzenia z uwagi na ich charakter (m.in. przypadki 

medyczne, wypadki komunikacyjne, ewidentnie lekki charakter wypadku). Jeden zgłoszony 

wypadek przekazano do zbadania do innego OIP-u  ze względu na właściwość miejscową i brak 

możliwości zbadania przez inspektorów pracy z OIP Wrocław.  

 

 

 

 

 

 

Czynno ści kontrolne  związane z wyjaśnieniem okoliczności i przyczyn wypadków 

przeprowadzono w odniesieniu do 166 zdarzeń, dotyczących: 

 140 wypadków indywidualnych, w tym: 

− 15   śmiertelnych,       

− 65   ciężkich,                 

− 60   lekkich, 

 26 wypadków zbiorowych. 

Spośród zbadanych w minionym roku wypadków przy pracy 12 miało miejsce w roku 2015. 

Analiza 36 wypadków nie została zakończona w 2016 r. i nie zostały one ujęte w danych 

przedstawionych w niniejszych statystykach. 

 

 

 

Zbadane zdarzenia uznane za wypadki przy pracy 

 2015 2016 

ciężkie 63 65 

śmiertelne 33 15 

zbiorowe 21 26 

Razem 117 106 

Pamiętać należy, iż obowi ązkiem zgłoszenia wła ściwemu inspektorowi pracy oraz 

prokuratorowi obj ęte są wypadki przy pracy oraz wszelkie zdarzenia, które za wypadek 

przy pracy mog ą zostać uznane, których skutkiem jest ci ężki uraz ciała b ądź śmierć, lub 

którym uległo jednocze śnie co najmniej dwie osoby.  

Tabela 12. Wypadki śmiertelne, ciężkie i zbiorowe zgłoszone zbadane w Okręgowym 
Inspektoracie Pracy we Wrocławiu w latach 2014-2015. 
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Rozkład ilości zbadanych wypadków przy pracy w poszczególnych jednostkach 

organizacyjnych Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu przedstawiono w tabeli 13. 

 

 

 
Liczba wypadków zbadanych w 2016 r. 

ogółem śmiertelne ci ężkie zbiorowe 

Jelenia Góra 11 2 8 1 

Kłodzko 3 1 1 1 

Legnica 33 2 17 14 

Wałbrzych 14 1 10 3 

Wrocław 45 9 29 7 

Razem 106 15 65 26 
 

W 2016 r. do największej ilości wypadków (tak jak w roku 2015) doszło wśród osób 

zatrudnionych w przetwórstwie przemysłowym  (30%). Kolejną branżą, w której zatrudnione 

osoby ulegały wypadkom jest budownictwo  (18%). Jak wynika z powyższego, aż 48% wszystkich 

wypadków, które miały miejsce na terenie województwa dolnośląskiego i zostały zbadane przez 

inspektorów pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy, to wypadki, do których doszło w tych dwóch 

branżach.  

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 (65 przypadków). Na terenie 

prowadzonych prac budowlanych miało miejsce 54 przypadki. 

 

 

 

 

 

65

54

32

14

9 6
Miejsce produkcji przemysłowej

Teren budowy

Kopalnie

Miejsce konserwacji lub napraw

Miejsce magazynowania

Tereny komunikacji publicznej

Tabela 13. Zbadane wypadki w poszczególnych jednostkach terytorialnych Okręgowego  
Inspektoratu Pracy we Wrocławiu  w 2016 r. 

Wykres 2. Wypadki zbadane przez inspektorów pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy we 
Wrocławiu w 2016 r. według miejsca ich zaistnienia. 
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W wypadkach badanych przez inspektorów pracy w 2016 roku zidentyfikowanymi zdarzeniami 

powodującymi wypadki były: 

 inne wydarzenie związane z uszkodzeniem czynnika materialnego – 37 przypadków, 

 emisja, wyrzut, wyciek substancji chemicznych – 29 przypadków, 

 utrata kontroli nad maszyną lub środkiem transportu – 24 przypadków, 

 potknięcie, poślizgnięcie, upadek z wysokości – 24 przypadków, 

 uderzenie przez spadający element – 18 przypadków, 

 załamanie się elementu z upadkiem poszkodowanego w dół – 12 przypadków, 

 pochwycenie, nieskoordynowane niewłaściwe ruchy – 9 przypadków, 

 załamanie się elementu i upadek na tym samym poziomie – 7 przypadków, 

 obecność poszkodowanego w strefie niebezpiecznej – 1 przypadek. 

W 8 przypadkach nie ustalono rodzaju wydarzenia, które doprowadziło do wypadku, a w 19 

były to wydarzenia nie sklasyfikowane 
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załamanie się elementu i upadek na tym samym
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potknięcie, poślizgnięcie, upadek z wysokości
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emisja, wyrzut, wyciek substancji chemicznych

inne wydarzenie związane z uszkodzeniem czynnika
materialnego

Wykres 3. Zdarzenia powodujące wypadki zbadane przez inspektorów pracy Okręgowego 
Inspektoratu Pracy we Wrocławiu w 2016 r. 
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Spośród poszkodowanych w wypadkach, w 2016 roku, 197 osób (tj.: 88%) to osoby 

zatrudnione na podstawie umowy o pracę, a 26 osób (tj.: 12%), to osoby zatrudnione na podstawie 

umów cywilno-prawnych. 

 

Analizując dane dotyczące wielko ści zakładu , w których w roku 2016 doszło do wypadków 

przy pracy zauważyć można, że do największej liczby wypadków doszło w małych zakładach, w 

których zatrudnionych jest do 9 pracowników , gdzie miały miejsce 54 wypadki. Najwięcej 

wypadków zbiorowych, czyli takich gdzie w wyniku tego samego zdarzenia wypadkowi uległy co 

najmniej 2 osoby, miało miejsce w zakładach zatrudniających powyżej 250 pracowników. W roku 

2016 inspektorzy pracy zbadali 10 takich zdarzeń.  

Dane statystyczne dotyczące liczby wypadków według wielkości zakładu przedstawiono  

w tabeli 14. 

 

 

0

50

100

150

200

250

2013 2014 2015 2016

Ogółem Śmiertelne Ciężkie

Wykres 4. Poszkodowani w wypadkach przy pracy zbadanych przez inspektorów pracy 
Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu w 2013-2016 r. 

We wszystkich wypadach przy pracy zadanych przez inspektorów pracy w 2016 roku 

zostało poszkodowanych 223 osoby , to o 18 więcej niż w roku poprzednim, spośród których 

15 osób  poniosło śmierć, a 68 osób  doznało ciężkich obra żeń ciała. 
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Liczba zatrudnionych 
w zakładzie 

Liczba wypadków zbadanych w 2015 r. 

ogółem indywidualne  zbiorowe 

małe 

do  9 pracowników 
54 50 4 

średnie 

10 – 49 
35 29 6 

duże 

50 – 249 
34 27 7 

wielkie 

pow. 250 pracowników 
39 29 10 

nieokre ślona 4 3 1 

 

Najczęstsze przyczyny wypadków pozostają od lat niezmienne – są to przyczyny należące 

do grupy czynników ludzkich  tj. wynikających ze stanu fizycznego i zachowania pracownika. Na 

wykresie 5 przedstawiono procentowy rozkład poszczególnych grup czynników powodujących 

wypadki przy pracy zbadane w  2016 r. 

 

 

 

W roku 2016, stwierdzanymi przyczynami zaistniałych wypadków przy pracy były:  

46

19

35

Ludzkie Techniczne Organizacyjne

Tabela 14. Liczba wypadków przy pracy zbadanych przez inspektorów pracy Okręgowego 
Inspektoratu Pracy we Wrocławiu w 2016 r. według wielkości zakładu. 

Wykres 5. Przyczyny wypadków zbadanych przez inspektorów pracy Okręgowego 
Inspektoratu Pracy we Wrocławiu w 2016 r. 
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 Wśród przyczyn technicznych 

─ Niewłaściwa stateczność czynnika materialnego – 16 przypadków, 

─ Brak urządzeń zabezpieczających – 15 przypadków, 

─ Brak sygnalizacji zagrożeń – 11 przypadków, 

─ Ukryte wady czynnika materialnego – 10 przypadków, 

─ Nieprawidłowa eksploatacja – 8 przypadków, 

─ Przeciążenie – 5 przypadków, 

─ Niewłaściwa struktura przestrzenna czynnika – 5 przypadków, 

─ Niewłaściwy stan techniczny – 5 przypadków. 

 Wśród przyczyn organizacyjnych 

─ Tolerowanie przez nadzór odstępstw od przepisów i zasad bhp – 31 przypadków, 

─ Brak nadzoru – 30 przypadków, 

─ Brak instruktażu ogólnego – 24 przypadków, 

─ Niewłaściwa ogólna organizacja pracy – 18 przypadków, 

─ Brak instrukcji obsługi maszyn – 14 przypadków, 

─ Brak instrukcji procesu technologicznego – 14 przypadków, 

─ Tolerowanie przez nadzór stosowania niewłaściwej technologii – 11 przypadków, 

─ Niewłaściwy instruktaż stanowiskowy – 10 przypadków, 

─ Niewłaściwa koordynacja prac zbiorowych – 10 przypadków, 

─ Dopuszczenie do pracy pracownika z przeciwwskazaniami lekarskimi lub bez badań – 8 

przypadków, 

─ Niewłaściwy dobór środków ochrony indywidualnej – 6 przypadków, 

─ Niewłaściwy podział pracy lub rozplanowanie zadań – 6 przypadków. 

 Wśród przyczyn wynikających z zachowań ludzkich 

─ Zaskoczenie niespodziewanym zdarzeniem – 30 przypadków, 

─ Niedostateczna koncentracja uwagi na wykonywanej pracy – 20 przypadków, 

─ Lekceważenie zagrożenia – 19 przypadków, 

─ Lekceważenie przepisów i zasad bhp – 19 przypadków, 

─ Wykonywanie pracy bez usunięcia zagrożenia – 16 przypadków, 

─ Wejście w obszar zagrożenia – 13 przypadków, 

─ Nieznajomość zagrożenia – 12 przypadków, 

─ Niewłaściwe operowanie kończynami w strefie zagrożenia – 12 przypadków, 

─ Przechodzenie, przejeżdżanie, przebywanie w miejscach niedozwolonych – 10 

przypadków, 

─ Nieużywanie środków ochrony indywidualnej – 10 przypadków, 

─ Niewłaściwe tempo pracy, niewłaściwe uchwycenie czynnika, nieznajomość przepisów – 

po 6 przypadków. 
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Środki prawne 

 

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami inspektorzy pracy skierowali do 

pracodawców następujące środki prawne: 

 decyzji ogółem  – 182, w tym: 

 decyzji na piśmie – 130, 

 decyzji  ustnych – 52;  

 decyzji wstrzymujących prace – 3; 

 decyzji wstrzymujących eksploatację maszyn – 15; 

 decyzji z rygorem natychmiastowej wykonalności – 69; 

 decyzji kierujących pracowników do innych prac – 1; 

 decyzji zakazujących wykonywania prac – 1; 

 wystąpień – 81; 

 liczba wniosków w wystąpieniach – 230. 

 

W wyniku przeprowadzonych kontroli inspektorzy pracy: 

 nałożyli 70 mandatów na ł ączną kwot ę 99 000 zł, 

 zastosowali 8 środków wychowawczych , 

 skierowali do sądu 8 wniosków o ukaranie , 

 skierowali 1 zawiadomienia prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. 

 

 

Efekty działań kontrolnych 

Omawiając efekty kontroli powypadkowej nie można zapominać o zasadniczym celu takich 

kontroli tj.  ustalenie okoliczno ści i przyczyn zdarzenia oraz likwidacja zagro żeń, które 

doprowadziły do wypadków. Działania kontrolne skutkowały wydaniem 89 decyzji nakazowych 

eliminujących bezpośrednie zagrożenia. W tym zakresie efektywność utrzymuje się na podobnym 

poziomie jak w roku 2015 (99 decyzji). W tabeli 15 przedstawiono przykładowe efekty kontroli 

powypadkowych przeprowadzonych w roku 2016, przez inspektorów pracy Okręgowego 

Inspektoratu Pracy we Wrocławiu. 
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Rezultaty kontroli (przykłady) 

Liczba 
zakładów, 
w których 
uzyskano 

efekty 

Liczba 
pracowników, 

których 
uzyskany 

efekt dotyczy 

Opracowano lub zweryfikowano ocenę ryzyka zawodowego 
i poinformowano pracowników o RZ 19 9 599 

Dokonano weryfikacji przydziału i stosowania środków 
ochrony indywidualnej oraz odzieży roboczej 

9 63 

Opracowano instrukcje bezpieczeństwa pracy. 13 198 

Przeszkolono pracowników w zakresie bhp. 10 31 

Opracowano lub uaktualniono programy szkoleń bhp. 12 170 

 

2. Przykłady zbadanych wypadków przy pracy  

Poniżej przedstawiono przykłady wypadków, które są raczej typowe ze względu na 

okoliczności i przyczyny. Czynności przeprowadzone przez inspektorów wykazały uchybienia 

prowadzące do wypadków. 

1. Zakład  bran ży gastronomicznej, w którym funkcjonuje system samo obsługi .  

W związku z tym systemem w powszechnym użyciu są tace, które na bieżąco uprzątane są  

z sali konsumpcyjnej i  odwożone do mycia. Z pomieszczenia myjni tacki te pracownik specjalnym 

wózkiem odwozi ponownie do  kuchni.    

                           
Fot. 1. Poprawny sposób przewożenia tacek.        Fot. 2. Sposób stosowany przez poszkodowanego. 

Tabela 15. Przykłady efektów kontroli powypadkowych przeprowadzonych przez 
inspektorów pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu w 2016 r. 
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Chcąc przyspieszyć prace i wyeliminować konieczność powtórnego kursu po tacki, 

poszkodowany ułożył dodatkowy stos na konstrukcji wózka. Podczas przewożenia korytarzem 

pomiędzy pomieszczeniami wózek przyhamował i tacki ułożone na wózku zaczęły się zsuwać. 

Pracownik usiłował przytrzymać tacki i wtedy jego dłoń została przyciśnięta przez tacki do górnej 

ramy wózka.  Doszło do urazowej amputacji paliczka.  

Przyczyna zdarzenia leży w głównej mierze po stronie poszkodowanego. Przebieg wypadku 

zarejestrowany został na monitoringu i stąd można było odtworzyć jego przebieg, a sam 

poszkodowany z oczywistych względów „nic nie pamiętał”.    

 

2. Zakład produkcji spo żywczej, w którym poszkodowana obsługiwała lini ę produkcyjn ą. 

Po skończonej pracy należało oczyścić taśmę i elementy  przenośnika. Czynności rutynowe 

wykonywane wielokrotnie. Z powodu wymogów sanitarnych czyszczenie elementów linii 

produkcyjnej musi być dokładne i zazwyczaj jest długotrwałe. Aby przyspieszyć prace 

poszkodowana przystąpiła do czyszczenia jeszcze przed całkowitym zakończeniem pracy linii.  

W tym celu zdemontowała osłonę walców i na ruchu urządzenia zaczęła czyścić elementy linii. 

Nastąpiło pochwycenie dłoń pomiędzy walcem napędowym  a taśmą.  

 

 

 

 

Fot. 3. Zdemontowana przez pracownicę osłona. 
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Fot. 4. Czyszczone walce będące w ruchu. 

 

 

 

Fot. 5. Inna pracownica demonstruje w jakiej pozycji była poszkodowana po wypadku,  

co wyklucza możliwość przypadkowego pochwycenia. 

 

   Czynności jakie wykonała poszkodowana bezpośrednio przed wypadkiem wskazują, że były 

to działania świadome i celowe, a przyczynę określić można jako lekceważenie zagrożenia. 
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3. Przykład klasyczny z bran ży budowlanej .  

Firma dekarska, a więc z zasady wykonująca  prace na wysokości, realizuje kolejny obiekt 

budowlany – halę produkcyjną z płaskim dachem.  Pracownicy wykonują pokrycie dachu. Jeden  

z pracowników wykonując prace bezpośrednio przy krawędzi dachu spada na podłoże z wysokości 

ok. 9 m. Ma na sobie szelki bezpieczeństwa, tylko nie był przypięty do liny asekuracyjnej, która 

była rozciągnięta na dachu z dwoma punktami do przypięcia szelek. 

 

 

Fot. 6.  

Jak w każdej takiej sytuacji sprzęt bezpieczeństwa „przeszkadzał” pracownikom, gdyż 

ograniczał swobodę przemieszczania się. 

Wszyscy zatrudnieni dekarze mieli spore doświadczenie zawodowe, a dokumenty 

wskazywały, że byli również przeszkoleni w zakresie bhp. Pomimo tego, praca bez zabezpieczeń 

nie stanowiła dla poszkodowanego większego problemu. Również nikt z doświadczonych 

pracowników, jak również pracodawca nie przykładali większej wagi do samego systemu 

zabezpieczeń i wadliwego rozwiązania zastosowanego na tej budowie, przedstawionego na 

fotografii. Od strony formalnej nie było nieprawidłowości. Pracodawca posiadał odpowiedni  

i wymagany sprzęt z certyfikatami, instrukcje bhp oraz instrukcję stosowania i przeznaczenia 

poszczególnych  elementów systemu chroniącego przed upadkiem.  

Przyczyną było więc rutynowe podejście do wykonywanych prac z ewidentnym 

lekceważeniem zagrożenia zarówno przez samego poszkodowanego, innych dekarzy pracujących 

w tych samych warunkach oraz pracodawcy.   
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Podane przykłady są z pozoru banalne i nie ma w nich nic co kwalifikowałoby je do 

szczególnego nagłośnienia. W każdym z podanych wypadków przewija się jednak ten sam element 

– lekceważenie zagrożenia. Wcale więc nie musi być praca przy dużej niebezpiecznej maszynie 

aby generowane były wypadki ciężkie czy śmiertelne. 
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IV. Kontrole kompleksowe o charakterze instrukta żowo 

– doradczym – Pierwsza kontrola 

 

W roku 2016, w harmonogramie pracy okręgowych inspektoratów pracy, w tym także w OIP 

we Wrocławiu, znalazł się temat „Pierwsza kontrola” , wprowadzony z inicjatywy Głównego 

Inspektora Pracy. Przeprowadzanymi w ramach tego tematu kontrolami, o charakterze 

instrukta żowo-doradczym,  objęto: mikroprzedsi ębiorstwa oraz małe i średnie zakłady . 

Inspektorzy pracy w trakcie przeprowadzania tych kontroli wskazywali nieprawidłowości  

w kontrolowanych zakładach, dokonywali ich analizy pod kątem prawnym i technicznym oraz 

stosowali odpowiednie środki prawne, tj. decyzje, wystąpienia i polecenia. Pracodawcy mieli czas 

na wyeliminowanie uchybień i pewność, że okresowo nie były nakładane sankcje. Wyjątkiem w tym 

zakresie były kontrole, w trakcie których stwierdzano rażące naruszenia przepisów i zasad bhp, 

zwłaszcza sytuacje bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia pracowników, kontrole po 

wypadkach ciężkich, śmiertelnych i zbiorowych, a także przypadki nielegalnego zatrudniania oraz 

rażące naruszenia przepisów prawnej ochrony pracy. W takich sytuacjach inspektorzy pracy 

nakładali również sankcje karne. Kontrolowani pracodawcy byli w trakcie kontroli pouczani  

o obowiązku organizowania pracy zgodnie z wymogami prawa. 

Kontrole realizowane w ramach tego tematu, miały charakter kompleksowy  

i w uzasadnionych przypadkach, wymagających specjalistycznej wiedzy prawniczej lub 

technicznej, były zrealizowane przez dwuosobowe zespoły inspektorskie. W składzie zespołu byli 

wówczas inspektorzy mający stosowne wykształcenie kierunkowe lub specjalizację. 

 

 

 

 

 

 

Zakresem tych kontroli objęto łącznie 24 555 pracuj ących , w tym: 

 9 108 osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę: 

− 4 134 kobiety, 

− 72 młodocianych, 

− 603 osoby niepełnosprawne, 

− 351 cudzoziemców, 

 14 631 osób świadczących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, 

 365 podmiotów samozatrudniających się. 

W ramach realizacji tematu „Pierwsza kontrola” w roku 2016, inspektorzy pracy Okręgowego 

Inspektoratu pracy we Wrocławiu, przeprowadzili 1 075 kontroli  u 1 075 przedsi ębiorców . 
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W wyniku przeprowadzonych kontroli inspektorzy pracy wydali 1 841 decyzji nakazowych ,  

w tym 1420 decyzji pisemnych, zawartych w 311 nakazach  wydanych pracodawcom oraz 421 

decyzji ustnych. Wśród tych decyzji było: 

 399 decyzji opatrzonych rygorem natychmiastowej wykonalności, na podstawie art. 108 

Kodeksu postępowania administracyjnego, 

 10 decyzji wstrzymania prac, 

 12 decyzji wstrzymania eksploatacji maszyn, 

 1 decyzja zakazu wykonywania prac, 

 8 decyzji wykonania badań i pomiarów, 

 1 decyzja ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, 

 12 decyzji skierowania do innych prac, dotyczących 18 pracowników, 

 12 decyzji dotyczących wypłaty świadczeń dla 34 pracowników, na łączną kwotę 125 039 zł. 

Inspektorzy pracy skierowali także do pracodawców 331 wyst ąpień zawierających 1601 

wniosków  oraz wydali 86 polece ń. 

Wobec pracodawców i osób odpowiedzialnych zastosowano: 

 4 wnioski do sądu, 

 13 mandatów karnych, na łączną kwotę 15 400 zł, 

 51 środków wychowawczych. 

Mając na uwadze instruktażowo – doradczy charakter kontroli, inspektorzy pracy udzielili 

ponadto 2518 porad prawnych , 2566 porad technicznych  oraz 651 porad dotycz ących 

legalno ści zatrudnienia.  

 

Biorąc pod uwagę stosunek kontrolowanych pracodawców do realizacji środków prawnych, 

wydawanych w wyniku kontroli przeprowadzanych w ramach tematu pn. „Pierwsza kontrola” oraz 

napływające informacje o realizacji tych środków, należy stwierdzić, że został osiągnięty cel 

wprowadzenia takiej formy kontroli. Przedsiębiorcy chętniej realizują wydawane środki prawne, co 

wpływa na poprawę warunków pracy oraz zwiększa stopień przestrzegania w tych zakładach 

przepisów prawa pracy. 
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V. Działania nadzorczo-kontrolne w obszarze 

bezpiecze ństwa i higieny pracy 

1. Kontrole przestrzegania przepisów bhp podczas usuwania wyrobów 

zawierających azbest z obiektów budowlanych i przemysłowych 

Państwowa Inspekcja Pracy już od 20 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. 14.07.2009 r., będącego kontynuacją „Programu usuwania azbestu  

i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski” przyjętego przez Radę 

Ministrów w dn. 14.05.2002 r. 

Program powyższy obejmuje tak długi okres czasu, 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 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.  

Zgodnie z wytycznymi kontrole prowadzono w okresie od 2 stycznia 2016 r. do 30 września 

2016 r. Odpowiedzialnymi za realizację tematu byli inspektorzy pracy wytypowani przez Okręgowy 

Inspektorat Pracy we Wrocławiu. 

Temat był realizowany każdorazowo przy powzięciu informacji o nieprawidłowościach przy 

usuwaniu wyrobów zawierających azbest (m.in. informacje wykonawców, skargi, informacje o 

zagrożeniach o charakterze publicznym, media) oraz na podstawie wpływających zawiadomień od 

wykonawców. 

 Przy wyborze podmiotów do kontroli koordynator tematu kierował się zasadą, że kontroli w 

pierwszej kolejności podlegają przedsiębiorcy, którzy nie byli kontrolowani przez PIP na terenie 

województwa dolnośląskiego oraz podmioty, u których podczas poprzednich kontroli stwierdzono 

nieprawidłowości przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest. 
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Zestawienie kontroli wg zatrudnienia przedstawiono w tabeli nr 16. 

 

 

 

 

 

Ogółem 
Liczba pracowników 

1-9 10-49 50-250 >250 

Liczba 
zakładów 

17 16 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, 

 niewłaściwe stosowanie lub brak środków ochrony indywidualnej, 

 brak opracowania planu prac usuwania wyrobów zawierających azbest lub niespełnianie przez 

plan wymogów formalno-prawnych, 

 niewłaściwe pakowanie i oznakowanie odpadów azbestowych, 

 brak lub nieprawidłowe odgrodzenie i oznaczenie terenu prac ostrzeżeniem „Uwaga! 

Zagrożenie azbestem”, 

 brak badań lekarskich lub niewłaściwe badania lekarskie u pracowników, 

 nieprawidłowości przy usuwaniu pod koniec pracy pozostałości i pyłów. 

 

Przykłady stwierdzonych nieprawidłowości 

 W trakcie jednej z kontroli inspektor pracy ustalił, że płyty zawierające azbest nie zostały 

zapakowane w szczelne opakowania z foli polietylenowej o grubości nie mniejszej niż 0,2 mm. 

Płyty zostały położone na drewnianych paletach i zostały owinięte folią strech, tj. folią cieńszą 

niż 0.2 mm. Nie zostały oznakowane. Zastany przez inspektora stan faktyczny przedstawiono 

na poniższej fotografii. 

Tabela 16. Przeprowadzone kontrole ww temacie w roku 2016 według wielkości zatrudnienia 

kontrolowanych podmiotów. 

Na terenie Okręgowego Inspektoratu pracy we Wrocławiu, w roku 2016 w temacie - prac przy 

usuwaniu azbestu, inspektorzy pracy przeprowadzili 17 kontroli  u 14 przedsiębiorców. 
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Fot. 7. Nieprawidłowe składowanie i pakowanie odpadów zawierających azbest. 
 

 W trakcie innej kontroli inspektor pracy ustalił, że prace wykonywane były przez pracownika 

bez skutecznego zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości, co stanowiło bezpośrednie 

zagrożenie dla jego życia i zdrowia. Stwierdzono, że w trakcie rozpoczęcia prac przebywający 

na dachu pracownik miał założone szelki bezpieczeństwa ale nie był do niczego przypięty. 

Stwierdzono, że na budowie dostępna była lina bezpieczeństwa (która nie była zastosowana), 

stwierdzono brak zespołu amortyzującego. Sposób wykonywania pracy przedstawiono na 

poniższej fotografii. Zabezpieczenie pracownika przebywającego na dachu wiaty powinno być 

zastosowane z uwagi, iż dach był pokryty płytami, które pod wpływem obciążenia mogłyby 

ulec pęknięciu (co groziło upadkiem z wysokości). Stwierdzono, używanie do wejścia na wiatę 

drabiny (bez pałąków) o długości przekraczającej 4 m, która nie była wyposażona  

w prowadnicę pionową, umożliwiającą założenie urządzenia samohamownego połączonego 

z linką bezpieczeństwa szelek.  

 

 
Fot. 8. Niewłaściwe stosowanie środków ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości 
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 Kolejną nieprawidłowością, jaką stwierdził inspektor pracy podczas kontroli  jest  nieprawidłowe 

pakowanie odpadów z azbestu. Odpady pozostawiono poza stosem zabezpieczonym folią. 

  

 

Fot. 9-11. Nieprawidłowe pakowanie odpadów zawierających azbest. 

 

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, 

 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, 

Pozostawione odłamki płyt 
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 unikanie przez wykonawców prac zgłoszenia prac do okręgowego inspektora pracy, bądź 

zgłoszenie prac w dniu ich rozpoczęcia, co umożliwia wykonawcom 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, 

 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, 

 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, 

 lekceważenie  przez zatrudnionych zagrożeń  związanych  z  narażeniem  na  włókna  

azbestowe. 

 

Zdaniem  pracodawców, przedsi ębiorców: 

 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 azbest, 

 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 
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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, zapoznawane z problematyką azbestową 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 zaplecza higieniczno – sanitarnego w  przypadku 

prac o małym zakresie, trwających  często kilka godzin lub 1-2 dni, 

 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. 

 

Środki prawne 

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami inspektorzy pracy skierowali do 

pracodawców przyznane im prawem środki prawne: 

 19 decyzji (tj. o 33 decyzje mniej niż w poprzednim roku sprawozdawczym), w tym: 

─ 17 decyzji ustnych, 

─ 2 decyzje na piśmie, 

 4 decyzje w trybie art. 108 Kpa, 

 10 wystąpień, zawierających 22 wnioski. 
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Efekty działań kontrolnych 

W wyniku realizacji decyzji ustnych, decyzji wydanych na piśmie, wystąpień oraz rekontroli 

uzyskane zostały m.in. następujące efekty: 

 poprawiono bezpieczeństwo pracowników poprzez:  

─ zapoznanie pracowników bezpośrednio zatrudnionych przy pracach z wyrobami 

zawierającymi azbest z planem prac, a w szczególności z wymogami dotyczącymi 

bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie wykonywania prac; 

─ niezwłoczne wydanie pracownikowi usuwającemu wyroby zawierające azbest obuwia 

ochronnego; 

─ niezwłoczne nakazanie pracownikom, aby przydzielone im środki ochrony indywidualnej, 

chroniące przed pyłami włókien azbestu były stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem 

i instrukcją producenta w strefie prowadzonych prac, polegających na usuwaniu wyrobów 

zawierających azbest. Inspektor pracy pouczył pracowników, w jaki sposób mają być 

noszone półmaski przeciwpyłowe; 

─ niezwłoczne nakazanie wykonywania na mokro prac związanych z usuwaniem wyrobów 

zawierających azbest (płyt falistych); 

─ skierowano pracownika na okresowe badania lekarskie celem uzyskania aktualnego 

orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do pracy na zajmowanym stanowisku.  

 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; 

 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 2016 należy uznać, że 

stan bezpieczeństwa pracy przy pracach w kontakcie z azbestem w 2016 uległ znacznemu 

poprawieniu, pomimo krótszego okresu prowadzenia kontroli. W ciągu ostatnich 3 lat liczba 

wydanych decyzji była na poziomie: 2015 – 52 decyzje, 2014 – 47 decyzji, 2013 – 84 decyzje. 

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

ogólną ocenę roczną wyników kontroli.  

Po pierwsze w roku 2016 r. nie skontrolowano żadnego podmiotu, który by do tej pory nie był 

kontrolowany przez organy nadzoru nad warunkami pracy w zakresie bezpiecznego usuwania 

wyrobów zawierających azbest. W 2016 r. wśród firm zgłaszających prace związane 
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z  demontażem wyrobów zawierających azbest znalazła się jedna nowa firma, która pomimo 

zgłoszenia w sposób skuteczny uniemożliwiła przeprowadzenie kontroli.  

Po drugie w roku 2016 przeprowadzono tylko jedną kontrolę w związku ze zgłoszeniem od 

osób trzecich. W latach ubiegłych kontroli w ramach tego zagadnienia, zgłaszających wniosek o 

kontrole było znacznie więcej. Były to kontrole nie zapowiedziane, tym samym przedstawiały w 

sposób realistyczny prowadzenie prac rozbiórkowych, nie zawsze zgodny z przepisami i zasadami 

bhp.  

Przeprowadzono w tym roku 3 kontrole podmiotów, które w latach ubiegłych były kontrolowane 

przez PIP po raz pierwszy na terenie OIP Wrocław. W ubiegłych latach w stosunku do tych 

podmiotów, w związku ze stwierdzonym nieprawidłowościami, inspektor pracy skierował łącznie 24 

decyzje, 19 wniosków oraz nałożył 2 mandaty karne. Na przykładzie tych trzech firm, widać 

wymierne efekty działań inspektorów PIP. W czasie tych kontroli inspektorzy pracy stwierdzili 

przygotowanie pracodawców do wykonywania pracy rozbiórkowych w zakresie merytorycznym jak 

i w zakresie stosowanych metod pracy oraz zabezpieczeń przed czynnikami szkodliwymi. 

W roku 2016 nadal występowały nieprawidłowości, w zakresie przekazywania do OIP  

we Wrocławiu, przez wykonawców zgłoszeń wykonywania prac związanych z usuwaniem azbestu. 

Zgłoszenia te docierały do Okręgu po ich rozpoczęciu, a nawet po ich zakończeniu. 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. 

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. Stosowane środki ochrony indywidualnej spełniają wymagania 

zasadnicze, w większości są w sposób prawidłowy stosowane przez pracowników. Nie stwierdzono 

przypadków stosowania odzieży ochronnej wielokrotnego użytku. 

W roku 2016 r. stwierdzono przy pracach związanych z usuwaniem azbestu stosunkowo dużo 

przypadków nieprawidłowości związanych z nieprawidłowym opracowaniem planu prac usuwania 

wyrobów zawierających azbest. 

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”, 

− niewłaściwego zabezpieczenia stanowisk pracy na wysokości, 

− nieprawidłowości przy usuwaniu pod koniec pracy z terenu pracy pozostałości i pyłów. 

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. 
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2. Przestrzeganie przepisów dotyczących zatrudniania osób 

niepełnosprawnych 

Kontrole przestrzegania przepisów prawa pracy, w tym przepisów bezpieczeństwa i higieny 

pracy w stosunku do osób niepełnosprawnych, należą do priorytetowych zadań Państwowej 

Inspekcji Pracy. 

 

 

 

 

W wyniku przeprowadzonych kontroli zastosowano następujące środki prawne: 

 decyzje ogółem – 317, 

− w tym decyzji na piśmie – 131, 

− decyzji ustnych – 186,  

− wykonania badań i pomiarów – 10, 

− decyzje skierowania do innych prac – 4, w wyniku których skierowano do innych prac  

14 pracowników, 

 polecenia – 9, 

 wnioski w wystąpieniach – 167, 

 mandaty karne – 1 na kwotę 1000 zł, 

 wnioski do sądu – 1. 

 

W trakcie tych kontroli, najczęściej stwierdzano nieprawidłowości w zakresie bhp dotyczące 

m.in.: 

 eksploatacji instalacji i urządzeń elektrycznych – 23,11%, 

 budynków i pomieszczeń pracy – 19,34% 

 pomieszczeń higieniczno-sanitarnych – 16,98%, 

 oświetlenia pomieszczeń światłem dziennym lub elektrycznym – 16,04% 

Analiza dokumentacji kontrolnych inspektorów pracy wykazała, że nieprawidłowości dotyczące 

budynków i pomieszczeń pracy, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego 

w stosunku do roku ubiegłego wzrosły o około 4%. Zauważono natomiast znaczny spadek 

nieprawidłowości dotyczących maszyn i urządzeń technicznych, przy jednoczesnej tendencji 

wzrostowej stwierdzanych nieprawidłowości dotyczących oświetlenia światłem dziennym bądź 

elektrycznym. Trudno jednak przewidzieć czy malejąca tendencja w tym zakresie zostanie utrzymana. 

Najwięcej nieprawidłowości w zakresie eksploatacji instalacji i urządzeń elektrycznych stwierdzono  

w ramach prowadzonych kontroli okresowych. Ponadto zauważalnie dużo nieprawidłowości inspektorzy 

stwierdzili w zakresie budynków i pomieszczeń pracy oraz w odniesieniu do oświetlenia pomieszczeń 

Inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu, w roku 2016, przeprowadzili  

136 kontroli  u 104 pracodawców , zatrudniających pracowników niepełnosprawnych. Zakresem tych 

kontroli objęto łącznie 9 946 osób niepełnosprawnych . 
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światłem dziennym bądź elektrycznym, także w ramach kontroli prowadzonych w zakładach 

posiadających status ZPChr.  

Relatywnie najmniej nieprawidłowości w zakresie zaplecza higieniczno - sanitarnego, inspektorzy 

ujawnili w zakładach ubiegających się o status zakładu pracy chronionej oraz zakładach pracy nie 

posiadających statusu zakładu pracy chronionej, a tworzących nowe stanowiska dla osób 

niepełnosprawnych. 

Ubiegłoroczne kontrole potwierdziły trend lat poprzednich dotyczący znacznej poprawy przestrzegania 

prawa pracy w zakresie przepisów dotyczących czasu pracy. Natomiast wykazały także wzrost 

nieprawidłowości dotyczących wynagrodzeń za pracę pracowników oraz szkoleń bhp. Podobnie jak  

w latach ubiegłych, tak i w trakcie czynności kontrolnych prowadzonych w roku 2016 na zamkniętym rynku 

pracy zaobserwowano niepokojące tendencje dotyczące: 

 Zmniejszającej się liczby zatrudnianych osób ze stopniem lekkim, co ma bezpośredni związek ze 

zmniejszaniem wysokości dofinansowania do wynagrodzenia. 

 Zwalniania i/bądź ponownego zatrudniania w oparciu o umowy cywilnoprawne dotychczasowych 

pracowników pełnosprawnych, w celu utrzymania wskaźnika wymaganego do zachowania statusu 

zakładu pracy chronionej. Zjawisko powyższe związane jest z brakiem na rynku pracy osób 

posiadających znaczny bądź umiarkowany stopień niepełnosprawności, 

 Zwalniania pracowników niepełnosprawnych, którzy nabyli stopień niepełnosprawności u danego 

pracodawcy i ponowne ich zatrudnianie po okresie 1 miesiąca (w tym czasie zatrudniani są oni na 

podstawie umów cywilnoprawnych). Takie zachowanie pracodawcy determinuje cytowana ustawa, 

gdyż pozbawia ona pracodawcę dofinansowania do wynagrodzenia pracownika w sytuacji, gdy 

niepełnosprawność powstała w okresie zatrudnienia u tego pracodawcy. 

 

Najczęstsze przyczyny naruszeń prawa 

Według pracodawców: 

 zmiany przepisów zmniejszające subwencje i dotacje, co powoduje, zmniejszenie nakładów 

na inwestycje, szczególnie w sferze produkcyjnej oraz nakładów dotyczących przestrzegania 

przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, 

 niepewna sytuacja ekonomiczna zakładów nie sprzyja tworzeniu nowych miejsc pracy  

w ramach prowadzonej działalności, stąd część pracodawców wstrzymuje inwestycje  

w obawie o przyszłość zakładu. 

Według inspektorów pracy:  

 dążenie przez pracodawców do maksymalnego ograniczania kosztów związanych  

z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych, 

 obawy o przyszłość zakładu, 

 świadome bądź niezamierzone lekceważenie przepisów obowiązującego prawa między 

innymi z uwagi na ich nie pełną znajomość. 
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Uzyskane efekty 

Z przedstawionej powyżej liczby wydanych decyzji, wykonanych zostało łącznie 261 decyzji  

tj. 82,33%. Z ogólnej liczby wydanych wniosków zawartych w wystąpieniach wykonanych zostało 

112 wniosków, tj. 67,06%. 

 

Przykłady uzyskanych efektów 

W zakresie technicznego bezpieczeństwa pracy 

W trakcie kontroli prowadzonej w Sp. z o.o. spółce komandytowej z siedzibą w Oławie, 

inspektor pracy ustalił, że w nowej hali produkcyjno-montażowej zainstalowana jest obrabiarka 

CNC DOOSAN DBC 110S (nr seryjny MB0001-000058), której pomost roboczy przy pulpicie 

sterowniczym na wysokości 56 cm i nie został wyposażony w balustradę ochronną, co obrazuje 

poniższa fotografia. 

Fot. 12. 

Podczas kontroli prowadzonej w jednej ze spółek na terenie działania Oddziału w Jeleniej 

Górze, inspektor pracy stwierdził, że użytkowana na nowo utworzonym stanowisku pracy maszyna, 

tj. automat pakujący typu ASG wyprodukowany przez „SPOMASZ” Gniezno, rok prod. 1990, 

posiada zainstalowaną osłonę szczęk zgrzewania wzdłużnego do rury zasypowej. W takcie próbnej 

pracy ustalił on, że zainstalowana osłona jest niewystarczająca i umożliwia dostęp pracownika do 

miejsca niebezpiecznego, jakim są szczęki zgrzewania (zdjęcie powyżej). 
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                                           Fot. 13.                                                             Fot. 14. 

W odniesieniu do ww. automatu, inspektor pracy ustalił ponadto, że nie jest on wyposażony  

w urządzenie sterownicze służące do odrębnego jego włączania i wyłączenia. Zainstalowane 

urządzenie sterownicze tzw. „kontakt” widoczne na zdjęciu poniżej skutkuje tym, iż w przypadku 

zaniku zasilania w energię nie odłącza maszyny od źródła energii i w przypadku włączenia zasilania 

energią może to powodować zagrożenie dla obsługi – urządzenia sterownicze. 

 

W zakresie prawa pracy 

W wyniku kontroli prowadzonej w Sp. z o.o. ze Świdnicy, inspektor pracy stwierdził,  

że 4 pracowników posiada niewykorzystane w pełni urlopy wypoczynkowe za rok 2014. 

 

Podsumowanie 

Porównując podstawowe dane liczbowe obrazujące ilości kontroli oraz informacje pozyskane 

z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego należy stwierdzić, że liczba zakładów pracy chronionej 

stale maleje. W 2014 r. liczba ta wynosiła 105 zakładów, w 2015 r. już 94, natomiast w 2016 r. tylko 

89 zakładów. Na przestrzeni dwóch ostatnich lat liczba zakładów aktywności zawodowej na terenie 

Dolnego Śląska utrzymywała się na stałym poziomie i wynosiła sześć zakładów.  

Liczba wniosków skierowanych do OIP o wydanie opinii dotyczącej tworzonych 

(przystosowanych) stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych w zakładach posiadających 

status zakładu pracy chronionej wyniosła 3 (wnioski w trybie art. 26e ust. 5 ustawy). Zauważyć 

należy, że w roku 2015 liczba ta wyniosła 4, przy 5 wnioskach w roku. 

W roku 2016, w sposób zbliżony, jak w latach ubiegłych kształtował się stosunek wszystkich 

tworzonych (przystosowywanych) stanowisk pracy w zakładach pracy chronionej do tworzonych 

stanowisk pracy na otwartym rynku pracy i wykazuje utrzymującą się przewagę otwartego rynku 

pracy w stosunku do zakładów posiadających status ZPChr. W 2014 r. stosunek rynku otwartego 

do całości wyniósł 92,85%, w 2015 r. – 92,64%, natomiast w 2016 – 93,61%. Tak jak w latach 

ubiegłych tak i w roku 2016 kontrolowani pracodawcy podnosili, iż przyczyny takiego stanu rzeczy 
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należało upatrywać w ograniczaniu środków budżetowych na ten cel jak i polityce PFRON 

zmierzającej do aktywizacji osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. Potwierdzeniem tej 

tezy był fakt, iż do OIP we Wrocławiu w roku 2014 wpłynęło 70 wniosków dotyczących wydania 

opinii w trybie art. 26e ust. 5 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej …, z czego 65 wniosków 

dotyczyło właśnie otwartego rynku pracy, w 2015 r. 62 wnioski, z czego 58 także dotyczyło 

otwartego rynku pracy, natomiast w 2016 roku wpłynęło 47 wniosków, z czego 44 dotyczyły 

otwartego rynku pracy. Przyczyny takiego stanu rzeczy należy upatrywać także w zróżnicowanej 

polityce prowadzonej przez starostów w zakresie dystrybuowania środków finansowych na ten cel 

tj. preferowania tworzenia stanowisk pracy na dla osób niepełnosprawnych na otwartym rynku 

pracy. 

W roku 2016, w odniesieniu do roku 2015 i lat wcześniejszych stwierdzono postępującą  

w dalszym ciągu tendencję do odchodzenia zakładów od posiadania statusu zakładu pracy 

chronionej. Dotyczy to w szczególności zakładów o charakterze tzw. „produkcyjnym” ze względu 

na ich wysokie koszty stałe, w stosunku do zakładów usługowych: ochrony czy sprzątająco - 

czyszczących. Ponadto zmiana przepisów w zakresie ulg przy podatku gruntowym w znacznym 

stopniu ograniczyła możliwość korzystania z tych ulg, gdyż można z nich korzystać tylko przy 

stosunkowo wysokim współczynniku zatrudniania osób niewidomych bądź chorych psychicznie. 

Analiza wyników kontroli obecnych i z lat poprzednich wskazuje, iż w 2016 r. nastąpiła dalsza 

zmiana proporcji w liczbie przeprowadzonych kontroli na otwartym rynku pracy w stosunku do 

kontroli w zakładach aktywności zawodowej i zakładach pracy chronionej. Są to w dalszym ciągu 

reperkusje zmiany ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej …., gdzie odstąpiono od 

opiniowania stanowisk pracy w trybie art. 4 ust. 5 oraz intensyfikacją działań dysponentów środków 

PFRON w zakresie tworzenia nowych stanowisk pracy osób niepełnosprawnych tylko w trybie art. 

26e ust. 5 pomijając art. 26 ust. 6 cytowanej ustawy. 

Natomiast ocena zastanych w trakcie kontroli stanów faktycznych, liczby i rodzaju wydanych 

środków prawnych wskazuje, że stan przestrzegania przepisów prawa przy zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych w 2016r. uległ dalszej poprawie względem 2015r i 2014r., o czym świadczy 

liczba wydawanych w tym okresie decyzji:  w 2014 – 391, w 2015 – 324, a w 2016 - 317. Częściowo 

tej tezie przeczy liczba nałożonych mandatów:  w 2014r. nałożono 2 mandaty na kwotę 2700 zł, w 

2015 r. nałożono 8 mandatów na kwotę 8200 zł, a w 2016 nałożono 1 mandat na kwotę 1000 zł. 

Nie mniej przeważającą część z tych mandatów nałożono w zakładach pracy chronionej, co 

wpisuje się w ogólny trend związany z cięciem kosztów w tego typu zakładach związanych między 

innymi z obsługą administracyjną np. kadrowo – płacową. 

Obecnie tak jak i w latach ubiegłych utrzymuje się na stosunkowo wysokim poziomie realizacja 

przez pracodawców środków prawnych kierowanych przez inspektorów pracy podczas 

przeprowadzanych kontroli z tematu 007. Mianowicie w 2014 roku pracodawcy zrealizowali 88,88% 

ogółu skierowanych do nich środków pokontrolnych (decyzji z nakazów i wniosków z wystąpienia), 

w 2015 roku 89,32%, a w 2016 roku 78%. 
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Wnioski 

1) Zlikwidowanie istniejącego dualizmu w zakresie stosowania procedur dotyczących wydania 

decyzji w trybie art. 28 ust. 2 i art. 29 a postanowieniami wydawanymi w trybie art. 26e ust. 5 

i art. 26 ust. 6 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej….. itd., gdzie w pierwszym 

przypadku stosuje się przepisy ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy z zachowaniem 

właściwości miejscowej (przekazuje projekty decyzji statusowych do OIP właściwego ze 

względu na siedzibę pracodawcy), a w drugiej sytuacji stosuje się przepisy Kodeksu 

postępowania administracyjnego uwzględniające właściwość przemienną organu. Ponadto 

stosowanie trybu przy wydawaniu decyzji z art. 28 ust. 2 czy art. 29 ustawy o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej….. itd., jest o tyle niecelowe, że inspektor pracy wydający decyzję, 

nie zna stanu faktycznego, nie widział obiektów i pomieszczeń, do których odnosi się decyzja 

a ponosi za nią pełną odpowiedzialność. Staje się to niebezpieczne tym bardziej, że w świetle 

nowych regulacji dotyczących odpowiedzialności urzędniczej to urzędnik wydający decyzję 

odpowiada finansowo za wydaną decyzję. Ponadto w przypadku wniesienia przez stronę 

odwołania, inspektor pracy musi posiłkować się dodatkowymi wyjaśnieniami złożonymi przez 

inspektora faktycznie przeprowadzającego kontrolę. 

2) Wprowadzenie zmian legislacyjnych w brzmieniu art. 26 ust. 6 oraz art. 26e ust 5 ustawy o 

rehabilitacji zawodowej …, w zakresie obowiązku ponownego wystąpienia przez właściwy 

organ do PIP o wydanie postanowienia w trybie jw. w przypadku zmiany osoby 

niepełnosprawnej na stanowisku pracy, będący uprzednio ocenianym w przedmiotowym 

trybie. Brak takiego obowiązku powoduje dowolność interpretacyjną dysponentów środków 

PFRON np. Starostw, co w konsekwencji prowadzi do sytuacji, że na danym stanowisku pracy 

kilkukrotnie zatrudniane są kolejne osoby niepełnosprawne, z różnymi dysfunkcjami, a 

pracodawca legitymuje się jedynie postanowieniem PIP wydanym na konkretnego 

pracownika, który już dawno u niego nie pracuje. 

 

 

3. Poprawa bezpieczeństwa przy eksploatacji urządzeń 

elektroenergetycznych 

Celem kontroli przeprowadzanych w temacie „Poprawa bezpieczeństwa przy eksploatacji 

urządzeń elektroenergetycznych” było ocena przestrzegania wymagań bezpieczeństwa przy 

eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki 

z 28.03.2013 r. w sprawie bhp przy urządzeniach energetycznych oraz ocena skuteczności 

podejmowanych przez kontrolowane podmioty działań zapobiegających lub ograniczających 

zagrożenia wypadkowe. Inspektorzy pracy zwracali szczególną uwagę na przyjętą organizację 

pracy, pod kątem zapewnienia wymaganego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy. 
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W wyniku przeprowadzonych kontroli zastosowano następujące środki prawne: 

 decyzje ogółem – 171, 

− w tym decyzji na piśmie – 127, 

− decyzji ustnych – 44,  

− decyzje skierowania do innych prac – 1, w wyniku których skierowano do innych prac  

3 pracowników, 

 wnioski w wystąpieniach – 46, 

 środki wychowawcze – 5.     

 

Przykłady stwierdzonych nieprawidłowości 

 W zakresie organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych: 

− Brak zdefiniowania prowadzącego eksploatację urządzeń elektroenergetycznych. 

− Nie opracowanie lub nieprawidłowe opracowanie instrukcji organizacji bezpiecznej pracy 

przy urządzeniach energetycznych. 

− Nie sporządzenie wykazu poleceniodawców z określeniem zakresu ich kwalifikacji  

i udzielonego upoważnienia do wydawania poleceń pisemnych na prace przez  

prowadzącego eksploatację urządzeń i instalacji energetycznych. 

− Nie wyznaczenie i nie sporządzenie wykazu osób upoważnionych do koordynacji, 

dopuszczającego do prac. 

− Nie opracowanie wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, przy wykonywaniu których 

istnieje możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego, 

które muszą być wykonywanie na polecenie pisemne. 

− Nie ustalenie sposobu rejestrowania, wydawania, przekazywania, obiegu  

i przechowywania poleceń pisemnych. 

 Brak odpowiednich kwalifikacji, przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji  

i sieci elektroenergetycznych. 

 W zakresie zasad eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych: 

− Brak lub nieprawidłowe opracowanie instrukcji eksploatacji dla eksploatowanych grup 

urządzeń energetycznych. 

− Nie prowadzenie dokumentów potwierdzających wykonywanie zabiegów 

eksploatacyjnych w kontrolowanych podmiotach oraz niesystematyczne prowadzenie 

oględzin, przeglądów eksploatowanych urządzeń energetycznych w wymaganych 

W ramach realizacji tematu „Poprawa bezpieczeństwa przy eksploatacji urządzeń 

elektroenergetycznych” inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu, w roku 2016, 

przeprowadzili 21 kontroli . 
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terminach i zakresie, potwierdzonych protokołem, który winien być przechowywany w 

dokumentacji eksploatacyjnej. 

− Nie wykonywanie badań ochrony przeciwporażeniowej dla sieci i urządzeń pracujących 

na poziomie napięć powyżej 1kV. 

− Nie przeprowadzanie  pomiarów napięcia rażenia w stacji SN/nN. 

− Nie przeprowadzanie pomiarów ochrony podstawowej (ochrony przez samoczynne 

wyłączenie) dla obwodów odbiorczych zasilanych napięciem do 1kV. 

− Nie przeprowadzanie badań ochrony przy uszkodzeniu (rezystancja izolacji) dla obwodów 

odbiorczych zasilanych napięciem do 1kV.                                                                                                                                                                                              

 W zakresie narzędzi pracy i sprzętu ochronnego stosowanego przy eksploatacji urządzeń  

i instalacji energetycznych w odniesieniu do zapisów zawartych w instrukcjach eksploatacji. 

− Brak ważnej próby okresowej drążka uniwersalnego oraz obuwia ochronnego. 

− Brak oznakowania w sposób trwały, przez podanie numeru ewidencyjnego i cechy 

przeznaczenia, sprzętu ochronnego. 

− Brak aktualnych badań okresowych chodników dielektrycznych. 

− Nie ustalenie wykazów sprzętu ochronnego jaki powinien być na wyposażeniu stacji 

transformatorowych, niezbędnego do prowadzenia eksploatacji urządzeń 

elektroenergetycznych. 

 W zakresie odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej: 

− Nie uwzględnienie w tabeli norm przydziału, środków ochrony indywidualnej dla 

pracowników zatrudnionych na stanowiskach związanych z prowadzeniem eksploatacji 

urządzeń energetycznych. 

− Nie odnotowywanie w indywidualnych kartach ewidencyjnych przydziału odzieży roboczej 

oraz środków ochrony osobistej, faktu pobrania przez pracowników, przysługującego 

asortymentu rodzajów środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, 

których stosowanie na określonych stanowiskach jest niezbędne. 

                           

 W zakresie urządzeń i instalacji elektroenergetycznych: 

− Nie umieszczenie na tabliczce przymocowanej do jednej z żył fazowych zasilanego 

obwodu w komorze transformatora, informacji o numerze, nazwie wyprowadzonego 

obwodu oraz wartości znamionowej wkładki bezpiecznikowej. 

− Brak umieszczenie na drzwiach wejściowych rozdzielni tablic ostrzegawczych. 

− Ubytki tynku i spękania ścian budynku stacji oraz uszkodzony zamek w drzwiach 

wejściowych do komory transformatora stacji, uniemożliwiający ich otwarcie, a także 

zapchane styropianem otwory wentylacyjne w drzwiach. 
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Najczęstsze przyczyny naruszeń prawa 

 Powierzanie obowiązków prowadzącego eksploatację urządzeń energetycznych dla innych 

podmiotów i nie ingerowanie w sposób wykonania zobowiązań wynikających z umowy oraz 

nie kontrolowanie prawidłowości wykonania usługi ze względu na brak odpowiednich służb 

oraz odpowiedniej wiedzy w tym zakresie. 

 Traktowanie przez pracodawców działu zajmującego się prowadzeniem eksploatacji  

urządzeń energetycznych, jako działu pomocniczego, któremu przypisuje się również inne 

zadania nie związane z eksploatacją. 

 Niestosowanie wymagań określonych w przepisach przez osoby dozoru odpowiedzialne za 

prowadzenie eksploatacji urządzeń energetycznych, posługiwanie się np. instrukcjami 

eksploatacyjnymi szczątkowymi, opracowanymi w momencie oddawania do użytkowania 

urządzeń , częściowo uregulowanymi zasadami organizacji bezpiecznej pracy zawartymi w 

instrukcjach współpracy z dostawcą energii, ograniczających się wyłącznie do zasad  

w ramach współpracy między nimi. 

 Niedostateczna liczba osób zajmujących się w zakładzie eksploatacją urządzeń 

energetycznych. 

 Zmiany właścicieli zakładów, zarządzających zakładami, pracowników odpowiedzialnych za 

prowadzenie eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych, nie gwarantujące ciągłości, 

realizacji ustalonych zadań w zakresie eksploatacji urządzeń energetycznych.  

 

Uzyskane efekty 

W wyniku wykonania przez pracodawców wydanych środków prawnych, dokonano poprawy 

w zakresie organizacji bezpiecznej pracy oraz eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych w 

kontrolowanych zakładach m.in. poprzez: 

 Opracowanie instrukcji eksploatacji dla użytkowanych w kontrolowanych zakładach urządzeń, 

instalacji i sieci elektroenergetycznych, w zakresie określonym w przepisach bhp. 

 Opracowanie instrukcji organizacji bezpiecznej pracy, z którymi zapoznano pracowników, 

a tym samym wyeliminowanie wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych w warunkach 

zagrożenia dla zdrowia i życia pracowników. 

 Wprowadzenie wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych, ujętych w opracowanych 

wykazach, wyłącznie na polecenie pisemne na prace, wydawane przez uprawnione  

i upoważnione osoby. 

 Ustalenie zasad prowadzenia dokumentacji eksploatacyjnej urządzeń energetycznych. 

 Przeprowadzenie wymaganych oględzin i przeglądów eksploatowanych urządzeń 

elektroenergetycznych, w zakresie wynikających w instrukcji eksploatacji. 

 Przeprowadzenie wymaganych pomiarów ochrony przeciwporażeniowej dla sieci i urządzeń 

pracujących na poziomie napięć powyżej 1kV i do 1kV. 
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 Zapewnienie odpowiedniej ilości i rodzaju wymaganego sprzętu ochronnego niezbędnego 

przy wykonywaniu czynności eksploatacyjnych przy wykonywaniu prac szczególnie 

niebezpiecznych, posiadającego aktualną okresową próbę badania. 

 Wskazanie prowadzącego eksploatację urządzeń energetycznych w zakładzie. 

 Opracowanie wykazów poleceniodawców, z określonym zakresem udzielonego im 

upoważnienia do wystawiania poleceń pisemnych na prace wykonywane przy urządzeniach 

energetycznych. 

 Wyznaczenie i sporządzenie wykazów osób upoważnionych do koordynacji prac, wykazów 

osób upoważnionych do dopuszczenia do prac wykonywanych przy urządzeniach 

energetycznych. 

 Ustalenie rodzaju i ilości wymaganego sprzętu ochronnego, niezbędnego do prowadzania 

eksploatacji stacji elektroenergetycznych w kontrolowanych zakładach, wskazanie miejsce 

jego przechowywania oraz wyposażenie w wymaganych ilościach i asortymencie. 

 Odpowiednie oznakowanie obiektów, urządzeń i instalacji elektroenergetycznych. 

 Oznakowanie w sposób trwały sprzętu ochronnego. 

 Zapewnienie uzyskania przez pracowników zajmujących się eksploatacja urządzeń, instalacji 

i sieci energetycznych, odpowiednich świadectw kwalifikacyjnych, umożliwiających im 

wykonywanie prac, w zakresie eksploatacji i dozoru dla grup eksploatowanych urządzeń  

w zakładzie.  

 

Podsumowanie 

Przeprowadzone kontrole potwierdziły fakt, iż pracodawcy nie w pełni realizują obowiązki  

w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji urządzeń energetycznych, określone 

w  Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych. Nie realizowanie tych wymagań przez 

pracodawców, wynika m. in. ze zbyt małej obsady pracowników w służbach, które są 

odpowiedzialne za utrzymanie ruchu zakładu, jak również częstej rotacji pracowników, na 

stanowiskach dozoru. 

Łatwość uzyskiwania uprawnień kwalifikacyjnych w pełnym zakresie  dla wszystkich grup 

urządzeń energetycznych, uprawniających do prowadzenia eksploatacji urządzeń energetycznych, 

przez osoby nie posiadające odpowiedniego przygotowania zawodowego oraz odpowiedniego 

stażu pracy, prowadzi do stwarzania zagrożenia dla pracowników wykonujących prace 

eksploatacyjne. 

Pomiary w okresie eksploatacji służą dla oceny aktualnego stanu technicznego urządzeń pod 

względem niezawodności i bezpieczeństwa pracy. Wyniki pomiarów są podstawą decyzji o dalszej 

eksploatacji lub dokonaniu odpowiednich napraw, wymian czy remontów generalnych. Ponieważ 
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są to w większości urządzenia nowe, prowadzący eksploatację nie widzą potrzeby wykonywania 

ich pomiarów, głównie ze względu na koszty. 

 

Wnioski 

W kontrolowanych zakładach nie zostały uregulowane sprawy związane z zapewnieniem 

prawidłowej eksploatacji urządzeń energetycznych, poprzez mi.in. opracowanie instrukcji 

eksploatacji urządzeń, bezpiecznej organizacji pracy, prowadzenie systematycznych oględzin, 

przeglądów, badań i pomiarów, efektem czego są stwierdzone nieprawidłowości. W celu 

wyeliminowania nieprawidłowości, które stwierdzono w ramach prowadzonych kontroli, wskazane 

byłoby :  

 Zapewnienie odpowiedniej obsady pracowników w służbach, które są odpowiedzialne za 

utrzymanie ruchu zakładu, jak również zapewnienie pracownikom odpowiednich szkoleń, 

które zapoznają ich z aktualnymi przepisami, wymaganiami w zakresie zagadnień związanych 

z prowadzeniem eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych oraz uczulą ich 

na problemy bezpieczeństwa przy organizowaniu prac na polecenie pisemne. 

 Organizowanie szkoleń dla pracowników zajmujących się prowadzeniem eksploatacji 

urządzeń energetycznych na stanowiskach eksploatacji, dozoru, które umożliwią im poznanie 

zagrożeń a szczególnie uświadomią ich występowanie wraz z podaniem sposobów i zasad 

umożliwiających ich unikania lub minimalizowania skutków negatywnych, poprzez 

rozszerzenie wiedzy pracowników w tym zakresie. 

 Wprowadzenie wymagań dla osób ubiegających się o uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego 

dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych, 

uprawniającego do eksploatacji, dozoru w określonym zakresie, dotyczących posiadania 

przez nich odpowiedniego przygotowania zawodowego , stażu pracy. 

 Wprowadzenie obowiązku dla osób posiadających świadectwa kwalifikacyjne uczestnictwa  

w okresowych szkoleniach podnoszących kwalifikacje.  

 Wystąpienie do komisji egzaminacyjnych o uwzględnienie w pytaniach egzaminacyjnych 

stwierdzających posiadanie kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń 

energetycznych m.in. zagadnień związanych z prawidłowym prowadzeniem eksploatacji 

urządzeń energetycznych , prowadzeniem i dokumentowaniem zabiegów eksploatacyjnych , 

wykonywaniem i dokumentowaniem pomiarów, 

 Wskazanie w przepisach o eksploatacji urządzeń energetycznych lub w dokumentacji 

urządzeń niezbędnej liczby pracowników związanych z eksploatacją urządzeń 

energetycznych, jako warunek zapewniający bezpieczne prowadzenie eksploatacji urządzeń.    
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4. Egzekwowanie spełnienia wymagań zasadniczych 

Jednym z ustawowych zadań Państwowej Inspekcji Pracy jest kontrola wyrobów 

wprowadzonych do obrotu lub oddanych do użytku pod względem spełniania przez nie 

zasadniczych lub innych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W ramach 

realizacji tego obowiązku, inspektorzy pracy przeprowadzali kontrole w temacie „Egzekwowanie  

spełnienia wymagań zasadniczych”. W roku 2016, zakresem tematycznym objęto: maszyny 

poligraficzne i przetwórstwa papierniczego oraz rękawice ochronne.  

4.1. Egzekwowanie spełnienia wymagań zasadniczych dla maszyn 

poligraficznych i przetwórstwa papierniczego 

 

 

 

 

 

Z uwagi na charakter prowadzonych czynności, a także rodzaj stwierdzanych 

nieprawidłowości nie wydawano podczas tych kontroli jakichkolwiek środków prawnych. 

 

 

 

 

Wyszczególnienie Liczba 

Skontrolowane wyroby ogółem 
w tym: 

10 
 

-  spełniające zasadnicze lub inne wymagania 1 

-  niespełniające zasadniczych lub innych wymagań 9 

Wyroby, wobec których działania zakończono na etapie  kontroli 
w wyniku pozytywnych dobrowolnych działań naprawczych 0 

Decyzje inspektora pracy zakazujące na okres do 2 miesięcy 
udostępniania wyrobu 0 

Wyroby skierowane na badania w akredytowanym laboratorium 0 

Zawiadomienia prokuratury 0 

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

- własnemu OIP 0 

- innemu OIP 7 

 

W 2016 roku, w ramach czynności kontrolnych związanych z realizacją tematu „Egzekwowanie  

spełnienia wymagań zasadniczych dla maszyn poligraficznych i przetwórstwa papierniczego”, 

inspektorzy pracy w OIP Wrocław przeprowadzili ogółem 10 kontroli . Wszystkie te kontrole 

przeprowadzono u pracodawców. 

Tabela 17. Działania podjęte przez inspektorów pracy w ramach realizacji w roku 2016,  

tematu „Egzekwowanie  spełnienia wymagań zasadniczych dla maszyn poligraficznych  

i przetwórstwa papierniczego”. 
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Jak wynika z powyższej tabeli, w 2016 roku, w związku z przeprowadzonymi w ramach 

realizacji niniejszego tematu, kontrolami maszyn poligraficznych i do przetwórstwa papieru 

stwierdzono, że wskaźnik ilości wyrobów wadliwych (nie spełniających wymagań obowiązujących 

przepisów) w stosunku do ilości wyrobów poddanych kontroli wynosił aż 90%. Odsetek ten wydaje 

się być niezmiernie wysoki, niemniej trzeba mieć na względzie małą próbę badawczą  

i z ostrożnością podchodzić do wskaźników procentowych wynikających z tej próby. Niestety dwa 

spośród zbadanych wyrobów (20%), charakteryzowały się nieprawidłowościami dotyczącymi 

budowy lub wykonania, a stwierdzone wady techniczne mogły rzutować na bezpieczeństwo 

eksploatacji maszyn. Przedstawiony wskaźnik, określający odsetek maszyn nie spełniających 

wymagań przepisów, bardzo wyraźnie wskazuje na potrzebę i zasadność prowadzenia akcji 

kontrolnych w zakresie zasadniczych i innych wymagań dla wprowadzanych do obrotu wyrobów. 

Z danych zawartych w powyższej tabeli wynika także, iż podczas realizacji tematu  

w 2016 roku, nie było ani jednego przypadku wyrobu, wobec którego działania zakończone byłyby 

na etapie kontroli u użytkownika, w wyniku pozytywnych dobrowolnych działań podmiotu, 

wprowadzającego taki wyrób do obrotu lub oddającego go do użytku – dokumentacje wadliwych 

wyrobów przekazano do innych OIP, w celu podjęcia działań w ramach tematu „Kontrole nowych 

maszyn, urządzeń, środków ochrony indywidualnej oraz wyrobów pirotechnicznych w zakresie 

oceny ich zgodności z wymaganiami zasadniczymi”. 

W 2016 roku w ramach realizacji niniejszego tematu nie było potrzeby wszczynania 

postępowań przez Okręgowego Inspektora Pracy. W znacznej części wynikało to z faktu,  

że wadliwe wyroby zostały przekazane do rozpoznania innym Okręgowym Inspektoratom Pracy – 

dalsze działania w takich sprawach były prowadzone w ramach realizacji tematu, dotyczącego 

kontroli nowych maszyn, urządzeń oraz środków ochrony indywidualnej w zakresie oceny ich 

zgodności z wymaganiami zasadniczymi – kontrole sprawdzające w związku z otrzymanymi 

informacjami o wadach wyrobów. 

W 2016 roku inspektorzy pracy nie wydawali decyzji zakazujących na okres do 2 miesięcy  

producentowi lub dostawcy dalszego przekazywania wyrobu, choć w części przypadków rodzaj 

stwierdzanych nieprawidłowości mógłby uzasadniać zastosowanie powyższego środka. 

Argumentem, by nie wydawać powyższych decyzji, było jednakże to, że chociaż przepisy 

dotyczące nadzoru rynku obowiązują już od ponad dekady, to nadal nie zostały rozwiane 

wątpliwości dotyczące tego, czy zgodne jest z Kodeksem postępowania administracyjnego, 

wydawanie decyzji w stosunku do producenta/importera, jeśli nie miał on dostępu do toczącego się 

względem niego postępowania inspektora pracy (czynności kontrolne u użytkownika wyrobu). 

Niewydawanie przez inspektorów pracy decyzji zakazujących dalszego przekazywania 

wyrobu spowodowało także, że Okręgowy Inspektor Pracy we Wrocławiu nie miał podstaw do 

wydawania decyzji przedłużających zakaz przekazywania użytkownikom wadliwych wyrobów. 

Ustalenia dokonywane podczas czynności kontrolnych związanych z realizacją niniejszego tematu 
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nie wymagały także wydawania przez Okręgowego Inspektora Pracy we Wrocławiu decyzji,  

o których mowa w art. 41c ust. 3 ustawy o systemie oceny zgodności. 

 

 

 

Rodzaj nieprawidłowo ści 

 
Liczba wyrobów 
kontrolowanych 
w tym zakresie 

 

Liczba wyrobów 
ze stwierdzon ą 

nieprawidłowo ścią 

Brak oznakowania CE 10 2 

Nieprawidłowe oznakowanie CE 8 0 

Brak deklaracji zgodności 10 6 

Nieprawidłowa deklaracja zgodności 4 1 

Nieprawidłowości związane z 
udziałem/brakiem udziału jednostki 
notyfikowanej 

0 0 

Niezgodność z zasadniczymi wymaganiami, 
w tym: 10 9 

-   nieprawidłowości dotyczące  
budowy/wykonania 10 2 

-   brak lub niewłaściwe oznakowanie  – 
identyfikacja, piktogramy itp. 10 8 

-   brak instrukcji użytkowania 10 2 

-    instrukcja w języku obcym 8 0 

-   nieprawidłowa zawartość instrukcji 8 3 

 

Wśród wyrobów przypisanych do tematu „Egzekwowanie  spełnienia wymagań zasadniczych 

dla maszyn poligraficznych i przetwórstwa papierniczego” – w 2016 roku stwierdzono stosunkowo 

dużo nieprawidłowości, o różnym charakterze i skutkach dla użytkowników. W dwóch przypadkach 

dotyczyły one także zastosowanych rozwiązań konstrukcyjnych i wykonania wyrobów. Jednak 

najwięcej wad związanych było z umieszczanym na wyrobach oznakowaniem identyfikacyjnym lub 

ostrzegawczym – 80% spośród wszystkich skontrolowanych wyrobów. Zaskakująco dużo było 

także nieprawidłowości dotyczących kwestii „dokumentacyjnych” – deklaracji zgodności  

(7 wadliwych wyrobów) i instrukcji (5 wadliwych wyrobów) – z punktu widzenia znacznej części 

użytkowników mają one mało istotne znaczenie, niemniej zazwyczaj za taką formalną wadą stały 

także inne nieprawidłowości, a w tym również natury technicznej. Nie zmienia to jednak faktu,  

Tabela 18. Nieprawidłowości stwierdzone w toku kontroli przeprowadzanych w ramach 

tematu „Egzekwowanie  spełnienia wymagań zasadniczych dla maszyn poligraficznych  

i przetwórstwa papierniczego”, w roku 2016. 
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że z ostrożnością należy podchodzić do wszelkich wskaźników procentowych, ze względu na 

niewielką ilość zbadanych wyrobów. 

W 2016 roku skontrolowano maszyny z 6 krajów – 2 firmowane były przez podmioty 

pochodzące z Polski (w praktyce jednak nie musi to oznaczać faktycznie polskiej produkcji),  

4 maszyny z Chin oraz po jednej z Holandii, Włoch, USA i Szwajcarii. Tylko maszyna ze Szwajcarii 

nie pojawiła się wśród 9 przypadków wadliwych wyrobów skontrolowanych w ramach niniejszego 

tematu. Ilość zbadanych maszyn z poszczególnych krajów była na tyle różna i na tyle mała,  

że trudno na podstawie takich niewielkich próbek wyciągać jakiekolwiek wnioski, niemniej nie jest 

chyba przypadkiem to, że wszystkie 4 chińskie wyroby okazały się być wadliwymi – także obie 

maszyny charakteryzujące się wadami w zakresie budowy i wykonania firmowane były przez 

podmioty z Chin. Co wydaje się być ciekawe, nieprawidłowość związana z brakiem oznakowania 

CE dotyczyła tylko maszyn wprowadzonych do obrotu przez polskie firmy – po raz kolejny daje tu 

o sobie znać polski charakter i wynikający z niego brak poszanowania reguł prawnych oraz brak 

dbałości o kwestie, o małym praktycznym znaczeniu i zastosowaniu – „ważna jest funkcjonalność 

i sprawność” maszyny, a nie nieistotne eksploatacyjnie znaki, instrukcje czy deklaracje. 

Statystyczne wskaźniki, ilości i rodzaj stwierdzanych nieprawidłowości po raz kolejny 

potwierdzają, że obowiązujące już od kilkunastu lat procedury i przepisy, dotyczące oceny 

zgodności wyrobów, nie są jeszcze odpowiednio i dostatecznie rozpowszechnione wśród 

krajowych producentów, importerów, dystrybutorów i użytkowników. Wielu z nich zapewne liczy też 

na to, że ze swoimi maszynami uda się im prześlizgnąć przez duże oczka sita mającego wyłowić 

wadliwe wyroby. 

Przykładem nie spełniającego wymagań wyrobu zbadanego w ramach realizacji niniejszego 

tematu jest laminator BU1600RFZx o numerze seryjnym 133139. Producentem maszyny, jak 

należałoby wnosić z treści umieszczonej na niej tabliczki, był chiński podmiot Beijing Fulei 

Industrial & Commercial Co., Ltd. Tabliczka ta, która przedstawiona jest poniżej na zdjęciu, nie 

zawiera adresu producenta, a informacji takiej nie zamieszczono też w żadnym innym miejscu na 

maszynie. 

 

Fot. 15. 
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Maszyna została zakupiona jako nowa w październiku 2014 roku, a jej sprzedawcą była 

Spółka z Aleksandrowa Łódzkiego. Urządzenie przedstawiono na dwóch poniższych zdjęciach. 

       

Fot. 16.                                                              Fot. 17. 

 

Kontrola powyższego wyrobu wykazała, że laminator nie został wyposażony w rozwiązania 

skutecznie chroniące użytkownika przed kontaktem z niebezpiecznymi elementami: 

 w maszynie zainstalowano wprawdzie fotooptyczne urządzenie ochronne, zabezpieczające 

przed możliwością pochwycenia kończyn górnych, pomiędzy współbieżnymi wałkami, po 

stronie podawania materiału, niemniej to urządzenie ochronne działało tylko przy pracy ciągłej 

(przy rozwijaniu laminowanego materiału z rolki zainstalowanej na maszynie), uruchamianej 

przyciskiem ręcznym – zabezpieczenie to było natomiast nieczynne (automatycznie 

odłączane) w przypadku przestawienia maszyny na sterowanie nożne (przy pomocy pedału), 

wykorzystywane przy ręcznym podawaniu arkuszy materiału do laminowania;  

 górny wałek laminujący może podczas procesu nagrzewać się do temperatury przekraczającej 

100oC, a maszyna nie została wyposażona w jakiekolwiek urządzenie ochronne 

zabezpieczające przed możliwością dotknięcia go przez operatora lub innych pracowników – 

nie został on w żaden sposób osłonięty lub obudowany; 

 kontrola działania wyłączników awaryjnych wykazała, że w trybie sterowania nożnego 

wciśnięcie któregokolwiek z nich powodowało zatrzymanie pracy maszyny, niemniej gdy pedał 

sterowania pozostawał cały czas wciśnięty, odblokowanie przycisku zatrzymania awaryjnego 

skutkowało natychmiastowym wznowieniem pracy przez maszynę, w tym ruchu elementów 

niebezpiecznych (problem ten nie występował w trybie pracy ciągłej, uruchamianej 

przyciskiem sterowniczym). 
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Na laminatorze umieszczono informacje tekstowe, sporządzone jednak tylko w języku 

angielskim i brak było ich polskojęzycznych odpowiedników – przykład tej nieprawidłowości 

widoczny jest na poniższym zdjęciu.  

 

Fot. 18. 

Sprzedawca dołączył do laminatora polskojęzyczną instrukcję obsługi, która jednak nie 

zawiera wielu wymaganych elementów, wyszczególnionych w § 59 ust. 1 pkt 1, 3, 6, 8, 15, 17 i 20 

rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych 

wymagań dla maszyn – elementy, których zabrakło w dostarczonej wraz z maszyną instrukcji 

obsługi, to m.in.: 

 nazwa i pełny adres producenta i jego upoważnionego przedstawiciela;  

 deklaracja zgodności WE lub dokument przedstawiający treść deklaracji zgodności WE;  

 opis stanowiska lub stanowisk pracy, które mogą zajmować operatorzy;  

 ostrzeżenia dotyczące niedozwolonych sposobów użytkowania maszyn;  

 warunki, w jakich maszyna spełnia wymagania stateczności podczas użytkowania, transportu, 

montażu, demontażu, postoju, badań czy przewidywalnych awarii;  

 sposób postępowania w razie wypadku lub awarii; 

 specyfikacja części zamiennych. 

Do laminatora nie dołączono deklaracji zgodności. W czasie kontroli, sprzedawca przesłał 

użytkownikowi drogą elektroniczną jedynie certyfikat zgodności wyrobu z dyrektywą „maszynową” 

oraz „niskonapięciową”, sporządzony przez firmę zewnętrzną – z Chin. Z treści tego certyfikatu nie 

wynikało, że firma która go wystawiła jest jednostką notyfikowaną, a przy tym dotyczył on innych 

typów laminatorów (nie wskazano w nim modelu BU 1600RFZx) oraz innego chińskiego 

producenta. 

Pismo informujące o wadach powyższego wyrobu przekazane zostało w kwietniu 2016 roku, 
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według właściwości do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi, skąd otrzymano informację, 

że producent zawiadomił o usunięciu niezgodności z obowiązującymi wymaganiami. 

Przeprowadzona we wrześniu 2016 roku kontrola sprawdzająca, potwierdziła wyeliminowanie 

stwierdzonych uprzednio wad wyrobu. 

 

Podsumowanie i wnioski 

Wskaźnik ilości wyrobów wadliwych w stosunku do ogólnej ilości poddanych kontroli maszyn 

poligraficznych i do przetwórstwa papierniczego, wynoszący 90%, jest niezwykle wysoki i znacznie 

przewyższa analogiczne wskaźniki dla każdej z grup maszyn poddawanych w ostatnich latach 

kontrolom w ramach nadzoru rynku. Nieco lepiej przedstawia się sytuacja, gdy weźmie się pod 

uwagę wady związane z budową lub wykonaniem wyrobów, bo wtedy wskaźnik maszyn wadliwych 

wynosi 20% (dwa wyroby). Choć odsetek taki jest znacznie mniejszy, to nie może on też nastrajać 

zbyt optymistycznie, bo jednak istotna część wyrobów wprowadzonych do obrotu nie zapewniała 

użytkownikom (w różnym stopniu) odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Pewna część 

nieprawidłowych maszyn była zapewne ujawniana w wyniku nieprzypadkowego doboru wyrobów 

do kontroli, gdyż nierzadko czynnościami obejmowane były maszyny nie wybrane losowo, lecz 

takie, które z jakiegoś względu mogły wzbudzić nieufność inspektora pracy. Dla części 

przypadków, czynności w zakresie nadzoru rynku podejmowano dlatego, że podczas kontroli 

przestrzegania w zakładzie przepisów prawa pracy stwierdzano np., brak wymaganego 

wyposażenia maszyny, jej wadliwość lub braki dokumentacyjne (m.in. także obowiązujące 

procedury związane z badaniem wypadków wymagają podstawowych informacji mających związek 

z nadzorem rynku, bo należy odpowiedzieć na pytanie, czy maszyna podlegała oznakowaniu CE  

i czy miała takie oznakowanie). Można zatem domniemywać i jednocześnie pocieszać się,  

że w rzeczywistości proporcja ilości wadliwych wyrobów, w stosunku do ogólnej ich ilości, może 

być znacznie mniejsza, niż wynikałoby to ze wskaźników statystycznych zawartych w niniejszym 

opracowaniu. Niezależnie od dokonywanych interpretacji, dane powyższe jednoznacznie 

pokazują, że pomimo upływu znacznego już okresu czasu od momentu wejścia w życie przepisów 

dotyczących oceny zgodności, nadal występuje relatywnie wysoki wskaźnik wadliwych maszyn. 

Wielkości statystyczne oraz brak tendencji zniżkowych, jeśli chodzi o ilości stwierdzanych 

nieprawidłowych wyrobów, potwierdzają konieczność intensyfikowania działań w zakresie nadzoru 

rynku, a w szczególności dalszego wnikliwego kontrolowania wprowadzanych do obrotu maszyn, 

zwłaszcza z grupy poddanej kontroli w 2016 roku, czyli poligraficznych i do przetwórstwa 

papierniczego. 

Można domniemywać, że stwierdzony wysoki poziom statystycznych wskaźników 

dotyczących ilości wyrobów wadliwych (w stosunku do ogółu skontrolowanych) po części wynika 

także ze zwiększonego doświadczenia osób wykonujących czynności kontrolne i powiększenia się 

zasobu ich wiedzy, w zakresie wymagań zasadniczych (ponad dziesięcioletni już okres 

prowadzenia działań w nadzorze rynku), jak też z większego nakierowania poszczególnych 
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inspektorów na zagadnienia i tematykę nadzoru rynku. To kolejna przesłanka w kierunku 

wprowadzania specjalizacji wśród inspektorów pracy. Możliwości zidentyfikowania wyrobów 

niespełniających w jakimś zakresie wymagań przepisów, jak też określenie zakresu 

nieprawidłowości, wymagają dogłębnej i bardzo szczegółowej wiedzy oraz specjalizacji osób 

przeprowadzających kontrole.  

 

4.2. Egzekwowanie spełnienia wymagań zasadniczych dla rękawic 

ochronnych 

 

 

 

 

 

Z uwagi na charakter prowadzonych czynności, a także rodzaj stwierdzanych 

nieprawidłowości nie wydawano podczas tych kontroli jakichkolwiek środków prawnych. 

 

 

 

Liczba skontrolowanych r ękawic ochronnych 

kategorii I kategorii II kategorii III 

8 18 6 

 

Większość (ponad 56%) skontrolowanych rękawic zakwalifikowana została do kategorii II 

środków ochrony indywidualnej. Pozostałe dwie kategorie reprezentowane były przez mniejsze 

ilości wyrobów: kategoria I – 25%, kategoria III – 19%. 

Informacje o wszystkich 17 wadliwych wyrobach przekazane zostały do właściwych 

terytorialnie okręgowych inspektoratów pracy, w celu podjęcia dalszych działań u producentów, 

importerów lub dostawców tych środków ochrony indywidualnej – zawiadomienia skierowano do 

OIP w Warszawie (4 wyroby), Katowicach (2) oraz Krakowie i Bydgoszczy (po 1 wyrobie), 

natomiast 9 wyrobów podlegało dalszym działaniom w OIP we Wrocławiu. Wszystkie wyroby 

przekazane własnemu OIP, w stosunku do których stwierdzone zostały nieprawidłowości, 

podlegały następnie badaniu w ramach realizacji tematu 005B, dotyczącego kontroli nowych 

maszyn, urządzeń oraz środków ochrony indywidualnej w zakresie oceny ich zgodności  

z wymaganiami zasadniczymi – kontrole sprawdzające w związku z otrzymanymi informacjami 

o wadach wyrobów. 

 

W 2016 roku, w ramach czynności kontrolnych związanych z realizacją tematu „Egzekwowanie  

spełnienia wymagań zasadniczych dla rękawic ochronnych”, inspektorzy pracy w OIP Wrocław 

przeprowadzili ogółem 30 kontroli . Wszystkie te kontrole przeprowadzono u pracodawców. 

Tabela 19. Liczba rękawic ochronnych poddanych kontroli, z podziałem na kategorie. 
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Wyszczególnienie Liczba 

Skontrolowane środki ogółem 
w tym: 

32 
 

-  spełniające zasadnicze i inne wymagania 15 

-  niespełniające zasadniczych i/lub innych wymagań 17 

Środki, wobec których działania zakończono na etapie  kontroli w 
wyniku pozytywnych dobrowolnych działań naprawczych 0 

Decyzje inspektora pracy zakazujące na okres do 2 miesięcy 
udostępniania wyrobu użytkownikom 0 

Środki, których próbki  skierowano na badania w akredytowanym 
laboratorium 

0 

Zawiadomienia prokuratury 0 

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

- własnemu OIP 9 

- innemu  OIP 8 

 

Jak wynika z powyższej tabeli, w 2016 roku, w związku z przeprowadzonymi w ramach tematu 

255B kontrolami rękawic ochronnych, stwierdzono, że aż 53,1% wyrobów pod jakimiś względami 

nie spełniało wymagań obowiązujących przepisów – wielkość ta jest niewiele mniejsza od tej  

w roku poprzednim, w którym badano środki ochrony oczu i twarzy (60% wadliwych), ale z kolei 

nieco większa w porównaniu z uzyskanym w 2010 roku wskaźnikiem 46,4% (ilości wyrobów 

wadliwych w stosunku do ilości wyrobów poddanych kontroli), kiedy w ramach tematu noszącego 

wtedy numer 255C badaniom podlegała ta sama grupa środków ochrony indywidualnej, czyli 

rękawice ochronne. Można jednak ryzykować tezę, że odsetek stwierdzonych w 2016 roku 

nieprawidłowych asortymentów rękawic ochronnych nie wydaje się istotnie odbiegać od 

wskaźników dotyczących środków ochrony indywidualnej kontrolowanych w ubiegłych latach w 

ramach działań prowadzonych w nadzorze rynku. Negatywny obraz powyższego wskaźnika 

liczbowego nieco łagodzi wynik przedstawiony w tabeli obrazującej rodzaje stwierdzonych 

nieprawidłowości, gdyż stwierdzone wady głównie związane były z treścią dołączanych instrukcji, 

znakowania umieszczanego na wyrobach oraz deklaracji zgodności wystawianych dla tych 

wyrobów. 

Z danych zawartych w powyższej tabeli wynika także, że w 2016 roku w ramach kontroli tego 

zagadnienia nie było przypadków wyrobów, wobec których działania byłyby zakończone na etapie 

kontroli, w wyniku pozytywnych dobrowolnych działań naprawczych producenta, upoważnionego 

przedstawiciela, importera lub dystrybutora. 

Tabela 20. Wyniki kontroli rękawic ochronnych. 
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Rodzaj nieprawidłowo ści 

 
Liczba wyrobów 
skontrolowanych 

w tym zakresie 
 

Liczba wyrobów ze 
stwierdzon ą 

nieprawidłowo ścią 

Brak oznakowania CE 32 2 

Nieprawidłowe oznakowanie CE 32 2 

Brak deklaracji zgodności 26 2 

Nieprawidłowa deklaracja zgodności 24 3 

Nieprawidłowości związane z 
udziałem/brakiem udziału jednostki 
notyfikowanej w ocenie zgodności (dotyczy 
rękawic kategorii II i III) 

24 0 

Niezgodność z zasadniczymi wymaganiami, 
w tym: 32 16 

− nieprawidłowości dotyczące  
budowy/wykonania 

32 0 

− brak lub niewłaściwe znakowanie - 
identyfikacja, piktogramy itp. 

32 6 

− brak instrukcji użytkowania 32 4 

− instrukcja w języku obcym 28 2 

− nieprawidłowa zawartość instrukcji 26 8 

 

Brak wszczętych postępowań w ramach realizacji tematu 255B spowodowany został faktem, 

iż wszystkie wadliwe wyroby zostały przekazane do dalszego rozpoznania właściwemu 

terytorialnie Okręgowemu Inspektoratowi Pracy (w dziewięciu przypadkach był to własny OIP)  

i dalsze działania w takich sprawach były prowadzone w ramach realizacji tematu 005B 

dotyczącego kontroli nowych maszyn, urządzeń oraz środków ochrony indywidualnej w zakresie 

oceny ich zgodności z wymaganiami zasadniczymi – kontrole sprawdzające w związku  

z otrzymanymi informacjami o wadach wyrobów. 

W 2016 roku inspektorzy pracy nie wydawali decyzji zakazujących na okres do 2 miesięcy 

producentowi lub dostawcy dalszego przekazywania wyrobu. Wynikało to z rodzaju stwierdzanych 

nieprawidłowości, nie uzasadniających zastosowania powyższego środka, ale w części związane 

to było także z wątpliwościami, czy zgodne jest z Kodeksem postępowania administracyjnego, 

wydawanie decyzji w stosunku do podmiotu wprowadzającego wyrób do obrotu (producenta, 

Tabela 21. Nieprawidłowości stwierdzone w toku kontroli przeprowadzanych w 2016 r., 

w ramach tematu „Egzekwowanie spełnienia wymagań zasadniczych dla rękawic 

ochronnych”. 
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upoważnionego przedstawiciela lub importera), jeśli nie miał on dostępu do toczącego się 

względem niego postępowania inspektora pracy – czynności kontrolne w ramach tematu 255B 

prowadzone były przecież u użytkowników wyrobów. Powyższe spowodowało także, iż Okręgowy 

Inspektor Pracy we Wrocławiu nie miał podstaw do wydawania decyzji przedłużających zakaz 

przekazywania użytkownikom wadliwych wyrobów. 

Ustalenia dokonywane podczas czynności kontrolnych realizowanych w ramach tematu 255B 

nie wymagały także wydawania przez Okręgowego Inspektora Pracy we Wrocławiu decyzji,  

o których mowa w art. 41c ust. 3 ustawy o systemie oceny zgodności. 

W grupie wyrobów objętych w roku 2016 tematem dot. – rękawice ochronne – stwierdzono 17 

przypadków (ponad 53% wśród przebadanych) wyrobów wskazujących na możliwość 

występowania niezgodności z wymaganiami przepisów, a w tym też z wymaganiami zasadniczymi. 

Sformułowanie „możliwość występowania niezgodności” użyte zostało m.in. dlatego, że kontrole 

prowadzone u dystrybutorów nie zawsze potwierdzają występowanie wad stwierdzonych  

u użytkownika – wynikać to może z różnych powodów, ale stanowi ważny argument przeciwko 

wydawaniu decyzji zakazujących producentowi lub dostawcy dalszego przekazywania wyrobu, jak 

również argument za potwierdzaniem wad wyrobów podczas kontroli realizowanych u tychże 

producentów lub dostawców. To ostatnie wiązać się powinno z przekazaniem informacji zwrotnej 

do okręgu, który poinformował o wadzie wyrobu, co albo pozwoli na jednoznaczne potwierdzenie 

wad i przez to także potwierdzenie właściwości rozumowania i interpretacji inspektora 

dokonującego ustaleń u użytkownika, albo poinformuje tego inspektora o niewłaściwym 

interpretowaniu przepisów, bądź ustaleniu innego stanu faktycznego. 

Niezależnie od tego, czy wszystkie stwierdzone u użytkowników potencjalne nieprawidłowości 

potwierdzone zostaną podczas kontroli u podmiotów wprowadzających wyroby do obrotu, uznać 

należy, że jak na środki ochrony indywidualnej, zbyt duża część oferowanych odbiorcom rękawic 

ochronnych nie spełniała wymagań przepisów (nie sposób usprawiedliwiać tego faktu małą próbą 

badawczą i nielosowym doborem wyrobów do kontroli). 

W kwestii uczestnictwa jednostek notyfikowanych w procedurach oceny zgodności w badanej 

grupie wyrobów, wnioskowano najczęściej tylko na podstawie zapisów zawartych w okazywanych 

deklaracjach zgodności i  nie stwierdzono w tym zakresie braków (oczywiście przy założeniu,  

że w tych deklaracjach podane zostały zgodne z rzeczywistością dane odnoszące się do jednostek 

notyfikowanych i wydanych przez nie certyfikatów). 

Na szczęście przeprowadzone w 2016 roku czynności kontrolne nie wykazały 

nieprawidłowości związanych z budową lub wykonaniem wyrobów, mogących mieć wpływ na 

bezpieczeństwo i zdrowie osób korzystających z takich środków ochrony indywidualnej. 

Wśród skontrolowanych rękawic, 14 sztuk (prawie 44%) dotkniętych było wadami związanymi 

z instrukcjami użytkowania, które powinny być dołączane do wprowadzanych do obrotu środków 

ochrony indywidualnej, przy czym w 4 przypadkach stwierdzono brak takiej instrukcji, a w 2 brak 

jej polskojęzycznej wersji. Wśród zbadanych przypadków 8 dotyczyło nieprawidłowej zawartości 
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instrukcji i sytuacja pod tym względem nie różni się znacząco od stanu zaobserwowanego podczas 

kontroli środków ochrony indywidualnej realizowanych w ramach tematu 255 w poprzednich latach. 

Zaskakujące w badanej grupie wyrobów, jest to, że aż w czterech przypadkach stwierdzono 

wady związane z oznakowaniem CE umieszczanym na środkach ochrony indywidualnej – w dwóch 

przypadkach niewłaściwy był kształt liter tego oznakowania (niezgodność z obowiązującym 

wzorcem), a w pozostałych dwóch oznakowanie takie umieszczone było tylko na jednej rękawicy 

w parze (druga rękawica nie miała naniesionego oznakowania CE).  

W związku z powyższym nie powinno już dziwić, że w 6 przypadkach (prawie 19% spośród 

wszystkich poddanych badaniu) stwierdzono występowanie wad związanych z informacjami  

i oznakowaniem umieszczanym na wyrobach. Zastanawiać się można, co najwyżej, jak to się stało, 

że wady takie dotknęły wyrobów zaklasyfikowanych do kategorii II (4 sztuki) i III (1 sztuka), a więc 

podlegających procedurze oceny typu przez jednostkę notyfikowaną. 

Z punktu widzenia użytkowników mało istotne znaczenie mogły mieć stwierdzone wady natury 

formalno-dokumentacyjnej, polegające na nieprawidłowościach w treści (3 sztuki) deklaracji 

zgodności. Niestety za taką formalną wadą najczęściej stały także inne niezgodności  

z obowiązującymi wymaganiami. 

 

Podsumowanie i wnioski 

Odsetek ilości wyrobów niespełniających wymagań przepisów w stosunku do ilości wyrobów 

poddanych kontroli (53,1%) pokazuje, że pomimo upływu ponad dwunastoletniego już okresu od 

momentu wejścia w życie przepisów dotyczących oceny zgodności, nadal występuje relatywnie 

wysoki wskaźnik wadliwości wyrobów. W 2016 roku odsetek wadliwych wyrobów był nawet prawie 

dwa razy większy niż w 2010 roku, kiedy to w ramach realizacji tematu 255C także badano 

rękawice ochronne (31,4%). W 2016 roku nieco pocieszające było jednak to, że badane wyroby 

nie budziły podejrzeń ze względu na ich budowę lub wykonanie. Może to oznaczać, że podmioty 

wprowadzające do obrotu rękawice ochronne dbają o jakość samego środka ochrony, ale nie 

przykładają się do tego, by wyroby zgodne były z wymaganiami przepisów w zakresie instrukcji 

użytkowania i wystawianych deklaracji zgodności oraz właściwie oznakowane. Pod tym względem 

sytuacja wygląda podobnie jak w latach poprzednich, kiedy jednak badane były inne rodzaje 

środków ochrony indywidualnej. Mnogość nieprawidłowości może dziwić, bo przecież środki 

ochrony indywidualnej wprowadzane są zazwyczaj do obrotu przez renomowane podmioty 

gospodarcze, zwykle dalece wyspecjalizowane, zweryfikowane, od dłuższego czasu istniejące na 

rynku, dysponujące odpowiednimi kadrami i możliwościami technicznymi. Sytuacja wydaje się 

zatem być dalece niesatysfakcjonująca, zwłaszcza w odniesieniu do tego jak kształtują się 

wskaźniki dotyczące wyrobów firmowanych przez polskich producentów (polskie podmioty 

firmujące wprowadzane do obrotu wyroby). Ilość występujących uchybień wskazuje na 

konieczność konsekwentnego prowadzenia w najbliższej przyszłości kontroli spełniania wymagań 

przez środki ochrony indywidualnej – praktyka i statystyka roku bieżącego oraz lat poprzednich 
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wskazuje na potrzebę takiego działania w nadzorze rynku, niezależnie od tego, że nie stwierdzono 

wyrobów z wadami konstrukcyjnymi, w zakresie budowy lub wykonania. 

Można domniemywać, że stwierdzony wysoki poziom statystycznych wskaźników 

dotyczących ilości wyrobów wadliwych (w stosunku do ogółu skontrolowanych w 2016 roku, a także 

w porównaniu z rokiem 2010, w którym badano podobną grupę środków ochrony indywidualnej) 

jest po części zapewne wynikiem zwiększonego doświadczenia osób wykonujących czynności 

kontrolne i powiększenia się zasobu ich wiedzy w zakresie wymagań zasadniczych (ponad 

dwunastoletni już okres prowadzenia działań w nadzorze rynku), jak też z większego nakierowania 

poszczególnych inspektorów na zagadnienia i tematykę nadzoru rynku. Możliwości 

zidentyfikowania wyrobów niespełniających w jakimś zakresie wymagań przepisów, jak też 

określenie zakresu nieprawidłowości, wymagają, podobnie jak wyżej, dogłębnej i bardzo 

szczegółowej wiedzy, potwierdzonej specjalizacją, osób przeprowadzających kontrole.  
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VI. Działania nadzorczo-kontrolne w obszarze prawne j 

ochrony pracy 

 

1. Egzekwowanie przestrzegania przepisów prawa przy zatrudnianiu 

pracowników tymczasowych 

Informacje ogólne 

W ramach realizacji programu działania Państwowej Inspekcji Pracy w 2016 r. inspektorzy 

pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu przeprowadzili kontrole, mające na celu 

ocenę przestrzegania przepisów prawa wobec pracowników tymczasowych.  

 

 

 

 

 

 

Agencje pracy tymczasowej 

 

Stwierdzone nieprawidłowości 

Liczba podmiotów nielegalnie prowadz ących działalno ść jako agencje pracy 

tymczasowej - ustalono 1 przypadek nielegalnego prowadzenia agencji pracy tymczasowej.  

Kontrola została wszczęta w jednej z firm z Dolnego Śląska w związku ze skargą obywatelki 

Ukrainy, która korzystała z usług podmiotu jako pośrednika pracy. W toku kontroli były 

wykorzystane ustalenia dokonane przez OIP Zielona Góra oraz OIP Katowice. 

Kontrola wykazała, że: 

 kontrolowany podmiot nie posiada certyfikatu agencji zatrudnienia,  

 wg wyjaśnień osób reprezentujących firmę, w okresie 2015 r. powierzała ona pracę (ok. 150 

osób). 

Tymczasem według danych udostępnionych pod koniec stycznia br. przez Powiatowy Urząd 

Pracy wynika, że do 26.01.2016 r. firma zarejestrowała ok. 1 tys. oświadczeń o zamiarze 

powierzenia pracy zarobkowej ob. Ukrainy, w okresie od 22.07.2015 r. do 30.09.2015 r. w innej 

firmie, wykonywali pracę cudzoziemcy skierowani przez kontrolowany podmiot na zasadach 

właściwych albo dla pośrednictwa pracy, albo dla pracy tymczasowej. W okresie od 18.11. do 

02.12.2015 r. w firmie kolejnej ( trzeciej w kolejności), wykonywały pracę cudzoziemki skierowane 

przez kontrolowany podmiot na zasadach właściwych dla pracy tymczasowej. Oba podmioty 

wiązała umowa o współpracy, na mocy której kontrolowany podmiot kierował do pracy do firmy 

W 2016 roku, w ramach czynności kontrolnych związanych z realizacją tematu „Egzekwowanie  

przestrzegania przepisów prawa przy zatrudnianiu pracowników tymczasowych”, inspektorzy 

pracy OIP we Wrocławiu przeprowadzili ogółem 37 kontroli , w tym 24 kontrole w agencjach 

pracy tymczasowe oraz 13 kontroli u pracodawców użytkowników. 
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trzeciej, cudzoziemców, za co otrzymywał systematycznie comiesięcznie wynagrodzenie. Firma 

trzeciej, wyznacza skierowanym cudzoziemkom zakres i miejsce zadań do wykonania, na bieżąco 

kontroluje ich wykonanie, wypłaca cudzoziemkom wynagrodzenie za pracę, a o kwotę tych wypłat 

pomniejsza kwotę faktury wypłacanej kontrolowanemu podmiotowi za usługę. Analiza umowy o 

współpracy wykazała, że zawiera ona elementy charakterystyczne dla pracy tymczasowej.  

Kontrola wykazała, że podmiot powierzał nielegalnie pracę (bez uzyskania zezwolenia na 

pracę) 47 obywatelom Ukrainy. Osoba reprezentująca podmiot kontrolowany potwierdziła, że 

cudzoziemcy, z którymi kontrolowany podmiot zawiera umowy zlecenia dotyczące wykonywania 

prac zarobkowych, faktycznie wykonują pracę w innych podmiotach. Do kontroli przedsiębiorca 

sporządził wykaz 19 podmiotów, do których skierował 148 cudzoziemców w okresie 2015 r.  

Do podmiotu skierowano m.in. wystąpienie o prowadzenie działalności gospodarczej w 

zakresie świadczenia usług pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego, poradnictwa 

zawodowego, albo pracy tymczasowej - polegających na zatrudnianiu pracowników tymczasowych 

i kierowaniu tych pracowników oraz osób niebędących pracownikami do wykonywania pracy 

tymczasowej na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy użytkownika - wyłącznie po uzyskaniu 

wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia. 

W związku z ustalonymi nieprawidłowościami skierowano do sądu wniosek o ukaranie 

prokurenta komplementariusza spółki, w związku ze stwierdzeniem popełnienia wykroczeń 

określonych: w art. 121 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i 

instytucjach rynku pracy oraz w art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Sąd wyrokiem nakazowym uznał obwinioną winną 

zarzucanemu jej czynu i wymierzył karę 3000 zł. Strona od wyroku nie odwołała się.  

O nieprawidłowościach została poinformowana Straż Graniczna.  

 

Najczęściej pojawiaj ące się nieprawidłowo ści: 

 nieprawidłowe zawieranie uzgodnień na piśmie pomiędzy agencją zatrudnienia pracodawcą 

użytkownikiem przed powierzeniem pracy pracownikowi tymczasowemu, np. w zakresie 

warunków pracy tymczasowej, w tym wymagań kwalifikacyjnych koniecznych do wykonywania 

pracy, która ma być powierzona pracownikowi tymczasowemu,  

 zawiadomienie osoby, której ma być powierzone wykonywanie pracy tymczasowej (przed 

zawarciem z nią umowy o pracę), o uzgodnieniach dokonanych między pracodawcą 

użytkownikiem a agencją pracy tymczasowej, o których mowa w art. 9 i 10 ustawy o zpt, 

 nieprawidłowość  zawierania (sporządzania) umów o pracę między agencją pracy 

tymczasowej a pracownikiem tymczasowym, 

 kierowanie osób świadczących pracę tymczasową nie tylko do wykonywania zadań  

o charakterze sezonowym, okresowym, doraźnym lub zadań określonych w art. 2 pkt 3 lit. b  

i c -  ustawy o zatrudnieniu pracowników tymczasowych, 
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 zawieranie umów cywilnoprawnych w warunkach charakterystycznych dla umowy 

o pracę,  

 nieterminowe wypłacanie pracownikom tymczasowym wynagrodzenia i innych świadczeń ze 

stosunku pracy, 

 nieprawidłowe ustalanie wysokości wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego oraz 

ekwiwalentu urlopowego pracowników tymczasowych. 

 

Informacje na temat przypadków wyst ępowania nieprawidłowo ści w zakresie powierzania 

pracy tymczasowej: 

 

a) obcokrajowcom: 

Wielokrotnie akcentowaną nieprawidłowością w tym obszarze jest powierzanie pracy na 

podstawie umów cywilnoprawnych w sytuacji, gdy praca jest świadczona w warunkach 

charakterystycznych dla umowy o pracę – w szczególności w stosunku do obywateli państw 

trzecich (głównie obywateli Ukrainy); efektem takiego zjawiska jest również szereg wątpliwości co 

do warunków świadczenia pracy takich jak: czas  pracy, wysokość wynagrodzenia za pracę i innych 

świadczeń ze stosunku pracy, które przysługiwałyby pracownikom wykonującym pracę na 

podstawie umowy o pracę.  

 

b) kieruj ącym pracowników tymczasowych do pracy u zagraniczny ch pracodawców 

użytkowników:  

Najczęściej występującymi nieprawidłowościami w tym zakresie w roku 2016 były: 

 błędne ustalenia na piśmie dokonywane pomiędzy agencją pracy tymczasowej a pracodawcą 

użytkownikiem, 

 nieprawidłowe naliczanie wynagrodzenia chorobowego oraz ekwiwalentu za niewykorzystany 

urlop wypoczynkowy, 

 nieterminowa wypłata wynagrodzenia za pracę. 

 

Przykłady naruszeń przepisów prawa 

Ustalono, że agencja zatrudnienia (świadcząca usługi pracy tymczasowej) zatrudniała 6 

pracowników tymczasowych, którzy wykonywali pracę tymczasową na rzecz 3 pracodawców 

użytkowników (posiadających siedzibę na terenie Francji), w wyniku kontroli stwierdzono: 

 nie wskazanie (nie uzgodnienie) – w umowach zawartych z pracodawcami użytkownikami – 

wymagań kwalifikacyjnych koniecznych do wykonywania pracy, która została powierzona 

pracownikom tymczasowym, 

 nie uzyskanie – od pracodawców użytkowników – pisemnych informacji o wynagrodzeniu za 

pracę, która została powierzona pracownikom tymczasowym, określonym w przepisach  
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o wynagrodzeniu obowiązujących u danego pracodawcy użytkownika oraz o warunkach 

wykonywania pracy tymczasowej w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa i higieny pracy, 

 nie dokonanie – z pracodawcami użytkownikami – pisemnych uzgodnień w zakresie informacji 

dotyczących przebiegu pracy tymczasowej, które mają wpływ na wysokość wynagrodzenia za 

pracę pracownika tymczasowego, oraz sposobu i terminu przekazywania tych informacji 

agencji pracy tymczasowej w celu prawidłowego obliczania wynagrodzenia za pracę tego 

pracownika, a także zakresu przejęcia przez danego pracodawcę użytkownika obowiązków 

pracodawcy dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy innych niż określone w przepisach 

prawa, tj. ustawie o zatrudnieniu pracowników tymczasowych, 

 nie dopełnienie obowiązku poinformowania pracowników tymczasowych o postanowieniach 

umów zawartych z pracodawcami użytkownikami w części dotyczącej:  rodzaju pracy, która 

ma być powierzona pracownikowi tymczasowemu,  przewidywanego okresu wykonywania 

pracy tymczasowej, wymiaru czasu pracy pracownika tymczasowego oraz miejsca 

wykonywania pracy tymczasowej, 

 nie wskazanie – w umowach o pracę zawartych z pracownikami tymczasowymi  – terminu  

i sposobu wypłacania wynagrodzenia za pracę przez agencję pracy tymczasowej, 

 przypadek zawarcia umowy o pracę tymczasową przewidującą wykonywanie – przez 

pracownika tymczasowego – pracy tymczasowej na rzecz jednego pracodawcy użytkownika 

przez okres przekraczający 18 miesięcy, tj. przez okres 19 miesięcy, 

 wykonywanie – przez pracownika tymczasowego – pracy tymczasowej na rzecz jednego 

pracodawcy użytkownika przez okres przekraczający 18 miesięcy w ciągu kolejnych 36 

miesięcy, tj. przez okres 22 miesięcy wg stanu na listopad 2015r., 

 zatrudnienie 3 pracowników tymczasowych na podstawie umów o pracę na czas nieokreślony, 

 błędne ustalanie pracownikom tymczasowym wymiaru przysługującego urlopu 

wypoczynkowego oraz stosowanie błędnego sposobu naliczania ekwiwalentu pieniężnego za 

niewykorzystany urlop wypoczynkowy, tj. nie uwzględniając odmiennych regulacji prawnych 

przewidzianych w zakresie pracowników tymczasowych. 

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami skierowano wnioski w wystąpieniu 

regulujące stwierdzone nieprawidłowości.  

O nieprawidłowościach w zakresie naruszenia przepisów ww. ustawy o zatrudnieniu 

pracowników tymczasowych został poinformowany Marszałek Województwa Dolnośląskiego oraz 

ZUS – w zakresie braku druków A1 dla pracowników, którzy świadczą pracę na terenie Francji. 

 

Przyczyny stwierdzanych nieprawidłowości 

Przyczynami stwierdzanych nieprawidłowości w zależności od rodzaju uchybień są: 

 niedopatrzenie i niewiedza pracodawców, 

 problemy interpretacyjne w zakresie obowiązującego prawa w przypadku stosunku pracy z 

elementem transgranicznym. 
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W przypadku legalizowania pobytu i pracy cudzoziemców będących obywatelami państw trzecich 

na terenie RP, eksponowanym elementem jest: 

 możliwość wskazywania w Oświadczeniach o zamiarze (…) oraz w Zezwoleniach na pracę 

(…) podmiotu lub miejsca świadczenia pracy innego niż podmiot występujący jako ten, który 

zamierza powierzyć pracę, 

 możliwość przerejestrowywania Oświadczeń o zamiarze (…) na rzecz innych podmiotów już 

po przyjeździe pracowników do Polski, 

 rejestrowanie Oświadczeń o zamiarze (…), w których, w przeważającej liczbie jako podstawa 

pracy wskazywana jest umowa cywilnoprawna, umowa zlecenie. 

 

Pracodawcy użytkownicy 

Stwierdzone nieprawidłowości 

Najczęściej pojawiaj ące się nieprawidłowo ści. 

 Nieprawidłowe zawieranie uzgodnień na piśmie pomiędzy agencją zatrudnienia,  

a pracodawcą użytkownikiem przed powierzeniem pracy pracownikowi tymczasowemu, np.               

w zakresie warunków pracy tymczasowej, w tym wymagań kwalifikacyjnych koniecznych do 

wykonywania pracy, która ma być powierzona pracownikowi tymczasowemu; w zakresie 

przewidywanego okresu wykonywania pracy tymczasowej; wymiaru czasu pracy pracownika 

tymczasowego. Podmioty zawierają umowę ramową oraz uzupełniają ją załącznikami,                          

w których powinny być zawarte szczegółowe warunki określone w art. 9 ustawy o zatrudnianiu 

pracowników tymczasowych. Praktyka pokazuje, że faktycznie te szczegółowe ustalenia są 

dokonywane telefonicznie, mailowo lub nie są w ogóle dokonywane.  

 Nieprawidłowości w zakresie informowania lub dokonywania uzgodnień z reprezentatywną 

organizacją związkową zamiaru powierzenia wykonywania pracy przez okres dłuższy niż 6 

miesięcy osobom skierowanym przez agencję pracy tymczasowej.  

 Nieprzestrzeganie przepisów o czasie pracy wobec pracowników tymczasowych. 

 Nieprawidłowości w zakresie prowadzenia ewidencji czasu pracy pracowników 

tymczasowych. 

 

Informacje na temat przypadków wyst ępowania nieprawidłowo ści w zakresie powierzania 

pracy: 

 

a) Obcokrajowcom 

Zasadniczo nieprawidłowości w tym obszarze dotyczą obywateli państw trzecich (obywateli 

Ukrainy) i dotyczą powierzania pracy na podstawie umów cywilnoprawnych w warunkach,  

w których powinna być zawarta umowa o pracę, ze wszystkimi konsekwencjami takiego 

uregulowania podstawy prawnej świadczenia pracy. 
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b) W du żych sieciach handlowych korzystaj ących z usług pracowników tymczasowych. 

 Nieprawidłowe zawieranie uzgodnień na piśmie pomiędzy agencją zatrudnienia a pracodawcą 

użytkownikiem przed powierzeniem pracy pracownikowi tymczasowemu, np. w zakresie 

warunków pracy tymczasowej, w tym wymagań kwalifikacyjnych koniecznych do wykonywania 

pracy, która ma być powierzona pracownikowi tymczasowemu; w zakresie przewidywanego 

okresu wykonywania pracy tymczasowej; wymiaru czasu pracy pracownika tymczasowego. 

 Nieinformowanie organizacji związkowej reprezentatywnej w rozumieniu art. 241.25a Kodeksu 

pracy o zamiarze powierzenia wykonywania pracy tymczasowej pracownikom agencji pracy 

tymczasowej. 

 Nieuzgadnianie z reprezentatywną organizacją związkową zamiaru powierzenia wykonywania 

pracy przez okres dłuższy niż 6 miesięcy osobom skierowanym z agencji pracy tymczasowej 

do wykonywania pracy tymczasowej. 

 Nieuzgadnianie na piśmie z agencją pracy tymczasowej wymaganych kwalifikacyjnych 

koniecznych do wykonywania pracy, która ma być powierzona pracownikowi tymczasowemu 

i osobom skierowanym do pracy tymczasowej na podstawie umów cywilnoprawnych. 

 Nieinformowanie na piśmie agencji pracy tymczasowej o wynagrodzeniu za pracę, która ma 

być powierzona pracownikowi tymczasowemu, określonym w przepisach o wynagrodzeniu 

obowiązujących u pracodawcy użytkownika oraz o warunkach wykonywania pracy 

tymczasowej w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 Nieuzgadnianie na piśmie z agencją pracy tymczasowej, przed zawarciem umowy o pracę 

pomiędzy agencją pracy tymczasowej a pracownikiem tymczasowym, zakresu informacji 

dotyczących przebiegu pracy tymczasowej, które mają wpływ na wysokość wynagrodzenia za 

pracę pracownika tymczasowego oraz sposobu i terminu przekazywania tych informacji 

agencji pracy tymczasowej w celu prawidłowego obliczania wynagrodzenia za pracę tego 

pracownika.  

 Nieuzgadnianie na piśmie z agencją pracy tymczasowej, przed zawarciem umowy o pracę 

pomiędzy agencją pracy tymczasowej a pracownikiem tymczasowym, zakresu przejęcia przez 

pracodawcę użytkownika obowiązków pracodawcy dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy innych niż określone w art. 9 ust. 2a ustawy z dnia 09.07.2003r. o zatrudnianiu 

pracowników tymczasowych. 

 Nieuzgadnianie na piśmie z agencją pracy tymczasowej, przed zawarciem umowy o pracę 

pomiędzy agencją pracy tymczasowej a pracownikiem tymczasowym, zakresu przejęcia przez 

pracodawcę użytkownika obowiązku pracodawcy dotyczącego wypłacania należności na 

pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową. 

 Nieprawidłowości z zakresu czasu pracy - niezapewnienie pracownikom tymczasowym 11 

godzinnego odpoczynku dobowego. 

 

Przykłady naruszenia przepisów prawa 
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W toku jednej z kontroli przeprowadzonej u pracodawcy użytkownika inspektor pracy 

stwierdził, że praca wykonywana przez zleceniobiorców, obywateli Ukrainy skierowanych w 

ramach pracy tymczasowej przez agencję zatrudnienia jest wykonywana w warunkach 

charakterystycznych dla umowy o pracę. Z umów zawartych z powyżej wymienionymi 

pracownikami wynika, że wskazane zostało miejsce wykonywania pracy, a ponieważ na 

stanowiskach obsługi pras praca wykonywana jest na trzy zmiany (obowiązuje zmianowość) – stałe 

są godziny rozpoczynania i kończenia poszczególnych zmian – uznać należy, że także czas 

wykonywania pracy został wskazany. Z umów wynika, że czynności wykonywane są za 

wynagrodzeniem określonym stawką godzinową – 8 złotych na godzinę. Przy zatrudnianiu powyżej 

wskazanych osób doszło do sytuacji, gdy wykonywali oni pracę określonego rodzaju na rzecz 

pracodawcy użytkownika (za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej), pod kierownictwem 

liderów zmian i ich zastępców, w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę użytkownika 

oraz za wynagrodzeniem ustalonym w formie stawki godzinowej. W toku kontroli wykazano, że 

czynności realizowane przez powyżej wymienionych zleceniobiorców narodowości ukraińskiej były 

dokładnie takie same i wykonywane dokładnie w takich samych warunkach jak zatrudnianych obok 

na takich samych stanowiskach pracowników polskich, z którymi pracodawca użytkownik zawarła 

umowy o pracę.   

W trakcie kontroli uzyskano od team-lidera u pracodawcy użytkownika  oświadczenie, z którego 

wynika, że zarówno on, jak shift-liderzy (kierownicy zmian) mogą wydawać i wydają polecenia 

osobom narodowości ukraińskiej, z którymi zawarte zostały umowy cywilnoprawne. Z powyższego 

należy wnosić, że kierownicy u pracodawcy użytkownika sprawują nadzór nad czynnościami tych 

osób, a prace realizowane przez te osoby są pracami wykonywanymi pod kierownictwem.  

Pracodawca (agencja zatrudnienia) wniósł zastrzeżenia do protokołu kontroli, w których 

polemizował z wnioskami kontrolujących co do zasadności zawartych umów cywilnoprawnych.  

A tym samym zastrzeżenia nie zostały uwzględnione.  

W wyniku kontroli zostały m.in. wydane wnioski w wystąpieniu o zawarcie umów o pracę  

w miejsce zawartych umów zlecenia (w stosunku do osób wymienionych w protokole kontroli) oraz 

o przestrzeganie zasady powierzania pracy na podstawie umów o pracę w sytuacji, gdy warunki 

pracy są zgodne z warunkami określonymi w art. 22§1 kodeksu pracy.  

Do Sądu Rejonowego Wydział Karny skierowano wniosek w związku ze stwierdzeniem 

popełnienia wykroczenia określonego w art. 281 pkt 1 w zw. z art. 22 § 11 ustawy z dnia 26 czerwca 

1974 r. Kodeks pracy. Aktualnie brak jest rozstrzygnięcia sądu. 

 

Przyczyny stwierdzanych nieprawidłowości 

Zdaniem inspektorów pracy, przyczyny stwierdzanych nieprawidłowości są powtarzalne               

i mogą być określane jako:  

 brak sankcji karnych za nieprzestrzeganie przepisów ustawy o zatrudnianiu pracowników 

tymczasowych dotyczących zasad kierowania pracowników tymczasowych do pracodawców 
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użytkowników – dotyczy w szczególności: art. 2 i 8  ustawy o zatrudnianiu pracowników 

tymczasowych, 

 brak jakichkolwiek sankcji karnych wobec agencji pracy tymczasowej za nieprzestrzeganie 

przepisów ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, co powoduje, że agencje 

zatrudnienia nie mają interesu w przestrzeganiu przepisów ustawy o zatrudnianiu 

pracowników tymczasowych zaś stosowanie przepisów ograniczają do wykładni 

gramatycznej, 

 zbyt mały zakres zastosowania ustawy do kierowania osób do pracy tymczasowej na 

podstawie umów prawa cywilnego i konsekwentnie możliwość omijania przepisów ustawy  

o zatrudnianiu pracowników tymczasowych poprzez stosowanie umów prawa cywilnego, 

 niedostateczna znajomość obowiązujących przepisów przez pracodawców użytkowników  

i wynikający stąd brak świadomości co do zakresu odpowiedzialności za pracowników 

tymczasowych w szczególności w zakresie technicznego bezpieczeństwa pracy. 

 

Efekty uzyskane w wyniku kontroli 

W związku z realizacją kontroli w temacie „Przestrzeganie przepisów prawa wobec 

pracowników tymczasowych”, uzyskanym efektem jest przede wszystkim fakt, że zasadniczo 

podmioty kontrolowane realizują wystąpienia inspektorów pracy dotyczące m.in. korygowania 

pisemnych ustaleń co do zasad powierzania pracy tymczasowej zawieranych pomiędzy agencjami 

zatrudnienia, a pracodawcami użytkownikami oraz korygowania ogłoszeń/ofert o pracę w zakresie 

opatrywania numerem KRAZ, czy wskazywaniem, że ogłoszenie/oferta dotyczy pracy 

tymczasowej, oraz korygowania umów o pracę zawieranych z pracownikami tymczasowymi. 

 

 

Podsumowanie i wnioski 

a) Syntetyczna ocena negatywnych zjawisk.  

W roku sprawozdawczym nieco inaczej rozłożyły się akcenty stwierdzanych nieprawidłowości. 

Zasadniczo nieprawidłowości objęły sferę prawnej ochrony pracy, które w efekcie mogą mieć 

wpływ na warunku świadczenia pracy, tj. nieprawidłowe ustalenia na piśmie pomiędzy agencjami 

zatrudnienia oraz pracodawcami użytkownikami, nieprawidłowe procedury w zakresie 

informowania związków zawodowych w przypadku powierzania pracy pracownikom tymczasowym 

oraz regularnie zwiększająca się liczba obywateli państw trzecich (głównie obywateli Ukrainy), 

którzy świadczą pracę na podstawie umów cywilnoprawnych.  

 

b) Omówienie nowych zjawisk i tendencji zwi ązane z badan ą tematyk ą. 

 Problemem nadal podnoszonym przez inspektorów pracy i sygnalizowanym od kilku lat jest 

zjawisko „udostępniania” osób świadczących pracę na rzecz innych podmiotów. Zagadnienia 

te obejmują inną grupę podmiotów niż te, które są objęte kontrolami PIP z tytułu realizacji 
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tematu związanego ze „Stosowaniem tzw. outsourcingu pracowniczego”, gdyż nie dochodzi 

tam do „przekazania” części zakładu pracy, a w konsekwencji do zastosowania procedury 

opisanej w art. 231 kodeksu pracy.  

 W przypadku rejestrowania Oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy, w miejscu 

świadczenia pracy wskazywanie innego zakładu niż podmiot rejestrujący Oświadczenie,  

w szczególności przez agencje, które nie powierzają pracy tymczasowej - ograniczenie tych 

możliwości tylko do agencji zatrudnienia świadczących usługę pracy tymczasowej. 

 

 

c) Pożądane działania ze strony innych organów.  

Należy zaznaczyć, że nadal niezbędne są działania prewencyjne, których propozycje były 

opisywane w poprzednich latach w różnych formach, np.: z udziałem przedstawicieli inspekcji 

pracy, przedstawicieli wojewódzkich urzędów pracy, przedstawicieli agencji zatrudnienia oraz 

przedstawicieli związków zawodowych. Niezbędne jest również nawiązywanie i pogłębianie 

współpracy pomiędzy różnymi urzędami, takimi jak:  Marszałkowie Województw, Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych, Straż Graniczna, służby skarbowe oraz organy ścigania – celem 

uszczelnienia systemu prawa w omawianym zakresie, wymiany wiedzy w zakresie posiadanych 

kompetencji oraz doświadczeń, a przede wszystkim w zakresie bieżącej kontroli w szczególnie 

skomplikowanych przypadkach.  

 

2. Czas pracy – kontrole czasu pracy maszynistów 

W 2016r jednym z zagadnień objętych kontrolą z zakresu prawnej ochrony pracy był problem  

czasu pracy maszynistów, prowadzony na wybranej grupie kontrolnej podmiotów, zatrudniających 

maszynistów, w tym wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, prowadzących 

działalność na terenie województwa dolnośląskiego. 

 
 

 

 

 

Liczba zatrudnionych 

Kontrolowani pracodawcy zatrudniali: 

  pracujących ogółem:  3 523, 

  w ramach stosunku pracy ogółem: 3 419 pracowników, w tym 787 kobiety, 

  na podstawie umów cywilno-prawnych: 104 osób, 

  podmiotów samozatrudniających się: 0, 

  cudzoziemców: 0, 

W 2016 roku, w ramach czynności kontrolnych związanych z realizacją tematu „Czas pracy – 

kontrole czasu pracy maszynistów”, inspektorzy pracy OIP we Wrocławiu przeprowadzili 

ogółem 4 kontrole u 4 pracodawców . 
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  młodocianych:   0, 

  niepełnosprawnych: 12. 

Liczba zatrudnionych maszynistów 

  pracujących na podstawie umów o pracę: 1 015, 

  pracujących na podstawie umów zlecenia:   24, 

  pracujących na podstawie umów o dzieło:      0, 

  na innej podstawie:                                          0. 

 

Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości 

Ewidencja czasu pracy  

W trakcie jednej z kontroli stwierdzono przypadki błędnego prowadzenia ewidencji czasu 

pracy, a mianowicie zapisy dokonywane w kartach pracy pojazdów trakcyjnych nie znajdują 

odzwierciedlenia w kartach czasu pracy, np.: 

pracownik G.O.: 

• nierzetelne zapisy na karcie czasu pracy – w dniu 13.02.2016r. w/w pracownik na karcie 

czasu pracy ma zapis, iż pracował od godziny 700 do godziny 1900 zaś na karcie pracy 

pojazdu trakcyjnego widnieje zapis, który wskazuje, że pracownik pracował od godziny 

900 do godziny 2100; 

• nierzetelne zapisy na karcie czasu pracy – w dniu 28.06.2016r. w/w pracownik na karcie 

czasu pracy ma zapis, iż pracował od godziny 1500 do godziny 300 zaś na kartach pracy 

pojazdu trakcyjnego widnieje zapis, który wskazuje, że pracownik pracował od godziny 

1300 do godziny 100, w związku z tym zaewidencjonowano więcej godzin pracy w porze 

nocnej, za które pracownik otrzymał stosowne wynagrodzenie za pracę w porze nocnej, 

pracownik D.T: 

• nierzetelne zapisy na karcie czasu pracy – w dniu 18.03.2016r. w/w pracownik na karcie 

czasu pracy ma zapis, iż pracował od godziny 1800 do godziny 600 zaś na karcie pracy 

pojazdu trakcyjnego widnieje zapis, który wskazuje, że pracownik pracował od godziny 

600 do godziny 1800, w związku z tym zaewidencjonowano godziny pracy w porze nocnej, 

za które pracownik otrzymał stosowne wynagrodzenie za pracę w porze nocnej. 

  

Podczas innej  kontroli pracodawca przedłożył karty ewidencji czasu pracy, założone 

indywidualnie dla każdego kontrolowanego pracownika. Przedmiotowy dokument, sporządzony w 

formie tabelarycznej, zawiera dni miesiąca, w których wykazywane są: „godzina rozpoczęcia 

zmiany”, łączna liczba minut przepracowanych na zmianie; liczba godzin i minut przepracowanych 

„na pojeździe”; czas zaliczany i niezaliczany „do przeciętnej”; godziny nadliczbowe oraz czas 

„Nieefektywny”, w którym wykazywany jest symbol nieobecności pracownika oraz łączna liczba 

godzin nieobecności. Ponadto, karta ewidencji zawiera informacje dotyczące: czasu pracy w trakcji 

(rodzaj i łączna liczba godzin prowadzonego ruchu); czasu pracy świadczonej przez pracowników 
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w niedziele i święta, w porze nocnej wraz z kwotą dodatków uzyskiwaną z ww. tytułów; 

zryczałtowanej należności z tyt. wyjazdu służbowego, ze wskazaniem kwoty. W karcie dokonuje 

się łącznego rozliczenia: 

− czasu pracy pracownika tj. wykazuje się ogólną liczbę przepracowanych godzin, godzin 

efektywnych, godzin zaliczanych do przeciętnej, przepracowanych zmian, godzin 

przepracowanych ponad wymiar czasu pracy, ilości godzin odebranych tj. 1/1 lub 1 /1,5,  oraz 

rozliczenia godzin nadliczbowych wypracowanych w niedziele i święta; 

− godzin nadliczbowych przepracowanych w dni wolne za niedziele lub święta, godzin 

nadliczbowych przepracowanych w dni wolne od pracy, wynikające z przeciętnie 5 dniowego 

tygodnia pracy oraz pozostałe dni; 

− czas nieprzepracowany, ze wskazaniem liczby godzin oraz tytułu nieobecności pracownika. 

W karcie ewidencji czasu pracy nie ewidencjonuje się godzin przepracowanych w porze 

nocnej, wykazywana jest jedynie łączna ich liczba przepracowana przez pracownika w okresie 

rozliczeniowym. 

 

Efekty działań kontrolnych 

Liczba zrealizowanych środków prawnych 

W wyniku przeprowadzonych kontroli w zakresie realizacji tematu do pracodawców skierowano: 

 wyst ąpienia  łącznie wydano 4 wystąpienia zawierające 6 wniosków (z informacji przesłanych 

przez pracodawców do Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu wynika, że do dnia 

sporządzenia niniejszego sprawozdania wykonano 1 wystąpienie zawierające 2 wnioski); 

 wykroczenia:  

− wniosków do sądu – 0; 

− mandaty karne – nałożono 1 mandat karny za 1 wykroczenie na kwotę 1.000 zł; 

− środki wychowawcze – 1 ostrzeżenie za 3 wykroczenia.                

 

Środki prawne – realizacja 

Do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania pisemną informację o sposobie realizacji 

wniosków udzielił jeden pracodawca i poinformował, że: 
 w chwili obecnej w Spółce trwają prace nad zmianą Regulaminu pracy, które między innymi, 

precyzują informację o przekazywaniu harmonogramów pracy zgodnie z przepisami 

zawartymi w Kodeksie Pracy. Pracodawca oczekuje na stanowisko organizacji związkowych, 

aby móc wprowadzić w życie nowy Regulamin Pracy; 

 pracodawca przeprowadził rozmowę z Kierownikami Zespołu Drużyn Trakcyjnych oraz 

Zespołu Drużyn Konduktorskich, o przestrzeganiu przepisów Kodeksu Pracy związanych z 

tygodniowym czasem pracy.  
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Przyczyny naruszeń 
Najwięcej stwierdzonych nieprawidłowości wystąpiło w dokumentacji dotyczącej czasu pracy. 

Nieprawidłowość w tym zakresie wystąpiła u 3 pracodawców. Na 17 zbadanych przypadków 

nieprawidłowość stwierdzono w 6 przypadkach. 
Wykazane nieprawidłowości jak podali pracodawcy i co potwierdzają inspektorzy pracy były 

głównie wynikiem braku staranności i niedbalstwa osób i pracowników zobowiązanych do 

prowadzenia takiej ewidencji. 

Nieprawidłowości wystąpiły także w zakresie informowania pracowników o obowiązujących 

ich rozkładach czasu pracy. Nieprawidłowość ta wystąpiła u 1 pracodawcy i dotyczyła 

nieprawidłowego zapisu w obowiązującym Regulaminie pracy. Jednak, jak ustalił inspektor pracy 

pomimo błędnego zapisu o terminie powiadamiania pracowników o obowiązującym ich rozkładzie 

czasu pracy w praktyce stosowano prawidłowy termin. 

W 1 zakładzie stwierdzono przekroczenie dopuszczalnej liczby godzin nadliczbowych 

przeciętnie w tygodniu i w 1 zakładzie pracę w cztery kolejne niedziele.  

   

Podsumowanie i wnioski 

Na podstawie przeprowadzonych kontroli należy uznać, że w porównaniu do kontroli 

przeprowadzonych w podobnym zakresie tematycznym w 2013 roku (temat „Czas pracy – kontrole 

pracy maszynistów” nie był realizowany przez OIP we Wrocławiu w latach 2014-2015) wystąpił 

wyraźny spadek stwierdzanych nieprawidłowości dotyczących czasu pracy. 

Uznać jednak należy, iż w dalszym ciągu zasadnym jest prowadzenie kontroli w tym zakresie 

i to przez inspektorów pracy mających doświadczenie w zakresie kontroli podmiotów 

zatrudniających maszynistów. Zdaniem inspektorów pracy, poprawa – stwierdzone zmniejszenie 

naruszeń przepisów prawa pracy w zakresie czasu pracy maszynistów jest związane 

przeprowadzonymi przez PIP kontrolami. 

 

Propozycje zmian w przepisach prawa pracy 

W zakresie stanu prawnego obowiązującego w 2013 roku wystąpiły zmiany przepisów prawa 

pracy w tym dotyczące czasu pracy, które jednak nie wpłynęły w znaczący sposób na zmianę pracy 

maszynistów. 

Wprowadzenie zapisów art. 22c w ustawie o transporcie kolejowym, zdaniem inspektorów 

wpłynęło na przestrzeganie przepisów o czasie pracy maszynistów. Należy jednak wskazać, że za 

powyższym oświadczeniem i przekazaniem takich informacji do Prezesa UTK powinny być 

prowadzone w większym zakresie czynności sprawdzające i kontrolne w firmie zatrudniającej na 

podstawie umowy o pracę i równolegle w zakładzie zatrudniającym danego maszynistę na innej 

podstawie niż umowa o pracę. 

Zasadnym wydaje się: 
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1) Wprowadzenie odrębnych regulacji prawnych dla pracowników zatrudnionych na 

stanowiskach maszynistów i pomocników maszynistów dotyczących czasu pracy. 

Konieczność taka wynika, ze specyficznych warunków i organizacji pracy tej grupy 

pracowników. Zasadnym by było np. wprowadzenie indywidualnych kart elektronicznych 

rejestrujących faktyczny czas pracy maszynisty – czas jazdy - w danej dobie, niezależnie od 

miejsca świadczenia pracy. 

2) Wprowadzenie w obowiązujących przepisach w sposób jednoznacznie określony obowiązku 

rejestrowania w ewidencji czasu pracy godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy- obejmujący 

wszystkie operacje związane z prowadzeniem pociągu (np.: próby hamulca, przygotowanie 

pojazdu do pracy). Aktualny zapis par 8 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 

Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców 

dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt 

osobowych pracownika (Dz.U. Nr 62, poz. 286 z późn. zm.) nakłada na pracodawcę 

obowiązek założenia i prowadzenia odrębnie dla każdego pracownika, kartę ewidencji czasu 

pracy w zakresie obejmującym cyt. „…pracę w poszczególnych dobach…”. 

 

 

3. Przestrzeganie zakazu zawierania umów cywilnoprawnych w warunkach 

wskazujących na istnienie stosunku pracy w budownictwie 

Celem przeprowadzonych kontroli było dokonanie oceny stanu przestrzegania przez podmioty 

kontrolowane przepisów dotyczących zawierania umów cywilnoprawnych, w kontekście 

ograniczeń płynących z przepisów prawa pracy (tj. art. 22 § 1, §11 i §12 Kodeksu pracy)  

tj. w warunkach wskazujących na zaistnienie stosunku pracy. Inicjatorami kontroli byli inspektorzy 

pracy oraz osoby składające skargi. 

W ramach realizacji niniejszego tematu, w okresie sprawozdawczym inspektorzy pracy 

Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu, przeprowadzili 68 kontroli w 68 podmiotach. 

W podmiotach tych zatrudnionych było ogółem 619 osób, w tym:  

 192 osoby na podstawie umów prawa cywilnego; 

 9 podmiotów samozatrudniających się; 

 43 cudzoziemców;  

 408 pracowników, w tym 54 kobiety, 5 młodocianych oraz 7 osób niepełnosprawnych. 
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Rodzaj umów 
cywilnoprawnych 

zawartych w 
warunkach 

właściwych dla 
stosunku pracy 

Umowy zlecenie  Umowy 
o dzieło 

Umowy z 
osobami 

prowadz ącymi 
jednoosobowo 

działalno ść 
gospodarcz ą 

Inne 

Forma umowy Pisemna Ustna Pisemna Ustna Pisemna Ustna Pisemna Ustna  

Liczba umów 
cywilnoprawnych 

zawartych w 
warunkach 

właściwych dla 
stosunku pracy 

54 9 3 1 0 0 0 0 

Liczba 
pracodawców 
zawierających 

umowy 
cywilnoprawne w 

warunkach 
właściwych dla 
stosunku pracy 

54 9 3 1 0 0 0 0 

 

W okresie sprawozdawczym w Okręgowym Inspektoracie Pracy we Wrocławiu, nie 

stwierdzono przypadków zawierania innych umów poza: umowami zlecenia,  

umowami o dzieło oraz umowami z osobami prowadzącymi jednoosobowo działalność 

gospodarczą, które naruszyłyby art. 22 Kodeksu pracy. 

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w zakresie zawierania umów 

cywilnoprawnych, w roku 2016 inspektorzy pracy w Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu, 

wnieśli do sądów pracy 11 powództw o ustalenie istnienia stosunku pracy, przy czym w temacie 

100A, w zakresie podmiotowym tj. firm działających w branży budowlanej powództw nie wniesiono.  

W 2016 r. inspektorzy pracy wnieśli 3 powództwa o ustalenie istnienia stosunku pracy  

w ramach tematu 100, przy czym kontrola będąca podstawą pozwów została przeprowadzona  

w 2015 r., pozwy złożono w 2016 r., a podmioty objęte pozwami nie należały do branży budowlanej. 

Według informacji inspektorów pracy, najistotniejszą przyczyną niekierowania do sądów 

powództw o ustalenie stosunku pracy, był brak zainteresowania osób świadczących pracę  

w uwikłanie się w proces sądowy, którego wynik jest niepewny i w przypadku niekorzystnego 

rozstrzygnięcia, naraża „pracownika” na ryzyko poniesienia kosztów.  

Ponadto dotychczasowo sądy pracy oraz Sąd Najwyższy, rozstrzygają w sposób bardzo 

nieprzewidywalny, często w podobnych stanach faktycznych rozbieżny, co powoduje 

nieakceptowalne ryzyko dla inspektora pracy jako strony powodowej. W rozmowie  

z inspektorami pracy „potencjalni pracownicy” często podnoszą obawę utraty zatrudnienia  

Tabela 22. Informacja o liczbie stwierdzonych przypadków zawierania umów cywilnoprawnych  

w warunkach wskazujących na istnienie stosunku pracy. 
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i destabilizacji z tym związanej, ponieważ uzyskiwany zarobek jest im potrzebny dla utrzymania 

rodziny. 

W okresie sprawozdawczym w Okręgowym Inspektoracie Pracy we Wrocławiu inspektorzy 

pracy nie wstąpili do postępowań za zgodą powoda. 

    

Przykłady naruszeń prawa 

Na podstawie dokumentacji można wskazać, jako szczególnie rażące naruszenia przepisów, 

w trakcie kontroli przeprowadzonych w podmiotach: 

 Zakład Ogólnobudowlany w Bydgoszczy  (kontrola dotyczyła terenu budowy realizowanej 

w Szklarskiej Porębie). Stan zatrudnienia pracujących 14 osób, w tym w ramach stosunku 

pracy 3 osoby. Kontrola wykazała, że pracodawca powierzył wykonanie pracy 11 osobom na 

podstawie umów nazwanych zleceniem, które zawarto na piśmie. Przedmiotem umów było 

zbrojenie ścian nośnych i stropów. Kontrola wykazała, że sposób wykonania umów,  

w szczególności w zakresie rozkładu czasu pracy, dyscypliny pracy i bezpośredniego nadzoru 

był charakterystyczny dla umowy o pracę i tożsamy z warunkami zatrudnienia pracowników 

(na podstawie umowy o pracę). W wyniku kontroli potwierdzono istnienie stosunku pracy dla 

11 osób oraz dokonano stosownej korekty zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych.  

W stosunku do osoby odpowiedzialnej skierowano wniosek o ukaranie do sądu karnego, który 

skazał sprawcę wymierzając mu karę grzywny w wysokości 1000 zł. 

 Firma z siedzib ą w Zawierciu  (kontrola dotyczyła terenu budowy). Stan zatrudnienia 

pracujących 3 osoby, w tym w ramach stosunku pracy 0 osoby (na dzień zakończenia kontroli). 

Kontrola wykazała, że pracodawca powierzył wykonanie robót 2 osobom na podstawie umów 

o dzieło zawartych w formie pisemnej. Przedmiotem umów było wykonywanie różnych prac 

ogólnobudowlanych rodzajowo precyzowanych w trakcie pracy, na bieżąco. Kontrola 

wykazała, że sposób wykonania umów, w szczególności w zakresie dyscypliny pracy  

i bezpośredniego nadzoru był charakterystyczny dla umowy o pracę i tożsamy z warunkami 

zatrudnienia pracowników (na podstawie umowy o pracę). W wyniku kontroli skierowano 

wystąpienie zawierające wniosek dotyczący przekształcenia umów cywilnoprawnych. Osobę 

winną popełnienia wykroczenia ukarano mandatem karnym w wysokości 1000 zł. 

 Firma z siedzib ą w Jelczu-Laskowicach . Stan zatrudnienia pracujących 24 osoby, w tym  

w ramach stosunku pracy 17 osób. Kontrola wykazała, że pracodawca powierzył wykonanie 

różnych robót budowlanych 6 osobom na podstawie umów nazwanych zleceniem, zawartych 

w formie pisemnej. Przedmiotem umów było wykonywanie różnych prac ogólnobudowlanych 

nieprecyzowanych w umowach, ponieważ w umowach wskazano stanowisko, a nie rodzaj 

wykonywanych czynności. Kontrola wykazała, że sposób wykonania umów, w szczególności 

w zakresie: miejsca i czasu pracy, dyscypliny pracy i bezpośredniego nadzoru był 

charakterystyczny dla umowy o pracę. W trakcie kontroli skierowano do pracodawcy 

polecenie, zawierające wniosek dotyczący przekształcenia 6 umów cywilnoprawnych, które 
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wykonano w czasie kontroli. Osobę winną popełnienia wykroczenia ukarano mandatem 

karnym kredytowanym w wysokości 1000 zł. 

 Przedsi ębiorstwo z siedzib ą w Jaworze . Stan zatrudnienia pracujących 7 osób, w tym  

w ramach stosunku pracy 5 osób. Kontrola wykazała, że pracodawca powierzył wykonanie 

robót budowlanych 2 osobom na podstawie umów nazwanych zleceniem, zawartych w formie 

pisemnej. Przedmiotem umów było wykonywanie prac zbrojarskich i ciesielskich. Kontrola 

wykazała, że sposób wykonania umów, w szczególności w zakresie: miejsca i czasu pracy, 

dyscypliny pracy i bezpośredniego nadzoru był charakterystyczny dla umowy o pracę.  

W trakcie kontroli skierowano do pracodawcy polecenie, zawierające wniosek dotyczący 

przekształcenia 2 umów cywilnoprawnych, które wykonano w czasie kontroli. Osobę winną 

popełnienia wykroczenia nie ukarano, ponieważ była to pierwsza kontrola pracodawcy i w jej 

trakcie pracodawca uznał istnienie stosunku pracy, jak również powołał się na niewiedzę,  

i działanie o charakterze nieumyślnym. 

 

Przyczyny naruszeń według pracodawców oraz inspektorów pracy 

Inspektorzy pracy w toku rozmów przeprowadzonych z koordynatorem tematu wskazali,  

że według ich wiedzy oraz z relacji pracodawców i osób reprezentujących podmioty kontrolowane 

(które ci ujawnili inspektorom pracy) najczęstszymi przyczynami naruszenia prawa były: 

 względy ekonomiczne związane z zatrudnieniem na podstawie umów prawa pracy,  

w szczególności: 

─ silna ochrona wynagrodzenia za pracę, 

─ dodatkowe koszty związane z wypłatą obowiązkowych świadczeń na rzecz pracowników 

tj. wypłatą: 

o wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby, 

o wynagrodzenia urlopowego, 

 względy organizacyjne, w szczególności:     

─ ograniczenia czasu pracy pracownika wynikające z przepisów o czasie pracy, 

─ rozwinięta biurokracja towarzysząca zatrudnieniu pracowniczemu, 

 ryzyko zatrudnienia związane z zatrudnieniem osób kończących naukę (absolwentów szkół), 

związane z brakiem doświadczenia zawodowego i niezbędnych umiejętności w danej pracy, 

 ryzyko zatrudnienia związane z uprawnieniami rodzicielskimi, w szczególności długotrwałą 

nieobecnością pracownika w pracy, 

 znaczne koszty ubezpieczeń społecznych, 

 możliwość wpływania związków zawodowych na kwestie związane z zatrudnieniem, 

 szerszy zakres ingerencji państwa, w postaci możliwości kontroli i nadzoru prowadzonego 

przez uprawnione organy, 

 niechęć osób zatrudnianych do ujawniania źródeł dochodu, również ze względu na chęć 

uniknięcia egzekucji komorniczych.    
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Efekty działań kontrolnych 

Na podstawie danych wynikających z kart kontrolnych (typ raportu ogólny A) stwierdzono, 

że w efekcie 68 kontroli przeprowadzonych w  68 podmiotach, sprawdzono i stwierdzono braki oraz 

skierowano środki prawne w przypadkach: 

 umowy zlecenia: na 220 skontrolowanych umów – stwierdzono 63 przypadki braków,  

w tych w umowach zawartych: 

─ z własnym pracownikiem: na 43 skontrolowanych umów braki wystąpiły w 39 umowach, 

─ z pracownikiem firmy powiązanej kapitałowo/osobowo: na 17 skontrolowanych umów, 

braki nie wystąpiły, 

─ w innych przypadkach: na 160 skontrolowanych umów braki wystąpiły w 24 umowach, 

 umowy o dzieło: na 91 skontrolowanych umów – stwierdzono braki w 4 umowach, w tym  

w umowach zawartych: 

─ z własnym pracownikiem: na 19 skontrolowanych umów braki wystąpiły w 2 umowach, 

─ z pracownikiem firmy powiązanej kapitałowo/osobowo: w toku kontroli nie stwierdzono 

zawierania tego rodzaju umów, 

─ w innych przypadkach: na 17 skontrolowanych umów braki wystąpiły w 2 umowach, 

 umowy z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą: na 10 skontrolowanych umów 

nie stwierdzono braków. Skontrolowano umowy zawarte z: 

─ z własnym pracownikiem: w toku kontroli nie stwierdzono zawierania tego rodzaju umów, 

─ z pracownikiem firmy powiązanej kapitałowo/osobowo: w toku kontroli nie stwierdzono 

zawierania tego rodzaju umów, 

─ w innych przypadkach: na 10 skontrolowane umowy braków nie stwierdzono, 

 inną umową: w toku kontroli nie stwierdzono zawierania tego rodzaju umów, 

─ z własnym pracownikiem: w toku kontroli nie stwierdzono zawierania tego rodzaju umów, 

─ z pracownikiem firmy powiązanej kapitałowo/osobowo: w toku kontroli nie stwierdzono 

zawierania tego rodzaju umów, 

─ w innych przypadkach: w toku kontroli nie stwierdzono zawierania tego rodzaju umów, 

Łącznie skontrolowano 249 umów i stwierdzono 67 uchybień. 

 

Podjęte działania prewencyjne  

Zgodnie z analizą dokumentacji z kontroli w przedmiotowym zakresie, jak i z informacji 

uzyskanych od inspektorów pracy, porad prawnych udzielono głównie pracodawcom i osobom 

zajmującym się w sprawami kadrowymi. Porady skupiły się na tematyce prawnej dotyczącej 

legalności zawierania umów o charakterze cywilnoprawnym i ograniczeń w tym zakresie 

wynikającym z prawa pracy.  

Największą liczbę podmiotów jaką objęto czynnościami kontrolnymi stanowią podmioty  

o prywatnej formie własności oraz zatrudniające pracowników w ilości mieszczącej się w grupie od 
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9 osób. Biorąc pod uwagę formę prawną kontrolowanych zakładów, w zdecydowanej większości 

kontrolowane zakłady to podmioty nieposiadające szczegółowej formy prawnej (osoby fizyczne 

prowadzące działalność gospodarczą). Najwięcej uchybień stwierdzono w podmiotach 

zatrudniających do 9 osób.     

 

Podsumowanie i wnioski 

Na podstawie danych zebranych w czasie kontroli oraz rozmów przeprowadzonych  

z inspektorami pracy, pracodawcami, pracownikami, osobami zatrudnionymi na podstawie umów 

prawa cywilnego, można zasadnie wyciągnąć poniższe wnioski: 

 

W zakresie działa ń dora źnych , podjęcie działań mających na celu poszerzenie wiedzy 

przedsiębiorców, w tym pracodawców, pracowników oraz osób wykonujących pracę na podstawie 

umów prawa cywilnego w zakresie: 

 znajomości obowiązującego prawa, tak w jego aspekcie materialnym jak i procesowym –  

w szczególności istoty podporządkowania jako cechy zatrudnienia pracowniczego i istoty oraz 

zakresu swobody wykonania umowy jako cechy zatrudnienia niepracowniczego, 

 umiejętności doboru i gromadzenia materiału dowodowego niezbędnego do ewentualnych 

postępowań przed sądami. 

Podjęcie działań mających na celu poszerzenie wiedzy organów ścigania, w szczególności 

policji, która w zasadzie prowadzi postępowania przygotowawcze w sprawach o przestępstwa 

przeciwko prawom pracownika. Obecna praktyka pokazuje, że znajomość prawa pracy bywa 

niewystarczająca, co prowadzi do niezrozumienia jego istoty, i może mieć niekorzystny wpływ na 

przebieg, a w efekcie wynik postępowań karnych. 

 

W zakresie interpretacyjnym , podjęcie działań skutkujących nowym, całościowym  

i usystematyzowanym spojrzeniem na wykładnię art. 22 § 1 Kodeksu pracy. W obecnym stanie 

orzecznictwo sądowe, w szczególności Sądu Najwyższego, jest istotnym czynnikiem wpływającym 

na trudność w stwierdzeniu faktycznego charakteru wykonywanej pracy, ponieważ nie prowadzi do 

precyzyjnej delimitacji znamion stosunku pracy. Orzecznictwo Sądu Najwyższego w tym 

przedmiocie jest obszerne, różnorodne i ciągle się zmienia, przy czym SN, siłą swojego autorytetu, 

wpływa na orzecznictwo sądów powszechnych, organów kontroli i postępowanie obywateli. 

Obecnie orzecznictwo zaciera granice pomiędzy zatrudnieniem pracowniczym a niepracowniczym, 

a dominacja poglądów o wiodącej roli woli stron przy kształtowaniu prawnego charakteru 

zatrudnienia, kosztem oceny warunków wykonywania pracy, skutkuje rozmyciem znaczenia pojęć, 

w szczególności podporządkowania będącego konstruktywną cechą stosunku pracy. Postawa taka 

prowadzi w efekcie końcowym do dowolności ocen w procesie identyfikacji prawnego charakteru 

zatrudnienia, co jest zjawiskiem wysoce niepożądanym i nie wpływa korzystnie na spójność 
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działania organów kontroli, sądowniczych i w takim zakresie na likwidację napięć społecznych  

i kształtowanie pracowniczego modelu zatrudnienia. 

 

 W zakresie działa ń legislacyjnych , podjęcie działań mających na celu zmianę 

dotychczasowego prawa. W szczególności na początek zmiany dla branż usługowych takich jak 

budownictwo, w przypadkach gdy zatrudnienie niepracownicze w danym podmiocie byłoby 

długotrwałe (np. trwające łącznie powyżej 20 dni w ciągu miesiąca, a następna umowa zostałaby 

zawarta ponownie, po przerwie trwającej krócej niż 14 dni, już bez względu na czas jej trwania),  

z wyłączeniem np. prac wykonywanych przez określone grupy np. uczniów, studentów w trakcie 

pobierania nauki, wakacji itp., czy też osób zarządzających podmiotami. Analiza danych  

i doświadczeń wskazuje, że obecnie, w związku z rozwojem technologicznym, cywilizacyjnym oraz 

oczekiwaniami społecznymi, organizacja pracy branży budowlanej pozwala na zawieranie umów  

o charakterze cywilnoprawnym, przy utrzymaniu delikatnej równowagi pomiędzy cechami stosunku 

pracy i prawa cywilnego, czyli bez możliwości wskazania przeważających cech dla stosunku pracy. 

W takich przypadkach orzecznictwo sądów daje pierwszeństwo woli stron. Skutkuje to przypadkami 

wykonywania legalnej pracy, przy wystąpieniu znacznego zróżnicowania uprawnień mających 

istotny aspekt społeczny (np. w zakresie ochrony czasu wolnego, celem realizacji funkcji 

rodzinnych np. w kontekście demograficznym, ekonomiczną efektywnością pracy dla pracobiorcy) 

-  wyłącznie ze względu na rodzaj zatrudnienia. W szczególności, powinna zostać stworzona nowa 

kategoria zatrudnienia, tzw. zatrudnienie pracownicze jako hybrydę prawa pracy i prawa cywilnego, 

z uwzględnieniem zasad uczciwej konkurencji. Osobom zaliczonym do tej kategorii zatrudnienia 

zapewniono by ustawowe gwarancje: 

 prawa do płatnego urlopu wypoczynkowego – rozlicznego i opłacanego przez 

wyspecjalizowany podmiot zewnętrzny (np. utworzony w tym celu państwowy fundusz 

urlopowy), 

 minimalnego odpoczynku dobowego i tygodniowego, 

 potwierdzenia na piśmie warunków zatrudnienia w przeddzień rozpoczęcia wykonywania 

pracy lub najpóźniej w dniu jej rozpoczęcia. 

 

Obecny brak unormowań ww. kwestii przy bardzo liberalnym i niestabilnym podejściu,  

w szczególności sądów pracy, do stosowania ograniczeń wynikających z art. 22 § 1 i §11 Kodeksu 

pracy powoduje, że duża część osób zatrudnionych na podstawie umów prawa cywilnego,  

w warunkach równowagi wystąpienia cech prawa pracy i prawa cywilnego, pozbawiona została 

możliwości korzystania z osiągnięć cywilizacyjnych jakimi niewątpliwie są postulowane 

uprawnienia. W tym zakresie, w ww. obszarach można mówić o społecznym wykluczeniu. Należy 

również podnieść, że w polskim porządku prawnym obecnie znajdują się przepisy będące 

hybrydami praw cywilnego i pracy. Taka droga pozwala na uniknięcie konfliktu z dotychczasowym 
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podejściem do sprawy (chociażby w sferze wypracowanego już dorobku sądowego). Dobrym 

przykładem ilustrującym proponowane powyżej rozwiązanie mogą być: 

 ustawa z dnia 03.12.2010 r. w sprawie wdrożenia niektórych przepisów Unii Europejskiej  

w zakresie równego zatrudnienia (Dz. U.  Nr 256, poz.1700 z 2010r.), 

 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U.  

z 2015 r. poz. 2008 ze zmianami z 2016 r. Dz.U. poz. 1265) w nowym brzmieniu 

obowiązującym od 01.01.2017 r., w części dot. ochrony wynagrodzenia niepracowniczego. 

Krokiem we właściwą stronę byłoby w pierwszej kolejności wprowadzenie do Kodeksu pracy 

(lub Kodeksu postępowania cywilnego) zasady przerzucenia ciężaru dowodowego na stronę 

pozwaną (na podmiot zatrudniający), w przypadku uprawdopodobnienia przez „pracownika” 

istnienia stosunku pracy, w sposób podobny jak ma to miejsce a art. 183b § 1 k.p., a następnym 

posunięciem (w szczególności, w przypadku niezadawalającego efektu dotyczącego odwrócenia 

ciężaru dowodu) byłoby wprowadzenie domniemania istnienia stosunku.  

Rozwiązania takie uwzględniają kierunek propracowniczy jako docelowy przy budowaniu 

polityki zatrudnienia. Pozwala również na traktowanie pracy najemnej, realizowanej w ramach 

stosunku pracy, jako podstawy źródła utrzymania czyli bytu materialnego oraz zapewnia możliwość 

realizacji funkcji społecznych i kulturowych pracownika i jego rodziny. Ponadto stwarza możliwość 

zabezpieczenia społecznego, a także realnego, pełnego zapewnienia bezpieczeństwa i higieny 

pracy (w tym z uwzględnieniem czasu pracy jako istotnego czynnika w tym zakresie, zgodnie  

z dyrektywą 2003/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003r., dotyczącą 

niektórych aspektów organizacji czasu pracy - Dz. Urz. UE z 2003r. Seria L, Nr 299, poz. 9). 

Ewentualnym działaniem legislacyjnym (abstrahując od kwestii konstytucyjności takiego 

rozwiązania i wchodzenia w zakres kognicji sądowej) byłoby wprowadzenie do porządku 

prawnego, w ramach uprawnień inspektora pracy, możliwości wydawania decyzji ustalającej 

istnienie stosunku pracy. Działanie takie miałoby sens i mogło przynieść realne skutki, wyłącznie 

po uprzednim uporządkowaniu orzecznictwa sądowego i dokonaniu niżej wskazanych zmian  

w prawie pracy. Uporządkowanie powinno pójść w stroną precyzyjnej delimitacji znamion stosunku 

pracy i zatrudnienia niepracowniczego. Obecnie odpowiedzialnie można stwierdzić, że mamy do 

czynienia z rozmyciem pojęć i dowolnością ocen, przy mnogości i różnorodności orzecznictwa,  

w szczególności Sądu Najwyższego, idącego w dodatku w kierunku rozstrzygnięć liberalnych  

i antypracowniczych. Drugim warunkiem, który powinien pozytywnie wpłynąć na skuteczność 

przedmiotowego rozwiązania (abstrahując od zasad postępowania przed sądami pracy), byłoby 

wprowadzenie do przepisów prawa pracy zasady odwróconego ciężaru dowodu i ewentualnie 

wprowadzenie domniemania istnienia stosunku pracy i w tym zakresie. Obecnie, przy rozchwianym 

orzecznictwie sądowym i braku wprowadzenia postulowanych powyżej zmian, wprowadzenie 

decyzji naraża organ ją stosujący na dużą niepewność, która w państwie prawnym jest 

nieakceptowalna tak z punktu widzenia organu jak i obywateli, oczekujących od organu 

obiektywizmu w postępowaniu. Kwestią ważką w tym zakresie jest również rozważenie zmian 



 

 

 
Strona 111 

 

  

skutkujących upodmiotowieniem „pracownika” w procesie postępowania kontrolnego 

poprzedzającego wydanie decyzji. W takiej sytuacji, przy wprowadzeniu postępowania kontrolnego 

wielopodmiotowego, argument przyspieszenia procesu ustalenia istnienia stosunku pracy  

i uporządkowania rynku pracy (podnoszony przez niektóre środowiska jako element umów 

śmieciowych) może okazać się chybiony. Wprowadzenie decyzji dotyczącej ustalenia stosunku 

pracy musiałoby również skutkować  rozszerzeniem uprawnień inspektora pracy, które wynikają  

z art. 23 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007r. o Państwowej Inspekcji Pracy. Rozszerzenie 

uprawnień dotyczyłoby żądania pisemnych i ustnych informacji w sprawach objętych kontrolą oraz 

wzywania i przesłuchiwania w związku z przeprowadzaną kontrolą nie tylko osób wymienionych  

w obecnie obowiązującym przepisie ale również innych osób mających stosowną wiedzę o faktach 

dotyczących zatrudnienia (np. członków rodziny będących świadkami itp.). Tak rozszerzone 

postępowanie zapewne także nie przyczyniłoby się do przyspieszenia postępowania kontrolnego. 

Działaniem możliwym i skorelowanym z wprowadzeniem decyzji inspektora pracy ustalającej 

istnienie stosunku pracy, może być wprowadzenie do porządku prawnego, nowej regulacji prawnej 

umożliwiającej zawarcie przez strony kontraktu dotkniętego wadą naruszenia art. 22 § 1 Kodeksu 

pracy, swoistego porozumienia, skutkującego usankcjonowaniem przekształcenia stosunku 

cywilnoprawnego w stosunek pracy. Warunkiem, który mógłby skłonić strony, przede wszystkim 

podmioty zatrudniające, do przyjęcia ww. rozwiązania jest możliwość uzyskania swoistej abolicji  

w zakresie niektórych obciążeń ponoszonych na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i urzędu 

skarbowego oraz zwolnienia z odpowiedzialności karnej i wykroczeniowej. Z rozmów 

przeprowadzonych z przedstawicielami podmiotów kontrolowanych, w szczególności podmiotów 

małych, wynika często, że obawiają się skutków takiego przekształcenia. W szczególności osoby 

zatrudniające podnoszą, że skutki finansowe w postaci dodatkowych obciążeń na rzecz ZUS  

i urzędu skarbowego oraz perspektywa możliwych kar w związku z naruszeniem prawa karnego  

i wykroczeniowego powstrzymuje ich od podjęcia takiego kroku. Dodatkowo na decyzję podmiotów 

zatrudniających o powstrzymaniu się od dobrowolnego przekształcenia umowy cywilnoprawnej na 

umowę o pracę, pomimo świadomość naruszenia prawa, wpływa świadomość:  

 długotrwałości procesu sądowego dotyczącego ustalenia istnienia stosunku pracy,  

a w szczególności bardzo małe prawdopodobieństwa jego zaistnienia, 

 rozłożenia ciężaru obowiązku dowodowego obciążającego wyłącznie stronę powodową,  

 dużych możliwościach faktycznego wpływania, w sposób korzystny dla siebie, tak na osobę, 

której praw proces bezpośrednio dotyczy (tj. potencjalnego pracownika) jak i na świadków,   

 rozbieżności orzecznictwa sądów w tej materii, dającej dużą swobodę interpretacyjną, 

(faktycznie graniczącą z dowolnością). 

 

Podsumowując, w zakresie nowych kompetencji Państwowej Inspekcji Pracy w postaci 

inicjowania oraz rejestrowania porozumień, jako wzorzec można przywołać rozwiązanie już 

funkcjonujące, a mianowicie art. 37a ustawy z dnia 13 kwietnia 2007r. o Państwowej Inspekcji 
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Pracy. Przywołane rozwiązanie można, w sposób odpowiedni dla właściwości przedmiotowej 

problematyki dostosować, a ryzyko ewentualnego niepowodzenia nowej regulacji z pewnością nie 

naruszy interesów prawnych obywateli i postrzegania przez nich działalności organów państwa. 

Podobną ocenę, z pewną dozą wątpliwości, można dokonać również w przypadku wprowadzenia  

do obrotu prawnego decyzji ustalającej istnienie stosunku pracy, wydawanej w drodze 

administracyjnej, czyli poza kontradyktoryjnym sporem prowadzonym przez zainteresowane strony 

przed niezawisłym sądem. 

Niewątpliwie zaproponowane powyżej zmiany mogą pozytywnie wpłynąć na kształt rynku 

pracy, powodując zwiększenie zakresu zatrudnienia pracowniczego i ograniczając zatrudnienie 

niepracownicze oraz w pewnym zakresie eliminując patologię zawierania umów cywilnoprawnych 

w warunkach, w których zgodnie z art. 22 § 1 Kodeksu pracy powinna być zawarta umowa  

o pracę.  

Pozytywnym działaniem, wydaje się zmiana art. 11 zdanie pierwsze Kodeksu postępowania 

cywilnego (dotyczącego prejudycjonalnego skutku wyroku skazującego). Zmiana powinna iść  

w kierunku uzupełnienie obowiązującego obecnie zapisu tak aby otrzymał brzmienie: ustalenia 

wydanego w postępowaniu karnym prawomocnego wyroku skazującego co do popełnienia 

przestępstwa oraz wykroczenia wiążą sąd w postępowaniu cywilnym. Argumentem 

przemawiającym za powyższym rozwiązaniem jest przejęcie przez sądy karne orzekania  

w sprawach o wykroczenia. Analiza obecnych przepisów postępowania karnego prowadzonego 

przez sąd, w sprawie o przestępstwo jak i o wykroczenie wykazuje, że w obu tych przypadkach 

standardy ochrony prawa osoby obwinionej czy oskarżonej są tożsame. Podsumowując zmiana 

powinna przynieść pożądany efekt w postaci ujednolicenia procedur i uproszczenia systemu oraz 

w efekcie końcowym poprawy praworządności. 

Ponadto zamiana przepisu art. 36 ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie 

ubezpieczeń społecznych – zgodnie z którym – zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych dokonuje 

się w terminie 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczenia, powinna pójść w stronę nałożenia 

ww. obowiązków na dzień poprzedzający dzień rozpoczęcia wykonywania pracy lub  

w szczególnych przypadkach na dzień rozpoczęcia wykonywania pracy. Proponowana zmiana 

powinna znacząco utrudnić proceder polegający na legalizacji zatrudnienia przez podmiot 

kontrolowany w oparciu o stan nieprawdziwy, a zadeklarowany w dniu rozpoczęcia kontroli.  

W tym zakresie, w świetle faktycznych powiązań pomiędzy pracodawcą i pracownikiem 

(potencjalnym pracownikiem), kontrole wykazują, że stosunek zatrudnienia powstał w dniu 

rozpoczęcia kontroli lub kilka dni wcześniej, co w wielu przypadkach wydaje się niewiarygodne, 

aczkolwiek częstokroć jest nieweryfikowalne wobec swoistej „zmowy” pracodawców  

i pracobiorców.  
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4. Ocena przestrzegania znowelizowanych przepisów dotyczących zawierania 

umów terminowych 

Cel i zakres realizacji zadania 

Celem przeprowadzonych kontroli było dokonanie oceny stanu przestrzegania przez podmioty 

kontrolowane - pracodawców przepisów dotyczących umów terminowych, zawartych w Kodeksie 

pracy (w brzmieniu obowiązującym od dnia 22 lutego 2016r.) oraz w ustawie z dnia 25 czerwca 

2015r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015r., poz. 1220). 

W szczególności kontrolami objęto pracodawców, którzy zawarli umowy na okres próbny i czas 

określony. 

 

 

 

 

W kontrolowanych podmiotach było zatrudniających ogółem 4 671 osób w tym: 

− 254 osoby pracujące na podstawie umów cywilnoprawnych,  

− 63 osoby wykonujących pracę w ramach samozatrudnienia,  

− 4 340 osoby zatrudnione w ramach stosunku pracy, wśród których było: 1 667 kobiet, 5 

młodocianych, 51 osób niepełnosprawnych. 

Ze zbiorczych danych, wynika, że skontrolowane podmioty zawarły 990 umów terminowych oraz 

76 umów na okres próbny. 

Według poniżej wskazanych kryteriów skontrolowane podmioty można sklasyfikować  

w następujący sposób z jednoczesnym wskazaniem ilości dotyczących ich wystąpień i wniosków 

wydanych w ramach realizacji wyżej oznaczonego zadania. 

 

 

Zbiorcze wyniki kontroli 

W trakcie przeprowadzonych kontroli, w zakresie przestrzegania znowelizowanych przepisów 

dotyczących zawierania umów terminowych, sprawdzeniem objęto następujące rodzaje zagadnień 

ujawniając następującą skalę naruszeń przepisów prawa pracy, w następującej liczbie podmiotów: 

 

 

 

 

 

 

 

 

W 2016 roku, w ramach czynności kontrolnych związanych z realizacją tematu „Ocena 

przestrzegania znowelizowanych przepisów dotyczących zawierania umów terminowych”, 

inspektorzy pracy OIP we Wrocławiu przeprowadzili ogółem 70 kontroli w 70 podmiotach . 
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L.p. 
 

 
 
 

Badane zagadnienia 
 

 
Liczba 

zbadanych 
umów 

 

Liczba 
pracodawców, u 

których sprawdzano 
dane zagadnienie 

Liczba 
pracodawców, u 

których 
stwierdzono 

braki lub 
uchybienia w 

zakresie badanego 
zagadnienia 

Łączna liczba 
braków/ 

uchybie ń w 
zakresie 

badanego 
zagadnienia 

UMOWY  O PRACĘ  NA OKRES  PRÓBNY 

 
1. 
 

Nawiązanie umowy o pracę 
na okres próbny 
przekraczający 3 
miesiące (art. 25 § 2 Kp). 

 
126 

 
38 

 
2 

 
2 

2. 

Ponowne zawarcie umowy o 
pracę na okres próbny z tym 
samym pracownikiem (art. 25 
§ 3 pkt 2 Kp). 
 

 
77 

 
13 

 
1 

 
1 

UMOWY  O  PRACĘ  NA  CZAS  OKREŚLONY 

3. 

Przestrzeganie art. 14 ust. 5 
ustawy z dnia 25 czerwca 
2015r. o zmianie ustawy 
Kodeks pracy oraz niektórych 
innych ustaw. 

 
219 

 
32 

 
2 

 
8 

4. 

Zamieszczenie w umowie o 
pracę na czas określony 
zawartej w celu lub 
przypadku o którym mowa w 
art. 251 § 4 Kp informacji, 
wskazanych w art. 29 § 11 Kp. 

 
107 

 
23 

 
3 

 
3 

5. 

Zatrudnienie pracownika na 
podstawie nie więcej niż 3 
umów na 
czas określony - art. 251 § 1 
Kp. 

 
312 

 
42 

 
2 

 
2 

6. 

Poinformowanie pracownika 
na piśmie o jego warunkach 
zatrudnienia, w tym o 
obowiązującej pracownika 
długości 
okresu wypowiedzenia 
umowy o pracę, nie później 
niż w ciągu 
7 dni od dnia zawarcia 
umowy o pracę - art. 29 § 3 
pkt 4 Kp. 

 
380 

 
65 

 
17 / 18 

 
37 / 36 

7. 

Poinformowanie pracownika 
na piśmie o zmianie jego 
warunków zatrudnienia, w 
tym o obowiązującej 
pracownika dł. okresu 
wypowiedzenia umowy o 
pracę, nie później niż w ciągu 
1 miesiąca od dnia wejście w 
życie zmian - art. 29 § 32 Kp. 

 

318 

 

55 

 

25 / 9 

 

73 / 35 

8. 

Prawidłowe ustalenie okresu 
wypowiedzenia 
- umowy na czas określony 
trwającej w dn. 22 .02.2016 
r., 
ale wypowiedzianej przed 
tym dniem – art. 14 ust. 1 
ustawy z dnia 25 czerwca 
2015r. o zmianie ustawy – 
Kodeks pracy oraz niektórych 
innych ustaw. 

 
60 

 
11 

 
1 

 
3 

9. 
Prawidłowe ustalenie okresu 
wypow. 

 
50 

 
18 

 
2 

 
2 

Tabela 23. Rodzaje zagadnień badanych w trakcie przeprowadzania kontroli. 
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- umowy zawartej począwszy 
od dnia 22 lutego 2016 r. – 
art. 36 
§ 1 Kp. 

ZAWIADOMIENIE  OKRĘGOWEGO  INSPEKTORA  PRACY 

10. 

Zawiadomienie właściwego 
okręgowego inspektora pracy 
o zawarciu umowy o pracę na 
czas określony, o której mowa 
w art. 251 § 5 Kp.  

 
11 

 
8 

 
0 

 
0 

11. 

Zawiadomienie właściwego 
okręgowego inspektora pracy 
o uzupełnieniu umowy o pracę 
na czas określony trwającej w 
dniu 22 lutego 2016, zawartej 
w przypadku, o którym mowa 
w 
art. 251 § 4 pkt 4 Kp o 
informacje o przyczynach 
zawarcia 
umowy - art. 15 ust. 2 ustawy 
z dnia 25 czerwca 2015r. o 
zmianie ustawy  Kodeks pracy 
oraz niektórych innych ustaw.  

 
3 

 
2 

 
0 

 
0 

 

 

Informacje o przypadkach kontroli przeprowadzonych w wyniku zgłosze ń 

dokonanych przez pracodawców na podstawie art. 25 1 § 5 Kp oraz art. 15 ust. 2 

ustawy z dnia 25 czerwca 2015r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz 

niektórych innych ustaw. 

 

W okresie sprawozdawczym od 01 lipca 2016 r. do 31.12.2016r., na obszarze działania 

Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu, w ramach realizacji zadania 210, pt. „Ocena 

przestrzegania znowelizowanych przepisów dotyczących zawierania umów terminowych”, spośród 

70 kontroli, 3 kontrole przeprowadzone zostały w podmiotach, które dokonały zawiadomień na 

podstawie art. 251 § 5 Kodeksu pracy lub art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2015r. o zmianie 

ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. 

 

 

Zagadnienia obj ęte kontrol ą 

Skala nieprawidłowo ści,  
liczba pracowników wobec 

których stwierdzono 
nieprawidłowo ści 

Rażące przykłady 
naruszenia 

 
Nawiązanie umowy o pracę na okres 
próbny przekraczający 3 miesiące. 
 

U 38 pracodawców w zakresie 
przedmiotowego zagadnienia 
skontrolowano 126 umów o pracę na 
okres próbny. W przypadku 2 umów, u 
2 pracodawców stwierdzono 
nieprawidłowości.  
Naruszenie dotyczyło łącznie 2 
pracowników. 

W wyniku kontroli ujawniono przypadek 
zatr. pracownicy na okres próbny 
przekraczający  3 miesiące. Umowa o 
pracę na okres próbny zawarta została 
od dnia 10.08.2015r. do dnia 
31.12.2015r. Pracownicy powierzono 
pracę sprzedawcy. 

 
Ponowne zawarcie umowy o pracę na 
okres próbny z tym samym 
pracownikiem po upływie co najmniej 3 
lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia 
umowy poprzedniej umowy o pracę – 

 
U 13 pracodawców w zakresie 
przedmiotowego zagadnienia 
skontrolowano 77 umów o pracę na 
okres próbny. W 1 przypadku  u  

 
W wyniku kontroli ujawniono, że 
pracodawca zawarł w dniu 16.05.2016r. 
umowę na okres próbny, powierzając 
pracownikowi jako rodzaj umówionej 
pracy: pracownik fiz. przy produkcji 

Tabela 24. Przykłady szczególnie rażących nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli. 
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jeżeli pracownik ma być zatrudniony w 
celu wykonywania tego samego 
zadania. 

pracodawcy stwierdzono 
nieprawidłowość.  
Naruszenie dotyczyło 1 pracownika. 
 

kierownic. Ustalono, że wcześniej, 
przed upływem 3 lat od rozwiązania w 
okresie od 14.11.2013r. do 25.07.2015r. 
pracodawca zgodnie z umową również 
zatrudniał pracownicę na stanowisku 
pracownika fizycznego przy produkcji 
kierownic, w tym, w okresie od 
14.11.2013r. do 14.02.2014r. na 
podstawie umowy o pracę na okres 
próbny. 
 

 
Zamieszczenie w umowie o pracę na 
czas określony, zawartej w celu lub 
przypadku, o którym mowa w art. 251 § 
4 Kp informacji wskazanych w art. 29 § 
11 Kp. 

 
U  23  pracodawców, w zakresie 
powyższego zagadnienia 
skontrolowano 107 umów na czas 
określony. W  przypadku 3 umów, w 3 
podmiotach stwierdzono naruszenia w 
powyższym przedmiocie.  
Naruszenie dotyczyło łącznie 9 
pracowników. 

 
W wyniku kontroli, stwierdzono, że 
pracownikowi zatrudnionemu na 
podstawie umowy o pracę na czas 
określony obejmujący  okres 6 lat i w 
celu wskazanym w art. 251 § 4  Kp,  
pracodawca nie uzupełnił umowy o 
stosowną informację, stosownie do 
dyspozycji art. 29 § 11Kp. 
Nadto ustalono, że do dnia kontroli 
pracodawca nie poinformował 
pracownika na piśmie w zakresie 
obowiązującej go długości okresu 
wypowiedzenia umowy o pracę, w ciągu 
miesiąca od dnia wejścia życie zmian w 
przedmiotowym zakresie. 
  
W wyniku kontroli, stwierdzono, że 
Pracodawca zawierając umowę o pracę 
na czas określony z pracownikiem ze 
względu na przypadek, o którym mowa 
w przepisie art. 251 § 4 pkt 4 Kp, to jest 
ze względu na obiektywne przyczyny 
leżące po jego stronie, w  jej treści nie 
zawarł informacji o nich. 
 
 
 

Zatrudnienie pracownika na podstawie 
nie więcej niż 3 umów na czas 
określony - art. 251 § 1 Kp. 
 

U  42  pracodawców, w zakresie 
powyższego zagadnienia 
skontrolowano 312 umów na czas 
określony. W  2 podmiotach 
stwierdzono naruszenia w powyższym 
przedmiocie.  
Naruszenie dotyczyło łącznie 8 
pracowników. 

W wyniku kontroli ujawniono przypadek 
zatrudnienia pracownicy na podstawie 
więcej niż 3 umów o pracę na czas 
określony. Polegało to na tym, że 
pracodawca początkowo zawarł z 
pracownicą umowę o pracę na czas 
określony od dnia 01.01.2015 r. do dnia 
30.09.2015 r. Następnie, w trakcie 
trwania umowy (30.09.2015r.) zawarł z 
pracownicą aneks do umowy na mocy, 
którego przedłużyły czas jej trwania do 
dnia 31.12.2015r., by następnie od dnia 
01.01.2016r. zawrzeć kolejną umowę 
na czas określony od dnia 01.01.2016 r. 
do dnia 31.12.2016 r. Pracownicy 
powierzano pracę na stanowisku 
szwaczki.  

 
Poinformowanie pracownika na piśmie 
o jego warunkach 
zatrudnienia w zakresie obowiązującej 
pracownika długości okresu 
wypowiedzenia umowy o pracę, nie 
później niż w ciągu 
7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę - 
art. 29 § 3 pkt 4 Kp. 
 

 
U  65  pracodawców, w zakresie 
skontrolowano 380 umów na czas 
określony. Z tego u 17 pracodawców 
ujawniono 37 przypadków 
niepoinformowania praco. o warunkach 
zatrudnienia w zakresie obowiązującej 
pracownika długości okresu 
wypowiedzenia umowy o pracę, nie 
później niż w ciągu 7 dni od dnia 
zawarcia umowy, a u 18 pracodawców 
stwierdzono 36 przypadków 
przekazania pracownikom 
nieprawidłowej informacji.  
Stwierdzone naruszenia dotyczyły 
łącznie 102 pracowników. 

 
W wyniku kontroli stwierdzono, że 
pracodawca zawierając z pracownikiem 
umowę o pracę na czas określony od 
01.05.2016r. do 30.09.2018r. na 
stanowisku doradcy technicznego nie 
dopełnił obowiązku poinformowania go 
o warunkach zatrudnienia i 
uprawnieniach pracowniczych, w tym o 
obowiązującej pracownika długości 
okresu wypowiedzenia. 
  
 
 

 
Poinformowanie pracownika na piśmie 
o zmianie jego warunków zatrudnienia 

 
U  55  pracodawców, w zakresie 
powyższego zagadnienia 

 
W wyniku kontroli, w odniesieniu do 3 
pracownic stwierdzono przypadki 
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w zakresie obowiązującej pracownika 
długości 
okresu wypowiedzenia umowy o pracę, 
nie później niż w ciągu 
1 miesiąca od dnia wejście w życie 
zmian - art. 29 § 32 Kp. 
 

skontrolowano 318 umów na czas 
określony. Z tego u 25 pracodawców 
ujawniono 73 przypadki 
niepoinformowania pracowników o 
zmianie ich warunków zatrudnienia w 
zakresie obowiązującej pracownika 
długości okresu wypowiedzenia, a u 9 
pracodawców stwierdzono 35 
przypadków przekazania pracownikom 
nieprawidłowej informacji.  
Stwierdzone naruszenia dotyczyły 
łącznie 91 pracowników. 

niepoinformowania ich na piśmie o 
zmianie warunków zatrudnienia, w 
zakresie obowiązującej długości okresu 
wypowiedzenia umowy o pracę, w ciągu 
1 miesiąca od dnia wejścia w życie tych 
zmian. Przykładowo jedna z pracownic 
mając zawartą umowę na czas 
określony od 04.05.2011r. do 
31.05.2026r. miała w umowie o pracę 
zastrzeżoną klauzulę o możliwość 
wypowiedzenia umowy za 
dwutygodniowym okresem 
wypowiedzenia. 
 

 
Prawidłowe ustalenie okresu 
wypowiedzenia: 
- umowy na czas określony trwającej w 
dniu 22 lutego 2016r., ale 
wypowiedzianej przed tym dniem – art. 
14 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 
2015r. o zmianie ustawy Kodeks pracy 
oraz niektórych innych ustaw. 
 

 
U  11  pracodawców, w zakresie 
powyższego zagadnienia 
skontrolowano 60 umów na czas 
określony. W  1 podmiocie stwierdzono 
naruszenia w powyższym przedmiocie.  
Naruszenie dotyczyło łącznie 1 
pracownika. 

 
W wyniku kontroli ujawniono, że 
pracodawca w stosunku 
jednego pracownika, zatrudnionego na 
podstawie umowy o pracę na czas 
określony ponad 2 lata, a której czas 
trwania na dzień kontroli wynosił 
powyżej 6 miesięcy, nie dokonał zmiany 
okresu wypowiedzenia, który powinien 
wynosić 1 miesiąc,  a nie  2 tygodnie. 

 
Prawidłowe ustalenie okresu 
wypowiedzenia 
- umowy zawartej począwszy od dnia 22 
lutego 2016 r. – art. 36 § 1 Kp 
 

 
U  18  pracodawców, w zakresie 
powyższego zagadnienia 
skontrolowano 50 umów. W  2 
podmiotach stwierdzono naruszenia w 
powyższym przedmiocie.  
Naruszenie dotyczyło łącznie 6 
pracowników. 

 
W wyniku kontroli ujawniono, że 
pracodawca w drukach umów o pracę  
na czas określony, zawieranych od dnia 
22.02. 2016r. zawierał postanowienia 
dopuszczające możliwość 
wcześniejszego rozwiązania umowy za 
2-tyg. wypowiedzeniem pisemnym 
powołując się przy tym na art. 33 Kp.  

 

Informacja o okresach, na jakie zawierano umowy na czas okre ślony. 

 

Z danych zgromadzonych w trakcie kontroli wynika, że w 70 podmiotach zawartych zostało 990 

umów na czas określony. Umowy zawarte zostały na następujące okresy: 

 

 

L.p.  Czas trwania umowy na czas okre ślony Liczba umów 

1. do 3 miesięcy 26 

2. od 3 do 6 miesięcy 29 

3. powyżej 6 miesięcy do roku 99 

4. powyżej roku do 33 miesięcy 516 

5. powyżej 33 miesięcy do 5 lat 285 

6. powyżej 5 lat 35 

 

Kontrole przeprowadzane w ramach realizacji niniejszego tematu, w przeważającej ilości 

kontroli przeprowadzone zostały w podmiotach prywatnych. Spośród 70 skontrolowanych 

podmiotów 58 (83%) należało do sektora prywatnego, a 12 (17%) do sektora publicznego. Wśród 

skontrolowanych podmiotów dominowały małe podmioty zatrudniające od 10 do 49 pracowników, 

Tabela 25. Okresy na jakie zawierano umowy o pracę. 
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a dalej w kolejności: podmioty zatrudniające do 9 pracowników, podmioty zatrudniające od 50 do 

249 pracowników i podmioty zatrudniającej powyżej 250 pracowników. I tak spośród 70 kontroli: 

24 przeprowadzone zostały w małych podmiotach, 31 w średnich (zatrudniających od 10 do 49 

pracowników) i dalej: 10 w podmiotach dużych i 5 w podmiotach zatrudniających powyżej 250 

pracowników. Uwzględniając przeważający rodzaj wykonywanej działalności największą grupą 

skontrolowanych podmiotów stanowiły podmioty zajmujące się handlem hurtowym i detalicznym, 

a dalej między innymi podmioty zajmujące się przetwórstwem przemysłowym, budownictwem, 

opieką zdrowotną, edukacją, zakwaterowaniem i gastronomią, administracją publiczną. Najwięcej 

nieprawidłowości inspektorzy pracy ujawnili odpowiednio w podmiotach zatrudniających od 10 do 

49 pracowników oraz do 9 pracowników.  

Skalę nieprawidłowości w skontrolowanych podmiotach, w zakresie przestrzegania przepisów 

dotyczących zawierania umów terminowych oraz obszary, w których te nieprawidłowości wystąpiły 

w odniesieniu do poszczególnych rodzajów umów o pracę, dotyczy takich zagadnień jak: 

− niepoinformowanie lub nieprawidłowe poinformowanie na piśmie pracownika, posiadającego 

zawartą umowę o pracę na czas określony, o zmianie jego warunków zatrudnienia w zakresie 

obowiązującej go długości okresu wypowiedzenia, w terminie do 1 miesiąca od dnia wejścia w 

życie zmian (art. 29 § 32 Kp.), 

− niepoinformowanie lub nieprawidłowe poinformowanie pracownika na piśmie w terminie 7 dni 

od dnia zawarcia umowy o pracę na czas określony o jego warunkach zatrudnienia, w tym o 

obowiązującej go długości okresu wypowiedzenia (art. 29 § 3). 

Analiza dokumentacji kontrolnych wskazuje, że dominującymi w zakresie powyższych zagadnień 

były naruszenia przepisów: art. 29 § 32 Kp i art. 29 § 3 Kp. I tak, w odniesieniu do przepisu: 

− art. 29 § 32 Kp, w wyniku 70 kontroli, na 380 sprawdzonych umów na czas określony łącznie 

ujawniono 108 naruszeń,  

− art. 29 § 3 Kp w wyniku 70 kontroli, na 318 sprawdzonych umów ujawniono łącznie 73 

naruszenia. 

Stwierdzane w trakcie kontroli naruszenia znowelizowanych przepisów o zawieraniu umów 

terminowych dotyczyły również umów o pracę na okres próbny. Przy czym skala tych 

nieprawidłowości była nieznaczna. W szczególności spośród 126 skontrolowanych umów o pracę 

na okres próbny, ujawniono: 

− 2 przypadki zawarcia takiej umowy na okres przekraczający 3 miesiące, z których jeden 

obejmował przekroczenie o 52 dni, a drugi o 1 dzień (art. 25 § 2 Kp), 

− 1 przypadek ponownego zawarcia umowy o pracę na okres próbny z tym samym pracownikiem 

przed upływem trzy letniego terminu od ustania poprzedniego stosunku pracy w przypadku 

pracownika, któremu powierzono ten sam rodzaj pracy (art. 25 § 3 pkt 2 Kp). 

Dane z kontroli wskazują również na naruszenia przepisu art. 251 Kp dotyczącego prawidłowości 

zawierania kolejnych umów o pracę na czas określony. Na 312 skontrolowanych umów o pracę na 

czas określony naruszenia powyższego przepisu stwierdzono w 2 przypadkach.  
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Należy uznać, iż w wyniku kontroli przeprowadzonych w ramach realizacji zadania „Ocena 

przestrzegania znowelizowanych przepisów dotyczących zawierania umów terminowych” nie 

stwierdzono przypadku naruszenia przepisów: 

− art. 25 § 5 Kp - dotyczącego obowiązku zawiadomienia właściwego okręgowego inspektora 

pracy, w formie pisemnej lub elektronicznej o zawarciu umowy o pracę na czas określony, w 

przypadku, o którym mowa w art. 25 § 4 pkt 4 Kp, to jest ze względu na obiektywne przyczyny 

leżące po stronie pracodawcy. W 8 skontrolowanych podmiotach sprawdzeniem w powyższym 

zakresie objęto 11 umów nie stwierdzając naruszeń, 

− art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2015r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych 

innych ustaw - dotyczącego zawiadomienia właściwego okręgowego inspektora pracy o 

uzupełnieniu umowy o pracę na czas określony trwającej w dniu 22 lutego 2016r. i zawartej w 

przypadku o którym mowa w art. 251  § 4 pkt 4 Kp. W 2 skontrolowanych podmiotach 

sprawdzeniem w powyższym zakresie objęto 3 umowy nie stwierdzając naruszeń. 

 

Dane z kontroli oraz Rejestru umów na czas określony prowadzonego w Okręgowym 

Inspektoracie Pracy we Wrocławiu pokazują, że najczęściej, jako obiektywne okoliczności 

stanowiące uzasadnienie dla zawarcia tzw. nielimitowanych umów o pracę na czas określony (w 

przypadku wynikającym z art. 251 § 4 pkt 4 Kp) pracodawcy wskazują: 

− okres obowiązywania umowy na podwykonawstwo, 

− czas realizacji konkretnego projektu, czy projektu badawczego finansowanego ze środków 

unijnych, 

− zawarcie umowy z kontrahentem na czas określony, na świadczenie konkretnej usługi, 

− wykonanie planu produkcji wynikającego z konkretnego zamówienia, 

− zapewnienie przez szkołę szczególnej opieki nad chorym dzieckiem oddziału przedszkolnego, 

− organizacja placówki w roku szkolnym, 

− zapotrzebowanie organizacyjne jednostki na kadrę dydaktyczną do końca trwania zajęć 

szkolnych,  

− prowadzenie przez spółkę działalności gospodarczej opierającej się w zdecydowanej 

większości na realizowaniu na rzecz danego klienta czasowych projektów logistycznych i/lub 

magazynowych, 

− organizacja prac interwencyjnych i robót publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego. 
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Najczęstsze przyczyny narusze ń przepisów prawa pracy w powy ższym 

przedmiocie  

 

W ocenie pracodawców: 

Zdaniem pracodawców, czy osób działających w ich imieniu, najczęstszymi przyczynami 

występowania nieprawidłowości przy zatrudnianiu były: 

 Niejasne przepisy przejściowe budzące wątpliwości przy zawieraniu umów terminowych. Przy 

tym najczęściej zadawane w trakcie kontroli pytania dotyczyły tego czy do okresu 33 miesięcy, 

na który można zawrzeć z pracownikiem umowę na czas określony, należy zaliczyć 

wcześniejszy okres zatrudnienia np. sprzed 10 lat lub czy można zawrzeć umowę na czas 

określony z pracownikiem, który przeszedł na emeryturę, a wcześniej był zatrudniony na 

podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.  

 Brak jednoznacznych kryteriów dotyczących możliwości zawierania tzw. nielimitowanych 

umów o pracę na czas określony, w szczególności dotyczących przypadku, o którym mowa w 

art. 251 § 4 pkt 4 Kp, to jest ze względu na obiektywne przyczyny leżące po stronie 

pracodawcy. 

 

W ocenie inspektorów pracy:  

Inspektorzy pracy, wskazywali przede wszystkim, że według ich wiedzy oraz z relacji 

pracodawców i osób reprezentujących podmioty kontrolowane najczęstszymi przyczynami 

naruszeń znowelizowanych przepisów prawa pracy dotyczących zawierania umów terminowych 

są: 

 Nieznajomość przepisów prawa pracy lub nieprzywiązywanie uwagi do obowiązku 

informowania pracowników o warunkach zatrudnienia i uprawnieniach pracowniczych z art. 29 

§ 3 Kp. W dużej mierze pracodawcy poprzestają na zawarciu umowy o pracę, pomijając 

wynikające z przepisów obowiązki informacyjne, w tym dotyczące obowiązujących okresów 

wypowiedzenia. Drugorzędne podejście pracodawców do spraw kadrowych, w głównej mierze 

dotyczyło małych podmiotów, zatrudniających do 9 pracowników, którzy samodzielnie 

prowadzą dokumentację pracowniczą lub zlecają ich prowadzenie biurom rachunkowym, które 

przy okazji prowadzenia spraw księgowych, zajmują się prowadzeniem akt osobowych; 

 Niejasne - skomplikowane przepisy przejściowe budzące wątpliwości w praktyce zawierania 

umów terminowych.  

 W przypadku podmiotów korzystających z programów aktywizacji bezrobotnych  polegających 

na organizowaniu robót publicznych lub prac interwencyjnych brak jednoznacznych 

uregulowań, czy też wyjaśniań dotyczących nie stosowania art. 251 Kp, art. 29 § 11 Kp, a w 

szczególności przepisu art. 251 § 5 dotyczącego konieczności zawiadamiania właściwego 

okręgowego inspektora pracy o zawarciu umowy o pracę, o której mowa w § 4 pkt 4 wraz ze 

wskazaniem przyczyny zawarcia takiej umowy w terminie 5 dni roboczych od jej zawarcia. W 
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tym konkretnym przypadku, nie ma takiego obowiązku po stronie organizatorów i 

korzystających z tego rodzaju form aktywizacji bezrobotnych. 

 

Uzyskane efekty  

 

 

 

Liczba 
kontroli 

Liczba 
wyst ąpień 

Liczba 
wniosków 

Liczba 
polece ń 

Liczba 
pracowników 

których dotyczyły 
wnioski/polecenia 

Wnioski 
realizacja Wykroczenia  

70 47 77 8 209 / 12 61 0 

 

W wyniku 70 kontroli przeprowadzonych w ramach realizacji zadania „Ocena przestrzegania 

znowelizowanych przepisów dotyczących zawierania umów terminowych” w związku  

z ujawnionymi naruszeniami inspektorzy pracy zastosowali następujące środki prawne: 

− do 6 pracodawców skierowano 8 poleceń, dotyczących 12 pracowników. I tak: 

• 2 polecenia dotyczyły nieprawidłowo sporządzonych umów o pracę – 2 pracowników, 

• 1 polecenie dotyczyło braku informacji o warunkach zatrudnienia – 2 pracowników, 

• 2 polecenia dotyczyły nieprawidłowej informacji o warunkach zatrudnienia – 4 

pracowników, 

• 2 polecenia dotyczyły braku informacji o zmianie warunków zatrudnienia  – 3 pracowników, 

• 1 polecenie dotyczyło nieprawidłowości przy rozwiązywaniu za wypowiedzeniem umowy  

o pracę na czas określony – 1pracownik. 

− do 47 pracodawców skierowano 47 wystąpień zawierających 77 wniosków, dotyczących 

łącznie 209 pracowników, w tym 3 kobiet. 

 

Oceny uzyskanych efektów dokonano na podstawie pism pracodawców informujących  

o sposobie realizacji skierowanych do nich wniosków wystąpienia, według stanu na dzień 

16.01.2017r. I tak, spośród 77 wniosków zostało wykonanych 61, co stanowi 79,22 % realizacji.   

W ramach przeprowadzonych kontroli nie ujawniono okoliczności wyczerpujących znamiona 

wykroczenia opisanego w przepisie art.  281 pkt 1a Kp, który sankcjonuje zachowanie pracodawcy 

lub działającego w jego imieniu, polegające na niezawiadomieniu właściwego okręgowego 

inspektora pracy, w formie pisemnej lub elektronicznej, o zawarciu umowy o pracę, o której mowa 

w art. 251 § 4 pkt 4 Kp, wraz ze wskazaniem przyczyn zawarcia takiej umowy w terminie 5 dni 

roboczych od dnia jej zawarcia.  

 

 

 

Tabela 26. Efekty działań inspektorów pracy uzyskane w wyniku przeprowadzonych kontroli. 
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Podsumowanie  

 

Dane z kontroli, przeprowadzonych przez inspektorów pracy, działających w ramach 

właściwości terytorialnej Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu, wskazują, że w zakresie 

przestrzegania znowelizowanych przepisów dotyczących zawierania umów terminowych 

naruszenia przepisów w przeważającej mierze dotyczyły obowiązku informacyjnego, czy to  

w postaci niepoinformowania na piśmie pracowników o warunkach ich zatrudnienia, w tym  

o długości obowiązującego ich okresu wypowiedzenia, czy też przekazywania pracownikom 

nieprawidłowych informacji. Na uwagę zasługuje fakt, iż w wyniku 70 kontroli inspektorzy pracy nie 

stwierdzili naruszeń dotyczących obowiązku zawiadomienia właściwego okręgowego inspektora 

pracy o zawarciu lub trwaniu nielimitowanych umów o pracę, których zawarcie podyktowane było 

obiektywnymi okolicznościami. Przy tak dużej skali zawierania umów o pracę na czas określony, 

należy bowiem pamiętać, że w ramach zatrudnienia typu pracowniczego ten rodzaj umów 

terminowych stanowi dominującą podstawę zatrudniania pracowników, co może to świadczyć  

o tym, że wśród umów o pracę na czas określony dominują umowy tzw. limitowane, których ilość 

oraz czas trwania jest reglamentowana przepisem art. 251 § 1 Kp, bądź też,  że ze względu na 

przepis sankcjonujący zaniechanie zawiadomienia, pracodawcy przywiązują szczególną uwagę do 

realizacji tego obowiązku. Mając jednak na uwadze fakt, że wśród 70 kontroli tylko w 8 wystąpiło 

zagadnienie dotyczące zawiadomienia okręgowego inspektora pracy o zawarciu umowy o pracę 

na czas określony, podyktowanej istnieniem obiektywnych okoliczności, należy uznać, że wśród 

umów o pracę na czas określony dominują tzw. limitowane umowy. Powyższą tezę potwierdzają 

informacje zgromadzone w trakcie kontroli. Otóż wśród 990 umów o pracę na czas określony, 

zadeklarowanych przez 70 pracodawców było: 

− 20 umów w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy, 

− 1 umowa w celu wykonywania pracy przez okres kadencji, 

− 14 umów zawartych w przypadku, gdy pracodawca wskazał obiektywne przyczyny leżące po 

jego stronie. 

 

Wnioski  

W zakresie działa ń o charakterze kontrolnym. 

Mając na uwadze wynikający z przeprowadzonych kontroli stan przestrzegania przepisów 

dotyczących zawierania umów terminowych za zasadne należy uznać: 

− Dalsze prowadzenie kontroli i nadzoru podmiotów w zakresie przestrzegania przepisów prawa 

pracy dotyczących zawierania terminowych umów o pracę. W szczególności mając na 

uwadze, dotychczasową skalę zawierania tego rodzaju umów, w tym umów zawieranych na 

okres powyżej 33 miesięcy, to aktualnej regulacji limitującej zawieranie takich umów, 

prowadzenie w kolejnych latach kontroli, w powyższym zakresie, ze strony Państwowej 

Inspekcji Pracy, należy uznać za w pełni uzasadnione i pożądane społecznie.  
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− Konsekwentne egzekwowanie realizacji wydawanych przez organy Państwowej Inspekcji 

Pracy środków prawnych powinno wpłynąć na większe zaangażowanie w poprawę stanu 

przestrzegania przepisów dotyczących zawierania umów terminowych.  

 

W zakresie działa ń o charakterze prewencyjnym. 

Udzielanie porad prawnych oraz wydawanie materiałów informacyjnych, które w zwięzłej  

i przystępnej formie informowałyby o prawach i obowiązkach dotyczących zawierania umów 

terminowych, ze szczególnym uwzględnieniem informacji o limitowanym charakterze umów  

o pracę na czas określony oraz wyjątkach dotyczących dopuszczalności zawierania 

nielimitowanych umów. 

 

W zakresie działa ń o charakterze legislacyjnym. 

Określenie przez Państwową Inspekcję Pracy propozycji zmian w przepisach ustawy z dnia 

20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2016r. poz. 645 ze 

zmianami oraz z 2016r. poz. 1984). Ustalenia poczynione w trakcie kontroli w samorządowych 

jednostkach organizacyjnych, wskazują istnienie wątpliwości interpretacyjnych i różny sposób 

postępowania tych podmiotów przy zawieraniu z bezrobotnymi umów o pracę na czas określony, 

w ramach organizowania robót publicznych, czy też prac interwencyjnych. W szczególności 

postulowana zmiana powinna określać zakres zastosowania art. 251Kp do tego rodzaju umów.  

W założeniu konstrukcja tego przepisu miała ograniczać swobodę stron w wyborze rodzaju kolejnej 

umowy o pracę i w efekcie prowadzić do wzmocnienia trwałości stosunku pracy. Na tle powyższego 

powstaje pytanie, czy umowy o pracę zawierane przez pracodawców z bezrobotnymi kierowanymi 

przez urzędy pracy w ramach obowiązujących form aktywizacji, w następstwie zawarcia konkretnej 

umowy pomiędzy urzędem pracy a pracodawcą, na konkretny okres czasu, w ramach robót 

publicznych lub prac interwencyjnych, należy traktować jako umowy uzasadnione obiektywnymi 

przyczynami leżącymi po stronie pracodawcy i w konsekwencji  czy mają do nich zastosowanie 

obowiązki wynikające z art. 25 § 5 Kp i art. 29 § 11 Kp, czy też umowy na czas określony z osobami 

bezrobotnymi ze względu na swój cel i publicznoprawnych charakter, ograniczający pełną swobodę 

stron zawierających umowę o pracę, stanowią szczególną formę terminowego zatrudnienia, do 

którego w całości nie ma zastosowanie art. 251 Kp w aktualnie obowiązującym brzmieniu.  

Opowiadając się za drugą z tez należy uznać za zasadne uregulowanie powyższej kwestii w 

ustawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 

z 2016r. poz. 645 ze zmianami oraz z 2016r. poz. 1984) poprzez wyłączenie stosowania art. 251 

Kp do tego rodzaju umów na czas określony.  

 Taka postulowana zmiana wprowadzona do wyżej wskazanej ustawy pozwoliłaby 

wyeliminować niepewność stanu prawnego i ujednoliciłaby postępowanie podmiotów 

zatrudniających pracowników w ramach realizacji robót publicznych, prac interwencyjnych lub 
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innych form aktywizacji osób bezrobotnych wiążących się z zatrudnianiem ich na podstawie 

terminowych umów o pracę.  

 

Ocena znowelizowanych przepisów. 

Nowa regulacja dotyczą zawierania umów terminowych, a w szczególności umów o pracę na 

czas określony wynikająca z przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2015r. o zmianie ustawy Kodeks 

pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015r., poz. 1220), przemodelowała formę 

zatrudnienia terminowego wprowadzając jednocześnie efektywne instrumenty przeciwdziałania 

nadużywaniu terminowego zatrudnienia  przez pracodawców. Tym nie mniej ich stosowanie  

w przysparza problemy interpretacyjne, w szczególności przepisy art. 25 § 4 Kp, poprzez: 

− brak legalnych definicji pracy sezonowej i dorywczej,  

− zastosowanie nieostrych, niejednoznacznych pojęć – „obiektywne przyczyny leżące po stronie 

pracodawcy”, „wszystkie okoliczności zawarcia umowy”, jako przesłanek do zawarcia tzw. 

nielimitowanych umów o pracę na czas określony. 

Można przewidywać, że z czasem praktyka, judykatura zdefiniują te warunki i wskażą okoliczności 

będące wyznacznikiem dla oceny legalności zawierania nielimitowanych umów o pracę na czas 

określony podyktowanych obiektywnymi okolicznościami.  

Nadto przesłanki te są trudno weryfikowalne w postępowaniu kontrolnym prowadzonym przez 

inspektora pracy, w którym stroną jest pracodawca. 

Podsumowując niezależnie od wyżej wskazanych mankamentów powyższej regulacji, 

wprowadzenie przez ustawodawcę mechanizmów ochrony pracowników przed nadużywaniem 

przez pracodawców umów o pracę na czas określony należy ocenić bardzo pozytywnie. 
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VII. Działania w obszarze legalno ści zatrudnienia 

 

1. Kontrola legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej obywateli 

polskich 

Cel i zakres realizacji zadania 

Kontrole przeprowadzone w roku 2016 r. przez inspektorów pracy Okręgowego Inspektoratu 

Pracy we Wrocławiu miały na celu: ustalenie zakresu przestrzegania przepisów dotyczących 

legalności zatrudnienia, określenie skali nielegalnej pracy, określenie przyczyn naruszeń 

obowiązujących przepisów oraz nowych zjawisk i tendencji. 

 

 

 

 

 

 

Środki prawne 

W 2016 roku inspektorzy OIP we Wrocławiu skierowali do Prokuratury 1 zawiadomienie, 

wystosowali 54 wnioski do Sądu, wydali 43 mandaty.  

 

Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości 

Kontrole przeprowadzone w roku 2016 potwierdziły występowanie szeregu nieprawidłowości  

w obszarze legalności zatrudnienia i wykonywania innej pracy zarobkowej. Naruszenia przepisów 

ujawnione w toku kontroli prowadzonych przez inspektorów pracy od kilku lat pozostają 

niezmiennie te same, czyli: 

 zatrudnianie  pracowników bez potwierdzania umowy o pracę i jej warunków na piśmie, 

 niezgłaszanie pracowników jak i osób którym powierzono wykonywanie innej pracy 

 zarobkowej na podstawie umów cywilnoprawnych (w przypadkach gdy jest to wymagane) 

 do ubezpieczenia społecznego, 

 nie zawiadamianie Powiatowego Urzędu Pracy o podjęciu zatrudnienia, innej pracy 

 zarobkowej lub działalności pozarolniczej przez  osoby pozostające w ewidencji osób 

 zarejestrowanych jako osoby bezrobotne, 

 nieterminowe zgłaszanie do ubezpieczenia społecznego w szczególności osób którym 

 powierzono wykonywanie innej pracy zarobkowej, 

 nieopłacanie należnych składek na Fundusz Pracy. 

Przeprowadzone w 2016 roku kontrole wykazały nielegalną pracę tj.: 

W roku 2016 r. inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu przeprowadzili 

łącznie 1742 kontroli  legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej w ramach ww. tematu oraz 

784 kontroli  legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej w firmach wcześniej 

niekontrolowanych. 
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 bez potwierdzenia na piśmie rodzaju i warunków zawartej z pracownikiem umowy  

o pracę w przypadku 72 osób ; 

 niewypełnienie w całości wymaganego obowiązku zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego 

pracowników i osób świadczących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych w przypadku 

150 osób, natomiast nieterminowe zgłoszenie dotyczyło 1034 osób;  

 stwierdzono ponadto  55 przypadków niepowiadomienia przez bezrobotnego właściwego 

powiatowego urzędu pracy o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności. 

We wskazanej liczbie, obowiązku niepowiadomienia przez bezrobotnego  właściwego 

powiatowego urzędu pracy o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej  nie dopełniło 9 

osób pobierających zasiłek dla  bezrobotnych;  

 w 2016 roku odnotowano liczne nieprawidłowości dotyczące odprowadzenia składek na 

Fundusz Pracy. Kontroli poddano 28102 osób gdzie stwierdzono nieopłacenie składek w 

przypadku 563 osób na ł ączną kwot ę 109039 zł.; 

 wykazano nieprawidłowości polegające na niezgłoszeniu do ZUS wymaganych danych lub 

zgłoszeniu nieprawdziwych danych mających wpływ na wymiar składek na Fundusz  Pracy. 

Podczas przeprowadzanych kontroli w 2016 r. inspektorzy pracy stwierdzili znaczne 

naruszenie ww. przepisów w wielu podmiotach gospodarczych.  

 

Przyczyny nieprawidłowości wg inspektorów pracy 

 ujawnione przypadki pracy „na czarno” tzn. bez potwierdzenia umów o prace na piśmie lub 

bez zgłoszenia wymaganych danych do ubezpieczenia społecznego, dotyczyły najczęściej 

podmiotów gospodarczych zatrudniających do 10 osób, zwłaszcza przy krótkotrwałym 

zatrudnianiu np. do prac wykończeniowych, porządkowych lub w związku  

z realizacją kontraktów na wszelkie prace remontowe. Pracodawcy nierzadko kierują się 

świadomością okresowego zatrudniania osób do takich robót i nie traktują ich  

w zakresie praw pracowniczych oraz swoich obowiązków na równi z pracownikami 

zatrudnionymi na stałe; 

 należy wskazać, że umowy cywilnoprawne mogą być zawierane w formie ustnej (w tym 

powszechnie stosowane umów o dzieło)  oraz brak jest przepisu który zobowiązał by 

pracodawcę lub przedsiębiorcę do przechowywania w miejscu pracy kopii tych umów jako 

dowodu zawarcia ich na piśmie jak i dowodu zgłoszenia ich do ubezpieczenia społecznego. 

Dostarczenie tych dokumentów – na żądanie inspektora pracy – po kilku dniach nie zawsze 

świadczy o tym, że umowa taka została sporządzona w terminie  

a jedynie potwierdza dopełnienie tego obowiązku w związku z prowadzonymi czynnościami 

kontrolnymi; 

 ujawnione naruszenia przepisów wynikały na ogół ze świadomego działania pracodawców  

i przedsiębiorców, podejmowanego najczęściej w celu osiągnięcia nienależnych korzyści 

finansowych; 
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 nadal trwającą słaba świadomość „małych” przedsiębiorców w zakresie obowiązku 

zapewnienia przestrzegania przepisów prawa pracy w tym przepisów dot. legalności 

zatrudnienia i innej pracy zarobkowej. Dalej w branży gastronomicznej pokutuje wykonywanie 

pracy na tzw. próbę, sprawdzenia umiejętności osoby zgłaszającej chęć podjęcia zatrudnienia;  

 na nielegalną formę świadczenia pracy często godzą się sami pracobiorcy, 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.);  

 

 

Efekty działań kontrolnych 

Efekty działań kontroli przeprowadzonych przez inspektorów pracy Okręgowego Inspektoratu 

Pracy we Wrocławiu w roku 2016 w zakresie legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej 

przedstawiono w poniższej tabeli. 

 

 

 

 

 

Wyszczególnienie 
Liczba 

osób 

Kwota  

[zł] 

1a.Potwierdzenie na piśmie rodzaju i warunków 
zawartej z pracownikiem umowy o pracę. 
 
1b.Zgłoszenie do ubezpieczenia  społecznego 

 
86 

 
207 

x 

Legalizacja zatrudnienia ogółem. 183 x 

Opłacone zaległe składki na Fundusz Prac. 612 139 603 

 

Z przedstawionej tabeli wynika, iż w 2016  roku  potwierdzono  86 osobom na piśmie rodzaj  

i warunki zawartej umowy o pracę, dokonano zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego  

w przypadku 207 osób,  opłacono także w trakcie trwania kontroli należne składki na Fundusz 

Pracy za 612 osoby na łączną kwotę 139 603 zł.  

Tabela 27. Efekty działań kontroli przeprowadzonych przez inspektorów pracy Okręgowego 

Inspektoratu Pracy we Wrocławiu w roku 2016 w ramach realizacji tematu dot. legalności 

zatrudnienia. 
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Analiza legalności zatrudnienia i wykonywania innej pracy wykazała efektywność na poziomie 

zbliżonym do poprzednich lat. 

              

Współpraca z innymi organami 

Realizując obowiązki określone w ustawie o Państwowej Inspekcji Pracy, w ramach 

podejmowanych zadań z zakresu kontroli legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej, 

inspektorzy pracy OIP we Wrocławiu współdziałają z innymi organami, w szczególności z urzędami 

pracy, policją, Strażą Graniczna, Służbą Celną, urzędami skarbowymi i z Zakładem Ubezpieczeń 

Społecznych. Najczęstszą formą tegoż współdziałania są powiadomienia wyżej wymienionych 

organów o naruszeniu przepisów dot. legalności zatrudnienia jak i czynności kontrolne 

przeprowadzane na wniosek ww. instytucji. 

W 2016 roku bardzo dobrze układała się współpraca między jednostkami terenowymi PIP  

i powiatowymi urzędami pracy. 

Uzyskiwanie informacji dotyczących osób zarejestrowanych jako bezrobotne nadal odbywa 

się w tradycyjnej jednak formie tj. na podstawie pisemnego wniosku jaki kieruje do właściwego 

urzędu pracy, inspektor pracy o udostępnienie danych osobowych ze zbioru osób 

zarejestrowanych jako bezrobotne, co znacznie wydłuża czas prowadzenia kontroli. W celu 

zwiększenia efektywności postępowań kontrolnych wskazane byłoby zapewnienie inspektorom 

pracy możliwości wymiany informacji z urzędami pracy w formie elektronicznej oraz uzyskiwanie 

danych z powiatowych urzędów pracy dotyczących osób znajdujących się w rejestrze 

bezrobotnych (system „Syriusz”). 

Z kolei urzędy skarbowe na powiadomienia do nich kierowane, często zwracają się  

z prośbą do PIP o udostępnienie dokumentacji przeprowadzonych kontroli u danego 

przedsiębiorcy w części istotnej dla przeprowadzenia postepowania w zakresie wypełnienia 

obowiązków płatnika tj. prawidłowości obliczania i wypłacania wynagrodzeń pracowników oraz 

naliczania i odprowadzenia należnych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od 

wypłaconych wynagrodzeń. 

Na początku 2016 roku nastąpił pewien przełom w tym zakresie. Urząd Skarbowy we 

Wrocławiu dla dzielnicy Psie Pole pod koniec 2015 roku wystąpił OIP we Wrocławiu  

z prośbą o podjęciu wspólnej kontroli w dwóch podmiotach gospodarczych w rażący sposób 

naruszający wg. nich przepisy prawa podatkowego mając także informacje  

o nielegalnym w nich zatrudnieniu. Kontrola została przeprowadzona wspólnie  

z urzędem skarbowym. W ostatnim okresie również odnotowujemy coraz efektywniejszą 

współpracę z Oddziałami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych działającymi na terenie woj. 

Dolnośląskiego. 

W roku 2016 dość dobrze układała się współpraca z urzędami celnymi z terenu woj. 

dolnośląskiego. Urzędy celne kierowały do OIP we Wrocławiu zawiadomienia w tym informacje  

o podejrzeniach występowania nieprawidłowości w zakresie legalności zatrudnienia, dot. 
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wykonywania pracy bez potwierdzenia umów o pracę jak i podejmowania pracy w warunkach 

wskazujących na istnienie stosunku pracy. 

Współpraca z policją realizowana jest na zasadzie wzajemnych oficjalnych wniosków 

pisemnych o współudział w kontrolach. Wnioski te pojawiają się jednak dość sporadycznie i są 

rozpatrywane na bieżąco w miarę potrzeb. 

 

Podsumowanie i wnioski 

Przeprowadzone kontrole wykazały, że skala nieprawidłowości jakie zostały ujawnione w roku 

2016, zwłaszcza w zakresie zatrudnienia i powierzania innej pracy zarobkowej utrzymują się  

w większości badanych zagadnień na zbliżonym poziomie. Nadal ujawniane są praktyki mające na 

celu obejście przepisów, przez stosowanie tzw. okresów próbnych, podczas których ocenia się 

przydatność danej osoby do określonej osoby, zatrudniając ją bez potwierdzenia umowy na piśmie 

i bez zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego. Nadal w wielu przypadkach zawierane są umowy 

„na wszelki wypadek” (np. kontroli PIP) które faktycznie istnieją tylko przez okres wykonywania 

pracy, zaś po jej zakończeniu pieniądze przekazywane są do ręki pracobiorcy bez zgłoszenia do 

ubezpieczenia społecznego i odprowadzenia należnego podatku. 

Niezgłoszenie do ubezpieczenia społecznego często ma również miejsce w przypadku 

pracowników prowadzących działalność gospodarczą bądź pobierających emeryturę lub rentę,  

którzy nie chcą wykazywać dodatkowych dochodów, by nie utracić pobieranego już świadczenia. 

W razie wizyty inspektora pracy często oświadczają, że dana osoba pracuje od dnia kontroli  

a w przypadku umów cywilnoprawnych od dnia poprzedzającego kontrolę lub od 2-3 dni. W obawie 

o utratę pracy, stan ten poświadczają także pracobiorcy i usługobiorcy.  

W wielu przypadkach inspektorzy pracy często zastają sytuację, kiedy w dniu wszczęcia 

kontroli, przedsiębiorca składa oświadczenie z którego wynika, że aktualnie sam prowadzi 

działalność gospodarczą i nikt nie świadczy pracy na rzecz jego firmy. 

W przypadku gdy stwierdzone naruszenia przepisów będą wykroczeniami, których ściganie 

należy do zadań PIP, dokonane ustalenia powinny stanowić podstawę do podjęcia czynności 

wyjaśniających o których mowa w Dziale VII Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, 

utrwalanych w notatce urzędowej  o której mowa w art. 54 § 3 k. p. w.  W zaistniałej sytuacji brak 

jest podstaw prawnych do uznania czynności za kontrolę w rozumieniu ustawy o PIP a co za tym 

idzie do zastosowania wobec niego środków prawnych z art. 11 ustawy o PIP.  

 

Ocena skutków wprowadzenia z dn. 01.09.2016 r. zmiany art. 29 § 2  kodeksu  pracy 

 

W chwili obecnej trudne jest dokonanie oceny skutków wprowadzenia z dniem 1 września 

2016 roku zmiany art. 29 § 2 kodeksu pracy tj. wprowadzenia obowiązku potwierdzenia 

pracownikowi podstawowych ustaleń związanych z zawarciem umowy o pracę - przed 

dopuszczeniem pracownika do pracy. 
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Z jednej strony opisane na wstępie zbiorowe dane statystycznie wskazują, iż mimo 

zwiększenia o ok. 30% liczby kontroli legalności zatrudnienia obywateli polskich, ujawniono  

o ponad 40% mniej przypadków nielegalnego zatrudnienia pracownika bez umowy o pracę na 

piśmie (w 2015r. - 115 osób, w 2016r. – 72 osoby). Może to świadczyć, iż zmiana przepisów,  

a zwłaszcza związana z nią kampania informacyjna, odniosły skutek prewencyjny i pracodawcy 

poczęli przykładać większą wagę do zawierania pisemnych umów o pracę z nowozatrudnianymi 

pracownikami, co w efekcie przełożyło się na znaczny spadek skali dopuszczania pracowników do 

pracy bez umów pisemnych. Z drugiej strony daje się zauważyć, iż pracodawcy, chcąc obejść 

obowiązujące przepisy prawa, zaczęli nowozatrudnianym osobom wyraźnie wskazywać, iż pracę 

będą świadczyć na podstawie umów cywilnoprawnych. W sytuacji zaś, gdy osoba wykonująca 

pracę nie ma co prawda umowy na piśmie, wyraźnie jednak sama twierdzi, że umówiła się na 

zawarcie umowy cywilnej, np. zlecenie, przepis art. 29 § 2 kodeksu pracy formalnie nie ma po 

prostu zastosowania.   

 

Wnioski 

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. 

 Z punktu widzenia efektywności przeprowadzanych czynności kontrolnych przez PIP, 

szczególnie istotne są postulowane już od kilku lat zmiany mające za zadanie między innymi: 

 w ustawie o Państwowej Inspekcji Pracy dać inspektorom pracy kompetencje kontrolne na 

podstawie tylko legitymacji służbowych, 

 ustawowym objęciu przez organy PIP kontrolą legalności zatrudnienia wszystkich podmiotów, 

a więc także tych które nie są określone w art. 13 ustawy o PIP, jeśli tylko zachodzi podejrzenie 

nielegalnej pracy zarobkowej, 

 zmianę przepisu art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń 

społecznych – mającego na celu ustanowienie obowiązku zgłoszenia osób zatrudnionych, 

a także osób wykonujących inną pracę zarobkową na podstawie umów zleceń do 

ubezpieczenia społecznego - przed dopuszczeniem do pracy a nie jak dotychczas w ciągu 7 

dni np. poprzez wstępną rejestrację elektroniczną czy wypełnianie formularza zgłoszeniowego 

ZUS P ZUA na stronie internetowej tejże instytucji. Należałoby stworzyć system 

elektronicznego informowania ZUS i wszelkich organów skarbowych o fakcie powierzenia 

danej osobie pracy, z możliwością dostępu do tejże bazy danych przez organy PIP w celu 

weryfikacji legalności zatrudnienia jak i wykonywania innej pracy zarobkowej, 

 wprowadzenie obowiązku rejestrowania każdej osoby, której powierzono pracę,  

w systemie ewidencyjnym ZUS, bez względu na rodzaj zawartej umowy, tak aby objąć 

systemem rejestracyjnym także umowy o dzieło i inne niepodlegające obowiązkom 
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składkowym w zakresie ubezpieczeń społecznych; niedopełnienie obowiązku rejestracyjnego 

przed dopuszczeniem do pracy powinno samo w sobie wypełniać definicję nielegalnego 

zatrudnienia, i jako takie powinno być zagrożone wysoką sankcją; (uwaga - nie postulujemy 

przy tym obejmowania umów o dzieło składkami ZUS; należy zwrócić uwagę, że obecnie mimo 

ustalenia w ustawie definicji nielegalnego zatrudnienia, czyn taki sam w sobie nie jest objęty 

żadną sankcją, a ustawa w swej treści w żadnym innym miejscu poza słowniczkiem, nie używa 

pojęcia nielegalnego zatrudnienia), 

 umożliwienie stosowania przez inspektorów pracy postępowania mandatowego  

w przypadku stwierdzenia podczas kontroli, niezgłoszenia osoby której powierzono pracę 

zarobkową na podstawie zlecenia do ubezpieczenia społecznego w terminie 7 dni od daty 

powstania obowiązku ubezpieczeniowego, 

 wskazane jest  podwyższenie sankcji za powierzanie pracy niezgodnie z obowiązującymi 

przepisami do takiej wysokości, aby skutecznie zniechęcały do popełnienia tego rodzaju 

nadużyć, 

 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.  

 

2. Kontrola legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej oraz 

wykonywania pracy przez cudzoziemców 

W 2016 r. inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu, w tym  

w Oddziałach w Jeleniej Górze, Kłodzku, Legnicy i Wałbrzychu: 

 przeprowadzili w sumie 460 kontroli  legalności zatrudnienia, innej pracy zarobkowej oraz 

wykonywania pracy przez cudzoziemców, tj. o ponad 52% więcej, niż w roku 2015, w którym 

tych kontroli przeprowadzono 301, 

 objęli kontrolami legalności zatrudnienia, innej pracy zarobkowej oraz wykonywania pracy 

2891 cudzoziemców , tj. prawie 40% więcej, niż w 2015 r. (2072), z czego prawie 80% (2306) 

byli to obywatele Ukrainy (w 2015 r. na łączną sumę objętych kontrolą 2 072 cudzoziemców 

skontrolowano 1 200 ob. Ukrainy ~58%), czyli nastąpił wzrost ilości skontrolowanych ob. 

Ukrainy o ponad 22 punkty procentowe, 

 spośród ww. 2 891 skontrolowanych, 2 743 cudzoziemców (prawie 95%) było obywatelami 

tzw. państw trzecich, tj. niebędących członkiem UE/EOG lub Szwajcarii; w 2015 r. liczby te 

wynosiły odpowiednio (2072 i 1324 (~64%)); oznacza to, iż ilość skontrolowanych 
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cudzoziemców z tzw. państw trzecich wzrosła w 2016 r. o ponad dwukrotnie, a udział 

cudzoziemców z tzw. państw trzecich w stosunku do ogólnej liczby objętych kontrolami 

cudzoziemców wzrósł o 31 punktów procentowych, 

 spośród ww. 2891 skontrolowanych, 1159 cudzoziemców (ponad 40%) było cudzoziemcami, 

którzy legalnie mogli pracować wyłącznie po uzyskaniu odpowiedniego zezwolenia; w 2015 r. 

liczby te wynosiły odpowiednio (2072 i 657 (~32%)); oznacza to, iż ilość skontrolowanych 

cudzoziemców, od których wymagane było zezwolenie wzrosła w 2016r. prawie dwukrotnie,  

a udział cudzoziemców, od których wymagane było zezwolenie w stosunku do ogólnej liczby 

objętych kontrolami cudzoziemców wzrósł o 8 punktów procentowych, 

 spośród ww. 2891 skontrolowanych, 2072 cudzoziemców (prawie 80%) było obywatelami 

Ukrainy; w 2015 r. liczby te wynosiły odpowiednio (2072 i 1200 (~58%)); oznacza to, iż ilość 

skontrolowanych ob. Ukrainy wzrosła w 2016 r. prawie dwukrotnie, a udział ob. Ukrainy  

w stosunku do ogólnej liczby objętych kontrolami cudzoziemców wzrósł o ~22 punktów 

procentowych. 

 

W wyniku ww. kontroli w 2016 r. inspektorzy pracy OIP we Wrocławiu w sumie ujawnili 253 

cudzoziemców pracuj ących nielegalnie na terytorium RP . W 2015 r. było takich przypadków 

152, tj. nastąpił ponad 66% wzrost ilości ujawnionych przypadków nielegalnej pracy 

cudzoziemców. Niemniej jednak w roku 2016, znacznie wzrosła (jak wcześniej wspomniano) także 

ogólna liczba skontrolowanych cudzoziemców, w efekcie w ogólnym odsetku objętych kontrolą 

cudzoziemców (2891) w 2016 r. cudzoziemcy pracujący nielegalnie wciąż stanowili niecałe 9%. 

Uwzględniając, że w 2015 r. było to niewiele ponad 7%; nastąpił wi ęc jedynie nieznaczny wzrost 

tzw. efektywno ści kontroli o niecałe 2 punkty procentowe . 

Dodatkowo należy zaznaczyć, iż spośród 152 ujawnionych w 2015 r. cudzoziemców 

pracujących nielegalnie na terytorium RP, 115 (~76%) stanowili ob. Ukrainy. W 2016r. spośród 253 

ujawnionych cudzoziemców pracujących nielegalnie na terytorium RP, obywatelstwo Ukrainy 

posiadało 241 cudzoziemców (ponad 95%) – wzrost o 19 punktów procentowych. 

 

W wyniku kontroli w 2016 r. inspektorzy pracy OIP we Wrocławiu w sumie ujawnili: 

 226 cudzoziemców pracuj ących bez wymaganych zezwole ń na prac ę (w 2015 r. – 141; 

wzrost o ~60%), z czego ponad połowa (120) na skutek powierzenia cudzoziemcom pracy na 

innych warunkach, niż w oświadczeniu o zamiarze powierzenia pracy, co nie wywołało skutku  

w postaci zwolnienia z obowiązku zezwolenia na pracę, 

 10 cudzoziemców pracuj ących na innych warunkach ni ż określone w zezwoleniu na 

prac ę (w 2015 r. – 10; bez zmian), przy czym ujawniono, że 7 cudzoziemców wypłacono 

wynagrodzenie niższe (o łącznie 38408 zł) niż określone w zezwoleniu na pracę (w 2015 r. – 

ujawniono tylko 3 takie przypadki na kwotę 2389 zł), 
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 3 cudzoziemców przebywaj ących nielegalnie na terytorium RP  (w 2015 r. – 21, tj. nastąpił 

spadek o ponad 85%), 

 20 cudzoziemców, których podstawa pobytu nie uprawn iała do wykonywania pracy  

(w 2015r. – 23; spadek o ~13%)  

 2 cudzoziemców pracuj ących bez wymaganego zawarcia umowy o prac ę na piśmie  

(w 2015 r. – 34; spadek o ponad 90%)  

 21 cudzoziemców pracuj ących bez wymaganego zawarcia umowy cywilnoprawnej n a 

piśmie  (w 2015 r. – 2; wzrost o ~90%)  

 64 cudzoziemców pracuj ących bez wymaganego zgłoszenia do obowi ązkowych 

ubezpiecze ń społecznych  (w 2015 r. – 93; spadek o ~31%), 

 naruszenia prawa pracy wobec 125 cudzoziemców  (w 2015 r. – 135; spadek o ~7%), w 

tym 90 przypadków zawarcia z cudzoziemcami umów cywilnoprawnych zamiast umów o pracę 

(w 2015 r. – 33; prawie 3-krotny wzrost (o ~172%)) 

 naruszenia przepisów bhp wobec 250 cudzoziemców  (w 2015 r. – 219; wzrost o ~14%) 

 

Podsumowanie  

Ocena negatywnych zjawisk (porównanie do 2015 r.) 

Rok 2016 był kolejnym rokiem, w którym nastąpił dalszy ~100% wzrost liczby imigrantów 

zarobkowych na terenie właściwości OIP we Wrocławiu (woj. dolnośląskiego), zwłaszcza obywateli 

Ukrainy. Przełożyło się to automatycznie na ponad 52% wzrost liczby kontroli PIP, które musiały 

być rozszerzone o tematykę legalności pracy cudzoziemców oraz na prawie 40% wzrost liczby 

objętych kontrolami cudzoziemców. Co więcej, należy zwłaszcza zauważyć, że wśród 

skontrolowanych cudzoziemców aż o 31 punktów procentowych (do prawie 95%) wzrósł udział 

cudzoziemców z tzw. państw trzecich, w tym udział skontrolowanych obywateli Ukrainy wzrósł z 

~58% do ~80%, czyli o 22 punkty procentowe. 

W 2016 r. nie nastąpiła widoczna poprawa w zakresie przestrzegania obowiązujących 

przepisów prawnych dot. legalności pracy cudzoziemców w Polsce. Nastąpił ponad 66% wzrost 

ilości ujawnionych przypadków nielegalnej pracy cudzoziemców, przy czym uwzględniając 

jednocześnie znaczny wzrost ogólnej liczby cudzoziemców skontrolowanych, liczba nielegalnie 

pracujących w ogólnej liczbie skontrolowanych cudzoziemców wzrosła o ok. 2 punkty procentowe. 

Dodatkowo należy zaznaczyć, iż 2016 r. o 19 punktów procentowych, do ponad 95%, wzrósł udział 

nielegalnie pracujących na terytorium województwa dolnośląskiego obywateli Ukrainy, wśród 

ogólnej liczby nielegalnie pracujących w województwie cudzoziemców. 

Kolejnymi bardzo negatywnymi zjawiskami dającymi się zaobserwować na podstawie wyników 

kontroli legalności pracy cudzoziemców w 2016 r. na terenie woj. dolnośląskiego są: 

 bardzo duży odsetek (ponad połowa) przypadków cudzoziemców, co do których stwierdzono 

wykonywanie pracy na innych warunkach, niż wskazane w uprzednio zarejestrowanym w PUP 
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oświadczeniu o zamiarze powierzenia pracy, przez co nie osiągnięto skutku prawnego w 

postaci zwolnienia z obowiązku zezwolenia na pracę, 

 bardzo znaczny procentowy (o ~90% w stosunku do ubiegłego roku) wzrost przypadków 

cudzoziemców, co do których stwierdzono nielegalne wykonywanie pracy, z uwagi na pracę 

bez wymaganego zawarcia umowy cywilnoprawnej na piśmie. 

Ponadto należy wskazać na coraz bardziej zauważalne – zwracał na to m.in. przedstawiciel 

wojewódzki jednego z ogólnopolskich związków zawodowych na listopadowym spotkaniu 

z Wojewodą Dolnośląskim – bardzo niekorzystne zjawisko wypierania obywateli polskich z rynku 

pracy, w szczególności w podwrocławskich specjalnych strefach ekonomicznych, w tym za 

pomocą różnego rodzaju praktyk dumpingowych agencji pracy tymczasowej i innych podmiotów 

prowadzących działalność podobną /np. tzw. usługi outsourcingowe/, zwłaszcza z uwagi na 

powierzanie cudzoziemcom pracy wyłącznie na podstawie umów prawa cywilnego o obniżonych 

standardach pracy i płacy. 

 

Przyczyny nieprawidłowo ści 

 

Brak kompleksowej polityki imigracyjnej, liberalizacja przepisów 

Jako podstawową przyczynę nieprawidłowości w zakresie powierzania pracy cudzoziemcom  

i wykonywania pracy przez cudzoziemców należy wskazać brak wciąż w Polsce rzeczywistej (tzw. 

komplementarnej) polityki imigracyjnej, rozumianej jako wyraźne prawnie określenie i faktyczne 

skuteczne realizowanie zasad i kryteriów dostępu cudzoziemców na terytorium RP. Zamiast tzw. 

komplementarnej polityki migracyjnej (m.in. zorientowanej zwłaszcza na rynek pracy) – gdzie 

zgoda na imigrację danej osoby jest uzależniona od szeregu kryteriów i okoliczności, w tym 

zwłaszcza faktycznej możliwości znalezienia przez nią zatrudnienia, bez szkody dla rynku pracy, 

tj. bez wypierania pracowników rodzimych, bez tzw. dumpingu płacowego, itd.; gdzie wyraźnie 

ustalone są normy zarówno ilościowe, jak i jakościowe zapotrzebowania na imigrantów jako źródło 

siły roboczej na krajowym rynku pracy, gdzie ewentualne uzupełniane niedobory przez imigrantów 

muszą mieć wyłącznie podłoże strukturalne, gdzie wykluczona jest masowa imigracja, a 

podstawową zasadą jest „selekcja” imigrantów pod względem zdolności do asymilacji i 

przydatności na rynku pracy, a ponadto uwzględnia się uwarunkowania pozaekonomiczne, jak 

zwłaszcza zdolność do przystosowania się do społeczeństwa, a de facto wchłonięcia imigrantów 

(asymilacji) – w Polsce od wielu lat faktycznie uskuteczniana jest najbardziej patologiczna ideologia 

tzw. „drzwi otwartych”. Obowiązujące prawo dostępu cudzoziemców do rynku pracy w Polsce to 

tzw. „model nowych państw imigracyjnych”. Prawnie wprowadzono liberalne podejście do imigracji, 

głosząc co prawda za główny cel ideologiczny uzupełnienie (rzekomo w jakiś sposób określonych) 

niedoborów rynku pracy, przy czym bez stosowania jakichkolwiek kryteriów ilościowych (np. roczne 

limity imigracji) czy jakościowych (np. zezwolenia na pracę tylko dla określonych zawodów 

deficytowych), jednak w praktyce pozwalając, aby to sam rynek miał kreować imigrację na 
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zasadach popytu i podaży. Typowe jest, że model tego rodzaju najczęściej prowadzi do zasilania 

przez cudzoziemców szarej strefy, zamiast do zwiększenia zatrudnienia legalnego. Sytuacja ta 

wystąpiła także w Polsce – na szacowaną liczbę 1 – 2 milionów cudzoziemców pracujących w 

Polsce, jedynie niecałe 200 tys. zostało przez pracodawców zgłoszonych do ZUS – gdzie oprócz 

tradycji (wręcz kultury) nielegalnego zatrudniania pracowników, tendencję tę wzmocniło 

ustanowienie – zamiast realnych kryteriów selekcji przydatności imigrantów do rynku pracy – 

kryteriów czysto administracyjnych (pozornych), które w praktyce nie służą niczemu, poza 

zbiurokratyzowaniem procedur legalnego dostępu cudzoziemców. Spowodowało to sytuację, w 

której z jednej strony zarówno pracodawcy, jak i sami cudzoziemcy, zachęcani są przez rząd do 

imigracji do Polski, a z drugiej strony mamy jednocześnie zupełnie niewydolne administracyjne 

procedury zalegalizowania pobytu i pracy tych cudzoziemców. Z jednej strony następuje efekt 

liberalizacji przepisów dotyczących pracowników ze Wschodu, z drugiej powstają bariery, 

wynikające choćby z braku środków (i zamiarów) na nowe etaty dla urzędników, którzy zajmują się 

legalizacją pobytów cudzoziemców. 

Teoretycznie pojawiły się szacunki wedle których istnieje realne zapotrzebowanie na 

pracowników imigrantów w liczbie kilku milionów w okresie następnych 5-10 lat. Jednak faktyczna 

skala imigracji oraz jej nieprzerwana tendencja wzrostowa — wynikające po jednej stronie z 

liberalizacji prawa polskiego, a po drugiej stronie – z niemalejącej liczby obywateli sąsiedniej 

Ukrainy, deklarujących zamiar jak najszybszego opuszczenia swojego kraju, w tym zwłaszcza 

wyjazd do pracy „na zachód”, czyli do Polski — wskazują na niemalże pewność osiągnięcia tej 

liczby w ciągu maksymalnie kilku najbliższych lat. 

Mimo takiego stanu rzeczy i jednoznacznie zidentyfikowanych rażących patologicznych 

skutków obecnej polityki, zablokowane zostały wszelkie próby jej modyfikacji /przede wszystkim 

miały polegać na zastąpieniu tzw. oświadczeń o zamiarze zatrudnienia obcokrajowca, płatnymi 

nowego typu zezwoleniami, uszczelnieniu systemu wydawania dotychczasowych zezwoleń 

nakierowanego na eliminację patologii i ochronę rynku pracy oraz na utworzeniu oficjalnych rejestru 

cudzoziemców wykonujących pracę w Polsce, do którego dostęp miałyby służby imigracyjne, nie 

tylko administracyjne ale zwłaszcza kontrolne/. Na ostatnim etapie prac projektowych nowych 

zasad dopuszczania cudzoziemców do rynku pracy, swój stanowczy sprzeciw wniósł jednak nowy 

Minister Rozwoju, a następnie publicznie ogłosił, że gwarantuje brak jakichkolwiek zmian, 

zwłaszcza ograniczeń dotychczasowych zasad dostępu ob. Ukrainy do pracy w Polce, co najmniej 

przez najbliższy rok 2017. Następnie na początku bieżącego 2017r. MR ogłosiło, iż planowane są 

nie utrudnienia, a dalsze ułatwienia w tym zakresie. 

 

Tzw. biznes, związany ze sprowadzaniem cudzoziemców oraz biznes legalizacji pobytu i pracy 

cudzoziemców 

Jako kolejną przyczynę nieprawidłowości w zakresie powierzania pracy cudzoziemcom 

i wykonywania pracy przez cudzoziemców należy wskazać faktyczne wykreowanie wręcz 
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międzynarodowego rynku usług sprowadzania cudzoziemców na terytorium RP (UE) do pracy oraz 

legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców w RP (UE). Powstało szereg podmiotów, w tym 

międzynarodowych grup podmiotów, których jedyną działalnością jest wyszukiwanie na Ukrainie 

osób chętnych do pracy w Polsce, następnie rejestrowanie dla tych osób w urzędach pracy w 

Polsce tzw. oświadczeń, dalej pomoc w uzyskaniu przez cudzoziemców na podstawie tych 

oświadczeń wiz pracowniczych, pomoc lub wręcz zapewnienie cudzoziemcom transportu do Polski 

(UE), pomoc lub wręcz zapewnienie cudzoziemcom mieszkań w Polsce (UE), a ostatecznie 

zorganizowanie cudzoziemcom pracy (w tym w zależności od potrzeb pracodawców, włącznie z 

ich systematycznym dowożeniem bezpośrednio do zakładów pracy). Dla cudzoziemców zaś już 

przebywających w Polsce, powstało ponadto szereg podmiotów, których jedyną działalnością jest 

zajmowanie się (na zasadzie pełnomocnictwa) załatwianiem spraw urzędowych związanych z tzw. 

legalizacją pobytu i pracy, tj. składaniem wniosków i uzyskiwaniem dla klientów – cudzoziemców 

zezwoleń na pobyt i pracę. 

Skala patologii na tym ww. rynku usług osiągnęła już taki poziom, że powstały już 

międzynarodowe grupy podmiotów, które zajmują się – z wykorzystaniem polskiego prawa 

i polskich urzędów tylko dla uzyskania dla cudzoziemców polskich dokumentów legalizacyjnych – 

organizowaniem pracy cudzoziemcom bezpośrednio na terenie innych państw Unii Europejskiej, 

zwłaszcza Czech i Słowacji. Działalność ta jest zwykle nielegalna i prowadzi wyłącznie do 

nielegalnego zatrudniania cudzoziemców w tym krajach, gdyż podmioty te nie spełniają unijnych 

warunków do legalnego delegowania pracowników z Polski do innych krajów, tj. nie prowadzą w 

Polsce faktycznie żadnej działalności gospodarczej, są de facto jedynie nielegalnymi pośrednikami 

pracy. 

Co więcej – powyższe firmy są coraz częściej bezpośrednio zakładane przez obywateli innych 

państw, zwłaszcza obywateli Ukrainy; względnie cudzoziemcy wykupują w tym celu już istniejące 

polskie spółki. Ich działalność nierzadko ma charakter wręcz przestępczy i sprowadza się do 

faktycznego uskuteczniania procederu handlu ludźmi. 

Właśnie w takich „agencjach”, organizujących przyjazdy obywateli Ukrainy do pracy do Polski, 

ujawniono w 2016r. nieprawidłowości o największej skali, zwłaszcza największe ilości nielegalnie 

pracujących cudzoziemców. Podmioty te działają bowiem na w pełni nieregulowanym wolnym 

rynku usług, nie muszą spełniać żadnych kryteriów prawnych (zwykle działają jako tzw. agencje 

outsourcingowe), kierują się wyłącznie kryterium zysku ekonomicznego (nierzadko jak 

najszybszego z uwagi na świadomość krótkookresowości działalności z uwagi na jej niepełną 

legalność), nie mają świadomości prawnej zasad legalnego zatrudniania pracowników, w tym 

cudzoziemców, prawa pracy, bhp, itd. lub nie jest ona brana pod uwagę jako istotny czynnik. 

Nierzadko podejmowane są działania wyprzedzające nakierowane na niedopuszczenie do objęcia 

danej firmy urzędowymi procedurami kontrolnymi w Polsce (np. rejestracja firm na adresy mieszkań 

prywatnych lub tzw. wirtualnych biur, brak podawania w dokumentach rzeczywistych adresów lub 

wręcz ich brak i nieprzebywanie osób prowadzących takie firmy w ogóle na terytorium RP). 
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Brak realnych sankcji z tytułu powierzania cudzoziemcom nielegalnej pracy i z tytułu nielegalnego 

wykonywania pracy przez cudzoziemców 

Jeszcze kilka lat temu dość powszechnie na rynku pracy występował klimat (który skądinąd 

można uznać wręcz za korzystny) cechujący się u pracodawców, zwłaszcza małych i średnich 

przedsiębiorców, generalnie obawami przed przyjmowaniem do pracy cudzoziemców – panowało 

dość powszechne (słuszne) przekonanie, że uzyskanie pozwolenia na pracę cudzoziemca wiąże 

się z koniecznością spełnienia szeregu dodatkowych skomplikowanych procedur biurokratycznych, 

które ponadto są drogie, a jednocześnie - następnie legalne zatrudnianie tegoż cudzoziemca także 

obwarowane jest szeregiem dalszych obowiązków, których niedopełnienie i tak spowoduje, że 

praca będzie uznana za nielegalną. Obawy dotyczyły ponadto sankcji za nielegalne zatrudnienie 

cudzoziemców, które traktowano z należna im bardzo dużą powagą. Pracodawcy, u których 

ujawniano nielegalne zatrudnienie cudzoziemców, obejmowani byli wręcz ostracyzmem 

społecznych w swoim otoczeniu. 

Obecnie klimat ten uległ całkowitej przemianie. Z jednej strony wprowadzono znaczne 

faktyczne ułatwienia legalizacji pracy cudzoziemców, zwłaszcza z Ukrainy, poprzez tzw. 

uproszczony system rejestracji oświadczeń w PUP, co więcej - nawet rząd prowadzi niemalże 

oficjalne kampanie na rzecz zatrudniania pracowników z Ukrainy w Polsce, z drugiej strony – jak 

już wspomniano w poprzednim punkcie – powstało szereg firm, których celem biznesowym jest 

przekonanie pracodawców do tego, że zatrudnianie cudzoziemców jest proste i łatwe i ma 

wyłącznie same ekonomiczne korzyści; nieprzekonanym firmy te oferują zaś własną pomoc w 

dopełnieniu procedur legalizacyjnych. Takie same marketingowe działania prowadzone są 

zwłaszcza na Ukrainie, gdzie do wyjazdu do pracy do Polski – jak także opisano w pkt 7.c.A. – 

zachęca się nawet w telewizji, a działające agencje organizują dokumenty niezbędne do 

przekroczenia granicy UE i podjęcia bardzo dobrze płatnej pracy; legalne, półlegalne lub wręcz 

całkowici fałszywe – w zależności o ceny, jaką gotowy jest zapłacić cudzoziemiec i bez 

informowania cudzoziemców o tzw. warunkach legalnego dostępu do polskiego rynku pracy.  

Wszystko to sprawia, iż zarówno po stronie pracodawców, jak i samych cudzoziemców, 

utrwala się coraz większy brak świadomości prawnej co do zasad legalnego powierzania pracy 

cudzoziemcom i wykonywania pracy przez cudzoziemców w Polsce.  

Powyższa sytuacja może stanowić o zmianie myślenia w powszechnym odbiorze dotyczącym 

okoliczności nielegalnego zatrudnienia cudzoziemca. Zwłaszcza wśród polskich pracodawców 

rozpowszechniła się już wiedza, że nielegalne zatrudnienie cudzoziemca jest li tylko drobnym 

wykroczeniem, karanym stosunkowo niewielką grzywną. Zwłaszcza pośród firm zatrudniających 

większą ilość cudzoziemców rozpowszechniła się wiedza o tym, iż wysokość kar nie jest w żadnej 

sposób uzależniona od ilości nielegalnie zatrudnionych cudzoziemców, a kara maksymalna w 

stosunku do zysku z nielegalnego zatrudnienia większej liczby cudzoziemców jest wręcz w 

praktyce żadna. 
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Pośród cudzoziemców także coraz większa panuje świadomość kompetencji służb 

kontrolnych, w tym zwłaszcza wiedza, że większość organów państwowych (za wyjątkiem Straży 

Granicznej i rzadziej Policji), w tym np. PIP, nie ma prawa ich zatrzymać, ani do niczego przymusić.  

Obowiązujące przepisy dot. postępowań wykroczeniowych też nie ułatwiają nakładania 

sankcji. Straż Graniczna – mimo, że posiada kompetencje do odszukania cudzoziemca, celem jego 

ukarania – nie posiada np. prawa do nakładania mandatów na cudzoziemców za nielegalną pracę. 

Inspektor pracy teoretycznie może cudzoziemca ukarać mandatem, jednak w praktyce 

stwierdzenie nielegalnej pracy może nastąpić dopiero po przeprowadzeniu szczegółowej kontroli 

dokumentów pracodawcy, co zwykle następuje dopiero po kilku dniach; w tym czasie cudzoziemiec 

świadomy naruszenia przepisów oddali się z zakładu pracy, a PIP nie ma kompetencji 

poszukiwawczych. Dla obu zaś organów sporządzanie wniosków o ukaranie cudzoziemców przez 

sądy to nierzadko niemożliwa do przejścia droga biurokratycznych ograniczeń. 

Powoduje to w efekcie powszechną bezkarność i brak zainteresowania tym, czy praca 

cudzoziemca jest zgodna z prawem (legalna), czy nie. Łagodne przepisy karne dot. nielegalnego 

zatrudnienia cudzoziemców przestały po prostu pełnić swoją rolę odstraszającą (prewencyjną). 

 

Skomplikowane prawo 

Nie ulega wątpliwości, zwłaszcza dla specjalistów w tej dziedzinie, że przepisy dot. legalności 

pracy cudzoziemców są de facto wyjątkowo skomplikowane, a ich redakcja budzi poważne 

zastrzeżenia co do zasad tzw. prawidłowej legislacji w demokratycznym państwie prawnym. 

Ustalenie czy dany cudzoziemiec i na jakich warunkach ma prawo do pracy w Polsce (za 

zezwoleniem, czy bez zezwolenia, a jeśli bez – w jakich okolicznościach, idt.) wraz zwłaszcza z 

ustaleniem jak należy to prawo udokumentować to w wielu sytuacjach dla przeciętnego 

pracodawcy, nawet posiłkującego się służbami kadrowymi, zagadnienie bardzo trudne lub 

awykonalne. Prawo jest niezrozumiałe, istnieją liczne wyjątki od zasad ogólnych, itd. Pojawia się 

mnóstwo różnych interpretacji, nierzadko błędnych lub błędnie rozumianych /jak np. w oficjalnym 

poradniku PIP zawarta informacja wprowadzająca w błąd, którą większość pracodawców mylnie 

odczytuje, jako stwierdzenie, iż legalne jest kontynuowanie powierzania – bez zezwolenia na pracę 

– pracy cudzoziemcowi, któremu skończyła się wiza i półroczne oświadczenie z PUP, jeśli 

cudzoziemiec ten złożył wniosek o zezwolenie na pobyt i pracę i czeka na jego uzyskanie/. 

Problemem są także zmieniające się okoliczności faktyczne wraz z przebiegiem zatrudnienia 

cudzoziemca, na które niekiedy pracodawca lub jego służby kadrowe, mogą nie mieć wpływu, np. 

cudzoziemcowi w trakcie pracy skończy się prawo pobytu lub z przyczyn obiektywnych może 

nastąpić zmiana jego miejsca pracy, rodzaju pracy, itd. Każda taka sytuacja może w zależności od 

okoliczności skutkować stanem prawnym kwalifikowanym jako nielegalna praca cudzoziemca. 
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Wskazanie barier i uwarunkowa ń skuteczno ści realizacji zada ń związanych z kontrolami 

legalno ści zatrudnienia cudzoziemców 

 

Kontrole legalności pracy cudzoziemców, przeprowadzane przez inspektorów pracy, 

w szczególności przez inspektorów spoza sekcji legalności zatrudnienia, były i są zasadniczo 

wyłącznie tzw. kontrolami z dokumentów. Bezpośredni kontakt inspektora pracy z cudzoziemcami, 

zwłaszcza powiązany z legitymowaniem cudzoziemców i odbieraniem od nich oświadczeń na 

stanowiskach pracy stanowi rzadkość, ograniczoną głównie do przypadków prowadzenia kontroli 

wspólnych z funkcjonariuszami Straży Granicznej. W przypadku kontaktów bezpośrednich należy 

wskazać na główną barierę językową. Najczęściej kontrolowaną grupą cudzoziemców, jak 

powszechnie wiadomo, są obywatele Ukrainy. Tymczasem praktycznie żaden inspektor pracy w 

OIP we Wrocławiu nie posługuje się komunikatywnie językiem ukraińskim. Ponadto należy 

podkreślić, iż bardzo często zdarza się, że cudzoziemcy – nie mając przed sobą na kontroli 

umundurowanego, uzbrojonego funkcjonariusza Straży Granicznej lub Policji – nie współpracują 

z kontrującymi, odmawiają wypełnienia oświadczeń do kontroli, wylegitymowania się, stwierdzając 

np. że nie mają przy sobie dokumentów tożsamości. Ponadto do rzadkości należą sytuacje, w 

których dokumenty posiadane przez cudzoziemców przy sobie podczas wszczęcia kontroli są 

wystarczające do dokonania pełnej oceny legalności pracy cudzoziemca, zwykle wystarczają 

wyłącznie do stwierdzenia legalności pobytu. Dokumenty dot. legalności pracy cudzoziemców 

/oświadczenia PUP, zezwolenia na pracę, itd./ jeśli są przechowywane to wraz z pozostałą 

dokumentacją pracowniczą, zwykle w zewnętrznych biurach rachunkowo-kadrowych, etc. Skutkuje 

to opóźnieniami w przedłożeniu dokumentacji do kontroli. W takich sytuacjach zwykle – zanim, na 

podstawie dokumentów dostarczonych po kilku dniach przez pracodawcę, kontrola wykaże 

nielegalną pracę cudzoziemca – cudzoziemiec w międzyczasie spokojnie zdąży zakończyć lub 

porzucić pracę w danym zakładzie, zwłaszcza gdy był świadomy, iż wykonywał pracę bez 

wymaganych dokumentów legalizacyjnych. Uniemożliwia to pociągnięcie cudzoziemca do 

odpowiedzialności za nielegalne wykonywanie pracy, gdyż na czas podpisywania protokołu kontroli 

nie jest on już dostępny w zakładzie pracy. 

W przypadku kontroli przedkładanych przez pracodawcę dokumentów cudzoziemców, 

głównym problemem jest nieuzyskiwanie, nie gromadzenie, a następnie nieposiadanie do kontroli 

przez podmioty kompletu dokumentów niezbędnych do pełnej oceny legalności pobytu i pracy 

cudzoziemców. Bardzo często jest to wynikiem okoliczności, iż kontrolowany pracodawca lub jego 

służby kadrowe nie mają dostatecznej wiedzy w przedmiotowym temacie. Są przekonani, że 

wystarczające dokumenty posiadają, tymczasem nie są one w rzeczywistości kompletne /np. 

podmiot zgromadził tylko kartę pobytu cudzoziemca, nie zgromadził decyzji o zezwoleniu na pobyt, 

co uniemożliwia ustalenia jej podstawy prawnej/ bądź nie dotyczą całego objętego kontrolą okresu 

pracy cudzoziemca. W sytuacji, gdy cudzoziemiec aktualnie na czas kontroli wykonuje jeszcze 

pracę, istnieje możliwość uzyskania od niego i uzupełnienia wymaganej dokumentacji. Jeśli jednak 
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dotyczy to cudzoziemca, który zakończył pracę przed wszczęciem lub w toku kontroli, powstaje 

trudny do szybkiego pokonania problem. Istnieje bowiem wówczas konieczność zwrócenia się po 

wymagane informacje i dokumenty do właściwego powiatowego urzędu pracy i/lub właściwego 

urzędu wojewódzkiego. Opóźnia to znacznie zakończenie kontroli, wymaga od kontrolującego 

dodatkowych czynności administracyjno-biurowych, itd. Należy przy tym zaznaczyć, iż z 

obowiązujących przepisów wynika jedynie obowiązek po stronie pracodawcy uzyskania i 

przechowywania kopii dokumentu poświadczającego legalność pobytu cudzoziemca w okresie 

jego pracy. Przepisy wprost nie nakładają na pracodawców obowiązku przechowywania kompletu 

dokumentacji poświadczającej legalność pobytu i pracy cudzoziemców przez określony okres, 

także po zakończeniu wykonywania pracy. 

Ponadto należy wskazać, iż zagadnienia kontroli legalności powierzania pracy cudzoziemcom 

i wykonywania pracy przez cudzoziemców nie należą do prostych i sprawiają trudności także 

inspektorom pracy, zwłaszcza spoza sekcji legalności zatrudnienia. Analiza dokumentacji 

pokontrolnej, zwłaszcza treści protokołów kontroli, wskazuje, iż wciąż zdarzają się przypadku, że 

kontrolujący, albo dość pobieżnie dokonują takich kontroli, np. ograniczając się do zapoznania się 

tylko z podstawowymi dokumentacji wytworzonymi przy powierzeniu cudzoziemcom pracy i nie 

dokonują szczegółowych ustaleń dot. dalszego przebiegu tej pracy (np. dot. wysokości faktycznie 

wypłacanego cudzoziemcom wynagrodzenia, oględzin rodzaju faktycznie wykonywanej przez 

cudzoziemców pracy), albo nie dokonują kompleksowych ocen legalności pobytu oraz pracy 

cudzoziemców, np. pomijają ustalenia dot. legalności pobytu cudzoziemców, ustalenia dot. 

zgodności warunków pracy z oświadczeniem lub zezwoleniem, dokonują ustaleń dot. tylko czasu 

kontroli, nie całego przebiegu zatrudnienia cudzoziemca. W skomplikowanych stanach faktycznych 

i prawnych kontrolujący niekiedy ograniczają się do ustalenia stanu faktycznego i opisania 

dokumentów posiadanych i przedłożonych przez pracodawcę i cudzoziemca, bez dokonywania 

ostatecznych wiążących stwierdzeń, czy praca cudzoziemca ma czy nie ma charakteru legalnego. 

 

Pożądane działania ze strony innych organów 

Przede wszystkim za pożądane należy uznać działania ustawodawcze nakierowane na 

zmiany prawne, eliminujące opisane wcześniej, główne przyczyny nieprawidłowości, tj.: 

 pewne ograniczenie masowej imigracji, za pomocą wyznaczenia realnych (odpowiadających 

potrzebom pracodawców, bez wypierania ob. polskich z rynku pracy) limitów ilościowych 

(ogólnokrajowych i wojewódzkich, a może także powiatowych) cudzoziemców dopuszczonych 

do rynku pracy wraz z kryteriami zależnymi od tzw. zawodów deficytowych, 

 jednoczesne uproszenie (obecnie dość skomplikowanego) prawa dot. zasad legalnego 

powierzania pracy cudzoziemcom i wykonywania pracy przez cudzoziemców; maksymalnie 

możliwe uproszczenie zasad dostępu cudzoziemców do rynku pracy bez zezwoleń oraz 

wydawanie tylko jednego rodzaju zezwolenia o dostępie w ramach ww. limitu lub limitów; 
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 uregulowanie rynku agencji zajmujących się sprowadzaniem cudzoziemców oraz legalizacją 

pobytu i pracy cudzoziemców, 

 urealnienie sankcji z tytułu powierzania cudzoziemcom nielegalnej pracy i z tytułu nielegalnego 

wykonywania pracy przez cudzoziemców; w szczególności za zasadne należy uznać znaczne 

podwyższenie maksymalnych kar oraz uzależnienie ich wysokości w przypadku 

cudzoziemców od długości okresu nielegalnej pracy, a w przypadku pracodawców – 

dodatkowo od ilości nielegalnie zatrudnianych cudzoziemców; ponadto za wyjątkowo 

właściwą należy uznać propozycję przeniesienia trybu karania podmiotów powierzających 

pracę z trybu wykroczeniowego na tryb kar administracyjnych. 

  



 

 

 
Strona 142 

 

  

VIII. Tematy własne 

W roku 2016 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 tych tematów. 

 

1. Ograniczenie zagrożeń zawodowych w zakładach produkcji 

prefabrykatów budowlanych, ze szczególnym uwzględnieniem stolarki 

budowlanej 

Kontrole realizowane w ramach tego zagadnienia były kontynuacją kontroli, realizowanych 

w 2015 r. W ramach tych kontroli, dotyczących przedsiębiorców produkujących określone materiały 

budowlane, w 2015 r. na terenie działania OIP we Wrocławiu kontrolą objęto wyłącznie zakłady 

produkujące ceramikę budowlaną (cegły, dachówkę) oraz wyroby z betonu. Wytyczne na 2016r 

obejmowały również producentów stolarki budowlanej, stąd zrodziła się w OIP we Wrocławiu 

potrzeba kontynuacji realizacji tematu w 2016 r., w ramach tematu własnego, zaakceptowanego 

przez GIP, w zakładach produkujących wskazany asortyment. Kontrolami objęto zakłady 

produkujące stolarkę budowlaną (drzwi, okna, parapety) z drewna, aluminium i PVC. Kontrole 

przeprowadzono w okresie 01.03.÷ 31.10.2016 r. 

Biorąc pod uwagę liczbę zatrudnionych, kontrolą objęto: 2 zakłady duże (zatrudniające 50-250 

osób), 3 zakłady średnie (zatrudniające 10-49 osób), a pozostałe 7 to mikroprzedsiębiorstwa 

(zatrudniające <10 osób). W grupie kontrolowanych zakładów nie znalazły się zakłady bardzo duże 

(>250 osób). Ze wstępnego rozpoznania dokonanego przez koordynatora tematu wynika, że na 

terenie działania OIP we Wrocławiu takie zakłady nie występują. Ogółem stan zatrudnienia  

w kontrolowanych zakładach to 307 osób, z tego 281 to osoby zatrudnione na umowę o pracę. 

 

 

Krótka charakterystyka badanych zagadnie ń. 

 

Podstawowe zagadnienia tych kontroli obejmowały następujące zagadnienia: 

 przygotowanie pracowników do pracy, w tym: szkolenia w zakresie bhp, profilaktyczne 

badania lekarskie, gospodarka odzieżą i obuwiem roboczym oraz przydział pracownikom ŚOI, 

uprawnienia kwalifikacyjne pracowników, zagadnienia związane z oceną ryzyka zawodowego, 

 obiekty i pomieszczenia pracy, w szczególności: spełnienie wymagań kubaturowo-

powierzchniowych obiektów i pomieszczeń, ich stan techniczny, zabezpieczenie  

i oznakowanie miejsc niebezpiecznych, a także oświetlenie, ogrzewanie i wentylacja obiektów 

i pomieszczeń, 
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 pomieszczenia hig-san. i ich stan techniczny, 

 rozpoznanie stopnia oddziaływania czynników środowiska pracy na stanowiskach  

i w procesach pracy, głównie hałasu i pyłu. 

 urządzenia i instalacje elektroenergetyczne w kontekście właściwej ich eksploatacji  

i przeprowadzania wymaganych pomiarów skuteczności działania ochrony 

przeciwporażeniowej, 

 maszyny i urządzenia techniczne w zakresie stanu urządzeń ochronnych i elementów 

sterowniczych, instrukcji bhp przy ich obsłudze, a także wymagana dokumentacja dla 

urządzeń technicznych podlegających dozorowi i wózków transportowych, 

 transport wewnątrzzakładowy, w zakresie stanu technicznego i oznakowania dróg  

i środków transportu, sprzęt pomocniczy i instrukcje dot. transportu, 

 magazynowanie i składowanie, a w szczególności miejsca i sposobu składowania materiałów 

oraz stosowne instrukcje w tym zakresie. 

 

Dane liczbowe dotycz ące liczby zastosowanych środków prawnych. 

 

Poniższa tabela obrazuje dane liczbowe dotyczące środków prawnych wydanych po tych 

kontrolach, które  dotyczą wyłącznie środków prawnych zakodowanych/zaliczonych do tematu. 

 

 

 

 

 ogółem wykon. *) % wykon. *) 
 

uwagi 

Liczba kontroli 
 

12 - -  

Liczba decyzji: 
-ogółem 
-ustnych 
-na piśmie 
 
Podlegających wykonaniu: 
− ze 108 kpa, 
− wstrzymania eksploatacji maszyn 
− skierowania 
− w tym l. pracowników 

 
101 
51 
50 
 
 
 

22 
 

12 
1 
1 

 
79 
51 
28 

 
 
 

22 
 

12 
1 
1 

 
78 
100 
56 

 
 
 

100 
 

100 
100 
100 

 

L. wniosków 9 4 44,5  

l. mandatów - - -  

l. środki wychowawcze - 1 -  

Tabela 28. Efekty działań kontroli przeprowadzonych przez inspektorów pracy Okręgowego 

Inspektoratu Pracy we Wrocławiu w roku 2016, w ramach realizacji ww. zagadnienia 
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Liczba porad: 
− prawnych, 
− technicznych, 
− legalność zatrudnienia  
 

 
18 
38 
4 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 

*) wg stanu na dzień 30.11.2016 r. 

 

Wydane w czasie kontroli środki prawne dotyczyły poprawy przestrzegania przepisów bhp,  

a przez to poprawy warunków pracy 543 pracowników, z tego w stosunku do 431 pracowników, 

poprawa ta już się dokonała, co stwierdzono na podstawie informacji o wykonaniu decyzji 

posiadanych na dzień 30.11.2016r. Na uwagę zasługuje fakt 100% realizacji decyzji ustnych, co 

oznacza, że inspektorzy pracy właściwie dobierają ten rodzaj środka prawnego do regulowania 

nieprawidłowości. Zadowalający wskaźnik (100%) realizacji decyzji osiągnięto również w stosunku 

do tzw. decyzji z natychmiastowym wykonaniem. Daje się zauważyć stosunkowo duży wskaźnik 

78% realizacji decyzji nakazowych. Pozostałe ok. 22% to decyzje głównie w trzech kategoriach: 

nie upłynął wyznaczony termin ich realizacji, wyznaczony termin został prolongowany, brak 

informacji nt. realizacji decyzji ze strony adresata. Dane dotyczące wykonania środków prawnych 

zaczerpnięto z informacji pracodawców. W bieżącym roku nie przeprowadzano rekontroli 

sprawdzających realizację decyzji. W stosunku do pracodawców nie udzielających takich 

informacji, przewiduje się rekontrole w 2017r. 

 

Najczęściej wyst ępuj ące nieprawidłowo ści 

 

Analiza danych statystycznych dotyczących nieprawidłowości stwierdzanych w czasie kontroli 

(zestawienie zbiorcze w dalszej części opracowania), nie wskazuje na istnienie zauważalnych 

szczególnych obszarów nasilenia zaniedbań i naruszeń przepisów.  

W każdym z bloków tematycznych pojawiły się nieprawidłowości, jednak nie występowały one 

nagminnie w znaczącym odsetku kontrolowanych zakładów i miały raczej charakter incydentalny. 

Najczęściej występujące nieprawidłowości (brak lub uchybienie) stwierdzane w trakcie tych 

kontroli, które wystąpiły w stosunkowo licznej grupie zakładów, dotyczą: 

 bloku przygotowania pracowników do pracy, w szczególności: 

− wyposażenia pracowników w odzież i obuwie robocze (w kategorii brak – 2 

nieprawidłowości w 2 zakładach; w kategorii uchybienie – 6 nieprawidłowości w 2 

zakładach), 

− oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy - poddano kontroli 34 stanowiskach 

pracy (w kategorii brak – 7 nieprawidłowości w 3 zakładach; w kategorii uchybienie – 3 

nieprawidłowości w 2 zakładach), 
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 bloku dotyczącego pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ich stanu technicznego (w kategorii 

brak – 3 nieprawidłowości w 2 zakładach; w kategorii uchybienie – 6 nieprawidłowości w 4 

zakładach), 

 bloku dotyczącego maszyn i urządzeń technicznych (poddano kontroli aż 109 różnego rodzaju 

maszyn), w szczególności: 

− brak osłon lub innych zabezpieczeń elementów maszyn stwierdzono przy 19 maszynach 

w 3 zakładach; 

− brak lub uchybienia w zakresie zapewnienia pracownikom właściwych instrukcji bhp 

dotyczących obsługi maszyn i urządzeń (16 nieprawidłowości w 3 zakładach). 

 

Wynika z powyższego, że najczęściej występujące nieprawidłowości, zarówno w odniesieniu 

do liczby zakładów, w których nieprawidłowość stwierdzono (25% zakładów), jak i liczby 

nieprawidłowości w poszczególnych kontrolach (17,5% maszyn poddanych kontroli), dotyczą 

zagadnienia braku lub nie stosowania urządzeń zabezpieczających przed dostępem do stref 

niebezpiecznych – w tym tzw. strefy narzędziowej. Poniżej fotografie obrazujące dwa przykłady 

nieprawidłowości w tym zakresie. 

 

 

Fot. 19. 

Brak osłony (urządzenia ochronnego) 
strefy pracy wrzeciona frezarki 
dolnowrzecionowej, służącej m.in. do 
obróbki zakończeń profili aluminiowych 
do produkcji ram okien i ościeżnic. 
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Fot. 20 

Podjęte działania prewencyjne. 

 

W trakcie kontroli udzielono ogółem aż 60 porad, w tym 38 w zakresie technicznego 

bezpieczeństwa pracy. Adresatami porad byli głównie pracodawcy, służba bhp, ale również 

pracownicy. Innych działań prewencyjnych nie prowadzono. 

 

Podsumowanie i wnioski 

 

Zgodnie z wstępnym założeniem do realizacji zadania, do kontroli wytypowano zakłady, 

zajmujące się produkcją stolarki budowlanej. W ramach realizacji tematu rozpoznano stan 

przestrzegania przepisów w części zakładów tej branży na Dolnym Śląsku, dobierając do kontroli 

zakłady różnej wielkości zatrudnienia.  

Z uwagi na skontrolowaną stosunkowo niewielką próbkę zakładów, formułowanie 

jednoznacznej diagnozy w zakresie przyczyn naruszeń przepisów bhp w branży produkującej 

stolarkę budowlaną, mogą być nieadekwatne w odniesieniu do całej branży.  

W rozpatrywanych przypadkach, w ocenie inspektorów pracy wykonujących kontrole, 

przyczyną nieprawidłowości były bieżące zaniedbania i lekceważenie bądź brak znajomości 

obowiązków wynikających z przepisów, zarówno przez operatorów maszyn, jak i przez osoby 

dozoru organizujące pracę. Wskazuje na to incydentalny charakter nieprawidłowości w 

poszczególnych blokach tematycznych, z wyjątkiem stosunkowo znacznego wskaźnika 

nieprawidłowości dotyczących stanu technicznego użytkowanych maszyn. Jednak na podkreślenie 

zasługuje zauważalna tendencja spadkowa w zakresie ilości stwierdzanych nieprawidłowości, w 

porównaniu do podobnych tematycznie kontroli realizowanych w kolejnych latach, co świadczy o 

skuteczności dotychczasowych działań inspektorów pracy, nie tylko w zakresie kontroli, ale również 

kształtowania świadomości pracodawców o ciążących na nich obowiązkach związanych z 

przygotowaniem pracowników do pracy i organizacją stanowisk pracy. Jest to również efektem 

działań prewencyjnych i promocyjnych, popularyzujących zagadnienia prawa pracy, realizowanych 

Brak osłony (urządzenia ochronnego) 
strefy pracy piły tarczowej w pilarce 
formatowej. 
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od wielu lat przez Urząd w skali kraju. Niemniej jednak nieprawidłowości w pewnym odsetku 

podmiotów wystąpiły, co oznacza trafny dobór branży do przeprowadzenia kontroli. Stwierdzone 

nieprawidłowości, nie tylko regulowane środkami prawnymi przypisanymi do tematu, ale również 

innych uchybień w zakresie prawa pracy, wskazuje na potrzebę podejmowania działań kontrolno-

nadzorczych w branżach związanych z budownictwem, w tym produkujących materiały budowlane 

i prefabrykaty na rzecz budownictwa. 

W ocenie inspektorów pracy  realizujących kontrole, występuje potrzeba ukierunkowania 

kontroli, również poza harmonogramem, na zakłady takich szczególnych  branż, jak produkcja 

materiałów i prefabrykatów budowlanych. Branża ceramiczna na terenie OIP we Wrocławiu 

praktycznie została w 2015r pod tym kątem zweryfikowana (poddano kontroli wszystkie duże 

zakłady). Pierwsze sygnały o licznych nieprawidłowościach w zakresie bhp w branży prefabrykatów 

betonowych wynikające z 3 kontroli przeprowadzonych w 2015, a także kontrole przeprowadzone 

w bieżącym roku w przedsiębiorstwach produkujących stolarkę budowlaną, w ramach tzw. tematu 

własnego, wskazują na potrzebę kontynuacji kontroli w branży, również w kolejnych latach, co, 

mamy nadzieję, pozostawi trwały efekt w postaci dalszej poprawy warunków pracy pracowników 

zatrudnionych w tej branży. 

2. Kontrole podmiotów organizujących wypoczynek dzieci i młodzieży 

W ramach realizacji tematu „Kontrole podmiotów organizujących wypoczynek dzieci  

i młodzieży” badano zagadnienia dotyczące: eksploatacji obiektów i pomieszczeń pracy oraz 

legalność zatrudnienia. Kontrole zostały przeprowadzone w okresie ferii zimowych i okresie 

wakacyjnym 2016 roku. 

W zakresie przedmiotowym obejmującym eksploatację obiektów i pomieszczeń pracy,  

w ramach realizacji niniejszego tematu, inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy  

we Wrocławiu, przeprowadzili ogółem 17 kontroli . 

W wyniku tych kontroli wydano ogółem 72 decyzje nakazowe, w tym 49 decyzji pisemnych,  

z których 17 było opatrzonych rygorem natychmiastowej wykonalności oraz 23 decyzje ustne . 

Na podstawie ustaleń dokonanych w trakcie kontroli przeprowadzanych w ramach realizacji 

niniejszego tematu, inspektorzy pracy skierowali do pracodawców 11 wyst ąpień, zawierających 

24 wnioski , które dotyczyły 54 pracowników. 

Wobec osób odpowiedzialnych za wyżej wymienione nieprawidłowości, wynikające  

z nieprzestrzegania przepisów prawa pracy w tym bezpieczeństwa i higieny, zastosowano  

6  środków wychowawczych . 

 

W zakresie przedmiotowym obejmującym legalność zatrudnienia, inspektorzy pracy 

Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu, przeprowadzili 18 kontroli . 

W wyniku tych kontroli wydano ogółem 10 decyzji nakazowych , w tym 8 decyzji pisemnych,  

z których 6 było opatrzonych rygorem natychmiastowej wykonalności oraz 2 decyzje ustne. 
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Na podstawie ustaleń dokonanych w trakcie kontroli przeprowadzanych w ramach realizacji 

niniejszego tematu, inspektorzy pracy skierowali do pracodawców 11 wyst ąpień, zawierających 

15 wniosków , które dotyczyły 33 pracowników . 

Wobec osób odpowiedzialnych za wyżej wymienione nieprawidłowości, wynikające  

z nieprzestrzegania przepisów prawa pracy w tym bezpieczeństwa i higieny, zastosowano  

2  środki wychowawcze . 

 

3. Przestrzeganie przepisów bhp oraz w zakresie legalności zatrudnienia  

w zakładach zajmujących się utrzymaniem czystości w miastach 

 

Kontrole w zakresie zadania własnego pn. „Przestrzeganie przepisów bhp oraz w zakresie 

legalności zatrudnienia w zakładach zajmujących się zajmujących się utrzymaniem czystości w 

miastach” został zrealizowany przez inspektorów pracy OIP Wrocław w okresie 1.02.2016r. – 

31.10.2016. Temat ten obejmował stan bhp przy wykonywaniu niżej wymienionych prac:  

• przy utrzymaniu czystości w miastach 

• przy pielęgnacji zieleni 

• przy dekorowaniu i sprzątaniu dekoracji miast. 

Kontrolą objęto: ocenę ryzyka zawodowego, badania lekarskie, szkolenia bhp, czynniki szkodliwe, 

niebezpieczne i uciążliwe, zaplecze higieniczno – sanitarne, stanowiska i procesy pracy, prace 

szczególnie niebezpieczne, maszyny i urządzenia techniczne, nadzór i kontrola stanu bhp oraz 

wypadki przy pracy 

Dodatkowo przeprowadzono kontrole legalności zatrudnienia obywateli polskich.  

Inspektorzy pracy przeprowadzili łącznie 7 kontroli z w/w tematu.  

 

Ustalenia z kontroli 

 

Ocena ryzyka zawodowego 

Kontrola z dokumentacji oceny ryzyka zawodowego wykazała, w szczególności: 

  nie uwzględniano na stanowisku pilarza, operatora sprzętu do pielęgnacji roślin oraz 

pracownika porządkowego zagrożeń związanych z drganiami miejscowymi, oraz z hałasem 

(dot. pilarek, kos, kosiarki, nożyc spalinowych),  

 nie uwzględniano na stanowisku operatora podnośnika koszowego zagrożeń związanych z 

drganiami miejscowymi i hałasem przy obsłudze kosiarki, nożyc i rębaka, oraz zagrożeń 

związanych z upadkiem z wysokości, porażeniem prądem elektrycznym podczas pracy w 

pobliżu linii energetycznych.  
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 nie uwzględniano zagrożeń pożarowych i wybuchowych związanych ze stosowaniem 

benzyny, olejów do smarowania, zatrucia gazami spalinowymi, mimo występowania tych 

zagrożeń na stanowisku pracy.  

 nie uwzględniano zagrożeń: związanych ze stosowaniem czynników chemicznych, zagrożeń 

biologicznych, zapyleniem, zmiennymi warunkami atmosferycznymi (opady atmosferyczne, 

zmienna temperatura, oblodzenie chodników, upadek śniegu z dachu, infekcje chorobowe), 

obciążeniem układu mięśniowo – szkieletowego (ręczne prace transportowe) stresu (kontakt 

z ludźmi, agresja zwierząt domowych).  

 

 ocena ryzyka zawodowego na stanowisku ładowacz nieczystości stałych, zamiatacz ulic nie 

zawiera wyszczególnienia: stosowanych maszyn, narzędzi, niebezpiecznych, szkodliwych i 

uciążliwych czynników środowiska pracy, środków ochrony indywidualnej i zbiorowej, osób 

pracujących na tym stanowisku. Ocena ta zawiera zdaniem inspektora pracy  nieadekwatne 

środki profilaktyczne, np. dla zagrożenia pogryzienia przez psa wpisano paralizator. Nie 

zaproponowano środków profilaktycznych dla zagrożeń: uderzenia i upadek na niższy poziom. 

Stad też, jakość dokumentacji ocen ryzyka zawodowego w kontrolowanych zakładach jest 

wysoce niezadowalająca. 

 

Badania lekarskie 

Ponieważ zgodnie z obecnym stanem prawnym pracodawcy nie mają obowiązku 

przechowywania kopii skierowań na badania lekarskie pracowników, inspektorzy pracy nie zawsze 

mieli możliwość skontrolowania tych skierowań. W niektórych przedsiębiorstwach okazało się to 

jednak możliwe i tak przede wszystkim stwierdzano brak zamieszczenia w skierowaniach na 

badania lekarskie zagrożeń szkodliwymi czynnikami biologicznymi i chemicznymi, 

 

W zakresie poddawania pracowników profilaktycznym badaniom lekarskim ustalono, w 

szczególności: 

 dopuszczanie do pracy pracowników bez ważnego orzeczenia lekarskiego  

w ośmiu przypadkach (dot. badań wstępnych) i jednym przypadku (dot. badan kontrolnych), 

  dopuszczenie do pracy dwóch osób zatrudnionych w ramach umów cywilnoprawnych nie 

poddanych badaniom lekarskim stwierdzającym brak przeciwwskazań do pracy na 

zajmowanych stanowiskach. 

 

Nieprawidłowości dotyczą również poddawania pracowników szczepieniom ochronnym przeciwko 

durowi brzusznemu osób zatrudnionych na stanowisku: pracownik gospodarczy, konserwator 

zieleni, przeciw tężcowi pracowników zatrudnionych przy wywozie odpadów komunalnych i w 

kontakcie z glebą i WZW typu A po roku 2006. 
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Szkolenia bhp 

W zakresie szkoleń bhp, kontrole wykazały, w szczególności: 

 nieaktualne szkolenia dla pracodawców i osób kierujących pracownikami i pracodawców. 

 brak  szkoleń bhp osób zatrudnionych w ramach umów cywilnoprawnych (3 osoby). 

 

Podsumowując: Brak szkoleń okresowych pracowników, pracodawców i osób kierujących 

pracownikami jest  zjawiskiem incydentalnym. 

 

 

Czynniki szkodliwe, niebezpieczne, uci ążliwe 

W zakresie gospodarowania odzieżą i obuwiem roboczym oraz środkami ochrony 

indywidualnej ustalono: 

 nie ustalono zasad przydziału odzieży i obuwia roboczego i środków ochrony indywidualnej 

oraz zasad dot. prania i konserwacji powyższych. 

 tabela przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej nie 

zawierała pozycji wymienionych w kartach charakterystyk niebezpiecznych i szkodliwych 

substancji i preparatów chemicznych stosowanych w przedsiębiorstwie. 

 nie wyposażono pracowników mimo występowania zagrożeń w bluzy, kurtki zimowe, środki 

ochrony indywidualnej słuchu, środki ochrony przed wibracjami, środki ochrony twarzy – 

przyłbic, ochrony antyprzecięciowe kończyn dolnych, odzież przeciwdeszczową.   

 nie wyposażono pracownika świadczącego pracę w kontakcie ze szkodliwą mieszaniną 

chemiczną w odpowiednie rękawice ochronne.  

 dwoje pracowników świadczyło pracę przy bezpośredniej obsłudze maszyn i urządzeń oraz w 

kontakcie z odpadami we własnej odzieży roboczej. 

Ustalono nieprawidłowości w zakresie organizacji prac w kontakcie z czynnikami szkodliwymi, 

niebezpiecznymi i uciążliwymi: 

 pracodawca wyposażył pracowników w instrukcję bhp stosowania czynników chemicznych nie 

precyzujących szczegółowo środków ochrony indywidualnej jakie pracownik winien stosować. 

 nie wyposażono pracowników w instrukcje bhp stosowania czynników chemicznych.  

 dwóch pracodawców nie posiadało kart charakterystyki niebezpiecznych i szkodliwych 

substancji i preparatów chemicznych stosowanych w przedsiębiorstwach. 

 nie sporządzono spisu aktualnie stosowanych niebezpiecznych i szkodliwych substancji i 

preparatów chemicznych  w jednym z przedsiębiorstw. 

 

Prace szczególnie niebezpieczne 

Przede wszystkim dotyczy to prac na wysokości, w tym prac na podnośniku koszowym, prac 

przy usuwaniu drzew trudnych, przy stosowaniu środków ochrony roślin, prac spawalniczych i przy 

użyciu pilarki łańcuchowej. Stwierdzono m.in.: 
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 brak wykazu prac szczególnie niebezpiecznych  

 niepełny wykaz prac szczególnie niebezpiecznych, nie obejmujący prac związanych z 

kontaktem z niebezpiecznymi i szkodliwymi czynnikami chemicznymi. 

 brak szczegółowych wymagań bhp przy pracach szczególnie niebezpiecznych w dwóch 

przedsiębiorstwach 

 brak zapoznania pracowników z bezpiecznymi zasadami wykonywania pracy 

 

Maszyny i urz ądzenia techniczne 

Przykładowe maszyny i urządzenia techniczne stosowane w kontrolowanych 

przedsiębiorstwach to: kosiarki spalinowe, kosy spalinowe, nożyce do cięcia gałęzi, rębak do 

gałęzi, podnośnik koszowy, prasy hydrauliczne itp., linie do sortowania odpadów (w tym 

przenośniki taśmowe). Stwierdzono:  

 brak kontroli maszyn i urządzeń 

 uszkodzony mechanicznie przewód zasilający przecinarkę 

 brak zabezpieczenia przed upadkiem butli z gazami technicznymi. 

 brak osłon elementów ruchomych linii do sortowania odpadów komunalnych 

 

Posiłki profilaktyczne i napoje 

Ustalono, że: 

 nie uwzględniono w wewnątrzzakładowych zasadach przydziału napojów przyznawania 

napojów podczas prac na otwartej przestrzeni przy temperaturze poniżej 10OC i powyżej 25OC.  

 nie określono wydatku energetycznego a tym samym nie ustalono pracowników do posiłków 

profilaktycznych w dwóch przedsiębiorstwach. 

  

Efekty uzyskane w czasie kontroli. 

W czasie kontroli inspektorzy pracy wystosowali do pracodawców szereg decyzji ustnych, 

celem niezwłocznego usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. Poniżej podano przykłady tych 

efektów: 

 niezwłocznie uaktualniono ocenę ryzyka zawodowego na stanowisku ogrodnik, uwzględniając 

w tej ocenie zagrożenia związane ze stosowaniem w procesie pracy niebezpiecznych i 

szkodliwych preparatów i substancji chemicznych 

 uzyskano karty charakterystyki niebezpiecznych i szkodliwych substancji i preparatów 

chemicznych 

 zapewniono wymianę wybitych szyb w pomieszczeniu higieniczno – sanitarnym, w tym szatni, 

 zapewniono wentylację w magazynie paliw i środków chemicznych 

 oznakowano magazyn paliw płynnych i środków chemicznych znakami o zakazie używania 

otwartego ognia 
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 opracowano i udostępniono pracownikom do stałego korzystania instrukcję bhp przy obsłudze 

prasy do zgniatania tworzyw sztucznych i papieru 

 zapewniono pracownikowi świadczącemu prace w kontakcie ze szkodliwymi i 

niebezpiecznymi substancjami i preparatami chemicznymi rękawice ochronne odporne na 

czynniki chemiczne 

 zapewniono przy apteczkach pierwszej pomocy wykazy pracowników wyznaczonych do 

obsługi apteczki przeszkolonych w udzielaniu pierwszej pomocy 

 oznakowano pojemnik z niebezpieczna substancją chemiczną 

 

Podsumowanie 

Stan przestrzegania prawa pracy, w tym przepisów bhp w kontrolowanych przedsiębiorstwach 

jest niezadowalający. Przyczyn takiego stanu rzeczy jest wiele, przykładowo: 

 Brak motywacji oraz świadomości zagrożeń (nie stwierdzono w kontrolowanych 

przedsiębiorstwach wypadków ciężkich śmiertelnych i zbiorowych)  

 Brak materiałów promujących bezpieczeństwo i higienę pracy w kontrolowanych zakładach 

 Powierzanie pełnienia zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy  

 Liczne błędy w dokumentacji oceny ryzyka zawodowego  

 Brak doświadczenia w doborze środków ochrony indywidualnej 

 Rutyna, pośpiech, niedocenianie poziomu ryzyka, brak działań proaktywnych 

 Brak codziennych prawidłowych nawyków, bezpiecznego zachowania 

 

Wnioski 

Poprawę stanu bhp w kontrolowanych jednostkach można osiągnąć poprzez: 

 prowadzenie działań prewencyjnych u pracodawców,  

 wydawnictwo broszur i informatorów,  

 prowadzenie regularnych kontroli i rekontroli pracodawców. 

 

4. Bezpieczeństwo pracy przy obsłudze maszyn rolniczych 

Informacje ogólne 

 

Celem przeprowadzanych kontroli było rozpoznanie stanu przestrzegania przez pracodawców 

zagadnień z zakresu technicznego bezpieczeństwa pracy przy eksploatacji maszyn i sprzętu 

rolniczego. W w/w okresie w 22 kontrolach (na 20 planowanych) inspektorzy pracy stwierdzili 

nieprawidłowości w przedmiotowym zakresie, regulując je decyzjami administracyjnymi . W wyniku 

w/w 22 kontroli inspektorzy pracy : 
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 wydali 23 nakazy na piśmie zawierające 75 decyzji administracyjnych oraz 5 nakazów ustnych 

zawierające 27 decyzji, które dotyczyły 197 pracowników; 

 sprawdzili wykonanie 81 decyzji organów PIP, wydanych w wyniku poprzednich kontroli, 

stwierdzając nie wykonanie 3 decyzji, co skutkowało wydaniem upomnienia w postepowaniu 

egzekucyjnym; 

 sprawdzili wykonanie 36 wniosków, skierowanych w wyniku poprzednich kontroli, do 

pracodawców przez organa PIP, stwierdzając nie wykonanie 2 

 

Rodzaje i skala wyst ępowania nieprawidłowo ści, dotycz ących zagadnie ń 

technicznego bezpiecze ństwa pracy.                   

 

Najwięcej decyzji w ilości 33 dotyczyło braku, bądź złego stanu technicznego osłon wałów 

przegubowo teleskopowych, co stanowi 47 % wszystkich wydanych decyzji. Drugą grupę 

najczęstszych nieprawidłowości stanowiły decyzje w ilości 31 dotyczące braku urządzeń 

ochronnych przy maszynach rolniczych, co stanowi 41 % wszystkich wydanych decyzji. Ostatnią 

najliczniejszą grupą nieprawidłowości, które skutkowało wydaniem 16 decyzji, był zły stan 

techniczny środków transportu rolniczego w szczególności przyczep. 

  

Uzyskane efekty 

 

Według stanu na dzień   30.11.2016 roku wykonanych zostało ogółem 54 decyzji (pisemnych 

i ustnych), co stanowi 53 % wszystkich (102) wydanych decyzji, a w wyniku realizacji tych decyzji 

usunięto nieprawidłowości, dotyczące 89 pracowników, co stanowi 45 % wszystkich (197) 

pracowników, objętych wszystkimi wydanymi decyzjami z tym, że konkretny pracownik został 

zaliczony tyle razy do grupy pracowników, objętych daną grupą decyzji oraz do grupy pracowników, 

dla której nieprawidłowości danego rodzaju już usunięto, ile razy dotyczyły go decyzje, dotyczące 

usunięcia nieprawidłowości tego rodzaju. W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości, wszczęto trzy 

postępowania w sprawach o wykroczenia, które skutkowały nałożeniem dwóch mandatów karnych 

kredytowanych w wysokości 1 000,00 zł i 1 500,00 zł oraz jednego pouczenia. 

 

Przyczyny powstania najistotniejszych stwierdzonych  nieprawidłowo ści.  

 

W ocenie inspektora pracy przyczyną tak dużej ilości niesprawnych wałów przegubowo 

teleskopowych, jest brak ich właściwej okresowej konserwacji zalecanej przez producentów, 

polegającej na regularnym smarowaniu łożysk pomiędzy wałem a osłoną. Powoduje to zacieranie 

się ww. łożysk a w konsekwencji rozerwaniem osłony przez łańcuch ograniczający jej obrót razem 

z wałem.  
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Wnioski  

 

W roku 2017 nie ma potrzeby kontynuowania kontroli z ww. tematu, gdyż obecne kontrole dają 

już pewien obraz występujących nieprawidłowości, co pozwoli w latach następnych skierowanie 

baczniejszej uwagi inspektorów pracy na najistotniejsze uchybienia w tym zakresie w celu ich 

wyeliminowania podczas rutynowych kontroli gospodarstw rolnych w ramach tematów centralnych, 

jak i własnych. 

5. Kontrole budów – inne 

Kontrole realizowane w ramach tego tematu własnego Okręgowego Inspektoratu Pracy we 

Wrocławiu, były przeprowadzane w sytuacji, kiedy nie można ich było zaliczyć do typowych 

tematów budowlanych. Celem dokonanie oceny przestrzegania przepisów prawa pracy, w tym 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przez przedsiębiorstwa budowlane. 

 

 

 

 

 

Zakresem tych kontroli objęto łącznie 956 pracuj ących , w tym: 

 715 osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę: 

− 13 kobiet, 

− 18 cudzoziemców, 

 58 osób świadczących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, 

 66 podmiotów samozatrudniających się. 

W wyniku przeprowadzonych kontroli inspektorzy pracy wydali 355 decyzji nakazowych ,  

w tym 73 decyzje pisemne, zawartych w 28 nakazach  wydanych pracodawcom oraz 282 decyzje 

ustne. Wśród tych decyzji było: 

 220 decyzji opatrzonych rygorem natychmiastowej wykonalności, na podstawie art. 108 

Kodeksu postępowania administracyjnego, 

 6 decyzji wstrzymania eksploatacji maszyn, 

 2 decyzje skierowania do innych prac, dotyczące 3 pracowników. 

Inspektorzy pracy skierowali także do pracodawców 10 wyst ąpień zawierających 17 wniosków . 

Wobec pracodawców i osób odpowiedzialnych zastosowano: 

 7 mandatów karnych, na łączną kwotę 10 000 zł, 

 17 środków wychowawczych. 

W trakcie tych kontroli, inspektorzy pracy udzielili ponadto 154 porady prawne , 266 porad 

technicznych  oraz 39 porad dotycz ących legalno ści zatrudnienia.  

  

W ramach realizacji tematu „Kontrole budów - inne” w roku 2016, inspektorzy pracy 

Okręgowego Inspektoratu pracy we Wrocławiu, przeprowadzili 122 kontroli  u 117 

przedsi ębiorców . 
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IX. Pozostałe działania w obszarze prewencji i prom ocji 

1. Programy i akcje prewencyjne, konkursy i szkolenia 

 

Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu uczestniczy w budowaniu kultury prewencji 

i praworządności w stosunkach pracy nie tylko poprzez 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 

coraz szerszej grupy odbiorców. W 2016 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.  

 

Programy prewencyjne 

 

Przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu w miejscu pracy to program mający na celu 

dostarczanie i rozpowszechnianie wiedzy na temat stresu i innych zagrożeń psychospołecznych, 

inspirowanie podmiotów do rozwijania umiejętności radzenia sobie ze stresem w pracy, a także 

merytoryczne wsparcie przedsiębiorstw zainteresowanych przeprowadzeniem oceny 

stresogenności cech pracy (poziomu stresu) w ramach programu prewencyjnego oraz promowanie 

przykładów dobrych praktyk zarządzania stresem i innymi zagrożeniami psychospołecznymi. 

W 2016 roku w programie wzięło udział 18 pracodawców, którzy uczestniczyli  

w szkoleniach, a część z nich przeprowadziło u siebie badanie oceny stresogenności cech pracy.  

W roku sprawozdawczym pracodawcy, przystępujący do realizacji programu podnosili, iż głównymi 

przesłankami jakimi się kierowali był wzrost świadomości wśród pracodawców znaczenia 

negatywnych zjawisk psychospołecznych w miejscu pracy dla komfortu pracowników, efektywności 

i jakości wykonywania powierzonych im obowiązków, a także postrzeganie dobrostanu 

pracowników i komfortu wykonywania przez nich pracy jako istotny warunek zatrudnienia. 

Pracownicy coraz częściej podejmując decyzję o zmianie miejsca pracy, uwzględniają nie tylko 

czynnik ekonomiczny (wysokość wynagrodzenia), ale również samopoczucie i higienę 

psychospołeczną środowiska pracy. Nierzadko są nawet gotowi zmienić miejsce pracy, tylko  

z powodu „toksycznej atmosfery środowiska pracy”, nawet gdyby ta zmiana miała wiązać się  

z obniżeniem wynagrodzenia za pracę. Pracodawcy dostrzegają tę tendencję i m. in. z tego 

powodu zależy im na budowaniu korzystnych warunków pracy, czemu sprzyja udział w programie.  

 Ponadto w kilku organizacjach odnotowano dążenie do poprawy warunków 

psychospołecznych pracy jako niezbędny warunek ograniczenia nadmiernej fluktuacji 

pracowników i ograniczenie absencji chorobowej. Dążenie do zwiększenia stopnia retencyjności 
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pracowników jest celem, którego osiągnięcie w znaczącej mierze jest uzależnione od tego jak 

bardzo pracownicy utożsamiają się z zakładem pracy i jak się w nim czują. 

 Wielu pracodawców bardzo chętnie przystępuje do programu, m. in. z tego powodu że nie 

generuje to dodatkowych kosztów po ich stronie. Wskazują, że są bardzo pozytywnie zaskoczeni 

realizowaniem tego programu przez Państwową Inspekcję Pracy i szczególnie podnoszą fakt, że 

jest to działanie darmowe. Pracodawcy współpracę z Państwową Inspekcją Pracy traktują jako 

element kreowania pozytywnego wizerunku organizacji. Pracownicy natomiast, postrzegają udział, 

zatrudniających ich pracodawców, w programie jako oczekiwany sposób dbałości o poprawne 

warunków pracy, zwłaszcza ze względu na kooperację z Państwową Inspekcją Pracy. Często 

sygnał taki pochodzi ze związków zawodowych. 

 

Program prewencyjny dla mikro zakładów „Zdobądź dyplom PIP” w 2016 roku objął 

działaniami ponad 50 pracodawców.  W 9 szkoleniach uczestniczyło łącznie 45 pracodawców,  

z czego 30 podpisało kartę zgłoszenia do programu. W roku sprawozdawczym przyznano łącznie 

14 Dyplomów – wręczonych uroczyście podczas gali podsumowującej działalność prewencyjną 

OIP we Wrocławiu. 

Po dokonaniu czynności kontrolnych inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy we 

Wrocławiu ocenili, że podstawowymi przesłankami jakie zadecydowały o udziale pracodawców w 

programie prewencyjnym „Zdobądź Dyplom PIP”  był kontakt z organami PIP, które w ich ocenie 

pozwalają im bez jakichkolwiek represji podnieść stan swojej wiedzy, a tym samym uczą się 

identyfikowania oraz eliminowania nieprawidłowości występujących w firmie. 

W roku 2016 podkreślano jako pozytywny aspekt programu - elastyczność  w kwestii ustalenia 

terminu realizacji zakwestionowanych wcześniej nieprawidłowości, a także terminu końcowego 

audytu zakładu. 

Niestety w dalszym ciągu, co najmniej połowa podmiotów kwalifikujących się do udziału w 

programie nie chce angażować się w działania z PIP poza udziałem w szkoleniu. Zauważa się, że 

przedsiębiorcy, którzy kończą pozytywnie program to najczęściej przedsiębiorcy zrzeszeni w 

izbach i stowarzyszeniach, którzy są bardziej świadomi bądź którzy zlecają część swoich zadań 

wyspecjalizowanym biurom. Głównie to oni podkreślają rzetelne opracowanie materiałów 

szkoleniowych, pomoc ze strony inspektorów pracy, a także możliwość wymiany doświadczeń  

z innymi uczestnikami programu, podczas przeprowadzanych przez ip szkoleń, czy też spotkań 

przy odbiorze wyróżnień. 

 

Zarządzanie bezpieczeństwem pracy - prewencja wypadkowa – program skierowany do 

zakładów pracy zatrudniających do 50 pracowników. W 2016 roku wytypowano zakłady 

z branży: obróbki metali i nakładanie powłok na metale, produkcji narzędzi, produkcji pojemników 

metalowych, produkcji konstrukcji metalowych i ich części, obróbka mechaniczna elementów 

metalowych, produkcja wyrobów  z drutu. 
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W 2016  roku w dwóch szkoleniach uczestniczyło łącznie 44 pracodawców z czego 31 

podpisało kartę zgłoszenia do programu. Po przeprowadzonych czynnościach kontrolnych podjęto 

decyzję o wręczeniu 3 zaświadczeń o ukończeniu programu oraz 9 zaświadczeń 

o udziale w szkoleniu Państwowej Inspekcji Pracy. 

 

Ograniczanie zagrożeń zawodowych w zakładach zajmujących się produkcja wyrobów 

tartacznych i wyrobów z drewna, to nowy program prewencyjny zaplanowany na lata 2016-2018. 

Celem programu jest ograniczanie zagrożeń wypadkowych i zawodowych w tartakach i zakładach 

stolarskich poprzez zapewnienie przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności 

bezpieczeństwa i higieny pracy, a także umożliwienie pracodawcom dostosowania zakładów pracy 

do obowiązującego prawa w drodze udziału w programie prewencyjnym, opartym na zasadzie 

samokontroli, poprzedzonym udziałem w szkoleniu i wyposażeniem ich w materiały i narzędzia, za 

pomocą których zostaną określone i wyeliminowane nieprawidłowości. 

W roku sprawozdawczym skierowano 211 zaproszeń do udziału w szkoleniu, z czego  

w trzech zorganizowanych szkoleniach (Wrocław, Wałbrzych, Twardogóra) uczestniczyło 41 

pracodawców.  Podczas szkoleń, a także w trakcie porad prawnych (w siedzibie i oddziałach OIP 

we Wrocławiu) oraz kontroli przekazano łącznie około 585 publikacji Państwowej Inspekcji Pracy 

związanych z tematem. 

 

Programy edukacyjne  

 

Podniesienie wśród młodzieży szkolnej i akademickiej poziomu wiedzy z zakresu prawnej 

ochrony pracy oraz bezpiecznych i higienicznych warunków pracy to także zadanie Państwowej 

Inspekcji Pracy. W 2016 roku Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu poprzez popularyzację 

zagadnień związanych z przestrzeganiem prawa pracy, zwłaszcza problematyki zawierania umów  

o pracę, w tym cywilnoprawnych, podejmowania pracy sezonowej i wakacyjnej oraz problematyki 

legalności zatrudnienia objął swoimi działaniami ponad 1 430 uczniów, studentów, młodocianych 

zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego. 

„Kultura bezpieczeństwa” to program edukacyjny realizowany we współpracy  

z nauczycielami,  wykładowcami akademickimi oraz instytucjami oświatowymi, a także partnerami, 

którzy są zainteresowani problematyką upowszechniania kultury praworządności i bezpieczeństwa 

pracy. Propagowanie wiedzy na temat bezpieczeństwa pracy staje się modne, coraz bardziej 

popularne, a nawet  pożądane szczególnie wśród młodzieży ostatnich klas szkól 

ponadgimnazjalnych. Podczas różnego rodzaju prelekcji wygłaszanych przez pracowników 

Państwowej Inspekcji Pracy oraz pogadanek z naszym udziałem, wśród młodzieży 

zaobserwowano zainteresowanie tematyką szczególnie w zakresie podjęcia pierwszej pracy oraz 

omawiania zagadnień dotyczących różnych form zatrudnienia. W trakcie udziału w imprezach 
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masowych takich jak Targi Pracy czy Dni Kariery można było również zauważyć, że spora część 

nauczycieli uczestniczących w spotkaniach wyraziła chęć przystąpienia do programu. 

 

W ramach realizacji kampanii informacyjno-promocyjnej ”Szanuj życie! Bezpieczna praca w 

gospodarstwie rolnym”, Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu przeprowadził łącznie 103 

szkolenia w tym 66 w Szkołach Podstawowych i 37 w Gimnazjach – razem przeszkolonych zostało 

2465 uczniów. Zajęcia dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów poświęcone były 

bezpieczeństwu dzieci na wsi podczas zabawy jak również podczas uczestniczenia w lekkich 

pracach wykonywanych w gospodarstwie rolnym. Zajęcia prowadzone były w oparciu o własne 

prezentacje multimedialne i filmy edukacyjne wydawnictwa Państwowej Inspekcji Pracy  jak 

również KRUS, które cieszyły się dużym zainteresowaniem, szczególnie młodszej części 

odbiorców.  

Ponadto zorganizowano 19 konkursów w 13 Szkołach Podstawowych i 6 Gimnazjach – objęto 

nimi 680 uczniów. Podjęto również działania na rzecz uczniów szkół rolniczych (5 szkoleń dla 96 

uczniów). 

W 2016 roku Okręgowy Inspektorat Pracy objął swoją działalnością edukacyjną także około  

864 rolników. Podczas szkoleń wykorzystywano prezentacje multimedialne i filmy DVD 

zawierające szereg przykładów z nieprawidłowościami i zagrożeniami jak też zasadami bhp przy 

wykonywaniu szeregu prac i czynności w gospodarstwie rolnym. Rolnicy byli informowani głównie 

o zagrożeniach i głównych przyczynach wypadków w grupie "upadek osób", które stanowią 50% 

wszystkich wypadków. 

 

Konkursy 

 

W roku 2016 Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu przeprowadził łącznie  

6 konkursów (wynikających z harmonogramu działania Państwowej Inspekcji Pracy oraz zadań 

własnych Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu). 

Do najbardziej prestiżowego konkursu „Pracodawca organizator pracy bezpiecznej” 

zgłoszonych zostało w 2016 roku 6 pracodawców. Wytypowany przez komisję okręgową do etapu 

centralnego zakład ACCUROMM CENTRAL EUROPE SP. Z O.O. z ŁĘGU zdobył II miejsce  

w kategorii zakładów pracy zatrudniających do 50 pracowników i odebrał nagrodę na  Zamku 

Królewskim w Warszawie. 

 Konkurs „Poznaj swoje prawa w pracy” zgromadził, w lutym 2016 roku, 31 uczniów  

z 16 szkół ponadgimnazjalnych.  

W roku 2016 do etapu regionalnego „Konkursu dla pracowników młodocianych zatrudnionych 

w rzemiośle” zorganizowanego w siedzibie Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu 

przystąpiło 16 osób. Na podstawie uzyskanych wyników w eliminacjach pisemnych,  
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w ogólnopolskim finale konkursu dla pracowników młodocianych zatrudnionych w rzemiośle, okręg 

dolnośląski reprezentowały 2 osoby. 

Komisja konkursowa zorganizowana w Okręgowym Inspektoracie Pracy we Wrocławiu, 

w tegorocznej edycji konkursu „Buduj bezpiecznie” oceniła łącznie 18 zgłoszeń konkursowych.  

Po analizie dokonanych zgłoszeń oraz dokumentacji pokontrolnej inspektorów pracy (każda 

budowa podlegała co najmniej dwóm kontrolom) przyznano 1 i 3 miejsce oraz 3 wyróżnienia. 

Ponadto dodatkowo wyróżniono 2 kierowników budów oraz dwóch koordynatorów ds. bhp. 

Pierwsze miejsce w 2016 roku otrzymała  Skanska S.A. Oddział Budownictwa Ogólnego Wrocław 

– Budowa Budynku Green 2day -  Wrocław natomiast miejsce trzecie : Budimex S.A. Warszawa – 

Budowa Centrum Badawczo – Rozwojowego „Mondelez” Bielany Wrocławskie. 

29 czerwca 2016 w siedzibie Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego ubezpieczenia 

Społecznego we Wrocławiu, odbyło się podsumowanie konkursu ”Bezpieczne Gospodarstwo 

Rolne 2016”, etapu regionalnego i wojewódzkiego. Podstawowym celem konkursu było 

promowanie zasad ochrony zdrowia i życia podczas pracy w gospodarstwie rolnym oraz wyłonienie 

gospodarstw posiadających największe osiągnięcia we wdrażaniu tych zasad. 

W czasie wizytacji gospodarstw rolnych komisja konkursowa zwracała uwagę na czynniki, które 

mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego. Oceniano min. stan budynków 

gospodarczych, stan techniczny ciągników i maszyn rolniczych, przyczep, pilarek, drabin, instalacji 

elektrycznych, zabezpieczeń przeciwpożarowych, warunków bytowania i obsługi zwierząt. 

Ponadto w 2016 roku odbyły się konkursy organizowane przez Okręgowy Inspektorat Pracy 

we Wrocławiu wspólnie z Dolnośląską Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy: 

Pracodawca przyjazny młodzieży oraz konkurs wiedzy o zasadach bhp dla młodzieży zatrudnionej 

w ramach ohp. Pracodawcą przyjaznym młodzieży w 2016 roku został VOLKSWAGEN MOTOR 

POLSKA SP. Z O.O. z Polkowic. 

Natomiast w ramach konkursów własnych w roku 2016 Okręgowy Inspektorat Pracy  

we Wrocławiu zorganizował po raz kolejny konkurs pn. „Wzorowy pracownik służby bhp 

województwa dolnośląskiego”, w którym wyróżnionych zostało trzech pracowników służby bhp. 
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2. Poradnictwo prawne i techniczne 

 

 

 

 

 

Przykłady ilustruj ące problematyk ę porad  

 

Stosunek pracy 

W lutym 2016 r. po poradę zgłosił się były pracownik podmiotu z Dusznik-Zdroju, który m.in. 

pracował bez umowy o pracę zawartej na piśmie. Pracodawca również nie prowadził ewidencji 

czasu pracy pracowników. W związku z tym były pracownik został pouczony o możliwości złożenia 

skargi na pracodawcę co uczynił. W czasie kontroli potwierdzono, że pracodawca nie prowadził  

w należyty sposób dokumentacji związanej z zatrudnieniem (list obecności, ewidencji czasu pracy, 

nie potwierdził podpisami pracownika i pracodawcy umowy o pracę). W wyniku poczynionych  

w czasie kontroli ustaleń zostały podjęte działania przewidziane w ustawie o PIP. Inspektor pracy 

wydał środki prawne: nakaz i wystąpienie zawierające 7 wniosków natomiast pracodawca za 

popełnione wykroczenia został ukarany mandatem karnym w wysokości  1 500,00 zł.              

 

Wynagrodzenia  

W lutym 2016 r. po poradę zgłosił się były pracownik firmy z Ziębic, któremu pracodawca nie 

wypłacił wynagrodzenia za pracę oraz ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop.  

W związku z tym były pracownik został pouczony o możliwości złożenia skargi na pracodawcę,  

co uczynił w połowie marca 2016 r. W toku przeprowadzonej kontroli potwierdziły się zarzuty 

wskazane w skardze. W związku z tym inspektor pracy wydał środki prawne w postaci nakazu oraz 

wystąpienia zawierającego 19 wniosków. Został również skierowany wniosek o ukaranie 

pracodawcy. Sąd zasądził karę grzywny w wysokości 3.000,00 zł. 

W czerwcu 2016 r. po poradę zgłosiła się była pracownica innego zakładu z Ziębic, z powodu 

niewypłacenia jej przez pracodawcę wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych oraz 

nieprawidłowości związanych z czasem pracy. Została pouczona o możliwości dochodzenia  

swoich roszczeń przed sądem pracy lub w trybie skargowym przed organami Państwowej Inspekcji 

Pracy. W konsekwencji złożyła skargę na pracodawcę. Inspektor pracy podjął czynności kontrolne 

wobec pracodawcy. W toku kontroli ustalono m.in., że pracodawca nie wypłacał wynagrodzenia za 

godziny nadliczbowe oraz nie prowadził ewidencji czasu pracy. W związku z naruszeniem 

przepisów prawa pracy inspektor wydał nakaz  oraz wystąpienie zawierające 36 wniosków. 

Stwierdzone naruszenia stanowiły podstawę do ukarania pracodawcy mandatem karnym na kwotę 

2.000,00 zł. 

 

W roku 2016, w Okręgowym Inspektoracie Pracy we Wrocławiu, udzielono 37 448 porad 

prawnych i technicznych, obejmujących łącznie 53 296 tematów. Z powyższej liczby 621 porad 

udzielono w formie pisemnej. 
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Czas pracy 

Do Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu wpłynęło zapytanie pracownika dotyczące 

możliwości wykonywania pracy w niedzielę. Pracownik w swoim piśmie podał, iż jest zatrudniony 

w systemie pracy zmianowej. W odpowiedzi na złożone zapytanie przywołano przepis art. 15110 

kodeksu pracy w sposób wyczerpujący określający przypadki, w których wyjątkowo praca  

w niedzielę oraz święto jest dopuszczalna, jest to min. praca zmianowa (pkt.3). W odpowiedzi 

zaznaczono również, iż w zakładach pracy, w których możliwa jest praca w niedziele, pracownik 

powinien korzystać co najmniej raz na 4 tygodnie z niedzieli wolnej od pracy oraz podano jak 

pracodawca w myśl obowiązujących przepisów powinien zrekompensować  pracownikowi prace  

w niedzielę. 

 

Urlopy wypoczynkowe 

W listopadzie 2016 r. do Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu zgłosiła się po poradę 

nauczycielka z przedszkola z zapytaniem jak pracodawca powinien udzielać jej urlopu 

wypoczynkowego. Zainteresowana poinformowano, iż zgodnie z art. 64 ustawy KN nauczycielom 

zatrudnionym w placówkach nieferyjnych, przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze 35 dni 

roboczych. W myśl art. 42 ust 1 ustawy KN nauczyciela zatrudnionego w placówce nieferyjnej 

 w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązuje 40-godzinny tygodniowy wymiar czas pracy.  

W ramach czasu pracy nauczyciel obowiązany jest realizować m.in. zajęcia dydaktyczne, 

wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich 

rzecz, inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze  

i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów, zajęcia i czynności związane 

z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym. 

Urlop wypoczynkowy udzielany jest nauczycielowi w dni, które są dla niego dniami pracy zgodnie 

z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, a nie z rozkładem tygodniowego wymiaru zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych oraz opiekuńczych w wymiarze godzinowym odpowiadającym 

dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu. Oznacza to, że przysługujący urlop 

wypoczynkowy przeliczamy na godziny, gdzie jeden dzień urlopu odpowiada 8 godzinom. 

Wymiar urlopu nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze w placówce nieferyjnej po 

przeliczeniu na godziny wynosi 280 godzin (35 dni x 8 godzin-przecięty dzienny wymiar czasu 

pracy (art. 129 § 1 k.p.)). Udzielając urlopu wypoczynkowego z puli godzinowej urlopu danego 

pracownika odliczamy wymiar czasu pracy jaki miał do przepracowania w danym dniu, bez względu 

na liczbę godzin dydaktycznych (pensum). 

Z pisma Departamentu Strategii Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2009 r. (znak: 

DS-WPZN-WE-421-4/09) wynika, iż "w sprawie urlopów w placówkach nieferyjnych, do wymiaru 

urlopu zalicza się wszystkie zajęcia i czynności wynikające z 40-godzinnego tygodniowego czasu 

pracy. Przepisy ustawy nie określają dobowego wymiaru czasu pracy nauczyciela. Jednak biorąc 

pod uwagę fakt, iż łączny czas pracy nauczyciela wynosi do 40 godzin tygodniowo, w ramach 
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pięciodniowego tygodnia pracy, można przyjąć - dla celów ustalania uprawnień do urlopu 

wypoczynkowego - że średnio na dobę nauczyciel pracuje 8 godzin. Oznacza to, że nauczyciel 

zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy w szkołach i placówkach nieferyjnych jest uprawniony 

do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 280 godzin (35 dni x 8 godz.). 

Jeżeli nauczycielowi zostaną udzielone np. 4 dni urlopu, to od 280 godzin przysługującego urlopu 

nauczyciela (35 dni x 8 godz.), należy odjąć 32 godziny (4 dni x 8 godz.). Udzielając urlopu 

wypoczynkowego z puli godzinowej urlopu danego pracownika, odliczamy wymiar czasu pracy jaki 

miał do przepracowania w danym dniu, bez względu na liczbę godzin dydaktycznych (pensum)". 

Zgodnie z pismem Głównego Inspektora Pracy z dnia 14 stycznia 2010 r. (znak: GPP-118-4560-

92/09/PE/RP) "nie jest możliwe przyjęcie innego sposobu rozliczania urlopu wypoczynkowego 

nauczyciela zatrudnionego w placówce nieferyjnej, np. w odniesieniu do obowiązującego 

tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych oraz opiekuńczych, gdyż 

powodowałoby to nieuzasadnione różnice w uprawnieniach urlopowych z uwagi na zróżnicowane 

pensum nauczycieli". 

 

Uprawnienia związane z rodzicielstwem 

W styczniu 2016 r. do Okręgowego inspektoratu Pracy we Wrocławiu wpłynęło zapytanie 

pracownika – ojca dziecka dotyczące zasad udzielania urlopu ojcowskiego, terminu złożenia 

wniosku po zmianach przepisów. Pracownikowi udzielono odpowiedzi, iż zgodnie z nowymi 

regulacjami obowiązującymi od 2 stycznia 2016 r. urlopu ojcowskiego będzie można udzielić 

najpóźniej do ukończenia przez dziecko 24. miesiąca życia lub w przypadku ojca adopcyjnego – 

do upływu 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie 

dziecka. Czas na wykorzystanie urlopu ojcowskiego po zmianach przepisów będzie zatem dłuższy 

niż dotychczas  o 12 miesięcy.  Nowe brzmienie art. 182. 3 kodeksu pracy weszło w życie 2 stycznia 

2016 r. Od dnia 02.01.2016 r., urlopu ojcowskiego będzie można udzielać w 2 częściach, z których 

każda nie będzie mogła być krótsza niż 1 tydzień, a nie – tak jak do tej pory – tylko jednorazowo  

w wymiarze 2 tygodni. Po zmianach przepisów od 2 stycznia 2016 r. pracownik-ojciec wychowujący 

dziecko będzie uprawniony do urlopu ojcowskiego w wymiarze do 2 tygodni (dotychczas jest to 

wymiar wynoszący równe 2 tygodnie), nie dłużej jednak niż do: 

− ukończenia przez dziecko 24. miesiąca życia albo 

− upływu 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego 

przysposobienie i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, a w przypadku 

dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do 

ukończenia przez nie 10. roku życia. 

Przepisy przejściowe nie regulują kwestii korzystania z urlopu ojcowskiego, należy zatem przyjąć, 

że każdy pracownik, który do dnia wejścia w życie nowelizacji kodeksu pracy nie korzystał z urlopu 

ojcowskiego i 2 stycznia 2016 r. spełnia warunki do korzystania z tego urlopu, tj. wychowuje dziecko 

w wieku ustawowo określonym, ma prawo skorzystać z urlopu ojcowskiego na nowych zasadach.  
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Urlopu ojcowskiego udziela się na pisemny wniosek pracownika-ojca wychowującego dziecko 

składany w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu (art. 1823 

§ 2 Kodeksu pracy). Termin na złożenie wniosku o urlop ojcowski nie uległ zmianie. Treść 

wniosków potrzebnych do ubiegania się o uprawnienia rodzicielskie reguluje od 2 stycznia 2016 r. 

rozporządzenie w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z 

rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków. (Dz.U.2015 nr 2243) Określa 

ono także dokumenty składane przez pracownika zamierzającego korzystać z tych uprawnień, 

potwierdzające spełnienie przez niego wymagań obowiązujących przy występowaniu o te 

uprawnienia. 

 

Uprawnienia młodocianych 

W październiku 2016 r. do Okręgowego Inspektoratu Pracy zgłosił się młodociany pracownik, 

który zawarł z pracodawcą umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego – z pytaniami 

dotyczącymi czasu pracy. Zainteresowanego poinformowano o obowiązujących przepisach w tym 

zakresie. Z rozmowy wynikało, iż pracodawca narusza przepisy dot. czasu pracy młodocianych 

 w związku z tym zainteresowanego pouczono o możliwości złożenia skargi przekazując 

odpowiedni formularz i udzielając instrukcji w zakresie jego wypełnienia. 

 

Wypadki przy pracy 

W grudniu 2016 r. do Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu zgłosił się po poradę 

pracodawca, w którego zakładzie pracy miał miejsce lekki wypadek przy pracy. Pracodawca chciał 

uzyskać informację nt. postępowania w sprawie ustalenia przyczyn i okoliczności wypadku  

w szczególności informacji dot. utworzenia zespołu powypadkowego. Zainteresowanemu 

udzielono porady z powołaniem odpowiednich przepisów prawnych - poinformowano,  

iż okoliczności i przyczyny wypadku ustala powołany w tym celu przez pracodawcę dwuosobowy 

zespół powypadkowy; mając na uwadze, iż w zakładzie pracy nie było obowiązku tworzenia służby 

bhp i nie działała tam społeczna inspekcja pracy poinformowano, iż w skład zespołu 

powypadkowego wchodzić może pracodawca lub pracownik zatrudniony przy innej pracy, któremu 

pracodawca powierzył wykonywanie zadań służby bhp, albo specjalista spoza zakładu pracy oraz 

zamiast społecznego inspektora pracy, przedstawiciel pracowników posiadający aktualne 

zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 

Warunki pracy  

W listopadzie 2016r. do Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu zgłosili się po poradę 

przedstawiciele pracodawcy z pytaniami dotyczącymi przepisów określających zapewnienia 

pracowników posiłków i napojów profilaktycznych, możliwości przyznania pracownikom 

ekwiwalentu na zakup posiłków. Zainteresowanym udzielono odpowiedzi w oparciu o art. 232 
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kodeksu pracy oraz przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z 28 maja 1996 r. w sprawie 

profilaktycznych posiłków i napojów (Dz.U. Nr 60, poz. 279). 

 

Zauważalne tendencje 

 

Na podstawie ilości i treści udzielonych w 2016 r. porad, zauważyć można, iż największe  

zapotrzebowanie, podobnie jak w roku 2015 r. było na informacje z zakresu stosunku pracy oraz 

wynagrodzenia za pracę.  

Zauważyć też można, że nieznacznie zwiększyła się ilość pisemnych porad w porównaniu  

z ubiegłym rokiem oraz wzrost zadawanych przez podmioty wielowątkowych pytań (petenci  

w jednym zapytaniu poruszają wiele kwestii o różnej tematyce).  

Z uwagi na różnorodność i wielorakość interpretacji przepisów prawnych, udzielanie 

właściwych porad wiąże się z koniecznością szerszego zapoznawania się z tematyką zadawanych 

pytań np. w orzecznictwie sądowym. Pojawiają się prośby o porady, których wyjaśnienie bywa 

utrudnione, ponieważ dotyczą wprowadzanych zmian w przepisach, co do których brak 

jakichkolwiek interpretacji lub są niejednoznaczne. Wynika to także z ogólnikowych zapisów  

w treści ustaw czy rozporządzeń. 

Widoczny jest ponadto wzrost porad prawnych udzielonych cudzoziemcom. W ubiegłym roku 

cudzoziemcom udzielono 95 porad, natomiast w 2016 r. – 873 porady.  

 

Podsumowanie i wnioski: 

 

W okresie sprawozdawczym udzielono 37 448 porady zawierające łącznie 53 296 tematów.  

Na ogólną liczbę 53 296 tematów porad prawnych i technicznych udzielonych w miejscach przyjęć 

interesantów pisemnie udzielono 621 porad. 

Z ilości i treści udzielonych w 2016 r. porad wynika,  iż największe  zapotrzebowanie wystąpiło 

na informacje dotyczące stosunku pracy – temat ten wystąpił w 20 296 przypadkach. Ponadto, 

najczęściej występujące tematy dotyczyły: wynagrodzeń - 9 130 przypadków,  czasu pracy  - 7 989 

przypadków,  urlopów wypoczynkowych -   3 989 przypadków, uprawnień pracowników związanych 

z rodzicielstwem 2 570 przypadków.   

Podobnie jak w ubiegłym roku, nadal duże zainteresowanie budziły tematy dotyczące: 

 urlopów macierzyńskich i rodzicielskich – na przykład czy rodzice dziecka mogą korzystać   

z urlopu rodzicielskiego  jednocześnie, sposobu podziału tego urlopu, zasad rezygnacji z ww. 

urlopów, jednoczesnego korzystania matki dziecka z urlopu rodzicielskiego, a ojca dziecka  

z urlopu wychowawczego, łączenie korzystania z dodatkowego urlopu macierzyńskiego 

z wykonywaniem pracy  u pracodawcy udzielającego tego urlopu,  
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 niezapewnienia przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, naruszenia okresów odpoczynku, 

zmiany harmonogramu w trakcie trwającego okresu rozliczeniowego, rozróżniania pojęć 

norma a wymiar, rekompensowania pracy w dni wolne 

 naruszania przepisów o wynagrodzeniu za pracę – systematycznych opóźnień terminu 

wypłaty, nieprawidłowego naliczania podstaw wypłacanych świadczeń,  ustalania i zaliczania 

dodatkowych składników do podstawy minimalnego wynagrodzenia, 

 zasad udzielania urlopów wypoczynkowych pracownikom zatrudnionym w niepełnym 

wymiarze czasu pracy, 

 zatrudniania „na czarno”, czy też na podstawie „ustnie zawieranych” umów cywilnoprawnych.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Podmioty zgłaszaj ące się po porady  Liczba porad  
Były pracownik 4 240 
Cudzoziemiec    873 
Inny 3 025 
Organ/urząd państwowy     64 
Organ/urząd samorządu terytorialnego    176 
Organizacje pracodawców       7 
Osoba ubiegająca się o zatrudnienie      69 
Poseł/senator/radny       9 
Pracodawca/przedsiębiorca 9 104 
Pracownik niepełnosprawny    709 
Pracownik/pracownicy zbiorowo                18 377 
Rolnik indywidualny       4 
Służba bhp    170 
Społeczny inspektor pracy      73 
Związek Zawodowy     548 

Razem 37 448 
 

Przedmiot porady Liczba porad 
Stosunek pracy                 20 296 
Wynagrodzenia 9 130 
Czas pracy 7 989 
Urlopy pracownicze 3 989 
Uprawnienia zw.  z rodzicielstwem 2 570 
Ochrona pracy młodocianych    293 
Mobbing    233 
Dyskryminacja    207 
Wypadki przy pracy    615 
Warunki pracy 2 689 
Pozostałe 5 285 

Razem 53 296 

Tabela 29. Szczegółowe informacje dotyczące tematyki udzielanych w roku 2016,  

w OIP we Wrocławiu porad prawnych. 

Tabela 30. Podmioty które zgłosiły się o udzielenie takiej porady w roku 2016 r. 
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Jak wynika z problematyki poruszanej przez osoby zgłaszające się po porady w zakresie 

prawnej ochrony pracy, niezmiennie istotnym jest problem braku potwierdzania na piśmie ustaleń 

co do rodzaju i warunków umowy o pracę, czy też brak w ogóle jakichkolwiek ustaleń co do formy 

zatrudnienia (osoby wykonujące pracę niejednokrotnie nie są w stanie określić jakiego rodzaju 

umowa łączy strony). 

Mając powyższe na uwadze zasadnym wydaje się wprowadzenie odpowiednich rozwiązań 

systemowych m.in. wprowadzenie zmian prawnych dotyczących zawierania umów o pracę. Nadal, 

podobnie jak w latach ubiegłych ma miejsce zastępowanie umów o pracę, umowami 

cywilnoprawnymi w celu zmniejszenia kosztów zatrudnienia. Z uwagi na powszechny brak 

świadomości wśród znacznej części społeczeństwa w kwestii różnicy pomiędzy zatrudnieniem na 

podstawie umowy o pracę, a umowami cywilnoprawnymi, istotnym jest podjęcie działań 

prewencyjnych i informacyjnych w tym temacie (kampania społeczna).  

Ponadto bardzo często pojawiającym się zagadnieniem jest naruszanie przepisów  

o wynagrodzeniu za pracę oraz innych należnych świadczeń (dotyczy to m.in. systematycznych 

opóźnień terminu wypłaty, dokonywanie bezpodstawnych potrąceń). Bardzo ważny problem 

stanowi wypłacanie części wynagrodzenia „pod stołem” co również ma zmniejszyć koszty pracy  

(w umowie o pracę ustalone jest jedynie  minimalne wynagrodzenie). 

Wiele porad udzielanych jest w zakresie nieprzestrzegania przez pracodawców przepisów 

dotyczących czasu pracy; w dalszym ciągu utrzymuje się na wysokim poziomie skala 

nieprawidłowości w zakresie prowadzenia ewidencji czasu pracy, jak również pojawiających się  

w związku z tym problemów z ustaleniem realnego poziomu należnych pracownikom świadczeń. 

Istotnym zagadnieniem wydaje się również nieudzielanie urlopów wypoczynkowych w roku 

kalendarzowym, w którym pracownicy nabyli do niego prawo. Z drugiej strony natomiast 

„zmuszanie” pracowników do urlopów w okresach braku zapotrzebowania na pracę (np. w czasie 

przestoju niezawinionego przez pracowników). 

W zakresie korzystania z uprawnień związanych z rodzicielstwem zaobserwować można 

niepokojącą tendencję w zakresie rozwiązywania umów o pracę z pracownikami powracającymi  

z urlopów macierzyńskich, rodzicielskich oraz wychowawczych. 

Przedstawione w tabelach dane liczbowe wskazują zapotrzebowanie na fachowe poradnictwo 

w zakresie porad prawnych i technicznych. 

Porady te były udzielane najczęściej pracownikom, pracodawcom, przedstawicielom 

związków zawodowych, osobom zatrudnionym na innej podstawie niż stosunek pracy oraz innym 

osobom fizycznym. Doradztwo prowadzone było w  siedzibie OIP i Oddziałach, podczas dyżurów 

w siedzibach: organizacji ponadzakładowych związków zawodowych, w redakcjach gazet  

i rozgłośni radiowych, w trakcie podejmowanych przedsięwzięć 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.  
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Najczęściej porady udzielano telefonicznie oraz osobom, które zgłosiły się osobiście do 

siedziby OIP lub Oddziałów. Do porad tych zalicza się też odpowiedzi pisemne na zapytania 

(kierowane do OIP i Oddziałów) w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz prawnej ochrony 

pracy.  

W wielu przypadkach udzielanie porad prawnych nie ograniczało się do udzielenia konkretnej 

informacji, ale także wiązało się z udzieleniem pomocy w sporządzeniu pozwu do sądu pracy celem 

dochodzenia roszczeń pieniężnych wobec pracodawcy, bądź też z przyjęciem skargi do protokołu, 

celem przeprowadzenia kontroli przez PIP u pracodawcy naruszającego przepisy prawa pracy,  

a także wskazanie innego organu zgodnie z właściwością miejscową lub rzeczową. 

Ogólnie należy stwierdzić, iż istnieje bardzo duże zapotrzebowanie na poradnictwo prawne ze 

strony pracowników. Z powyższej formy pomocy prawnej korzystają w dużej ilości także 

pracodawcy i podmioty prowadzące działalność kadrowo-rachunkową dla pracodawców. 

Oprócz porad udzielonych w miejscach przyjęć interesantów, również w zakładach pracy, 

w czasie czynności kontrolnych inspektorzy udzielili pracodawcom, pracownikom i związkom 

zawodowym łącznie 4 126 porad  prawnych i 3 133 porady techniczne. Tematyka tych porad 

wynikała z konkretnych potrzeb zaistniałych w zakładach pracy. Gromadzone dane statystyczne 

dotyczące tych porad nie pozwalają na przypisanie ich do odpowiednich grup tematycznych.  

Przedstawione powyżej dane w zakresie udzielanego poradnictwa wskazują,               

iż omawiana działalność okręgu jest 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. 

 

Porady udzielane zwi ązkom zawodowym  

 

W 2016 roku, związkom zawodowym udzielono łącznie 1 820 porad prawnych i technicznych. 

Powyższa ilość porad za wyjątkiem 548 udzielonych związkom zawodowym w siedzibie, nie 

figuruje w żadnym z rejestrów, jest to liczba szacunkowa, wynikająca z porad udzielonych w trakcie 

organizacji konferencji, spotkań itp. organizowanych w siedzibie Okręgu oraz w innych miejscach 

prowadzenia różnego rodzaju przedsięwzięć w ramach działań prewencyjno-promocyjnych, także 

w siedzibach stowarzyszeń, organizacji związkowych (OPZZ, NSZZ ”Solidarność”, ZNP itp.). 

Niezależnie od powyższego udzielono 175 porad prawnych i technicznych Społecznym 

Inspektorom Pracy - w tym 73 w siedzibie OIP. 

Ponadto, w czasie czynności kontrolnych w zakładach pracy, inspektorzy pracy udzielili 

związkom zawodowym 253 porady prawe i 191 porad technicznych. 

 

 

 



 

 

 
Strona 168 

 

  

Podsumowanie i wnioski 

 

Tematyka udzielonych związkom zawodowym porad w większości  dotyczyła:  

 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.),  

 zwolnień doraźnych w celach związkowych. 

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). 

 

Porady dotycz ące równego traktowania w zatrudnieniu, molestowania   

i mobbingu 

 

W roku 2016 w Okręgowym Inspektoracie Pracy we Wrocławiu udzielono łącznie 511 porad  

dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu, molestowania i mobbingu, z czego: 207 porad 

dotyczyło dyskryminacji, 71 molestowania, a 233 mobbingu. 

 

Zakres tematyczny 

Odnośnie porad związanych z problematyką równego traktowania w zatrudnieniu pracownicy 

zwracali się  w przeważającej mierze z pytaniami i problemami dotyczącymi nierównego 

traktowania w wynagradzaniu za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości, często 

pomijania niektórych pracowników przy przyznawaniu podwyżek wynagrodzenia, ustalania 

rozkładów czasu pracy oraz podnoszenie kwalifikacji oraz braku dostępu do szkoleń.  

Problem mobbingu oraz zachowań pracodawcy i przełożonych naruszających godność i dobra 

osobiste pracowników zgłaszali pracownicy, byli pracownicy oraz osoby reprezentujące 

pracowników. Większość pytań dotyczyła problemu poniżania i zastraszania pracowników przez 

pracodawców i przełożonych. 
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Podsumowania i wnioski 

      

Na podstawie analizy treści wnoszonych zapytań prawnych można stwierdzić,  

iż zainteresowanie problematyką równego traktowania w zatrudnieniu, molestowania i mobbingu, 

utrzymało się na podobnym poziomie co w ubiegłym roku. Odnośnie kwestii dotyczących 

dyskryminacji pracownicy często w sposób ogólnikowy podnoszą zarzut dotyczący m.in. 

naruszania zasady równego traktowania w zatrudnieniu (zakazu dyskryminacji w zatrudnieniu) 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 pracownika czy określonych grup pracowniczych. 

Odnośnie kwestii dotyczących mobbingu pracownicy  skarżą się na stosowanie mobbingu ze 

strony pracodawcy 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 subiektywność odczuć, a także konieczność zebrania dowodów 

uprawdopodobniających niewłaściwe zachowanie, pracownicy, pokładają nadzieję że inspektor 

pracy przeprowadzi rzetelne, obiektywne postępowanie kontrolne i zastosuje wobec pracodawcy 

odpowiednie środki. Pracownicy udzielający porad instruują poszkodowanych o obowiązujących 

procedurach w Inspekcji Pracy informując w wielu przypadkach o braku uprawnień inspektorów 

pracy do rozstrzygania sporów ze stosunku pracy w związku z czym w praktyce osobom 

zainteresowanym pozostaje dochodzenie roszczeń na drodze  postępowania sądowego.   
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X. Współdziałanie z innymi organami 
 
 

1. Współpraca krajowa  

 

Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu współdziałając z różnymi instytucjami  

i podmiotami działającymi na Dolnym Śląsku ceni sobie wszelkiego typu inicjatywy mające wpływ 

na promowanie zasad bezpiecznej pracy i coraz powszechniejszej świadomości w zakresie 

prawnej ochrony pracy. 

Jednocześnie wrocławski Inspektorat kontynuuje współpracę z dotychczasowymi partnerami, 

wśród których znajdują się zarówno inne organy nadzorczo-kontrolne, jak i instytucje 

samorządowe, a szczególnie z partnerami społecznymi o strukturach ponadzakładowych. 

Wszędzie tam należy bowiem prowadzić wspólne działania na rzecz ochrony zdrowia i życia 

pracowników. Z tych też powodów za bardzo cenne uważamy sygnały o wszelkiego typu 

podejrzeniach naruszeń prawa pracy, wypadkach przy pracy, czy zagrożeń o charakterze 

publicznym. 

 

 

Posłowie, senatorowie, administracja centralna 

Jak co roku, tak i w sprawozdawczym roku 2016, 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. 

 

 

 
 

I tak na przykład wspólnie z posłanką na Sejm Rzeczpospolitej Monik ą Wielichowsk ą 

pracownicy oddziału OIP Wrocław w Kłodzku uczestniczyli w Międzynarodowych Targach Pracy 

zorganizowanych w Centrum Turystyczno-Sportowym w Nowej Rudzie przez Powiatowy Urząd 

Pracy w Kłodzku dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy, w tym absolwentów szkół 

ponadgimnazjalnych. Podczas targów przy punkcie konsultacyjno-doradczym zorganizowanym 

przez pracowników PIP, zainteresowane osoby mogły uzyskać porady z zakresu prawa pracy  

i BHP. 

Kierownik Oddziału PIP w Kłodzku, Zdzisław Kowalski spotkał się 11 kwietnia 2016r.  

z senatorem Ziemi Kłodzkiej Aleksandrem Szwedem . Przedmiotem spotkania była wymiana 

W roku 2016, inspektorzy Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu przeprowadzili 

4 kontrole na wniosek parlamentarzystów, a w 7 wypadkach powiadomili ich o wynikach 

przeprowadzonych czynności kontrolnych. 
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informacji dot. problemów z zakresu prawa pracy i bhp występujących na terenie powiatów 

kłodzkiego i ząbkowickiego. Senatorowi przedstawiono informację o działaniach kontrolno-

nadzorczych i prewencyjnych prowadzonych przez Oddział Państwowej Inspekcji Pracy. Informacji 

udzielono na podstawie sprawozdania z działalności Okręgowego Inspektoratu Pracy we 

Wrocławiu za rok 2015. Podobne spotkanie Zdzisław Kowalski odbył 26 kwietnia 2016r. z posłem 

Michałem Dworczykiem  w jego biurze poselskim w Dzierżoniowie oraz 24 maja 2016 r. z posłanką 

Izabelą Katarzyn ą Mrzygłock ą w biurze poselskim w Wałbrzychu. 

Z tym samym senatorem Aleksandrem Szwedem  spotkała się też Okręgowy Inspektor Pracy 

w dniu 21 listopada 2016r. W spotkaniu uczestniczył też kierownik kłodzkiego oddziału OIP 

Wrocław Zdzisław Kowalski oraz pracownicy tego oddziału. Senator, który przyjął zaproszenie 

szefa oddziału OIP w Kłodzku, rozmawiał z inspektorami o najważniejszych problemach rynku 

pracy, zatrudnienia i przestrzegania prawa pracy w regionie, który swym działaniem obejmuje 

kłodzki oddział Państwowej Inspekcji Pracy. W trakcie tego roboczego spotkania przedstawiono 

przedstawicielowi wyższej izby parlamentu problemy, z którymi inspektorzy pracy borykają się 

podczas kontroli. 

 
Fot. 21. 

 

Wojewódzka administracja rządowa i samorządowa 

 

Współpraca z Dolno śląskim Urz ędem Wojewódzkim  opiera się w szczególności na 

współdziałaniu Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu z Wydziałem Spraw Obywatelskich 

i Cudzoziemców, który wielokrotnie korzystał w 2016 roku z ustaleń dokonywanych przez 

inspektorów sekcji legalności zatrudnienia, dokonywanych podczas kontroli legalności zatrudnienia 

cudzoziemców lub sam wnosił o dokonanie stosownych działań kontrolnych. 

 

 

8 kontroli prowadzonych na wniosek wojewody i marszałka oraz 49 powiadomień skierowanych 

do tych organów o wynikach kontroli prowadzonych przez wrocławskich inspektorów, to efekty 

współpracy z wojewódzką administracją rządową i samorządową. 
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W listopadzie 2016 r. Okręgowy Inspektor Pracy we Wrocławiu p. Małgorzata Łagocka wraz  

z nadinspektorem sekcji kontroli legalności zatrudnienia Jerzym Maliszewskim wzięli udział  

w spotkaniu, zorganizowanym przez Biuro Wojewody Dolno śląskiego  w Dolnośląskim Urzędzie 

Wojewódzkim, dotyczącym podejmowania pracy przez cudzoziemców. W spotkaniu oprócz 

wojewody i innych pracowników DUW, w tym m.in. kierownictwa Wydziału ds. Obywatelskich  

i Cudzoziemców oraz przedstawicieli PIP, wzięli udział także zaproszeni przedstawiciele Placówki 

Straży Granicznej Wrocław-Strachowice oraz przewodniczący Zarządu Regionu Dolny Śląsk NSZZ 

Solidarność. Spotkanie dotyczyło zwłaszcza podniesionego przez NSZZ Solidarność zagadnienia 

wypierania z dolnośląskiego rynku pracy pracowników polskich przez ob. Ukrainy. Przedstawiciele 

instytucji współpracujących w zakresie legalizacji i kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców 

przedstawili swoje spostrzeżenia i uwagi w omawianym temacie. Podczas spotkania poruszono 

także zagadnienia techniczno-organizacyjne związane z praktyczną realizacją w Dolnośląskim 

Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu procedur przyjmowania wniosków i wydawania zezwoleń 

cudzoziemcom, w tym podniesiono aspekty znacznej ilości wniosków, przekraczającej możliwości 

ich terminowego rozpatrywania. Ponadto po spotkaniu – na wniosek wojewody dolnośląskiego – 

OIP we Wrocławiu przekazał wojewodzie pisemne uwagi dot. problematyki powierzania pracy 

cudzoziemcom, zwłaszcza w formie pracy tymczasowej oraz zidentyfikowane na tym tle zjawiska 

negatywne.  

25 listopada 2016r. zawarte zostało porozumienie „Umowa o współpracy partnerskiej” 

pomiędzy Okręgowym Inspektoratem Pracy we Wrocławiu a Dolno śląskim Wojewódzkim 

Urzędem Pracy . Zawarcie porozumienia jest konsekwencją nałożenia na Państwową Inspekcję 

Pracy nowych zadań związanych z wdrożeniem europejskiej dyrektywy o równym traktowaniu.  

W ramach tego porozumienia Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu zobowiązał się do: 

 przekazywania do DWUP informatorów, broszur i innych opracowań dotyczących tematyki 

prawa pracy,  

 wyznaczenia osób kontaktowych w PIP na terenie terytorialnej działalności obydwu instytucji, 

tj. we Wrocławiu, Wałbrzychu, Jeleniej Górze, Legnicy i Kłodzka  

 umożliwienia wyznaczonym osobom kontaktowym w PIP brania udziału w spotkaniach 

roboczych z osobami kontaktowymi w DWUP oraz w innych wydarzeniach związanych 

tematycznie ze wspólnym dla obydwu instytucji zakresem działania, 

 udzielania pomocy osobom kontaktowym w DWUP przy udzielaniu porad, głównie w zakresie 

prawa pracy, działalności agencji zatrudnienia, poprawności zapisów w umowach o pracę  

i w umowach cywilno-prawnych itd., 

 zawiadamiania DWUP o stwierdzonych w czasie kontroli nieprawidłowościach  

w agencjach zatrudnienia oraz o podmiotach działających bez wpisu do KRAZ, 

 wymiany informacji mającej na celu szybkie i skuteczne podejmowanie działań  

w stosunku do podmiotów prowadzących działalność polegającą na świadczeniu usług agencji 

zatrudnienia. 
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Natomiast Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy zobowiązał się niniejszym porozumieniem do: 

 przekazywania do PIP informatorów, broszur i innych opracowań dotyczących tematyki rynku 

pracy,  

 wyznaczenia osób kontaktowych w DWUP na terenie terytorialnej działalności obydwu 

instytucji, tj. we Wrocławiu, Wałbrzychu, Jeleniej Górze Legnicy i Kłodzku 

 umożliwienia wyznaczonym osobom kontaktowym w DWUP brania udziału w spotkaniach 

roboczych z osobami kontaktowymi w DWUP oraz w innych wydarzeniach związanych 

tematycznie ze wspólnym dla obydwu instytucji zakresem działania, 

 udzielania pomocy osobom kontaktowym w PIP przy udzielaniu porad, głównie w zakresie 

warunków życia i pracy w krajach objętych świadczeniem usług EURES,  

 zawiadamiania PIP o stwierdzonych w czasie kontroli agencji zatrudnienia 

nieprawidłowościach, 

 wymiany informacji mającej na celu szybkie i skuteczne podejmowanie działań  

w stosunku do podmiotów prowadzących działalność polegającą na świadczeniu usług agencji 

zatrudnienia. 

W wykonaniu porozumienia, przez obie strony zostały wyznaczone osoby celem jego prawidłowej 

realizacji. 

Jeszcze przed podpisaniem tego porozumienia Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy  

i Okręgowy Inspektorat Pracy współdziałały intensywnie, w szczególności w obszarze kontroli 

działalności agencji zatrudnienia oraz w zakresie delegowania pracowników.  

14.04.2016r. odbyło się z inicjatywy Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu szkolenie 

„Świadczenie pracy z elementem transgranicznym – wybrane zagadnienia z dziedziny 

delegowania pracowników oraz działalności agencji zatrudnienia”, w którym uczestniczyli 

przedstawiciele sieci EURES  , Dolno śląskiego Wojewódzkiego Urz ędu Pracy , Powiatowego 

Urzędu Pracy  i Zakładu Ubezpiecze ń Społecznych . W trakcie tego szkolenia inspektorzy pracy 

OIP Wrocław przedstawili zagadnienia związane z dyrektywą wdrożeniową i ustawą o delegowaniu 

pracowników oraz kontrolą agencji zatrudnienia. W spotkaniu uczestniczyło 12 przedstawicieli 

wrocławskiego inspektoratu, 3 przedstawicieli DWUP, 2 pracowników Powiatowego Urzędu Pracy 

we Wrocławiu, 2 pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział we Wrocławiu oraz 1 

reprezentant sieci EURES. 

 

Urzędy powiatów, miast i gmin 

 

Współpraca z lokalną administracją rządową czy samorządową odbywa się w szczególności 

w oparciu o działania poszczególnych oddziałów OIP 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 
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Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu z organami samorządu terytorialnego cechowała 

różnorodność form, wśród których znalazły się m.in. spotkania kierownictwa OIP ze starostami, 

burmistrzami, wspólnie organizowane przedsięwzięcia czy udział w różnego typu imprezach – 

konferencjach, targach itp. organizowanych przez włodarzy samorządowych. 

Przykładem takiego współdziałania jest uczestnictwo w dniu 26 lutego 2016r. kierownika 

oddziału OIP w Kłodzku Zdzisława Kowalskiego  w komisji konkursu dla młodzieży gimnazjalnej pt. 

„Moja przyszłość, mój świat”, organizowanego dla uczniów uczęszczających do gimnazjów  

w Bystrzycy Kłodzkiej, Wilkanowie, Międzylesiu, Domaszkowie. Konkurs dotyczył preorientacji 

zawodowej i znajomości przepisów BHP w wybranych zawodach. 

Przedstawiciele kłodzkiego oddziału OIP wzięli 5 kwietnia 2016r. udział w targach Pracy  

i Edukacji w ramach Europejskich Dni Pracodawcy zorganizowanych przez Powiatowy Urz ąd 

Pracy w Z ąbkowicach Śląskich  dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy, w tym 

absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. Podczas targów, przy stanowisku zorganizowanym przez 

pracowników PIP, zainteresowane osoby mogły uzyskać porady z zakresu prawa pracy i BHP. 

Dużym zainteresowaniem cieszyły się publikacje wydawnictw PIP.  

Natomiast 9 czerwca 2016 r. odbyło się kolejne szkolenie „Delegowanie pracowników - 

wybrane zagadnienia” oraz „Działalność agencji zatrudnienia” dla pracowników powiatowych 

urzędów pracy  z terenu Dolnego Śląska oraz wojewódzkiej kadry EURES  przeprowadzone 

przez pracowników Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu. 

W ramach współpracy jeleniogórskiego oddziału Państwowej Inspekcji Pracy z Miejskim 

Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze  19 czerwca 2016r. w Cieplicach 

zorganizowano już po raz szósty festyn integracyjny pod hasłem „Walki z dyskryminacją osób 

niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym”. Podczas festynu zaaranżowano 

punkt informacyjno-konsultacyjny, na którym przybyli goście mogli zasięgnąć porad z zakresu 

prawa pracy czy też bezpieczeństwa i higieny pracy od pracowników jeleniogórskiego. Przy stoisku 

Okręgowego Inspektoratu Pracy nasi przedstawiciele wygłosili pogadankę na temat bezpiecznych 

wakacji. Dzieci, które przysłuchiwały się temu „mini-wykładowi” przelały zdobytą wiedzę na papier, 

tworząc piękne kolorowe rysunki. Punkt konsultacyjny umożliwiał również pobranie przybyłym 

gościom najnowszych wydawnictw PIP. 

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 11 i 15 lipca 2016r. zjawili się na jeleniogórskim Placu 

Ratuszowym i Placu Piastowskim. Tam, we współpracy z Urzędem Miasta Jelenia Góra , 

Komend ą Miejsk ą Policji w Jeleniej Górze , Strażą Miejsk ą i Strażą Pożarną zorganizowano 

spotkanie pod hasłem „Bezpieczne Wakacje”. Pracownicy Inspekcji opowiadali najmłodszym  

o bezpiecznym zachowaniu podczas wakacyjnych zabaw, a także prac, w których młodzież 

pomaga rodzicom. Dla dzieci zorganizowano też konkurs plastyczny, a najciekawsze prace 

obrazujące bezpieczne zachowania, nagradzano ufundowanymi przez PIP nagrodami. Policjanci 
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zorganizowali miasteczko ruchu drogowego, gdzie uczyli dzieci właściwego zachowania na drodze, 

bezpiecznego wsiadania, wysiadania i podróżowania autobusem miejskim. Przybyłe na plac 

Piastowski mamy mogły oznakować specjalnymi odblaskami wózki swoich pociech. Ratownicy 

medyczni zapoznali dzieci z zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Nie zabrakło 

też i strażaków Państwowej Straży Pożarnej, którzy pokazali dzieciom i młodzieży najnowszy 

sprzęt strażacki oraz opowiadali, jak zachować się podczas pożaru. 

Na zaproszenie Powiatowego Urz ędu Pracy w Lwówku Śląskim  w ramach współpracy 

miedzy urzędami, Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze 

przeprowadził szkolenia dla bezrobotnych ze szczególnym uwzględnieniem osób oddalonych od 

rynku pracy korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Celem szkoleń jest doprowadzenie 

do zatrudnienia co najmniej 80% uczestników szkoleń. Szkolenia przeprowadzane przez 

pracownika jeleniogórskiego oddziału PIP, dotyczyły obowiązków pracodawców i pracowników  

w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, zagadnień prawnej ochrony pracy, ochrony kobiet  

w ciąży, wypadków przy pracy oraz profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników. 

 

Samorząd zawodowy i gospodarczy 

 

Dzięki działalności organizacji i stowarzyszeń pracodawców, samorządu zawodowego i izb 

gospodarczych czy rzemieślniczych Inspekcji Pracy udaje się dotrzeć do szerokiego grona 

konkretnych, wytypowanych odbiorców, dla których przygotowywane są odpowiednie treści  

i przekazy prewencyjne i informacyjne. To także dzięki nim okręg może edukować młodzież uczącą 

się zawodu. Młodzi ludzie dopiero wkraczający na rynek pracy, to jedni z najważniejszych 

adresatów przedsięwzięć edukacyjnych organizowanych przez wrocławski okręg. 

Przedstawiciele samorządu zawodowego, związków zawodowych czy pracowników 

naukowych wyższych uczelni są też członkami działających przy OIP Wrocław rad  

i komisji. 21 marca 2016r. w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu odbyło 

się posiedzenie Dolnośląskiej Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie, na którym jej 

członkowie omówili stan bhp na dolnośląskich budowach na podstawie kontroli prowadzonych 

przez inspektorów pracy wrocławskiego inspektoratu, przedstawiono plany kontrolne i działań 

promocyjno-prewencyjnych na rok 2016. Całość posiedzenia rady było nagrywane przez telewizję 

Dolno śląskiej Okr ęgowej Izby In żynierów Budownictwa  (https://youtu.be/1wX0Y5H0SfA). 

W dniu 19.09.2016 r. odbyło się natomiast wyjazdowe posiedzenie rady. Tym razem jej 

członkowie spotkali się na budowie Centrum Handlowo-Biurowo-Usługowego Wroclavia. Celem 

spotkania było zapoznanie się z trudnościami w zakresie przygotowania, organizacji oraz 

prowadzenia robót na jednej z większych inwestycji prowadzonych na terenie Wrocławia. 

Przedstawiciele inwestora oraz wykonawców robót zapoznali członków rady z ww. problematyką, 

najpierw podczas zorganizowanej w tym celu konferencji, a następnie podczas wizytacji procesu 
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wykonywanych robót na budowie. Budowa Wroclavii jest uczestnikiem tegorocznej edycji konkursu 

organizowanego przez Państwową Inspekcję Pracy „Buduj Bezpiecznie”.  

 

Fot. 22. 

 

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Słu żby BHP Oddział w Jeleniej Górze  

pierwsze  spotkanie dla swoich członków zorganizowało 1 kwietnia 2016r. w „Chacie za wsią”  

w Mysłakowicach. Na każdy ze zjazdów stowarzyszenia zapraszani są przedstawiciele 

Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu, którzy zawsze owo zaproszenie przyjmują  

z zaszczytem i aktywnie uczestniczą w spotkaniu. Tym razem nadinspektor Dolnośląskiego 

Zespołu ds. Przemysłu Spożywczego Jarosław Uhornicki wygłosił wykład dotyczący metod oceny 

ryzyka zawodowego. Przybliżył zebranym także zagadnienia, na które zwraca się szczególną 

uwagę podczas  kontroli PIP w zakładach pracy. Jednym z elementów konferencji szkoleniowej 

były warsztaty „Ustalanie przyczyn wypadków przy pracy i formułowanie wniosków 

profilaktycznych”, zorganizowane przez kierownika jeleniogórskiego oddziału PIP nadinspektora 

Mirosława Kocubę. Stworzone podczas warsztatów protokoły były oceniane przez prowadzącego, 

a te najlepsze zostały wyróżnione. Pracownicy oddziału OIP w Jeleniej Górze zorganizowali 

ponadto punkt konsultacyjny, w którym udzielano porad z zakresu bhp i prawa pracy oraz 

przedstawiano wydawnictwa Państwowej Inspekcji Pracy. 

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Słu żby BHP  Oddział w Jeleniej Górze 23 

września 2016r. zorganizowało szkolenie dotyczące nieprawidłowości przy wykonywaniu prac na 

wysokości i montażu rusztowań. Szkolenie to poprowadził starszy inspektor pracy-specjalista 

Jarosław Siegieda z oddziału OIP Wrocław w Jeleniej Górze. 
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Ochotnicze i środowiskowe hufce pracy 

 

Z inicjatywy Ochotniczych Hufców Pracy  i Urzędu Miejskiego w Bielawie  29 kwietnia 

2016r. odbyły się na terenie Szkoły Podstawowej nr 10 w Bielawie, Targi Pracy i Edukacji.  

W targach udział wzięło wiele przedsiębiorstw z regionu wałbrzyskiego, firm doradczych oraz 

agencji zatrudnienia. Tradycyjnie już w targach tych obecność swą zaznaczył Okręgowy 

Inspektorat Pracy we Wrocławiu Oddział w Wałbrzychu poprzez organizację punktu poradniczego. 

Celem Targów Pracy było wspieranie rozwoju nowych miejsc pracy oraz stworzenie możliwości 

bezpośredniego kontaktu osób poszukujących pracy i pracodawców. Na zorganizowanym 

stanowisku nasi pracownicy, specjaliści prawa pracy, udzielali porad prawnych i technicznych  

w ramach kampanii informacyjnej „Poznaj swoje prawa w pracy”. Zainteresowane osoby mogły 

otrzymać bezpłatne informacje oraz publikacje z zakresu prawa pracy i bhp. 

 

Inne instytucje, organizacje i związki zawodowe 

 

6 kwietnia 2016r., w ramach współpracy z administracj ą Lasów Pa ństwowych ,  

w siedzibie Nadleśnictwa Bystrzyca Kłodzka zorganizowano spotkanie z pracodawcami 

reprezentującymi zakłady usług leśnych realizujące na rzecz nadleśnictwa prace z zakresu 

gospodarki leśnej, w tym związane z pozyskaniem i zrywką drewna. W spotkaniu uczestniczyło 

kierownictwo nadleśnictwa oraz 20 przedsiębiorców z branży leśnej. Podczas spotkania inspektor 

pracy omówił zagrożenia występujące podczas pracy przy ścince i wyróbce drewna na przykładzie 

dwóch wypadków przy pracy (śmiertelnego i ciężkiego). Uczestnikom spotkania przekazano 

materiały prewencyjne PIP dotyczące BHP przy pozyskaniu drewna. Podobne spotkanie, 

pracowników służb bhp Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu, zorganizowane 

przez nadleśnictwo Zdroje z siedziba w Szczytnej, odbyło się 13 kwietnia 2016r.  

W marcu i kwietniu 2016r. przedstawiciele Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu 

wzięli dwukrotnie udział w spotkaniach Grupy Dialogu Społecznego ds. uchod źców  

i migrantów Urz ędu Miasta Wrocławia , jakie organizowano m.in. w siedzibie Przedstawicielstwa 

Regionalnego Komisji Europejskiej we Wrocławiu. W spotkaniach brało udział kilkadziesiąt osób, 

w tym zwłaszcza przedstawiciele Urzędu Miasta Wrocławia, Państwowej Inspekcji Pracy, Policji, 

organizacji pozarządowych, zwłaszcza tzw. „Koalicji Wrocław Wita Uchodźców „Infomigrator””.  

W czerwcu 2016r. przedstawiciel Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu został 

zaproszony do udziału w spotkaniu Zespołu ds. Migracji Wrocławskiego Centrum Integrac ji  

(Wrocławskie Centrum Integracji powstało w styczniu 2016r. w wyniku likwidacji Centrum Integracji 

Społecznej; jego głównym celem działania jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób, które 

znalazły się w trudnej sytuacji na rynku pracy, w szczególności osób niepełnosprawnych, 

uzależnionych, bezdomnych, opuszczających zakłady karne, ofiar przemocy w rodzinie).  

W spotkaniu oprócz przedstawiciela PIP udział wzięli przedstawiciele Regionalnego 



 

 

 
Strona 178 

 

  

Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej we Wrocławiu, Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Dolnośląskiego, Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu 

SWPS, Urzędu Miejskiego Wrocławia, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Wrocławskiego 

Centrum Rozwoju Społecznego, policji, straży miejskiej, Straży Granicznej, Agencji Rozwoju 

Aglomeracji Wrocławskiej, Wrocławskiego Centrum Integracji, Muzułmańskiego Centrum 

Kulturalno-Oświatowego we Wrocławiu, Google Polska, Konsulatu Honorowego Ukrainy  

we Wrocławiu, Fundacji Anioły Migrantów, Fundacji Dom Pokoju, Fundacji Ukraina, Fundacji na 

Rzecz Studiów Europejskich, Koalicji Wrocław Wita Uchodźców, członkowie Grupy Dialogu 

Społecznego ds. migrantów i uchodźców. 

14 października 2016r.  okręgowy inspektor pracy we Wrocławiu uczestniczyła  

w konferencji mediacyjnej pod tytułem „Warto mediować w pracy”. Konferencja była już trzecią 

wspólną inicjatywą Uniwersytetu Ekonomicznego  we Wrocławiu  oraz Stowarzyszenia 

Wrocławskie Centrum Mediacji . Celem przedsięwzięcia było popularyzowanie mediacji, jako 

jednej z alternatywnych metod rozstrzygania sporów (Alternative Dispute Resolution - ADR). 

Szefowa wrocławskiego inspektoratu przedstawiła uczestnikom spotkania referat „Prawo a bolesna 

rzeczywistość. Rola inspektora pracy w egzekwowaniu ładu społecznego”. Wśród pozostałych 

prelegentów  konferencji znaleźli się także: dr Aleksander Binsztok (UE we Wrocławiu), Dagna 

Dzidowska (Prezes Wrocławskiego Centrum Mediacji), Agnieszka Szczotka  (WCM), dr hab. Olga 

Sitarz (WPiA Uniwersytetu Śląskiego), Anna Garncarz (Sędzia Sądu Rejonowego we Wrocławiu), 

Cezary Rutka (Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego). Ciekawym 

novum konferencji była debata oksfordzka poświęcona tematowi neutralności mediatora, której 

marszałkiem był gość honorowy konferencji prof. dr hab. Jan Miodek. Wydarzenie skierowane było 

do pracodawców i pracowników  oraz organizacji wspierających podmioty rynku pracy, a także do 

środowisk prawniczych i mediatorów. 

 

Fot. 23. 
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W dniach 9 i 10 czerwca 2016r. przedstawiciele wałbrzyskiego oddziału Okręgowego 

Inspektoratu Pracy w Wałbrzychu uczestniczyli w III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej 

„Warunki pracy a zdrowie pracowników”. Konferencję zorganizowała Państwowa Wy ższa Szkoła 

Zawodowa im. Angelusa Silesiusa , Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Słu żby 

BHP w Warszawie  oraz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu . Honorowym patronatem 

objęła konferencję JM Rektor AS prof. dr hab. Elżbieta Lonc oraz Prezydent Wałbrzycha dr.n. med. 

Roman Szełemej. Konferencja miała na celu wymianę wiedzy, poglądów i doświadczeń 

przedstawicieli nauki i praktyki na temat problemów wpływu środowiska pracy na zdrowie 

pracowników. Otwarcia konferencji dokonała prof. dr hab. Elżbieta Lonc, prezydent Wałbrzycha 

Roman Szełemej oraz kierownik Oddziału Państwowej Inspekcji Pracy w Wałbrzychu nadinspektor 

Jarosław Kruszyński. Wykład inauguracyjny konferencji „Wymagania zasadnicze dla środków 

ochrony indywidualnej -praktyczne przykłady” wygłosił starszy inspektor pracy Maciej Kiczak. 

Natomiast pracownik Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu Oddział w Wałbrzychu 

Renata Kost-Borowiec udzielała porad, w szczególności pracodawcom i pracownikom służby bhp, 

którzy byli zainteresowani obowiązkami jakie nakłada na nich prawo pracy i przepisy 

bezpieczeństwa i higieny pracy. Na zorganizowanym stoisku zaprezentowana została bogata 

oferta wydawnicza PIP. 

Na szczególną uwagę zasługuje też współpraca oraz różne inicjatywy szkoleniowe 

organizowane na wniosek ponadzakładowych organizacji związkowych, działających na terenie 

dzielności tut. Inspektoratu.  W tym miejscu warto wspomnieć o szkoleniach, w których udział biorą 

inspektorzy pracy, a organizowanych dla społecznych inspektorów pracy, skupionych w ramach 

Wszechnicy SIP przy Zarządzie Regionu Dolny Śląsk „NSZZ Solidarność”, czy też cykliczne 

szkolenia dla przewodniczących struktur zakładowych, organizowanych przez  Radę Wojewódzką 

OPZZ z Wrocławia. 

 

Inne urzędy, w tym organy nadzoru i kontroli nad warunkami pracy 

 

Inne organy nadzoru i kontroli, w tym kontroli nad warunkami pracy, to te 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. 
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Wyszczególnienie Kontrole 
wspólne 

Kontrole na 
wniosek organu 

współdziałaj ącego 

Zawiadomienie  
o wynikach kontroli 

prowadzonej 
samodzielnie przez 

OIP 
Państwowa Inspekcja Sanitarna 5 6 24 

Urząd Dozoru Technicznego 0 3 68 

Inspekcja Transportu Drogowego 0 2 2 

Urząd Transportu Kolejowego 0 3 3 

Prokuratura 0 2 7 

Policja 12 15 33 

Straż Graniczna 18 5 35 

Państwowa Straż Pożarna 0 2 4 

Państwowy Nadzór Budowlany 0 1 19 

Inspekcja Transportu Drogowego 0 2 2 

Urząd celny 2 9 9 

Urząd skarbowy, UKS, IS 3 45 98 

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy 0 0 5 

Powiatowe urzędy pracy 1 44 50 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 1 28 127 

Urzędy górnicze 0 1 0 

GIODO 0 0 3 

Rzecznik Praw Obywatelskich 0 1 2 

 

Współpraca ta opiera się m.in. na różnych spotkaniach z przedstawicielami Urzędu Dozoru 

Technicznego  we Wrocławiu, w celu uzgadniania wzajemnej współpracy dotyczącej eksploatacji 

na budowach żurawi wieżowych, w tym montażu na masztach żurawi dodatkowego oświetlenia. 

Podobnie jak miało to miejsce  w dniu 1 sierpnia 2016r. w Oddziale OIP w Legnicy odbyło się 

spotkanie robocze z przedstawicielami Urzędu Dozoru Technicznego Oddział we Wrocławiu  

poświęcone eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych, w tym urządzeń transportu bliskiego 

podlegających pod dozór techniczny oraz współpracy inspektorów pracy z Urzędem Dozoru 

Technicznego. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach realizacji postanowień porozumienia 

pomiędzy Głównym Inspektorem Pracy a Prezesem UDT w sprawie współdziałania PIP i UDT. 

Urząd Dozoru Technicznego reprezentował kierownik Działu Urządzeń Transportu Bliskiego 

Maciej Winkler oraz inspektorzy Łukasz Nowakowski i Piotr Styrnał, natomiast Państwową 

Inspekcję Pracy – kierownik oddziału Jan Buczkowski, nadinspektor pracy Jolanta Kowalska, szef 

Dolnośląskiego Zespołu ds. Budownictwa nip Jarosław Głowacki oraz inspektorzy pracy z 

legnickiego oddziału OIP Wrocław. W toku spotkania Jan Buczkowski omówił - na podstawie 

prezentacji przygotowanej wraz z nadinspektorem Jarosławem Głowackim - podstawy działania 

Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych, podstawy 

współdziałania z innymi organami nadzoru nad warunkami pracy, w tym z UDT oraz 

Tabela 31 Współdziałanie OIP Wrocław z organami nadzoru nad warunkami pracy oraz 
innymi instytucjami działającymi w sferze ochrony pracy w roku 2016. 
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charakterystyczne przypadki naruszenia przepisów dotyczących eksploatacji urządzeń 

technicznych podlegających pod dozór technicznych i podjętych w tym zakresie działań przez IP z 

terenu działania Oddziału OIP w Legnicy. Maciej Winkler przedstawił zaś prezentację dotyczącą 

eksploatacji urządzeń transportu bliskiego w świetle aktualnych przepisów prawnych. Ponadto w 

trakcie spotkania wyjaśniono wiele zagadnień dotyczących eksploatacji urządzeń poddozorowych, 

w tym dotyczących postępowania i uprawnień UDT w tym zakresie. 

 

Różne formy współpracy, dotyczą tez spotkań informacyjnych w zakresie problematyki 

legalności zatrudnienia,  organizowanych we współpracy z funkcjonariuszami z Grupy ds. 

Cudzoziemców Placówki Stra ży Granicznej w Kłodzku . Na spotkaniach tych omówiono 

spostrzeżenia z przeprowadzonych kontroli w tym zakresie, a także wstępnie planowano 

przeprowadzanie wspólnych kontroli z funkcjonariuszami Placówki SG w Kłodzku. W spotkaniu tym 

uczestniczyli także przedstawiciele powiatowych urzędów pracy z Kłodzka, Ząbkowic Śląskich, 

Dzierżoniowa, Strzelina i Oławy, Urzędu Kontroli Skarbowej, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

oraz Służby Celnej i Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego. 

Przejawem opisywanej współpracy są też wspólne szkolenia, gdzie na jednym z nich 27 

października 2016r. starszy inspektor pracy-specjalista Paulina Latusek oraz inspektor pracy Agata 

Kostyk-Lewandowska poprowadziły szkolenie z zakresu delegowania pracowników 

i przepisów wprowadzonych ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników  

w ramach świadczenia usług oraz z zakresu agencji zatrudnienia. Szkolenie zostało 

zorganizowanie we współpracy z Nadodrza ńskim Oddziałem Stra ży Granicznej Placówki  

w Kłodzku , a uczestniczyli w nim funkcjonariusze SG, przedstawiciele powiatowych urz ędów 

pracy Ziemi Kłodzkiej  oraz inspektorzy Wydziału Kontroli Płatników Składek Zakładu 

Ubezpiecze ń Społecznych Oddział w Wałbrzychu . 

Na terenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Jordanowie Śląskim 17 maja 2016r. 

zorganizowano pokaz bezpiecznej obsługi pilarek wraz z konkursem dla rolników. Po pokazie 

prawidłowej i bezpiecznej obsługi pilarek prowadzonym przez przedstawicieli firmy Sthil, 

przedstawiciel Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu wspólnie z pracownikiem oddziału 

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego we Wrocła wiu  przeprowadził konkurs dla 

rolników „Pilarką piłujesz – bezpiecznie pracujesz”. Podczas konkursu wyłoniono laureatów, którym 

przekazano nagrody ufundowane przez KRUS oraz PIP. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali 

ochronniki słuchu oraz rękawice ochronne. W czasie pokazu zorganizowano także punkt 

konsultacyjny, w którym uczestnicy przedsięwzięcia mogli zasięgnąć porad technicznych oraz 

otrzymać wydawnictwa PIP. 

14 września 2016r. odbyło się wspólne szkolenie dla inspektorów pracy OIP Wrocław oraz 

inspektorów kontroli Zakładu Ubezpiecze ń Społecznych Oddział w Wałbrzychu . Inspektor 

pracy Agata Kostyk-Lewandowska przedstawiła zagadnienia z zakresu zadań nałożonych  

na Państwową Inspekcję Pracy ustawą o delegowaniu pracowników, natomiast przedstawiciel 
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Zakładu Ubezpieczeń Społecznych mówił o procedurze wydawania zaświadczeń  

o ustawodawstwie właściwym mającym zastosowanie od osób uprawnionych delegowanych do 

pracy poza granice Polski.  

W dniu 23 listopada 2016r. w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy  

we Wrocławiu odbyła się kolejna edycja olimpiady wiedzy z zakresu bezpieczeństwa  

i higieny pracy w rolnictwie dla uczniów dolnośląskich szkół o profilu rolniczym. Organizatorem  

i jednocześnie gospodarzem XII już olimpiady jest Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu przy 

współudziale Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia  Społecznego we 

Wrocławiu . Celem, który przyświeca organizacji olimpiady jest podnoszenie poziomu wiedzy na 

temat bezpieczeństwa i higieny pracy wśród uczniów szkół rolniczych oraz ograniczenie ryzyka 

wypadkowego, a także zwiększenie ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych. 

Działaniem tym zachęcamy również uczniów szkół rolniczych do zdobywania podstawowej wiedzy 

na temat prewencji wypadkowej w rolnictwie, a także do kreowania pożądanych postaw na etapie 

przygotowania do wykonywania czynności związanych z produkcją rolniczą. Do olimpiady 

przystąpili uczniowie z 10 dolnośląskich szkół o profilu rolniczym (z Bierutowa, Jeleniej Góry, 

Legnicy, Ludowa Polskiego, Mokrzeszowa, Środy Śląskiej, Wołowa, Rudnej, Krzyżanowic  

i Bożkowa), którzy wygrali eliminacje do konkursu przeprowadzone w poszczególnych szkołach. 

W sumie w olimpiadzie udział wzięło 29 uczniów. 

 

 

2. Współpraca międzynarodowa  

 

Na zaproszenie hamburskiego oddziału stowarzyszenia Arbeit und Leben  czwórka 

inspektorów pracy z Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu wzięła udział  

w warsztatach „Ochrona pracowników i przepisy BHP w Niemczech”, które 2 czerwca 2016r. 

zorganizowane zostały przez stowarzyszenie Arbeit und Leben w Hamburgu oraz Urząd  

ds. Bezpiecze ństwa Pracy w Hamburgu  (Amt für Arbeitsschutz). 

W spotkaniu zorganizowanym w siedzibie Federacji Niemieckich Związków Zawodowych 

(Deutscher Gewerkschaftsbund DGB) udział wzięli przedstawiciele poradni dla europejskich 

pracowników mobilnych Arbeit und Leben z Hamburga, Berlina i Hanoweru oraz reprezentanci 

urzędów odpowiedzialnych za kontrolę w obszarze warunków pracy, ubezpieczeń społecznych 

oraz wypadków przy pracy. Ze strony Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu uczestnikami 

workshopu byli: zastępca okręgowego inspektora pracy ds. nadzoru Arkadiusz Kłos, nadinspektor 

sekcji ds. promocji i ZUZP Barbara Serafinowska, starsza inspektor pracy Paulina Latusek  

i inspektor pracy Agata Kostyk-Lewandowska. Moderatorem spotkania był szef hamburskiej filii 

Arbeit und Leben Rüdiger Winter a głównym prelegentem dr Fang Yu z Urzędu ds. Bezpieczeństwa 

Pracy. W trakcie spotkania rozmawiano m.in. o zakresie zadań i odpowiedzialności 

poszczególnych instytucji, ich strukturach, o ochronie pracowników z tzw. „tłem migracyjnym”,  
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a także o możliwościach udzielania pomocy tym Polakom zatrudnionym na terytorium Niemiec, 

którzy nie mają statusu pracowników delegowanych i „wymykają” się działaniom prowadzonym  

w ramach instytucji łącznikowych. Warsztaty te były swoistego rodzaju położeniem podwalin pod 

współpracę ich uczestników m.in. w zakresie poradnictwa udzielanego pracownikom migrującym.  

Kontynuacją wspólnych działań była rewizyta strony niemieckiej we wrocławskim 

inspektoracie. W dniu 6 października 2016r. Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu 

zorganizował spotkanie robocze „Ochrona pracowników i innych osób świadczących pracę oraz 

przepisy BHP – zagadnienia w odniesieniu do polskich pracowników i innych osób 

oddelegowanych do pracy w Niemczech oraz niemieckich pracowników oddelegowanych do pracy 

w Polsce. Wymiana doświadczeń i zasady współpracy”, w którym udział wzięli przedstawiciele 

niemieckiego stowarzyszenia Arbeit und Leben  z Hamburga, Berlina i Poczdamu oraz urzędu 

Amt für Arbeitsschutz  z Hamburga. Wizyta studyjna w OIP Wrocław zorganizowana była  

w ramach kontynuowania powyższej inicjatywy by wzmocnić współpracę w zakresie wzajemnego 

udzielania informacji dotyczących osób wykonujących pracę na terenie Niemiec i Polski w ramach 

swobodnego przepływu osób. Ustalenie zasad współpracy ma na celu umożliwienie wymiany 

informacji pozwalających na dochodzenie praw osób wykonujących pracę na terenie Hamburga 

bez względu na podstawę świadczenia pracy i odwrotnie, bez naruszenia istniejących już struktur 

urzędowych oraz wypracowanych sposobów wymiany informacji pomiędzy instytucjami 

państwowymi, np. poprzez system wymiany IMI.  

Fot. 24. 

 

Do udziału w workshopie, który odbył się w gościnnych progach Ośrodka Szkolenia Państwowej 

Inspekcji Pracy im. prof. Jana Rosnera we Wrocławiu, zaproszono, prócz niemieckich gości, 

przedstawicieli dwóch związków zawodowych: Zarządu Regionu Dolny Śląsk NSZZ Solidarność i 

Wojewódzkiej Rady OPZZ oraz Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Ze strony OIP 

Wrocław udział wzięli inspektorzy, którzy uczestniczyli w hamburskim spotkaniu, inspektorzy pracy 
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zajmujący się problematyką delegowania i legalności zatrudnienia oraz osoby udzielające porad 

prawnych. Ponieważ w średniofalowej perspektywie spotkanie miało również na celu opracowanie 

wspólnych materiałów informacyjnych o niemieckich przepisach związanych z ochroną 

pracowników, pracownicy OIP Wrocław i ich niemieccy goście pracowali nad identyfikacją 

zapotrzebowania na informacje dla pracowników oddelegowywanych z Polski do Niemiec. W 

przyszłości materiały te miałyby być rozpropagowane m.in. przez polską inspekcję pracy, związki 

zawodowe, by polscy pracownicy i pracodawcy dysponowali odpowiednią wiedzą najlepiej jeszcze 

przed oddelegowaniem do Niemiec. 
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XI. Współpraca z partnerami społecznymi 
 
 
1. Współpraca z organizacjami związkowymi 

 

Współpracę ze związkami zawodowymi można zilustrować spotkaniem, które  

2 czerwca 2016r. kierownik oddziału OIP Wrocław w Kłodzku Zdzisław Kowalski odbył  

z prezesem Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego  Oddział w Kłodzku. Na 

spotkaniu omówiono m.in. zagadnienia z ustawy Karta Nauczyciela i ustawy Kodeks pracy. 

Przedmiotem spotkania była dalsza współpraca mającą na celu propagowanie przepisów prawa 

pracy związanych z zatrudnianiem pracowników w placówkach oświatowych oraz organizacja 

sympozjum dot. oceny przepisów prawa pracy i bhp w tych placówkach. 

2 czerwca 2016 r. zorganizowana została w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy 

przez Krajow ą Sekcję Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarno ść”  konferencja „Standardy 

Pracy Nauczyciela”. Gośćmi konferencji byli m.in. poseł Marzena Machałek, wojewoda wrocławski 

Paweł Hreniak, okręgowy inspektor pracy Małgorzata Łagocka, przewodniczący dolnośląskiej 

„Solidarności” Kazimierz Kimso, przewodniczący Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ 

„Solidarność” Ryszard Proksa, nowi kuratorzy oświaty: Monika Kończyk z Gdańska, Teresa Misiuk 

z Lublina. Główny Inspektorat Pracy reprezentowała główny specjalista Katarzyna Piecyk. Wśród 

wystąpień uczestników konferencji znalazł się referat Małgorzaty Łagockiej, która przedstawiła 

zebranym informacje na temat warunków pracy nauczycieli w ocenie Państwowej Inspekcji Pracy, 

skupiając się przede wszystkim na technicznym bezpieczeństwie pracy. Szefowa wrocławskiego 

inspektoratu wzięła także udział w dyskusji panelowej, która odbyła się w drugiej części konferencji. 

Cyklicznie odbywają się też szkolenia dla przewodniczących i członków zarządu 

zakładowych organizacji związkowych OPZZ. Jednym z takich spotkań było szkolenie dla 

przedstawicieli tego związku z powiatu oławskiego, które odbyło się 16 lutego 2016r.  

w siedzibie Związku Nauczycielstwa Polskiego w Oławie. Również w Szklarskiej Porębie 

dwukrotnie – w kwietniu i czerwcu 2016 roku – Rada OPZZ województwa dolno śląskiego,  

z przewodniczącym p. Andrzejem Otrębą – na czele, we współpracy z inspektorami 

Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu, zorganizowała szkolenie dla społecznych 

inspektorów pracy. 

 

2. Współpraca ze Społeczną Inspekcją Pracy 

 

Przykładem takiego współdziałania może być szkolenie, które w dniu 14 maja 2016r 

nadinspektor Jolanta Kowalska poprowadziła dla 40 społecznych inspektorów pracy KGHM PM 

SA O/ ZG „Rudna”  z zakresu metodyki pracy SIP. Szkolenie zorganizowano w formie wykładu  
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i zajęć warsztatowych w zakresie: formułowania treści uwag wpisywanych do księgi uwag, udziału 

w postępowaniu powypadkowym, w tym w oględzinach miejsca wypadku, formułowania zdania 

odrębnego SIP. 23 kwietnia 2016r. podobne szkolenie nadinspektor pracy Jolanta Kowalska 

przeprowadziła dla 65 społecznych inspektorów pracy z KGHM PM SA O/ ZG „Polkowice- 

Sieroszowice” . Społeczni inspektorzy pracy z KGHM PM SA O/ ZG „ Lubin”  także odbyli takie 

szkolenie, które 3 czerwca 2016 r. przeprowadził starszy inspektor pracy – specjalista Mirosław 

Wierzbicki. 
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XII. Podsumowanie i wnioski 
 

W roku 2016, będącym 97 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 2016 inspektorzy pracy Okręgowego 

Inspektoratu Pracy we Wrocławiu przeprowadzili 7632 kontrole, w 6199 podmiotach 

gospodarczych, obejmując swoimi czynnościami 513 383 pracujących. 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 dotyczyły nie tylko zagadnień z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, czy prawnej 

ochrony pracy, ale także zagadnień wynikających z innych przepisów, w tym dotyczących 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 i wnioski, które wpływały do Okręgowego Inspektoratu Pracy we 

Wrocławiu. Tematyka tych skarg oraz wniosków wniesionych w roku 2016, podobnie jak to miało 

miejsce w latach ubiegłych dotyczyła najczęściej: 

 niewypłacania pracownikom należnego wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń 

pieniężnych ze stosunku pracy, 

 niezgodnego z prawem lub nieuzasadnionego rozwiązania umowy o pracę, 

 nawiązania stosunku pracy, 

 czasu pracy, 

 warunków pracy i bhp, 

 urlopów pracowniczych, 

 zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, 

 stosowania mobbingu wobec pracownika lub pracowników. 

Największy odsetek skarg  dotyczył skarg związanych z problematyką wynagrodzenia za 

pracę i innych świadczeń ze stosunku pracy, nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, czasu 

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. Podobnie jak w latach ubiegłych, relatywnie bardzo mały 
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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 

finansową, nie jest w stanie realizować swoich obowiązków wobec pracowników. Nadal niestety 

występują przypadki świadomego nieprzestrzegania przez pracodawców przepisów, których 

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 przeprowadzenia 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 rozwiązywania tych problemów pomiędzy stronami na 

gruncie danych podmiotów. 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, duża 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. 

Między innymi z tego powodu w programie działania PIP , w tym też OIP we Wrocławiu znalazł 

się temat „Przestrzeganie zakazu zawierania umów cywilnoprawnych w warunkach wskazujących 

na istnienie stosunku pracy w budownictwie”. Jest to branża, w której bardzo często stosowane są 

umowy cywilnoprawne, jednak osoby świadczące pracę na podstawie takich umów najczęściej nie 

są zainteresowane ich przekształceniem w umowy o pracę. Z tego też powodu w wyniku 

przeprowadzonych kontroli w tym temacie i objęcia ich zakresem 192 osób świadczących pracę  

na podstawie umów prawa cywilnego, w roku 2016, inspektorzy pracy w OIP we Wrocławiu, wnieśli 

do sądów pracy jedynie 11 powództw o ustalenie istnienia stosunku pracy, przy czym w zakresie 

podmiotowym, wynikającym z zakresu tematu, tj. firm działających w branży budowlanej, nie 

wniesiono żadnego powództwa.  

Zakresem działalności nadzorczo-kontrolnej w obszarze prawnej ochrony pracy, w roku 2016, 

w Okręgowym Inspektoracie Pracy we Wrocławiu, objęto także tematykę zawierania umów 

terminowych, co wynikało m. in. ze zmiany w tym zakresie ustawy Kodeks pracy, która weszła  
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w życie od dnia 22 lutego 2016 r. Wyniki przeprowadzonych kontroli w temacie „Ocena 

przestrzegania znowelizowanych przepisów dotyczących zawierania umów terminowych” 

wskazują, że skala nieprawidłowości w tym zakresie była nieznaczna. 

Podobnie jak w latach poprzednich, również w roku 2016, zakresem tematycznym kontrolni 

przeprowadzanych przez inspektorów pracy OIP we Wrocławiu, objęto pracowników 

tymczasowych. Nieprawidłowości stwierdzane w trakcie kontroli realizowanych przy realizacji 

tematu „Egzekwowanie przestrzegania przepisów prawa przy zatrudnianiu pracowników 

tymczasowych”, dotyczyły głównie sfery prawnej ochrony pracy, które w efekcie mogą mieć wpływ 

na warunki świadczenia pracy. Głównym problemem, który pojawia się w trakcie przeprowadzania 

kontroli w agencjach pracy tymczasowej, jest „udostępnianie” przez te agencje osób świadczących 

pracę na rzecz innych podmiotów, bez zachowania wymogów właściwych dla agencji. 

W roku 2016, w harmonogramie pracy OIP we Wrocławiu, znalazł się temat „Pierwsza 

kontrola”, wprowadzony z inicjatywy Głównego Inspektora Pracy. W ramach realizacji tego tematu, 

kompleksowymi kontrolami, o charakterze instruktażowo-doradczym, objęto podmioty wcześniej 

niekontrolowane, w grupie: mikrozakłady oraz małe i średnie zakłady. Zakresem 1 075 kontroli, 

przeprowadzonych w tym temacie,  objęto łącznie 24 555 pracujących. W wyniku tych kontroli, 

sankcje karne wobec pracodawców stosowano wyjątkowo, jedynie w przypadkach, gdy 

stwierdzano rażące naruszenia przepisów i zasad bhp, zwłaszcza sytuacje bezpośredniego 

zagrożenia życia i zdrowia pracowników, kontroli po wypadkach ciężkich, śmiertelnych  

i zbiorowych, a także gdy stwierdzano przypadki nielegalnego zatrudniania oraz rażącego 

naruszenia przepisów prawnej ochrony pracy. 

Kontrole przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,  

w roku 2016 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 tj. szeroko rozumianego przygotowania do pracy, jak również  

w tematach specjalistycznych takich jak: usuwanie wyrobów zawierających azbest, przestrzeganie 

przepisów dotyczących zatrudniania osób niepełnosprawnych, przestrzegania przepisów bhp przy 

urządzeniach elektroenergetycznych czy egzekwowanie spełnienia wymagań zasadniczych dla np. 

maszyn poligraficznych i rękawic ochronnych. 

Kontrole dotyczące wykonywania prac przy usuwaniu materiałów zawierających azbest, 

przeprowadzone w roku 2016 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 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 
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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 2016, w ramach kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy, w tym przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy w stosunku do osób niepełnosprawnych, Inspektorzy pracy 

Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu, w roku 2016, przeprowadzili 136 kontroli u 104 

pracodawców, zatrudniających pracowników niepełnosprawnych. Ilość stwierdzanych podczas tych kontroli 

nieprawidłowości dotyczące budynków i pomieszczeń pracy, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz 

zaplecza higieniczno-sanitarnego, w stosunku do roku ubiegłego nieco wzrosły. Zauważono natomiast 

znaczny spadek nieprawidłowości dotyczących maszyn i urządzeń technicznych, przy jednoczesnej 

tendencji wzrostowej stwierdzanych nieprawidłowości dotyczących oświetlenia światłem dziennym 

bądź elektrycznym. Kontrole przeprowadzone w roku 2016, potwierdziły natomiast trend lat 

poprzednich dotyczący znacznej poprawy przestrzegania prawa pracy w zakresie przepisów dotyczących 

czasu pracy. Wykazały jednakże wzrost nieprawidłowości dotyczących wynagrodzeń za pracę 

pracowników oraz szkoleń bhp. 

Kontrole przeprowadzone w ramach realizacji tematu „Poprawa bezpieczeństwa przy 

eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych” potwierdziły fakt, iż pracodawcy nie w pełni 

wypełniają obowiązki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji urządzeń 

energetycznych, określone w  Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r.  

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych. Nie realizowanie 

tych wymagań przez pracodawców, wynika m. in. ze zbyt małej obsady pracowników w służbach, 

które są odpowiedzialne za utrzymanie ruchu zakładu, jak również częstej rotacji pracowników,  

na stanowiskach dozoru. 

Zakresem tematycznym kontroli realizowanych w temacie „Egzekwowanie spełnienia 

wymagań zasadniczych”, w roku 2016, objęto: maszyny poligraficzne i przetwórstwa papierniczego 

oraz rękawice ochronne. W wyniku tych kontroli stwierdzono stosunkowo dużo nieprawidłowości, 

o różnym charakterze i skutkach dla użytkowników, co wskazuje na potrzebę kontynuowania takich 

kontroli w przyszłości. 

W roku 2016, Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu, realizował także tematy własne, 

wynikające ze specyfiki regionalnej Dolnego Śląska oraz z wniosków wynikających  

z  przeprowadzanych wcześniej kontroli. Do tematów tych należały: 

 Ograniczenie zagrożeń zawodowych w zakładach produkcji prefabrykatów budowlanych,  

ze szczególnym uwzględnieniem stolarki budowlanej. 

 Kontrole podmiotów organizujących wypoczynek dzieci i młodzieży. 

 Przestrzeganie przepisów bhp oraz w zakresie legalności zatrudnienia  w zakładach 

zajmujących się utrzymaniem czystości w miastach. 

 Bezpieczeństwo pracy przy obsłudze maszyn rolniczych. 
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 Kontrole budów – inne. 

Realizacja tych zadań przyczyniła się do zgłębienia wiedzy na temat nieprawidłowości 

występujących w naszym regionie, w niektórych branżach, a jednocześnie pozwoliła na 

wyeliminowanie w kontrolowanych zakładach występujących zagrożeń. 

Oprócz działań nadzorczo-kontrolnych, Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu, w roku 

2016, 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 prowadził dialog 

z pracodawcami i pracownikami, oferując im pomoc w charakterze tzw. doradcy, inspirując do 

podejmowania wysiłków na rzecz poprawy warunków pracy i zachęcając do udziału  

w upowszechnianiu dobrych praktyk i najlepszych przykładów. Działania te zyskują na znaczeniu  

i kierowane są do coraz szerszej grupy odbiorców. W 2016 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. 

Realizacja przez Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu, w roku 2016, 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, 

co jest wartością dodaną. 

 

XIII. Załączniki 

1. Dane statystyczne z działalności kontrolno-nadzorczej Okręgowego 
Inspektoratu Pracy we Wrocławiu w 2016 r. (wg sekcji gospodarki narodowej 
PKD) 

2. Dane statystyczne z działalności kontrolno-nadzorczej Okręgowego 
Inspektoratu Pracy we Wrocławiu w 2016 r. (wg wielkości zatrudnienia) 
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