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Szanowni Państwo, 
 

Przekazuję Państwu sprawozdanie Okręgowego Inspektora Pracy we Wrocławiu z działalności 

Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu w roku 2017, 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, pracownicy Państwowej Inspekcji Pracy od 98 lat, z ogromnym 

zaangażowaniem i w sposób profesjonalny podejmują działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy. 

Pomimo zmieniających się 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. 

Program działania Państwowej Inspekcji Pracy, realizowany w roku 2017, obejmował oprócz 

zadań kontrolnych, także zadania dotyczące informowania i doradztwa. Zagadnienia realizowane były 

jako zadania jednoroczne lub długofalowe. Realizując powyższy program, 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 roku 2017, był temat kontroli związany z realizacją 

obowiązków wynikających z przepisów ustawy o wynagrodzeniu minimalnym w odniesieniu do stawki 

godzinowej. Po raz pierwszy inspektorzy pracy mieli możliwość regulowania nieprawidłowości oraz 

reagowania na łamanie przepisów prawa pracy w kwestii wynagrodzeń przy umowach cywilnoprawnych.   

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 ustawą z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy 

(Dz.U. z 2017 r. poz. 786 j.t.). 

 

 

 

 

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 Międzynarodowej Organizacji Pracy Nr 81, dotycząca inspekcji pracy  

w przemyśle i handlu. Głównym aktem prawnym stanowiącym podstawę działania Urzędu jest 

ustawa  z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. z 2017 r. poz. 786 j.t.). 

Oprócz tego, zadania Inspekcji wynikają z szeregu innych aktów prawnych rangi ustawowej. 

Wykonując nałożone zadania Państwowa Inspekcja Pracy stoi na straży, miedzy innymi  

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), 

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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▪ 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 pracy, w szczególności przepisów              

i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów dotyczących stosunku pracy, 

wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, czasu 

pracy, urlopów, uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem, zatrudniania 

młodocianych i osób niepełnosprawnych; 

▪ kontrola legalności zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, wykonywania działalności 

oraz kontrola przestrzegania obowiązku: 

 informowania powiatowych urzędów pracy przez bezrobotnych o podjęciu 

zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności, 

 opłacania składek na Fundusz Pracy, 

 dokonania wpisu do rejestru agencji zatrudnienia działalności, której prowadzenie jest 

uzależnione od uzyskania wpisu do tego rejestru, 

 prowadzenia agencji zatrudnienia zgodnie z warunkami określonymi w przepisach  

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 

 prowadzenia działalności przez podmioty, o których mowa w art. 18c ustawy z dnia  

20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1065), 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. 

z 2017 r., poz. 1398), z wyłączeniem wyrobów podlegających kontroli innych właściwych 

organów nadzoru rynku, w rozumieniu ww. ustawy, oraz prowadzenie postępowań  

w sprawie takich wyrobów; 
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▪ 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 obowiązków 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 zagrożeń  

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 przedsięwzięć 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; 

▪ kontrola przestrzegania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy, o których mowa  

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



 

 

 
Strona 10 

 

  

zmodyfikowanych (Dz. U. z 2017 r. 2134 j.t.) 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 wykonujących 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. z 2017 r., poz. 664 j.t.); 

▪ 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 zezwoleń 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 zadań określonych w ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu 

pracowników w ramach świadczenia usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 868); 

▪ udzielanie porad w celu wspierania równego traktowania 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 wykroczeń 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 obowiązków, o których mowa w art. 23r ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 

kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220 j.t.), w zakresie paliw ciekłych 

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

▪ kontrola wypłacania wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej 

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

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r., poz. 847); 

▪ 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 organizujące pracę wykonywaną przez osoby fizyczne na innej podstawie 

niż stosunek pracy, w ramach prac społecznie użytecznych; 

▪ osobom przebywającym w zakładach karnych i zakładach poprawczych, wykonującym 

pracę, a także żołnierzom w służbie czynnej, wykonującym powierzone im prace. 
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Państwowa Inspekcja Pracy sprawuje także nadzór i kontrolę zapewnienia przez 

pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków zajęć odbywanych na jego terenie przez 

studentów i uczniów niebędących pracownikami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Struktura organizacyjna  

Marszałek Sejmu ustala statut Państwowej Inspekcji Pracy, określający jej 

organizację wewnętrzną oraz siedziby i zakres właściwości terytorialnej okręgowych 

inspektoratów pracy. Strukturę organizacyjną Państwowej Inspekcji Pracy tworzą: Główny 

Inspektorat Pracy, 16 Okręgowych Inspektoratów Pracy, w ramach których funkcjonują 43 

oddziały oraz Ośrodek Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy im. Prof. Jana Rosnera we 

Wrocławiu.  

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. 

Okręgowym 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 31.12.2017 

r. wynosił 214 osób, tj. 213,75 etatu, w tym: 

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 świadczące usługi pośrednictwa 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. 19fa, art. 19ga i art. 85 ust. 2 tej ustawy, 

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

5) przedsiębiorcy 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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▪ 3 osoby kierownictwa (OIP i 2 Zastępców OIP), 

▪ 143 pracowników z uprawnieniami kontrolno-nadzorczymi, 

▪ 6 kandydatów na inspektorów pracy, 

▪ 28 pracowników merytorycznych, 

▪ 11 pracowników organizacyjnie wspomagających inspektorów pracy, 

▪ 23 pracowników księgowości, administracyjnych i obsługi. 

 

 

 

 

 

 

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 2017 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 niespełniającego zasadniczych lub 

innych wymagań, zakazania udostępniania wyrobu, ograniczenia udostępniania wyrobu 
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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; 

▪ wydawania zezwolenia na wykonywanie pracy lub innych zajęć zarobkowych przez 

dziecko do czasu ukończenia przez nie 16 roku życia; 

▪ skierowania wystąpienia lub wydania polecenia, w razie stwierdzenia innych naruszeń, niż 

wymienione wyżej, w sprawie ich usunięcia, a także wyciągnięcia konsekwencji  

w stosunku do osób winnych; 

▪ kierowania powództw o ustalenie istnienia stosunku pracy. 

6. Stosowane sankcje 

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

nakładania grzywien w drodze mandatów karnych w wysokości do 2 000 zł za wykroczenia 

związane z wykonywaniem pracy zarobkowej. Jeżeli ukarany co najmniej dwukrotnie  

za wykroczenie przeciwko prawom pracownika, określone w 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 oskarżycielem publicznym i ma prawo 

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

do 30 000 zł.  

Jednym z uprawnień inspektorów pracy jest nakładanie kar pieniężnych na podmioty 

wykonujące przewóz drogowy lub inne czynności związane z tym przewozem 

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

w drodze decyzji administracyjnej i wynoszą od 50 zł do 10 000 zł za każde naruszenie. 

Maksymalny wymiar kary nałożonej przez inspektora pracy za naruszenia stwierdzone 

podczas kontroli w podmiocie wykonującym przewóz drogowy, nie może przekroczyć  

30 000 zł. 
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II. Działania nadzorczo-kontrolne – informacje ogólne 

 

 
 
 
 

W takcie tych kontroli wydali 21 582 decyzji, z których 303 było decyzjami płacowymi 

na kwotę 5 773 219,5 złotych, a 21 279 to decyzje dotyczące bezpieczeństwa i higieny 

pracy, w tym, między innymi: 

▪ 336 decyzji wstrzymania prac, 

▪ 251 decyzje skierowania pracowników do innych prac, 

▪ 576 decyzji wstrzymania eksploatacji maszyn. 

Oprócz ww. decyzji inspektorzy wydali także 21 116 wniosków w 4 457 wystąpieniach 

oraz 901 poleceń.  

Pamiętać tu jednak należy, iż charakter prawny decyzji i wystąpień 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 stosunku do roku 2016, ilość skarg wzrosła o 886 skarg. Liczba ta nie obejmuje 553 

skargi, 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 444 skargi pozostałe do rozpatrzenia z roku 2016.  

W roku 2017 inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu przeprowadzili          

7 325 kontrole, w 5 609 podmiotach gospodarczych, obejmując swoimi czynnościami  

664 173 pracujących. 

W roku 2017 do Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu wpłynęło 5 107 skarg  

i wniosków. Liczba ta obejmuje 89 skarg zgłoszonych przez związki zawodowe, 48 skarg 

dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu oraz 132 skargi dotyczące mobbingu. 

 
W celu rozpatrzenia treści tych skarg i wniosków, inspektorzy pracy przeprowadzili 2 471 

kontroli u 1 982 przedsiębiorców. 
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Do rozpatrzenia w roku 2018 pozostało 316 skarg z 2017 r. Inspektorzy pracy rozpatrzyli do 

końca 2017 r. łącznie 5 265 skarg. 

 

Liczba tematów zawartych w skargach wzrosła z 7 492 w roku 2016 do 8 222 w roku 

2017, co stanowi wzrost o 730 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 5 107 skarg, które wpłynęły do Okręgowego Inspektoratu Pracy we 

Wrocławiu w roku 2017, do 31.12.2017 r. rozpatrzono 4 791 skarg, w tym: 

 

▪    841 to skargi zasadne, co stanowi 16,47% wszystkich załatwionych skarg, 

▪ 1 191 to skargi częściowo zasadne, co stanowi 23,32% wszystkich załatwionych skarg, 

▪ 1 167 to skargi bezzasadne, co stanowi 22,85% wszystkich załatwionych skarg. 

 

Co do pozostałych 1 908 skarg, w 1 898 przypadkach, brak jest możliwości 

rozstrzygnięcia ich zasadności przez inspektora pracy w trakcie czynności kontrolnych,  

a w 10 przypadkach stwierdzono brak przedmiotu. 

 

Podsumowanie i wnioski 

W roku 2017 do Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu wpłynęło 5 107 skarg, 

tj. o 886 skarg więcej niż w analogicznym okresie roku 2016. W 40 przypadkach skarżący 

wycofali wniesione skargi. 

Należy stwierdzić, iż liczba skarg wpływająca do Okręgowego Inspektoratu Pracy we 

Wrocławiu utrzymuje się na wysokim poziomie. 

Tematyka skarg oraz wniosków wniesionych w 2017 r. do Okręgowego Inspektoratu we 

Wrocławiu podobnie, jak to miało miejsce w ubiegłym roku dotyczyła, w szczególności:  

 
▪ stosunku pracy  

W 2017 r.  liczba tematów zawartych w skargach dotyczących ww. grupy zagadnień 

wyniosła 1 666, co stanowi 20,26% w odniesieniu do całej tematyki. Dotyczyły one przede 

wszystkim problemów związanych z rozwiązywaniem stosunku pracy, przysługującymi 

odprawami, ilością i długością zawieranych umów w odniesieniu do umów zwieranych na czas 

określony, nieprawidłowościami związanymi z niewydaniem lub nieterminowym wydaniem 

świadectwa pracy, nieprawidłowościami w treści świadectwa pracy, 
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▪ wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń  

Podobnie jak w latach poprzednich, największa liczba tematów zawartych w skargach, 

dotyczyła zagadnień związanych z wynagrodzeniem za wykonywaną pracę. Temat ten w roku 

2017 występował w 3 115 przypadkach, co stanowi 37,89 % wszystkich problemów 

poruszanych w skargach. Z przeprowadzonej analizy wynika, że tematyka skarg dotyczyła 

realizacji obowiązku zapłaty należności wynikających ze stosunku pracy dotyczących  

w szczególności wypłaty zaległego wynagrodzenia, zaniżania jego wysokości, terminowości 

wypłat, potrąceń, należności z tytułu podróży służbowych, 

 

▪ czasu pracy 

W okresie sprawozdawczym w grupie w/w zagadnień wystąpiło 601 przypadków 

zgłoszeń, co stanowi 7,31 % ogólnej liczby tematów. W tej grupie spraw naruszenia przepisów 

prawnych dotyczyły czasu pracy w szerokim zakresie dotyczącym świadczenia pracy  

w godzinach nadliczbowych i braku stosownej rekompensaty, naruszenia przepisów 

ochronnych dotyczących zagwarantowania pięciodniowego tygodnia pracy, odpoczynku 

tygodniowego, dobowego, nieprawidłowości związanych z prowadzeniem nierzetelnej 

ewidencji czasu pracy, 

 

▪ urlopów pracowniczych  

Ilość tematów w skargach dotyczących zagadnienia urlopów pracowniczych w roku 2017 

wyniosła 162, co stanowi 1,97% ogólnej liczby przedmiotów zawartych w skargach. Skargi 

dotyczyły urlopów pracowników, w zakresie jego udzielania, wymiaru, ekwiwalentu za 

niewykorzystany urlop, 

 

▪ uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem 

W okresie sprawozdawczym w grupie w/w zagadnień odnotowano 42 zgłoszenia, co 

stanowi 0,51% ogólnej liczby tematów. W tej grupie naruszenia przepisów dotyczyły, między 

innymi rozwiązania umowy o pracę z pracownicą w ciąży, zatrudniania pracownic w ciąży  

w godzinach nadliczbowych, nieudzielenia pracownikom dni wolnych z tytułu opieki nad 

dzieckiem do 14 lat, 

 

▪ legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej 

Ilość zgłoszeń w tym temacie w roku 2017 zamknęła się liczbą 474, co stanowi 5.76% 

ogólnej liczby przedmiotów zawartych w skargach. Przede wszystkim pracownicy skarżyli się 

na brak potwierdzenia warunków umowy na piśmie oraz brak zgłoszenia do ubezpieczenia 

społecznego, 
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▪ warunków pracy 

W 2017 r.  odnotowano 1231 tematów dotyczących ww. grupy zagadnień, co stanowi 

14,97% w odniesieniu do całej tematyki. W tej grupie spraw znalazły się szeroko rozumiane 

warunki bhp dotyczące przygotowania do pracy, braku badań wstępnych, szkoleń, 

niedostatecznego przygotowania zawodowego do wykonywanej pracy, niewydania odzieży 

 i obuwia roboczego, nieprawidłowości związanych z organizacją stanowisk i procesów pracy, 

magazynowania, składowania, prac na wysokości. 

 

W odniesieniu do wypadków przy pracy, chorób zawodowych w 2017 r. zgłoszono 138 

przypadków naruszenia prawa pracy, w zakresie dochodzeń powypadkowych, co stanowi 1,68 

% ogółu tematów.  

Na podstawie analizy treści skarg wniesionych w roku 2017 r. należy stwierdzić, iż 

największy odsetek, a także wzrost w stosunku do ubiegłego roku dotyczył skarg związanych 

z problematyką wynagrodzenia za pracę (szeroko rozumianego). Z uwagi na realizację 

nowego tematu jakim jest zagwarantowanie minimalnej stawki przy umowie zlecenia lub 

świadczeniu usług – w kwocie 13 zł. ( w 2017r.), wyraźnie zaobserwowano wzrost takiej ilości 

skarg. Wzrosła ponadto liczba skarg dotycząca warunków pracy, w tym sanitarno-

higienicznych oraz przypadków zatrudniania pracowników „na czarno” z wszystkimi z tym 

związanymi nieprawidłowościami, w tym na podstawie umów cywilnoprawnych. W kwestiach 

związanych z zagadnieniami dotyczącymi stosunku pracy oraz czasem pracy skargowość 

spadła. Podobnie jak w latach ubiegłych relatywnie bardzo mały odsetek wnoszonych skarg 

dotyczył naruszania przepisów dotyczących uprawnień pracowników związanych 

z rodzicielstwem oraz zatrudnianiem młodocianych. 

 

Analiza skarg i wniosków zgłoszonych przez związki zawodowe 

 
 

 

W stosunku do roku 2016 zmalała ilość złożonych skarg i wniosków o 29 zgłoszeń. 

Związkami zawodowymi, które w roku 2017 najczęściej kierowały skargi do Okręgowego 

Inspektoratu Pracy we Wrocławiu są: 

▪ Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” – 37 skarg, 

▪ Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność 80” – 4 skargi, 

▪ Związek Nauczycielstwa Polskiego – 13 skarg, 

▪ inne związki branżowe, w tym OPZZ – 35 skarg. 

Zakres tematyczny spraw kierowanych przez Związki Zawodowe, oprócz tematów  

w sposób wyraźnie związanych z działalnością związkową, takich jak, współdziałania  

W roku 2017 do Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu wpłynęło 89 skarg od 

organizacji związkowych, co stanowi 1,74% ogólnej liczby skarg i wniosków. 
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z organizacjami związkowymi, udzielania zwolnień od pracy w związku z pełnieniem funkcji 

związkowej, konsultacji wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy, odmowy zwrotu kosztów 

działalności społecznego inspektora pracy, nieprawidłowości w funkcjonowaniu ZSIP, dotyczył 

całej problematyki prawa pracy (np. nieprawidłowości w zakresie urlopu wypoczynkowego, 

obniżenia wynagrodzenia, wypłaty nagród jubileuszowych, nierzetelnego prowadzenia 

ewidencji czasu pracy, nierównego traktowania w zatrudnieniu, stanu technicznego obiektów 

i pomieszczeń pracy). Ilość tematów zawartych w skargach złożonych przez związki 

zawodowe w 2017 r. oraz ich zasadność przedstawiono w tabeli. 

 

 

Grupy 
kodów Nazwa grupy tematycznej Ogółem 

Zasadność 

Zasadne Bezzasadne 
Niemożliwe 
do ustalenia 

 
A 

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

3 0 2 1 

B 
Wypadki przy pracy, choroby 
zawodowe – stosowanie środków 
zapobiegawczych 

3 1 2 0 

F Urządzenia i instalacje energetyczne 1 1 0 0 

I 
Środki ochrony indywidualnej, odzież 
i obuwie robocze 

6 4 2 0 

J Przygotowanie do pracy 1 1 0 0 

L Stosunek pracy 21 11 6 4 

M Czas pracy 7 5 0 2 

O 
Uprawnienia pracowników związane 
z rodzicielstwem 

1 1 0 0 

P 
Wynagrodzenie za pracę i inne 
świadczenia 

40 20 16 4 

Q 
Legalność zatrudnienia i innej pracy 
zarobkowej 

1 0 1 0 

R Zbiorowe prawo pracy 21 14 3 4 

S Urlopy pracownicze 3 2 1 0 

V 
Agencje zatrudnienia i elastyczne 
formy zatrudnienia 

6 1 1 4 

Y 
Dyskryminacja, molestowanie, 
mobbing 

9 1 8 0 

Z Pozostałe 5 1 2 2 

Razem  130 64 45 21 

 

 

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

Jak wynika z zawartych w tabeli danych, wśród skarg i wniosków zgłaszanych do 

Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu w 2017 r. przez związki zawodowe, dominuje 

Związek Zawodowy „Solidarność”, który wniósł 37 skarg i wniosków, co stanowi aż 41,57% 

wszystkich wniesionych do OIP spraw przez związki zawodowe. W analogicznym okresie 2016 

r. ZZ „Solidarność” wniósł 51 skarg i wniosków. Związek Zawodowy „Solidarność 80”, wniósł 

w 2017 r. 4 skargi i wnioski do rozpatrzenia (w roku 2016 – 17). W grupie organizacji 

związkowych branżowych, szczególnie ze strony Rady Woj. OPZZ, wskazać należy na duże 

zainteresowanie przestrzeganiem przepisów względem pracowników i kierowanymi 

wnioskami do OIP. 

Większą niż w ubiegłym roku, aktywność wykazał Związek Nauczycielstwa Polskiego, 

który w okresie sprawozdawczym interweniował do PIP, w 13 przypadkach (w 2016 r. –  

9 razy). Inne związki zawodowe w 35 przypadkach zwracały się o interwencję do OIP we 

Wrocławiu, tj. o 11 razy mniej niż w 2016 r. 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.  

 

Z analizy treści wniesionych skarg i wniosków wynika, iż aktywność związków 

zawodowych w procesie pracy jest w dalszym ciągu relatywnie mała. Tematyka oraz ilość 

skarg wnoszonych przez związki zawodowe, kształtująca się na stosunkowo niewysokim 

poziomie, wskazują również na brak odpowiedniej aktywności związków zawodowych  

w egzekwowaniu od pracodawców wykonywania ciążących na nich obowiązków wobec 

pracowników. Przeprowadzone kontrole ujawniają nikły procent wykorzystywania uprawnień 

przez związki zawodowe, które zawarte są w ustawie o związkach zawodowych. Tłumaczyć 

to można tym, iż działania związków zawodowych są nacechowane ostrożnością  

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

z prawem rozwiązują stosunki pracy z działaczami społecznymi.  

 

Treść skarg wnoszonych przez związki zawodowe niejednokrotnie wskazuje na słabą 

znajomość przepisów prawa po stronie osób reprezentujących ich organy statutowe, czego 

konsekwencją z jednej strony bywa nieznajomość własnych uprawnień i odpowiadających im 

obowiązków po stronie pracodawcy, z drugiej zaś strony wysuwanie żądań nie znajdujących 

podstaw prawnych. Dotyczy to najczęściej nowo powstałych organizacji związkowych. 

Podobnie jak dotychczas, również w latach następnych powinny być podejmowane działania 

w zakresie upowszechniania wiedzy wśród działaczy związkowych w zakresie prawa pracy  

i szerszego wykorzystywania uprawnień ustawowych przysługujących związkom.  
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Analiza skarg i wniosków dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu, 
molestowania i mobbingu 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Pracownicy skarżyli się przede wszystkim na nierówne traktowanie ze względu na 

otrzymywane wynagrodzenie oraz podnoszenie kwalifikacji, nie uwzględnianie pracowników 

przy przyznawaniu im premii uznaniowej pomimo spełnienia przez te osoby przesłanek do jej 

nabycia, dyskryminowanie pracowników ze względu na wygląd i przedstawianie swoich 

przekonań, co do sposobu wykonywania pracy, notoryczne odmawianie udzielenia urlopu 

wypoczynkowego bez uzasadnionej przyczyny, odmawianie udzielenia dni wolnych 

pracownikom uprawnionym, posiadającym dziecko do 14 roku życia, słowne  poniżanie 

pracowników, skutkiem czego było rozwiązywanie umów o pracę, czy też korzystanie  

z długotrwałych zwolnień lekarskich wystawianych przez lekarza psychiatrę,  wykazywanie 

przez przełożonych błędnie wykonanej pracy, aczkolwiek przeczyło to finalnym efektom 

końcowym,  wymuszanie przez pracodawcę podejmowania przez pracowników działań 

niezgodnych z posiadanym wykształceniem i kwalifikacjami,  zastraszanie pracowników 

dyscyplinarnym rozwiązaniem umowy o pracę za brak wykonania poleceń niezgodnych  

z umową o pracę,  zastraszanie  pracowników  konsekwencjami  w postaci dyscyplinarnego 

rozwiązania umowy o pracę w przypadku korzystania przez nich ze zwolnień chorobowych, 

zobowiązywanie do wykonywania zadań pracowniczych ponad normy czasu pracy.  

 

Na 132 zgłoszone skargi, dotyczące mobbingu (rozpatrzone do 31.12.2017 r.) –  

11 okazało się zasadnych.  

 

Na 13 zgłoszonych skarg, zawierających temat molestowania – żadna nie okazała się 

zasadna, w 4 przypadkach inspektorzy pracy stwierdzili bezzasadność skarg,  

a w 9 przypadkach brak możliwości ustalenia zasadności. 

 

 

W roku 2017 do Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu wpłynęło 48 skarg dotyczących 

równego traktowania w zatrudnieniu. Stanowi to 0,94 % wszystkich skarg jakie wpłynęły  

do rozpatrzenia oraz 0,54% wszystkich tematów jakie zgłosili do kontroli skarżący.  

Skarg dotyczących mobbingu wpłynęło 132, co stanowi 2,58% wszystkich skarg oraz 1,35% 

wszystkich tematów jakie zgłosili do kontroli skarżący, ponadto wpłynęło 13 skarg 

zawierających temat molestowania, co stanowi 0,16% tematów wszystkich skarg. 
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Podsumowanie 

W odniesieniu do skarg dotyczących naruszenia zasady równego traktowania, bądź też 

naruszenia zakazu dyskryminacji w zatrudnieniu zauważyć należy, iż mały procent skarg 

dotyczących powyższych zagadnień może wynikać z faktu słabego spopularyzowania 

przepisów w powyższym zakresie. Dodatkowo, nieostry charakter definicji ww. zjawiska może 

rodzić trudności natury dowodowej. Należy mieć również świadomość, iż w praktyce niewielkie 

są szanse na „wyłapanie” tych zjawisk, a tym bardziej ich eliminowanie przy pomocy środków 

prawnych, będących w dyspozycji inspektorów pracy. Przyczyną tego jest problematyczny 

charakter tych zjawisk oraz brak uprawnień inspektorów do rozstrzygania sporów ze stosunku 

pracy. W konsekwencji 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, między innymi, naruszania 

zasady równego traktowania w zatrudnieniu (zakazu dyskryminacji w zatrudnieniu), jednakże 

bez wskazania choćby w sposób orientacyjny – kryterium lub przyczyny o charakterze 

dyskryminacyjnym, wymienionych  w art. 183a k.p., na tle których miało dochodzić do praktyk 

o charakterze dyskryminacyjnym w odniesieniu, czy to do skarżącego, czy określonych grup 

pracowniczych. 

Z treści skarg, w których podnoszono, w różnej formie, zarzuty dotyczące stosowania 

mobbingu, czy to wobec skarżących, czy też występowania tego zjawiska w zakładzie,  

w praktyce z uwagi na ograniczone kompetencje inspektorów pracy, nie było w większości 

przypadków możliwe potwierdzenie zasadności tego zarzutu. Charakterystyczne było przy 

tym, iż w niektórych przypadkach skarżący podnoszący zarzuty związane ze stosowaniem  

w stosunku do nich mobbingu, zastrzegali zachowanie ich anonimowości. Na podstawie 

analizy treści wnoszonych skarg w zakresie mobbingu, należy stwierdzić, iż pracownicy skarżą 

się na stosowanie mobbingu ze strony pracodawców z reguły przy okazji innych zarzutów, 

przy czym niejednokrotnie mylą pojęcia, nie mając przy tym 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.  
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2. Postępowanie w sprawach o wykroczenia przeciwko osobom 

wykonującym pracę zarobkową 

 

 

 

 

W tym okresie inspektorzy pracy skierowali do Sądów Rejonowych Wydziałów Karnych 

222 wnioski o ukaranie. Wnioski zawierały 671 wykroczeń. W omawianym okresie 

inspektorzy pracy nałożyli 685 grzywien w drodze mandatów karnych kredytowanych, które 

zawierały 1 269 wykroczeń. Ponadto zastosowali 1 030 środków oddziaływania 

wychowawczego, ujmując w nich 1 453 czyny zabronione.  

Poniższa tabela przedstawia liczbę wykroczeń z podziałem na podstawę prawną 

wykroczenia oraz procentową wielkość w stosunku do ogólnej liczby wykroczeń. 

 

 

Rok 
Ogółem 

wykroczenia 

 
W y k r o c z e n i a  

 

art.28
1 

Kp. 

art. 
282 
Kp. 

art. 
283 
Kp. 

art. 22 
ust.1 
SIP 

art. 
12a 
ust. 
o 

ZFŚŚ 

art. 119, 
120, 

121, 122 
LZ 

INF TYM 

Ustawa 
o 

delegow
aniu 

pracowni
ków 

Ustawa o 
minimalny

m 
wynagrodz

eniu 

2015 5606 898 1030 3329 4 39 320 0 0 0 0 

2016 4768 911 842 2704 5 21 280 0 1 4 0 

2017 3393 613 746 1585 4 20 369 1 0 15 40 

 

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

jak w latach ubiegłych, stanowią czyny spenalizowane w art. 283 k.p. 

  

Wykroczenia z art. 281 ustawy Kodeks pracy 

Z ogólnej liczby 613 wykroczeń, określonych w art. 281 k.p., największą grupę, tj. 368 to 

przypadki, które stanowią czyny naruszające przepisy o czasie pracy lub przepisy  

o uprawnieniach pracowników związanych z rodzicielstwem i zatrudnianiu młodocianych. 

Wśród wykroczeń spenalizowanych w art. 281 k.p., znaczną grupę stanowią naruszenia 

związane z zawarciem umowy zlecenia w warunkach, w których zgodnie z art. 22 § 1 k.p. 

pracy powinna być zawarta umowa o pracę – 83 przypadki. W dalszej kolejności należy 

W roku 2017 inspektorzy pracy, działający w ramach terytorialnej właściwości Okręgowego 

Inspektoratu Pracy we Wrocławiu, w trakcie czynności kontrolnych stwierdzili  

3 393 wykroczeń. 

. 

Tabela 2. Liczba wykroczeń z podziałem na podstawę prawną wykroczenia 
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wymienić nieprawidłowości w prowadzeniu dokumentacji w sprawach związanych ze 

stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników –  73 przypadki. Pozostałe 64 przypadki 

dotyczą braku potwierdzenia na piśmie zawartej z pracownikiem umowy o pracę. 

 

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 k.p. Inspektorzy pracy w okresie sprawozdawczym 

stwierdzili 746 takich wykroczeń. Największą grupę w omawianej kategorii czynów 

zabronionych stanowią naruszenia przepisów o wynagrodzeniu za pracę i innych świadczeń -  

636 przypadków (niewypłacenie w ustalonym terminie lub bezpodstawnie świadczenie obniża 

lub dokonuje bezpodstawnych potrąceń.). Znaczną część wykroczeń stanowią również 

wykroczenia dotyczące nieprawidłowości w zakresie niewydania świadectwa pracy -  

62 przypadki. W grupie wykroczeń z art. 282 k.p. należy wskazać również na wykroczenia 

dotyczące nieudzielenia pracownikowi urlopu wypoczynkowego lub bezpodstawnego 

obniżenia wymiaru tego urlopu – 37 przypadków. 

 

Wykroczenia z art. 283 ustawy Kodeks pracy 

Analogicznie, jak w poprzednich okresach sprawozdawczych, największą grupę 

wykroczeń stanowią wykroczenia z art. 283 k.p. – 1 585 wykroczeń. Najliczniejszą grupę wśród 

stwierdzonych wykroczeń stanowią uchybienia, dotyczące nieprzestrzegania przepisów lub 

zasad bezpieczeństwa i higieny pracy - 1 442 przypadki (podstawa prawna art. 283 § 1 k.p.). 

Dotyczą one, tak jak w latach ubiegłych - wykroczeń spenalizowanych w art. 283 k.p. wśród 

których należy wymienić naruszenia dotyczące niewykonania decyzji organów PIP -   

84 przypadki oraz utrudnianie działalności inspektora pracy - 41 przypadków.  

 

Wykroczenia z ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych 

W okresie sprawozdawczym inspektorzy pracy stwierdzili 20 wykroczeń wynikających 

z nieprzestrzegania przez pracodawców przepisów o ZFŚS. Wśród stwierdzonych naruszeń 

wskazać należy na nieprawidłowości w zakresie nieprzekazywania odpisów w terminie oraz 

przyznawania świadczeń niezgodnie z regulaminem funduszu. 

 

Wykroczenia z ustawy o Społecznej Inspekcji Pracy  

W okresie sprawozdawczym inspektorzy pracy stwierdzili 4 wykroczenia określone  

w art. 22 ustawy o SIP. Dotyczyły one niewykonania zaleceń zakładowego społecznego 

inspektora pracy. 
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Wykroczenia z ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług 

W okresie sprawozdawczym inspektorzy pracy stwierdzili 15 wykroczeń określonych 

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

świadczenia usług. Dotyczyły one niewyznaczenia 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. Kolejne wykroczenie dotyczyło nieskładania 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. Należy nadmienić,  

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

mandaty karne gotówkowy, mandat karny zaoczny oraz skierował wniosek o ukaranie do sądu. 

 

Wykroczenia z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach 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 okresie sprawozdawczym inspektorzy pracy stwierdzili 369 wykroczeń wynikających 

z nieprzestrzegania przez pracodawców przepisów ustawy o promocji zatrudnienia  

i instytucjach rynku pracy. Najczęstszym rodzajem stwierdzonych naruszeń były 

nieprawidłowości określone w art. 120 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy. Inspektorzy pracy w okresie sprawozdawczym stwierdzili 136 takich wykroczeń. 

Znaczną część stanowią wykroczenia dotyczące niedopełnienia obowiązku opłacenia składek 

na Fundusz Pracy lub nieopłacenia ich w przewidzianym przepisami terminie -  

112 przypadków. W 42 przypadkach inspektorzy pracy stwierdzili wykroczenia określone  

w art. 120 ust. 2, tj. nielegalne wykonywanie pracy przez cudzoziemca. 

 

Wykroczenia z ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę  

W okresie sprawozdawczym inspektorzy pracy stwierdzili 40 przypadki naruszeń 

określonych w art. 8e ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu  

za pracę. Dotyczyły one niewypłacania wynagrodzenia przysługującego z umowy zlecenia  

i o świadczenie usług w wysokości wynikającej z minimalnej stawki godzinowej oraz w ogóle 

niewypłacenie wynagrodzenia zleceniobiorcom lub osobom świadczącym usługi. 
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Postępowanie  mandatowe 

Inspektorzy pracy w okresie sprawozdawczym nałożyli 685 kar grzywny w drodze 

mandatów karnych kredytowanych, zaocznych i gotówkowych, za 1 269 zarzutów, 

stwierdzonych w czasie wykonywanych czynności kontrolnych. Nakładając mandaty 

inspektorzy pracy wymierzyli grzywny na łączną kwotę 839 850,00 zł. Średnia kwota 

nałożonych mandatów to 1 226,05 zł. W Okręgowym Inspektoracie Pracy we Wrocławiu  

w 2017 r. nie odnotowano przypadku uchylenia prawomocnego mandatu karnego. 

 

 

 

Kwota mandatu w złotych 2016 2017 

100 - 1 

500 - - 

1000 524 399 

1050-1900 227 205 

2000 81 76 

2100-4500 - 3 

5000 1 1 

Ogółem: 1 005 685 

 

Wnioski o ukaranie 

W roku 2017, inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu 

skierowali do Sądów Rejonowych Wydziałów Karnych 222 wnioski o ukaranie. Wnioski  

te zawierały ogółem 671 zarzutów.  

 

 

 

Artykuł 
Liczba % ogólnej liczby wykroczeń 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 

281 k.p. 96 74 61 16,13 14,62 9,09 

282 k.p. 1134 101 191 22,52 19,97 28,47 

283 k.p. 176 166 145 29,58 32,80 21,60 

22 ust. o SIP 1 3 1 0,17 0,60 0,16 

12a  -ZFŚS 3 1 11 0,50 0,20 1,63 

Tabela 3. Ilość mandatów nałożonych przez inspektorów pracy Okręgowego Inspektoratu 
Pracy we Wrocławiu w latach 2016 i 2017 

 

 

Tabela 4.  Liczba wykroczeń zawartych we wnioskach skierowanych przez inspektorów pracy    
Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu do sądów w latach 2015-2017 
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LZ (119 ust.1,2, 120 ust. 1,2, 
121 ust. 1,2,6, 122 ust. 1 pkt 

1,2 ustawy  
o promocji zatrudnienia… 

185 161 248 31,10 31,81 36,96 

art. 8e ustawy o minimalnym 
wynagrodzeniu za  

0 0 13 0 0 1,93 

art. 27 ust. 1 pkt 2 ustawy o 
delegowaniu pracowników w 
ramach świadczenia usług 

0 0 1 0 0 0,16 

Ogółem: 595 506 671 100% 100% 100% 

 

Z powyższego zestawienia wynika, iż największą grupą, są czyny spenalizowane  

w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W okresie sprawozdawczym sądy 

zwróciły ogółem 7 wniosków o ukaranie celem uzupełnienia ich braków formalnych. Wśród 

przyczyn zwrotu wniosków o ukaranie, należy wskazać m.in.: 

 

▪ brak pouczenia obwinionego w trybie art. 38 § 2 k.p.w. oraz pouczenia o obowiązkach  

i uprawnieniach obwinionego w postępowaniu w sprawach o wykroczenia – 1 wniosek, 

▪ dookreślenie konkretnego czasu zarzucanych czynów oraz dookreślenie czynów 

zarzucanych obwinionemu (na czym polegało wykroczenie) – 2 wnioski, 

▪ złożenie odpisu wniosku o ukaranie w tłumaczeniu na właściwy język lub przedłożenie 

oświadczenia obwinionego co do jego znajomości języka polskiego w mowie i piśmie  

w stopniu niewymagającym udziału tłumacza – 1 wniosek, 

▪ przedłożenie karty karnej obwinionego oraz scalenie materiałów postępowania 

wyjaśniającego, akt sprawy o wykroczenia przedłożonych przez oskarżyciela 

publicznego oraz ich ponumerowanie wg. przyjętej przez oskarżyciela publicznego 

chronologii – 1 wniosek. 

 

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

ponownie przesłane do sądów rejonowych wydziałów karnych celem rozpatrzenia. W okresie 

sprawozdawczym odnotowano jeden przypadek dwukrotnego zwrotu wniosków o ukaranie.  

  

Rozstrzygnięcia Sądów Rejonowych - Wydziałów Karnych 

W okresie sprawozdawczym, na skutek skierowanych przez inspektorów pracy 

wniosków  

o ukaranie, sądy rejonowe wydziały karne wydały ogółem 175 rozstrzygnięć (dotyczą one 

również spraw skierowanych do sądów w latach 2015 i 2016). 

 

Poniższa tabela 5 przedstawia rozstrzygnięcia sądów, jakie zapadły w latach 2015 - 2017. 
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Rodzaj rozstrzygnięcia 
Ilość % wszystkich rozstrzygnięć 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Grzywna 3 3 6 1,94 1,59 3,42 

Nagana 7 6 3 4,52 3,20 1,71 

Uznanie winnym i odstąpienie 
od wymierzenia kary 

1 6 1 0,65 3,20 0,57 

Uniewinnienie 1 1 6 0,65 1,06 3,42 

Umorzenie postępowania 1 0 1 0,65 0 0,57 

Wyrok nakazowy 132 162 150 85,15 86,17 85,71 

Post. o odm. wszczęcia postęp. 2 3 1 1,28 1,06 0,57 

Ograniczenie wolności 0 0 0 0 0 0 

Zwrot wniosku do uzupełnienia 8 7 7 5,16 3,72 4,00 

O g ó ł e m: 155 188 175 100% 100% 100% 

 

Z przedstawionych danych wynika, że zdecydowaną większość stanowią 

rozstrzygnięcia, które zapadły w postępowaniu nakazowym – 151 rozstrzygnięcia na łączną 

kwotę 389 800,00 zł oraz 6 orzeczonych kar grzywny w postępowaniu zwyczajnym na łączną 

kwotę 18 500,00 zł.  

 

Z uzyskanych informacji wynika, że w 5 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.  

 

Tabela nr 6 przedstawia kwoty grzywien nałożonych przez sądy w wyniku skierowania 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 5.  Rozstrzygnięcia Sądów Rejonowych - Wydziałów Karnych w latach 2015 ÷ 2017 
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Kwota grzywny w złotych 
Liczba orzeczeń % ogółu orzeczeń 

2016 2017 2016 2017 

50 - 520 33 25 20,00 15,92 

550 - 1000 42 31 25,46 19,74 

1200 - 4500 78 82 47,28 52,22 

5000 9 14 5,45 8,91 

6000 - 8000 1 3 0,60 1,91 

10000 - 15000 2 2 1,21 1,3 

Ogółem: 165 157 100% 100% 

 

Jak wynika z przedstawionych danych, największą grupę stanowią grzywny nałożone  

w przedziale od 1 200 zł do 4 500 zł.  

W  2017 r. z terenu działania Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu inspektorzy 

pracy wnieśli 2 sprzeciwy od wyroku nakazowego, które zapadły w 2017 r. W omawianym 

okresie sami obwinieni wnieśli 18 sprzeciwów od wyroków nakazowych wydanych przez sądy 

w 2017 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 2017 r. sądy wydały następujące rozstrzygnięcia: 

(uwzględniają one również sprzeciwy z 2016 r., które doczekały się rozstrzygnięcia w 2017 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 6 przypadku sąd wymierzył kary grzywny w wysokości niższej niż wyrok nakazowy, 

▪ w 4 przypadkach sąd orzekł karę grzywny w wysokości takiej samej jak wyrok nakazowy, 

▪ w 3 przypadkach sąd orzekł karę grzywny w wysokości wyższej jak wyrok nakazowy, 

▪ w 1 przypadku sąd umorzył postępowanie orzekł karę ograniczenia wolności. 

W 2017 r. obwinieni zaskarżyli 2 wyroki sądu I instancji. W jednym przypadku apelacje 

wniósł oskarżyciel posiłkowy. W omawianym okresie inspektorzy pracy zaskarżyli 2 wyroki 

sądu I instancji. W wyniku wniesionych apelacji przed sądami okręgowymi w 2017 r. zapadły 

2 rozstrzygnięcia (uwzględniające apelacje z lat ubiegłych), tj. w 1 przypadku sąd utrzymał  

w mocy wyrok sądu I instancji oraz w 1 przypadku sąd umorzył postępowanie z uwagi na 

przedawnienie wykroczeń. 

Pozostałe sprawy nie doczekały się rozstrzygnięć na dzień sporządzania sprawozdania. 

Tabela 6. Grzywny nałożone przez Sądy Rejonowe – Wydziały Karne w latach 2016-2017 
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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 1 030 

przypadkach, które zawierały ogółem 1 453 wykroczeń. 

 

 

 

Rok 
Ilość środków oddziaływania 

wychowawczego 

Ilość wykroczeń w środkach 

oddziaływania wychowawczego 

2015 1 683 2 667 

2016 1 275 2 150 

2017 1 030 1 453 

 

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

wszystkim, tak jak w latach ubiegłych: 

 

▪ niski stopień społecznej szkodliwości stwierdzonych naruszeń oraz inne okoliczności 

wpływające na stopień zawinienia,  

▪ 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.   

 

3. Zawiadomienia prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa 

 

 

Wśród zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstw przeciwko prawom osób 

wykonujących pracę zarobkową znalazło się: 

Tabela 7. Środki wychowawcze zastosowane przez inspektorów pracy Okręgowego 
Inspektoratu Pracy we Wrocławiu w latach 2015-2017 

 

 

W roku 2017 inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu złożyli  

we właściwych prokuraturach 55 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. 

. 
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▪ 1 zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 160 Kodeksu karnego 

(Kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego 

uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3), 

 

▪ 7 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 218 § 1a Kodeksu 

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

społecznych, złośliwie lub uporczywie narusza prawa pracownika wynikające ze stosunku 

pracy lub ubezpieczenia społecznego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności 

albo pozbawienia wolności do lat 2), 

 

▪ 1 zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 218 § 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), 

 

▪ 9 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 219 Kodeksu karnego 

(Kto narusza przepisy prawa o ubezpieczeniach społecznych, nie zgłaszając, nawet za 

zgodą zainteresowanego, wymaganych danych albo zgłaszając nieprawdziwe dane 

mające wpływ na prawo do świadczeń albo ich wysokość, podlega grzywnie, karze 

ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2), 

 

▪ 36 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 225 § 2 Kodeksu 

karnego (…Tej samej karze podlega, kto osobie uprawnionej do kontroli w zakresie 

inspekcji pracy lub osobie przybranej jej do pomocy udaremnia lub utrudnia wykonanie 

czynności służbowej). 

 

▪ 4 zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 233 § 1 Kodeksu 

karnego (Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub  

w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja 

prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8), 

 

▪ 4 zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 270 § 1 Kodeksu 

karnego (Kto w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego 

dokumentu jako autentycznego używa, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności 

albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5), 
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▪ 4 zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 271 § 1 Kodeksu 

karnego dotyczących fałszowania przez pracodawców ewidencji czasu pracy 

(Funkcjonariusz 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), 

 

▪ 1 zawiadomienie 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), 

 

▪ 1 zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 35 ust. 1 pkt 2 ustawy  

o związkach zawodowych (Kto w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną 

funkcją utrudnia wykonywanie działalności związkowej prowadzonej zgodnie z przepisem 

ustawy, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności). 

 

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

postępowania z zawiadomienia inspektora pracy lub postępowania takie zostają umorzone, 

inspektor pracy w 5 przypadkach zwrócił się do prokuratury z wnioskiem o uzasadnienie 

postanowienia o odmowie wszczęcia lub umorzeniu postępowania.  

 

Do właściwych prokuratur zostały wniesione przez inspektora pracy zażalenia, 1 na 

postanowienie o umorzeniu dochodzenia, 1 dotyczące odmowy wszczęcia śledztwa oraz 2  

o odmowie wszczęcia dochodzenia. Powyższe zażalenia nie zostały uwzględnione przez 

prokuraturę i w związku z tym zostały przekazane do sądu. 

 

W przypadku wniesionego zażalenia dotyczącego postanowienia o umorzeniu 

dochodzenia, brak jest informacji ze strony prokuratury na dzień sporządzania sprawozdania. 

W odniesieniu do pozostałych, sąd uwzględnił wniesione zażalenia na postanowienia  

o odmowie wszczęcia dochodzenia oraz o odmowie wszczęcia śledztwa.  

 

W konsekwencji składanych przez inspektorów pracy zawiadomień o podejrzeniu 

popełnienia przestępstwa, w roku 2017 prokuratorzy wnieśli do sądu 4 akty oskarżenia. Na 

dzień sporządzania sprawozdania nie zapadły wyroki. 

  

W okresie sprawozdawczym zostało wszczętych 20 postępowań przygotowawczych, 

związanych z zawiadomieniami wniesionymi przez inspektorów pracy. W przypadku 31 spraw 
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organy ścigania nie zawiadomiły inspektorów pracy, w ciągu 6 tygodni od dnia doręczenia 

zawiadomienia, o wszczęciu lub odmowie wszczęcia postępowania. Jednocześnie w okresie 

sprawozdawczym 4 postępowania przygotowawcze (dochodzenia) zostały zawieszone. 

 

4. 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: 

▪ 4 osoby świadczyły pracę na podstawie umowy zlecenia, 

▪ 1 osoba świadczyła pracę na podstawie umowy o dzieło, 

▪ 1 osoba świadczyła pracę bez żadnej umowy na piśmie.  

Dane statystyczne dotyczące ilości powództw wniesionych przez inspektorów pracy 

Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu w latach 2015 – 2017 przedstawiono w tabeli 

nr 8. 

 

 

 

Dane zawarte w powyższej tabeli wskazują, iż w roku 2017 w porównaniu do roku 2016 

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

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

W tabeli 9 przedstawiono rozstrzygnięcia, jakie zapadły w postępowaniu przed sądem 

pracy w latach 2015 - 2017. 

Rok 
Liczba 

wniesionych 
powództw 

Liczba osób, 
na rzecz 
których 

wniesiono 
powództwa 

Rodzaj i liczba umów cywilno-
prawnych Liczba pracodawców, 

których dotyczyły 
powództwa 

zlecenia inne ustne 

2015 5 13 2 9 2 5 

2016 11 15 3 3 9 11 

2017 6 6 4 1 1 4 

W roku 2017 inspektorzy pracy wnieśli do sądów pracy 6 powództw o ustalenie istnienia 

stosunku pracy na rzecz 6 osób. 

. 

Tabela 8.   Powództwa wniesione przez inspektorów Okręgowego Inspektoratu Pracy we 
Wrocławiu w latach 2015-2017 
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Rozstrzygnięcia sądów 
Brak 

rozstrzygnięcia 

Ustalenie 
istnienia 
stosunku 

pracy 

Oddalenie 
powództwa 

Ugoda 
sądowa 

Inne 
(umorzenie) 

Ilość 
spraw 

dot. 
osób 

Ilość 
spraw 

dot. 
osób 

Ilość 
spraw 

dot. 
osób 

Ilość 
spraw 

dot. 
osób 

Ilość 
spraw 

dot. 
osób 

Ilość 
spraw 

dot. 
osób 

2015 3 3 0 0 0 0 0 0 2 10 

2016 4 8 0 0 0 0 0 0 7 7 

2017 0 0 1 1 0 0 0 0 5 5 

 

Z analizy danych wynika, że z 6 powództw wniesionych do sądów pracy w 1 sprawie 

zapadł wyrok według stanu na dzień 31.12.2017 r. 

 

Podsumowanie i wnioski 

W omawianym okresie 2017 roku, w stosunku do roku 2016, nastąpił spadek liczby 

wniesionych powództw o ustalenie istnienia stosunku pracy oraz wstępowanie inspektorów 

pracy do toczących się postępowań w sprawach o ustalenie istnienia stosunku pracy, na rzecz 

osób świadczących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych.  

 

Od wielu lat ocena inspektorów pracy w tej kwestii jest niezmienna. Kwestionowanie 

umów cywilnoprawnych i zastępowanie ich umowami o pracę, to po części dodatkowe  

angażowanie się inspektorów pracy we wnoszenie przedmiotowych pozwów. Tymczasem 

osoby, na rzecz których wnoszone są pozwy częstokroć nie były tym zainteresowane, wolą 

świadczyć pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, aniżeli ją stracić. Często pracodawcy 

wymuszają od osób podejmujących świadczenie pracy zawarcie umowy cywilnoprawnej  

w warunkach charakterystycznych dla stosunku pracy. Sądy pracy, wyrokujące w sprawie  

o ustalenie istnienia stosunku pracy, nie zawsze oceniają faktycznie istniejący stan prawny. 

Bywają przypadki, że w toku toczącego się postępowania sądowego osoby, na rzecz których 

inspektor pracy wystąpił ze stosownym pozwem, rezygnują z prawa do przekształcenia umowy 

cywilnoprawnej w umowę o pracę, często pod naciskiem pracodawcy. Należy zauważyć,  

iż  w nieskomplikowany stanach faktycznych, sprawy przed sądami toczą się przewlekle. 

 

Na bazie dotychczasowego orzecznictwa Sądu Najwyższego często rodzą się trudności 

związane ze stosowaniem art. 22 § 1 i art. 22 § 11 k.p. Zdaniem Sądu Najwyższego przepis 

Tabela 9. Rozstrzygnięcia, jakie zapadły w postępowaniu przed sądem pracy  
w latach 2015-2017 
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art. 22 § 1¹ nie stwarza domniemania prawnego zawarcia umowy o pracę i nie wyłącza 

możliwości ustalenia rodzaju zawartej umowy poprzez wykładnię oświadczenia woli wedle 

kryteriów z art. 65 k.c. Jest dopuszczalne decydowanie o podstawie zatrudnienia przez same 

zainteresowane strony. Nie można również wykluczyć, o ile nie sprzeciwiają się temu 

okoliczności (art. 353¹ k.c. w związku z art. 300 k.p.), wykonywania tych samych lub podobnych 

obowiązków zarówno w ramach zatrudnienia pracowniczego lub cywilnoprawnego. 

Decydujące znaczenie ma mieć wola stron. Podkreślenia wymaga fakt, że ograniczenie przez 

Państwową Inspekcję Pracy  rozmiarów  zatrudniania osób świadczących pracę na podstawie 

umów cywilnoprawnych jest w sposób istotny utrudnione, a przy tym częstokroć nie leży  

w przekonaniu osób zainteresowanych w ich interesie ekonomicznym, a to z uwagi na 

faktyczny brak alternatywnego wyboru (wysokie koszty zatrudniania w ramach stosunku pracy 

wynikającego ze związanych z tym licznych obciążeń w sferze podatkowej, ubezpieczenia 

społecznego, zabezpieczenia właściwych warunków pracy i bhp,  działalności socjalnej itd.). 

Nadal aktualne pozostaje postulowanie rozszerzenia zakresu uprawnień inspektorów pracy  

o uprawnienie do kierowania decyzji nakazowych do pracodawców, obligujących ich do 

potwierdzenia rodzaju i warunków umowy o pracę w odniesieniu do osób świadczących pracę 

w warunkach charakterystycznych dla stosunku pracy.  

 

5. Wydawanie zezwoleń na wykonywanie pracy lub innych zajęć 

zarobkowych przez dzieci 

 

 

 

 

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

łącznie 352 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 k.p.  

 

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. 

 

W roku 2017 do Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu wpłynęło ogółem  

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

przez dziecko do ukończenia przez nie 16 roku życia. 
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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 196 decyzji, natomiast od 11 

do 16 lat wydano 156 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 oraz 

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: 

 

▪ role w spektaklach operowych – 73, 

▪ role w serialach telewizyjnych, filmie fabularnym (role epizodyczne) – 36, 

▪ role w serialach telewizyjnych – 34, 

▪ statystowanie w serialach telewizyjnych, dokumentach fabularyzowanych – 145, 

▪ role w przedstawieniach teatralnych, statystowanie – 10, 

▪ udział w realizacji reklamy, statystowanie w filmach reklamowych – 39, 

▪ udział w realizacji filmu korporacyjnego, dokumentu, kampanii społecznej – 10, 

▪ udział w sesji fotograficznej – 5. 

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. 

 

6. Zakładowe układy zbiorowe pracy i spory zbiorowe 
 

Zakładowe układy zbiorowe pracy 

 
 

 

 

 

 

W okresie sprawozdawczym do organu rejestrowego skierowano:  

W okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., do Okręgowego Inspektoratu Pracy  

we Wrocławiu, wpłynęło ogółem 121 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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▪ 8 wniosków o rejestrację zakładowych układów zbiorowych, 

▪ 83 wnioski o rejestrację protokołów dodatkowych do ZUZP, 

▪ 30 wniosków o wpis informacji, w tym: 

 2 wnioski o wypowiedzeniu układu (porozumienia),    

 6 wniosków o rozwiązaniu układu (porozumienia), 

 4 o zawieszeniu stosowania układu zakładowego – art. 24127 k.p., 

 3 o wstąpieniu związku zawodowego w prawa i obowiązki strony układu, 

 11 o zmianie nazwy lub siedziby pracodawcy/związku zawodowego,  

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

Spośród złożonych wniosków, w roku 2017 zarejestrowano: 

▪ 7 zakładowych układów zbiorowych pracy,  

▪ 76 protokołów dodatkowych do ZUZP. 

 

Do rejestru układów zakładowych wpisano ponadto 27 informacji, w tym: 

▪ 2 informacje o wypowiedzeniu ZUZP,  

▪ 6 informacji o rozwiązaniu ZUZP, 

▪ 1 informacja o rozwiązaniu/wykreśleniu organizacji związkowej, 

▪ 3 informacje o wstąpieniu zw. zawodowego w prawa i obowiązki strony układu, 

▪ 4 informacje o zawieszeniu stosowania układu, 

▪ 9 informacji dot. zmiany nazwy lub siedziby pracodawcy/związku zawodowego, 

▪ 2 inne. 

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

zbiorowych przez organ rejestrowy, mają nadal charakter incydentalny. W 2017 r.  wystąpiły  

2 przypadki odmowy rejestracji nowego układu zbiorowego pracy oraz po 1 przypadku 

odmowy rejestracji protokołu dodatkowego i wniosku o rejestrację wpisu informacji.  

 

W pierwszym przypadku pracodawca wystąpił równocześnie z wnioskiem o rejestrację 

protokołu dodatkowego oraz wpis informacji o zmianie nazwy oraz siedziby pracodawcy. 

Powyższe dotyczyły tego samego podmiotu gospodarczego i związane były ze zmianą 

siedziby pracodawcy z terenu województwa Dolnośląskiego na teren województwa Śląskiego, 

a tym samym zmiany właściwości miejscowej okręgowego inspektora pracy, zgodnie  

z dyspozycją art. 24111 § 1 pkt 2 k.p. W związku z powyższym okręgowy inspektor pracy 

odmówił ich rejestracji i przekazał komplet dokumentów wraz z egzemplarzem ZUZP do 

Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach, informując o powyższym jego sygnatariuszy. 
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Pozostałe dwa przypadki dotyczą rejestracji nowych układów zbiorowych pracy.  

W odniesieniu do pierwszego z wniosków, po jego analizie, organ rejestrowy skierował 

wezwanie do uzupełnienia wniosku z uwagi na jego braki formalne. Dotyczyły one braku 

pełnomocnictwa dla jej przedstawiciela do podpisania ZUZP, drugi dotyczył podpisania układu 

jedynie przez jednego jej przedstawiciela, podczas gdy z nadesłanej uchwały związkowej 

wynikało, że czynności prawne podejmuje, co najmniej dwóch spośród upoważnionych 

członków prezydium lub komisji wskazanych w uchwale. Po uzupełnieniu powyższych braków 

formalnych - układ został zarejestrowany. 

 

Kolejny przypadek dotyczył również braków formalnych. Z analizy nadesłanych akt 

rejestrowych wynikało, że układ zbiorowy pracy po stronie pracowniczej podpisały dwie 

organizacje związkowe natomiast dołączono prawidłowe dokumenty dotyczące tylko jednego  

z sygnatariuszy wymienionych w komparycji układu, natomiast drugi komplet nadesłanych 

dokumentów dotyczył organizacji związkowej o innej nazwie niż wymienieni sygnatariusze 

układu. Również i tym razem do wnioskodawców wystosowano wezwanie o uzupełnienie 

wniosku o rejestrację układu, o brakujące dokumenty. Po ich uzupełnieniu wniosek został 

zarejestrowany. 

 

Podsumowanie i wnioski 

Rok 2017 był na terenie Dolnego Śląska, już kolejnym rokiem kalendarzowym, 

 w którym zanotowano dalszy spadek ogólnej ilości złożonych wniosków o wpis ZUZP, 

protokołów dodatkowych oraz tzw. informacji, dotyczących zakładowych układów zbiorowych 

pracy. W roku sprawozdawczym wpłynęło jedynie 121 pozycji. 

W porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego spadła także ilość wniosków 

o wpis nowo zawieranych zakładowych układów zbiorowych pracy. Takich wniosków wpłynęło 

w roku 2017 tylko 7 (jeden wpłynął w ostatnich dniach 2016 r.). 

Ponadto nadal zauważalny jest spadek ilość wpływających wniosków o rejestrację 

protokołów dodatkowych oraz o wpis informacji  z 202 pozycji w 2012 r., do odpowiednio 114 

w roku sprawozdawczym. W uzasadnieniu zmniejszającego się zainteresowania tematyką 

układową należy podkreślić, iż przyczyny są ciągle takie same, jak w latach ubiegłych, tj. 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 tym samym utraty statusu zakładowych organizacji 

związkowych. Taka tendencja omawianego zjawiska związana jest ze zmieniającą się sytuacją 

w strukturze własnościowej polskiej gospodarki.  
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Prywatyzacja gospodarki 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. 

Jeżeli ustawodawca jest zainteresowany utrzymaniem, a nawet poszerzeniem tej sfery 

aktywności społecznej powinien ewentualnie rozważyć stworzenie możliwości zawierania 

układów zbiorowych pracy także przez wybranych przedstawicieli pracowników jako ich 

reprezentacji (analogicznie jak w ustawie z 07.04.2006 r. o informowaniu pracowników  

i przeprowadzaniu z nimi konsultacji Dz. U. z 2006 r., nr 79 poz. 550). 

Również w 2017 r. zachowana została tendencja do wprowadzania do układów 

zbiorowych pracy postanowień dotyczących. zapewnienia dodatkowej opieki medycznej, czy 

też prawo do ponadstandardowych świadczeń medycznych.  

Należy jednocześnie podkreślić, iż tak mała ilość odmów (tak jak w latach poprzednich) 

jest wynikiem kontynuacji, przez okręg wrocławski zasady korygowania błędnych zapisów 

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

Tak jak w latach poprzednich, tak i w roku sprawozdawczym utrzymała się tendencja, 

powielania w zapisach układowych uregulowań wynikających z ogólnie obowiązujących 

przepisów. W większości przypadków, jeżeli pracownicy posiadali jakiekolwiek przywileje  

w nich zapisane, to obecnie pracodawcy dążą do ich pozbawienia. Takie zachowania są 

spowodowane dążeniem do minimalizacji kosztów przez pracodawców oraz marginalizacją 

znaczenia organizacji związkowych u większości pracodawców i ich obawą przed 

wypowiedzeniem układów. Utrzymująca się tendencja spadkowa prowadzi do wniosku, iż  

u pracodawców, gdzie zarejestrowano ZUZP nie dochodzi do większych przemian, natomiast 

w innych podmiotach, brak jest woli lub możliwości (brak organizacji związkowych) do ich 

zawarcia. 

 

Spory zbiorowe 

 

 

 

643 spory powstały z inicjatywy Związku Nauczycielstwa Polskiego. W tabeli nr 10 

przedstawiono informację o rodzaju działalności wykonywanej przez pracodawców (według 

PKD), u których został wszczęty spór zbiorowy w roku 2017. 

 

W roku 2017 w Okręgowym Inspektoracie Pracy we Wrocławiu, zarejestrowano  

683 spory zbiorowe, które miały miejsce w zakładach pracy Dolnego Śląska 

 

643 spory 

 

 powstały z inicjatywy Zwiazku nauczycielstwa polskiego 
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Lp. Sekcja PKD N a z w a  s e k c j i  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 3 

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

1 

5. E 
Dostawa wody, gospodarowanie ściekami i 
odpadami oraz działalność związana z rekultywacją 

1 

6. M Działalność profesjonalna, naukowa 2 

7. 
 

N 
 

Działalność w zakresie usług administrowania i 
działalność wspierająca 

3 

8. O 
Administracja publiczna i obrona narodowa; 
obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 

5 

9. H Transport i gospodarka magazynowa 4 

10. Q Opieka  zdrowotna i pomoc społeczna 5 

11. P Edukacja 643 

 

Zastosowane środki prawne 

W związku ze zgłoszonymi w Okręgowym Inspektoracie Pracy we Wrocławiu sporami 

zbiorowymi przeprowadzono 8 kontroli w zakładach pracy na terenie Dolnego Śląska. 

W wyniku przeprowadzonych kontroli wydano następujące środki prawne: 

▪ 1 nakaz, zawierający 11 decyzji na piśmie, 

▪ 1 wystąpienie, zawierające 7 wniosków. 

W roku 2017 na podstawie dokonanego monitoringu dotyczącego przebiegu sporów 

zbiorowych, na terenie właściwości miejscowej Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu 

spośród 683 sporów jakie zostały zarejestrowane, w 6 przypadkach spór zbiorowy zakończył 

się porozumieniem, w 1 przypadku podpisano protokół rozbieżności. Natomiast  

w pozostałych przypadkach, spory nadal trwają bądź brak jest informacji o ich wynikach.  

 

Podsumowanie i wnioski  

W pierwszym kwartale 2017 r. Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu zarejestrował 

ponad 640 sporów zbiorowych powstałych na terenie Dolnego Śląska, w wyniku podjęcia 

uchwały przez Związek Nauczycielstwa Polskiego. Wszystkie zgłoszone spory dotyczyły tych 

Tabela 10. Spory zbiorowe wszczęte w 2017 r. w zakładach pracy na terenie województwa 
dolnośląskiego, według PKD 
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samych żądań, tj. gwarancji zatrudnienia i podwyżki wynagrodzeń, w związku z wprowadzoną 

nową reformą oświaty. 

W pozostałych zarejestrowanych sporach, wzorem lat ubiegłych, większość żądań 

dotyczyła wzrostu wynagrodzeń, a także wzrostu innych dodatków płacowych. Porównywalnie 

z latami minionymi wygląda liczba zgłaszanych żądań dotyczących świadczeń socjalnych  

i łamania praw i wolności związkowych. 

Oprócz edukacji, przodującą branżą, w której występowały spory strony społecznej  

z pracodawcami było przetwórstwo przemysłowe. 
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III. Wypadki przy pracy 

Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy 

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

kwartał 2017 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 6 065 osób, 

tj. o 237 osób więcej niż w analogicznym okresie w roku 2016. Wskaźnik wypadkowości 

(tj. liczba poszkodowanych na 1 000 pracujących) dla województwa dolnośląskiego, w okresie 

I-III kwartał 2017 r. wyniósł 5,87 i  w skali całego kraju był pierwszy co do wielkości (następnie 

województwo warmińsko-mazurskie – 5,37). Na wykresie 1 przedstawiono poszkodowanych 

w wypadkach przy pracy na 1000 pracujących w okresie I-III kwartał 2017 r. w Polsce. 

 

 

 

Źródło: dane GUS 

                                                
1 Brak danych statystycznych za cały rok 2017 na dzień sporządzenia sprawozdania. 

Wykres 1. Poszkodowani w wypadkach przy pracy na 1 000 zatrudnionych w okresie I-III 
kwartał 2017 r. według województw 
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W roku 2017 do Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu zgłoszono ogółem 313 

zdarzeń wypadkowych tj.: taką samą liczbę zdarzeń jak w roku poprzednim. Wśród 

zgłoszonych zdarzeń 306 zgłoszeń dotyczyło wypadków, a 7 – zdarzenia potencjalnie 

wypadkowego. W 129 przypadkach odstąpiono od badania zdarzenia z uwagi na ich charakter 

(m.in. przypadki medyczne, wypadki komunikacyjne, ewidentnie lekki charakter wypadku). 

Dwa zgłoszone wypadki przekazano do zbadania do innego OIP-u  ze względu na właściwość 

miejscową i brak możliwości zbadania przez inspektorów pracy z OIP Wrocław.  

 

 

 

 

 

 

Czynności kontrolne związane z wyjaśnieniem okoliczności i przyczyn wypadków 

przeprowadzono w odniesieniu do 184 zdarzeń, dotyczących: 

▪ 128 wypadków indywidualnych, w tym: 

 22   śmiertelnych,       

 88   ciężkich,                 

 56   lekkich, 

▪ 18 wypadków zbiorowych. 

Spośród zbadanych w minionym roku wypadków przy pracy 28 miało miejsce w roku 2016. 

Analiza 18 wypadków nie została zakończona w 2017 r. i nie zostały one ujęte w danych 

przedstawionych w niniejszych statystykach. 

 

 

Z b a d a n e  z d a r z e n i a  u z n a n e  z a  w y p a d k i  p r z y  p r a c y  

 2016 2017 

c i ę ż k i e  65 88 

ś m i e r t e l n e  15 22 

z b i o r o w e  26 18 

R a z e m  106 128 

 

Pamiętać należy, iż obowiązkiem zgłoszenia właściwemu inspektorowi pracy oraz 

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

pracy mogą zostać uznane, których skutkiem jest ciężki uraz ciała bądź śmierć, lub którym 

uległo jednocześnie co najmniej dwie osoby. 

Tabela 11. Wypadki śmiertelne, ciężkie i zbiorowe zgłoszone zbadane w Okręgowym 
Inspektoracie Pracy we Wrocławiu w latach 2016-2017. 
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Rozkład ilości zbadanych wypadków przy pracy w poszczególnych jednostkach 

organizacyjnych Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu przedstawiono w tabeli 12. 

 

 

 
L i c z b a  w y p a d k ó w  z b a d a n y c h  w  2 0 1 7  r .  

ogółem  śmiertelne  ciężkie  zbiorowe 

Jelenia Góra 23 3 18 2 

Kłodzko 5 3 2 0 

Legnica 28 7 11 10 

Wałbrzych 20 2 17 1 

Wrocław 52 7 40 5 

Razem 128 22 88 18 

 

W 2017 r. do największej ilości wypadków (tak jak w roku 2016) doszło wśród osób 

zatrudnionych w przetwórstwie przemysłowym 39%. Kolejną branżą, w której zatrudnione 

osoby ulegały wypadkom jest budownictwo 26%. Jak wynika z powyższego, aż 65% 

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.  
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Tabela 12. Zbadane wypadki w poszczególnych jednostkach terytorialnych Okręgowego  
Inspektoratu Pracy we Wrocławiu  w 2017 r. 

 

 

Wykres 2. Poszkodowani w wypadkach przy pracy zbadanych przez inspektorów pracy 
Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu w 2014-2017 r. 
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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  2017 r. 

 

 

 

 

W roku 2017, stwierdzanymi przyczynami zaistniałych wypadków przy pracy były:  

 

wśród przyczyn technicznych (liczba przypadków): 

▪ brak urządzeń zabezpieczających - 23, 

▪ niewłaściwa stateczność czynnika materialnego - 15, 

▪ niewłaściwa konstrukcja lub działanie urządzeń zabezpieczających - 10,  

▪ niewłaściwy stan techniczny - 8, 

▪ niedostosowanie czynnika do transportu, napraw lub konserwacji - 6, 

▪ wykonywanie prac bez projektu lub niezgodnie z projektem 6.  

 

wśród przyczyn organizacyjnych (liczba przypadków): 

▪ brak nadzoru – 28, 

▪ nieprzeprowadzenie szkolenie-instruktażu stanowiskowego - 30, 

▪ brak instrukcji obsługi maszyn i urządzeń - 23, 

34%

19%

47%

Ludzkie Techniczne Organizacyjne

We wszystkich wypadkach przy pracy zadanych przez inspektorów pracy w 2017 roku zostało 

poszkodowanych 233 osoby, to o 10 więcej niż w roku poprzednim, spośród których 34 osób 

poniosło śmierć, a 92 osób doznało ciężkich obrażeń ciała. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykres 3. Przyczyny wypadków zbadanych przez inspektorów pracy Okręgowego 
Inspektoratu Pracy we Wrocławiu w 2017 r. 
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▪ tolerowanie przez nadzór odstępstw od przepisów i zasad bhp - 21, 

▪ niewłaściwie przeprowadzony instruktaż stanowiskowy -14, 

▪ brak lub nieużywanie środków ochrony indywidualnej - 12, 

▪ dopuszczenie do pracy pracownika z przeciwwskazaniami lekarskimi - 11, 

▪ użycie czynnika podczas przebywania osób w strefie zagrożenia -7, 

▪ niewłaściwe zabezpieczenie czynnika - 7, 

▪ tolerowanie przez nadzór stosowania niewłaściwej technologii – 7. 

 

wśród przyczyn  wynikających z zachowań  ludzkich (liczba przypadków): 

▪ niedostateczna koncentracja uwagi – 30, 

▪ zaskoczenie niespodziewanym zdarzeniem – 29, 

▪ lekceważenie zagrożenia, brawura, ryzykanctwo -24, 

▪ lekceważenie przepisów i zasad bhp - 21, 

▪ niewłaściwe   operowanie kończynami w strefie zagrożenia - 19, 

▪ brak doświadczenia - 18, 

▪ przechodzenie, przebywanie w miejscach niedozwolonych - 9, 

▪ wykonywanie czynności bez usunięcia zagrożenia - 10, 

▪ samowolne wykonywanie przez poszkodowanego określonych czynności  - 6,  

▪ alkohol lub środki odurzające - 5. 

 

Środki prawne 

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami inspektorzy pracy skierowali do 

pracodawców następujące środki prawne: 

Z danych zgromadzonych w systemie informatycznym OIP Wrocław wynika, że w ramach realizacji  

powyższych tematów wydano:    

Decyzji ogółem: 183                                                                       

w tym  decyzji  pisemnych: 143,  ustnych: 40                  

▪ liczba decyzji wstrzymania prac - 7       

▪ liczba decyzji wstrzymujących eksploatację maszyn - 17                         

▪ liczba decyzji z rygorem natychmiastowej wykonalności - 41    

▪ liczba decyzji kierujących pracowników do innych prac -  0 

▪ zakaz wykonywania prac - 1    

▪ ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku - 1                         

▪ liczba wystąpień - 81                                  

▪ liczba wniosków w wystąpieniach - 244   

▪ liczba poleceń - 3 
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W wyniku przeprowadzonych kontroli inspektorzy pracy: 

▪ nałożyli 72 mandaty na ogólną kwotę 123 100 zł, 

▪ zastosowali 13 środków wychowawczych, 

▪ skierowali do sądu 8 wniosków o ukaranie, 

▪ skierowali 2 zawiadomienia prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. 

 

Efekty działań kontrolnych 

Omawiając efekty kontroli powypadkowej nie można zapominać o zasadniczym celu takich 

kontroli, tj. ustalenie okoliczności i przyczyn zdarzenia oraz likwidacja zagrożeń, które 

doprowadziły do wypadków. Działania kontrolne skutkowały wydaniem 66 decyzji nakazowych 

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

poziomie, jak w roku 2016 (89 decyzji). 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. 

 

Budowa  hali produkcyjno - warsztatowej  

Podwykonawca  realizujący montaż konstrukcji stalowych stosował technologię 

podwieszania montowanych elementów na zawiesiach pasowych. Podczas montażu belki 

stalowej zawiesie zerwało się, a upadająca belka uderzyła w kosz podnośnika, z którego 

stojący w nim pracownik  miał przymocować belkę do słupa.  Kosz spadł razem z pracownikiem 

na podłoże. Ustalono, że do wypadku przyczyniło się stosowanie uszkodzonych zawiesi. Pasy 

były w wielu miejscach poprzecierane i ponadrywane co w bliżej nieokreślony sposób 

zmniejszało ich nośność.  Pracownicy wykonujący prace montażowe mieli uprawnienia 

dozorowe  i byli w pełni świadomi stanu technicznego zawiesi.  Podobną wiedzę miał  

pracodawca. Pracodawca nie miał dokumentów dot. stosowanych zawiesi. Po wypadku  

natychmiast kupił  nowe komplety pasów i nie negaował ustaleń kontrolnych potwierdzając 

swoje zaniedbania wykazane w protokole.  

  Fot. 1.            Fot. 2.          
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Fot. 3.       

Fot. 4.                                                         

 

Budowa domu mieszkalnego w zabudowie szeregowej – wypadek śmiertelny. 

Dwaj przedsiębiorcy zgłaszają się na internetowe ogłoszenie inwestora. Bez żadnych 

umów i dokumentów przystępują do realizacji prac budowlanych. Zatrudniają, bez 

jakiejkolwiek umowy,  2 swoich znajomych z miejsca zamieszkania.  W trakcie prac,  układana 

płyta stropowa spada wraz  przewracającą się ścianą, przygniatając robotnika ze skutkiem 

śmiertelnym. Przyczyną wypadku było ewidentne nieprzestrzeganie technologi  

i sztuki budowlanej. Przystąpiono do układania płyt stropowych przed zakończeniem 

wymaganych technologią prac przy ścianach nośnych. W trakcie czynności wykonawcy 

tłumaczyli się, że kierowano się chęcią jednorazowego  załatwienia betoniarki i pompy do 

betonu,  aby w tym samym czasie zalać wieniec stropu oraz słupy konstrukcji ścian nośnych. 

Działo się to za wiedzą wszystkich osób biorących udział w procesie, a mianowicie 

wykonawców, inwestora, który ciął koszty oraz kierownika budowy, który wpisem do dziennika 

budowy potwierdził zakończenie wykonywania ścian nośnych i wydał zgodę na rozpoczęcie 

układania stropów. W sprawie skierowano zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu 

popełnienia przestępstwa.  

  

 Fot.5            Fot.6        
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Zakład produkcyjny – własność pracodawcy zagranicznego.   

Maszyna do wykonywania nadruków na workach z tworzywa sztucznego użytkowana  

w zakładzie od kilku lat.  W trakcie przygotowania do drukowania kolejnej  partii wyrobów walce 

wciągają jedną dłoń pracownika.  Chcąc się uwolnić sięga drugą ręką w to miejsce i druga dłoń 

też został pochwycona. Wypadek  ze skutkami o charakterze ciężkim. W wyniku analizy 

zdarzenia ustalono, że maszyna nie została poddana przeglądowi po zainstalowaniu. 

Sprowadzona została z Azji z zakładu macierzystego pracodawcy. Szczątkowa  dokumentacja 

techniczna nie pozwalała ocenić co producent przewidział jako wyposażenie. Deklaracja 

zgodności ze znakiem CE wystawiona była jedna dla kilku urządzeń. Stwierdzono, że 

przyczyną wypadku było zaniedbanie ze strony pracodawcy w chwili sprowadzenia i oddania 

do użytkowania maszyny, brak reakcji ze strony służby bhp i kierownika działu  na fakt, że 

strefy niebezpieczne z elementami ruchomymi nie były zabezpieczone wymaganymi osłonami. 

Oczywiście również czynnik ludzki odegrał tu ważną rolę. Sam poszkodowany w sposób 

świadomy i celowy sięgnął  ręką w strefę niebezpieczną, najprawdopodobniej chcąc podczas 

ruchu maszyny  sprawdzić jak farba rozkłada się na bębnie.  Eksploatacja maszyny  decyzją 

inspektora pracy  została wstrzymana i wtedy okazało się, że wykonanie osłon nie stanowi 

żadnego problemu dla zakładu.  

 

Fot. 8   

Pochwycenie nastąpiło w odległości ok. 65 cm od 
brzegu maszyny co wykluczało przypadkowe zdarzenie 

    

Fot. 7 Przeciwbieżne walce, które wciągnęły dłoń pracownika             
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IV. Kontrole kompleksowe o charakterze instruktażowo – 

doradczym – pierwsza kontrola 

W roku 2017, w harmonogramie pracy okręgowych inspektoratów pracy, w tym także w 

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

Głównego Inspektora Pracy do 2016r. Przeprowadzanymi w ramach tego tematu kontrolami, 

o charakterze instruktażowo-doradczym, objęto: mikroprzedsiębiorstwa 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 26 522  pracujących, w tym: 

▪ 12 866  osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę: 

 5 333  kobiety, 

 93 młodocianych, 

 347 osoby niepełnosprawne, 

▪ 7 331 osób świadczących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, 

▪ 312 podmiotów samozatrudniających się, 

▪ 2 188 cudzoziemców. 

W ramach realizacji tematu „Pierwsza kontrola” w roku 2017, inspektorzy pracy Okręgowego 

Inspektoratu pracy we Wrocławiu, przeprowadzili 1 429  kontroli u 1 425  przedsiębiorców. 
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W wyniku przeprowadzonych kontroli inspektorzy pracy wydali 7 586  decyzji 

nakazowych, w tym 5 723 decyzji pisemnych oraz 1 863 decyzji ustnych. Wśród tych decyzji 

było: 

▪ 1 334  decyzji opatrzonych rygorem natychmiastowej wykonalności, na podstawie art. 108 

Kodeksu postępowania administracyjnego, 

▪ 56 decyzji wstrzymania prac, 

▪ 119 decyzji wstrzymania eksploatacji maszyn, 

▪ 9 decyzji zakazu wykonywania prac, 

▪ 8 decyzji wykonania badań i pomiarów, 

▪ 8 decyzji ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, 

▪ 51 decyzji skierowania do innych prac, dotyczących 18 pracowników, 

▪ 8 decyzji wykonania badań i pomiarów czynników szkodliwych i uciążliwych, 

▪ 1 decyzję wstrzymania działalności, 

▪ 72 decyzji dotyczących wypłaty świadczeń, na łączną kwotę 543 404,50  zł. 

 

Inspektorzy pracy skierowali także do pracodawców 8 423 wniosków oraz wydali 365 

poleceń. 

 

Wnioski w wystąpieniach dotyczyły świadczeń na ogólną kwotę 39 137,68 zł, zaś polecenia – 

na kwotę 75 498,70 zł. 

Ogółem wszystkie środki prawne będące w dyspozycji inspektorów pracy dotyczące 

świadczeń pieniężnych opiewały na łączną kwotę 658 040,88 zł. 

 

Wobec pracodawców i osób odpowiedzialnych zastosowano: 

▪ 49 wnioski do sądu, 

▪ 84 mandatów karnych, na łączną kwotę 102 700 zł, 

▪ 165 środków wychowawczych. 

 

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. 

 

 



 

 

 
Strona 54 

 

  

V. Działania nadzorczo-kontrolne w obszarze 

bezpieczeństwa i higieny pracy 

1. Czynności kontrolne przeprowadzone w roku 2017 dotyczące 
organizmów i mikroorganizmów genetycznie zmodyfikowanych. 

 

Kontrole przeprowadzane w ramach realizacji omawianego tematu są prowadzone 

dwutorowo,  w związku z wnioskami o wydanie zezwoleń na prowadzenie zakładów inżynierii 

genetycznej kierowanymi przez Ministra Środowiska w trybie art. 15c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 

22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz 

kontrole zamkniętego użycia GMM i GMO.  

 

Liczba wniosków Ministra Środowiska o przeprowadzenie kontroli w zakresie 
spełniania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy przez obiekty, pomieszczenia, 
stanowiska i procesy pracy w zakładach inżynierii genetycznej oraz liczba kontroli 
związanych z ich rozpatrywaniem 

W okresie 01.01.2017 – 31.12.2017 r. do Okręgowego Inspektoratu Pracy wpłynęło  

8 wniosków Ministra Środowiska o wydanie opinii dotyczących spełniania wymagań 

bezpieczeństwa i higieny pracy przez obiekty, pomieszczenia, stanowiska i procesy pracy  

w obszarach zgłoszonych do Ministerstwa Środowiska jako zakłady inżynierii genetycznej, na 

podstawie art. 15c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach  

i organizmach genetycznie zmodyfikowanych. Wnioski złożone zostały przez 7 podmiotów. 

 

Liczba i rodzaj postanowień wydanych przez Okręgowego Inspektora Pracy we 
Wrocławiu  

W wyniku kontroli przeprowadzonych  przez inspektorów pracy OIP Wrocław w trybie 

wynikającym z art. 33 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o  Państwowej Inspekcji 

Pracy Okręgowy Inspektor Pracy we Wrocławiu wydał 8 postanowień określonych w art. 

15c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach 

genetycznie zmodyfikowanych.  

Wszystkie wydane przez Okręgowego Inspektora Pracy we Wrocławiu postanowienia 

w sprawie wyrażenia opinii w zakresie spełnienia wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy 

przez obiekty, pomieszczenia, stanowiska i procesy pracy przez zakłady inżynierii genetycznej 

zawierały opinie pozytywne.  

 

Postanowienia Okręgowego Inspektora Pracy we Wrocławiu wydane w powyższym 

trybie w roku 2017 dotyczyły następujących zakładów inżynierii genetycznej:  
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▪ zakłady inżynierii genetycznej przeznaczone do zamkniętego użycia GMM 

(mikroorganizmów genetycznie zmodyfikowanych), w tym:  

 do działań w I kategorii zagrożenia – 2,  

 do działań w II kategorii zagrożenia – 4, 

▪ zakłady inżynierii genetycznej przeznaczone do zamkniętego użycia GMO (organizmów 

genetycznie zmodyfikowanych), w tym: 

 do działań w I kategorii zagrożenia – 2 (oba zgłoszenia dotyczyły ZIG przeznaczonych 

do hodowli zmodyfikowanych genetycznie roślin). 

 

Wnioskodawcami były następujące podmioty:  

▪ 2 uczelnie publiczne (przyrodnicza i medyczna) – GMM w I kat. zagrożenia i GMM w II 

kat zagrożenia oraz GMO w I kat, zagrożenia, 

▪ 1 szpital publiczny (jednostka badawczo-rozwojowa w strukturze szpitala) – GMM w II 

kat. zagrożenia, 

▪ 2 spółki prowadzące działalność naukowo-badawczo-rozwojową – GMM w I kat. 

zagrożenia i GMM w II kat zagrożenia, 

▪ 1 podmiot leczniczy niepubliczny – utworzenie ZIG w celu podawania leków 

wytworzonych w wyniku inżynierii genetycznej (tzw. terapia genowa), 

▪ 1 spółka prowadząca działalność handlową i usługową w zakresie skupu i przetwórstwa 

zbóż  - GMO w I kat. zagrożenia. 

 

Liczba skontrolowanych zakładów inżynierii genetycznej. 

W roku 2017 w zakresie tematu 024A przeprowadzono kontrole u 3 pracodawców 

prowadzących zamknięte użycie GMM i / lub GMO w zakładach inżynierii genetycznej.  

Kontrolami objęto łącznie 11 zakładów inżynierii genetycznej, w tym 2 zakłady 

inżynierii genetycznej zezwalające na zamknięte użycie GMO i 9 zakładów inżynierii 

genetycznej zezwalających na zamknięte użycie GMM.  

 

Liczba osób przy operacjach zamkniętego użycia GMM i GMO. 

Łączna liczba osób pracujących przy operacjach zamkniętego użycia GMM i GMO 

w 3 skontrolowanych wynosiła 72, w tym 50 pracowników (22 osoby niebędące 

pracownikami), przy czym w 2 podmiotach część z tych osób pracowała zarówno z GMM, jak 

i z GMO.  

Liczba osób pracujących w zakładach inżynierii genetycznej – przy operacjach 

zamkniętego użycia GMM:  
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▪ 33 pracowników - w 3 kontrolowanych podmiotach, w tym 11 przy pracach 

zaklasyfikowanych przez pracodawcę do II kat. zagrożenia, 

▪ 13 osób niebędących pracownikami (doktoranci, stypendyści, zleceniobiorcy) – w 2 

kontrolowanych podmiotach. 

Liczba osób pracujących w zakładach inżynierii genetycznej – przy operacjach 

zamkniętego użycia GMO:  

▪ 30 pracowników - w 2 kontrolowanych podmiotach, w tym 7 przy pracach 

zaklasyfikowanych przez pracodawcę do II kat. zagrożenia, 

▪ 9 osób niebędących pracownikami (doktoranci i stypendyści) – w 1 kontrolowanym 

podmiocie. 

 

Podane liczby obejmują zarówno osoby zaangażowane w prace naukowo-badawcze 

związane z zamkniętym użyciem GMM / GMO, jak i osoby, które mogą mieć z GMM / GMO 

kontakt, przy wykonywaniu innych prac, głównie o charakterze pomocniczym (co głównie 

dotyczyło prac z GMO – były to osoby sprawujące bieżącą opiekę nad zwierzętami 

laboratoryjnymi – wykonujące czynności karmienia zwierząt i sprzątania zwierzętarni).  

 

Kategorie zagrożenia i przeznaczenie skontrolowanych zakładów inżynierii 
genetycznej  

Kontrole dotyczyły zakładów inżynierii genetycznej w następujących kategoriach 

zagrożenia:  

▪ GMM kat. I – 2 (prowadzone przez jednego kontrolowanego pracodawcę) 

▪ GMM kat. II – 7 (prowadzonych przez trzech kontrolowanych pracodawców) 

▪ GMO kat. I – 1 – zwierzęta laboratoryjne 

▪ GMO kat. II – 1 – zwierzęta laboratoryjne 
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Zagadnienia objęte kontrolą Liczba kontrolowanych 

zakładów, w których 

stwierdzono 

nieprawidłowości 

 

Uwagi 

 

Zabezpieczenie elementów wyposażenia 

laboratorium mogą stwarzać zagrożenie: 

 

 Stwierdzono brak zabezpieczenia przed 

przewróceniem się butli z gazem technicznym – 

CO2 podłączonej do zamrażarki 

niskotemperaturowej (-80oC) jako źródło 

awaryjnego czynnika utrzymania odpowiednio 

niskiej temperatury – brak zabezpieczenia butli 

stanowił zagrożenie wypadkowe dla osób 

pracujących.  

  

 

nieprawidłowość 

stwierdzono w 1 zakładzie  

 

(uczelnia  - ZIG przeznaczony 

do zamkniętego użycia GMM 

w I kat. zagrożenia) 

 

Nieprawidłowość została wyeliminowana  

w trakcie kontroli, w wyniku decyzji ustnej 

(zamontowano łańcuszek utrzymujący – po 

jego przypięciu do ściany - butlę przy 

ścianie w pozycji pionowej). 

Brak przekazania pracownikom wymaganych 
informacji:  

Stwierdzono brak przekazania pracownikom, w 

sposób przyjęty w zakładzie,  informacji o 

pracownikach wyznaczonych do wykonywania 

działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji 

pracowników – w wymaganym zakresie. 

 

 

Nieprawidłowość 

stwierdzono w 1 zakładzie 

 

(instytut naukowo-badawczy 

PAN, prowadzący ZIG w I i II 

kat. GMM i I kat. GMO) 

Nieprawidłowość usunięto w trakcie kontroli 

– w wyniku decyzji ustnej. 

Uchybienie wyjaśniono faktem, że 

pracownicy tacy są wyznaczeniu w 

instrukcji pożarowej, poprzez określenie 

funkcji osób odpowiedzialnych za 

prawidłową ewakuację – bez wskazania ich 

imion i nazwisk oraz numer telefonu 

służbowego lub innego środka komunikacji 

elektronicznej. Pracodawca oceniał, że taka 

forma jest wystarczająca, przy zapoznania 

pracowników z instrukcją bezpieczeństwa 

poż. 

 

 

Brak aktualizacji wewnątrzzakładowego 

ustalenia częstotliwości szkoleń okresowych w 

dziedzinie bhp: 

 

Do dnia kontroli nie zaktualizowano zarządzenia 

ustalającego częstotliwość i czas trwania szkoleń 

okresowych w zakresie wynikającym z  

częstotliwości i czasu trwania szkoleń okresowych 

w zakresie dostosowującym częstotliwość szkoleń 

okresowych osób pracujących przy zamkniętym 

użyciu GMM w zakresie wynikającym z art. 15s pkt 

4 lit. e) ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o 

mikroorganizmach i organizmach genetycznie 

zmodyfikowanych (Dz. U. z 2007 r. Nr 36, poz. 233, 

ze zmianami oraz z 2015 r. poz. 277)  

 

 

Uchybienie stwierdzono w 

1 zakładzie  

 

(instytut naukowo-badawczy 

PAN, prowadzący ZIG w I i II 

kat. GMM i I kat. GMO) 

 

W pozostałych 2 zakładach zaktualizowano 

zarządzenia dotyczące organizacji szkoleń 

w dziedzinie bhp poprzez uwzględnienie w 

nich obowiązku wynikającego z art. 15s pkt 

4 lit. e) ustawy p GMM i GMO.  

Na dzień kontroli w zakładzie, w którym 

opisano uchybienie, wszystkie osoby 

pracujące przy zamkniętym użyciu GMM 

(nie tylko pracownicy – również doktoranci) 

posiadali aktualne szkolenia okresowe 

ukończone w okresie ostatnich 2 lat.  

 

 

 

 

 

 

 

Tabela nr 13. Dane dotyczące nieprawidłowości w zakładach inżynierii genetycznej 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Strona 58 

 

  

 

 

 

Zagadnienia objęte kontrolą Liczba kontrolowanych 

zakładów, w których 

stwierdzono 

nieprawidłowości 

Uwagi 

Oznakowanie miejsc 

niebezpiecznych: 

Stwierdzono brak oznakowania 

dwóch miejsc niebezpiecznych w 

obrębie samego ZIG i dojścia do 

pomieszczeń ZIG – progów o 

wysokości ok. 1 cm w laboratorium 

ZIG i w ciągu komunikacyjnym 

prowadzącym do kompleksu 

pomieszczeń tworzących ZIG. 

 

nieprawidłowość stwierdzono w 

1 zakładzie  

(spółka prowadząca działalność 

handlową i usługową w zakresie 

skupu i przetwórstwa zbóż  - ZIG 

przeznaczony do zamkniętego 

użycia GMO – roślin - w I kat. 

zagrożenia 

Nieprawidłowość ta – z uwagi na jej rodzaj i na 

możliwość jej łatwego i szybkiego usunięcia 

nie była przeszkodą w wydaniu postanowienia 

o pozytywnej opinii dot. możliwości utworzenia 

ZIG. 

Według ustnych wyjaśnień udzielanych w 

trakcie kontroli przyczyną takiego stanu był 

brak świadomości potrzeby oznakowania. 

Wyjaśniano, że nikt nigdy nie potknął się na 

żadnym z tych progów, jak również nikt 

(łącznie z osobą wykonującą obowiązki służby 

bhp) nie zwrócił uwagi na obowiązek 

oznakowania.  

 

Wnioski 

Liczba nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli zrealizowanych w ramach 

omawianego tematu w roku 2017 była bardzo mała, a ich rodzaj wskazuje, że były to 

uchybienia  drobne i nieświadczące o istotnych zaniedbaniach ze strony pracodawców lub ze 

strony innych odpowiedzialnych osób ani o świadomym lekceważeniu przepisów prawa.  

Przyczyn takiego – pozytywnego – stanu rzeczy można wskazać kilka i są to  

w szczególności:  

▪ fakt przeprowadzenia w kontrolowanych podmiotach wcześniejszych kontroli PIP 

związanych z postępowaniem na etapie uzyskiwania decyzji zezwalających na 

prowadzenie ZIG, podczas których ewentualne nieprawidłowości zostały przez 

inspektorów pracy wskazane, a przez pracodawców niezwłocznie usunięte, 

▪ znacznie wyższa znajomość przepisów przez pracodawców / osoby odpowiedzialne za 

kierowanie ZIG / inne osoby  kierujące pracownikami / służbę bhp, która wynikała  

z możliwości zadawania pytań inspektorom pracy podczas kontroli związanych z oceną 

ZIG; nabyta podczas tych kontroli wiedza, dzięki poradom inspektorów pracy, pozwoliła 

zapewnić realizację wszystkich obowiązków wynikających z przepisów;  

▪ część pracodawców nie po raz pierwszy zgłaszała utworzenie zakładu inżynierii 

genetycznej, a w jednym przypadku pierwszego zgłoszenia zgłaszającym była spółka, 

w której prezesem zarządu – i jednocześnie osobą kierującą ZIG i odpowiedzialną za 

bezpieczeństwo zamkniętego użycia GMM – jest pracownik naukowy uczelni 

wrocławskiej, od wielu lat pracujący z GMM i prowadzący również inną spółkę 

Tabela nr 14. Dane dotyczące nieprawidłowości stwierdzonych w czasie kontroli 

prowadzonych na wniosek Ministerstwa Środowiska 
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badawczo-wdrożeniową, która uzyskała pozwolenie na prowadzenie ZIG w roku 2015  

i była już kontrolowana przez PIP w zakresie T024 w roku 2014; zatem osoba ta znała 

przepisy prawa, w tym bhp, i była bardzo dobrze przygotowana do kontroli związanej  

z tworzeniem ZIG; 

▪ pracodawcy, którzy zgłaszali ZIG po raz pierwszy i wcześniej nie prowadzili zamkniętego 

użycia GMO/GMM, w trakcie rozmów telefonicznych z inspektorem pracy 

poprzedzających kontrolę wypytywali dokładnie o zakres kontrolowanych zagadnień; 

inspektor pracy udzielał szczegółowych informacji,  związku z czym pracodawcy mogli 

się do kontroli przygotować; 

▪ z informacji przekazanych przez dwóch pracodawców zgłaszających ZIG, również osoby 

prowadzące sprawę w Ministerstwie Środowiska sugerowały, aby przed kontrolą 

podmiot skontaktował się z właściwym organem kontroli (PIP lub PIS). 

 

Pomimo tak dobrego stanu wiedzy kontrolowanych aktualne pozostaje spostrzeżenie 

kontrolującego z roku poprzedniego, że przepisy szczegółowe dotyczące GMM i GMO, w tym 

kwestie związane z zakładami inżynierii genetycznej, a także szczegółowe wymogi wynikające 

z ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych, zazwyczaj 

większości pracodawców, a nawet osób kierujących zakładami inżynierii genetycznej, nie są 

znane. W przepisach i wynikających z nich wymogach orientują się zazwyczaj tylko 

pracownicy, którym powierzono obowiązek opracowania wniosków o wydanie pozwoleń na 

prowadzenie zakładów inżynierii genetycznej. Podkreślić należy, że wnioski te zazwyczaj 

opracowują pracownicy naukowo-dydaktyczni, którzy nie są równocześnie osobami 

kierującymi danym zakładem inżynierii genetycznej ani nie zostali wyznaczeni na osoby 

odpowiedzialne za bezpieczeństwo zamkniętego użycia GMO/GMM w zakładzie inżynierii 

genetycznej. 

Kontrole w dużych podmiotach (uczelnia i instytut PAN) w roku 2017 wykazały jednak 

znaczący wzrost poziomu wiedzy z zakresu przepisów dotyczących ZIG oraz GMM/GMO  

u pracowników służby bhp – co może być związane z przebiegiem wcześniejszych kontroli 

dotyczących opiniowania ZIG (lata 2015 i 2016). W latach 2015 i 2016 pracownicy służby bhp 

na uczelniach wyjaśniali, że uregulowania dotyczące GMM i GMO są przepisami tak 

szczegółowymi i odnoszącymi się do tak niewielkiej liczby jednostek uczelni, że nie mają czasu 

na szczegółowe zapoznanie się z nimi z powodu obciążenia obowiązkami i braku czasu, 

natomiast w roku 2017 okazało się, że rzetelnie zapoznali się z tą tematyką.  

Stwierdzono również, że pracownicy komórki służby bhp w jednym z zakładów (spółka 

prowadząca działalność naukowo-badawczo-rozwojową), posiadają bardzo dużą wiedzę  

z zakresu GMM/GMO, a ich działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny 
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pracy w zakładzie są na bardzo wysokim poziomie i charakteryzują się istotną 

innowacyjnością.  

Inspektor pracy zaproponował pracodawcy w tej spółce, aby rozważona została 

możliwość zgłoszenia się spółki do któregoś z organizowanych przez PIP konkursów 

związanych z bezpieczeństwem pracy lub konkursów dla pracowników służby bhp. 

 
 

2. Eliminowanie zagrożeń wypadkowych w budownictwie. Kontrole prac 
budowlanych i rozbiórkowych. 

  

Celem przeprowadzania kontroli w ramach realizacji tematu T-021A programu działania 

Państwowej Inspekcji Pracy w 2017r. było ustalenie skali występujących naruszeń przepisów 

i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z wykonywaniem robót budowlanych oraz 

podjęcie działań zmierzających do usunięcia stwierdzonych zagrożeń dla życia i zdrowia osób 

wykonujących prace budowlane. 

W 2017 r. przeprowadzono 382 kontrole w ramach realizacji ww. tematu, obejmując 

kontrolami 341 przedsiębiorców.  

Najczęściej występujące nieprawidłowości 

 

  

 

B a d a n e  z a g a d n i e n i a  

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

liczba wydanych 
decyzji 

% 

     Przygotowanie pracujących do pracy, w tym np.: 161  

1. szkolenia w dziedzinie bhp 110 5,01 % 

2. badania lekarskie 37 1,68 % 

3. uprawnienia kwalifikacyjne do obsługi maszyn budowlanych 14 0,63 % 

     Przygotowanie prac budowlanych, w tym np.: 552 25,04 % 

4. instrukcja bezpiecznego wykonywania robót 90 4,07 % 

5. ochrona przeciwporażeniowa instalacji i urządzeń elektrycznych 155 7,03 % 

6. zagospodarowanie terenu budowy 214 9,72 % 

7. strefy i miejsca niebezpieczne 93 4,22 % 

     Prace ziemne, w tym np.: 96 4,38 % 

8. zabezpieczenie ścian wykopu 33 1,51 % 

9. zejścia (wyjścia) do wykopu 6 0,28 % 

10. składowanie urobku i materiałów w pobliżu wykopu 11 0,50 % 

Tabela 15. Stwierdzona skala naruszeń przepisów prawa w poszczególnych obszarach 
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     Prace na wysokości, w tym np.: 373 16,91 % 

11. zabezpieczenie stanowisk pracy przed upadkiem pracowników 
z wysokości (itp. otwarte krawędzie stropów, dachy) 

321 14,55 % 

12. zabezpieczenie otworów w stropach, ścianach zewnętrznych, 
szybów dźwigów itp. przed możliwością wpadnięcia do nich osoby 

51 2,31 % 

     Prace z użyciem rusztowań, w tym np.: 274 12,42 % 

13. udokumentowany odbiór rusztowania przez osoby uprawnione 28 1,27 % 

14. stan techniczny rusztowań 246 11,15 % 

 

Z przedstawionych powyżej danych wynika, że najwięcej wydawanych decyzji 

nakazowych (stwierdzonych nieprawidłowości) dotyczy: 

▪ ogólnie rozumianego przygotowania prac budowlanych, 

▪ prac na wysokości, 

▪ prac z użyciem rusztowań. 

 

a w szczególności: 

▪ braku zabezpieczenia stanowisk pracy przed upadkiem pracowników z wysokości, 

▪ stanu technicznego rusztowań, 

▪ zagospodarowania terenu budowy, 

▪ braku ochrony przeciwporażeniowej dla instalacji i urządzeń elektrycznych, 

▪ braku szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników, 

▪ braku zabezpieczenia i oznakowania strefy i miejsca niebezpiecznego, 

▪ braku instrukcji bezpiecznego wykonywania robót. 

 

Jak widać nieprawidłowości te dotyczą przede wszystkim szeroko rozumianych prac 

wykonywanych na wysokości i zabezpieczenia pracowników przed możliwością upadku  

z wysokości oraz eksploatacją rusztowań budowlanych, jak też organizacją pracy. Dane  

te potwierdzają spostrzeżenia inspektorów pracy dokonywane podczas przeprowadzanych 

kontroli, jak też dane statystyczne dotyczące zaistniałych wypadków przy pracy, gdzie 

większość odnotowanych wypadków dotyczy upadku pracownika z wysokości. 
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Wielkość 
budowy 

Liczba 
kontroli 

Liczba 
świadczących 

pracę  

Liczba wydanych decyzji (ilość na 1 kontrolę) 

ogółem wstrzymań skierowań do 
innych prac 

do 9 290 1234 1381 (4,76) 224 (0,77) 90 (0,31) 

od 10 do 49 87 1202 465 (5,34) 53 (0,61) 16 (0,18) 

od 50 do 249 4 317 24 (6) 1 (0,25) 0 (0) 

powyżej 250 1 503 7 (7) 4 (4) 3 (3) 

 

Z powyższych danych wynika, że większość decyzji nakazowych wydanych zostało  

w małych i średnich podmiotach gospodarczych, w których zatrudnionych było do 49 osób. 

Wiążę się to z ilością kontroli przeprowadzanych w zakładach zatrudniających taką liczbę osób 

na kontrolowanych budowach. Wskaźnik ilości decyzji w przeliczeniu na jedną kontrolę nie 

wskazuje tutaj zdecydowanej różnicy i wielkość ta jest porównywalna dla wszystkich 

podmiotów. Inaczej już przedstawia się sytuacja gdy weźmiemy pod uwagę ilość wydanych 

decyzji wstrzymania prac, eksploatacji maszyn oraz wstrzymania działalności. Tutaj 

zdecydowanie najgorzej wypadają podmioty gospodarcze zatrudniające na kontrolowanych 

budowach do 9 oraz od 10 do 49 pracowników.  

Wydaje się, że sytuacja jaką przedstawiają powyższe dane związana jest z mniejszym 

nadzorem ze strony pracodawców zatrudniających małą liczbę pracowników na prowadzonej 

budowie lub też całkowitym brakiem takiego nadzoru, a w przypadku większej liczby 

zatrudnionych pracowników procentuje tutaj stała obecność i działalność koordynatorów ds. 

bhp i służb bhp oraz podejście pracodawców do zagadnień związanych z ochroną 

pracowników. 

 

Najczęstsze przyczyny naruszeń prawa 

▪ brak odpowiedniego nadzoru nad wykonywanymi pracami, 

▪ niska świadomość pracodawców dotycząca bezpieczeństwa i higieny pracy oraz brak 

poszanowania obowiązującego w tym zakresie prawa wynikający ze względu na koszty, 

▪ tolerowanie przez pracodawców oraz osoby kierujące pracownikami odstępstw od 

przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy podczas prowadzenia prac, 

▪ niewielkie zainteresowanie osób odpowiedzialnych za stan bhp na budowie poprawą 

warunków pracy, z uwagi na nieskuteczne stosowanie sankcji przewidzianych prawem, 

Tabela 16. Dane dotyczące ilości wydanych decyzji w odniesieniu do wielkości 
skontrolowanych podmiotów gospodarczych pod względem zatrudnianych osób 
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np. sankcji zawodowych wobec osób pełniących samodzielne funkcje techniczne  

w budownictwie, 

▪ szukanie oszczędności w stosowaniu innych niż stosunek pracy form zatrudnienia tzn.: 

umów cywilnoprawnych, w tym tworzenia podmiotów samozatrudniających, 

▪ trudności z pozyskaniem wysoko wykwalifikowanych pracowników budowlanych 

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

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

w zakresie bhp, 

▪ niska świadomość techniczna pracowników dotycząca bezpieczeństwa i higieny pracy 

oraz lekceważenie przez nich zagrożeń, spowodowana brakami w wykształceniu 

technicznym pracowników, zwłaszcza pod kątem bezpieczeństwa i higieny pracy, 

▪ zatrudnianie na stanowiskach robotniczych osób i pracowników nieposiadających 

odpowiedniego wykształcenia zawodowego,  

▪ nieodpowiednie przeprowadzanie dla pracowników szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa 

i higieny pracy, sprowadzające się często do podpisania przez pracownika podsuniętego 

druku zaświadczenia o odbytym szkoleniu bhp, 

▪ brak właściwych regulacji prawnych włączających skutecznie inwestora w system 

organizacyjny bezpieczeństwa pracy na budowach, w tym w zakresie odpowiedzialności 

za bezpieczeństwo wykonywania robót,  

▪ lekceważenie roli koordynatora ds. bhp na budowach; brak przejrzystego usytuowania 

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

i obowiązków, 

▪ lekceważenie przez inwestorów i wykonawców, w tym kierowników budów planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i traktowanie go instrumentalnie, jako dokumentu 

wymaganego przez obowiązujące przepisy ale nie mającego wpływu na warunki pracy  

i sposób wykonywania pracy na budowie, 

▪ mała przejrzystość przepisów prawnych, 

▪ niewłaściwe działania inwestorów, którzy dokonują doboru wykonawców do realizacji 

inwestycji, głównie poprzez pryzmat oferowanego kosztu jej wykonania, 

▪ trudności finansowe pracodawców, które oprócz ww. względów wynikają z utrzymujących 

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

▪ w wielu przypadkach niskie stawki robocizny ograniczające możliwość rozwoju firmy 

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

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

roboty w ramach podwykonawstwa. 
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Przykład nieprawidłowości na budowie budynku biurowo-usługowego. 

Stwierdzone w trakcie kontroli nieprawidłowości dotyczyły głównie: 

▪ braku zabezpieczenia prac na wysokości przed możliwością upadku pracowników  

z wysokości:  

 

  

  Fot.9/10   Wokół krawędzi stropów nie wykonano barier ochronnych a pracownicy nie zostali wyposażeni w środki 

ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości 

                         

                    

 

  

Fot. 11 Zbyt niskie bariery ochronne         Fot. 12 Brak połączenia barier ochronnych w narożach 
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Fot. 13/14 Brak barier pośrednich przy barierach ochronnych 

 

 

 

  

Fot. 15/16  Brak zabezpieczenia końców prętów zbrojenia przed możliwością urazów mechanicznych  
    dla pracowników 

 

 

 

Fot. 17 Nieprawidłowy stan techniczny rusztowań                    Fot. 18  Brak zabezpieczenia dostępu do wykopu  
            ze studnią kanalizacyjną                                  
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Efekty przeprowadzonych działań kontrolnych 

W wyniku 382 kontroli przeprowadzonych przez inspektorów pracy Okręgowego 

Inspektoratu Pracy we Wrocławiu w 341 podmiotach gospodarczych, zastosowano 

następujące środki prawne: 

Wydano 1877 decyzji, które dotyczyły 9 387 pracowników.  

Liczba wydanych decyzji ogółem:                                    1 877,  w tym:  

▪ liczba decyzji ustnych                                                    1 703  

▪ liczba decyzji na piśmie                                                                  174  

▪ liczba decyzji z rygorem natychmiastowej wykonalności                              1 097  

▪ liczba decyzji wstrzymujących                                                        154  

▪ liczba decyzji wstrzymujących eksploatację maszyn                      117  

▪ liczba decyzji wstrzymujących działalność                                              0 

▪ liczba decyzji skierowujących                                                        109  

▪ liczba pracowników skierowanych                                                 215  

▪ liczba decyzji zakazania wykonywania prac                                       11  

 

Skierowano wniosków w wystąpieniach 99, które dotyczyły 304 pracowników.  

Nałożono 71 mandatów karnych  na kwotę 84 000 zł 

Skierowano 4 wnioski do sądu o ukaranie.  

Zastosowano 119 środków wychowawczych. 

 

Problematyka profilaktyki wypadków przy pracy i chorób zawodowych w budownictwie 

W roku 2017 na terenie OIP Wrocław w sektorze budowlanym odnotowano ogółem  

22 wypadki z czego 9 wypadki śmiertelne i 13 wypadków ciężkiego uszkodzenia ciała.  

Łącznie na budowach śmierć poniosło 9 osób a 13 doznało ciężkiego uszkodzenia ciała. 

 

 

 

Liczba 
poszkodowanych 

ś m i e r t e l n e  c i ę ż k i e  

2017 2016  2015  2017 2016  2015  

Łącznie 9 4 9 13 17 12 

 

Większość wypadków zaistniałych w roku 2017 wydarzyło się w sektorze budownictwa 

ogólnego nie związanego z pracami budowlanymi prowadzonymi w związku z budową dróg. 

Tabela 17. Dane dotyczące wypadkowości w budownictwie na terenie działania Okręgowego 
Inspektoratu Pracy we Wrocławiu w latach 2015-2017 
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Jedynie jeden wypadek (ciężkiego uszkodzenia ciała) miał miejsce na terenie budowy lub 

remontu drogi. 

 

 

Zatrudnionych na budowie Ilość wypadków 

do 9 10 

od 10 do 25 6 

od 26 do 50 4 

powyżej 50 2 

 

W 2017 roku odnotowano wzrost ilości śmiertelnych wypadków przy pracy w porównaniu 

do roku 2016, jednak jest to wielkość porównywalna do roku 2015 i lat wcześniejszych.  

Analizując przyczyny zaistniałych wypadków przy pracy należy stwierdzić, że  

w przeważającej większości przyczyną powodującą wypadek był upadek pracownika 

z wysokości – 15 przypadków (7 wypadków śmiertelnych i 8 ciężkich). Analiza wypadków przy 

pracy zaistniałych na dolnośląskich budowach w roku 2017 oraz stwierdzane podczas 

przeprowadzanych przez inspektorów pracy kontroli nieprawidłowości wskazują na dalszą 

potrzebę kontrolowania zwłaszcza „małych i średnich” budów, na których pracuje do 50 osób 

oraz kontynuowanie działań prewencyjnych w małych zakładach pracy. Szczególna uwagę 

należy zwrócić na prace wykonywane na wysokości, eksploatację rusztowań budowlanych 

oraz zabezpieczanie stanowisk pracy znajdujących się ponad otaczającym je terenem, gdyż 

to właśnie tutaj występują największe zagrożenia i przy wykonywaniu prac na tych 

stanowiskach i w tych warunkach zdarza się najwięcej wypadków przy pracy. 

Wnioski 

Dane dotyczące wypadkowości oraz wyniki przeprowadzonych kontroli pokazują, że 

zdecydowana większość skontrolowanych podmiotów stwarzających zagrożenia dla 

pracowników zatrudnionych na budowach to podmioty małe, zatrudniające kilka lub 

kilkanaście osób, o stosunkowo małym potencjale finansowym i ograniczonych możliwościach 

w tej sferze. Stwierdzona liczba zagrożeń występujących w ich działalności jest natomiast 

proporcjonalnie duża. Dlatego też wskazanym by było, w stosunku do takich podmiotów 

gospodarczych, prowadzenie w dalszej działalności organów Państwowej Inspekcji Pracy  

w szczególności działań prewencyjnych, doradczych i uświadamiających, zarówno przy okazji 

kontroli, jak i obejmowanie ich działaniami szkoleniowo-doradczymi prowadzonymi przez PIP 

dla pracodawców. 

 

Tabela 18.  Podział śmiertelnych i ciężkich wypadków przy pracy,  jakie wydarzyły się  
w 2017 na terenie działania OIP Wrocław, pod względem liczby osób zatrudnionych na budowie 
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3. Eliminowanie zagrożeń wypadkowych w budownictwie. Kontrole prac 
przy budowach i remontach dróg.  

 
Celem przeprowadzania kontroli w ramach realizacji tematu T- 021 B programu działania 

PIP na rok 2017 było ustalenie skali występujących naruszeń przepisów i zasad bhp 

związanych z wykonywaniem robót ogólnobudowlanych przy budowie i remoncie dróg, w tym 

mostów i wiaduktów. Zakres przeprowadzonych kontroli obejmował zagadnienia dotyczące 

specyfiki kontrolowanej branży.  

W 2017 r. przeprowadzono łącznie 49 kontroli w ramach realizacji ww. tematu,  

obejmując kontrolami 34 podmioty gospodarcze w tym 34 pracodawców.  

Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości. 

 

 

   
 

B a d a n e  z a g a d n i e n i a  

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

Liczba 
wydanych  

decyzji 

% 

     Przygotowanie pracujących do pracy   

  1. szkolenia w dziedzinie bhp            4     0,7 % 

  2. badania lekarskie            0       0 % 

  3. wyposażenie w środki ochrony indywidualnej            6       1 %     

  4. uprawnienia kwalifikacyjne do obsługi maszyn    

      budowlanych  

           2     0,3 % 

     Organizacja prac budowlanych   

  5. ocena ryzyka zawodowego            16     2,8 % 

  6. instrukcja bezpiecznego wykonywania robót IBWR           26     4,5 % 

  7. zabezpieczenie terenu budowy i robót przed dostępem   

     osób nieupoważnionych 

          42     7,2 % 

  8. zabezpieczenie i oznakowanie strefy i miejsc 

      niebezpiecznych, w tym przejść i dróg komunikacyjnych 

          73   12,5 % 

  9. składowanie lub/i magazynowanie materiałów           35     6,0 % 

10. ochrona przeciwporażeniowa dla instalacji i urządzeń 
elektrycznych (w tym zabezpieczenie przed uszkodzeniem 
mechanicznym i pomiary instalacji elektrycznych) 

          36     6,2 % 

11. pomieszczenia higienicznosanitarne          16      2,8 % 

     Prace ziemne    

12. zabezpieczenie ścian wykopu          14     2,4 % 

Tabela 19. Dane dotyczące ilości wydanych decyzji ze względu na stwierdzone 
nieprawidłowości 
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13. wygrodzenie miejsc niebezpiecznych, wykopów           28      4,9 % 

14. składowanie urobku i materiałów w pobliżu wykopu            4     0,7 % 

     Prace na wysokości   

15. zastosowanie na stanowiskach pracy środków ochrony zbiorowej 
przed upadkiem z wysokości ( otwarte krawędzie stropów itp.) 

          81   14,0 % 

16. zabezpieczenie przejść, dojść do stanowisk pracy przed upadkiem 
osób z wysokości 

          12     2,1 % 

17. zabezpieczenie otworów technologicznych przed możliwością 
wpadnięcia do nich osoby 

           4     0,7 % 

18. zabezpieczenie pracującego przed upadkiem z wysokości z 
użyciem środków ochrony indywidualnej 

           4     0,7 % 

     Prace z użyciem rusztowań   

19. udokumentowany odbiór rusztowania przez osoby uprawnione            2     0,3 %      

20. stan techniczny          33     5,7 %      

     Maszyny   

21. stan techniczny          20      3,5 % 

  

Z danych powyżej wynika, że najwięcej stwierdzonych naruszeń przepisów bhp dotyczyło : 

W zakresie przygotowania pracujących do pracy i organizacji prac budowlanych: 

▪ oceny ryzyka zawodowego, 

▪ braki i nieprawidłowości w zakresie instrukcji bezpiecznego wykonywania robót, 

▪ zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób postronnych, 

▪ braku zabezpieczenia i oznakowania stref i miejsc niebezpiecznych, 

▪ składowania i magazynowania, 

▪ ochrony przeciwporażeniowej dla instalacji i urządzeń elektrycznych w tym 

zabezpieczenia,   

▪ przewodów instalacji elektrycznej przed możliwością uszkodzenia mechanicznego, 

▪ pomieszczeń higieniczno-sanitarnych.  

W zakresie robót ziemnych i prac w wykopach: 

▪ braku zabezpieczenia ścian wykopów, 

▪ niewłaściwym wygrodzeniu terenu prowadzenia robót ziemnych przy użyciu sprzętu,    

▪ zmechanizowanego i samych wykopów. 

W zakresie prac na wysokości: 

▪ braków w zastosowaniu na stanowiskach pracy środków ochrony zbiorowej przed 

upadkiem, 

▪ braku i niewłaściwym zabezpieczeniu przejść i dojść do stanowisk pracy na wysokości,  

(w tym drabiny), 
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W zakresie eksploatacji rusztowań: 

▪ odbiór rusztowań oraz braki w ich stanie technicznym, (niekompletność wyposażenia) 

W zakresie eksploatacji maszyn: 

▪ braki w stanie technicznym i sprawności. 

Skala nieprawidłowości, stwierdzonych naruszeń przepisów bhp dotyczących szeroko 

rozumianego przygotowania pracowników do pracy jest na niskim poziomie i nie przekracza  

1 %. Najwięcej naruszeń odnotowano w zakresie całokształtu dotyczącego organizacyjnego 

przygotowania placu budowy oraz prac wykonywanych na wysokości i zabezpieczania 

pracowników przed możliwością upadku z wysokości, w tym do wykopów jak też możliwością 

przysypania pracowników w wykopie. Także znaczna skala naruszeń dotyczy szeroko 

rozumianego stanu technicznego rusztowań, tu głównie w odniesieniu do niekompletności ich 

wyposażenia w elementy zabezpieczające. Odnośnie maszyn stwierdzone naruszenia 

dotyczyły głównie zagadnień związanych z ogólną ich sprawnością, tu głównie w odniesieniu 

do sygnalizacji ostrzegawczej wizualnej i dźwiękowej, (także jej stosowania) oraz oświetlenia. 

Dane te potwierdzają ustalenia inspektorów pracy dokonywane podczas przeprowadzanych 

kontroli.  

 
 
 

 
Wielkość 

podmiotu według 
zatrudnienia na 
kontrolowanej 

budowie 

Decyzji 
ogółem 

 
Decyzji z 
art.108 

KPA 

Wstrzymania 
prac 

Wstrzymania 
eksploatacji 

maszyn 

Skierowań 
do innych 

prac 
Mandatów 

Środków 
wych. 

do 9 
zatrudnionych 

23% 16% 22% 6% 38% 8% 44% 

od 10 do 49 
zatrudnionych 

50% 52% 56% 58% 50% 67% 56% 

od 50 do 249 
zatrudnionych 

27% 32% 22% 36% 12% 25 0% 

powyżej 250 
zatrudnionych 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

 

Należy zwrócić uwagę na fakt, że średnio 78 % wszystkich środków prawnych zostało 

zastosowanych w podmiotach małych do 49 zatrudnionych. W przypadku skierowania 

pracowników do innych prac jest to aż 88 % wszystkich decyzji wydanych w tym zakresie. Stąd 

też nie dziwi fakt, że w tych podmiotach nałożono 75 % mandatów oraz zastosowano 100 % 

środków wychowawczych. Podobny stan obserwowany jest już na przełomie ostatnich kilku 

lat. Świadczy to o tym, że w tej grupie wykonawców skala naruszeń przepisów bhp jest 

największa dlatego też w dalszych działaniach kontrolnych szczególny nacisk należy położyć 

w dalszym ciągu na prowadzeniu kontroli właśnie wśród tych wykonawców. Także wobec tych 

wykonawców należy w szczególności kierować działania prewencyjne zmierzające do 

poprawy bezpieczeństwa wykonywanych przez nich prac. 

Tabela 20. Zastosowane przez inspektorów pracy środki prawne w ujęciu procentowym  
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Najczęstsze przyczyny naruszeń przepisów według pracodawców wykonujących 
roboty 

Poniżej przedstawiono przyczyny naruszeń przedstawianych przez pracodawców, gdyż 

przyczyny prezentowane przez inspektorów pracy są takie jak przedstawione w zakresie 

realizacji tematu „Eliminowanie zagrożeń wypadkowych w budownictwie. Kontrole prac 

budowlanych i rozbiórkowych.” 

▪ słaba płynność finansowa znacznej grupy inwestorów, 

▪ polityka państwa w sektorze budowlanym, w szczególności w zakresie przepisów 

związanych z zamówieniami publicznymi, co skutkuje tym, że przetargi realizują 

wykonawcy najtańsi, oferujący najniższe stawki, nie gwarantujące odpowiedniej jakości 

wykonania robót i realizowania bieżących oraz końcowych płatności wobec swoich 

podwykonawców, 

▪ w cenie realizacji inwestycji nie określa się procentowo niezbędnej puli środków 

przeznaczonych na zapewnienie odpowiedniego stanu bhp na budowach, co powoduje, 

że w pierwszej kolejności koszty realizacji inwestycji ograniczane są właśnie w tym 

zakresie, 

▪ wykorzystywanie silniejszej pozycji finansowej dużych przedsiębiorstw budowlanych 

wobec małych firm budowlanych, którym powierzają wykonywanie części prac w ramach 

podwykonawstwa na znacznie obniżonych stawkach w stosunku do stawek płaconych 

przez inwestora; w wielu przypadkach niskie stawki robocizny nawet przy wprowadzeniu 

uregulowań prawnych dotyczących stawki minimalnej, co ogranicza możliwość rozwoju  

w tym również inwestowania w rozwiązania techniczne poprawiające stan bhp na 

budowach,  

▪ znaczna okresowość prac budowlanych, zwłaszcza drogowych, związana szczególnie  

z okresem zimowym a co za tym idzie powstające spiętrzenia zleceń w jednych okresach, 

często krótkie terminy wykonania robót, co skutkuje pośpiechem i związanymi z nim 

negatywnymi skutkami dla stanu bhp; z kolei w okresach przestoju mniejsze podmioty nie 

są często w stanie utrzymać w zatrudnieniu tych samych pracowników, 

▪ przepisy prawne obowiązujące w kraju, w szczególności dotyczące prawa pracy, 

ubezpieczeń społecznych oraz podatkowe, generujące duże tzw. koszty pracy, 

▪ ilość obowiązków nałożonych na pracodawców chcących zatrudnić pracowników oraz 

związane z tym koszty powodują, że przedsiębiorcy w dalszym ciągu preferują tańsze 

formy zatrudnienia, w tym umowy cywilno-prawne,  

▪  obciążanie wykonawców wielkimi karami za przekroczenie terminu realizacji robót, co 

skutkuje koniecznością wydania przyznanych środków w określonym czasie; wynikający 

stąd pośpiech utrudnia należyte przygotowanie frontu robót i powoduje zakłócenia  

w organizacji budowy,  
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▪ niska jakość dokumentacji projektowych, skutkująca koniecznością ponoszenia 

dodatkowych kosztów oraz nakładów organizacyjnych, stratą czasu na uzgodnienia  

i zmian w dokumentacjach projektowych co z kolei wymusza pośpiech w wykonaniu 

robót ze wszystkimi konsekwencjami, w tym w zakresie bhp,  

▪ duże trudności z pozyskaniem wysoko wykwalifikowanych pracowników budowlanych, 

co wynika zarówno z niskich stawek wynagrodzenia,  

▪ brak szkół zawodowych przygotowujących nowych wykwalifikowanych pracowników, 

młodzi ludzie szukający pracy często nie posiadają żadnego przygotowania 

zawodowego; pracodawcy oczekują, że osoby podejmujące pracę na budowie będą od 

razu wykonywały ją z odpowiednią wydajnością i jakością, a nie dopiero uczyły się jak 

pracować,  

▪ brak zaangażowania pracowników w pracy w tym również brak tzw. etosu pracy, co  

w odniesieniu do bhp skutkuje niechęcią do przestrzegania przepisów w tym zakresie, 

tolerowaniem nieprawidłowości, brakiem zrozumienia dla konsekwencji występujących 

nieprawidłowości i zagrożeń.   

 

Przykład nieprawidłowości przy kontroli budowy drogi wojewódzkiej 

Budowa: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 382 wraz z budową mostu nad rzeką 

Pełcznica w rejonie miejscowości Stary Jaworów”.  

Na kontrolowanej budowie prace wykonywało łącznie 10 pracowników pracodawcy. 

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły głównie: zabezpieczenia ścian wykopów w rejonie 

przyczółków realizowanego mostu, składowania urobku w granicach klina odłamu i braku 

wygrodzenia stref niebezpiecznych w tych miejscach, nieprawidłowych dojść do stanowisk 

pracy, brakiem zabezpieczenia przewodów instalacji elektroenergetycznej przed możliwością 

uszkodzenia mechanicznego, wykonywania prac na wysokościach bez zabezpieczeń przed 

upadkiem z wysokości oraz brakiem środków ochrony indywidualnej przed upadkiem  

z wysokości podczas montażu belek stalowych co było przedmiotem regulacji prawnych  

w formie decyzji ustnych, w tym decyzji wstrzymania prac. Wystąpiły również nieprawidłowości 

w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, dotyczące m. in. braku wymaganych dodatkowych 

uprawnień kwalifikacyjnych osób zatrudnionych na budowie do obsługi maszyn do robót 

ziemnych i drogowych oraz nie stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej 

głowy a także nieprawidłowościami w zakresie odzieży roboczej pracowników. Przykładowe 

fotografie poniżej obrazują stwierdzone nieprawidłowości j.w.  
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Fot. 19       Fot. 20 

   

W wyniku dokonanych ustaleń inspektor pracy wydał 12 decyzji, w tym 2 decyzje ustne, 

2 decyzje wstrzymujących prace, 2 decyzji skierowania do innych prac, 6 decyzji z rygorem 

natychmiastowej wykonalności. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami wymierzył 

grzywnę w formie mandatu karnego w wysokości 1000 zł. 

 

  

    Fot. 21          Fot. 22      

 

Efekty przeprowadzonych działań kontrolnych 

Zastosowane środki prawne: Liczba wydanych decyzji ogółem:  497,  

liczba decyzji ustnych                                           475 

liczba decyzji na piśmie                                          22  

liczba decyzji (art.108 kpa)                                   249 

liczba decyzji wstrzymania prac                             23 

liczba decyzji wstrzymania eksploatacji maszyn    64 
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liczba decyzji zakazania wykonywania prac:            4 

liczba decyzji skierowujących:                                  8 

liczba pracowników skierowanych:                         21 

Nałożono 12 mandatów karnych  na kwotę 14 800 zł 

Zastosowano 9 środków wychowawczych. 

 

Problematyka profilaktyki wypadków przy pracy i chorób zawodowych przy budowach 
i remontach dróg 

W roku 2017 na terenie OIP Wrocław w sektorze budowlanym odnotowano ogółem  

22 wypadki z czego 9 wypadków śmiertelnych i 13 wypadków, które spowodowały ciężkie 

uszkodzenie ciała. Nie odnotowano wypadków zbiorowych. Z ogólnej liczby wypadków  

w sektorze budownictwa drogowego odnotowano 1 wypadek powodujący ciężkie uszkodzenie 

ciała.  

 

 

    

Z powyższego wynika, że w kontekście wypadkowości w sektorze budownictwa 

drogowego można mówić o pewnej poprawie stanu bezpieczeństwa pracy. Trudno jednak 

jednoznacznie przewidzieć czy tendencja ta utrzyma się w latach następnych. W latach 2015 

- 2017 występowała porównywalna, mała liczba wypadków. Najlepiej wypada w tym 

zestawieniu sytuacja w roku 2017, gdzie miał miejsce 1 wypadek ciężki, natomiast najgorzej 

wypada w tym porównaniu rok 2016. Wypadek ciężki jaki miał miejsce w roku 2017 związany 

był z jazdą samochodem ciężarowym na budowie, gdzie kierowca mając wszelkie 

przygotowanie zawodowe, w wyniku nieuwagi - nie opuścił skrzyni ładunkowej i uderzył nią  

w realizowany wiadukt. W takim przypadku szeroko rozumiany stan przestrzegania przepisów 

bhp w zakładzie przez pracodawcę nie ma wielkiego wpływu. W latach tych nie odnotowano 

wypadków śmiertelnych i ciężkich związanych z pracami w wykopach, gdzie do wypadku 

Wypadki  w sektorze budowlanym ogółem na terenie OIP Wrocław  

 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 

Wypadki śmiertelne 

Wypadki ciężkie 

Wypadki zbiorowe 

9 

11 

1 

4 

11 

1 

9 

13 

0 

Wypadki w sektorze budownictwa drogowego na terenie OIP Wrocław  

Wypadki śmiertelne  

Wypadki ciężkie 

Wypadki zbiorowe  

1 

0 

0 

1 

3 

0 

0 

1 

0 

Tabela 21.  Dane dotyczące wypadków z podziałem na sektor budowalny  

oraz budownictwa drogowego 
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doszłoby w wyniku obsunięcia się gruntu. Zaistniałe wypadki jakie miały miejsce w ubiegłych 

latach dotyczyły głównie małych firm co po raz kolejny potwierdza, że właśnie w sektorze 

małych wykonawców przestrzeganie przepisów BHP i zapewnianie bezpiecznych warunków 

pracy odbiega od wykonawców o większej liczbie zatrudnionych, w których funkcjonują 

struktury bhp oraz osoby nadzoru technicznego średniego i wyższego szczebla. 

  

4. Ograniczanie zagrożeń zawodowych w zakładach produkujących 
wyroby tartaczne i wyroby z drewna 

 
Celem kontroli była weryfikacja przestrzegania obowiązujących przepisów prawa pracy, 

w szczególności bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach zajmujących się obróbką drewna 

Inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu objęli kontrolami 

pracowników – osoby świadczące pracę w zakładach prowadzących działalność produkcyjną 

w zakresie: 

▪ produkcji wysokogatunkowej tarcicy iglastej i liściastej, mokrej i suchej,  

▪ produkcji więźby dachowej oraz drewna konstrukcyjnego,  

▪ produkcji tarcicy i fryzów dębowych, 

▪ produkcji elementów architektury ogrodowej, 

▪ produkcji stelaży drewnianych do mebli,  

▪ produkcji palet drewnianych oraz wyrobów tartacznych, 

▪ produkcji stolarki budowlanej (okna, drzwi), 

▪ produkcji stolarskiej. 

 

Struktura organizacyjna kontrolowanych firm ze względu na podstawy powierzania 
wykonywania prac przy pozyskiwaniu i zrywce drewna: 

▪ Liczba zakładów wyłącznie zatrudniających pracowników w ramach stosunku pracy - 79, 

co stanowi 74,6% kontrolowanych zakładów, 

▪ Liczba zakładów wyłącznie powierzających pracę w ramach umów cywilnoprawnych - 3, 

co stanowi 2,8 % kontrolowanych zakładów, 

▪ Liczba zakładów zatrudniających pracowników i powierzających pracę innym osobom -  

24, co stanowi 22,6 %kontrolowanych zakładów. 

 
 

Poziom wyposażenia w maszyny do obróbki drewna:       

Kontrolowane podmioty w procesie produkcji eksploatują min: traki taśmowe, traki 

ramowe, wielopiły, piły tarczowe, piły do ciecia wzdłużnego, piły do cięcia poprzecznego, piły 

taśmowe, linie technologiczne do przerzynki drewna, centra obróbcze, korowarki, rębaki, 
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grubościówki, tokarki, wiertarki poziome i pionowe, frezarki dolnowrzecionowej, szlifierki 

boczne, szlifierki taśmowe, strugarki, wyrówniarki, piły wahadłowe, dłutownice, itp.  

Na podstawie protokołów z kontroli w ramach realizacji tematu 110K, ustalono, że  

w kontrolowanych podmiotach eksploatuje się 734 maszyn do obróbki drewna, co stanowi, że 

na jeden kontrolowany podmiot przypada ok. 7 maszyn do obróbki drewna. 

 

Czynniki szkodliwe, uciążliwe występujące w zakładzie 

 

 

 

Czynnik szkodliwy, uciążliwy 
Liczba osób pracujących w warunkach 

przekroczonych NDS/NDN 

substancje chemiczne rakotwórcze, mutagenne, inne 0 

pył 
całkowity 

41 
 

drewna twardego 
0 
 

hałas 
254 

 

wibracja (drgania) 
13 
 

mikroklimat gorący 
0 
 

inne 
0 
 

 

Kontrole przeprowadzone przez inspektorów pracy w obszarze czynników szkodliwych 

występujących w środowisku pracy wykazały między innymi: 

▪ w 41 kontrolowanych podmiotach nie przeprowadzono badań i pomiarów czynników 

szkodliwych – hałasu, co wynikało z niewytypowania czynnika szkodliwego  

w środowisku pracy, z nieprzeprowadzenia badań i pomiaru bądź nie terminowego 

przeprowadzenia badań i pomiaru hałasu występującego w środowisku pracy, co 

stanowi 38,7 % objętych kontrolą, 

▪ w 37 kontrolowanych podmiotach nie przeprowadzono badań i pomiarów czynników 

szkodliwych – pyłu, co wynikało z niewytypowania czynnika szkodliwego w środowisku 

pracy, z nieprzeprowadzenia badań i pomiaru bądź nie terminowego przeprowadzenia 

badań i pomiaru pyłu występującego w środowisku pracy, co stanowi 34,9 % objętych 

kontrolą, 

▪ w 4 kontrolowanych podmiotach nie przeprowadzono badań i pomiarów czynników 

szkodliwych – substancji i mieszanin chemicznych, co wynikało z niewytypowania 

czynnika szkodliwego w środowisku pracy, z nieprzeprowadzenia badań i pomiaru bądź 

Tabela 22. Występowanie przekroczeń NDS, NDN stwierdzone w czasie kontroli 
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nie terminowego przeprowadzenia badań i pomiaru substancji i mieszanin chemicznych 

występującego w środowisku pracy, co stanowi 3,8 % objętych kontrolą, 

▪ w 2 kontrolowanych podmiotach nie przeprowadzono badań i pomiarów czynników 

szkodliwych – drgań/wibracji, co wynikało z niewytypowania czynnika szkodliwego  

w środowisku pracy, z nieprzeprowadzenia badań i pomiaru bądź nie terminowego 

przeprowadzenia badań i pomiaru drgań/wibracji występującego w środowisku pracy,  

co stanowi 1,9 % objętych kontrolą, 

▪ w 1 kontrolowanym podmiotach nie przeprowadzono badań i pomiarów czynników 

szkodliwych – pyłu drewna twardego wynikającego z nie terminowego przeprowadzenia 

badań i pomiaru pyłu drewna twardego występującego w środowisku pracy, co stanowi 

0,94 % objętych kontrolą. 

 

Przykłady szczególnie istotnych nieprawidłowości 

 

Przykłady stwierdzonych nieprawidłowości dotyczące maszyn: 

▪ wielopiła Linck rok prod.1946 nie posiada (urządzenie nie było eksploatowane w trakcie 

kontroli):   

 osłony elementów ruchomych – bębnów dociskających obrabiany materiał (zdjęcie nr 

23),  

 osłony bocznej zabezpieczającej przed dostęp do elementów ruchomych - tarcz piły 

(zdjęcie nr 23), 

 osłony elementów napędu (zdjęcie nr 24 i 25),   

 

 
Fot. 23   
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Fot. 24 /25 

 
 
 
 

 

Przykłady stwierdzonych nieprawidłowości dotyczące stosowania odzieży i obuwia  

roboczego 

W trakcie kontroli stanowisk pracy stwierdzono, że zatrudnieni 

pracownicy używali własną odzież i obuwie robocze – spodnie 

i bluzy sportowe (poprzecierane i uszkodzone), oraz obuwie 

sportowe (w tym również trampki).  

 

Na fotografii nr 26 przedstawiono buty sportowe (trampki)  

i poprzecierane spodnie sportowe używane przez jednego  

z pracowników.  

  

Fot. 26   

 

Przykłady stwierdzonych nieprawidłowości dotyczące pomieszczeń higieniczno-
sanitarnych 

W trakcie kontroli stwierdzono, iż pracownikom 

nie zapewniono ustępu, wyposażonego w miskę 

ustępową spłukiwaną bieżącą wodą oraz 

podłączoną do kanalizacji. W ww. zakresie 

pracodawca zapewnił pracownikom jedynie 

ustęp, wykonany z drewna (desek), 

zlokalizowany na otwartej przestrzeni, który 

przedstawiono na fotografii nr 27.  

Fot. 27 
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Przykłady stwierdzonych nieprawidłowości dotyczące placu surowców 

Na placu surowca, znajduje się uszkodzony słup lampy doświetlenia placu surowca 

 

Fot. 28 

 

Zastosowane środki prawne 

Inspektorzy pracy w przeprowadzonych 109 kontrolach w 106 podmiotach wydali środki 

prawne, mające na celu doprowadzenie stanu zastanego do zgodności z przepisami prawa 

pracy, w tym technicznego bezpieczeństwa pracy: 

▪ łączna liczba decyzji - 921,  

▪ liczba decyzji ustnych - 218, 

▪ liczba decyzji z rygorem natychmiastowej wykonalności - 178, 

▪ liczba decyzji wstrzymania prac - 11,   

▪ liczba decyzji wstrzymania eksploatacji maszyn - 39,  

▪ liczba decyzji skierowania do innych prac - 1,     

▪ liczba decyzji wykonania pomiarów czynników szkodliwych i uciążliwych - 14, 

▪ liczba decyzji ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków - 3, 

▪ liczba wniosków w wystąpieniach - 174,  

▪ liczba poleceń ustnych - 4,  

▪ liczba wykroczeń - 30,  

▪ liczba mandatów karnych - 9 na kwotę 9 500 zł, 

▪ liczba wniosków wychowawczych - 18,  

▪ liczba wniosków do sądu - 1. 
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Wnioski 

Skala stwierdzonych nieprawidłowości wskazuje na potrzebę zintensyfikowania działań 

kontrolno – nadzorczych w zakresie przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa  

i higieny pracy w zakładach produkujących wyroby tartaczne i wyroby z drewna.  

W skontrolowanych zakładach stwierdzono nieprawidłowości, jednak ich skala była różna.  

W części zakładów występowały mniej istotne nieprawidłowości w szczególności w zakładach, 

które przystąpiły do programu prewencyjnego, uczestnicząc w szkoleniach organizowanych 

przez OIP we Wrocławiu, wypełniając ankietę w ramach samokontroli i poddały się audytowi 

kontrolnemu (13 podmiotów). 

W większości kontroli, podmiotów, które nie przystąpiły do programu prewencyjnego 

stwierdzono istotne nieprawidłowości powodujące bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia 

pracowników gdzie inspektorzy wydali decyzje wstrzymania prac, wstrzymania eksploatacji 

maszyn, bądź decyzje podlegające rygorowi natychmiastowego wykonania. Dotyczyły to 

przede wszystkim braku odpowiednich urządzeń ochronnych, głownie osłon. To potencjalnie 

te uchybienia stanowią największe zagrożenie dla pracowników. 

Stwierdzone nieprawidłowości w zakresie elementów sterowniczych i układów 

sterowania polegały na braku wyposażenia maszyn i urządzeń technicznych w odpowiednie 

układy sterowania przeznaczone do całkowitego i bezpiecznego zatrzymania, braku lub 

niesprawnym urządzeniu zatrzymania awaryjnego, na braku oznaczeń elementów 

sterowniczych w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację. 

Szczególnie niepokojące były uchybienia w sferze braku pomiarów skuteczności 

ochrony przeciwporażeniowej eksploatowanych instalacji i urządzeń elektrycznych, jaki 

niewłaściwa eksploatacja instalacji i urządzeń elektrycznych narażając pracowników na 

porażenie prądem. 

Ponadto w skontrolowanych podmiotach ujawniono nieprawidłowości w obszarze badań 

i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, wynikających z braku identyfikacji, 

wytypowania czynników szkodliwych w środowisku pracy bądź nie przeprowadzenia lub 

nieterminowego przeprowadzenia badań i pomiarów czynników szkodliwych w środowisku 

pracy. 
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VI. Działania nadzorczo-kontrolne w obszarze prawnej 

ochrony pracy. 

1. Przestrzeganie zakazu zawierania umów cywilnoprawnych w warunkach 

wskazujących na istnienie stosunku pracy - ze szczególnym 

uwzględnieniem branży budowlanej, gastronomiczno-hotelarskiej oraz 

agencji ochrony osób i mienia. 
 

Informacje o zakresie zrealizowanego tematu 

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 

w wielu przypadkach inspektorzy pracy. Kontroli poddano podmioty: zatrudniające 

pracowników oraz osoby świadczące pracę na podstawie umów prawa cywilnego, 

świadczących działalność gospodarczą w różnych branżach, w tym: budowlanej, 

gastronomiczno-hotelarskiej oraz agencji ochrony osób i mienia oraz podmioty nie będące 

przedsiębiorcami. Zgodnie z założeniami kontroli w temacie poddawano każdy podmiot, jeżeli 

powierzał wykonywanie pracy na podstawie umowy prawa cywilnego. 

 

Informacja o liczbie przeprowadzonych kontroli 

Od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., w Okręgowym Inspektoracie Pracy we Wrocławiu 

kontrolą objęto w tym zakresie 1 809 podmiotów, w których przeprowadzono łącznie 2 037 

kontroli. W okresie sprawozdawczym inspektorzy pracy zakwestionowali zatrudnienie na 

podstawie umów cywilnoprawnych w 176  kontrolach. 

 

Informacja o liczbie stwierdzonych przypadków zawierania umów cywilnoprawnych  
w warunkach wskazujących na istnienie stosunku pracy – skierowanych środków 
prawnych w formie poleceń i wniosków w wystąpieniach 

W roku 2017 roku,  w Okręgowym Inspektoracie Pracy we Wrocławiu inspektorzy pracy: 

▪ skierowali 159 wniosków w wystąpieniach, 

▪ wydali 54 poleceń ustnych. 
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Informacja o liczbie kontroli skargowych, w których inspektorzy pracy stwierdzili 
nieprawidłowości (w odniesieniu do skarg dotyczących nieprawidłowości w zakresie 
wyboru formy zatrudnienia) 

 
 

 

Ilość skarg, które zakwalifikowano do 
nw. kodu i były zasadne 

Ilość kontroli w związku ze skargami, 
w których stwierdzono nieprawidłowości 

z kodem LB01** – 8 7* 

z kodem LB02*** – 0 0 

z kodem LB03**** – 3 3 

* W jednym przypadku 2 skargi dotyczyły jednego podmiotu i przeprowadzono 1 kontrolę. 

** LB01- zawarcie umowy zlecenie w warunkach, w których zgodnie z art. 22§1 k.p. powinna być zawarta umowa o pracę.  

***LB02 - zawarcie umowy o dzieło w warunkach, w których zgodnie z art. 22§1 k.p. powinna być zawarta umowa o pracę. 

****LB03 - zawarcie innej umowy cywilnoprawnej w warunkach, w których zgodnie z art. 22§1 k.p. powinna być zawarta umowa o pracę. 

 

Łącznie skarg:  

▪ z kodem LB01 – 58 w tym: 8 zasadnych, 28 bezzasadnych, 5 w toku i 17 niemożliwych  

do ustalenia, 

▪ z kodem LB02 – 5 w tym: 0 zasadnych, 2 bezzasadnych, 0 w toku i 3 niemożliwych  

do ustalenia, 

▪ z kodem LB03 – 12 w tym: 3 zasadne, 4 bezzasadne, 0 w toku i 5 niemożliwych  

do ustalenia. 

 

Informacja o liczbie osób, na rzecz których wniesiono powództwa (ze wskazaniem rodzaju  

i liczby umów cywilnoprawnych, na podstawie których osoby te świadczyły pracę, ewentualnie 

z zaznaczeniem, że osoby te świadczyły pracę bez żadnej umowy), wraz z informacją liczbową 

o rozstrzygnięciach, jakie zapadły w postępowaniu przed sądem  w formie tabelarycznej. 

 

W okresie podlegającym analizie, wniesiono do sądów pracy 6 powództw o ustalenie 

istnienia stosunku pracy – co przedstawiono w poniższej tabeli. 

 

 

liczba powództw 
wniesionych w 
wyniku kontroli 

liczba osób 
na rzecz 
których 

wniesiono 
powództwa 

liczba 
pracodawcó

w których 
dotyczyły 

powództwa 

rodzaj i liczba umów cywilnoprawnych 

zlecenie dzieło 

jednoosobowa 

działalność 

gospodarcza 

inne 

6 6 5 4 1 0 

 
 

1 
 

Tabela 23. Liczba kontroli przeprowadzonych w związku ze skargami 

 

 

Tabela 24. Liczba wniesionych powództw o ustalenie istnienia stosunku pracy 
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Wyjaśnienie przyczyn niekierowania powództw – w przypadku dysproporcji pomiędzy 

liczbą osób którym, pomimo skierowania przez inspektora pracy wystąpienia, pracodawca nie 

potwierdził istnienia stosunku pracy, a liczbą wniesionych powództw o ustalenie istnienia 

stosunku pracy (różnica pomiędzy liczbą osób, na rzecz których wytoczono powództwo,  

a liczbą osób, których dotyczył wniosek w wystąpieniu, wynosi ponad 10%). Według informacji 

inspektorów pracy, szczególnie istotnym aspektem 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 inicjowanie przez inspektorów pracy postępowań sądowych o ustalenie 

istnienia stosunku pracy przy braku woli uczestnictwa „pracownika” w procesie (osoba, na 

rzecz której inspektor pracy wytoczył proces nie jest zobowiązana zostać jego stroną) 

minimalizuje możliwość pozytywnego rozstrzygnięcia. 

Ponadto w dalszym ciągu sądy pracy rozstrzygają w sposób bardzo nieprzewidywalny  

i 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 i destabilizacji z tym związanej, 

ponieważ uzyskiwany zarobek jest im potrzebny dla utrzymania rodziny. Istotnym problemem 

jest również konieczność opierania się na osobowych źródłach informacji – świadkach, którzy 

często są aktualnymi pracownikami pozwanego podmiotu i dokonują swoistej „selekcji 

pamięci” tak aby postawić pracodawcę w możliwie najlepszej sytuacji procesowej. 

 

Przykłady szczególnie rażących naruszeń przepisów 

Na podstawie dokumentacji można wskazać, jako na szczególnie rażące naruszenia 

przepisów, kontrole przeprowadzone w podmiotach: 

▪ firma z siedzibą  we Wrocławiu – kontrola dotyczyła m.in zatrudnienie cudzoziemców. Stan 

zatrudnienia pracujące 103 osoby, w tym w ramach stosunku pracy 5 osób. Kontrola 

wykazała, że pracodawca powierzył wykonanie pracy 18 osobom na podstawie umów 

nazwanych zleceniem, które zawarto na piśmie. Przedmiotem umów było miedzy innymi  

wykonywanie prac budowlanych takich jak: zbrojarz, ślusarz, monter, murarz, spawacz. 

Kontrola wykazała, że sposób wykonania umów, w szczególności w zakresie rozkładu 

czasu pracy, dyscypliny pracy i bezpośredniego nadzoru był charakterystyczny dla umowy 

o pracę. W wyniku kontroli inspektor pracy skierował wystąpienie w stosunku do 18 osób. 

W stosunku do osoby odpowiedzialnej skierowano wniosek o ukaranie do sądu karnego, 

sprawa jest w toku. Kontrola została przeprowadzona na wniosek prokuratury i straży 

granicznej, 
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▪ firma z  siedzibą we Wrocławiu – kontrola dotyczyła m.in. delegowania pracowników do 

pracy na terenie Niemiec. Stan zatrudnienia pracujące 53 osoby, w tym w ramach stosunku 

pracy 1 osoba. Kontrola wykazała, że pracodawca powierzył wykonanie pracy 52 osobom 

na podstawie umów nazwanych zleceniem, które zawarto na piśmie. Przedmiotem umów 

było m.in. wykonywanie wykończeniowych robót budowlanych. Kontrola wykazała, że 

sposób wykonania umów, w szczególności w zakresie rozkładu czasu pracy, dyscypliny 

pracy i bezpośredniego nadzoru był charakterystyczny dla umowy o pracę. W wyniku 

kontroli inspektor pracy skierował wystąpienie w stosunku do 52 osób. W stosunku do 

osoby odpowiedzialnej wydano środek oddziaływania wychowawczego. Podmiot obecnie 

jest w trakcie reorganizacji i wg. informacji pracodawcy wszystkie osoby objęte wnioskiem 

zaprzestały pracy. O wynikach kontroli inspektor pracy powiadomił: Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych i Urząd Skarbowy. Obecnie z wniosku inspektora pracy, który został złożony 

po rekontroli Prokuratura Rejonowa we Wrocławiu (Wrocław – Krzyki) wszczęła 

postępowanie z art. 219 Kodeksu karnego, 

▪ firma  z siedzibą w Jeleniej Górze. Stan zatrudnienia pracujących 11 osób, w tym w ramach 

stosunku pracy 10 osób. Kontrola wykazała, że pracodawca powierzył wykonanie prac 

sprzedawcy na stacji paliw 1 osobie na podstawie umowy nazwanej zleceniem, którą 

zawarto w formie pisemnej. Kontrola wykazała, że sposób wykonywania umowy  

w szczególności, w zakresie: miejsca i czasu pracy, dyscypliny pracy i bezpośredniego 

nadzoru był charakterystyczny dla umowy o pracę. W trakcie kontroli pracodawca 

przekształcił umowę w stosunek pracy. Osobę winną popełnienia wykroczenia ukarano 

mandatem karnym kredytowanym w wysokości 1 000 zł, 

▪ firma z siedzibą w Wałbrzychu. Stan zatrudnienia pracujące 3 osoby, w tym w ramach 

stosunku pracy 3 osoby. Kontrola wykazała, że pracodawca powierzył wykonanie robót 

budowlanych 1 osobie na podstawie kilku następujących po sobie umów nazwanych 

zleceniem, które zawarto w formie pisemnej. Przedmiotem umów było wykonywanie usług 

budowanych. Kontrola wykazała, że sposób ich wykonywania 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, dotyczące 

przekształcenia umów cywilnoprawnych objętych kontrolą. Osobę winną popełnienia 

wykroczenia nie ukarano, zastosowano środek oddziaływania wychowawczego ponieważ 

była to pierwsza kontrola pracodawcy i w jej trakcie pracodawca uznał istnienie stosunku 

pracy jak również powołał się na niewiedzę oraz działanie o charakterze nieumyślnym. 
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Przyczyny najczęstszych naruszeń prawa 

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, co stanowi szczególne ryzyko w przypadku 

gorszej koniunktury (nie koniecznie w skali ogólnej, często indywidualnej podmiotu, 

 koszty związane z wypłatą obowiązkowych świadczeń na rzecz pracowników tj. wypłatą 

wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby, wynagrodzenia 

urlopowego, 

▪ względy organizacyjne, w szczególności:     

 ograniczenia czasu pracy pracownika wynikające z przepisów o czasie pracy, 

 rozwinięta biurokracja towarzysząca zatrudnieniu pracowniczemu, 

▪ zwiększone ryzyko dotyczące zatrudnienia 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 i ujawnienia źródeł i wysokości dochodu (również  

z uwagi na pomoc socjalną państwa opierającą się na progach dochodowych osób lub 

rodzin). 

 

Uzyskane efekty 

Na podstawie danych wynikających ww. zestawienia stwierdzono, że w efekcie 2 037 

kontroli, przeprowadzonych w 1 809 podmiotach, stwierdzono uchybienia w 176 przypadkach, 

czyli w 8,6% ogółu.  

Łącznie w podmiotach kontrolowanych świadczyło pracę 313 892 osoby, w tym 220 132 

osób na podstawie stosunku pracy (w przypadku kilku kontroli tego samego podmiotu ilość 

zatrudnionych jest sumowana). 
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Kontrole skutkowały tym, że inspektorzy pracy: 

▪ skierowali 159 wniosków w wystąpieniach, którymi objęto 717 osób. W części statystyka 

ta nie oddaje przypadków, gdy wnioski miały charakter profilaktyczny, w okolicznościach 

gdy podmioty kontrolowane usnęły nieprawidłowość dobrowolnie, bez konieczności 

uprzedniego wydania środka nadzorczego (np. pod wpływem poradnictwa prawnego 

udzielonego przez inspektora pracy w toku kontroli); 

▪ wydali 54 poleceń ustnych, którymi objęto 107 osób. 

W związku z przeprowadzonymi postępowaniami wyjaśniającym dotyczącymi wykroczeń 

z art. 281 pkt. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy, inspektorzy pracy, stwierdzili 

popełnienie 65 wykroczeń, co skutkowało: 

▪ skierowaniem 5 wniosków do wydziałów karnych sądów rejonowych, 

▪ nałożeniem 19 mandatów karnych (na łączną kwotę 24 500 zł), 

▪ reakcją w 40 przypadkach było zastosowanie środka oddziaływania wychowawczego. 

W żadnym przypadku inspektorzy pracy nie stwierdzili uzasadnionego podejrzenia 

popełnienia przestępstwa (z art. 218 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny)  

i nie kierowali zawiadomienia do organów ścigania (nie dotyczy art. 219 Kodeksu karnego). 

 

Podjęte działania prewencyjne w toku kontroli 

Zgodnie z analizą dokumentacji z kontroli, jak i z informacji uzyskanych od inspektorów 

pracy, porad prawnych udzielono głównie pracodawcom i osobom zajmującym się sprawami 

kadrowymi. Porady skupiły się na tematyce prawnej dotyczącej legalności zawierania umów  

o charakterze cywilnoprawnym i ograniczeń w tym zakresie wynikającym z prawa pracy.  

W trakcie kontroli, inspektorzy pracy udzielili około 1 000 porad prawnych związanych  

z tematyką art. 22 Kodeksu pracy (z łącznie udzielonych porad: 2 987 porad dotyczących 

prawnej ochrony pracy i 1 083 porad dotyczących legalności zatrudnienia). 

Jako przykłady szczególnych osiągnięć inspektorów pracy można wskazać wyniki kontroli, 

w wyniku których miedzy innymi: 

▪ jeden z pracodawców wykonując wniosek zawarty w wystąpieniu przekwalifikował umowy 

nazwane zleceniem w umowy o pracę z 11 osobami, 

▪ inny pracodawca potwierdził w czasie kontroli przekształcenie umów nazwanych 

zleceniem w umowy o pracę z 6 osobami, w tym z obywatelem Ukrainy, 

▪ kolejny pracodawca potwierdził w efekcie skierowanego do niego wystąpienia 

przekształcenie umów nazwanych zleceniem w umowy o pracę, dotyczy umów zawartych 

z 4 osobami. Ponadto pracodawca zadeklarował, że zaprzestanie dalszego zatrudnienia 

na podstawie umów prawa cywilnego w warunkach wskazujących na istnienie stosunku 

pracy. 



 

 

 
Strona 87 

 

  

Komentarz do zbiorczych wyników kontroli oraz uwagi dodatkowe stanowiące analizę 
zjawiska 

Dane poniżej zawarte mają na celu zobrazowanie działań podjętych przez inspektorów 

pracy w poszczególnych aspektach, pokazując problematykę tematu w otoczeniu 

statystycznym, w odniesieniu do różnych wskazanych poniżej zależności. 

 

 

Według sektorów gospodarki  
 

Liczba skontrolowanych podmiotów  

w sektorze prywatnym 1844 

w sektorze publicznym  185 

w sektorze zrównoważonym 1 

nieokreślona własność  7 

 

 

Rodzaj działalności wg PKD Liczba kontroli ogółem/ 
kontroli w których 

stwierdzono uchybienia 

Procentowy udział kontroli, 
w których stwierdzono 

uchybienia 

Handel i naprawy 399/42 10,5 % 

Przetwórstwo przemysłowe 364/30 8,2 % 

Usługi administrowania 234/9 3,8 % 

Budownictwo 222/45 20,3 % 

Zakwaterowanie i gastronomia 183/16 8,7 % 

Transport i gospodarka magazynowa 92/6 6,5 % 

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 91/5 5,5 % 

Edukacja 73/4 5,5 % 

Działalność profesjonalna 72/2 2,8 % 

Obsługa rynku nieruchomości 47/3 6,4 % 

Dostawa wody 43/5 11,6 % 

Informacja i komunikacja 44/2 4,5 % 

Kultura, rozrywka i rekreacja 41/3 7,3 % 

Pozostała działalność usługowa 38/2 5,3 % 

Finanse i ubezpieczenia 27/0 0 % 

Administracja publiczna 25/1 4 % 

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo 19/1 5,3 % 

Górnictwo i wydobywanie 18/0 0 % 

Wytwarzanie energii 4/0 0 % 

Inne 1/0 0 % 

Łącznie 2037/176 8,6 % 

Tabela 26. Liczba skontrolowanych przedsiębiorców z podziałem na PKD 

 

 

Tabela 25. Liczba skontrolowanych przedsiębiorców w zależności od formy prawnej  
według sektorów 
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Wielkość zatrudnienia Liczba skontrolowanych 

podmiotów 

do 9 pracowników   695 

od 10 pracowników  -  do 49 pracowników 662 

od 50 pracowników  -  do 249 pracowników 415 

powyżej 250 pracowników 265 

Łącznie 2037 

 

 

 

 Według formy własności:  Liczba skontrolowanych 

podmiotów: 

własność prywatna krajowa 1533 

własność zagraniczna  183 

własność prywatna mieszana 128 

 

 

 

Własność publiczna Liczba skontrolowanych podmiotów: 

państwowa 27 

samorządowa  152 

mieszana   6 

 

Z powyższych  zestawień wynika, że: 

▪ największą liczbę podmiotów jaką objęto czynnościami kontrolnymi stanowią podmioty: 

 o prywatnej formie własności, 

 zatrudniające pracowników w ilości mieszczącej się w grupie od 9 osób, 

▪ największą liczbę uchybień stwierdzono w czasie kontroli podmiotów w sektorze:  

 prywatnym - własności krajowej, 

 publicznym - własności samorządowej. 

Biorąc pod uwagę rodzaj działalności wg. PKD - w większości kontrolowane zakłady 

zaliczono do grup (w kolejności, pierwsza czwórka z 22 grup objętych kontrolami):  

▪ handel i naprawy – 399 kontroli, 

▪ przetwórstwo przemysłowe – 364 kontrole, 

Tabela 27. Liczba skontrolowanych przedsiębiorców w zależności od wielkości zatrudnienia 

 

 

Tabela 28. Liczba skontrolowanych przedsiębiorców z podziałem według kryterium 
pochodzenia własności 

 

Tabela 29. Liczba skontrolowanych przedsiębiorców w sektorze publicznym z podziałem 
według kryterium własności. 
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▪ usługi administrowania – 234 kontrole, 

▪ budownictwo – 222 kontrole. 

Biorąc pod uwagę rodzaj działalności wg. PKB - najwięcej uchybień stwierdzono  

(w kolejności, pierwsza czwórka z 22 grup podmiotów objętych kontrolami, wg. procentu 

uchybień w danej grupie a nie ilości bezwzględnej uchybień):  

▪ budownictwo – 20,3 %, 

▪ dostawy wody – 11,6 %, 

▪ handel i naprawy – 10,5 %, 

▪ zakwaterowanie i usługi gastronomiczne – 8,7%. 

 

Informacja o współpracy z innymi organami, stowarzyszeniami, partnerami 
społecznymi itp. ze wskazaniem, na czym współpraca polegała 

Inspektorzy pracy, w czasie spotkań z organizacjami związkowymi przeprowadzili 

szkolenia i inne działania o charakterze propagującym praworządność w stosunkach pracy, 

w tym, w zakresie dotyczącym legalności zawierania umów cywilnoprawnych. Według 

szacunkowych danych w 2 spotkaniach, wzięło udział około 25 przewodniczących i zastępców 

zakładowych organizacji związkowych oraz innych osób funkcyjnych. W trakcie spotkania 

rozdano materiały promocyjne dotyczące zagadnień związanych w prawną ochroną pracy. 

 

Inspektorzy pracy, w czasie spotkań z pracodawcami i organizacjami pracodawców 

przeprowadzili szkolenia i inne działania o charakterze propagującym praworządność  

w stosunkach pracy, w tym w zakresie dotyczącym legalności zawierania umów 

cywilnoprawnych. Według szacunkowych danych w 6 takich spotkaniach, zorganizowanych 

wspólnie z organizacjami  pracodawców, wzięło udział około 150 pracodawców i osób 

reprezentujących organizacje pracodawców. W trakcie spotkań rozdano materiały promocyjne 

dotyczące zagadnień związanych w prawną ochroną pracy.  

 

We współpracy z uczelniami wyższymi: Uniwersytetem Wrocławskim i Politechniką 

Wrocławską przeprowadzono spotkania ze studentami, które poświęcono m.in. problematyce 

umów cywilnoprawnych i legalności ich zawierania. W spotkaniach  wzięło udział około 250 

studentów. W trakcie spotkania rozdano różne materiały promocyjne dotyczące zagadnień 

związanych w prawną ochroną pracy. 

Inspektorzy pracy, w czasie dyżurów prawnych, realizowanych we współpracy z NSZZ 

„Solidarność” Zarządem Regionu Dolny Śląsk w Wałbrzychu i Świdnicy, udzielali porad 

prawnych tak w zakresie prawa materialnego jaki i procesowego dla osób zgłaszających taką 

potrzebę. Według szacunkowych danych w toku 11 takich spotkań udzielono porad prawnych 

53 osobom (w zakresie mieszczącym się w przedmiotowym temacie). 
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W czasie cyklicznych spotkań z przedstawicielami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

wymieniono się doświadczeniami i wnioskami wynikającymi z dotychczasowej działalności 

organów. W szczególności wskazano priorytety jakimi kierowały się organy w swojej 

działalności. Ważną częścią spotkań była wymiana doświadczeń w zakresie rozpoznawania  

i eliminowania patologii w zatrudnieniu.  

 

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 wnioski, że wskazane byłoby: 

 

W zakresie działań doraźnych 

Dalsze prowadzenie 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  

(w szczególności prawidłowej organizacji czasu pracy) oraz 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 jest niewystarczająca, co prowadzi do niezrozumienia jego istoty,  

i może mieć niekorzystny wpływ na przebieg, a w efekcie wynik postępowań karnych. 

W celu realizacji ww. postulatów byłoby pożądane wyodrębnienie wyspecjalizowanej 

grupy inspektorów pracy lub pracowników merytorycznych, którzy w oparciu o przygotowane 

centralnie programy, prowadziliby spotkania z funkcjonariuszami Policji, w ramach działań 

promujących praworządność i zmierzających do lepszego współdziałania organów. 

 

W zakresie działań kontrolnych i innych 

Prowadzenie konsekwentnych działań kontrolnych i nadzorczych, łącznie z rekontrolami, 

w zakładach szczególnie produkcyjnych, w których stwierdzono zatrudnienie o charakterze 

cywilnoprawnym (niepracowniczym). W tym zakresie uwzględniając realia danej sprawy, 

w przypadkach stwierdzenia przez inspektora pracy zatrudnienia niepracowniczego powinno 
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się inicjować postępowania przed sądami pracy (lub angażować się jeżeli proces już trwa  

i powód wyrazi na to zgodę) celem ustalenia istnienia stosunku pracy. 

Utworzenie grupy wyspecjalizowanych inspektorów pracy, którzy w sposób szczególny 

zajmowaliby się kontrolami w przedmiotowym temacie. Dobór inspektorów pracy powinien 

uwzględnić ich kwalifikacje oraz doświadczenie (praktykę) w prowadzeniu procesów przed 

sądami pracy. Następnie byłoby pomocnym stworzenie kompleksowego systemu informacji 

skierowanych do inspektorów pracy. Informacje dotyczyłyby wnoszonych przez inspektorów 

pracy powództw i wyników procesów. Przedmiotowy system miałby na celu, poprzez 

szczegółową analizą danej sprawy w realiach orzekania poszczególnych sądów, zwiększenie 

skuteczności działania inspektorów pracy oraz dałoby podstawę do zgromadzenia materiałów 

szkoleniowych (w tym również wykorzystywanych w ramach działań prewencji). 

Istotnym krokiem byłoby również 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, pomimo pozytywnych trendów ograniczających totalny 

woluntaryzm w kształtowaniu charakteru prawnego zatrudnienia, orzecznictwo nie daje 

precyzyjnych wskazówek pozwalających na prawidłową delimitację prawnego charakteru 

zatrudnienia pracowniczego i niepracowniczego. Obecna dominacja poglądów o wiodącej roli 

woli stron przy kształtowaniu prawnego charakteru zatrudnienia, kosztem całościowej oceny 

warunków wykonywania pracy, skutkuje rozmyciem znaczenia pojęć, w szczególności 

podporządkowania będącego konstruktywną cechą stosunku pracy, przy niedoprecyzowaniu 

pojęcia swobody. Postawa ta prowadzi w efekcie końcowym do dowolności ocen w procesie 

identyfikacji prawnego charakteru zatrudnienia. Jest to zjawisko wysoce niepożądane  

i społecznie szkodliwe. Nie wpływa ono również korzystnie na spójność działania organów 

kontroli i sądowniczych. W takim również zakresie nie kształtuje pozytywnie wizerunku 

organów państwa. Powyższe nie skutkuje likwidacją napięć społecznych i ukształtowaniem 

praworządnych postaw obywateli i innych mieszkańców naszego państwa. 

 

W zakresie działań 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 
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powyżej 20 dni w ciągu miesiąca, a następną umowę zawarto by 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 branżach usługowych 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 np. na wzór fundusz pracy), 

▪ 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 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 254, poz. 1700), 



 

 

 
Strona 93 

 

  

▪ ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U.  

z 2017 r. poz. 847) w nowym brzmieniu obowiązującym od 01.01.2017r., w części dot. 

ochrony wynagrodzenia niepracowniczego. 

Odpowiednim 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., 

▪ następnym posunięciem (w szczególności, w przypadku niezadawalającego efektu 

dotyczącego odwrócenia ciężaru dowodu) byłoby wprowadzenie domniemania istnienia 

stosunku, 

▪ dotyczy to również ewentualności zmiany rodzaju umów o pracę uwzgledniających 

sezonowy lub okresowy charakter.  

 

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 2003 r., dotyczącą niektórych aspektów organizacji 

czasu pracy - Dz. Urz. UE z 2003 r. 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 niepracowniczych. 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 
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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 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 2007 r. 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 i uwikłało inspektora pracy w długotrwałe, 

przewlekłe postępowanie. 

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:  
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▪ 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 i sprawdzone, a mianowicie art. 37a ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r.  

o Państwowej Inspekcji 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. Podobnej oceny niestety nie można dokonać 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. 
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Ponadto zamiana przepisu art. 36 ustawy z dnia 13 października 1998 r. 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.  

 

2. Kontrole prawidłowości zawierania umów o pracę u wykonawców lub 

podwykonawców zamówień publicznych na usługi lub roboty budowlane  
 

W Okręgowym Inspektoracie Pracy we Wrocławiu w 2017 r. przeprowadzono 32 

kontrole u wykonawców zamówień publicznych i 17 kontroli u podwykonawców 

zamówień publicznych. 

W kontrolach przeprowadzonych u 32 wykonawców, nieprawidłowości związane  

z realizacją wymogów zamawiającego stwierdzono u 10 wykonawców. 

W kontrolach przeprowadzonych u 17 podwykonawców, nieprawidłowości związane  

z realizacją wymogów zamawiającego stwierdzono u 7 podwykonawców. 

 

Łącznie w Okręgowym Inspektoracie Pracy we Wrocławiu przeprowadzono 49 kontroli 

u wykonawców i podwykonawców realizujących umowy wynikające z zamówień 

publicznych. Liczba wniosków i poleceń wydanych w związku z naruszeniem art. 22 Kodeksu 

pracy oraz liczbę osób, których nieprawidłowość dotyczyła. W związku ze stwierdzonymi 

nieprawidłowościami stanowiącymi naruszenie przepisu art. 22 Kodeksu pracy – wydano 

u wykonawców: 

▪ 3 wnioski, które dotyczyły 8 osób, 

▪ 4 polecenia, które dotyczyły 7 osób 

u podwykonawców: 

▪ 7 poleceń, które dotyczyły 12 osób, 

▪ 1 wniosek, który dotyczył 1 osoby, 

▪ 3 polecenia, które dotyczyły 5 osób. 
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Łącznie w wyniku przeprowadzonych kontroli wydano: 

▪ 4 wnioski, które dotyczyły 9 osób oraz  

 

W związku z nielegalnym zatrudnieniem inspektorzy pracy wydali: 

u wykonawców: 

▪ 1 wniosek, który dotyczył: 3 osób, 

▪ 1 polecenie, które dotyczyło 2 osób, 

u podwykonawców: 

▪ 1 polecenie, które dotyczyło: 3 osób 

 

W OIP we Wrocławiu kontrole w T211 zostały przeprowadzone głównie w wyniku, 

pozyskanych przez inspektorów pracy informacji o zawieranych umowach na realizację usług 

i robót budowlanych (realizowanych w ramach zamówień publicznych) w jednostkach 

samorządowych, tj. Urzędach Miasta i Urzędach Gmin oraz ich jednostkach organizacyjnych.  

Ponadto, kontrole przeprowadzono w wyniku: 

▪ złożonych skarg 5 kontroli, 

▪ złożonych wniosków 3 kontrole, 

▪ złożonego telefonicznie zawiadomienia o zagrożeniu 1 kontrola. 

 

Uzyskane efekty działań 

W wyniku przeprowadzonych kontroli: 

▪ 5 pracodawców zawarło 8 umów o pracę z osobami wykonującymi dotychczas pracę na 

podstawie umów cywilnoprawnych, 

▪ 1 pracodawca potwierdził na piśmie warunki umowy o pracę z 2 pracownikami. 

 

Podsumowanie i wnioski 

Z przeprowadzonych kontroli jednoznacznie wynika, iż zawierający umowy na 

wykonywanie usług i robót budowlanych w ramach zamówień publicznych z wykonawcami, 

wypełniając obowiązek wprowadzania do treści umów zapisów wynikających z art. 29 ust. 3a 

ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo zamówień publicznych oraz dokonując zapisów 

umożliwiających kontrolę ich realizacji, nie wypełniają tej części umowy. Jest to wynikiem, 

braku zainteresowania zawierających umowy tą częścią jej realizacji, bowiem główna uwaga 

skupia się na terminowości wykonania umowy oraz jakości robót lub usług. Terminy realizacji 

usługi oraz ich jakość wykonania, są podstawowymi elementami umowy, które podlegają 

rozliczeniu oraz ocenie a w sytuacjach ich niedotrzymania postanowień umownych także 

odpowiedzialności finansowej i cywilnej. 
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Określenie w „opisach przedmiotu zamówienia na usługi lub roboty budowlane” 

wymagania zatrudniania przez wykonawców lub podwykonawców pracowników na podstawie 

umowy o pracę we wskazanych w zamówieniach czynności, wydaje się być, aktualnie 

wyłącznie elementem spełniającym wymagania i obowiązek wynikający z przepisu. W tym 

zakresie, brak jest przepisów dotyczących obowiązku dokonywania sprawdzenia realizacji 

przedmiotowych umów oraz przepisów sankcyjnych.  

Zasadnym byłoby, zatem wprowadzenie dodatkowego przepisu nakładającego 

na zlecającego, obowiązek sprawdzania wykonania umowy w tym także dotyczące obowiązku 

zawarcia umów o pracę przez wykonawców i podwykonawców.  

 

3. Ocena  przestrzegania  znowelizowanych przepisów   dotyczących  

zawierania  umów terminowych. 

 
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 2016 r.) oraz w ustawie  

z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. 

U. z 2015 r., poz. 1220). W szczególności kontrolami objęto pracodawców, którzy zawarli  

z pracownikami umowy na okres próbny, czas określony. 

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 77 kontroli, w 77 podmiotach, w których 

pracę świadczyło w łącznym wymiarze: 18 077 osób, w tym 11 042 osoby w ramach stosunku 

pracy. Wśród skontrolowanych podmiotów 14  reprezentowało sektor publiczny, a 63 sektor 

prywatny.  

Według poniżej wskazanych kryteriów skontrolowane podmioty można sklasyfikować  

w następujący sposób z jednoczesnym wskazaniem ilości skierowanych do nich wniosków  

i poleceń  w ramach realizacji wyżej oznaczonego zadania. 

 

 

 

 

Sektory gospodarki Liczba 
skontrolowanych 

podmiotów 

Udział 
procentowy 

Liczba  
 wniosków / 

poleceń 

Sektor publiczny  14 18% 10 / 4 

Sektor prywatny  63 82% 49 / 3 

Tabela 30. Liczba skontrolowanych podmiotów w sektorze publicznym i prywatnym z liczbą 
wydanych wniosków/poleceń 

 



 

 

 
Strona 99 

 

  

 

 

 

 

Wielkości zatrudnienia 
 

Liczba 
skontrolowanych 

podmiotów 

Udział 
procentowy 

Liczba  
wystąpień/ 

poleceń  

podmioty zatrudniające  
do 9 pracowników   

44   58 % 38 / 0  

podmioty zatrudniające  
od 10 do 49 pracowników 

16   22 % 15 / 2 

podmioty zatrudniające  
od 50 do 249 pracowników 

12  16 % 5 / 5 

podmioty zatrudniające powyżej 
250 pracowników 

3 4 % 1/ 0 

 

 

 

Działy gospodarki według sekcji  
 z klasyfikacji PKD 

Liczba 
skontrolowanych 

podmiotów 

Udział 
procentowy 

Liczba  
wniosków / 

poleceń 

Rolnictwo, łowiectwo i rybołówstwo  1 1 % 1 / 0 

Przetwórstwo przemysłowe 8 11 % 7 / 3 

Dostawa wody, ścieki 1 1 % 1 / 0 

Budownictwo 3 4 % 4 / 0 

Handel hurtowy i detaliczny  28 36 % 19 / 0 

Transport, składowanie 2 3 % 6 / 0 

Zakwaterowanie i usługi gastronomiczne  7 9 % 7 / 0 

Informacja i komunikacja 1 1 % 0 / 0 

Finanse i ubezpieczenia 2 3 % 0 / 0 

Obsługa rynku nieruchomości 1 1 % 2 / 0 

Działalność profesjonalna 1 1 % 1 / 0 

 Formy własności Liczba 
skontrolowanych 

podmiotów 

Udział 
procentowy 

Liczba  
wniosków / 

poleceń 

własność państwowa  1 1 % 0 / 0 

własność samorządowa  13 17 % 10 / 4 

własność publiczna mieszana - - - 

własność prywatna krajowa 58 75 % 49 / 1 

własność zagraniczna  3 4 % 0 / 2 

własność prywatna mieszana  1 1 % 0 / 0 

Tabela 31. Liczba skontrolowanych przedsiębiorców z podziałem według kryterium 
pochodzenia własności 

 

Tabela 33. Liczba skontrolowanych przedsiębiorców z podziałem według PKD 

 

Tabela 32. Liczba skontrolowanych przedsiębiorców w zależności od wielkości 
zatrudnienia 
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Usługi administrowania 3 4 % 0 / 0 

Administracja publiczna  2 3 % 2 / 3 

Edukacja  9 12 % 4 / 0 

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 1 1 % 2 / 1 

Kultura, rozrywka i rekreacja 1 1 % 1 / 0  

Pozostała działalność usługowa 6 8 % 2 / 0 

 

Informacja o liczbie zawartych u kontrolowanych pracodawców umów na okres próbny 
i na czas określony 

W ramach realizacji zadania, pt. „Ocena przestrzegania znowelizowanych przepisów 

dotyczących zawierania umów terminowych”, na obszarze działania Okręgowego Inspektoratu 

Pracy we Wrocławiu przeprowadzono 77 kontroli, w 77 podmiotach.  Przybliżone dane  

z kontroli wskazują, że: 

▪ skontrolowane podmioty zawarły łącznie: 

 57 umów na okres próbny, 

 489 umów o pracę na czas określony.  

▪ kontroli poddano łącznie: 

 83 umowy na okres próbny,  

 623 umowy o pracę na czas określony. 

 

W 2017 roku do Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu wpłynęło 20 skarg, których 

przedmiot był związany z nieprzestrzegania przepisów prawa pracy dotyczących  umów 

terminowych (na okres próbny, czas określony): 

▪ 1 skarga dotyczyła nieprzestrzegania przepisów prawa pracy w zakresie zawierania przez 

pracodawcę umów o pracę na czas określony (art. 251 § 1 KP w brzmieniu obowiązującym 

od dnia 22.02.2016 r.) na łączny okres przekraczający 33 miesiące. W jej wyniku 

przeprowadzono 1 kontrolę; 

▪ 13 skarg dotyczyło nieprzestrzegania przepisów prawa pracy w zakresie wypowiadania 

umów o pracę na czas określony (nieprawidłowe ustalenie długości okresu 

wypowiedzenia. W ich wyniku przeprowadzono 10 kontroli oraz 1 postępowanie na dzień 

gromadzenia danych do niniejszego postępowania nie zostało zakończone – sprawa jest 

w toku. Natomiast w przypadku 2 skarg zostały one przekazane do rozpatrzenia, zgodnie 

z właściwością miejscową do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu i  Warszawie, 

▪ 6 skarg dotyczyło nieprzestrzegania przepisów prawa pracy w zakresie informacji  

o warunkach zatrudnienia. W szczególności wśród rzeczonych skarg, 

▪ 2 skargi zawierały w swej treści między innymi zarzut braku informacji o warunkach 

zatrudnienia,  
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▪ 3 skargi zawierały w swej treści między innymi zarzut nieprawidłowej informacji  

o warunkach zatrudnienia, 

▪ 1 skarga zawierała w swej treści między innymi zarzut nieprawidłowej informacji o zmianie 

warunków zatrudnienia. 

W ich wyniku inspektorzy pracy przeprowadzili 4 kontrole, 1 postępowanie na dzień 

gromadzenia danych do niniejszego postępowania nie zostało zakończone – sprawa jest  

w toku. Natomiast w przypadku 2 skarg zostały one przekazane do rozpatrzenia, zgodnie  

z właściwością miejscową do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu.   

Według oceny inspektorów pracy rozpatrujących skargi, sprawy podniesione  

w 20 wyżej opisanych skargach zakwalifikowane zostały jako: 

▪ zasadne  - w przypadku 5 skarg, 

▪ niezasadne - w przypadku 6 skargi, 

▪ niemożliwe do ustalenia - w przypadku 7 skarg, w tym: 

 sprawa w sądzie - w przypadku 1 skargi, 

 przekazano do innego OIP – w przypadku 6 skarg, 

▪ w toku - w przypadku 2 skarg - na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania 

postępowania kontrolne nie zostały zakończone.   

 

 

▪  

Przedmiot skarg w  zakresie 
przestrzegania znowelizowanych 

przepisów dotyczących umów 
terminowych 

Sprawy 
zasadne 

Sprawy 
niezasadne 

 

Sprawy 
niemożliwe 
do ustalenia 

Sprawy  
w toku 

Zawarcie umowy na czas określony 

powyżej 33 miesięcy (LA21). 

1    

Brak informacji o warunkach 

zatrudnienia pracownika (LC01B).  

  1 1 

Nieprawidłowa informacja o warunkach 

zatrudnienia pracownika (LC01U).  

1 1 1  

Nieprawidłowa informacja o zmianie 

warunków 

zatrudnienia  (LC03U). 

  1  

Nieprawidłowości przy rozwiązywaniu 

za wypowiedzeniem umów o pracę na 

czas określony np. nieprawidłowy 

okres wypowiedzenia (LG03)  

3 5 4 1 

 

 

 

Tabela 34.  Liczba i rodzaj rozstrzygnięcia spraw w zakresie przestrzegania znowelizowanych 
przepisów dotyczących umów terminowych 
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Informacje o przypadkach kontroli przeprowadzonych w wyniku zgłoszeń dokonanych 
przez pracodawców na podstawie art. 251 § 5 KP 

W okresie sprawozdawczym, na obszarze działania Okręgowego Inspektoratu Pracy we 

Wrocławiu, w ramach realizacji zadania 210, pt. „Ocena przestrzegania znowelizowanych 

przepisów dotyczących zawierania umów terminowych”, spośród 77 kontroli, 7 zostało 

przeprowadzonych w podmiotach, które dokonały zawiadomień na podstawie art. 251 § 5 

Kodeksu pracy. 

 

 
Zagadnienie objęte 

kontrolą 

Skala nieprawidłowości, 

liczba pracowników wobec 

których stwierdzono 

nieprawidłowości 

Rażące przykłady 

Przestrzeganie przepisów 

prawa pracy dotyczących 

zawierania umów o pracę 

na okres próbny,  w 

aspekcie: 

 

-nieprzekraczania 3 

miesięcznego okresu, 

 

-przestrzegania warunków 

ponownego ich zawarcia z 

tym samym pracownikiem. 

 

W 3 podmiotach stwierdzono  3 

naruszenia przepisów w przedmiotowym  

zakresie,  

w odniesieniu do 4 pracowników.  

Przykład naruszenia: 

W wyniku kontroli ujawniono przypadek 

zatrudnienia pracownika na okres próbny pomimo 

nieupłynięcia 3 letniego okresu od ostatniego 

zatrudnienia. W szczególności stwierdzono, że 

pracownik został zatrudniony na okres próbny od 

02.01.2017 r. do 31.03.2017 na stanowisku 

„pracownik leśny” w pełnym wymiarze czasu pracy 

pomimo, że wcześniej, to jest w okresie od 2012r. 

do 2016r., był zatrudniany przez kontrolowanego 

pracodawcę na takim samym stanowisku 

pracownika leśnego. 

Przykład naruszenia: 

W wyniku kontroli ujawniono przypadek zawarcia  

z pracownikiem samorządowym umowy o pracę na 

okres próbny, czego nie przewidują przepisy 

ustawy o pracownika samorządowych.  

W szczególności, w toku kontroli stwierdzono, że 

pracownica zatrudniona na podstawie umowy o 

pracę na czas określony na stanowisku sekretarki 

wcześniej była zatrudniona na podstawie umowy  

o pracę na okres próbny od dnia 01 grudnia 2016 r. 

do dnia 28 lutego 2017 r.  

Przestrzeganie przepisów 

prawa pracy w zakresie 

umów o pracę na czas 

określony w aspekcie: 

 

- zatrudniania pracownika 

na podstawie nie więcej niż 

trzech umów o pracę na 

czas określony (art. 251 § 1 

KP), 

 

- zatrudniania pracownika 

na podstawie umów o pracę 

na czas określony na łączny 

okres przekraczający 33 

miesiące (art. 251 § 1 KP),  

 

- zamieszczenia w umowie 

o pracę na czas określony, 

zawartej w celu lub 

przypadku, o którym mowa 

W 16 podmiotach stwierdzono  20 

naruszeń przepisów w przedmiotowym  

zakresie, w odniesieniu do 50 

pracowników. 

Przykład naruszenia: 

W wyniku kontroli ujawniono przypadek zawarcia  

z pracownicą umowy o pracę na czas określony 

w warunkach, w których zgodnie z art. 251 § 1 KP  

(w brzmieniu obowiązującym do dnia 21.02.2016r.) 

powinna zostać zawarta umowa o pracę na czas 

nieokreślony. 

W szczególności w toku kontroli ustalono, że 

pracownica została zatrudniona na podstawie 

pierwszej umowy o pracę zawartej na czas 

określony od 01.10.2014 r. do 31.12.2014 r. na 

stanowisku pomoc kuchenna. W dniu 02.01.2015 r. 

pracodawca  zawarł z w/w drugą umowę na czas 

określony do 31.12.2015 r. W dniu 31.12.2015r. 

pracodawca zawarł z pracownicą trzecią umowę 

na czas określony do 31.12.2016 r. Pomiędzy 

powyższymi umowami zawieranymi na  czas 

określony nie wystąpiła przerwa przekraczająca  

1 miesiąc. Ustalono, że ostatnia umowa na czas 

określony nie była zawarta: w celu zastępstwa 

pracownika w czasie jego usprawiedliwionej 

Tabela 35. Przykłady szczególnie rażących nieprawidłowości 
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w art. 251 § 4 KP informacji 

wynikającej z dyspozycji art. 

29 § 11KP, 

 

- zastosowania 

prawidłowego okresu 

wypowiedzenia umowy o 

pracę na czas określony, 

zawartej począwszy od dnia 

22 lutego 2016r. (art. 36 § 1 

KP).  

 

nieobecności w pracy; w celu wykonywania pracy  

o charakterze dorywczym lub sezonowym albo 

zadań realizowanych cyklicznie. W związku z 

powyższym od dnia 01.01.2016 w/w pracownica 

powinna zostać zatrudniona na podstawie umowy 

o pracę zawartej na czas nieokreślony. Natomiast 

umowę o pracę na czas nieokreślony pracodawca 

zawarł dopiero w dniu  31.12.2016 r. 

Przykład naruszenia: 

W czasie czynności kontrolnych ustalono, iż 

pracodawca powiadamiał Okręgowego Inspektora 

Pracy we Wrocławiu o zawieraniu umów o pracę  

z pracownikami na okres dłuższy niż 33 miesiące, 

wskazując jako przyczyny obiektywne - najem 

lokalu. Ponadto ustalono, że polityka zatrudniania 

pracowników, dla których miejsce wykonywania 

pracy znajdowało się w najmowanych lokalach 

polegała na zawieraniu początkowo umowy na 

okres próbny, kolejnej na czas określony – 1 rok 

oraz następnej na okres dłuższy niż 33 miesiące, 

która była traktowana przez pracodawcę jako tzw. 

umowa nielimitowana. W czasie kontroli 

pracodawca złożył wyjaśnienia w zakresie potrzeby 

zawierania takich umów powołując się na czas 

trwania najmu lokalu,  mający stanowić  

obiektywną przyczynę leżącą po jego stronie jako 

pracodawcy.  

W świetle stwierdzonych okoliczności inspektor 

pracy uznał, że nie było podstaw do zawierania 

umów na czas określony z pominięciem limitów,  

w przypadku, gdy przyczyny obiektywne ustąpiły 

lub dopiero mogą  w przyszłości bliższej lub dalszej 

nastąpić. 

Przykład naruszenia:  

W wyniku kontroli ujawniono przypadek zawarcia  

z pracownikiem umowy o pracę na czas określony 

w warunkach, w których zgodnie z art. 251 § 1 KP 

(w brzmieniu obowiązującym od dnia 22.02.2016r.) 

powinna zostać zawarta umowa o pracę na czas 

nieokreślony. 

W szczególności, w toku kontroli stwierdzono 

następujące okoliczności związane z zawieraniem 

kolejnych umów o pracę na czas określony.  

Początkowo pracodawca w dniu 06.06.2016r. 

zawarł z pracownikiem umowę o pracę na czas 

określony od 06.06.2016r. do 09.12.2016r., 

powierzając mu pracę w niepełnym wymiarze (1/8 

etatu), na stanowisku „specjalista ds. marketingu i 

doradztwa”. Następnie na podstawie umowy o 

pracę z dnia 10.12.2016r. zawartej na czas 

określony od dnia 10.12.2016r. do dnia 

31.01.2017r. pracodawca ponownie powierzył 

pracownikowi pracę w niepełnym wymiarze czasu 

pracy (1/8 etatu), na tym samym stanowisku. 

Następnie w dniu 01.02.2017r.  ponownie zawarł  

z pracownikiem umowę o pracę na czas określony 

od dnia 01.02.2017r. do dnia 28.02.2017r., 

powierzając  pracownikowi pracę w niepełnym 

wymiarze czasu pracy (1/8 etatu), na stanowisku 

„specjalista ds. marketingu i doradztwa”.  W dniu 

01.06.2017r. strony zawarły kolejną umowę o 

pracę na czas określony od dnia 01.06.2017r. do 

dnia 31.08.2017r. również w niepełnym wymiarze 

czasu pracy (1/8 etatu), na stanowisku „specjalista 

ds. marketingu i doradztwa”. 
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Zawiadomienia właściwego 

okręgowego inspektora 

pracy o zawarciu umowy o 

pracę na czas określony, o 

której mowa w art. 251 § 4 

KP (art. 251 § 5 k.p.). 

 

W 1 podmiocie stwierdzono  1 

naruszenie przepisów w przedmiotowym  

zakresie  

w odniesieniu do 2 pracowników. 

Przykład naruszenia: 

W wyniku kontroli stwierdzono 2 przypadki 

nieuzasadnionego zawiadomienia  Okręgowego 

Inspektora Pracy o zawarciu umowy na czas 

określony w celu wynikającym z art. 251  

§ 4 pkt k.p., to jest: w pierwszym przypadku w celu 

zastępstwa nieobecnego pracownika, a w drugim 

na okres kadencji.  W szczególności w pierwszym 

przypadku ustalono, że pracodawca zawarł na 

piśmie umowę o pracę, nie określając jej rodzaju, 

a nadto poprzestając wyłącznie na określeniu jej 

celu, poprzez wskazanie - zastępstwo pracownika 

Wydziału…. Gońca w czasie usprawiedliwionej 

nieobecności wynikającej z długotrwałej 

niezdolności do pracy (umowa z dnia 

03.07.2017r.). W drugim przypadku pracodawca 

zawarł z pracownicą umowę o pracę na czas 

określony, oznaczając jej okres od 17.07.2017r. do 

końca kadencji 2014 – 2018 na stanowisku 

asystenta ds. promocji w pełnym wymiarze czasu 

pracy.  W treści wyżej oznaczonych umów o pracę 

pracodawca nie zamieścił informacji wynikającej z 

przepisu art. 29 § 11 k.p.,  zgodnie z którym w 

przypadku zawarcia umowy o pracę na czas 

określony w celu, o którym mowa w art. 251 § 4 pkt 

1-3, lub w przypadku, o którym mowa w art. 251 § 4 

pkt 4, w umowie określa się ten cel lub okoliczności 

tego przypadku, przez zamieszczenie informacji o 

obiektywnych przyczynach uzasadniających 

zawarcie takiej umowy. W związku z zawarciem 

wyżej oznaczonych umów, powołując się na 

przepis art. 251 § 5 k.p., pracodawca w piśmie 

skierowanym do Państwowej Inspekcji Pracy  

poinformował o zawarciu umów o pracę na 

zastępstwo pracownika w czasie usprawiedliwionej  

nieobecności wynikającej z długotrwałej 

niezdolności do pracy oraz  do końca kadencji 

2014 – 2018 na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 2 i art. 

17 ust. 2 ustawy z dnia 21.11.2008r. o 

pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016r. 

poz.902). Jednocześnie w pisemnej informacji 

pracodawca wskazał, że zawarcie ww. umowy 

służy zaspokojeniu rzeczywistego okresowego 

zapotrzebowania na pracę oraz uzasadnione jest 

obiektywnymi przyczynami leżącymi  po stronie 

pracodawcy, tj. cyt. : potrzebie zapewnienia 

zastępstwa na stanowisku pracy. 

 

Komentarz do zbiorczych wyników kontroli. 

Poniższa analiza oparta została na wynikach 77 kontroli przeprowadzonych w zakresie 

przestrzegania znowelizowanych przepisów dotyczących zawierania umów terminowych,  

w ramach realizacji zadania 210 - „Ocena przestrzegania znowelizowanych przepisów 

dotyczących zawierania umów terminowych”  w podmiotach działających na obszarze 

działania Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu oraz w oparciu o dane wynikające  

z dostępnych zestawień statystycznych. 

Dane o zakresie podmiotowym kontroli wskazują, iż przeważająca ilość kontroli  

przeprowadzona została w podmiotach należących do sektora prywatnego. Spośród  
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77 skontrolowanych podmiotów 63 (82%) należało do tego sektora, a 14 (18%) do  

publicznego. Wśród skontrolowanych podmiotów dominowały mikro podmioty zatrudniające 

do 9 pracowników (44 podmioty) w kolejności: podmioty zatrudniające od 10 do 49 

pracowników (16 podmiotów), od 50 do 249 pracowników (11 podmiotów) oraz powyżej 250 

pracowników (6 podmiotów). Uwzględniając przeważający rodzaj wykonywanej działalności 

największą grupą skontrolowanych podmiotów stanowiły w kolejności podmioty zajmujące się: 

handlem hurtowym i detalicznym, edukacją i przetwórstwem przemysłowym, 

zakwaterowaniem i gastronomią oraz podmioty prowadzące pozostałą działalność usługową. 

Proporcjonalnie najczęściej stwierdzane przez inspektorów pracy nieprawidłowości  

w obszarze związanym z zatrudnianiem pracowników na podstawie umów terminowych 

dotyczyły podmiotów zatrudniających od 10 do 49 pracowników, albowiem na 16 

skontrolowanych w tej grupie podmiotów w 15 przypadkach stwierdzono naruszenia przepisów 

prawa. W przypadku natomiast mikro podmiotów (zatrudniających do 9 pracowników) na 44 

skontrolowane podmioty u 38  stwierdzono naruszenia przepisów.  

Uwzględniając rodzaj prowadzonej działalności największa skala naruszeń przepisów 

prawa pracy w obszarze zawierania i rozwiązywania umów terminowych na terenie działania 

Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu stwierdzona została wśród podmiotów 

zajmujących się działalnością handlową, przetwórstwem przemysłowym, zakwaterowaniem  

i gastronomią oraz transportem i gospodarką magazynową.   

Z danych z kontroli wynika, że najczęściej stwierdzane przez inspektorów pracy 

naruszenia przepisów prawa pracy dotyczyły takich zagadnień jak: 

▪ niepoinformowanie lub nieprawidłowe poinformowanie  pracownika  na piśmie w terminie  

7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę na czas określony lub okres próbny o jego 

warunkach zatrudnienia, w tym o obowiązującej go długości okresu wypowiedzenia (art. 29 

§ 3). W powyższym zakresie na 59 stwierdzonych naruszeń, przedmiotowej materii 

dotyczyło 35 naruszeń. Na 77 skontrolowanych podmiotów powyższe naruszenie 

stwierdzono w 21 podmiotach.  

▪ nieprawidłowe zawieranie umów o pracę na czas określony, co polegało na zawieraniu 

umów na czas określony łącznie na okres dłuższy niż 33 miesiące lub łączna ich ilość 

przekraczała 3 umowy pomimo braku ustawowych przesłanek wynikających z przepisu art. 

251 § 4 k.p. W powyższym zakresie na 59 stwierdzonych naruszeń, 16 dotyczyło 

przedmiotowej materii i dalej na 77 skontrolowanych podmiotów powyższe naruszenie 

stwierdzono u 13 pracodawców.  

Stosunkowo niewiele naruszeń dotyczyło sfery rozwiązywania umów o pracę na czas 

określony. W szczególności w 4 podmiotach stwierdzono 4 naruszenia odnoszące się łącznie 
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do 3 pracowników. Jeżeli natomiast chodzi o zawieranie umów o pracę na okres próbny, to  

u 3 pracodawców stwierdzono 3 naruszenia odnoszące się do 4 pracowników. 

Analiza wystąpień pokontrolnych wskazuje, że dominującymi w zakresie powyższych 

zagadnień były naruszenia przepisów: art. 29 § 3 k.p. art. 251 k.p. I tak spośród 59 

skierowanych wniosków 35 dotyczyło ogólnie art. 29 § 3 k.p., a 17 art. 251 k.p. Pozostałe 

naruszenia dotyczyły przepisów art. 36 k.p. - 4 naruszenia oraz art. 25 k.p. -3 naruszenia. 

Stwierdzane w trakcie kontroli naruszenia przepisów o zawieraniu umów terminowych 

dotyczyły również umów o pracę na okres próbny. Przy czym skala tych nieprawidłowości była 

nieznaczna. W szczególności stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły naruszenia art. 25 § 3 

k.p., co polegało na zawarciu umowy o pracę na okres próbny z pracownikiem w przed 

upływem co najmniej 3 lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy o pracę  

w celu wykonywania tego samego rodzaju pracy lub zawarcia umowy na okres przekraczający 

3 miesiące. Przy czym z wyjaśnień pracodawcy wynikało, że było to wynikiem błędu. 

W obszarze kontroli przeprowadzonych w następstwie skarg znamienne jest to, że  

w większości przypadków dotyczyły zagadnień związanych z zastosowaniem przez 

pracodawcę nieprawidłowego okresu wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony. 

Spośród 20 skarg zgłoszonych do Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu, w zakresie 

nieprzestrzegania przez pracodawcę przepisów dotyczących umów na czas określony lub 

okres próbny, 13 dotyczyło właśnie tej problematyki. Powyższa okoliczność dozwala również 

na sformułowanie wniosku, iż częściej swoich uprawnień starały się dochodzić osoby, które 

rozstały się z dotychczasowym pracodawcą.  

Należy wskazać, iż w wyniku kontroli przeprowadzonych w 2017 r., w ramach realizacji 

zadania „Ocena przestrzegania znowelizowanych przepisów dotyczących zawierania umów 

terminowych”, nie stwierdzono przypadku zaniechania 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 k.p., to jest ze względu na 

obiektywne przyczyny leżące po stronie pracodawcy. Stwierdzane w tym zakresie naruszenia 

przepisu art. 25 § 5 k.p. – dotyczyły raczej nieuzasadnionego zawiadomienia, co polegało na 

zawiadomieniu okręgowego inspektora pracy o przypadku zawarcia umowy o pracę na czas 

określony w celu zastępstwa nieobecnego pracownika.  

Dane z rejestru umów na czas określony,  w systemie tzw. „RUNCO” prowadzonego  

w Okręgowym Inspektoracie Pracy we Wrocławiu pokazują, że w 2017r. 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 k.p.) pracodawcy 

wskazywali: 

▪ okres obowiązywania umowy na podwykonawstwo, 
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▪ czas realizacji konkretnego projektu, czy projektu badawczego finansowanego ze środków 

unijnych, 

▪ zawarcie umowy z kontrahentem na czas określony, na świadczenie konkretnej usługi, 

▪ 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,  

▪ organizacja prac interwencyjnych i robót publicznych przez jednostki samorządu 

terytorialnego. 

 

Najczęstsze przyczyny naruszeń przepisów prawa pracy  

Zdaniem pracodawców, czy też osób działających w ich imieniu przyczynami naruszeń 

przepisów prawa pracy dotyczących zawierania umów terminowych są: 

▪ nieświadomość pracodawców wynikająca z nieznajomości przepisów, w szczególności 

brak wiedzy o zmianach przepisów w tym zakresie, 

▪ niejasne przepisy dotyczące zawierania tzw. nielimitowanych umów na czas określony. 

Jako przykład często podawany jest przepis art. 251 § 4 pkt 4 k.p., a w szczególności ta 

część jego dyspozycji odnosząca się do zaspokojenia rzeczywistego okresowego 

zapotrzebowania i będącego niezbędnym w świetle wszystkich okoliczności zawarcia 

umowy, 

▪ 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 k.p., to jest ze względu na obiektywne przyczyny leżące po 

stronie pracodawcy. 

Zdaniem inspektorów pracy najczęstsze przyczyny naruszeń 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 k.p. 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, 

▪ brak wskazówek interpretacyjnych odnoszących się do zastosowanych nieostrych 

kryteriów zawartych w przepisie art. 25 § 4 k.p., 
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▪ złożone przepisy przejściowe budzące wątpliwości w praktyce zawierania umów 

terminowych.  

 

Działania prewencyjne i promocyjne 

Zagadnienia dotyczące znowelizowanych przepisów Kodeksu pracy o umowach 

terminowych były elementem szeregu działań prewencyjno – promocyjnych prowadzonych  

w Okręgowym Inspektoracie Pracy we Wrocławiu, w 2017r. przez inspektorów pracy oraz 

pracowników Sekcji prewencji i promocji (PPP-A), koordynowanej przez nadinspektora pracy 

Barbarę Serafinowską. W szczególności należy tutaj wskazać działania podejmowane  

w ramach programu:  „Kultura bezpieczeństwa” – zadanie 401 oraz w ramach innych działań 

prewencyjno – promocyjnych realizowanych w ramach zadania 407.     

W  ramach realizacji zadania 401 - Program edukacyjny „Kultura bezpieczeństwa”, mającego 

na celu promocję zagadnień ochrony pracy wśród uczniów i studentów, w trakcie cyklu 66 

szkoleń omówiono, bądź zasygnalizowano obowiązujące od dnia 22 lutego 2016 r. zmiany  

w zasadach zatrudniania pracowników na podstawie umów terminowych. W ich efekcie 

przeszkolono łącznie 3 775 osób, wśród których było: 1013 uczniów, 24 nauczycieli,  

2 360 studentów, 378 młodocianych zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego. 

Szkolenia zostały przeprowadzone miedzy innymi w: 

▪ Uniwersytecie Wrocławskim na Wydziale Dziennikarstwa, luty 2017 r.  

▪ Zespole Szkół nr 1 im. Bolesława Krupińskiego w Lubinie, marzec 2017 r., 

▪ Zespole Szkół im. Narodów Zjednoczonych Europy w Polkowicach, marzec 2017r. 

▪ Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii przy Zespole Szkół Specjalnych nr 4 we Wrocławiu, 

marzec 2017 r., 

▪ Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rudnej, marzec 2017 r., 

▪ Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Głogowie, marzec 2017 r., 

▪ Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Legnicy, marzec 2017 r., 

▪ Zespole Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych we Wrocławiu, kwiecień 2017 r.  

▪ Ewangelickim Centrum Diakonii i Edukacji im. Marcina Lutra we Wrocławiu, czerwiec 

2017 r., 

▪ Zespole Szkół Ekonomicznych we Wrocławiu, listopad 2017 r., 

▪ Uniwersytecie Wrocławskim na Wydziale Filologicznym, listopad – grudzień 2017 r.   

W ramach realizacji innych działań prewencyjno – promocyjnym w ramach zadania 407,  

w trakcie szeregu działań nakierowanych na promocję i popularyzację wiedzy z zakresu prawa 

pracy omówiono, bądź w formie poradnictwa prawnego udzielono informacji na temat zasad 

zatrudniania pracowników na podstawie umów terminowych. Wskazać tu należy imprezy  
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o charakterze masowym, jak konferencje, targi pracy oraz szkolenia i seminaria. Jako przykład 

przedmiotowych działań należy wskazać: 

▪ konferencję nt. „Wyzwania współczesnego rynku pracy. Zatrudnienie i bezrobocie XXI 

wieku” zorganizowanej w dniach 23 i 24 listopada 2017r. w ramach Europejskich Dni 

Pracodawców 2017 w powiecie ząbkowickim, w trakcie której kierownik oddziału OIP  

w Kłodzku przedstawił informację na temat zmian w przepisach prawa pracy „Co nowego 

w prawie pracy”. Ponadto podczas konferencji przy punkcie konsultacyjno-doradczym 

zorganizowanym przez pracowników Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu 

zainteresowane osoby, między innymi osoby bezrobotne i poszukujący pracy, absolwenci 

szkół ponadgimnazjalnych, mogły uzyskać porady z zakresu prawa pracy i BHP.  

▪ targi pracy: 

 zorganizowane przez Starostwo Powiatowe w Złotoryi, w kwietniu 2017 r. w Złotoryi, 

 zorganizowane przez Starostwo Powiatowe w Strzelinie, we wrześniu 2017 r.  

w Strzelinie 

 zorganizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Śląskiej, we wrześniu 2017 r. 

w Środzie Śląskiej. 

▪ akademickie targi pracy: 

 zorganizowane przez Biuro Karier Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we 

Wrocławiu, w styczniu 2017 r. we Wrocławiu,  

 zorganizowane prze stowarzyszenie studentów Fundacji „MANUS”, w marcu 2017 r. 

we Wrocławiu.  

▪ szkolenia poświęcone, między innymi znowelizowanym przepisom Kodeksu pracy 

dotyczącym zawierania umów terminowych jak: 

 seminarium przeprowadzone w czerwcu 2017 r. w ramach XIV Spotkania Klubu 

Menadżerów HR Wałbrzyskiej Ekonomicznej Strefy Ekonomicznej, poświęcone 

między innymi znowelizowanym przepisom Kodeksu pracy dotyczącym zatrudniania 

pracowników na podstawie umów terminowych. W seminarium wzięło udział  

18 przedstawicieli działów kadr z firm prowadzących działalność  w ramach 

Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Wałbrzychu; 

▪ szkolenie przeprowadzone w lutym 2017 r. w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we 

Wrocławiu, w którym wzięło udział 15 pracowników, 

▪ szkolenie przeprowadzone w marcu 2017 r. w Ośrodku Szkoleniowy SUDETY  

w Szklarskiej Porębie dla 70 przedstawicieli OPZZ. 
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Niezależnie od powyższych działań, należy wskazać, że w trakcie 77 kontroli, 

przeprowadzonych przez inspektorów pracy działających w ramach właściwości miejscowej 

Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu, realizujących zadanie nr 210 -  „Ocena 

przestrzegania znowelizowanych przepisów dotyczących zawierania umów terminowych”, 

podmiotom kontrolowanym udzielono 166  porad prawnych dotyczących prawnej ochrony 

pracy. 

      

 

 Liczba 
Kontroli 

Liczba 
wniosków 

Liczba 
poleceń 

 

Liczba 
pracowników 

których dotyczyły 
wnioski / polecenia 

 

Wnioski 
realizacja 

 

Wykroczenia 

77 59 7 122 / 13 35 0 

 

W wyniku 77 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 4 pracodawców skierowano 7 poleceń, dotyczących 13 pracowników.  

 

 

Działy gospodarki według sekcji  
z klasyfikacji PKD 

Liczba 
skontrolowanych 

podmiotów 

Liczba 
poleceń 

Liczba osób 
objętych 

poleceniami 

Przetwórstwo przemysłowe 8 3 7 

Administracja publiczna 2 3 5 

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 1 1 1 

 

Do 40 pracodawców skierowano łącznie 59 wniosków, które dotyczyły 122 pracowników. 

Analiza danych oparta na jednostkach redakcyjnych przepisów we wnioskach wystąpienia 

wskazuje, że naruszenia dotyczyły w szczególności przepisów : art. 25 k.p., art. 251 k.p., art. 

29 § 3 k.p., art. 36 k.p., a co za tym idzie zagadnień związanych z zawieraniem umów o pracę 

na okres próbny, czas określony, obowiązkami informacyjnymi pracodawcy, oraz okresami 

wypowiedzenia umów o pracę na czas określony. 

Uwzględniając rodzaje prowadzonej działalności według PKD skierowane do 

pracodawców wnioski przy jednoczesnym uwzględnieniu ilości osób objętych wnioskami 

dotyczyły następujących rodzajów działalności:  

   

Tabela 36. Efekty działań inspektorów pracy w związku z przeprowadzonymi kontrolami 

 

 

Tabela 37. Liczba skierowanych poleceń w zależności od działalności według PKD 
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Działy gospodarki według sekcji z 
klasyfikacji PKD 

Liczba 
skontrolowanych 

podmiotów 

Liczba 
wniosków 

Liczba osób 
objętych 

wnioskami 

Rolnictwo, łowiectwo i rybołówstwo  1 1 1 

Przetwórstwo przemysłowe 8 7 5 

Dostawa wody, ścieki 1 1 1 

Budownictwo 3 4 6 

Handel hurtowy i detaliczny  28 19 68 

Transport, składowanie 2 6 5 

Zakwaterowanie i usługi gastronomiczne  7 7 10 

Informacja i komunikacja 1 0 0 

Finanse i ubezpieczenia 2 0 0 

Obsługa rynku nieruchomości 1 2 4 

Działalność profesjonalna 1 1 0 

Usługi administrowania 3 0 0 

Administracja publiczna  2 2 4 

Edukacja  9 4 14 

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 1 2 2 

Kultura, rozrywka i rekreacja 1 1 2 

Pozostała działalność usługowa 6 2 0 

 

Oceny uzyskanych efektów dokonano na podstawie pism pracodawców informujących 

o sposobie realizacji skierowanych do nich wniosków wystąpienia, według stanu na dzień 

15.01.2018 r. I tak, spośród 59 wniosków zostało wykonanych 35, co stanowi 59,32 % stanu 

realizacji. Zrealizowane wnioski dotyczyły 55 pracowników.  

W ramach kontroli przeprowadzonych w 2017 r., w podmiotach objętych właściwością 

Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu, nie ujawniono okoliczności wyczerpujących 

znamiona wykroczenia opisanego w przepisie art. 281 pkt 1a k.p., 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 k.p., wraz ze wskazaniem przyczyn zawarcia 

takiej umowy w terminie 5 dni roboczych od dnia jej zawarcia.  

 

Podsumowując, w związku z realizacją zadania 210 „Ocena przestrzegania 

znowelizowanych przepisów dotyczących zawierania umów terminowych” w 2017 r. na terenie 

Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu zidentyfikowano szereg naruszeń przepisów, 

które odnosiły się do 122 pracowników, a z których większość, bo ponad 59% została 

dobrowolnie przez pracodawców usunięta. Ponadto w związku z prowadzonymi działaniami  

o charakterze prewencyjno – promocyjnym rozpropagowano informacje o znowelizowanych 

przepisach o umowach terminowych, wpływając tym samym na świadomość prawną obecnych 

i przyszłych uczestników rynku pracy w postaci: pracodawców, pracowników, partnerów 

społecznych, uczniów, studentów oraz pracowników młodocianych.  

Tabela 38. Liczba skierowanych wystąpień w zależności od działalności według PKD 
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Znaczące przykłady efektów uzyskanych przez inspektorów pracy w związku  
z realizacją zadania 

Na podstawie informacji zamieszczonych w rejestrze umów na czas określony tzw. 

RUNCO inspektor pracy ustalił, że jeden z podmiotów wielokrotnie zawiadamiał Okręgowego 

Inspektora Pracy we Wrocławiu o zawarciu umowy o pracę na czas określony dłuższy niż 33 

miesiące z przyczyn leżących po stronie pracodawcy. W szczególności, w okresie od stycznia 

2017 r. do czerwca 2017r. w  zawiadomieniach kierowanych do Okręgowego Inspektora Pracy 

pracodawca wskazywał jako przyczynę uzasadniającą wydłużenie czasu trwania umowy  

o pracę z pracownikiem koniec trwania umów najmu lokalu. W zawiadomieniach pracodawca 

nie wskazywał w miejsca i czasu wynajmu lokalu oraz pracownika zatrudnionego w danym 

miejscu pomimo, że jak ustalono prowadzi on 82 sklepy na terenie całego kraju. W świetle 

powyższych okoliczności  inspektor pracy podjął decyzję o podjęciu czynności kontrolnych we 

wskazanym podmiocie. W ich trakcie analizie poddał zasadność zawierania umów o pracę na 

czas określony. Ustalił bowiem, że pracodawca prowadzi politykę zatrudnieniową polegającą 

na zawarciu początkowo umowy o pracę na okres próbny do 3 miesięcy, następnie zawarciu 

kolejnej umowy o pracę na czas określony z rocznym okresem jej trwania, co istotne bez 

zamieszczania w jej treści informacji o celu lub przypadku wynikającym z dyspozycji przepisu 

art. 29 § 11 k.p., i następnie zawarciu kolejnej umowa o pracę na czas określony na okres 

dłuższy niż 33 miesiące, uzasadnioną wynajmem lokalu. Wyjaśniając okoliczności związane 

ze stosowaną praktyką, osoba reprezentująca podmiot wskazała, że przed podjęciem decyzji 

o zawieraniu umów o pracę na czas określony na okres dłuższy niż 33 miesiące ze względu 

na wynajem lokalu informowała się w inspekcji pracy, ale przede wszystkim kierowała się tym, 

że zadania do wykonania przez pracowników w sklepach uzależnione są od czasu wynajmu 

lokalu i dlatego zawierane są na taki okres. 

Na przykładzie pracownic zatrudnionych w jednym ze sklepów w powiecie Żagań,  

inspektor pracy ustalił, że jedna jest zatrudniona na kolejną umowę o pracę na okres dłuższy 

niż 33 miesiące, przy czym umowa zawarta została po dniu 22.02.2017 r., to jest dniu wejścia 

w życie znowelizowanych przepisów Kodeksu pracy o umowach terminowych, jedna 

pracownica zatrudniona jest na czas określony, która zawarta została przed wejściem w życie 

rzeczonych przepisów na okres dłuższy niż 33 miesiące, natomiast pozostałe pracownice, 

zatrudnione zostały według przyjętych w firmie zasad zatrudnienia. Według ustaleń inspektora 

pracy powyższe zasady zatrudniania dotyczyły 34 pracowników świadczących pracę  

w pozostałych sklepach, gdzie zadania uzależnione zostały od najmu lokalu. Ustalono,  

iż dotyczyło to sklepów zlokalizowanych w Chorzowie, Legnicy, Jaworznie, Starogardzie 

Gdańskim, Bielsku-Białej, Ostrowie Wielkopolskim, Olsztynie, Nowej Soli Krotoszynie, 

Zamościu, Głogowie, Dębicy, Lubinie, Stargardzie Szczecińskim, Nowym Sączu, Bolesławcu, 
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Tarnowskich Górach, Zielonej Górze, Wrocławiu, Strzegomiu, Chorzowie, Lesznie, 

Warszawie. 

W świetle ustaleń poczynionych w trakcie kontroli, inspektor pracy uznał, że wskazywane 

przez pracodawcę okoliczności nie spełniają dyspozycji przepisu art. 251 § 4 pkt 4 k.p.  

W następstwie powyższego działając na podstawie art. 11 pkt 8, w związku z art. 33 ust. 1 

pkt 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. z 2017 r. poz. 

786, z późn. zm.) skierował do pracodawcy wystąpienie dotyczące 37 pracowników, 

wnioskując o niezawieranie umów o pracę na czas określony dłuższy niż 33 miesiące  

z naruszeniem art. 251 Kodeksu pracy, a w przypadku umów już zawartych o potwierdzenie 

pracownikom po upływie 33 miesięcy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas 

nieokreślony. Uzasadniając swoje stanowisko, a w szczególności wyjaśniając przesłankę  

w postaci obiektywnych przyczyn inspektor pracy odwołał się do orzeczeń Trybunału 

Sprawiedliwości UE, które zapadły na gruncie dyrektywy Rady 99/77 WE z dnia 28 czerwca 

1999r. Z wyroków wydanych przez Trybunał wynika jednoznacznie, że pojęcie obiektywnych 

przyczyn musi być rozumiane jako odnoszące się do precyzyjnych i konkretnych okoliczności 

charakteryzujących działalność. Należy wskazać, iż zgodnie przepisami kodeksu pracy 

nielimitowane umowy o pracę na czas określony mogą być zawarte m.in. w przypadku, gdy 

pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie, jeżeli ich zawarcie w danym 

przypadku służy zaspokojeniu rzeczywistego okresowego zapotrzebowania i jest niezbędne  

w tym zakresie w światle wszystkich okoliczności zawarcia umowy. Ponad wszelką wątpliwość 

przyczyny obiektywne leżące po stronie pracodawcy uzasadniające zawieranie 

pozalimitowych umów na czas określony powinny istnieć w dniu zawierania umowy. Należy 

wskazać, że do dnia sporządzania niniejszego sprawozdania nie wpłynęła od pracodawcy 

informacja o przyjęciu przedmiotowego wniosku do realizacji. 

W wyniku kontroli przeprowadzonej w innym podmiocie, w zakresie przestrzegania 

przepisów dotyczących zawierania umów terminowych ujawniono przypadek naruszenia przez 

pracodawcę przepisu art. 251 k.p. (w brzmieniu obowiązującym od dnia 22.02.2016 r.),  

co polegało na zawarciu w dniu 16.10.2017 umowy o pracę na czas określony od 17.10.2017 

r. do 16.10.2020 r. na stanowisko: rejestratorka medyczna, na pełny etat, Kontrola wykazała, 

że pracodawca zawarł umowę o pracę na czas określony dłuższy niż 33 miesiące, nie 

wskazując przesłanek uzasadniających ten fakt. W trakcie kontroli w wyniku podjętych przez 

inspektora pracy działań, polegających na skierowaniu do pracodawcy polecenia ustnego  

w dniu 22.11.2017 r. strony zdecydowały się na zawarcie porozumienia zmieniającego, na 

mocy którego dokonały zmiany ww. umowy na umowę na czas nieokreślony.  
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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 w tym zakresie. Na uwagę zasługuje 

fakt, iż w wyniku 77 kontroli nie stwierdzono naruszeń w postaci zaniechania zawiadomienia 

właściwego okręgowego inspektora pracy o zawarciu lub trwaniu nielimitowanych umów  

o pracę, których zawarcie podyktowane było obiektywnymi okolicznościami. Analiza 

dokumentacji kontrolnych wskazuje, że pracodawcy działając raczej z ostrożności, mając na 

uwadze sankcję za zaniechanie zawiadomienia, informowali o przypadkach zawierania umów 

o pracę na czas określony uzasadnionych innym powodem niż wynikający z art. 251 § 4 pkt 4 

k.p. W innych przypadkach, które można tłumaczyć niejasnością przepisów – wynikającą  

z zastosowania przez ustawodawcę nieostrych kryteriów zawierania tzw. nielimitowanych 

umów o pracę na czas określony, dokonywali zgłoszeń w przypadkach, które w wyniku 

weryfikacji przez inspektorów pracy były pozbawione obiektywnych przyczyn lub też nie 

wynikały z rzeczywistego okresowego zapotrzebowania na pracę danego pracownika.  

Ocena inspektorów pracy w zakresie badanej problematyki, wskazuje, iż w przyszłości 

uwagę powinno zwracać się na okoliczności wskazywane przez pracodawców, jako 

uzasadnienie dla zawarcia tzw. nielimitowanej umowy o pracę na czas określony oraz czy 

zawarcie takiej umowy służy rzeczywistemu, okresowemu zapotrzebowaniu na pracę 

pracownika. Stwierdzane w czas kontroli okoliczności wskazują, że pracodawcy, 

usprawiedliwiając się niewiedzą od razu zawierają z pracownikiem umowę  

o pracę na czas określony  powyżej 33 miesięcy, lub też początkowo zawierają umowy o pracę 

w dopuszczalnych ilościach lub na dopuszczalny okres w ramach tzw. umów limitowanych,  

a dopiero później zawierają kolejne umowy, które traktują jako uzasadnione obiektywnymi 

okolicznościami. O ile ilości takich przypadków, stwierdzonych na obszarze działania 

Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławie, nie dozwalają na przyjęcie tezy o stałym 

trendzie, to jednak tego rodzaju zjawiska wymagają zwiększonej uwagi ze strony inspektorów 

pracy. Przy czym należy wskazać, że dla podmiotów stosujących prawo, w szczególności 

pracodawców, inspektorów pracy bardzo pomocne w tej kwestii mogłyby być wskazówki 

interpretacyjne lub wytyczne zamieszczone odpowiednio czy w wydawnictwach czy też  

w wytycznych do realizacji zadania w przypadku inspektorów pracy.  
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Podsumowując, niezależnie od mankamentów regulacji dotyczącej zawierania umów 

o pracę na czas określony, w postaci nieostrych pojęć, dozwalających na stosownie 

zróżnicowanych interpretacji, przy jednoczesnym braku ugruntowanego orzecznictwa, 

wprowadzenie przez ustawodawcę mechanizmów ochrony pracowników przed 

nadużywaniem przez pracodawców umów o pracę na czas określony należy ocenić 

pozytywnie. Nadto rzeczona regulacja efektywnie wpływa na kształtowanie polityki kadrowej 

pracodawców, jak również z punktu widzenia społecznego, stanowi realny mechanizm 

prowadzący do zapewnienia pracownikom większej trwałości stosunku pracy, opartego na 

zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Za trafne w tej mierze należy 

uznać określenie zaprezentowane w piśmiennictwie, iż nowelizacja przepisów o umowach 

terminowych zmieniła podejście do nich, albowiem obecnie umowa na czas określony 

zawierana jest nie po to, by trwała przez wyznaczony okres, lecz tylko po to, by nie trwała  

dłużej niż ten okres.2 

 

Wnioski 

W zakresie działań 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 wobec aktualnej regulacji limitującej 

zawieranie takich umów, prowadzenie w 2018 r. (w którym upływa okres 33 miesięcy 

liczony od dnia wejścia życie znowelizowanych przepisów o umowach na czas określony) 

i kolejnych latach kontroli, w powyższym zakresie, ze  strony Państwowej Inspekcji Pracy, 

należy uznać za w pełni uzasadnione i pożądane społecznie, 

▪ 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 działań o charakterze prewencyjnym 

▪ prowadzenie działalności prewencyjno – promocyjnej przez Państwową Inspekcję Pracy 

w postaci zróżnicowanych działań, których elementem będzie uświadamianie, 

                                                
2 K. Jaśkowski Nowa umowa o pracę na czas określony. Praca i Zabezpieczenie Społeczne Nr 11/2015, s 3  
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informowanie uczestników rynku pracy, w tym przyszłych ( np. pracodawcy, pracownicy, 

uczniowie, studenci) o tym obszarze prawa pracy, 

▪ udzielanie porad prawnych i informacji związanych z rzeczonym przedmiotem.  

▪ 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 tzw. 

nielimitowanych umów, w szczególności poprzez wyjaśnienie takich pojęć, jak praca 

dorywcza, praca sezonowa, a przede wszystkim obiektywne przyczyny leżące po stronie 

pracodawcy z jednoczesnym wskazaniem przykładowego katalogu tego rodzaju przyczyn, 

dla objaśnienia i zrozumienia istoty zastosowanych wyjątków związanych z zawieraniem 

tzw. nielimitowanych umów o pracę na czas określony.  

  

W zakresie działań o charakterze legislacyjnym 

Stwierdzane przy tegorocznej realizacji przedmiotowego zadania przypadki, 

dokonywania zawiadomień właściwego okręgowego inspektora pracy przez podmioty 

zatrudniające pracowników na podstawie umów o pracę na czas określony w ramach prac 

interwencyjnych lub robót publicznych, prowadzi do powtórzenia konkluzji zamieszczonej  

w zeszłorocznym sprawozdaniu, a dotyczącym postulowanych działań o charakterze 

legislacyjnym. Ustalenia poczynione w trakcie kontroli w samorządowych jednostkach 

organizacyjnych, wskazują w dalszym ciągu na 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. 251 k.p. do 

tego rodzaju umów.  

Należy wskazać, że problem niejasności przepisów w tym zakresie znalazł swoje 

odzwierciedlenie w piśmiennictwie prawniczym. W Monitorze Prawa Pracy  zamieszczone 

zostało opracowanie dr Anny Reda – Ciszewskiej3, która w konkluzji wskazała, że, wobec 

braku wyraźnego wyłączenia art. 251 k.p. należy dojść do wniosku, że znajdzie on 

zastosowanie do zatrudnienia bezrobotnego na podstawie umowy o pracę na czas określony 

w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych i dalej, że ustawodawca powinien 

                                                
3 dr A. Reda – Ciszewska, „Umowa o prace na czas określony z bezrobotnym zatrudnionym w ramach prac 

interwencyjnych lub robót publicznych”, Monitor Prawa Pracy, Nr 8/2015, str. 403 i nast.  

 



 

 

 
Strona 117 

 

  

rozstrzygnąć, tę kwestię, zwłaszcza że będzie to dopuszczalne w świetle przepisów dyrektywy 

99/70/WE4.  

W świetle powyższego za zasadny należy uznać postulat uregulowania kwestii relacji 

prawnej przepisów Kodeksu pracy, a to przepisu art. 251 k.p. w stosunku do niektórych form 

aktywizacji osób bezrobotnych uregulowanych w przepisach ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 

r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 645 ze zmianami 

oraz z 2016 r. poz. 1984), a to jeżeli chodzi o zatrudnianie osób bezrobotnych w ramach prac 

interwencyjnych lub robót publicznych poprzez wyłączenie stosowania art. 251 k.p. 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 

innych form aktywizacji osób bezrobotnych wiążących się z zatrudnianiem ich na podstawie 

terminowych umów o pracę, co pokazuje praktyka związana z zawiadomieniami właściwych 

okręgowych inspektorów pracy, rejestrowanymi w RUNCO (rejestrze umów na czas 

określony).  

 

Ocena znowelizowanych przepisów 

Nową regulację dotyczą zawierania umów terminowych, zamieszczoną w przepisach 

Kodeksu pracy należy ocenić pozytywnie w tym sensie, że po pierwsze: stanowi ona 

implementację dyrektywy Rady 99/70/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. dotyczącą Porozumienia 

ramowego w sprawie pracy na czas określony, zawartego przez Europejską Unię Konfederacji 

Przemysłowych i Pracodawców (UNICE), Europejskie Centrum Przedsiębiorstw Publicznych 

(CEEP) oraz Europejską Konfederację Związków Zawodowych (ETUC)5, po drugie 

przemodelowała formę zatrudnienia terminowego, wprowadzając jednocześnie efektywne 

instrumenty przeciwdziałania nadużywaniu terminowego zatrudnienia  przez pracodawców. 

Tym nie mniej ich stosowanie w praktyce przysparza problemy interpretacyjne tak 

pracodawcom, jak i inspektorom pracy, w szczególności przepisy art. 25 § 4 k.p., 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. 

                                                
4 Ibidem, str. 408 

5 Dz. Urz. UE L Nr 175, s. 43 
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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.  

Ponadto przesłanki te są trudno weryfikowalne w postępowaniu kontrolnym prowadzonym 

przez inspektora pracy, którego ramy, w tym uprawniania określa ustawa z dnia 13 kwietnia 

2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy, w którym stroną jest wyłącznie pracodawca. Ponadto 

wobec braku jednoznacznych przepisów kompetencyjnych i jednolitej praktyki orzeczniczej, 

za mało efektywne należy uznać ewentualne działania inspektorów pracy polegające na 

ustalaniu w ramach powództw przed sądem pracy treści stosunku pracy wiążącej strony. Tak 

z punktu widzenia strony pozostające w zatrudnieniu i co się z tym wiąże ewentualną niechęcią 

wikłania się w spór sądowy przed sądem pracy, jak również z punktu widzenia 

czasochłonności takiej formy aktywności inspektora pracy.   

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 

pozytywnie. Nadto rzeczona regulacja efektywnie wpływa na kształtowanie polityki kadrowej 

pracodawców, jak i z punktu widzenia społecznego stanowi realny mechanizm prowadzący do 

zapewnienia pracownikom większej trwałości stosunku pracy, którą daje umowa o pracę na 

czas nieokreślony. 

 

4. Wypłata minimalnego wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na 

podstawie umów cywilnoprawnych.  
 

W ramach działalności Okręgowego Inspektoratu pracy we Wrocławiu w roku 2017 

przeprowadzono łącznie 1674 kontroli w 1576 podmiotach (zakładach, filiach, 

placówkach) podczas których inspektorzy pracy realizowali temat. W zakresie omawianego 

tematu badaniu poddano łącznie 7878 osób świadczących pracę na podstawie umów zlecenia 

i umów o świadczenie usług.  Łącznie stwierdzono  nieprawidłowości w 461 podmiotach,   

w wyniku czego  skierowano do osób powierzających wykonywanie pracy 572 wnioski  

39 poleceń. Inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu najczęściej  

kontrolowali podmioty prowadzące działalność w następujących branżach: 

▪ handel i naprawy – 412 kontrole , stanowiące  24,61 % ogółu przeprowadzonych kontroli 

w temacie 201, 

▪ przetwórstwo przemysłowe – 381 kontroli, tj. 22,76%, 

▪ usługi administrowania – 243 kontrole, tj.14,52 %, 

▪ zakwaterowanie i usługi gastronomiczne - 200 kontroli, tj. 11,95%, 

▪ budownictwo – 193 kontrole, tj. 11,53% 
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Kontrole w związku z rozpatrywaniem skarg i wniosków w zakresie wypłaty 
minimalnego wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na podstawie umów 
cywilnoprawnych 

W tym zakresie przeprowadzono 366 kontroli w 350 podmiotach, do których 

skierowano 73 wnioski i 11 poleceń ustnych. 

 

Kontrole dotyczące innych zagadnień, podczas których stwierdzono wykonywanie 
pracy przez osoby fizyczne na innej podstawie niż stosunek pracy 

W wyniku stwierdzonego wykonywania pracy na podstawie umów cywilnoprawnych 

przeprowadzono 1668 kontroli w 1571 podmiotach. W wyniku stwierdzonych 

nieprawidłowości inspektorzy pracy skierowali 494 wnioski i 28 poleceń.  

 

Kontrole przeprowadzone w związku z sygnałami przekazywanymi za pośrednictwem 
Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” 

W wyniku skierowanych do OIP Wrocław sygnałów o nieprawidłowościach w zakresie 

minimalnego wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, 

przeprowadzono łącznie 37 kontroli  w 34 podmiotach. Skierowano do nich 5 wniosków. 

 

Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości 

▪ braku ustalenia sposobu potwierdzania liczy godzin wykonania zlecenia lub świadczenia 

usług w umowie lub w „potwierdzeniu pracodawcy”, 

▪ nieprzestrzegania wypłacania wynagrodzenia co najmniej raz w miesiącu (przy 

zawartych umowach na okres dłuższy niż miesiąc), 

▪ niewypłacania, bądź zaniżania wynagrodzenia za  każdą godzinę wykonania zlecenia 

bądź usługi,  w wysokości niższej niż obowiązująca minimalna stawka godzinowa, 

▪ niedopełniania obowiązku przedkładania przez przyjmującego zlecenie lub 

świadczącego usługę informacji o liczbie godzin wykonania zlecenia w terminie 

poprzedzającym termin wypłaty wynagrodzenia, w sytuacji kiedy strony w umowie nie 

określiły sposobu potwierdzania liczby godzin wykonywania zlecenia lub świadczenia 

usługi. 

 

Przykłady szczególnie rażących naruszeń 

▪ w trakcie kontroli w Spółce Akcyjnej w Gryfowie Śląskim, inspektor pracy stwierdził 

niewypłacenie 10 zleceniobiorcom wynagrodzenia za wykonanie zlecenia w miesiącu 

marcu 2017 r., na łączną kwotę 13 936 zł brutto. W tym zakresie inspektor pracy skierował 

do Spółki wystąpienie,  
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▪ w wyniku przeprowadzonej kontroli w spółce we Wrocławiu, stwierdzono niewypłacenie 

za wykonaną pracę na rzecz zleceniodawcy, 10 zleceniobiorcom  (cudzoziemcom) za 

okres styczeń- wrzesień 2017 r., w kwocie 22 397 zł brutto. W celu wyegzekwowania 

należności na rzecz zleceniobiorców, inspektor pracy skierował wystąpienie.  

 

Ponadto w wyniku stwierdzonego naruszenia, inspektor pracy skierował  do sądu 

wniosek o ukaranie osoby odpowiedzialnej za popełnienie wykroczenia: 

▪ w zakładzie w Oławie stwierdzono niewypłacenie należności z tytułu wykonywania pracy 

na podstawie umowy zalecenia 8 osobom za okres luty- kwiecień 2017 r., w kwocie  

11 600 zł. W tym zakresie skierowano do przedsiębiorcy wniosek w wystąpieniu. Nadto  

w trakcie trwania czynności kontrolnych zleceniodawca wypłacił 4 zleceniobiorcom kwotę 

1 620 zł, tytułem należności za wykonanie zlecenia w lutym 2017 r., 

▪ inspektor pracy w tym zakresie skierował do zleceniodawcy wniosek o wypłatę ww. 

należności, 

▪ w wyniku złożonej skargi i przeprowadzeniu kontroli, inspektor pracy stwierdził  

niewypłacenie w spółce w Wińsku, wynagrodzenia za wykonanie zlecenia 7 osobom,  na 

ogólną kwotę 20 203 zł brutto. Wynagrodzenie to przysługiwało zleceniobiorcom za różne 

miesiące w roku 2017  (od stycznia do czerwca 2017 r.), 

▪ inspektor pracy skierował wniosek o niezwłoczne wypłacenie zleceniobiorcom należnych 

wynagrodzeń, 

▪ w spółce we Wrocławiu inspektor pracy ustalił, że  nie wypłacono  2 zleceniobiorcom  

i 3 osobom świadczącym usługi jako jednoosobowe podmioty gospodarcze, 

wynagrodzenia za różne miesiące w roku 2017 (od stycznia do czerwca), w kwocie 27 560 

zł brutto. Kwota ta wynikała z zaniżonego minimalnego wynagrodzenia, w tym zakresie 

inspektor pracy skierował do powierzającego pracę, wniosek o wypłacenie powyższych 

należności.  

Ponadto w trakcie kontroli inspektor pracy skierował wniosek o ustalenie ilości 

przepracowanych godzin przez zleceniobiorcę w miesiącach marzec- maj 2017 r. i wypłacenie 

z tego tytułu wynagrodzenia w kwocie co najmniej minimalnej stawki za godzinę wykonywania 

zlecenia. Zleceniobiorca przedłożył rachunki z wyliczonym wynagrodzeniem za każdy z tych 

miesięcy  w łącznej kwocie 13653,42 zł. brutto, przy czym do dnia zakończenia kontroli (lipiec 

2017 r.) zleceniobiorca nie otrzymał żadnego wynagrodzenia tytułem wykonania zlecenia. 

Inspektor pracy przeciwko odpowiedzialnemu za ujawnione wykroczenie skierował do 

sądu wniosek o ukaranie.  

Przyczynami naruszeń ujawnionych w trakcie przeprowadzonych kontroli są trudności 

finansowe podmiotów zlecających wykonanie zlecenia bądź usługi, powodujące zaniżanie 
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bądź niewypłacanie wynagrodzeń za wykonane zlecenia (usługi). Pewna grupa 

kontrolowanych pracodawców jest zdania, iż kwestia wypłaty wynagrodzenia i innych 

świadczeń, to sprawa drugorzędna, ważniejszym dla nich jest utrzymanie firmy na rynku.  

Nie bez znaczenia był również fakt braku elementarnej wiedzy i błędnej interpretacji 

przepisów przez podmioty zlecające wykonanie usług i zlecenia. W szczególności interpretacja 

zapisu dotyczącego częstotliwości wypłaty wynagrodzenia (co najmniej raz w miesiącu). 

Brak wypełniania obowiązku ewidencjonowania godzin wykonywania zlecenia i usługi,  

a także brak przedkładania informacji przez zleceniobiorców i usługobiorców, o ilości godzin 

przepracowanych przez te osoby, często powodowały zaniżanie należnych wynagrodzeń za 

wykonaną pracę. Skutkowało to jednocześnie brakiem możliwości ustalenia przez inspektora 

pracy wysokości należnego wynagrodzenia za wykonane usługi. Nieprawidłowości w zakresie 

zaniżonego wynagrodzenia wynikały również z przypadków błędnego ich wyliczania.   

W wyniku przeprowadzonych kontroli inspektorzy skierowali do podmiotów zlecających 

wykonanie zlecenia lub świadczenia usług, łącznie 572 wnioski i 39 poleceń ustnych. Część 

wniosków została zrealizowana co wynika z udzielonych odpowiedzi przez podmioty, do 

których były one kierowane, a także z informacji uzyskanych w trakcie kolejnej kontroli 

przeprowadzanej w tym samym podmiocie.  

Ustalono, że spośród 572 wniosków na dzień sporządzania sprawozdania, zrealizowano 

366. Z dostępnych informacji wynika, że polecenia wydane w trakcie kontroli dotyczące 

niewypłacenia  lub zaniżenia wynagrodzenia ze stawki minimalnego wynagrodzenia dla osób 

świadczących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych zostały wykonane, a ogólna 

wypłacona kwota wyniosła 11 008 zł brutto. 

Wnioski wydane po przeprowadzonych kontrolach z omawianego tematu w zakresie 

należności z tytułu wypłat za wykonanie zlecenia lub usług, zostały zrealizowane na kwotę 

29 241 zł brutto.  

W zakresie stwierdzonych wykroczeń z tematu 201 zastosowano środki sankcyjne  

w postaci 5 nałożonych mandatów na ogólną kwotę 6100 zł oraz skierowano do sądu  

10 wniosków o ukaranie. W dwóch przypadkach sądy wydały postanowienie o umorzeniu 

postępowania w części wykroczeń z art. 8e ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.  

W uzasadnieniu postanowienia Sąd wskazał, iż obwinieni naliczyli pokrzywdzonym należności 

z tytułu zawartych umów zleceń zgodnie z obowiązującą stawką godzinową, tj. 13 zł/h, 

jednakże nie dokonali wypłat tych należności w przewidzianym terminie – raz w miesiącu. Czyn 

zabroniony z art. 8e ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę penalizuje jedynie takie 

zachowanie, które polega na naliczeniu wynagrodzenia dla osoby wykonującej zlecenie wg. 

stawki niższej, niż ta wynikająca z przepisów prawa. 

 



 

 

 
Strona 122 

 

  

Wnioski wynikające z przeprowadzonych kontroli 

▪ w celu dalszej minimalizacji wyżej wskazanych naruszeń, wskazane jest w dalszym ciągu  

intensyfikowanie działań kontrolno – nadzorczych w tym zakresie, 

▪ w wielu przypadkach, gdy nieprawidłowości wynikają z braku dostatecznej wiedzy, 

kontrola inspektora pracy mobilizuje przedstawicieli kontrolowanych podmiotów do 

kierowania na odpowiednie szkolenia w celu podniesienia kwalifikacji osób, które zajmują 

się sporządzaniem umów cywilnoprawnych, związanych z tym dokumentów, ustalaniem  

i naliczaniem należności za wykonaną pracę. W tym miejscu zależy zauważyć, że 

ustawodawca winien iść w kierunku uproszczenia przepisów, które często nie są 

zrozumiałe dla podmiotów zlecających wykonanie zlecenia i  usługi. Konieczne są również 

działania prewencyjne np. w postaci publikacji dla zlecających pracę jak i dla osób 

wykonujących pracę na podstawie umów zlecenia bądź umów o świadczenie usług, aby 

wiedza tych drugich pozwoliła na reagowanie w sytuacjach, gdy pracodawca nie 

wywiązuje się ze swoich podstawowych obowiązków wobec nich. 

▪ w zakresie Ustawy o minimalnych wynagrodzeniu zdaniem inspektorów pracy 

należałoby podjąć działania w celu prostego interpretowania, bez możliwości obejścia 

przepisów w niej zawartych, dotyczących wynagrodzenia dla osób przyjmujących 

zlecenie lub świadczących usługi  na podstawie umów o których mowa w art. 734 i art. 

750 Kodeksu Cywilnego. Regulacje powinny obejmować, 

▪ uszczegółowienie terminu wypłaty wynagrodzenia dla zleceniobiorców i usługobiorców. 

Obecnie przyjęte rozwiązania nie wprowadzają wprost unormowania o terminie wypłaty 

wynagrodzenia z tytułu zawartej umowy cywilnoprawnej. Art. 8a ust. 6 wprowadza 

jedynie obowiązek wypłaty wynagrodzenia co najmniej raz w miesiącu . Nie wskazuje 

się w jakim dniu powinna nastąpić wypłata. Rozwiązanie to  może być traktowane jako 

miesiąc liczony od ostatniej wypłaty lub jako miesiąc kalendarzowy. Rozwiązanie to 

przysparza wiele wątpliwości co do praktycznego zastosowania. W ustawie  

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę pominięto termin wypłaty wynagrodzenia dla 

umów zwartych na miesiąc i krótsze. Umowy te nie korzystają z ochrony przepisem art. 

8a ust. 6, 

▪ uszczegółowienie sposobu ewidencjonowania ilości godzin wykonanych usług  

i zlecenia, 

▪ ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (art. 8b ust. 1) wprowadza rozwiązanie 

polegające na ustaleniu metody potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub 

świadczenia usług, natomiast art. 8b ust. 2 stanowi o przedkładaniu informacji o liczbie 

ww. godzin, w terminie poprzedzającym termin wypłaty wynagrodzenia, 
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▪ zdaniem inspektorów pracy przepis powinien uwzględniać aktywność obu stron w tym 

zakresie, gdzie zarówno zleceniobiorca jak i zleceniodawca, będą dokonywali wspólnie 

ustalenia ile godzin przepracowano. Rozwiązanie takie ograniczy możliwość sytuacji 

spornej w przedmiocie  ilości przepracowanych godzin, 

▪ wprowadzenie przepisów ochronnych dotyczących możliwości dokonywania i w jakim 

zakresie potrąceń z naliczonego wynagrodzenia. Dotyczy to głównie zapisów 

zawieranych w umowach o potrąceniach z tytułu korzystania np. ze sprzętu, 

umundurowania, powierzającego wykonywanie pracy, czy też z tytułu kosztów 

zakwaterowania i kar umownych zawartych w tych umowach.  W ustawie brak jest 

przepisu zabraniającego dokonywania potrąceń tego rodzaju,  

▪ wprowadzenie czytelnego zapisu w przepisie sankcyjnym tj. art. 8e ustawy o minimalnym 

wynagrodzeniu., w którym zawarto zapis „Kto……wypłaca przyjmującemu zlecenie lub 

świadczącemu usługi wynagrodzenie za każdą godzinę wykonania zlecenia lub 

świadczenia usług w wysokości niższej niż obowiązująca wysokość minimalnej stawki 

godzinowej, podlega……”, który powoduje m.in. umarzanie przez sądy postępowań  

w sytuacjach, gdy podmioty zlecające wykonanie zlecenia lub usługi nie wypłacają 

wynagrodzenia w ogóle,  

▪ doprecyzowanie zapisu art. 11b ustawy o PIP w zakresie  kierowania wystąpienia lub 

wydania polecenia oprócz wypłacenia wynagrodzenia w wysokości wynikającej  

z wysokości minimalnej stawki godzinowej, w sprawach związanych z zapisami ustawy 

o minimalnym wynagrodzeniu, dotyczących kwestii prawidłowego sporządzania umów, 

ewidencjonowania przepracowanych godzin, czy też terminów dokonywania wypłaty. 

▪ w związku dużą ilości kontroli przeprowadzanych w roku objętym okresem 

sprawozdawczym, zdaniem sporządzającego niniejsze sprawozdanie celowym byłoby 

wprowadzenie ankiet bądź kodów. 

 

5. Kontrola przepisów w zakresie czasu pracy, czasu jazdy i czasu postoju 

oraz obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców 

  
Celem przeprowadzonych kontroli było dokonanie oceny przestrzegania przez 

pracodawców przepisów dotyczących czasu pracy i czasu aktywności kierowców w zakresie 

obejmującym czas pracy, czas jazdy, czas postoju, obowiązkowe przerwy i czas odpoczynku 

kierowców w okresie od dnia stycznia do grudnia 2017 r.  

Kontrole w zakresie czasu pracy i czasu aktywności kierowców przeprowadzono  

u pracodawców, których przedmiotem prowadzonej działalności gospodarczej jest 

świadczenie usług w zakresie krajowego i międzynarodowego przewozu osób i rzeczy  

w ramach transportu drogowego oraz przewozu drogowego na potrzeby własne. 
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Ogólna charakterystyka podmiotów kontrolowanych   

Kontrolami objęto 33 973 dni przepracowanych przez 184 kierowców w podmiotach 

świadczących usługi transportowe w ramach: 

▪ krajowego przewozu osób przeprowadzono 1 kontrolę, poddano 3 kierowców, a liczba 

skontrolowanych dni wyniosła 265, 

▪ międzynarodowego przewozu osób nie przeprowadzono kontroli,  

▪ krajowego przewozu rzeczy przeprowadzono 8 kontroli, poddano 37 kierowców, a liczba 

skontrolowanych dni wyniosła 8 054, 

▪ międzynarodowego przewozu rzeczy przeprowadzono 24 kontrole, poddano 144 

kierowców, a liczba skontrolowanych dni wyniosła 25 654, 

▪ krajowego zarobkowego przewozu przeprowadzono 8 kontroli, poddano 37 kierowców, a 

liczba skontrolowanych dni wyniosła 8 054, 

▪ międzynarodowego zarobkowego przewozu przeprowadzono 24 kontrole, poddano 144 

kierowców, a liczba skontrolowanych dni wyniosła 25 654, 

▪ krajowego przewozu rzeczy na potrzeby własne przeprowadzono 1 kontrolę, poddano 7 

kierowców, a liczba skontrolowanych dni wyniosła 1 972, 

▪ międzynarodowego przewozu rzeczy na potrzeby własne nie przeprowadzono kontroli. 

Ogółem przeprowadzono 33 kontroli u 33 pracodawców. 

 

Przykłady szczególnie rażących naruszeń przepisów związanych z czasem 
aktywności kierowców 

 

Przykład 1 

Przeprowadzona kontrola u jednego z pracodawców działających w branży transportowej 

objęła 6 kierowców i ogółem 1 348 dni aktywności. Pracodawca prowadzi działalność 

gospodarczą w zakresie zarobkowego krajowego przewozu drogowego rzeczy. Kontrola 

wykazała naruszenia przepisów dotyczące czasu pracy i czasu aktywności kierowców  

w okresie obejmującym od dnia 11 stycznia 2016 r. do dnia 30 września 2017 r., które polegały 

na tym, że:   

▪ przekroczono maksymalny dzienny czas prowadzenia pojazdu przy wykonywaniu 

przewozu  drogowego, co odnotowano u 4 kierowców, a liczba naruszeń wyniosła 6 

przypadków, 

▪ prowadzono pojazd przez okres dłuższy niż 4,5 godzin bez wymaganej przerwy, co 

odnotowano u  4 kierowców, a liczba naruszeń wyniosła 202 przypadki,  

▪ nie zapewniono dziennego odpoczynku, co odnotowano u 4  kierowców, a liczba naruszeń   

wystąpiła w 14 przypadkach, 
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▪ brak odebrania od 13 kierowców pisemnych oświadczeń o pozostawaniu lub nie 

pozostawaniu w zatrudnieniu u innego pracodawcy oraz o przeciętnej tygodniowej liczbie 

wykonywanych przewozów drogowych lub innych czynności, na innej podstawie niż 

stosunek pracy, albo o ich nie wykonywaniu.  

Inspektor pracy w związku z przeprowadzoną kontrolą wydał i skierował w listopadzie 

2017 r. do pracodawcy decyzję o nałożeniu kary pieniężnej w wysokości 15 000 zł. 

Pracodawca w całości dokonał wpłaty kary pieniężnej w dniu 14.12.2017 r. W celu 

wyeliminowania nieprawidłowości związanych z czasem pracy, do pracodawcy skierowano 

wystąpienie zawierające 1 wniosek o dopełnienie obowiązku odebrania od kierowców 

pisemnych oświadczeń o pozostawaniu lub nie pozostawaniu w zatrudnieniu  

u innego pracodawcy i o przeciętnej tygodniowej liczbie wykonywanych przewozów drogowych 

lub innych czynności, na innej podstawie niż stosunek pracy, albo o ich nie wykonywaniu.   

  

Przykład 2 

Przeprowadzona inna kontrola u pracodawcy ww. branży, objęła 5 kierowców oraz 2 173 

dni aktywności i dotyczyła okresu od dnia marca 2016 r. do listopada 2017 r. Przedmiotem 

prowadzonej działalności jest wykonywanie usług w zakresie zarobkowego 

międzynarodowego przewozu drogowego przewozu rzeczy. Kontrola wykazała naruszenia 

związane zarówno z czasem pracy jak i czasem aktywności kierowców polegające na tym, że:  

▪ przekroczono maksymalny dzienny czas prowadzenia pojazdu, co odnotowano 

u 5 kierowców, a  liczba naruszeń wystąpiła w 31 przypadkach, 

▪ przekroczono dwutygodniowy czas prowadzenia pojazdu, co odnotowano u 3 kierowców, 

a liczba naruszeń wystąpiła w 4 przypadkach,  

▪ kierujący prowadzili pojazd przez okres dłuższy niż 4,5 godziny bez wymaganej przerwy, 

co  odnotowano u 4 kierowców, a liczba naruszeń wyniosła 79 przypadków,  

▪ przekroczono maksymalny dobowy czas pracy w sytuacji, gdy praca jest wykonywana   

w porze nocnej oznaczonej dla rozliczania czasu pracy, co odnotowano u 4 kierowców,  

a liczba naruszeń wyniosła 25 dni.  

Stwierdzone naruszenia dotyczyły wykonywania zadań przewozowych przez kierowcę, 

które miały miejsce na drogach publicznych na terenie państw Unii Europejskiej w związku  

z realizacją usług związanych z przewozem rzeczy. Inspektor pracy wydał i skierował w 

grudniu 2017 r. do pracodawcy decyzję o nałożeniu kary pieniężnej w wysokości 6 250 zł, 

której  termin wpłaty dla pracodawcy upływa w dniu 10.02.2018 r. W celu wyeliminowania 

nieprawidłowości związanych z czasem pracy kierowców, do pracodawcy skierowano 

wystąpienie zawierające 1 wniosek dotyczący sprawowania właściwego nadzoru w celu 
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zapewnienia, aby kierowcy nie świadczyli pracy powyżej 10 godzin na dobie, jeżeli praca jest 

wykonywana w porze nocnej oznaczonej dla rozliczania czasu pracy.  

  

Przykład 3 

W innym przypadku kontroli u pracodawcy  objęła ogółem 8 kierowców oraz 1 308 dni 

aktywności  w okresie od listopada 2016 r. do kwietnia 2017 r. Przedmiotem prowadzonej 

działalności jest wykonywanie krajowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy.  

W zakresie czasu pracy i czasu aktywności kierowców odnotowano nieprawidłowości 

polegające na: 

▪ braku zapewnienia wymaganej przerwy przy prowadzeniu pojazdu przez okres dłuższy 

niż 4,5 godziny u 2 kierowców, a liczbę naruszeń zanotowano w 6 przypadkach, 

▪ braku oznaczenia pory nocnej dla rozliczania czasu pracy kierowców w wymiarze  

4 kolejnych godzin pomiędzy godzinami 24:00, a 07:00, 

▪ braku odebrania od 8 kierowców pisemnych oświadczeń o pozostawaniu lub nie 

pozostawaniu w zatrudnieniu u innego pracodawcy oraz o przeciętnej tygodniowej liczbie 

godzin wykonywanych  przewozów drogowych lub innych czynności, na innej podstawie 

niż stosunek pracy, albo o ich nie  wykonywaniu, 

▪ braku zapewnienia, aby kierowcy odbierali przerwę w wymiarze 15 minut do lub tuż po  

6 godzinach pracy, co odnotowano u 7 kierowców, a liczba naruszeń wyniosła 37 dni.     

Inspektor pracy wydał i skierował w dniu 28.06.2017 r. do pracodawcy decyzję  

o nałożeniu kary pieniężnej w wysokości 3 700 zł. Pracodawca wystąpił z pisemnym 

wnioskiem o rozłożenie płatności kary pieniężnej na raty, który został pozytywnie rozpatrzony 

dla strony decyzją z dnia 04.08.2017 r. Nałożona kara pieniężna według stanu na dzień 

31.12.2017 r. została wpłacona w łącznej kwocie 1 300 zł. Do pracodawcy inspektor pracy 

skierował wystąpienie zawierające 2 wnioski o wyeliminowanie w przyszłości naruszeń  

w zakresie czasu pracy polegające na tym, aby kierowcy odbierali przerwę w wymiarze  

15 minut do 6 lub tuż po 6 godzinach pracy oraz, aby oznaczono porę nocną dla rozliczania 

czasu pracy kierowców pracy. Wnioski zostały wdrożone do wykonania.           

 

Najczęstsze przyczyny naruszeń prawa 

Przyczyny stwierdzonych naruszeń przepisów o czasie pracy i czasie aktywności 

kierowców są złożone i wielowątkowe, gdyż leżą zarówno po stronie pracodawców, 

pracowników zatrudnionych u pracodawców, którzy podejmują decyzje o charakterze 

spedycyjnym i zlecają oraz określają realizację zadań przewozowych dla kierowców, jak  

i przez samych kierowców. 
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Pracodawcy powołując się na utrzymujący się światowy kryzys gospodarczy twierdzą, 

że naruszenia przepisów wynikają ze wzrostu kosztów gospodarczych prowadzonej 

działalności gospodarczej w sferze usług transportowych. Przedsiębiorstwom transportowym, 

które realizują międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy, kontrahenci narzucają ceny 

jednostkowe na realizację usługi transportowej za wykonanie usługi, które są przez nich 

sukcesywnie obniżane, a przy wzroście kosztów eksploatacji pojazdów, skutkuje to szukaniem 

przez pracodawców oszczędności. Tych oszczędności, pracodawcy szukają poprzez 

zwiększanie i maksymalizację realizacji zadań przewozowych przez zatrudnionych kierowców. 

Również powodem naruszeń norm socjalnych w zakresie czasu jazdy i skracaniem 

odpoczynków jest konieczność szybkiego i terminowego wykonania zadań przewozowych pod 

groźbą wysokich kar umownych narzucanych przez kontrahentów na rzecz, których 

świadczone są usługi transportowe. 

Pracodawcy nie szukają innych rozwiązań, np. poprzez wykonywanie transportu 

drogowego rzeczy na długich trasach międzynarodowych przez załogi (2-osobowe obsady 

pojazdu), gdyż to się nie opłaca, chyba że jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa dla 

przewożonego towaru o dużej wartości i kierowców, którzy mogą być narażeni na ataki 

zorganizowanych grup przestępczych w określonych krajach. Przedsiębiorcy w celu 

wyeliminowania nieefektywnej eksploatacji pojazdu będącego w trasie poza granicami kraju, 

zlecają tym kierowcom realizację nowych dodatkowych zadań, aby w sposób  maksymalny 

wykorzystać pojazd, którego użytkowanie ma przynosić wymierne efekty ekonomiczne, a co 

pośrednio związane jest z tym, że pracodawca eksploatuje pojazdy zakupione w ramach 

kredytu i spłaca raty leasingowe.  

W składanych wyjaśnieniach przedsiębiorcy najczęściej podkreślają, że nie mogą 

pozwolić sobie na tzw. puste przebiegi, gdyż to powoduje wymierne straty dla przedsiębiorcy, 

a liczy się zysk, a nie działanie ze stratą. Konsekwencją takiego, z ich punktu widzenia 

racjonalnego działania, jest świadczenie pracy przez kierowców pod presją zarówno czasu, 

jak i terminów realizacji zadań przewozowych, co prowadzi do naruszeń przepisów w zakresie 

czasu jazdy, przerw w prowadzeniu pojazdu jak i dziennego odpoczynku dla kierowcy. 

Również na występowanie naruszeń mają wpływ okoliczności związane z wydłużonym 

czasem oczekiwania na załadunek lub rozładunek.  

Wpływ na występowanie naruszeń w zakresie czasu aktywności kierowców mają 

również niewłaściwe zachowania kierowców, którzy z przyzwyczajenia i z rutyny oraz 

celowego i świadomego działania nie stosują się do przepisów rozporządzenia (WE)  

nr 561/2006 z 15 marca 2006 r. Parlamentu i Unii Europejskiej, co wyraża się złym 

planowaniem wykonania zadania przewozowego, niewłaściwym planowaniem przerw 

podczas prowadzenia pojazdu, nieumiejętnym planowaniem trasy przemieszczenia ładunku 
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po drogach publicznych, bezzasadnym niczym nieusprawiedliwionym krótkotrwałym 

uruchamianiem pojazdu podczas postoju, co powoduje przerwanie, albo dziennego, albo 

tygodniowego okresu odpoczynku. Niefrasobliwością i brakiem odpowiedzialności kierowcy, 

planując trasę przemieszczenia ładunku nie stosują się do poleceń bezpośrednich 

przełożonych lub nie prowadzą analizy zaistniałych zdarzeń na drogach publicznych (np. 

konieczność objazdu zamkniętych odcinków dróg publicznych z różnych względów).  

W ocenie inspektorów pracy najczęstszą przyczyną stwierdzonych nieprawidłowości po 

stronie pracodawców są: 

▪ niepełny lub czasami brak właściwego nadzoru pracodawców nad rozplanowaniem trasy 

przebiegu przewozu rzeczy, 

▪ brak prowadzenia regularnych kontroli i ocen wczytanych danych z tachografów zarówno 

analogowych jak i cyfrowych, 

▪ brak nadzoru nad pracą spedytorów i dysponentów działających w imieniu i na rzecz 

pracodawców w zakresie zapewnienia wydawania kierowcom odpowiednich poleceń 

wykonania zadania przewozowego, 

▪ brak analizy sczytywanych danych z tachografów i kart kierowców przez pracodawców pod 

kątem wyciągania wniosków wobec kierowców w przypadku zaistniałych naruszeń 

przepisów czasu aktywności przez kierowców.  

W ocenie inspektorów pracy nieprawidłowości występują również po stronie kierowców, 

którzy mając świadomość wystąpienia naruszenia przepisów o czasie aktywności, nie realizują 

obowiązku jaki na nich spoczywa, a który wynika z art. 12 rozporządzenia (WE) nr 561/2006.  

Kierowca, jeżeli sytuacja na drodze to uzasadnia i nie stanowi to zagrożenia 

bezpieczeństwa na drodze publicznej, kiedy osiągnie odpowiednie miejsce postoju, nie 

dokonuje pisemnej adnotacji na wykresówce lub na wydruku danych wczytanych z tachografu 

cyfrowego, przyczyn stanowiących uzasadnione odstępstwo od naruszenia przepisów czasu 

aktywności w zakresie niezbędnym dla zapewnienia bezpieczeństwa osób, pojazdu, ładunku.  

 

Komentarz do wyników z kontroli 

W ocenie inspektorów pracy charakter prowadzonej działalności transportowej, czy jest to 

zarobkowy przewóz rzeczy i osób, czy też na potrzeby własne nie ma wpływu na występujące 

nieprawidłowości. Rolą inspektorów jest to, aby minimalizować ilość naruszeń, jak  

i uświadamiać przedsiębiorcom jakie są skutki związane z naruszeniem przepisów o czasie 

aktywności przede wszystkim w sferze bezpieczeństwa na drogach publicznych zarówno dla 

kierowców, jak i innych użytkowników ruchu drogowego. 
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 Współpraca z innymi organami, stowarzyszeniami, partnerami społecznymi 

Inspektorzy pracy realizując kontrole w zakresie czasu aktywności kierowców nie 

współpracowali z innymi organami, nie korzystali ze współpracy ze stowarzyszeniami 

przewoźników oraz innymi partnerami społeczno-zawodowymi.  

Inspektorzy pracy w trakcie prowadzonych kontroli doradzali i instruowali oraz informowali 

zarówno pracodawców jak i kierowców o konieczności przestrzegania socjalnych norm 

bezpieczeństwa w celu zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz skutkach  

i konsekwencjach ich nieprzestrzegania dla samych kierowców i innych użytkowników ruchu. 

Inspektorzy pracy uczulali przewoźników i kierowców, że zmęczenie kierowcy, który nie 

odbiera w prawidłowy sposób odpoczynków i nie robi przerw w prowadzeniu pojazdu o dużej 

masie całkowitej może wywołać poważne skutki dla zdrowia i życia innych użytkowników 

ruchu, jak i dla samych kierujących pojazdem, nie wspominając już o aspekcie finansowych 

szkód znacznych rozmiarów, dla przewoźników, a przy przewożeniu towarów niebezpiecznych 

i dla środowiska naturalnego poprzez jego skażenie.     

 

Wnioski 

W ocenie inspektorów pracy konieczne jest prowadzenie działalności promocyjnej  

w zakresie profilaktycznej działalności szkoleniowej zwłaszcza dla małych i średnich 

pracodawców, gdyż w ich przypadku pokutuje brak odpowiedniej wiedzy i świadomości 

prawnej o obowiązujących przepisach dotyczących zarówno czasu pracy jak i czasu 

aktywności kierowców. Również brak rozumienia obowiązujących regulacji prawnych 

związanych z czasem pracy i aktywności kierowców, gdyż zarówno przedsiębiorcy 

zatrudniający pracowników na stanowisku kierowcy oraz sami kierowcy nie widzą istotnych 

równic pomiędzy pojęciami związanymi z czasem prowadzenia pojazdu i czasem 

odpoczynków oraz z normami wynikającymi z systemu czasu pracy jak i obowiązującymi 

pojęciami, takimi jak pojęcie postoju w ramach gotowości i dyspozycji kierowcy, a okresem 

dyżurów, które nie jest wliczany do czasu pracy. 
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VII. Działania w obszarze legalności zatrudnienia 

1. Kontrola legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej obywateli polskich 
 

W 2017 r. w ramach właściwości Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu  

przeprowadzono łącznie 2040 kontroli legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej  

w ramach realizacji tematu T013 gdzie kontrolą objęto 14 421 osób w tym 13 004 osób 

świadczących pracę w sektorze prywatnym, z czego m.in. 11 477 osób w sektorze krajowym. 

 

Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości 

▪ brak potwierdzania zawarcia umowy o pracę i jej warunków na piśmie - 117 przypadków, 

▪ brak zgłoszenia pracowników jak i osób którym powierzono wykonywanie innej pracy   

zarobkowej na podstawie umów cywilnoprawnych do ubezpieczenia społecznego - 469 

przypadków,  

▪ brak zgłoszenia przez bezrobotnego do właściwego powiatowego urzędu pracy o podjęciu 

zatrudnienia,  innej pracy zarobkowej lub działalności pozarolniczej - 35 przypadków. 

 

Praktyki w postępowaniu pracodawców służące obejściu obowiązujących przepisów 
prawa o legalnym powierzaniu pracy – w ocenie kontrolujących 

▪ powierzanie pracy całkowicie „na czarno” bez tworzenia jakichkolwiek śladów  

w dokumentach zakładu, szczególnie w miejscach trudno dostępnych dla szybkiego 

dotarcia tam niezapowiedzianej kontroli, 

▪  instruowanie osób wykonujących pracę, iż w przypadku otrzymania uprzedzenia  

o wszczętej kontroli winni starać się schować lub po prostu uciec z miejsca pracy, najlepiej 

niepostrzeżenie, 

▪ instruowanie osób wykonujących pracę, iż w przypadku jakiejkolwiek kontroli skutkującej 

kontaktem z nimi organów kontroli winni zaprzeczać, że wykonują pracę, lecz mają 

twierdzić, że np. przyszli w odwiedziny, 

▪  stosowanie tzw. okresów próbnych, podczas których ocenia się przydatność danej osoby 

do określonej pracy, zatrudniając ją bez zawarcia jakiejkolwiek umowy na piśmie jak i bez 

zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego, 

▪ zawieranie umów na „wszelki wypadek”, (np. w przypadku kontroli PIP), które faktycznie 

istnieją tylko przez okres wykonywania pracy, zaś po jej umowa jest niszczona, lub bez 

wskazani daty, 

▪ kreowanie wszelkiego rodzaju utrudnień i innych warunków opóźniających, aby nie 

dopuścić do niezwłocznego udania się kontrolujących na miejsce pracy w danym 

zakładzie, np. zatrzymywanie kontrolujących przez ochronę zakładu; kierowanie 
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kontrolujących najpierw na rozmowy do osób zarządzających, niekiedy jakoby 

nieświadomie do osób w zakładzie akurat nieobecnych; długa weryfikacja dokumentów 

upoważaniających do kontroli, 

▪ rejestrowanie firm na adresy tzw. wirtualnych biur i nierozpowszechnianie informacji 

wskazujących na faktyczne miejsce działalności zakładu, celem praktycznego 

wyeliminowania wszczęcia jakiejkolwiek niezapowiedzianej kontroli, 

▪ rejestrowanie firm na adresy w innym województwie, niż faktyczne miejsce prowadzenia 

działalności zakładu, celem praktycznego wyeliminowania skutecznej kontroli związanej 

jednocześnie z oględzinami stanu faktycznego i jednoczesną analizą prowadzonej na tę 

okoliczność dokumentacji, 

▪ ukrywanie prawdziwego stanu (ilości) osób wykonujących pracę, zwłaszcza nieujawnianie 

zatrudniania w przeszłości osób, którzy już zakończyli pracę; okazywanie do kontroli 

wyłącznie dokumentów osób, których pracę udało się kontrolującemu stwierdzić naocznie, 

▪ tworzenie dokumentacji z przebiegu pracy osób wyłącznie na cele ewentualnej kontroli – 

zwłaszcza o charakterze pracy na umowę o dzieło – niewykazywanie pracy tych osób  

w żadnym rejestrze np. ZUS czy podatkowym, w miarę możności niewydawanie tym 

osobom żadnych dokumentów świadczących o wykonywaniu pracy, 

 

Przyczyny nieprawidłowości w ocenie kontrolujących  

▪ możliwość zawierania umów cywilnoprawnych w formie ustnej (w tym powszechnie 

stosowanych umów o dzieło), 

▪ braku przepisu, który zobowiązał by pracodawcę lub przedsiębiorcę do przechowywania 

w miejscu pracy kopii umów jako dowodu zawarcia ich na piśmie, jak i dowodu zgłoszenia 

ich do ubezpieczenia społecznego, 

▪ 7 dniowy termin do zgłoszenia pracownika jak i osoby której powierzono wykonywanie 

pracy zarobkowej do ubezpieczenia społecznego (często w trakcie kontroli oświadczają, 

że dana osoba zastana na stanowisku pracy w przypadku umów cywilnoprawnych pracuje 

od dnia poprzedzającego kontrolę czyli od wczoraj lub „ od 3-4 dni”), 

▪ bezpośrednie dotarcie inspektorów pracy do miejsc wykonywania pracy w budownictwie 

jest często niemożliwe, bez uprzedniego zgłoszenia się do siedziby podmiotu lub 

przeprowadzenia wcześniejszego rozpoznania (do czego inspektor pracy nie jest 

formalnie uprawniony), 

▪ naruszenia przepisów wynikały na ogół ze świadomego działania pracodawców  

i przedsiębiorców, podejmowanego najczęściej w celu osiągnięcia nienależnych korzyści 

finansowych, 
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▪ słabą świadomość „małych” przedsiębiorców w zakresie obowiązku zapewnienia 

przestrzegania przepisów prawa pracy w tym przepisów dot. legalności zatrudnienia i innej 

pracy zarobkowej – np. w branży budowlanej czy gastronomicznej nadal pokutuje 

wykonywanie pracy na tzw. próbę w celu sprawdzenia umiejętności osoby zgłaszającej 

chęć podjęcia zatrudnienia, 

▪ zgoda pracobiorców na wykonywanie pracy nielegalnej, dla których może być korzystne 

otrzymywanie nie zadeklarowanego wynagrodzenia (bezrobotni, studenci, korzystający 

ze świadczeń socjalnych lub posiadający zobowiązania finansowe, np. alimenty), 

▪ dla osób świadczących pracę w szarej strefie korzyści wynikające z rejestracji 

zatrudnienia (świadczenia socjalne, ochrona pracy oraz wysokość przyszłej emerytury) są 

dla nich mało istotne, 

▪ utrudnianie polskim pracownikom możliwości legalnego zatrudnienia, w celu zatrudniania 

osób pochodzących z państw trzecich, głównie z Ukrainy (brak realnej ochrony polskiego 

rynku pracy). 

 

 Przyczyny nieprawidłowości w ocenie pracodawców i przedsiębiorców  

▪ wszelkie naruszenia przepisów, w tym nielegalne zatrudnianie i wykonywanie innej pracy 

zarobkowej, wynikają z konieczności obniżania i tak wysokich wg. nich kosztów pracy,  

▪ uniknięcie przez nich czasochłonnych i skomplikowanych procedur urzędowych, 

zwłaszcza przy zatrudnianiu bądź powierzaniu innej pracy zarobkowej na krótkie okresy 

bądź do pracy sezonowej. 

 

Ocena stanu faktycznego w związku z nowelizacją przepisów od 1.09.2016 r. - art. 29 
§ 2 k.p., tzw. „syndrom pierwszej dniówki” 

Dane statystyczne jednoznacznie wskazują, iż skala nielegalnego zatrudnienia 

pracowników bez umów zawartych na piśmie, ujawnionego w woj. dolnośląskim w roku 2017 

wróciła do poziomu z roku 2015. Oznacza to, iż zmiana przepisów, która nastąpiła z dniem  

1 czerwca 2016 r. nie odniosła trwałego skutku w postaci zawierania umów o pracę przed 

dopuszczeniem pracownika do pracy. Odnotowana jest nowa praktyka polegającą na tym, iż 

pracodawcy proponują wykonywanie pracy na podstawie umów cywilnoprawnych, co 

potwierdzają osoby objęte kontrolą. W tej  sytuacji inspektor pracy nie ma możliwości  

stwierdzenia, aby przepis art. 29 § 2 kodeksu pracy formalnie miał zastosowanie. 

Jednocześnie ze względu na często krótki okres pracy (np. 1-2 dni) inspektor pracy nie  ma 

możliwości, aby dokonać oceny, iż warunki świadczenia pracy odpowiadają stosunkowi pracy, 

a nie stosunkowi cywilnemu.  
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 Postępowania karne 

W 2017 roku inspektorzy OIP we Wrocławiu skierowali do Policji 36 zawiadomień  

z zarzutami z art. 225 § 2 k.k., oraz 7 zawiadomień do Prokuratury z zarzutami z art. art. 218 

§ 1a i 9 zawiadomień z art. 219 k.k.  

 

Współpraca z innymi organami 

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 współdziałania są powiadomienia wyżej 

wymienionych organów o naruszeniu przepisów dot. legalności zatrudnienia, jak i czynności 

kontrolne przeprowadzane na wniosek ww. instytucji.  

Należy podkreślić, że współpraca między Oddziałami terenowymi PIP i powiatowymi 

urzędami pracy układała się bardzo dobrze. 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, jak i Oddziały ZUS na powiadomienia do nich kierowane, 

często zwracają się z prośbą do PIP o udostępnienie uwierzytelnionej kserokopii dokumentacji 

przeprowadzonych kontroli u danego przedsiębiorcy w części istotnej dla przeprowadzenia 

postępowania 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. Coraz częściej 

urzędy skarbowe, jak i jednostki terenowe ZUS przesyłają do OIP we Wrocławiu, jak  

i w podległych mu oddziałach, wszelkie zawiadomienia o nieprawidłowości za zakresu 

nieprzestrzegania przepisów prawa pracy, w tym przepisów dot. legalności zatrudnienia, jak 

i wykonywania pracy zarobkowej do ewentualnego ich wykorzystania łącznie 

z przeprowadzeniem kontroli w tym zakresie. 

Współpraca ze strażą graniczną jak co roku układa się bardzo dobrze. Oczywiście 

głównym polem współpracy inspekcji pracy ze strażą graniczną jest kontrolowanie legalności 

wykonywania pracy przez cudzoziemców, ale niektóre wspólnie przeprowadzone kontrole 

przynoszą również efekty w zakresie legalizacji pracy obywateli polskich. 
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Jeśli chodzi o policję, współpraca jest realizowana 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.  

W ramach kontroli przeprowadzanych przez inspektorów pracy OIP we Wrocławiu  

w 2017 r. przeprowadzono kilka zmasowanych akcji /interwencji  wspólnie z takimi służbami 

jak Straż Graniczna, Policja, Straż Miejska, obejmując nimi w sumie kilkanaście podmiotów.  

Kilka akcji zostało przeprowadzonych na wniosek wrocławskiej Straży Miejskiej lub 

wrocławskiej Policji w klubach nocnych (w agencjach towarzyskich na terenie miasta 

Wrocławia). 

 

Wnioski 

Przeprowadzone kontrole wykazały, że skala nieprawidłowości jakie zostały ujawnione 

w roku 2017, zwłaszcza w zakresie zatrudnienia i powierzania innej pracy zarobkowej 

utrzymują się w większości badanych zagadnień na zbliżonym poziomie. Dlatego niezbędne 

jest wprowadzenie wszelkich zmian legislacyjnych ograniczających możliwość powierzania 

pracy w sposób nielegalny,  w tym: 

▪ 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, 

▪ wprowadzenie obowiązku zawierania wszystkich umów cywilnoprawnych w formie 

pisemnej, z obowiązkiem zawierania ich przed dopuszczeniem do pracy, co zmniejszyłoby 

atrakcyjność tej formy powierzania pracy, 

▪ 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 

składkowym w  zakresie ubezpieczeń społecznych, 

▪ urealnienie systemu sankcji z tytułu powierzania nielegalnej pracy i z tytułu nielegalnego 

wykonywania pracy przez obywateli polskich, tj. rezygnacja w tym zakresie z trybu 

wykroczeniowego i przejście na tryb kar administracyjnych nakładanych w drodze decyzji 

administracyjnych na podmioty gospodarcze (zamiast „poszukiwania” osób fizycznych  

w danej firmie winnych nieprawidłowości), względnie umożliwieniu w jak najszerszym 

zakresie stosowania przez inspektorów pracy postępowania mandatowego w razie  
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stwierdzenia w trakcie kontroli wykroczenia polegającego na naruszeniu przepisów 

ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 

▪ 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. 

 

 

2. Kontrola legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej oraz 
wykonywania pracy przez cudzoziemców 

 
W 2017 r. inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu, w tym  

w Oddziałach w Jeleniej Górze, Kłodzku, Legnicy i Wałbrzychu przeprowadzili kontrole 

legalności zatrudnienia cudzoziemców w 860 podmiotach, w tym 708 kontroli /ponad 80%/ 

w podmiotach powierzających pracę ob. Ukrainy. 

 

Liczba cudzoziemców objętych kontrolą – 5 613 cudzoziemców, w tym 4 949  (prawie  

90% )  byli to obywatele Ukrainy 

▪ ujawniono 1314 przypadków powierzenia nielegalnego wykonywania pracy 

cudzoziemcom, co stanowi ponad 26% cudzoziemców skontrolowanych / statystycznie co 

czwartemu objętemu kontrolą cudzoziemcowi praca była powierzana nielegalnie/. Pośród 

nielegalnie pracujących cudzoziemców 1 285 /ok. 98%/ stanowili ob. Ukrainy. W ponad 

90% przypadków nielegalne powierzenie pracy było skutkiem nieuzyskania zezwolenia na 

pracę cudzoziemca, bądź powierzania pracy na innych warunkach niż w zarejestrowanym 

w PUP oświadczeniu 

Struktura kontrolowanych podmiotów wg branż 

▪ w ramach Sekcji PKD C. Przetwórstwo przemysłowe, w tym także tzw. agencje 

outsourcingowe organizujące pracę cudzoziemców w różnego rodzaju zakładach 

przemysłowych na terenie województwa, 

▪ w ramach Sekcji PKD N. Usługi administrowania, w tym także agencje pracy 

tymczasowej kierujące cudzoziemców do pracy do wszelkiego rodzaju zakładów bez 

wyróżniania ich branż. 

Szacuje się, że około 40-50% cudzoziemców objętych kontrolami, mogło faktycznie 

wykonywać pracę w podmiotach zajmujących się de facto zawodowo organizowaniem pracy 

cudzoziemców na terytorium RP. W podmiotach tych największa była także skala ujawnianych 

nieprawidłowości. 
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Zjawisko powierzania cudzoziemcom nielegalnego wykonywania pracy oraz 
nielegalnego wykonywania pracy przez cudzoziemców - ogólna analiza zjawiska 

 
Podmiotami, w których występuje największa skala nieprawidłowości przy powierzaniu 

pracy cudzoziemcom, w tym zwłaszcza nielegalnego zatrudnienia, nieprzerwanie pozostają 

tzw. agencje outsourcingowe oraz agencje pracy tymczasowej, tj. podmioty, które faktycznie 

jedynie legalizują pobyt i pracę cudzoziemców, a faktycznie nie korzystają z pracy 

wykonywanej przez tych pracowników. Istotnym problemem przeprowadzanych kontroli  

w takich podmiotach jest brak możliwości porównania faktycznych warunków pracy  

z warunkami w dokumentach legalizujących pracę – ze względu na przechowywanie 

dokumentów w miejscach innych niż osoby pracujące.  

Należy zauważyć, że czas oczekiwania na wydane decyzji w sprawie zezwolenia na 

cudzoziemca w DUW we Wrocławiu wynosi nawet kilkanaście miesięcy. Wprowadzenie ruchu 

bezwizowego z Ukrainą tylko tę sytuację pogorszyło, albowiem – m.in. z uwagi na prawo do 

legalnego pobytu cudzoziemców w RP w czasie oczekiwania na decyzję pobytową – składanie 

przez cudzoziemców, którzy wjechali w ramach ruchu bezwizowego, wniosków o kartę pobytu 

jest traktowane jako zastępstwo dotychczasowej możliwości / konieczności uzyskiwania wiz 

długoterminowych w konsulatach za granicą. Cudzoziemcy, aby uzyskać w przyszłości 

zezwolenie winni wykazać w dokumentach do urzędu, iż posiadają źródło utrzymania na 

wnioskowany okres. Skutkuje to zwiększeniem skali szarej strefy nielegalnej pracy 

cudzoziemców, którzy nie chcą opuszczać terytorium RP. 

 

Praktyki w postępowaniu pracodawców służące obejściu obowiązujących przepisów 
prawa o legalnym powierzaniu pracy cudzoziemcom 

▪ powierzanie cudzoziemcom pracy w miejscach trudno dostępnych dla szybkiego dotarcia 

tam niezapowiedzianej kontroli (bez tworzenia jakichkolwiek śladów w dokumentach 

zakładu), 

▪ instruowanie cudzoziemców, iż w przypadku otrzymania uprzedzenia o wszczętej kontroli: 

winni starać się schować lub po prostu uciec z miejsca pracy; zaprzeczać, że wykonują 

pracę, lecz mają twierdzić, że np. przyszli w odwiedziny; udawać, że nie znają języka 

polskiego, 

▪ kreowanie wszelkiego rodzaju utrudnień i innych warunków opóźniających, aby nie 

dopuścić do niezwłocznego udania się kontrolujących na miejsce pracy cudzoziemców  

w danym zakładzie, 
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▪ rejestrowanie firm na adresy tzw. wirtualnych biur i nierozpowszechnianie informacji 

wskazujących na faktyczne miejsce działalności zakładu, celem praktycznego 

wyeliminowania wszczęcia jakiejkolwiek niezapowiedzianej kontroli, 

▪ rejestrowanie firm na adresy w innym województwie, niż faktyczne miejsce działalności 

zakładu/miejsce pracy cudzoziemców, 

▪ ukrywanie prawdziwego stanu (ilości) zatrudnienia cudzoziemców, zwłaszcza 

nieujawnianie zatrudniania w przeszłości cudzoziemców, którzy już zakończyli pracę; 

okazywanie do kontroli wyłącznie dokumentów cudzoziemców, których pracę udało się 

kontrolującemu stwierdzić naocznie, 

▪ tworzenie dokumentacji z przebiegu pracy cudzoziemców wyłącznie na cele ewentualnej 

kontroli i/lub tworzenie na potrzeby kontroli dokumentów i innych materiałów mających 

zaprzeczać pracy cudzoziemców nierejestrowanych ujawnionych / zastanych w zakładzie 

w czasie wszczęcia kontroli; tworzenie dokumentacji niezgodnej ze stanem faktycznym.  

 

Przyczyny nieprawidłowości 

▪ brak rzeczywistej-realnej  polityki imigracyjnej, ideologia otwartych drzwi, 

▪ tworzenie się struktur biznesowych zajmujących się wyłącznie sprowadzaniem 

cudzoziemców oraz biznesu wokół  legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców, 

▪ brak realnych sankcji z tytułu powierzania cudzoziemcom nielegalnej pracy i z tytułu 

nielegalnego wykonywania pracy przez cudzoziemców, 

▪ złożoność rozwiązań  prawych, 

▪ realne możliwości prowadzenia  czynności kontrolnych przez instytucje kontrolne. 

 

Działania prewencyjne 

W 2017 r. inspektorzy pracy OIP Wrocław przeciętnie niemal raz w miesiącu 

popularyzowali wiedzę z zakresu prawa pracy, w tym legalności zatrudnienia cudzoziemców 

podczas targów pracy, imprez tematycznych, dni otwartych, konferencjach, seminariach 

organizowanych lub współorganizowanych przez partnerów społecznych, związki zawodowe, 

stowarzyszenia, organizacje pracodawców, uczelnie wyższe itp. Ponadto, kilkukrotnie 

przedstawiciele OIP Wrocław uczestniczyli w spotkaniach z przedstawicielami samorządu 

terytorialnego, gospodarczego, zawodowego, placówek naukowo-badawczych, stowarzyszeń, 

terenowych organów administracji państwowej, ponadzakładowych organizacji związkowych 

itp.  
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Współpraca z innymi organami 

W zakresie współpracy z dolnośląskimi placówkami Straży Granicznej, wydziałem ds. 

cudzoziemców Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, a także z powiatowymi urzędami 

pracy, stwierdzić należy, iż jest ona prowadzona na bieżąco, kontakty prowadzone są zwykle 

na poziomie roboczym, inspektorzy z sekcji kontroli legalności zatrudnienia posiadają kontakty 

telefoniczne bezpośrednio do wielu funkcjonariuszy SG i urzędników DUW i PUP zajmujących 

się sprawami cudzoziemców. Współpraca w zakresie udzielania informacji czy niezbędnej 

pomocy służbowej układa się zasadniczo wzorowo. W przypadku współpracy z wydziałem ds. 

cudzoziemców Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego jej słabą stroną jest praktyczny brak 

możliwości otrzymania z tego urzędu w terminie informacji pisemnych. Zasadniczo współpraca 

ze Strażą Graniczną oceniana jest jako bardzo dobra. Jedynym mankamentem wydaje się 

niewielka ilość i niekorzystna niekiedy lokalizacja placówek SG oraz niewielka liczba 

funkcjonariuszy w stosunku do realnych potrzeb kontrolnych, wynikających z ilości 

cudzoziemców przebywających i pracujących na obszarze woj. dolnośląskiego. Utrudnia to 

czasami zorganizowanie i przeprowadzenie wspólnych działań w krótkim terminie.  

W ramach OIP we Wrocławiu w 2017r. przeprowadzono kilkanaście zmasowanych akcji  

wspólnie z takimi służbami jak Straż Graniczna, Policja, Straż Miejsca, obejmując nimi w sumie 

kilkadziesiąt podmiotów. Większość akcji była przeprowadzona na wniosek PIP. Wskutek ww. 

połączonych akcji stwierdzono łącznie co najmniej kilkadziesiąt przypadków nielegalnego 

wykonywania pracy przez cudzoziemców.  

 

Wnioski 

Za pożądane należy uznać działania ustawodawcze nakierowane na zmiany prawne, 

eliminujące główne przyczyny nieprawidłowości, tj.: 

▪ 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 uproszczenie (obecnie niesamowicie 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, 

▪ uregulowanie rynku tzw. agencji outsourcingowych / zajmujących się zawodowo 

organizowaniem pracy cudzoziemców poza prawem dot. agencji pracy tymczasowej, 
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▪ uregulowanie rynku podmiotów zajmujących się zawodowo legalizacją pobytu i pracy 

cudzoziemców, 

▪ urealnienie systemu sankcji z tytułu powierzania cudzoziemcom nielegalnej pracy i z tytułu 

nielegalnego wykonywania pracy przez cudzoziemców, tj. rezygnacja w tym zakresie  

z trybu wykroczeniowego i przejście na tryb kar administracyjnych nakładanych w drodze 

decyzji administracyjnych. 

  

3. Delegowanie pracowników z terytorium RP 
 

W roku 2017 inspektorzy Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu prowadzili  

17 kontroli. Kontrole w zakresie delegowania pracowników w ramach świadczenia usług  

z terytorium RP przeprowadzono w podmiotach prowadzących następujący rodzaj 

działalności: 

▪ przetwórstwo przemysłowe 3 podmioty 

▪ budownictwo 2 podmioty 

▪ transport i gospodarka magazynowa 2 podmioty 

▪ zakwaterowanie i usług gastronomiczne 1 podmiot 

▪ działalność profesjonalna 1 podmiot 

▪ usługi administrowania 5 podmiotów 

▪ opieka zdrowotna i pomoc społeczna 2 podmioty 

 

Kontrole związane z wnioskiem o informacje skierowanym do PIP przez instytucję 
łącznikową z UE/EOG/Szwajcarii 

Łącznie w roku sprawozdawczym w Okręgowym Inspektoracie Pracy we Wrocławiu 

badano 28 wniosków instytucji łącznikowych z następujących krajów: Austria, Belgia, Czechy, 

Dania, Francja, Holandia, Łotwa, Niemcy. 

 

Kontrole, w wyniku których skierowano wnioski do Departamentu Legalności 
Zatrudnienia w ramach instytucji łącznikowej 

W 2017r. ze strony OIP Wrocław zostały skierowane 3 sprawy celem rozważenia 

możliwości ich skierowania do właściwych instytucji łącznikowych.  

 

Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości 

▪ niepotwierdzanie pracownikom na piśmie zmian warunków zatrudnienia w zakresie miejsca 

świadczenia pracy i wynagrodzenia należnego za pracę w związku z delegowaniem ich do 

pracy poza granice kraju, 
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▪ nieustalenie warunków wynagradzania obowiązujących w okresie delegowania w żadnym 

wewnątrzzakładowym źródle prawa pracy ani w treści umowy o pracę, 

▪ nierzetelne prowadzenie ewidencji czasu pracy w okresie delegowania do pracy poza 

granice kraju, 

▪ nieprawidłowe ustalenie wysokości wynagrodzenia należnego za okres urlopu 

wypoczynkowego, 

▪ niewypłacenie świadczenia pieniężnego za czas urlopu wypoczynkowego związanego  

z obowiązkową przynależnością w okresie delegowania do pracy do kasy urlopowej, 

▪ ustalenie nieprawidłowej podstawy wynagrodzenia chorobowego należnego w okresie 

delegowania do pracy za granicę. 

Zauważyć także należy, że najczęściej spotykanej nieprawidłowości, tj. zastępowania 

delegowania do pracy poza granice kraju podróżą służbową, nie można uznać za naruszenie 

prawa, lecz wyłącznie za jego obejście. 

 

Praktyki służące obejściu obowiązujących przepisów prawa 

Bieżący rok sprawozdawczy jest kolejnym, w którym jako proceder mający na celu 

obejście prawa, wskazać należy kierowanie osób, którym powierza się pracę, do jej 

wykonywania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w oparciu o polecenie podróży 

służbowej i wypłacanie diet z tytułu takiej podróży, w miejsce zmiany stałego miejsca 

świadczenia pracy i ustalenia w okresie delegowania wynagrodzenia za pracę w wysokości co 

najmniej minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w kraju przyjmującym. Działanie takie 

ma na celu obniżenie kosztów delegowania poprzez opłacanie należnych składek na 

ubezpieczenia społeczne wyłącznie od kwot wykazywanych na listach płac jako 

wynagrodzenie za pracę. Ten sposób ustalania wynagrodzenia powoduje także znaczne 

zaniżenie należności pracowniczych z tytułu wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego, 

wynagrodzenia chorobowego czy zasiłków chorobowych. 

Kolejnym działaniem dążącym do obejścia przepisów prawa mającym na celu obniżenie 

kosztów kierowania pracowników/zleceniobiorców do pracy poza granice kraju, jest zawieranie 

– prócz umowy na wykonywanie podstawowych czynności – pozornych umów na 

wykonywanie prac na terytorium Polski, np. na działalność marketingową, bądź wprowadzenie 

tych pozornych czynności do treści zawieranych umów. Działanie takie prowadzone jest przez 

przedsiębiorstwa, które nie spełniają kryteriów wysyłania, bądź w których osoby kierowane do 

pracy poza granicami kraju takich kryteriów nie spełniają, czyli tam, gdzie nie byłoby możliwym 

utrzymanie dla osób wysyłanych za granicę ustawodawstwa polskiego w zakresie 

zabezpieczenia społecznego. Uwzględniając owe pozorne czynności wykonywane na terenie 

kraju, osoba kierowana staje się pracownikiem świadczącym pracę w kilku krajach 
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jednocześnie, co pozwala na odprowadzanie składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)nr 883/2004  

z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. 

Sytuacja ta ma miejsce najczęściej w podmiotach prowadzących działalność polegającą na 

świadczeniu usług całodobowej opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi, które na 

terenie Polski zatrudniają wyłącznie personel administracyjny, a całość działalności prowadzą 

poza granicami kraju. Skierowania osób do pracy za granicą w celu świadczenia usług 

opiekuńczych nie można uznać za delegowanie w rozumieniu dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) z dnia 16 grudnia 1996r. dotyczącej delegowania pracowników  

w ramach świadczenia usług, gdyż świadczenie przez nich pracy poza Polską nie ma 

charakteru tymczasowego, jest wyłącznym celem zatrudnienia, pracownicy/zleceniobiorcy 

podlegają zastępowaniu przez kolejnych pracowników/zleceniobiorców do wykonywania pracy 

na tym samym stanowisku, a podmioty świadczące owe usługi osiągają przychody wyłącznie  

z działalności świadczonej poza granicami kraju. 

Wydaje się, iż w roku 2017 nasila się zjawisko pozornego delegowania cudzoziemców  

z krajów trzecich do wykonywania pracy na terytorium Republiki Czeskiej. Inspektorzy 

Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu ośmiokrotnie podejmowali w tym roku 

czynności związane z badaniem wniosków czeskiej instytucji łącznikowej (badanie trzech 

wniosków przeniesiono na rok 2018), dotyczących spółek akcyjnych, których wspólnikami  

(i zarządzającymi) są cudzoziemcy narodowości ukraińskiej, wysyłający swoich rodaków do 

pracy na terenie Czech, na podstawie dokumentów zezwalających na pracę, uzyskanych  

w Polsce. Zarządzający tymi spółkami wykorzystują wyrok Europejskiego Trybunału 

Sprawiedliwości (C-43/93) negujący możliwość wprowadzania dodatkowych ograniczeń  

w postaci konieczności uzyskania zezwolenia na pracę w kraju delegowania w sytuacji, gdy 

cudzoziemiec z kraju trzeciego legalnie świadczy pracę w kraju wysyłającym u pracodawcy 

kierującego do tymczasowo do pracy za granicą. Zauważyć jednak należy, że o ile wyrok ten 

jest słuszny i znajduje także odzwierciedlenie w polskich przepisach prawa (art. 87 ust. 2 pkt 

8 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy), zwalniając z obowiązku uzyskania 

zezwolenia na pracę w Polsce cudzoziemców uprawnionych do przebywania i wykonywania 

pracy na terytorium innego państwa członkowskiego, to nie powinien mieć on zastosowania  

w przypadku, gdy zatrudnienie cudzoziemca ma na celu wyłącznie skierowanie go do pracy 

na terytorium Czech przez przedsiębiorstwo nieprowadzące żadnej działalności w Polsce. 

Prowadzone w tym roku kontrole na wniosek czeskiej instytucji łącznikowej wskazują, że 

zarejestrowane w Polsce przez obywateli Ukrainy spółki, rejestrowały w Powiatowych 

Urzędach Pracy oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy na terytorium 

Polski w niewspółmiernie dużych ilościach do rzeczywistego zapotrzebowania na pracę. 
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Działalność wszystkich spółek z ograniczoną odpowiedzialnością objętych wnioskami 

czeskiej instytucji łącznikowej polega – przy bezprawnym wykorzystaniu swobody świadczenia 

usług – na wprowadzeniu cudzoziemców narodowości ukraińskiej na rynek pracy w Republice 

Czeskiej. 

Problemem związanym z kierowaniem do pracy na terytorium Czech cudzoziemców 

narodowości ukraińskiej na podstawie dokumentów zezwalających na wykonywanie pracy 

uzyskanych w Polsce, jest także kontrola legalności zatrudnienia tych cudzoziemców. Wydaje 

się wszak, iż bezprzedmiotowa jest kontrola legalności zatrudnienia w oparciu o przepisy 

polskiego prawa (tj. praca w warunkach określonych oświadczeniem o zamiarze powierzenia 

wykonywania pracy, oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy, zezwoleniu na pracę 

czy zezwoleniu na pracę sezonową), gdyż w rzeczywistości praca ta nie jest wykonywana na 

terytorium Polski. Kwestia legalności zatrudnienia powinna być rozpatrywana wyłącznie przez 

pryzmat prawa czeskiego. 

 

Bariery i uwarunkowania skuteczności realizacji zadań związanych z kontrolami 

Skuteczność działań Państwowej Inspekcji Pracy w obszarze delegowania jest 

blokowana na dwóch etapach. Pierwotnie – w toku postępowania kontrolnego, co najczęściej 

związane jest z brakiem kontaktu z osobami zarządzającymi podmiotem kontrolowanym. 

Następnie – w postępowaniu wykroczeniowym, którego nie można skutecznie przeprowadzić 

w sytuacji, gdy osoby odpowiedzialne za powstałe naruszenia, w tym w szczególności 

nieprzedstawienie dokumentów i oświadczeń umożliwiających dokonanie ustaleń, są 

obcokrajowcami nieprzebywającymi w Polsce, nieposiadającymi tu adresu dla doręczeń.  

W bieżącym roku sprawozdawczym po raz kolejny wystąpiły przypadki ujawnienia  

w toku kontroli niezapewnienia przez podmiot wysyłający pracowników do pracy poza granice 

kraju, wynagrodzenia co najmniej równego wynagrodzeniu minimalnego kraju przyjmującego, 

jednak w sytuacji, gdy podmiot nie świadczy już danej usługi za granicą, a pracownicy 

delegowani powrócili już do kraju. W takim przypadku konsekwencje zaistnienia 

nieprawidłowości nie zostają usunięte, gdyż inspektor pracy nie może wydać środka prawnego 

w oparciu o przepisy kraju obcego, natomiast przekazanie sprawy w ramach instytucji 

łącznikowej wydaje się być bezcelowe, gdyż instytucje te odmawiają rozpatrywania spraw 

indywidualnych. 

 

Problem tzw. „przedsiębiorstw skrzynek pocztowych” i biur wirtualnych 

Na 19 wniosków złożonych przez instytucje łącznikowe w 2017 r. 8 dotyczyło spółek 

zarejestrowanych w siedzibach biur wirtualnych bądź ewentualnie biur rachunkowo-

księgowych prowadzących ich sprawy. 
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W ostatnim roku ujawniono ponadto przypadki tworzenia biur wirtualnych właśnie przez 

obcokrajowców narodowości ukraińskiej, które świadczą usługi wirtualnego sekretariatu  

a także „udostępniania spółek” wyłącznie swoim rodakom. Osoby zarządzające takim 

sekretariatem bądź zakładają nowe spółki, bądź skupują udziały w już istniejących spółkach, 

a następnie odsprzedają je Ukraińcom chcącym prowadzić działalność w Polsce. Spotkano 

się np. z biurem wirtualnym, w którym zatrudniony jest wyłącznie ukraińsko i rosyjskojęzyczny 

personel, co także utrudnia prowadzenie czynności kontrolnych. 

 

Przyczyny nieprawidłowości 

Także i w tym roku należy powtórzyć ocenę w obszarze przyczyn stwierdzanych stanów 

faktycznych, którą stawiano w latach ubiegłych - uchybienia, które związane są  

z powierzaniem pracownikom pracy poza granicami kraju, tj. wynagradzanie pracowników 

dietami z tytułu podróży służbowej bądź nieprawidłowości w zakresie ustalania wysokości 

świadczeń należnych z tytułu świadczenia pracy (wynagrodzeń za czas urlopów 

wypoczynkowych, wynagrodzeń chorobowych czy ekwiwalentów za niewykorzystany  

w naturze urlop wypoczynkowy) są związane z celowym omijaniem przepisów w celu 

obniżenia kosztów działalności i jednocześnie zobowiązań publiczno-prawnych. 

Rację trzeba przyznać tym przedsiębiorcom, którzy przyczyn niestosowania w zakresie 

minimalnych warunków pracy porządku prawnego państwa przyjmującego doszukują się  

w nieznajomości prawa. Jednak wskazać należy, że pracodawcy nierzadko nie podejmują się 

w ogóle poszukiwania takich informacji, bądź nie dokładają należytej staranności w celu 

uzyskania niezbędnej wiedzy. 

Przyczyn niestosowania przez przedsiębiorców delegujących przepisów kraju 

przyjmującego w odniesieniu do skierowanych osób poszukiwać należy także w odmienności 

systemów prawnych krajów wysyłających i przyjmujących, w szczególności w zakresie 

definiowania pojęcia pracownika. Niejednokrotnie polscy przedsiębiorcy, by uniknąć 

obowiązków nakładanych na nich kodeksem pracy, powierzają pracę w oparciu o umowy 

prawa cywilnego. Przeświadczenie o braku konieczności stosowania przepisów prawa pracy 

utrzymuje się także w okresie wysłania wykonujących pracę poza granice kraju. 

Przedsiębiorcy nie mają świadomości, że pojęcie pracownika definiowane jest przez system 

prawa kraju przyjmującego i praca najemna najczęściej rodzi obowiązek stosowania 

przepisów dyrektywy o delegowaniu pracowników. 

Niewypłacanie pracownikom wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń  

w oznaczonych prawem terminach wynika natomiast najczęściej z problemów z płynnością 

finansową przedsiębiorstwa. Brak owej płynności wpływa również na nieterminowe 

regulowanie zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Funduszu Pracy. 
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Nieterminowe opłacanie składek związane jest też nierzadko z procederem kredytowania 

działalności gospodarczej kosztem obowiązkowych danin publiczno-prawnych. 

 

Współpraca z innymi organami 

Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z wnioskami o udzielenie informacji 

występowano w bieżącym roku sprawozdawczym dziewięciokrotnie. Na wszystkie wysłane 

wnioski otrzymano odpowiedź, jednakże nie we wszystkich przypadkach otrzymano żądane 

informacje. Sytuacja taka miała miejsce przede wszystkim wtedy, gdy inspektor pracy nie 

dysponował co najmniej dwoma identyfikatorami numerycznymi osób, o uzyskanie danych 

których wnioskowano.  

Oceniając współpracę z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w obszarze udzielania 

informacji na podstawie ustawy u delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług nie 

można jej uznać za sprawną. Organizacja pracy ZUS, który wszystkie wniesione wnioski 

kieruje do Centrów Udostępniania Danych (CUD), a tam następnie trafiają one do kilku bądź 

kilkunastu pracowników, spowalnia cały proces udostępniania informacji. W przypadku 

skierowania wniosku obejmującego kilkanaście nazwisk, inspektor otrzymuje tyle odpowiedzi, 

ile osób wskazano we wniosku. Każda z tych odpowiedzi jest sporządzona przez innego 

pracownika ZUS, co jednocześnie oznacza, że wpływa ona do inspektoratu w różnym terminie. 

Tym samym trudno mówić o zachowaniu przy realizacji tych wniosków terminów określonym 

w ustawie o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług. 

Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu kieruje wnioski o udostępnienie informacji 

nie tylko do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ale też do organów administracji skarbowej. 

Urzędy te każdorazowo udzielają odpowiedzi na wniesione zapytanie, choć nie zawsze 

dotrzymują terminu oznaczonego ustawą. Zdarza się też, że przekazywane informacje nie 

stanowią danych, o które wnioskowano. 

Gdy osobami kierowanymi do pracy poza Polskę są cudzoziemcy, Okręgowy Inspektorat 

Pracy we Wrocławiu kieruje wnioski o udzielenie informacji także do powiatowych urzędów 

pracy, straży granicznej oraz urzędu wojewódzkiego. PUP-y udzielają informacji niezwłocznie, 

przesyłając w odpowiedzi wszelkie niezbędne dane i nierzadko przekazując także komplet 

dokumentów dotyczący osób, które wymienione były we wniosku. Straż Graniczna nie zawsze 

odpowiada na złożone zapytania wskazując, iż Państwowa Inspekcja Pracy nie ma podstaw 

prawnych, by kierować owe zapytania. Natomiast na odpowiedzi z Dolnośląskiego Urzędu 

Wojewódzkiego oczekuje się najdłużej. Zdarzają się sytuacje, że urząd wojewódzki w ogóle 

nie odpowiada na wnioski inspektorów pracy. 
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Za bezproblemową należy uznać współpracę z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem 

Pracy, do którego kierowane są zapytania w sytuacji, gdy przedsiębiorstwo wskazane we 

wniosku zagranicznej instytucji łącznikowej jest agencją zatrudnienia.  

 

Wnioski 

Wprowadzenie w 2016 roku ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu 

pracowników w ramach świadczenia usług poprawiło skuteczność działań Państwowej 

Inspekcji Pracy w zakresie uzyskiwania informacji, o które występują instytucje łącznikowe 

państw członkowskich, szczególnie w sytuacjach, w których żądanych danych nie można 

uzyskać od samego przedsiębiorcy delegującego bądź gdy nie podlega on kontroli PIP.  

Wskazując na działania przedsiębiorców prowadzone w celu ominięcia przepisów 

każdorazowo mówi się o zastępowaniu instytucji delegowania podróżami służbowymi, co 

prowadzi do znacznego uszczuplenia tak przyszłych należności pracowniczych, jak i danin 

publiczno - prawnych. Stąd ponownie należy poddać pod rozwagę dokonania ewentualnych 

zmian w prawie, które zablokowałyby możliwość kierowania pracowników w podróż służbową 

w sytuacji, gdy w rzeczywistości następuje zmiana stałego miejsca świadczenia pracy. 

Niejednokrotnie wszak zdarza się tak, że pracownik od pierwszego do ostatniego dnia trwania 

stosunku pracy pozostaje w permanentnej podróży służbowej. 

Rozważyć również należałoby zainicjowanie zmian legislacyjnych umożliwiających 

stosowanie kar w postępowaniu administracyjnym w miejsce (bądź dodatkowo) obecnie 

funkcjonującego postępowania wykroczeniowego. Brak możliwości prowadzenia 

postępowania wykroczeniowego wobec osób nieprzebywających na terytorium Polski i nie 

posiadających w kraju adresu dla doręczeń powoduje, że wprowadzone do ustawy  

o delegowaniu pracowników przepisy umożliwiający karanie za nieprzestrzeganie tej ustawy 

są w rzeczywistości przepisami martwymi. Wprowadzenie kar administracyjnych pozwoliłoby 

na wykorzystanie instytucji łącznikowej w transgranicznej egzekucji kar. 

 

4. Delegowanie pracowników na terytorium RP 
 

W roku 2017 przeprowadzono 15 kontroli w 15 podmiotach, którzy delegowali 

pracowników z następujących krajów: Szwajcaria, Republika Południowej Korei, Ukraina. 

 

Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości 

▪ niedopełnienie obowiązków informacyjnych wobec Państwowej Inspekcji Pracy –  

przesłania oświadczenia o delegowaniu pracowników, 
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▪ w podmiotach delegujących pracowników z terenu Republiki Korei nie udostępniono do 

kontroli: 

 kopii umowy o pracę pracownika delegowanego na terytorium RP lub innego 

równoważnego dokumentu poświadczającego warunki zatrudnienia w ramach 

nawiązanego stosunku pracy, 

 dowodów wypłaty pracownikowi wynagrodzenia lub ich kopii. 

 

Przyczyny nieprawidłowości 

Główną przyczyną stwierdzanych nieprawidłowości jest brak wiedzy o obowiązujących 

w Polsce przepisach w zakresie delegowania pracowników na jej terytorium, szczególnie 

wśród przedsiębiorców kierujących pracowników z krajów trzecich.  

 

Działania prewencyjne 

W 2017 r. miały miejsce następujące spotkania o charakterze szkoleniowym: 

▪ Transgraniczne Forum Rynku Pracy zorganizowane w ramach „Akademii Dolnośląskich 

Pracodawców” przez Konfederację Lewiatan i związek pracodawców Dolnośląscy 

Pracodawcy w Starej Kopalni w Wałbrzychu – przedstawiono zagadnienia związane  

z zatrudnianiem cudzoziemców, delegowaniem pracowników z i do Polski oraz 

działalnością, jaką w tym zakresie mogą prowadzić agencje zatrudnienia; 

▪ Szkolenie przeprowadzone w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy im. Prof. 

Jana Rosnera we Wrocławiu - skierowane było do przedstawicieli koreańskich zakładów 

funkcjonujących na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Biskupicach Podgórnych 

oraz innych przedsiębiorstw działających na Dolnym Śląsku. Przedstawiono wówczas 

zagadnienia dotyczące: legalności zatrudnienia, innej pracy zarobkowej oraz 

wykonywania pracy przez cudzoziemców, delegowania na teren RP cudzoziemców  

w ramach świadczenia usług oraz obowiązków z zakresu bhp wobec osób realizujących 

pracę na innej podstawie niż stosunek pracy.  

▪ Wszechnica SIP działająca przy Zarządzie Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność” – 

przedstawiono problemy dotyczące  oddelegowania polskich pracowników do pracy na 

terytorium innego państwa, a także zasadami przyjmowania w ich macierzystych 

zakładach pracowników skierowanych z zagranicznych spółek tych samych grup 

kapitałowych.  
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5. Agencje zatrudnienia i praca tymczasowa 
 

W 2017 r. przeprowadzono łącznie 44 kontrole agencji zatrudnienia, w tym 22 nie 

świadczących usług pracy tymczasowej oraz 22 w agencjach pracy tymczasowej. Ponadto 

przeprowadzono 27 kontroli u pracodawców użytkowników.  

 

Nielegalne agencje zatrudnienia 

▪ w 3 przypadkach stwierdzono prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług 

pośrednictwa pracy bez wymaganego certyfikatu; 

▪ w 4 przypadkach stwierdzono prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług 

pracy tymczasowej. 

 

Wydane środki prawne 

▪ 181 wniosków w wystąpieniu; 

▪ 10 polecenie ustne; 

▪ 14 wniosków o ukaranie za popełnienie łącznie 19 wykroczeń zostało skierowanych do 

sądu karnego; 

▪ Wymierzono karę grzywny w formie mandatu karnego; 

 

Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości 

▪ widocznym zjawiskiem jest kierowanie osób do wykonywania pracy tymczasowej na 

podstawie prawa cywilnego. Spośród 32649 osób świadczących pracę w skontrolowanych 

jednostkach 16 184 osoby zostały skierowane do wykonywania pracy tymczasowej na 

podstawie prawa cywilnego, 

▪ nieinformowanie marszałka województwa o zmianie danych, o których mowa w art. 18e 

ust. 1 pkt 1 i 2, ustawy o promocji zatrudniania i instytucjach rynku pracy, 

▪ nieprzedstawienie lub przedstawienie marszałkowi województwa nierzetelnej informacji  

o działalności agencji zatrudnienia, 

▪ niepodawanie w dokumentach, ogłoszeniach i ofertach numer wpisu do rejestru,  

a w przypadku  ogłoszeń oferty pracy do wykonywania pracy tymczasowej nieoznaczanie 

się jako "oferty pracy tymczasowej”; 

▪ w agencjach, które powierzają wykonywanie pracy tymczasowej cudzoziemców z państw 

trzecich stwierdzono m. in.: bezpodstawne potrącenie z wynagrodzenia za prace 

obywatelom Ukrainy, niewydawanie zaświadczeń potwierdzających okres skierowania do 

wykonywania pracy tymczasowej na podstawie umowy prawa cywilnego.   
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▪ negatywnym zjawiskiem jakie zaobserwowano jest kontynuowanie działalności 

wymagającej certyfikatu, pomimo kwestionowania tego faktu przez inspektorów pracy  

w podmiocie kontrolowanym w latach poprzednich lub prowadzenie działalności pomimo 

pozbawienia certyfikatu przez Marszałka, 

▪ rejestrowanie działalności gospodarczej przez obcokrajowców (głownie obywateli 

Ukrainy) na terenie RP oraz ubieganie się o wpis do KRAZ, w celu sprowadzania obywateli 

Ukrainy do pracy na terytorium RP,  

▪ 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, 

▪ ustalenie  w umowie między agencją pracy tymczasowej a pracodawcą użytkownikiem 

warunku niezatrudnienia pracownika tymczasowego  przez pracodawcę użytkownika po 

zakończeniu wykonywania pracy tymczasowej, 

▪ nieinformowanie organizacji związkowych przez pracodawcę użytkownika o zamiarze 

powierzenia wykonywania pracy tymczasowej pracownikowi agencji pracy tymczasowej,  

▪ mniej korzystnie traktowanie pracowników tymczasowych w zakresie warunków pracy  

i innych warunków zatrudnienia niż pracownicy zatrudnieni przez tego pracodawcę 

użytkownika na takim samym lub podobnym stanowisku pracy, 

▪  niewłaściwe uzgodnienia 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 dokonywane  

w ogóle, 

▪ niezawiadomienie 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, 

▪ 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 o zpt, 
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▪ nieterminowe wypłacanie pracownikom tymczasowym wynagrodzenia i innych świadczeń 

ze stosunku pracy,  

▪ nieprawidłowe ustalanie wysokości wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego oraz 

ekwiwalentu urlopowego pracowników tymczasowych. 

 

Przyczyny stwierdzanych nieprawidłowości 

▪ nieznajomość i lekceważenie obowiązujących przepisów ustawy o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy, w tym przepisów znowelizowanych ustawa z 07.04.2017 r. która 

weszła w życie 01.06.2017 r., 

▪ niedopatrzenie lub niewiedza osób prowadzących agencje w zakresie zasad prowadzenia 

agencji zatrudnienia, 

▪ instytucja tzw. outsourcingu pracowniczego powszechnie stosowana często nasuwa wiele 

problemów interpretacyjnych dotyczących precyzyjnego nakreślenia „granicy” pomiędzy 

instytucją pracy tymczasowej a outsourcingiem pracowniczym. Uelastycznienie form 

powierzania pracy, brak usystematyzowanej terminologii w zakresie procesu powierzania 

pracy powoduje, że w praktyce ochrona pracowników lub osób świadczących pracę jest 

utrudniona a nawet niemożliwa, 

▪ brak sankcji karnych za nieprzestrzeganie przepisów ustawy o zatrudnianiu pracowników 

tymczasowych, dotyczących zasad kierowania pracowników tymczasowych do 

pracodawców użytkowników, 

▪ 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. 

 

 

6. Stosowanie outsourcingu pracowniczego 
 

W 2017r. inspektorzy pracy objęli badaniem 9 przypadków wskazujących na możliwość 

występowania tzw. outsourcingu pracowniczego, w tym związanego z przejmowaniem 

pracowników z zastosowaniem art. 231 k.p. W toku  tych kontroli inspektorzy pracy OIP 

Wrocław ujawnili 3 przypadki umowy tzw. outsourcingu, w której zastosowano przejęcie 

pracowników na zasadach art. 231 k.p. oraz 1 przypadek, w którym w ocenie inspektora pracy 

nie powinny nastąpić przejęcia pracowników w trybie art. 231 k.p. 
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Diagnoza zjawiska 

Przede wszystkim należy ponownie wskazać na brak kompleksowej prawnej, zarówno 

zagadnień dot. przejmowania pracowników, jak i ogólnych zagadnień tzw. outsourcingu 

pracowniczego. Skąpa regulacja prawna art. 231 k.p. uniemożliwia dokonanie przez inspektora 

pracy wprost ustaleń mających moc prawną w temacie, czy faktycznie ma miejsce świadczenie 

pracy na zasadach tzw. outsourcingu, a jeśli tak - czy w procesie tzw. outsourcingu doszło czy 

nie doszło do przejęcia pracowników przez innego pracodawcę. Dotyczy to zwłaszcza  

w przypadku gdy tzw. outsourcing dotyczy wyłącznie wykonywania usług i nie jest połączony 

z przejmowaniem istotnych składników majątkowych zakładu pracy. W praktyce skutkuje  

to sytuacją, w której o tym, czy nastąpi przejęcie pracowników na zasadach art. 231 k.p. 

decydują de facto sami pracodawcy, nierzadko nie sporządzając przy tym nawet 

jednoznacznych dokumentów, które by formalizowały takie przejście. Aktualny stan prawny 

dot. przekazywania / przejęć pracowników powoduje przede wszystkim sytuacje, w których 

pracownicy bez swojej woli (a niekiedy i wiedzy) „stają się pracownikami” innego podmiotu, niż 

ten w którym świadomie podjęli pracę. Sytuacje takie nierzadko destabilizują życie zawodowe 

(a czasami i prywatne) pracowników.  

Jeśli chodzi natomiast o szeroko rozumiany ogólnie tzw. outsourcing brak regulacji 

prawnej skutkuje powstaniem znacznej szarej strefy zatrudnienia oraz powierzania pracy na 

innej podstawie niż umowa o pracę, gdzie pracownicy zatrudnieni przez podmioty 

o charakterze „paraagencji zatrudnienia”, wykonują pracę de facto w zakładach innych 

podmiotów, na rzecz innych podmiotów, jednak bez stosowania prawnych zasad kierowania 

osób fizycznych do pracy na rzecz innych podmiotów, tj. zasad zatrudnienia pracowników 

tymczasowych. Z uwagi na obowiązujące regulacje prawne w ww. sytuacjach nierzadko albo 

nie są w ogóle tworzone dokumenty wskazujące faktyczne miejsce pracy pracownika  

w zakładzie pracy innego podmiotu, lub są tworzone dokumenty zawierające w tym zakresie 

nieprawdziwe lub niejasne informacje.  

Kontrola zagadnień w tym zakresie nierzadko jest utrudniona z przyczyn obiektywnych, 

jak np. z powodu odległości między siedzibą podmiotu dostarczającego pracowników, 

a miejscem ich pracy, zwłaszcza jeśli oba podmioty są zlokalizowane w innych 

województwach, co w praktyce uniemożliwia dogłębną analizę sprawy przez inspektora pracy 

z jednego okręgu – prowadząc kontrolę w agencji „outsourcingowej” nie ma możliwości 

przeprowadzenia oględzin faktycznych warunków pracy, a prowadząc kontrolę w zakładzie 

miejsca pracy nie ma możliwości zapoznania się z prowadzoną dla pracowników 

dokumentacją.  

Dlatego też z zakresie zagadnień związanych z przekazywaniem / przejmowaniem 

pracowników na zasadach art. 231 k.p., zasadnym wydaje się postulowanie wprowadzenia 
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zmian legislacyjnych polegających na uzupełnieniu art. 231 k.p., co najmniej o wskazanie 

przesłanek prawnych świadczących z mocy prawa o przejęciu zakładu pracy lub jego części  

i przejęciu pracowników, z uwzględnieniem w tym zakresie dotychczasowego orzecznictwa 

sądowego. 
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VIII. Tematy własne 

W roku 2017 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. Przestrzeganie przepisów prawa pracy przez podmioty prowadzące 
działalność gospodarczą w miejscowościach turystycznych 

 

Celem przeprowadzonych kontroli było sprawdzenie przestrzegania przez 

pracodawców, prowadzących działalność gospodarczą w miejscowościach turystycznych na 

terenie województwa dolnośląskiego, przepisów i zasad prawa pracy dotyczących: legalności 

zatrudnienia i wykonywania innej pracy zarobkowej, przygotowania pracowników do pracy, 

oceny ryzyka zawodowego, wyposażenia pracowników w odzież i obuwie robocze oraz  

w środki ochrony indywidualnej, czasu pracy oraz wynagrodzenia i innych świadczeń ze 

stosunku pracy. Kontrole prowadzono na terenie działania Okręgowego Inspektoratu Pracy 

we Wrocławiu w okresie od dnia 01 luty 2017r. do dnia 30 września 2017r. u 43 pracodawców  

zatrudniających łącznie 357 osób. 

Ponieważ podstawowym celem kontroli była ocena przestrzegania przepisów prawa 

pracy przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą sezonowo lub podmioty 

sezonowo zwiększające zatrudnienie (ilość osób świadczących pracę sezonową na ich rzecz), 

kontrole były prowadzone w okresach zwiększonego ruchu turystycznego zimowego oraz 

letniego, w miejscowościach typowo turystycznych. Kontrolami objęto podmioty, w których 

stan zatrudnienia jest ściśle związany z intensywnością ruchu turystycznego, tj. np.: zakłady 

gastronomiczne, pensjonaty (szczególnie działające sezonowo), hotele, obiekty rekreacyjno-

wypoczynkowe (np. kempingi, ośrodki wypoczynkowe), wyciągi narciarskie, parkingi itp. 

 

 

 

Liczba osób pracujących Liczba skontrolowanych zakładów 

od 0 do 9 pracujących 33  

od 10 do 49 pracujących 9  

od 50 do 249 pracujących 1  

powyżej 249 pracujących 0  

 

 

Tabela nr 39. Liczba skontrolowanych zakładów z podziałem na liczbę osób. pracujących 
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przetwórstwo przemysłowe (PKD od 10 do 33) 2 kontrole (5%) 

budownictwo  (PKD od 41 do 43) 1 kontrola (2%) 

handel hurtowy i detaliczny (PKD od 45 do 47) 8 kontroli  (19%) 

zakwaterowanie i gastronomia (PKD od 55 do 56) 31 kontroli (72%) 

usługi administrowania (PKD od 77 do 82) 1 kontrola (2%) 

 

W wyniku przeprowadzonych kontroli inspektorzy pracy wydali 185 decyzji nakazowych, 

skierowanych do 41 pracodawców, dotyczących łącznie 631  pracowników, w tym decyzji 

ustnych 32. Wobec pracodawców i osób odpowiedzialnych zastosowano: 

▪ 5 środków wychowawczych. 

 

Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości 

▪ brak szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w stosunku do pracowników, 

▪ brak profilaktycznych badań lekarskich,  

▪ brak udokumentowanej oceny ryzyka zawodowego,  

▪ niepoinformowanie pracowników o wynikach dokonanej oceny ryzyka zawodowego, 

▪ nieprawidłowości w zakresie wyposażenia pracowników w odzież i obuwie robocze oraz 

środki ochrony indywidualnej, 

▪ nieprawidłowości w zakresie prowadzenia ewidencji czasu pracy, 

▪ niezapewnienie przynajmniej raz na cztery tygodnie niedzieli wolnej od pracy, 

▪ niezapewnienie odpoczynku dobowego,  

▪ niezapewnienie odpoczynku tygodniowego,  

▪ nieterminowa wypłaty wynagrodzenia, 

▪ niewypłacenie dodatkowego wynagrodzenia za pracę w porze nocnej, 

 

Najczęstsze przyczyny naruszeń prawa według pracodawców 

▪ bardzo duża rotacja pracowników i stosunkowo wysokie koszty ponoszone na np. badania 

lekarskie i szkolenia (szczególnie dla „małych” przedsiębiorców), 

▪ sezonowość prowadzonej działalności, 

▪ brak osób wykonujących zadania służby bhp (brak doradców - nieznajomość prawa przez 

pracodawców) lub ich niekompetencja, 

▪ zmiany w przepisach dotyczących prawa pracy w tym bezpieczeństwa i higieny pracy, 

▪ trudności finansowe pracodawców, 

▪ duża ilość obowiązków spoczywających na pracodawcach, 

▪ brak intensywnych kontroli nad egzekwowaniem obowiązków pracowniczych i stosunkowo 

małe prawdopodobieństwo odpowiedzialności za naruszenie prawa, 

Tabela nr 40. Zestawienie skontrolowanych zakładów według nowego PKD 
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Najczęstsze przyczyny naruszeń prawa według inspektorów  

▪ trudności finansowe pracodawców szczególnie dotyczące podmiotów zaliczanych do grupy 

małych zakładów pracy, 

▪ niskie kompetencje pracowników kadr i służby bhp; powierzanie prowadzenia „całości” spraw 

pracowniczych niekompetentnym, w tym zakresie, biurom rachunkowym i doradcom 

podatkowym), 

▪ specyfika działalności sezonowej (np. zaniedbania pracodawców w zakresie procedury 

kierowania pracowników na profilaktyczne /szczególnie wstępne/ badania lekarskie, 

nieprawidłowości w zakresie czasu pracy), 

▪ stosunkowo niska odpowiedzialność pracodawców za naruszenie prawa (np. nieskierowanie 

ok. 10 pracowników na profilaktyczne badania lekarskie „rekompensuje” pracodawcy mandat 

karny nakładany przez inspektora pracy), 

▪ braki kadrowe powodujące łączenie stanowisk pracy i powierzanie zadań niekompetentnym 

pracownikom oraz sytuacja na rynku pracy, 

▪ lekceważące podejście pracodawców do obowiązków w zakresie prawa pracy. 

Wnioski 

Odnosząc się do podstawowego celu kontroli jakim była ocena przestrzegania przepisów 

prawa pracy przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą sezonowo lub podmioty 

sezonowo zwiększające zatrudnienie, należy zaznaczyć, że nieprawidłowości stwierdzono głównie 

w spodziewanych obszarach, tj. w zakresie: profilaktycznych badań lekarskich, szkoleń  

w dziedzinie bhp oraz stosunkowo dużo w zakresie czasie pracy. W pozostałych obszarach, wyniki 

kontroli wskazują, że sezonowość działalności nie ma wpływu na ilość i jakość stwierdzonych 

nieprawidłowości. 

 

2. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

W ramach realizacji tematu „Kontrole budów - inne” w roku 2017, inspektorzy pracy 

Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu, przeprowadzili 93 kontrole u 87 

przedsiębiorców 

 

 powstały z inicjatywy Zwiazku nauczycielstwa polskiego 
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Zakresem tych kontroli objęto łącznie 786 pracujących, w tym: 

▪ 679 osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, w tym: 

 127 kobiet, 

 2 młodocianych, 

▪ 36 osób świadczących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, 

▪ 15 podmiotów samozatrudniających się, 

▪ 50 cudzoziemców, 

W wyniku przeprowadzonych kontroli inspektorzy pracy wydali 250 decyzji nakazowych,  

w tym 44 decyzje pisemne, zawarte w 88 nakazach wydanych pracodawcom oraz 206 decyzji 

ustnych. Wśród tych decyzji było: 

▪ 120 decyzji opatrzonych rygorem natychmiastowej wykonalności, na podstawie art. 108 

Kodeksu postępowania administracyjnego, 

▪ 9 decyzji wstrzymania eksploatacji maszyn, 

▪ 1 decyzje skierowania do innych prac,  

Inspektorzy pracy skierowali także do pracodawców 8 wystąpień zawierających 15 wniosków. 

Wobec pracodawców i osób odpowiedzialnych zastosowano: 

▪ 1 mandat karny na kwotę 1000 zł, 

▪ 16 środków wychowawczych. 

W trakcie tych kontroli, inspektorzy pracy udzielili ponadto 232 porady prawne, 429 porad 

technicznych oraz 36 porad dotyczących legalności zatrudnienia. 
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IX. Pozostałe działania  

1. Działania w obszarze prewencji i promocji  

 
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.  

 

Programy prewencyjno - promocyjne 

W 2017 r. Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu realizował programy prewencyjno 

– promocyjne mające na celu wsparcie pracodawców w osiągnięciu trwałej poprawy 

warunków pracy i  doprowadzenie zakładów pracy do stanu zgodnego z przepisami prawa 

pracy, tj.: „Ograniczenie zagrożeń zawodowych w zakładach produkujących wyroby tartaczne 

i wyroby z drewna”, „Przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu w miejscu pracy”, 

„Zarządzanie bhp – prewencja wypadkowa”, „Zmniejszenie zagrożeń i eliminacja 

nieprawidłowości w mikrozakładach – Zdobądź Dyplom PIP”. 

W toku realizacji ww. programów przeprowadzono łącznie około 40 szkoleń (zarówno  

w siedzibie Okręgu jak i jego oddziałach zamiejscowych), w których uczestniczyło ponad 211 

pracodawców, z których prawie 60 uzyskało zaświadczenia i dyplomy potwierdzające 

dostosowanie warunków pracy i poziomu bezpieczeństwa pracy do stanu zgodnego  

z obowiązującymi przepisami prawa. Uroczyste wręczenie zaświadczeń i dyplomów miało 

miejsce w grudniu 2017 r. 

 

 

Fot 29. Uroczyste wręczenie zaświadczeń i dyplomów 
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W 2017 r., po dokonaniu czynności kontrolnych inspektorzy pracy Okręgowego 

Inspektoratu Pracy we Wrocławiu ocenili, że podstawowymi przesłankami jakie zadecydowały 

o udziale pracodawców w programach prewencyjnych był kontakt z organami PIP, dla części 

pracodawców był to pierwszy kontakt z inspekcją pracy (pierwsza kontrola). Zdaniem 

pracodawców pozytywnym aspektem programów była możliwość podniesienia stanu swojej 

wiedzy, a tym samym nauka identyfikowania oraz eliminowania nieprawidłowości 

występujących w firmach, bez represji ze strony urzędu. Podkreślano także, elastyczność  

w kwestii ustalenia terminu realizacji zakwestionowanych wcześniej nieprawidłowości, a także 

terminu końcowego audytu zakładu. Często, to właśnie kwestia finansowa bywa powodem 

powstania nieprawidłowości w zakładach pracy, a możliwość doprowadzenia zakładu do stanu 

zgodnego z przepisami odsunięta w czasie powoduje, że pracodawcy chętniej angażują się  

w program.  

Warto zauważyć, że zmniejsza się liczba podmiotów, którzy kwalifikując się do udziału  

w programach prewencyjnych PIP  nie chcą angażować się w działania z PIP poza udziałem 

w szkoleniu. Widocznym trendem jest fakt, że jeżeli już pracodawca uczestniczy w szkoleniu 

to podejmuje decyzję o wypełnieniu karty zgłoszenia i podjęciu dalszej współpracy z urzędem.  

Realizując w 2017 r. program „Przeciwdziałania negatywnym skutkom stresu w miejscu 

pracy” zauważono, postępujący wzrost wiedzy w dziedzinie znaczenia negatywnych zjawisk 

psychospołecznych w miejscu pracy dla zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków 

pracy. Pracodawcy dostrzegają bowiem ten fakt, że bezpieczne i higieniczne warunki pracy są 

wtedy zapewnione, gdy również czynniki psychospołeczne osiągną poziom optymalny i będą 

satysfakcjonowały pracowników. Zwiększająca się świadomość pracodawców, że zagrożenia 

psychospołeczne stanowią istotny element ryzyka zawodowego w miejscu pracy. Zwiększa 

się świadomość pracodawców w sposobie ujmowania zakresu przedmiotowego ryzyka 

zawodowego i konieczności ujmowania w nim również problemów stresu zawodowego czy 

mobbingu, a także dyskryminacji i wypalenia zawodowego. Dostrzegając problemy omawiane 

w kampanii jako czynnik ryzyka zawodowego w swoich zakładach pracy, pojmują udział w niej 

jako jeden ze sposobów ograniczania jego negatywnych skutków.  

 

Programy edukacyjno – informacyjne 

W ramach realizacji programów edukacyjno – informacyjnych takich jak: „Szanuj 

życie – bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym”, „Kultura bezpieczeństwa”, „Pracuję 

legalnie” czy działania informacyjno – edukacyjne w budownictwie, przeszkolono łącznie 

ponad 6639 podmiotów w tym studentów, uczniów, pracodawców działających w branży 

budowlanej, przedsiębiorców, cudzoziemców, rolników indywidualnych, itp. 
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Fot 30. Szkolenie dla uczniów szkoły podstawowej w ramach programu „Szanuj życie…” 

 

W  roku sprawozdawczym, od miesiąca września do grudnia, Okręgowy Inspektorat Pracy 

we Wrocławiu przeprowadził łącznie 8 szkoleń z zakresu legalnego zatrudniania. Zgodnie  

z założeniami nowej kampanii „Pracuję legalnie”, szkolenia miały za zadanie podnieść 

świadomość pracodawców i pracowników z zakresu zasad zatrudniania zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa pracy, a także propagowały wybór pracy legalnej  

w miejsce zatrudnienia w szarej strefie i przyjmujących ofertę pracy nielegalnej. 

Łącznie przeszkolono 181 pracodawców. Szkolenia odbyły się w Okręgowym 

Inspektoracie Pracy we Wrocławiu, a także między innymi w Starostwie Powiatowym  

w Środzie Śląskiej, Dolnośląskim Parku Technologicznym w Szczawnie - Zdroju, Miejskim 

Domu Kultury w Lubaniu, Starostwie Powiatowym w Kamiennej Górze, Powiatowym Urzędzie 

Pracy w Oleśnicy, Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Szklarskiej Porębie. 

W szkoleniach oprócz pracodawców uczestniczyli także pracownicy, osoby poszukujące 

pracy, w tym obcokrajowcy, przedstawiciele organizacji pracodawców, przedstawiciele 

samorządu terytorialnego, gospodarczego oraz zawodowego, służby mundurowe itp. 

 

Konkursy 

W 2017 r. Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu przeprowadził łącznie  

7 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 5 pracodawców. 

Wytypowany przez komisję okręgową do etapu centralnego zakład ELECTROLUX POLAND 

SP. Z O.O. ODDZIAŁ W ŻAROWIE został wyróżniony przez Kapitułę Konkursu w kategorii 

zakładów pracy zatrudniających powyżej 250 pracowników i odebrał nagrodę na  Zamku 

Królewskim w Warszawie. 
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Fot 31. Rozdanie nagród na Zamku Królewskim w Warszawie 

 

Konkurs „Poznaj swoje prawa w pracy” zgromadził, w marcu 2017 r., 17 uczniów  

z 9 szkół ponadgimnazjalnych.  

 

Fot 32. Etap regionalny konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy” 

 

Do etapu regionalnego „Konkursu dla pracowników młodocianych zatrudnionych  

w rzemiośle” zorganizowanego w siedzibie Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu 

przystąpiło 13 osób. Na podstawie uzyskanych wyników w eliminacjach pisemnych,  

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.  

W roku 2017 komisja konkursowa postanowiła przyznać nagrody w dwóch kategoriach budów: 

▪ budownictwo ogólne, 

▪ budownictwo drogowe. 

 Po analizie dokonanych zgłoszeń oraz dokumentacji pokontrolnej inspektorów pracy 

(każda budowa podlegała co najmniej dwóm kontrolom) przyznano w kategorii budownictwo 
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ogólne 1,2 i 3 miejsce oraz 3 wyróżnienia, natomiast w kategorii budownictwo drogowe – 1 i 2 

miejsce oraz 1 wyróżnienie. Ponadto dodatkowo wyróżniono dwóch inwestorów, jednego 

kierownika budowy oraz jednego koordynatora ds. bhp na budowie.  

W kategorii „Budownictwo ogólne” 1 miejsce zajął  WARBUD S.A. z Warszawy za 

budowę „RIVER POINT” UL. MIESZCZAŃSKA, WROCŁAW. Natomiast 1 miejsce w kategorii 

„Budownictwo drogowe” otrzymał  BUDIMEX S.A. z Warszawy za budowę DROGI 

EKSPRESOWEJ S-3 NOWA SÓL – LEGNICA ZADANIE V OD WĘZŁA LUBIN POŁUDNIE 

DO WĘZŁA LEGNICA II. 

 

 

Fot 33. Rozdanie nagród w konkursie „Buduj bezpiecznie” 

 

W dniu 28 czerwca 2017 r. w siedzibie Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego we Wrocławiu, odbyło się podsumowanie konkursu Bezpieczne 

Gospodarstwo Rolne 2017, etapu regionalnego i wojewódzkiego.  

Celem konkursu było przede wszystkim 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 być zagrożeniem dla zdrowia 

i życia ludzkiego. Oceniano między innymi stan budynków gospodarczych, stan techniczny 

ciągników i innych maszyn rolniczych, przyczep, pilarek, drabin, instalacji elektrycznych, 

zabezpieczeń przeciwpożarowych, warunków bytowania i obsługi zwierząt. 

Zgodnie z postanowieniami regulaminu, do etapu wojewódzkiego XV Ogólnokrajowego 

Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne, zakwalifikowano 12 indywidualnych gospodarstw 

rolnych, z których komisja wyłoniła 3 zwycięzców.   

Ponadto w 2017 r. odbył się także konkurs wiedzy o zasadach bhp dla młodzieży 

zatrudnionej w ramach OHP organizowany przez Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu 

wspólnie z Dolnośląską Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy.  
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Natomiast w ramach konkursów własnych w roku 2017 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. W dniu 24 listopada 2017 r. 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 XIII 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 8 dolnośląskich szkół o profilu rolniczym, którzy wygrali 

eliminacje do konkursu przeprowadzone w poszczególnych szkołach. W sumie w olimpiadzie 

udział wzięło 24 uczniów. 

 

2. Poradnictwo prawne i techniczne 

 

 

 

 

 

Z dokonanej analizy zakresu tematycznego udzielonych w okresie sprawozdawczym 

porad prawnych i technicznych wynika, iż największe  zapotrzebowanie wystąpiło na 

informacje dotyczące stosunku pracy – temat ten wystąpił w 12 874 przypadkach. Ponadto, 

najczęściej występujące tematy dotyczyły: wynagrodzeń - 6 193 przypadków, czasu pracy -  

5 849 przypadków, urlopów wypoczynkowych - 2 699 przypadków, uprawnień pracowników 

związanych z rodzicielstwem 1 704 przypadków.   

Widoczny jest wzrost porad prawnych udzielonych cudzoziemcom, którzy najczęściej 

zwracali się z pytaniami dotyczącymi wypłaty wynagrodzenia i innych świadczeń wynikających 

z Kodeksu pracy. W 2015 r. cudzoziemcom udzielono 95 porad, w 2016 r. 873 natomiast  

w 2017 r. - 971 porad. 

Tematyka porad prawnych i technicznych udzielonych w 2017 r., podobnie jak  

w ubiegłym roku, dotyczyła w szczególności: 

 

W 2017 r. w Okręgowym Inspektoracie Pracy we Wrocławiu, udzielono 25 976 porad 

prawnych i technicznych, obejmujących łącznie 36 644 tematy. Z powyższej liczby 573 

porady udzielono w formie pisemnej. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Strona 162 

 

  

a) w zakresie stosunku pracy: 

▪ kwestii dotyczących dozwolonej ilości i długości  umów o pracę na czas określony, 

ustalania okresu wypowiedzenia przy umowach na czas określony, 

▪ kwestii związanych z ochroną przedemerytalną w związku z wejściem w życie 

przepisów dotyczących nowego wieku emerytalnego, 

▪ kwestii związanych z zatrudnianiem cudzoziemców, 

▪ zasad i trybu nawiązywania umów o pracę, zmian warunków umowy o pracę, ochrony 

prawnej przed rozwiązaniem stosunku pracy, 

▪ uprawnień pracowników w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z przepisami 

wypowiadania umów o pracę, rozwiązywania umów o pracę bez wypowiedzenia, 

▪ zasad wydawania i prostowania świadectw pracy, 

▪ kwestii związanych z regulacjami odnośnie podróży służbowych, 

▪ kwestii związanych z ZFŚS,  

▪ podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników, urlopów szkoleniowych, 

▪ zasad odpowiedzialności materialnej pracowników, 

▪ zasad nakładania kar porządkowych, 

▪ udzielania pracownikom zwolnień od pracy (np. z okazji ślubu, urodzenia dziecka), 

b) w zakresie wynagrodzenia za pracę: 

▪ kwestii związanych z minimalną stawką godzinową przy umowie zlecenia, 

▪ terminu wypłaty wynagrodzeń, potrąceń z wynagrodzeń,  

▪ wynagradzania za pracę w niedzielę, święta, w porze nocnej, w dodatkowe dni wolne 

od pracy, oraz za pracę w godzinach nadliczbowych, 

▪ świadczeń przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej, 

▪ świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, 

▪ odpraw pieniężnych związanych z rozwiązaniem stosunku pracy, 

c) w zakresie czasu pracy: 

▪ norm czasu pracy, systemów czasu pracy, okresów rozliczeniowych, rozkładów czasu 

pracy,  

▪ doby pracowniczej, pracy w godzinach nadliczbowych 

▪ czasu pracy kierowców, pracowników służby zdrowia, osób niepełnosprawnych 

d) w zakresie urlopów wypoczynkowych: 

▪ kwestii dotyczących zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, 

▪ urlopów zaległych, 

▪ urlopów wypoczynkowych osób niepełnosprawnych, 

e) w zakresie uprawnień związanych z rodzicielstwem: 

▪ zasad udzielania urlopów macierzyńskich, urlopów rodzicielskich, urlopów ojcowskich,  
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▪ łączenia urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy, 

▪ urlopów wychowawczych, 

▪ ochrony pracy kobiet, ochrony pracownic w ciąży,  

▪ kwestii związanych z zasadami dotyczącymi wykorzystywania opieki z art.188 k.p., 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P o d m i o t y  z g ł a s z a j ą c e  s i ę   
p o  p o r a d y  

 
L i c z b a  p o r a d  

 

Były pracownik 4 413 

Cudzoziemiec    971 

Inny 2 253 

Organ/urząd państwowy     78 

Organ/urząd samorządu terytorialnego   129 

Organizacje pracodawców     9 

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie  139 

Poseł/senator/radny    17 

Pracodawca/przedsiębiorca 6 069 

Pracownik niepełnosprawny     580 

Pracownik/pracownicy zbiorowo               10 689 

Rolnik indywidualny       8 

Służba bhp     101 

Społeczny inspektor pracy      67 

Związek Zawodowy      453 

R a z e m  25 976 

 

P r z e d m i o t  p o r a d y   
 

L i c z b a  p o r a d  
 

Stosunek pracy                 12 874 

Wynagrodzenia 6 179 

Czas pracy 5 849 

Urlopy pracownicze 2 699 

Uprawnienia zw. z rodzicielstwem 1 704 

Ochrona pracy młodocianych    241 

Mobbing   148 

Dyskryminacja   138 

Wypadki przy pracy   506 

Warunki pracy 2 053 

Pozostałe 4 253 

R a z e m  36 644 

Tabela 41. Szczegółowe informacje dotyczące tematyki udzielanych w roku 2017 

w OIP we Wrocławiu porad prawnych 

 

Tabela 42. Podmioty które zgłosiły się o udzielenie porady w roku 2017 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 były w stanie określić 

jakiego rodzaju umowa łączy strony).  

Głownie porady prawne dotyczyły kwestii ochrony przedemerytalnej, kwestii przepisów 

odnośnie zawierania umów na czas określony (problemy pojawiały się w związku  

z liczeniem umów, ustalaniem długości trwania tych umów, ustalaniem okresu 

wypowiedzenia), kwestii dotyczących minimalnej stawki godzinowej przy umowie zlecenia 

oraz ewidencjonowania godzin pracy zleceniobiorców.  

Wzrosła ilość cudzoziemców zwracających się o porady prawne w związku  

z zatrudnieniem w Polsce (głównie z Ukrainy). 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, jak wyżej wskazano 

kwestii dotyczących minimalnej stawki godzinowej przy umowie zlecenia oraz dokonywania 

bezpodstawnych potrąceń z wynagrodzeń).  

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 w dalszym ciągu 

obserwuje się 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 pranych i technicznych. 

Porady prawne udzielane były 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 
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zawodowych, w redakcjach gazet i rozgłośni radiowych, w trakcie podejmowanych 

przedsięwzięć promocyjnych: w formie organizacji punktów informacyjno - doradczych,  

w czasie: udziału w targach branżowych, targach pracy, a także w trakcie organizacji, bądź 

współuczestnictwa w szkoleniach sympozjach, konferencjach, itp.  

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 w ilości 36 644, również  

w zakładach pracy, w czasie czynności kontrolnych inspektorzy udzielili pracodawcom, 

pracownikom i związkom zawodowym łącznie 4 790 porad prawnych i 3 301 porad 

technicznych. 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 związkom zawodowym  

Związkom zawodowym w 2017 r. udzielono łącznie 1 630 porad prawnych  

i technicznych. Powyższa ilość porad za wyjątkiem 453  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 135 porad 

prawnych i technicznych Społecznym Inspektorom Pracy - w tym 67 w siedzibie OIP. 
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Nazwa  o rgan i zac j i  Związk owe j  
 

Rok  2016  Rok  2017  

NSZZ „Solidarność”  730 670 

NSZZ „Solidarność 80”  91   50 

ZNP                    105 120 

Związki branżowe – w tym OPZZ 894 790 

O g ó ł e m: 1820 1630 

                                                                                                                   
 
Najwięcej porad prawnych udzielono związkom branżowym – 790. Dużą aktywność wykazała 

NSZZ „Solidarność” - 670 porady, NSZZ „Solidarność 80” - 50 porad, ZNP – 120 porad. 

 

Podsumowanie i wnioski 

Tematyka udzielonych związkom zawodowym porad w większości dotyczyła:  

▪ zasad związanych z tworzeniem i zmianą regulaminów pracy i wynagradzania, 

interpretacji już zawartych zapisów w regulaminach wynagradzania, 

▪ zasad działania związków zawodowych, reprezentatywności związku zawodowego, 

▪ kwestii związanych ze sporem zbiorowym, 

▪ zwolnień doraźnych w celach związkowych, 

▪ zasad dotyczących funkcjonowania ZFŚS, tworzenia regulaminu zakładowego funduszu 

świadczeń socjalnych, 

▪ urlopów wypoczynkowych, udzielania urlopów zaległych, 

▪ kwestii dotyczących naliczania wynagrodzenia, 

▪ czasu pracy, odpoczynku dobowego i tygodniowego, pracy w godzinach nadliczbowych, 

dyżurów domowych, 

▪ zasad rozwiazywania umów o pracę oraz ochrony pracowników przed rozwiazywaniem 

umów o pracę, 

▪ warunków pracy, wypadków przy pracy w tym postępowania powypadkowego. 

Niejednokrotnie związki zawodowe zasięgały opinii w trybie roboczym, przed podpisaniem 

wewnętrznych aktów normatywnych (układy zbiorowe, regulaminy pracy, pakiety socjalne) . 

 

Porady dotyczące równego traktowania w zatrudnieniu, molestowania i mobbingu 

W roku 2017 w Okręgowym Inspektoracie Pracy we Wrocławiu udzielono łącznie 311 

porad dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu, molestowania i mobbingu, z czego: 

138 porad dotyczyło dyskryminacji, 27 molestowania, a 148 mobbingu. 

 

 

 

Tabela 43. Organizacje związkowe występujące o udzielenie porady w 2017 r. 
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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, pomijania niektórych pracowników przy przyznawaniu premii, pomijania niektórych 

pracowników przy przyznawaniu podwyżek wynagrodzenia oraz w kwestiach dotyczących 

podnoszenia kwalifikacji i 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, ośmieszania pracowników przy innych pracownikach, 

przydzielania pracownikom większej ilości zadań bez zmiany warunków umowy. 

 

Podsumowania i wnioski 

Na podstawie analizy ilości i treści wnoszonych zapytań prawnych stwierdzić można,  

iż zainteresowanie problematyką dotyczącą równego traktowania w zatrudnieniu, 

molestowania i mobbingu nieznacznie zmalało w stosunku do ubiegłego roku, kiedy to 

przedmiotowy temat pojawił się w 511 tematach udzielanych porad. Odnośnie kwestii 

dotyczących dyskryminacji pytający często w sposób ogólnikowy podnosili zarzut dotyczący 

między innymi 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 k.p., na tle których miało 

dochodzić do praktyk o charakterze dyskryminacyjnym w odniesieniu do pracownika, czy 

określonych grup pracowniczych. 

Odnośnie kwestii dotyczących mobbingu w wielu przypadkach pod pojęcie mobbingu 

podciągane były  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. Współpraca z partnerami krajowymi  

Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu współdziałając z różnymi instytucjami  

i podmiotami działającymi na Dolnym Śląsku ceni sobie wszelkiego typu inicjatywy mające 

wpływ na promowanie zasad bezpiecznej pracy i coraz powszechniejszej świadomości  

w zakresie prawnej ochrony pracy. 

Jednocześnie wrocławski inspektorat kontynuuje współpracę z dotychczasowymi 

partnerami, wśród których znajdują się zarówno inne organy nadzorczo-kontrolne, jak  

i instytucje samorządowe. Wszędzie tam należy bowiem prowadzić wspólne działania na rzecz 

ochrony zdrowia i życia pracowników. Z tych też powodów za bardzo cenne uważamy sygnały 

o wszelkiego typu podejrzeniach naruszeń prawa pracy, wypadkach przy pracy, czy zagrożeń 

o charakterze publicznym. 

 

Posłowie, senatorowie, administracja centralna 

W roku sprawozdawczym, najszersze kontakty pracownicy Okręgowego Inspektoratu 

Pracy we Wrocławiu utrzymywali z posłami i senatorami, którzy w wyborach - 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 w dniu 27 marca 2017 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli OIP we 

Wrocławiu Oddział w Kłodzku w Biurze Poselskim posłanki na Sejm Rzeczpospolitej Moniki 

Wielichowskiej. Spotkanie było okazją do wymiany informacji nt. problemów z zakresu prawa 

pracy i bhp występujących na terenie działania oddziału w Kłodzku - powiatu kłodzkiego  

i ząbkowickiego. Kolejnym spotkaniem z udziałem posłanki p. Moniki Wielichowskiej była 

Konferencja Partnerstwa Lokalnego - XVI edycji Targów Pracy w Powiecie Kłodzkim 

zorganizowana w dniu 10 kwietnia 2017 r. w Centrum Turystyczno-Sportowym w Nowej 

Rudzie przez Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku dla osób bezrobotnych i poszukujących 

pracy, w tym absolwentów szkół ponadgimnazjalnych.  

W dniu 3 kwietnia 2017 r. okręgowy inspektor pracy Małgorzata Łagocka oraz kierownik 

oddziału OIP w Kłodzku Zdzisław Kowalski uczestniczyli w spotkaniu z senatorem RP 

Aleksandrem Szwedem, zaś 4 maja 2017 r. z posłanką Izabelą Katarzyną Mrzygłocką. 

Spotkania dotyczyły omówienia nieprawidłowości z zakresu prawa pracy i bhp występujących 

W roku 2017, inspektorzy Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu przeprowadzili 

2 kontrole na wniosek parlamentarzystów. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Strona 169 

 

  

w zakładach pracy działających na terenie właściwości Okręgowego Inspektoratu Pracy we 

Wrocławiu, na podstawie sprawozdania z działalności urzędu w roku 2016. 

 

Wojewódzka administracja rządowa i samorządowa 

Współpraca z Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim opiera się w szczególności na 

współdziałaniu Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu z Wydziałem Spraw 

Obywatelskich i Cudzoziemców, który wielokrotnie korzystał w 2017 r. z ustaleń 

dokonywanych przez inspektorów sekcji legalności zatrudnienia, dokonywanych podczas 

kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców lub sam wnosił o dokonanie stosownych 

działań kontrolnych. 

Ponadto w październiku 2017 r. w Obiekcie Szkoleniowym Ośrodka Szkoleń Straży 

Granicznej w Szklarskiej Porębie, na wniosek Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we 

Wrocławiu, inspektor pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu przeprowadził 

szkolenie z zakresu weryfikacji autentyczności dokumentów oraz kwestii zatrudniania 

cudzoziemców przez agencje pracy tymczasowe m.in. w ramach outsourcingu. 

 

 

 

 

 

W ramach podpisanego w listopadzie 2016 r. porozumienia: „Umowa o współpracy 

partnerskiej” pomiędzy Okręgowym Inspektoratem Pracy we Wrocławiu a Dolnośląskim 

Wojewódzkim Urzędem Pracy, zastępca okręgowego inspektora pracy Arkadiusz Kłos 

w listopadzie 2017 r. przeprowadził cztery szkolenia dla pracowników Powiatowych Urzędów 

Pracy województwa dolnośląskiego w zakresie nowych zasad zatrudniania cudzoziemców.  

27 lipca 2017 r.  zastępca okręgowego inspektora pracy Arkadiusz Kłos, na zaproszenie 

Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy, wziął udział w szkoleniu organizowanym przez Urząd 

Pracy dla przedsiębiorców działających w tamtym regionie, na temat powierzania pracy 

zarobkowej cudzoziemcom. PUP w Legnicy do szkolenia przedsiębiorców zaprosił ponadto 

przedstawicieli: placówki Straży Granicznej w Legnicy, oddziału Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych w Legnicy, a także Urzędu Skarbowego w Legnicy.  

Arkadiusz Kłos przedstawił prawa i obowiązki przedsiębiorcy i cudzoziemca w zakresie 

obowiązujących przepisów dotyczących legalności zatrudniania cudzoziemców. Oprócz 

krótkiego wykładu udzielono odpowiedzi na liczne pytania przedsiębiorców, którzy przejawiali 

spore zainteresowanie tym tematem. 

24 kontrole prowadzone na wniosek wojewody i marszałka oraz 109 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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Ponadto, w oddziale Państwowej Inspekcji Pracy w Jeleniej Górze, zorganizowano 

szkolenie dla pracowników Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu  

z zakresu zawierania i rozwiązywania umów o pracę, charakterystyki umowy o pracę oraz 

umów cywilnoprawnych, ostatnich zmian w prawie pracy oraz uprawnień inspektora pracy 

podczas czynności kontrolnych. 

W dniu 19 października 2017 r. okręgowy inspektor pracy we Wrocławiu Małgorzata 

Łagocka oraz nadinspektor pracy Barbara Serafinowska były uczestnikami konferencji pn. 

„Robota nie dla robota. Rola Publicznych Służb Zatrudnienia w procesie reaktywacji  

i wsparcia zawodów rzemieślniczych w regionie”, zorganizowanej w Dolnośląskim 

Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Wałbrzychu, Filia we Wrocławiu. W konferencji swoje 

prezentacje przedstawili między innymi wicemarszałek województwa dolnośląskiego – Iwona 

Krawczyk, prezes Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej - Zbigniew Ładziński, profesor 

Dolnośląskiej Szkoły Wyższej - dr hab. Bożena Wojtasik,  prodziekan ds. kształcenia, Wydział 

Nauk Pedagogicznych, Dolnośląska Szkoła Wyższa - dr Joanna Minta, profesor Wyższej 

Szkoły Bankowej - dr hab. Krzysztof Safin. 

W dniu 20 listopada 2017 r.  okręgowy inspektor pracy we Wrocławiu, na zaproszenie 

Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, uczestniczyła w seminarium doradczym 

zorganizowanym w ramach Europejskich Dni Pracodawców w siedzibie DWUP we Wrocławiu. 

Spotkanie,  wzbogacone o prezentacje przedstawicieli między innymi Karkonoskiej 

Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., Zakładu Ubezpieczeń Społecznych we Wrocławiu, 

Urzędu Statystycznego we Wrocławiu oraz nadinspektor pracy OIP we Wrocławiu Pani 

Pauliny Latusek, było okazją do dyskusji i wymiany spostrzeżeń nt. zmieniającego się stanu 

prawnego, a także stanowiło podłoże do wymiany informacji i punkt wyjścia do nawiązania 

współpracy na wielu omawianych płaszczyznach. Partnerem wydarzenia byli Dolnośląscy 

Pracodawcy – regionalny związek pracodawców Konfederacji Lewiatan, będący jednym  

z partnerów EURES –TriRegio. 

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu, raz na kwartał, organizuje spotkania 

robocze Zespołu ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi. W zespole członkami z ramienia OIP 

we Wrocławiu są starszy radca Agnieszka Czajkowska oraz starszy inspektor pracy – 

specjalista Rafał Trela. W roku sprawozdawczym obyły się 4 spotkania, podczas których 

omawiane były nielegalne punkty pracy przymusowej oraz przypadki ujawnionych ofiar handlu 

ludźmi.  
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Urzędy powiatów, miast i gmin 

Współpraca z lokalną administracją rządową czy samorządową odbywa się  

w szczególności w oparciu o działania poszczególnych oddziałów Okręgowego Inspektoratu 

Pracy i ich kierowników. 

W ramach współpracy z urzędami powiatów, gmin i miast przekazywano głównie 

informacje na temat aktualnych działań Inspekcji Pracy na terenie działalności Okręgowego 

Inspektoratu Pracy we Wrocławiu oraz przedstawiano wyniki podejmowanych kontroli. 

Współdziałanie Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu z organami samorządu 

terytorialnego cechowała różnorodność form, wśród których znalazły się m.in. spotkania 

kierownictwa OIP ze starostami, burmistrzami, wspólnie organizowane przedsięwzięcia czy 

udział w różnego typu imprezach – konferencjach, targach itp. organizowanych przez włodarzy 

samorządowych. 

Przykładem takiego współdziałania jest uczestnictwo w dniach 23,24 listopada 2017 r. 

kierownika oddziału OIP w Kłodzku Zdzisława Kowalskiego w Konferencji nt.: „Wyzwania 

współczesnego rynku pracy. Zatrudnienie i bezrobocie XXI wieku” organizowaną w ramach 

Europejskich Dni Pracodawców 2017 w powiecie ząbkowickim. Podczas spotkania kierownik 

oddziału przedstawił zebranym informację nt. Co nowego w prawie pracy?  

Ponadto 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 w miesiącach marcu i październiku 2017 r., na 

zaproszenie powiatowych urzędów pracy oraz starostw, przedstawiciele Okręgowego 

Inspektoratu Pracy we Wrocławiu uczestniczyli w szkoleniu pn. ”Holenderski rynek pracy – 

warunki pracy i zagrożenia” zorganizowanym przez Ambasadę Królestwa Niderlandów  

w Warszawie we współpracy z Fundacją Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu „La 

Strada”. Szkolenia odbyły się w Kłodzku oraz Boguszowie Gorce.  

Ponadto na zaproszenie Powiatowych Urzędów Pracy pracownicy OIP we Wrocławiu 

prowadzili szkolenia z zakresu legalnego zatrudnienia cudzoziemców - pracodawców 

zamieszkałych na terenie właściwości urzędów w Środzie Śląskiej, Kamiennej Górze, 

Oleśnicy.  

W ramach współpracy jeleniogórskiego oddziału Państwowej Inspekcji Pracy  

ze Starostwem, kierownik oddziału OIP w Jeleniej Górze, w dniu 10 lutego 2017 r. brał udział 

w obradach Społecznej Powiatowej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście 

Jeleniogórskim.  
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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.  

W oddziale wałbrzyskim, kierownik uczestniczył w konferencji naukowej „E-usługi  

w administracji publicznej”. Organizatorem tego przedsięwzięcia był wałbrzyski Oddział ZUS 

oraz Wyższa Szkoła Zawodowa i Burmistrz Miasta Wałbrzycha. 

W Lubinie obyła się konferencja z inicjatywy Dolnośląskiej Izby Gospodarczej nt. „Czy 

Twoje dane są bezpieczne”. Podczas ww. wydarzenia pracodawcy mieli okazję do wymiany 

doświadczeń w zakresie motywowania, wzmacniania i budowania pozytywnych relacji 

zarówno pomiędzy pracownikami ale także budowania pozytywnego wizerunku przedsiębiorcy 

na zewnątrz. Inspektorzy wrocławskiego okręgu przedstawili swoje spostrzeżenia nt. jak 

wpływa pozytywny wizerunek pracodawcy na aktywność pracownika. 

Na uwagę także zasługują posiedzenia ciał doradczych Okręgowego Inspektora Pracy.  

W okręgu dolnośląskim funkcjonują 3 takie komisje: 

▪ Dolnośląska Komisja Ochrony Pracy w składzie której zasiadają przedstawiciele : 

Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy, Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu 

Pracy, BCC, Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej, Zachodniej Izby Gospodarczej, 

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, ZUS, NSZZ „Solidarność”, OPZZ, Urzędu 

Marszałkowskiego, 

▪ Dolnośląska Komisji ds. Rolnictwa której członkowie to m.in. Kasa Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego, Dolnośląski Urząd Wojewódzki, Uniwersytet Przyrodniczy, 

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego,  Dolnośląska Izba Rolnicza, 

▪ Dolnośląska Komisji ds. Górnictwa, która składa się z przedstawicieli Politechniki 

Wrocławskiej, KGHM POLSKA MIEDŹ S.A., Urzędu Górniczego, Kopalni Węgla 

Brunatnego w Turowie, Stowarzyszenia Kamieniarzy Ziemi Strzegomskiej; Miedziowego 

Centrum Zdrowia S.A. w Lubinie,  

▪ oraz Dolnośląska Rada ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie. W skład tej Rady 

wchodzą przedstawiciele Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, 
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Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Związku Zawodowego Budowlani, 

NSZZ „Solidarność”, Cechu Rzemiosł Budowlanych, Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej, 

Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP, Urzędu Dozoru 

Technicznego, Związku Pracodawców Dolnego Śląska, Polskiego Związku Inżynierów  

i Techników Budownictwa.  

 

Podczas posiedzeń tych zespołów omawiano bardzo różnorodną problematykę np. 

zatrudniania  i warunków pracy cudzoziemców, bhp przy wykonywaniu robót drogowych  

i mostowych, eksploatację maszyn budowlanych, pilarek mechanicznych do ścinki drzew, ale 

także problematykę dotyczącą zagrożeń psychofizycznych np. oddziaływania i stanu zdrowia 

psychicznego pracowników na organizację pracy. Na zaproszenie Dolnośląskich 

Pracodawców w Centrum Łużyckim w Lubaniu, w dniu 3 października 2017 r. odbyło się 

szkolenie z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziemców oraz delegowania pracowników  

z i na teren RP. Szkolenie przeprowadziła starszy inspektor pracy Pani Agata Kostyk – 

Lewandowska (fot. ….) 

 

 

Fot 34. II Transgraniczne Forum Rynku Pracy w Lubaniu 

 

Ochotnicze i środowiskowe hufce pracy 

Z inicjatywy Młodzieżowych Centrów Kariery funkcjonujących w ramach Ochotniczych 

Hufców Pracy pracownicy Okręgowego Inspektoratu we Wrocławiu przeprowadzili szereg 

szkoleń z zakresu prawa pracy i bhp. Ponadto, przedstawiciele urzędu uczestniczyli także, 

w organizowanych przez MCK w Strzelinie, Wrocławiu, Wołowie, Bielawie, Ząbkowicach 

Śląskich oraz Kamiennej Górze, Targach Pracy i Edukacji poprzez organizację punktu 

poradniczego. Celem Targów Pracy było wspieranie rozwoju nowych miejsc pracy oraz 

stworzenie możliwości bezpośredniego kontaktu osób poszukujących pracy i pracodawców. 
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Na zorganizowanym stanowisku nasi pracownicy, specjaliści prawa pracy, udzielali porad 

prawnych i technicznych w ramach kampanii informacyjnej „Pracuję legalnie”. Zainteresowane 

osoby mogły otrzymać bezpłatne informacje oraz publikacje z zakresu prawa pracy i bhp. 

 
 

Inne instytucje, organizacje i związki zawodowe 

Oprócz wyżej wspomnianych, Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu 

współpracował w 2017 r. także z innymi instytucjami i organizacjami oraz związkami 

zawodowymi. Przykładami takiego współdziałania mogą być szkolenia dla nowo wybranych 

społecznych inspektorów pracy KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Lubin” w dniach 01 - 

04.06.2017 r. w miejscowości Wojnowo oraz szkolenia dla społecznych inspektorów pracy 

KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Rudna” w Polkowicach w dniu 

05.04.2017r. Szkolenia dla ww. SIP przeprowadzili  nadinspektor pracy Jolanta Kowalska oraz 

starszy inspektor pracy - specjalista Mirosław Wierzbicki.  

Ponadto inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu 

przeprowadzili, na wniosek związków zawodowych następujące szkolenia: 

▪ w lutym 2017 r. w Oławie na wniosek Ogólnopolskiego Porozumienia Związków 

Zawodowych Rady OPZZ Województwa Dolnośląskiego,  

▪ w marcu oraz we wrześniu 2017 r. w Radomierzu na wniosek Związku Zawodowego 

Pracowników Komunikacji Miejskiej w RP Zakładowej Organizacji Związkowej w Jeleniej 

Górze, 

▪ w marcu 2017r. we Wrocławiu na wniosek NSZZ SOLIDARNOŚĆ przy POLAR – 

WHIRLPOOL,  

▪ w czerwcu 2017 r. we Wrocławiu na wniosek Związku Zawodowego Pracowników Policji 

Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego we Wrocławiu,  

▪ w czerwcu 2017r. we Wrocławiu na wniosek Federacji Związków Zawodowych 

Pracowników Przemysłu Spożywczego,  

▪ w czerwcu 2017 r. we Wrocławiu na wniosek Organizacji Międzyzakładowej Pracowników 

Telekomunikacji NSZZ Solidarność Komisja Oddziałowa we Wrocławiu,  

▪ w czerwcu 2017 r. w Szklarskiej Porębie na wniosek Dolnośląskiej Rady Wojewódzkiej 

Federacji Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej, 

▪ w czerwcu 2017 r. w Jeleniej Górze na wniosek NSZZ „Solidarność” Region Jeleniogórski,  

▪ w październiku 2017 r. w Karpaczu na wniosek Krajowego Niezależnego Samorządnego 

Związku Zawodowego „AD REM”, 

▪ w październiku 2017 r. w Karpaczu na wniosek Międzyzakładowej Organizacji Związkowej 

Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego przy KOGENERACJI S.A., 
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▪ w październiku 2017r. we Wrocławiu na wniosek Region Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność” 

Wszechnica Społecznej Inspekcji Pracy, gdzie cyklicznie już z inicjatywy 

Przewodniczącego  Zarządu Regionu, zapraszani są inspektorzy do współpracy 

szkoleniowej z członkami Wszechnicy SIP, 

Natomiast w  oddziale Okręgowego Inspektoratu Pracy w Wałbrzychu, w ramach 

współpracy z partnerami społecznymi, w miesiącu wrześniu i październiku 2017 r. 

zorganizowano cykl szkoleń dla społecznych inspektorów pracy. Przedmiotem szkoleń było 

omówienie najważniejszych zagadnień z punktu widzenia roli pełnionej przez społecznych 

inspektorów pracy na terenie zakładów pracy. Oprócz podstawowych zagadnień związanych 

z uprawnieniami SIP i zasadami współpracy z inspektorami pracy, omówione zostały kwestie 

metodyki pracy SIP, wybranych zagadnień dotyczących czasu pracy, minimalnych 

 i zasadniczych wymagań dotyczących maszyn i urządzeń, wymagań bhp dotyczących 

obiektów i pomieszczeń pracy, a przede wszystkim roli SIP w badaniu okoliczności  

i przyczyn wypadków pracy. W tym ostatnim przypadku szkolenie połączone zostało  

z krótkimi warsztatami. Szkolenie przeprowadzili inspektorzy pracy – specjaliści w danych 

dziedzinach z Oddziału Okręgowego Inspektoratu Pracy w Wałbrzychu. Łącznie w szkoleniu 

udział wzięło 30 społecznych inspektorów pracy z zakładów pracy w większości regionu 

wałbrzyskiego, reprezentujących sektor publiczny i prywatny , jak również  różne branże np. 

Toyota Motor Manufacturing Poland Sp. z o.o. w Wałbrzychu, NSK Steering Systems  

Sp. z o.o. w Wałbrzychu, Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Wałbrzychu, PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Wałbrzychu, Powiatowa Stacja Sanitarno-

Epidemiologiczna w Wałbrzychu, Szpital im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu, Wałbrzyskie 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wałbrzychu, Powiatowy Urząd Pracy 

w Wałbrzychu, „Uzdrowisko Szczawno – Jedlina” S.A . w Szczawnie - Zdroju i inne. 

W lipcu 2017 r. przedstawiciel Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu po raz 

kolejny uczestniczył w spotkaniu zorganizowanym w Wrocławskim Centrum Integracji,  

w ramach cyklu „Wrocławski Model Multiintegracji - w stronę rynku pracy” (Wrocławskie 

Centrum Integracji powstało w styczniu 2016 r. 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, 

cudzoziemców). Tematem spotkania była legalność zatrudniania cudzoziemców,  

w szczególności obywateli z Ukrainy. Oprócz przedstawiciela PIP w spotkaniu udział wzięli 

przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej, Straży Granicznej, Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej, Fundacji 

Ukraina, Stowarzyszenia zrzeszające i pomagające cudzoziemcom.  



 

 

 
Strona 176 

 

  

Corocznie organizowane są również obchody „Światowego Dnia Osób 

Niepełnosprawnych” w Jeleniej Górze, z inicjatywy Jeleniogórskiego Forum Organizacji Osób 

Niepełnosprawnych  w Jeleniej Górze. W roku sprawozdawczym udział wraz z prezentacją 

potwierdził Kierownik Oddziału w Jeleniej Górze. 

 

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 ww. organów, jej formy były dostosowywane do potrzeb, a realizacja opierała się na 

zapisach porozumień zawartych tak na szczeblu centralnym, jak i okręgów. 

 

 

 

 

Wyszczególnienie 
Kontrole 
wspólne 

Kontrole na 
wniosek organu 

współdziałającego 

Zawiadomienie  
o wynikach kontroli 

prowadzonej 
samodzielnie przez 

OIP 

Państwowa Inspekcja Sanitarna 0 3 14 

Urząd Dozoru Technicznego 2 0 51 

Inspekcja Transportu Drogowego 0 0 1 

Urząd Transportu Kolejowego 0 5 3 

Prokuratura 0 6 19 

Policja 7 16 37 

Straż Graniczna 32 4 89 

Państwowa Straż Pożarna 1 2 5 

Państwowy Nadzór Budowlany 1 4 23 

PFRON 0 1 2 

Urząd celny 1 11 12 

Urząd skarbowy, UKS, IS 2 63 86 

Wojewódzki Ośrodek Medycyny 
Pracy 

0 0 5 

Powiatowe urzędy pracy 0 37 42 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 19 26 132 

Urzędy górnicze 1 0 0 

Straż Miejska 2 3 0 

Rzecznik Praw Obywatelskich 0 2 1 

Najwyższa Izba Kontroli 0 5 2 

Inspekcja Ochrony Środowiska 1 1 1 

 
W ramach współpracy z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych we Wrocławiu,  

w miesiącach lipcu, sierpniu i wrześniu inspektorzy Okręgowego Inspektoratu Pracy 

przeprowadzili szereg szkoleń z zakresu bezpiecznego pozyskiwania drewna skierowanych 

Tabela 44. Współdziałanie OIP Wrocław z organami nadzoru nad warunkami pracy  
oraz innymi instytucjami w roku 2017 
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do właścicieli i pracowników zakładów usług leśnych świadczących usługi podległym RDLP 

Wrocław nadleśnictwom. Łącznie przeprowadzono ponad 10 szkoleń. 

W ramach popularyzacji bezpieczeństwa wśród wytwórców i użytkowników urządzeń 

technicznych podlegających dozorowi technicznemu, Urząd Dozoru Technicznego Oddział  

w Wałbrzychu zaprosił przedstawiciela OIP we Wrocławiu do przybliżenia słuchaczom 

konferencji „Bezpieczna eksploatacja urządzeń transportu bliskiego – wybrane zagadnienia”, 

problemów związanych z przepisami BHP podczas eksploatacji urządzeń transportu bliskiego. 

Konferencja miała miejsce w dniach 29 – 30 września 2017r. w Szklarskiej Porębie. 

W dniu 13 kwietnia 2017 r. w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we 

Wrocławiu odbyło się seminarium poświęcone „Bezpieczeństwu pracy przy wykonywaniu 

robót drogowych oraz mostowych”. 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 – Pan Maciej Winkler, który przedstawił prezentację 

dotyczącą eksploatacji urządzeń transportu bliskiego na terenie dróg i mostów. 

We współpracy z Dolnośląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu,  

w dniach 24-25 czerwca 2017 r. w Piotrowicach, w ramach „Dni Otwartych Doradztwa 

Rolniczego - 2017” zorganizowano otwarty konkurs wiedzy rolniczej i znajomości przepisów 

bhp dla producentów rolnych i mieszkańców terenów i wiejskich. Konkurs był okazją do 

popularyzacji zagadnień związanych z bezpieczeństwem podczas prac rolnych, a także do 

dystrybucji materiałów wydawniczych poświęconych tej tematyce. 
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XI. Podsumowanie i wnioski 
 

W roku 2017, będącym 98 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 2017 inspektorzy pracy 

Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu przeprowadzili 7 325 kontrole, w 5 609 

podmiotach gospodarczych, obejmując swoimi czynnościami 664 173 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, między innymi: 

▪ wypłaty minimalnego wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na podstawie umów 

cywilnoprawnych, 

▪ legalności zatrudnienia obywateli polskich oraz cudzoziemców, 

▪ pracowników delegowanych na teren RP oraz za granicę, 

▪ zatrudniania pracowników tymczasowych,  

▪ organizmów i mikroorganizmów genetycznie zmodyfikowanych, 

▪ analizy okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, 

▪ eliminowania zagrożeń wypadkowych w budownictwie, 

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 2017, podobnie 

jak to miało miejsce w latach ubiegłych dotyczyła najczęściej: 

▪ niewypłacania pracownikom należnego wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń 

pieniężnych ze stosunku pracy, 

▪ nieprawidłowości w zakresie stosunku pracy , 

▪ warunków pracy i bhp, 

▪ czasu pracy, 

▪ legalności zatrudnienia, 

▪ wypadków przy pracy i chorób zawodowych, 

▪ uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem, 
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Największy odsetek skarg dotyczył skarg związanych z problematyką wynagrodzenia za 

pracę i innych świadczeń ze stosunku pracy, w tym w szczególności wypłaty zaległego 

wynagrodzenia, zaniżania jego wysokości, terminowości wypłat, potrąceń, należności z tytułu 

podróży służbowych; nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, przysługującymi 

odprawami, ilością i długością zawieranych umów w odniesieniu do umów zwieranych na czas 

określony, nieprawidłowościami związanymi ze świadectwami pracy; czasu pracy, w tym 

dotyczącą świadczenia pracy w godzinach nadliczbowych i braku stosownej rekompensaty, 

naruszenia przepisów ochronnych dotyczących zagwarantowania pięciodniowego tygodnia 

pracy, odpoczynku tygodniowego, dobowego, nieprawidłowości związanych z prowadzeniem 

nierzetelnej ewidencji czasu pracy; warunkami pracy, w szczególności sanitarno-

higienicznymi. Przedmiot skarg obejmował również częste przypadki zatrudniania 

pracowników „na czarno”, z wszystkimi z tym związanymi nieprawidłowościami. Z uwagi na 

realizację nowego tematu jakim jest zagwarantowanie minimalnej stawki przy umowie 

zlecenia, czy świadczeniu usług - 13 zł/h, wyraźnie zaobserwowano wzrost takiej ilości skarg. 

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 niewielki zakres 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 i liczebność związków zawodowych w zakładach pracy. Potwierdza 

to m. in. spadająca ilość wniosków o rejestrację nowych układów zbiorowych pracy, czy też 

protokołów dodatkowych.  

Zagadnienia, które wynikają z tematyki poruszanej w poradach wynika, że największym 

zainteresowaniem cieszą się tematy z obszaru stosunku pracy, tj.: dozwolonej ilości i długości 

zawierania umów o pracę na czas określony, ustalania okresu wypowiedzenia przy umowach 

na czas określony, kwestii związanych z ochroną przedemerytalną w związku z wejściem  

w życie przepisów dotyczących nowego wieku emerytalnego, czy zasad związanych  

z zatrudnianiem cudzoziemców. W zakresie wynagrodzenia za pracę największą ilość porad 

zanotowano w kwestiach związanych z minimalną stawką godzinową przy umowie zlecenia, 

terminu wypłaty wynagrodzeń, potrąceń z wynagrodzeń, wynagradzania za pracę w niedzielę, 

święta, w porze nocnej, w dodatkowe dni wolne od pracy, oraz za pracę w godzinach 

nadliczbowych. W zakresie warunków pracy tematyka obejmowała najczęściej kwestii 

dotyczących profilaktycznych badań lekarskich oraz szkoleń bhp, zasad wydawania 

pracownikom odzieży i obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej oraz wypłacania 
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pracownikom ekwiwalentu pieniężnego za używanie własnej odzieży roboczej i za pranie 

odzieży we własnym zakresie. Porady prawne dotyczyły ponadto kwestii związanych  

z postępowaniem przed sądem pracy, a także zasad związanych ze sporządzaniem pozwu do 

sądu pracy celem dochodzenia roszczeń pieniężnych wobec pracodawcy.  

Systematycznie spada liczba powództw wnoszonych przez inspektorów pracy  

o ustalenie istnienia stosunku pracy. W roku 2017r. wniesiono 6 takich powództw. Szczególnie 

istotnym aspektem, takiego spadku ilości wnoszonych powództw, 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. Nadal sądy pracy rozstrzygają w sposób bardzo nieprzewidywalny i często  

w podobnych stanach faktycznych rozbieżny, co powoduje nieakceptowalne ryzyko dla 

inspektora pracy jako strony powodowej.  

W ramach działalności nadzorczo-kontrolnej w obszarze prawnej ochrony pracy, w roku 

2017, w Okręgowym Inspektoracie Pracy we Wrocławiu, kontynuowano tematykę zawierania 

umów terminowych, co wynikało m. in. ze zmiany w tym zakresie ustawy Kodeks pracy, która 

weszła 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 widoczna. 

Podobnie jak w latach poprzednich, również w roku 2017, zakresem tematycznym 

kontroli 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. Jednym z głównych problemów, który był sygnalizowany 

w roku sprawozdawczym były nowy ładunek zasad związanych z prowadzeniem agencji 

zatrudnienia oraz zatrudniania pracowników tymczasowych, będący wynikiem nowelizacji 

przepisów, obowiązującej od 1 czerwca 2017 r. W tym choćby uregulowanie instytucji 

pośrednictwa pracy cudzoziemców sprowadzanych przez agencje zatrudnienia do Polski.  

Podjęto również szeroko zakrojoną działalność kontrolą w sprawie legalności pobytu  

i pracy cudzoziemców. W związku z licznym napływem pracowników z zagranicy wykonano 

bardzo dużą liczbę kontroli, zwłaszcza wychodząc na przeciw obowiązkowi sprawdzania 

legalności pobytu i pracy wszystkich cudzoziemców, w każdym kontrolowanym podmiocie, 

przy każdej kontroli.   

W roku 2017, kontynuowany był temat „Pierwsza kontrola”, wprowadzony z inicjatywy 

Głównego Inspektora Pracy w roku 2016. W ramach realizacji tego tematu, kompleksowymi 

kontrolami, o charakterze instruktażowo - doradczym, objęto podmioty wcześniej 
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niekontrolowane, w grupie: mikrozakłady oraz małe i średnie zakłady. Zakresem 1 429 kontroli, 

przeprowadzonych w tym temacie,  objęto łącznie 26 522 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 2017 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: czynności kontrolne dotyczące 

organizmów i mikroorganizmów genetycznie zmodyfikowanych; eliminowanie zagrożeń 

wypadkowych w budownictwie, kontrole prac budowlanych i rozbiórkowych, kontrole prac przy 

budowach i remontach dróg; ograniczanie zagrożeń zawodowych w zakładach produkujących 

wyroby tartaczne i wyroby z drewna. 

Kontrole dotyczące przestrzegania przepisów ustawy o organizmach genetycznie 

zmodyfikowanych oraz w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na prowadzenie zakładu 

inżynierii genetycznej wskazują, że liczba nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli 

zrealizowanych w ramach omawianego tematu w roku 2017 była bardzo mała, a ich rodzaj 

wskazuje, że były to uchybienia  drobne i nieświadczące o istotnych zaniedbaniach ze strony 

pracodawców lub ze strony innych odpowiedzialnych osób ani o świadomym lekceważeniu 

przepisów prawa. Przyczyn takiego stanu rzeczy można upatrywać w fakcie przeprowadzenia 

w kontrolowanych podmiotach wcześniejszych kontroli PIP związanych z postępowaniem na 

etapie uzyskiwania decyzji zezwalających na prowadzenie ZIG, podczas których ewentualne 

nieprawidłowości zostały przez inspektorów pracy wskazane, a przez pracodawców 

niezwłocznie usunięte oraz znacznie wyższej znajomości przez pracodawców przepisów, 

która wynikała m.in. z możliwości zadawania pytań inspektorom pracy podczas kontroli 

związanych z oceną ZIG. 

Kontrole obejmujące swoi zakresem tematycznym eliminowanie zagrożeń wypadkowych 

w budownictwie, kontrole prac budowlanych i rozbiórkowych, kontrole prac przy budowach  

i remontach dróg, przeprowadzone w 2017 r. Wyniki przeprowadzonych kontroli wskazują, że 

zdecydowana większość skontrolowanych podmiotów stwarzających zagrożenia dla 

pracowników zatrudnionych na budowach oraz przy budowie dróg to podmioty małe, 

zatrudniające kilka lub kilkanaście osób, o stosunkowo małym potencjale finansowym  

i ograniczonych możliwościach w tej sferze. Stwierdzona liczba zagrożeń występujących w ich 
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działalności jest natomiast proporcjonalnie duża. Ponadto, częstym zjawiskiem jest fakt 

nielegalnego zatrudniania pracowników w tym sektorze. Takie zjawisko zostało również 

zaobserwowane w latach poprzednich, co po raz kolejny potwierdza, że właśnie w sektorze 

małych wykonawców przestrzeganie przepisów BHP i zapewnianie bezpiecznych warunków 

pracy odbiega od wykonawców o większej liczbie zatrudnionych, w których funkcjonują 

struktury bhp oraz osoby nadzoru technicznego średniego i wyższego szczebla. Pozytywnie 

należy ocenić fakt, że nie odnotowano w tej gałęzi budownictwa chorób zawodowych.  

Odnosząc się do wyników kontroli zawodowych w zakładach produkujących wyroby 

tartaczne i wyroby z drewna. Skala stwierdzonych nieprawidłowości wskazuje na potrzebę 

zintensyfikowania działań kontrolno – nadzorczych w zakresie przestrzegania przepisów  

i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w tych zakładach. W skontrolowanych zakładach 

stwierdzono nieprawidłowości, jednak ich skala była różna, i tak w części zakładów 

występowały mniej istotne nieprawidłowości w szczególności w zakładach, które przystąpiły 

do programu prewencyjnego, uczestnicząc w szkoleniach organizowanych przez OIP we 

Wrocławiu. W większości kontroli podmiotów, które nie przystąpiły do programu 

prewencyjnego stwierdzono istotne nieprawidłowości powodujące bezpośrednie zagrożenie 

dla życia i zdrowia pracowników, dotyczące głównie braku odpowiednich urządzeń ochronnych 

- osłon.  

W roku 2017, 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: 

▪ przestrzeganie przepisów prawa pracy przez podmioty prowadzące działalność  

w miejscowościach turystycznych 

▪ 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 2017, 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 2017 r. Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu podjął szereg działań prewencyjnych, 

które miały na celu rozszerzenie wiedzy z zakresu prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny 
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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 2017, tak 

różnorodnych działań była możliwa dzięki współpracy z posłami i senatorami, innymi urzędami, 

jednostkami administracji centralnej, 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. 

 

XII. Załączniki 

1. Dane statystyczne z działalności kontrolno-nadzorczej Okręgowego Inspektoratu 
Pracy we Wrocławiu w 2017 r.  
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