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Szanowni Państwo, 

Przekazuję Państwu sprawozdanie Okręgowego Inspektora Pracy we Wrocławiu  

z działalności Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu w roku 2015.  

Od 96 lat pracownicy Państwowej Inspekcji Pracy z ogromnym zaangażowaniem  

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

w różnych warunkach społecznych, gospodarczych i politycznych, inspektorzy pracy zawsze 

realizowali wyznaczone zadania w sposób sumienny i niezwykle ofiarny. Niezależnie jednak 

od powyższych uwarunkowań oraz rozwiązań legislacyjnych, nasza instytucja konsekwentnie 

i rzetelnie wypełnia misję ochrony pracy, od początku działalności stojąc na straży praw 

pracowniczych i dbając o ich bezpieczeństwo. 

Program działania Państwowej Inspekcji Pracy, obejmuje obecnie oprócz zadań 

kontrolno-nadzorczych, także zadania dotyczące działań prewencyjno-promocyjnych, w tym 

również szeroko pojętego doradztwa prawnego. W ciągu ostatnich lat,  

w tym także w roku 2015, 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. Zakres 

działań prowadzonych sprawia, że Państwowa Inspekcja Pracy stała się obecnie organem  

partnerskim, oprócz podstawowych zadań kontrolnych, zarówno dla pracowników, jak i dla 

pracodawców. 

Efektywna realizacja zadań Państwowej Inspekcji Pracy, w zakresie ochrony praw 

pracowniczych, jest możliwa dzięki wzajemnemu wsparciu poszczególnych instytucji państwa, 

partnerów instytucjonalnych, samorządowych i społecznych. Wsparcie to pozwala 

urzeczywistnić tak ważne jednoczenie wysiłków na rzecz poprawy poziomu bezpieczeństwa 

pracy w naszym regionie. Dlatego pragnę podziękować wszystkim naszym Partnerom za 

wspólne zrealizowane zadania, zaangażowanie w prowadzone przez nas działania i zaprosić 

do dalszej współpracy. Niniejsze sprawozdanie przybliży Państwu wybrane obszary tych 

działań. Zapraszam do lektury         

   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 (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 640). 

 

 

 

 

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 (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 640). Oprócz tego, 

zadania Inspekcji wynikają z szeregu innych aktów prawnych rangi ustawowej. 

Wykonując nałożone zadania Państwowa Inspekcja Pracy stoi na straży m.in. 

określonych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej praw i wolności: 

 ochrony pracy i państwowego nadzoru nad warunkami wykonywania pracy (art.24), 

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

wynagrodzenia za pracę jednakowej wartości (art. 33), 

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

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

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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 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 kierujące osoby w celu nabywania 

umiejętności praktycznych, w szczególności odbycia praktyki absolwenckiej, 

praktyki lub stażu zawodowego, niebędących zatrudnieniem lub inną pracą 

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

o  promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; 

 kontrola legalności zatrudnienia, innej pracy zarobkowej oraz wykonywania pracy 

przez cudzoziemców; 

 kontrola ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych 

warunkach lub o szczególnym charakterze; 

 kontrola wyrobów wprowadzonych do obrotu lub oddanych do użytku pod względem 

spełniania przez nie zasadniczych lub innych wymagań dotyczących bezpieczeństwa 

i higieny pracy, określonych w odrębnych przepisach; 

 podejmowanie działań polegających na zapobieganiu i ograniczaniu zagrożeń 

w  środowisku pracy, a w szczególności: 
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 badanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i analizowanie przyczyn 

chorób zawodowych oraz kontrola stosowania środków zapobiegających 

wypadkom i chorobom zawodowym, 

 inicjowanie prac badawczych w dziedzinie przestrzegania prawa pracy,  

a w szczególności bezpieczeństwa i higieny pracy, 

 inicjowanie przedsięwzięć w sprawach ochrony pracy w rolnictwie 

indywidualnym, 

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

 podejmowanie działań prewencyjnych i promocyjnych zmierzających do 

zapewnienia przestrzegania prawa pracy; 

 współdziałanie z organami ochrony środowiska w zakresie kontroli 

przestrzegania przez pracodawców przepisów o przeciwdziałaniu zagrożeniom dla 

środowiska; 

 kontrola przestrzegania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy, określonych 

w ustawie o organizmach genetycznie zmodyfikowanych; 

 kontrola ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach 

lub o szczególnym charakterze, o której mowa w ustawie  

o emeryturach pomostowych; 

 opiniowanie projektów aktów prawnych z zakresu prawa pracy; 

 prawo wnoszenia powództw, a za zgodą osoby zainteresowanej – uczestnictwo 

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

pracy; 

 współpraca z urzędami państw członkowskich Unii Europejskiej 

odpowiedzialnymi za nadzór nad warunkami pracy i zatrudnienia pracowników, 

polegająca na: 

 udzielaniu informacji o warunkach zatrudnienia pracowników skierowanych do 

wykonywania pracy na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej na 

określony czas, przez pracodawcę mające go siedzibę na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, 

 informowaniu o stwierdzonych wykroczeniach przeciwko prawom pracowników 

skierowanych do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na 

określony czas przez pracodawcę mającego siedzibę w państwie będącym 

członkiem Unii Europejskiej, 

 wskazywaniu organu nadzoru nad rynkiem pracy, właściwe go do udzielania 

żądanej informacji ze względu na zakres jego działania; 
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 ściganie wykroczeń przeciwko prawom pracownika określonych w Kodeksie pracy 

i innych ustawach oraz udział w postępowaniu w tych sprawach  

w charakterze oskarżyciela publicznego. 

 

 

 

 

 Kontroli PIP podlegają także: 

 podmioty świadczące usługi pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego, 

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

ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – w zakresie przestrzegania 

obowiązku, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 lit. d i e ustawy ostwowej Inspekcji 

Pracy; 

 podmioty kierujące osoby w celu nabywania umiejętności praktycznych,  

w szczególności odbycia praktyki absolwenckiej, praktyki lub stażu 

zawodowego, niebędących zatrudnieniem lub inną pracą zarobkową –  

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

i instytucjach rynku pracy. 

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 42 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. 

Okręgowy Inspektoratem Pracy kieruje okręgowy inspektor pracy przy pomocy zastępcy 

ds. prawno-organizacyjnych i ds. nadzoru. 

 

 

Zgodnie z ustawą o Państwowej Inspekcji Pracy, nadzorem inspekcji pracy  

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

pracodawcy, ale także nie będący pracodawcami przedsiębiorcy i inne jednostki 

organizacyjne, na rzecz których jest świadczona praca przez osoby fizyczne, w tym przez 

osoby wykonujące na własny rachunek działalność gospodarczą, bez względu na podstawę 

świadczenia tej pracy. 
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W Okręgowym Inspektoracie Pracy we Wrocławiu stan zatrudnienia na dzień 

31.12.2015 r. wynosił 239 osób tj. 237,125 etatu, w tym: 

 151 pracowników z uprawnieniami kontrolno-nadzorczymi, 

 4 kandydatów na inspektorów pracy, 

 44 pracowników merytorycznych, 

 13 pracowników organizacyjnie wspomagających inspektorów pracy, 

 27 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 2015 r., zgodną z Regulaminem Organizacyjnym przedstawiono na schemacie 

1. 

 

 

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

podejmowania inicjatyw wspierających i promujących ochronę zdrowia i życia pracowników 

oraz innych osób. Najważniejsze inicjatywy to: 

 Dolnośląska Komisja Ochrony Pracy, 

 Dolnośląska Rada ds. Bezpieczeństwa 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. 

5. Stosowane środki prawne 

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

środków prawnych w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów prawa pracy, tj. 

w szczególności: 

 nakazania usunięcia, w ustalonym terminie, stwierdzonych naruszeń przepisów 

i  zasad bezpieczeństwa i higieny pracy; 

 nakazania wstrzymania prac lub działalności, gdy naruszenie powoduje 

bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia pracowników lub innych osób 

wykonujących te prace albo prowadzących działalność; 

Schemat 1. Struktura organizacyjna Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu 
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 skierowania do innych prac pracowników lub innych osób dopuszczonych do pracy 

wbrew obowiązującym przepisom przy pracach wzbronionych, szkodliwych lub 

niebezpiecznych albo pracowników lub innych osób dopuszczonych do pracy przy 

pracach niebezpiecznych, jeżeli pracownicy ci lub osoby nie posiadają odpowiednich 

kwalifikacji. Nakazy w tych sprawach podlegają natychmiastowemu wykonaniu; 

 nakazania wstrzymania eksploatacji maszyn i urządzeń w sytuacji, gdy ich 

eksploatacja powoduje bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia 

zatrudnionych. Nakazy w tych sprawach podlegają natychmiastowemu wykonaniu; 

 zakazania wykonywania pracy lub prowadzenia działalności w miejscach,  

w których stan warunków pracy stanowi bezpośrednie zagrożenie dla życia lub 

zdrowia. Nakazy w tych sprawach podlegają natychmiastowemu wykonaniu; 

 nakazania zaprzestania prowadzenia działalności bądź działalności określonego 

rodzaju w przypadku stwierdzenia, że stan bezpieczeństwa i higieny pracy zagraża 

życiu lub zdrowiu pracowników lub osób fizycznych wykonujących pracę na innej 

podstawie niż stosunek pracy, w tym osób wykonujących na własny rachunek 

działalność gospodarczą; 

 nakazania wykonania badań i pomiarów czynników szkodliwych i uciążliwych  

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

wykonania tych badań i pomiarów lub konieczności stwierdzenia wykonywania pracy 

w szczególnych warunkach; 

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

 nakazania pracodawcy wypłaty należnego wynagrodzenia za pracę, a także innego 

świadczenia przysługującego pracownikowi. Nakazy w tych sprawach podlegają 

natychmiastowemu wykonaniu; 

 nakazania umieszczenia pracownika w ewidencji pracowników wykonujących prace 

w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze; 

 nakazania wycofania z obrotu lub z użytku wyrobu nie spełniającego zasadniczych 

lub innych wymagań, zakazania dalszego przekazywania wyrobu użytkownikowi, 

ograniczenia dalszego przekazywania wyrobu użytkownikowi lub nakazania stronie 

postępowania powiadomienia użytkowników wyrobu o stwierdzonych 

niezgodnościach z zasadniczymi lub innymi wymaganiami; 

 nakazania utworzenia służby bhp albo zwiększenia liczby pracowników tej służby, 

jeżeli jest to uzasadnione zagrożeniami zawodowymi; 

 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. 
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6. Stosowane sankcje 

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

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

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

wykroczenie przeciwko prawom pracownika określone w Kodeksie pracy popełnia w ciągu 

dwóch lat od dnia ostatniego ukarania takie wykroczenie, właściwy organ Państwowej 

Inspekcji Pracy może w postępowaniu mandatowym nałożyć grzywnę w  wysokości do 5 000 

zł. 

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

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

30 000 zł. 

Jednym z uprawnień inspektorów pracy jest nakładanie kar pieniężnych na podmioty 

wykonujące przewóz drogowy lub inne czynności związane z tym przewozem 

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

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

Maksymalny wymiar kary nałożonej przez inspektora pracy za naruszenia stwierdzone 

podczas kontroli w podmiocie wykonującym przewóz drogowy, nie może przekroczyć 30 000 

zł.  
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II. Działania nadzorczo-kontrolne – informacje 

ogólne 

 
 
 
 
 

 
 

W takcie tych kontroli wydali 23 554 decyzje, z których 383 było decyzjami płacowymi 

na kwotę 5 585 269,64 złotych, a 23 171 to decyzje dotyczące bezpieczeństwa i higieny 

pracy. 

Oprócz ww. decyzji inspektorzy wydali także 21 376  wnioski w 4 823 wystąpieniach oraz 

742 polecenia.  

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 2014 liczba skarg i wniosków wzrosła o 139 skarg. Liczba ta nie 

zawiera 385 skarg, które zostały przekazane wg właściwości do innych podmiotów, w tym do 

innych Okręgowych Inspektoratów Pracy.  

Oprócz skarg, które wpłynęły do Okręgu w okresie sprawozdawczym inspektorzy 

rozpatrzyli również 342 skargi pozostałe do rozpatrzenia z roku 2014. Do rozpatrzenia w roku 

2016 r. pozostały 273 skargi z 2015 r.  

Liczba tematów zawartych w skargach zmalała z 8 449 w roku 2014 do 7 523  

w roku 2015, co stanowi spadek o 926 problemów rozpatrywanych w ramach załatwionych 

W  2015 roku do Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu wpłynęło 4 275 

skarg i wniosków. Liczba ta obejmuje 93 skargi zgłoszone przez związki zawodowe, 54 

skargi dotyczące równego traktowania w zatrudnieniu oraz 139 skarg dotyczących 

mobbingu. W celu rozpatrzenia treści tych skarg i wniosków, inspektorzy pracy 

przeprowadzili 2 456 kontroli u 2 014 przedsiębiorców. 

 

W roku 2015 inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy we 

Wrocławiu przeprowadzili 8 313 kontroli, w 6 743 podmiotach gospodarczych, 

obejmując swoimi czynnościami 519 691 pracowników. 
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skarg. Różnica w liczbie skarg w stosunku do liczby tematów, wynika  

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

Na ogólną liczbę 4 275 skarg, które wpłynęły do Okręgowego Inspektoratu Pracy we 

Wrocławiu w roku 2015, do dnia 31 grudnia 2015 r. rozpatrzono 4 002 skargi, w tym:  

 678 to skargi zasadne, co stanowi 15,86% wszystkich załatwionych skarg, 

 1 201 to skargi częściowo zasadne, co stanowi 28,10% wszystkich załatwionych 

skarg, 

 1 048 to skargi bezzasadne, co stanowi 24,52% wszystkich załatwionych skarg, 

 1 348 to skargi, co do których brak możliwości rozstrzygnięcia przez inspektora 

pracy w trakcie czynności kontrolnych, np. ze względu na sporny charakter 

danego zagadnienia, a w 1 skardze stwierdzono brak przedmiotu, co stanowi 

31,52% wszystkich załatwionych skarg. 

 

Podsumowanie i wnioski  

W roku 2015 do Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu wpłynęło 4 275 

skarg tj. o 139 skarg więcej, niż w analogicznym okresie roku 2014. 

Ogólnie należy stwierdzić, iż liczba skarg wpływająca do Okręgowego Inspektoratu 

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

w pewnej mierze przejęciem przez PIP od 1.08.2007 r. zadań związanych z kontrolą legalności 

zatrudnienia, ze wzrostem procesów upadłości podmiotów gospodarczych (pracodawców), jak 

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

a  częstokroć działających na pograniczu lub faktycznie w tzw. szarej strefie (tzn. mających 

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

handlowego, jednakże oficjalnie nie zatrudniających żadnych pracowników w  ramach 

prowadzonej działalności gospodarczej). 

Na podstawie danych dotyczących liczby skarg wnoszonych do PIP, w tym także 

anonimów nie można jednakże formułować jednoznacznych wniosków w sferze związanej 

z  oceną praworządności w stosunkach pracy. Wynika to w szczególności z faktu, iż 

zainteresowani pracownicy w wielu przypadkach nie decydują się na wniesienie skargi na 

pracodawcę i to w sytuacji, gdy z przedstawionego stanu faktycznego wynika ewidentne 

naruszenie przez pracodawcę przepisów o prawnej ochronie pracy, uzasadniające 

dochodzenie z tego tytułu określonych roszczeń. Wynika to w wielu przypadkach z obawy 

przed odwetem ze strony pracodawcy, do zwolnienia z  pracy włącznie. 

Z drugiej zaś strony w wielu przypadkach do wniesienia ewentualnej skargi nie dochodzi 

w wyniku przedstawienia pracodawcy, czy to bezpośrednio (osobiście lub w formie pisemnej), 

czy też za pośrednictwem  zainteresowanego pracownika – opinii PIP w kwestiach 

dotyczących praw i obowiązków pracodawcy wobec pracownika, na tle konkretnego stanu 

faktycznego. Do wyeliminowania w taki sposób potencjalnego źródła skarg pracowniczych 
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dochodzi zwłaszcza w odniesieniu do kwestii spornych występujących w codziennej praktyce 

najczęściej na tle braku realizacji uprawnień urlopowych pracowników (np. na tle związanym 

z nabyciem prawa do pierwszego urlopu wypoczynkowego, urlopem proporcjonalnym, wypłatą 

ekwiwalentu za urlop),czasu pracy (w tym wynagrodzenia za pracę w godzinach 

nadliczbowych), czy też szeroko rozumianą, ochroną wynagrodzenia za pracę np. 

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

w odniesieniu do potrąceń z wynagrodzenia dokonywanych przez pracodawcę tytułem 

naprawienia szkód wyrządzonych przez pracownika (mających niejednokrotnie charakter 

sporny, czy to co do zasady, czy jej wysokości), czy też zamierzonym wstrzymaniem wypłaty 

wynagrodzenia celem zaspokojenia roszczeń pracodawcy np. z tytułu stwierdzonego 

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

poradnictwu prawnemu wykonywanemu przez pracowników merytorycznych 

nieinspekcyjnych, czy też przez inspektorów pracy przy okazji wykonywanych czynności 

kontrolnych. W wielu bowiem przypadkach w wyniku zastosowania środków prawnych 

będących w dyspozycji inspektorów pracy następuje u kontrolowanych pracodawców poprawa 

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

wyspecjalizowanych służb (pracowników) do prowadzenia spraw pracowniczych. 

W niektórych przypadkach skarżący wycofują wniesione wcześniej skargi w związku 

z polubownym załatwieniem przez pracodawcę  przysługujących im roszczeń, wniesienie 

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

dotychczas zajmowanego stanowiska, wynikającego czy to z nieznajomości przepisów prawa 

pracy, czy też niewłaściwego ich stosowania. W roku 2015 wycofanych zostało 89 skarg. 

 

Tematyka skarg oraz wniosków wniesionych w 2015 r. podobnie jak to miało miejsce 

w ubiegłym roku dotyczyła najczęściej: 

 niewypłacania pracownikom należnego wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń 

pieniężnych ze stosunku pracy, zaniżania jego wysokości, nieterminowej lub „na raty” 

wypłaty wynagrodzenia za pracę, dokonywania bezpodstawnych potrąceń 

z  wynagrodzenia za pracę bez zgody pracownika  wyrażonej na piśmie, przy czym należy 

nadmienić, iż w wielu skargach brak jest informacji pozwalających na ustalenie podstawy 

prawnej świadczenia pracy ( już post factum w trakcie czynności kontrolnych okazuje się, 

iż skarga dotyczy niewypłacenia wynagrodzenia za pracę świadczona na podstawie 

umowy zlecenia, co skutkuje kognicją sądu powszechnego cywilnego w zakresie 

rozstrzygania o roszczeniach z powyższego tytułu); 

 

 niezgodnego z prawem lub nieuzasadnionego rozwiązania umowy o pracę, 

niezachowania przez pracodawcę obowiązującego trybu postępowania, a także formy 

pisemnej, niedopełnienia obowiązku wydania świadectwa pracy lub niewłaściwej jego 
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treści, czy też uchylenia się przez pracodawcę od sprostowania treści świadectwa pracy 

w przypadku zapadnięcia korzystnego dla pracownika wyroku Sądu Pracy skutkującego 

obowiązkiem sprostowania świadectwa pracy lub wydania nowego świadectwa pracy 

pracownikowi; 

 

 nawiązania stosunku pracy tj. w szczególności zatrudniania pracownika bez 

dopełnienia  obowiązku zawarcia umowy o pracę na piśmie lub potwierdzenia na 

piśmie jej rodzaju i warunków, zatrudniania na podstawie umów cywilnoprawnych (np. 

zlecenia lub o dzieło) w sytuacji gdy praca na rzecz podmiotu zatrudniającego świadczona 

jest w warunkach typowych dla stosunku pracy;  

 

 czasu pracy tj. w szczególności spraw związanych z naruszaniem przepisów o czasie 

pracy jak np. nieudzielanie pracownikom w ogóle bądź w liczbie mniejszej niż określona 

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

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

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

zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy  w wymiarze większym niż to wynika 

z umowy – bez zapłaty z tego tytułu dodatkowego wynagrodzenia, czy też nieprowadzenie 

ewidencji czasu pracy lub prowadzenie jej w sposób nierzetelny,  co w praktyce występuje 

szczególnie często), co w konsekwencji uniemożliwia lub w sposób istotny utrudnia 

ustalenie faktycznego czasu pracownika z wszystkimi z tym związanymi konsekwencjami 

w sferze związanej z naliczaniem i wypłatą  wynagrodzenia za faktyczny czas pracy; 

 

 warunków pracy i bhp, w szczególności warunków pracy, nie zapewnienia właściwych 

warunków sanitarno-higienicznych, niewydawanie odzieży i obuwia roboczego, 

niewypłacanie ekwiwalentu pieniężnego za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego 

oraz za pranie odzieży roboczej przez pracownika we własnym zakresie, nie wydawanie 

posiłków profilaktycznych oraz napojów w przypadkach gdy rodzaj pracy i jej warunki 

zgodnie z obowiązującymi przepisami K.p. uzasadniają istnienie po stronie pracodawcy 

obowiązku wydawania tych posiłków oraz napojów;  

 

 urlopów pracowniczych, a w szczególności nieprawidłowego ustalania uprawnień 

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

niewykorzystywaniem przez pracowników urlopów zaległych do końca września 

następnego roku kalendarzowego, niewypłacania ekwiwalentu pieniężnego za urlop 

w razie rozwiązania umowy o pracę, bądź zaniżanie jego wysokości czy to w związku 

z  nieprawidłowym ustaleniem wymiaru urlopu proporcjonalnego, czy też nieprawidłową 

formułą naliczenia ekwiwalentu); 
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 zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, w tym nieprawidłowego prowadzenia 

przez pracodawcę działalności socjalnej; 

 

 stosowania mobbingu wobec pracownika lub pracowników (jakkolwiek w wielu 

przypadkach pod to pojęcie podciągane są zjawiska niewyczerpujące  w sposób oczywisty 

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

wulgarne zwracanie się do pracowników przez pracodawcę lub przełożonych. 

Na podstawie analizy treści skarg wniesionych na przestrzeni 2015 r. należy stwierdzić, 

iż największy odsetek skarg (procentowo i w liczbach bezwzględnych) dotyczy skarg 

związanych z problematyką wynagrodzenia za pracę (szeroko rozumianego), nawiązywania 

i rozwiązywania stosunku pracy, czasu pracy, warunkami pracy, w tym sanitarno-

higienicznymi, jak również częstymi przypadkami zatrudniania pracowników „na czarno” 

z  wszystkimi z tym związanymi nieprawidłowościami, w tym na podstawie umów 

cywilnoprawnych (co częstokroć nie wynika z treści skargi) i jest  ujawniane dopiero w trakcie 

czynności kontrolnych podejmowanych przez inspektora pracy, przy jednoczesnym nasileniu 

się przypadków powoływania się przez kontrolowanych pracodawców na świadczenie pracy 

przez osoby skarżące na podstawie ustnej umowy zlecenia lub umowy o dzieło, której to 

kwestii inspektorzy pracy nie są władni w sposób prawnie skuteczny rozstrzygnąć, ani 

zakwestionować. 

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

dotyczy naruszania przepisów o ochronie pracy kobiet oraz zatrudnianiu młodocianych. 

W roku 2015, analogicznie do lat ubiegłych, największą ilość skarg dotyczyła 

wynagrodzenia za pracę. W latach 2008 - 2014 liczba skarg wynosiła odpowiednio 3 077, 

3 626, 4 033, 4 126, 4 049, 4 188, 2 839  w roku 2015 wyniosła 2 650. 

Z naszych obserwacji wynika, że pomijając przypadki świadomego naruszenia prawa, 

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

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

zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dotyczy to głównie pracodawców rozpoczynających 

działalność oraz zatrudniających jednego lub kilku pracowników. Ponadto, w wielu zakładach 

pracy, pracodawcy nie wywiązują się z zobowiązań wobec pracowników z powodu złej sytuacji 

finansowej, co powoduje wzrost liczby skarg. 

          Wyniki kontroli przeprowadzanych przez inspektorów pracy w związku ze skargami 

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

istotna poprawa w sferze związanej z przestrzeganiem praworządności w  stosunkach pracy 

z uwagi na fakt, iż niewielki odsetek pracodawców objęty jest  zakresem kontroli 

przeprowadzanych przez Państwową Inspekcje Pracy. 
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         W dalszym ciągu istnieje wielu pracodawców nieprzestrzegających elementarnych 

przepisów prawa pracy, przy czym czynnikiem mającym określony, niebagatelny wpływ na 

sferę motywacyjną pracodawców lekceważących swoje podstawowe obowiązki wobec 

pracowników jest fakt pozbawienia od 1.09.1998 r. inspektorów pracy uprawnień do orzekania 

w sprawach o wykroczenia przeciwko prawom pracowników tj. orzekania  w trybie art. 284 K.p. 

grzywien w kwocie do 5 000 zł. Pozostawienie Inspektorom Pracy uprawnienia do orzekania 

w trybie postępowania mandatowego do nakładania grzywien w kwotach  stopniowo 

podwyższanych z 500 do 1 000 zł. i następnie do 2 000 zł., z  możliwością nałożenia mandatu 

w kwocie do 5 000 zł. w przypadku recydywy sprawcy, stanowi jedynie skromną namiastkę 

dotychczasowych uprawnień, nie zapewniając właściwego prewencyjnego oddziaływania na 

sprawców wykroczeń przeciw prawom pracowników.  

         Przejęcie z dniem 18.10.2001 r.  przez sądy  orzecznictwa w sprawach o wykroczenia 

od zniesionych kolegiów ds. wykroczeń, w ocenie środowiska inspektorskiego, nie dało 

zadowalających efektów, albowiem sędziowie orzekający na co dzień w sprawach karnych 

dotyczących przestępstw, z reguły w sposób relatywnie bardzo liberalny, oceniają sprawców 

wykroczeń poprzez pryzmat relatywnie niższego stopnia społecznego niebezpieczeństwa 

czynu, „nie czując” przy tym specyfiki tych spraw. Za jeden z pozytywnych skutków dokonanej 

w powyższym zakresie reformy jest ograniczenie zakresu wzywania inspektorów pracy 

w charakterze świadków z uwagi na rozszerzenie w praktyce zakresu stosowania 

postępowania nakazowego, którego mankamentem jest z reguły zbyt niska wysokość 

nakładanych kar grzywny na obwinionych, nieodpowiadająca celom tak prewencji ogólnej, jak 

i indywidualnej. Niepokój budzi przy tym praktyka niektórych, polegająca na zwracaniu 

przesyłanych wniosków o ukaranie sprawców wykroczeń z powodu braków formalnych 

wniosku (np. brak informacji dot. sytuacji materialnej i rodzinnej, stanu zdrowia), zwłaszcza w 

przypadkach, kiedy pracodawca uchyla się od kontroli IP oraz od stawiennictwa na wezwanie 

IP, co niejednokrotnie skutkuje bezkarnością sprawców wobec braku możności uzupełnienia 

inkryminowanych braków formalnych. 

Podkreślenia także wymaga, iż coraz częstsze w praktyce  inspektorskiej związanej 

z załatwianiem skarg pracowniczych są przypadki niemożności przeprowadzenia kontroli 

w ogóle lub przeprowadzenie jej w ograniczonym tylko zakresie i związana z tym konieczność 

przesłania skargi celem merytorycznego załatwienia zgodnie z właściwością miejscową do 

innych OIP, a to ze względu na fakt, iż  relatywnie znaczny odsetek pracodawców prowadzi 

działalność  usługową, handlową lub produkcyjną w sposób zdecentralizowany tj. 

w  miejscowościach  położonych na terenie  różnych województw, niejednokrotnie 

w  odległości nawet kilkuset kilometrów od siedziby pracodawcy (ośrodka dyspozycyjnego), 

w której prowadzone są sprawy kadrowe w szerokim tego słowa znaczeniu, przy 

jednoczesnym braku osób uprawnionych do występowania w imieniu pracodawcy 

w charakterze  osoby uprawnionej do dokonywania czynności w sprawach związanych ze 

stosunkiem pracy. 
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          Zasygnalizowania także wymaga fakt, iż w wielu przypadkach przeprowadzenie kontroli 

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

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

z instrumentalnego traktowania PIP tj. z oczekiwania, iż inspektor pracy skompletuje dowody 

niezbędne dla dochodzenia roszczeń przed sądem, z drugiej zaś strony z nieznajomości 

przepisów, a w szczególności faktu, iż inspektorzy pracy nie mają uprawnień do rozstrzygania 

sporów ze stosunku pracy i nie mogą naruszać kognicji Sądu Pracy, zwłaszcza w sytuacji, gdy 

z przepisów wynika obowiązek wyczerpania określonego trybu odwoławczego (jak np. 

w zakresie dotyczącym sprostowania treści świadectwa pracy) czy też w sferze związanej 

z  dochodzeniem roszczeń z tytułu nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem rozwiązania 

umowy o pracę. 

 

2. Analiza skarg i wniosków zgłoszonych przez związki 

zawodowe 

 

 

Wśród wniesionych skarg 2 skargi złożone zostały przez 3 związki zawodowe, 3 skargi 

złożone zostały przez 2 związki zawodowe, 88 skargi złożone zostało przez 1 związek 

zawodowy. W stosunku do roku 2014 liczba złożonych skarg i wniosków zmalała o 38.  

W   wyniku wniesionych skarg inspektorzy pracy przeprowadzili 101 kontroli u 86 

przedsiębiorców. Związkami zawodowymi, które w roku 2015 najczęściej kierowały skargi do 

Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu  są: 

 Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” – 42 skargi, 

 Niezależny Samorządny Związek Zawodowy ”Solidarność 80” – 9 skarg, 

 OPZZ – 7 skarg, 

 Związek Nauczycielstwa Polskiego – 2 skargi, 

 inne związki zawodowe – 40 skarg. 

Wśród skarg zgłaszanych przez związki zawodowe oprócz tematów w sposób 

wyraźnie związanych z działalnością związkową, wyróżnić należy: 

 brak właściwej współpracy pracodawcy ze związkami zawodowymi, 

 nierespektowanie przez pracodawcę uprawnień związków zawodowych w różnych  

sporach zarówno w tych gdzie związek zawodowy wyraża tylko swoją opinię, oraz tych 

gdzie zgoda związku zawodowego, stanowi o ważności aktu normatywnego, 

 utrudnianie sprawowania kontroli nad przestrzeganiem prawa pracy oraz przepisów 

bhp oraz nieprawidłowości w funkcjonowaniu ZSIP, 

W  2015 roku do Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu wpłynęły 93 skargi 

od 100 organizacji związkowych, co stanowi 2,17% ogólnej liczby skarg i wniosków. 
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  nieprawidłowości w zakresie tworzenia i gospodarowania środkami ZFŚS dominują 

skargi obejmujące całą problematykę prawa pracy. 

Ilość tematów zawartych w skargach złożonych przez związki zawodowe w roku 2015 

oraz ich zasadność przedstawiono w tabeli 1. 

 

 

Grupy 
Kodów 

Nazwa grupy tematycznej Ogółem 

Zasadność 

Zasadne 
Bezzasa-

dne 

Niemożliwe 
do 

ustalenia 
 

A 

Obiekty i pomieszczenia pracy, 
Pomieszczenia higieniczno-
sanitarne, wentylacja ogrzewanie 
i oświetlenie 

14 8 4 2 

B 
Wypadki przy pracy, choroby 
zawodowe – stosowanie środków 
zapobiegawczych 

3 0 3 0 

C Organizacja bezpiecznej pracy 2 1 1 0 

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

1 0 0 1 

F 
Urządzenia i instalacje 
energetyczne 

1 0 1 0 

G Transport 1 0 1 0 

I 
Środki ochrony indywidualnej, 
odzież i obuwie robocze 

12 7 3 2 

J Przygotowanie do pracy 6 4 2 0 

L Stosunek pracy 42 13 28 1 

M Czas pracy 27 12 14 1 

P 
Wynagrodzenie za pracę i inne 
świadczenia 

26 9 15 2 

R Zbiorowe prawo pracy 36 19 11 6 

S Urlopy pracownicze 4 2 1 1 

V 
Agencje zatrudnienia i Elastyczne 
formy zatrudnienia 

3 0 1 2 

Y 
Dyskryminacja, molestowanie, 
mobbing 

18 2 7 9 

Z Pozostałe 3 0 1 2 

Razem  199 77 93 29 

 

Podsumowanie 

Jak wynika z zawartych powyżej danych, wśród skarg zgłaszanych do Okręgowego 

Inspektoratu Pracy we Wrocławiu przez związki zawodowe dominuje Niezależny Samorządny 

Związek Zawodowy „Solidarność”, który wniósł 42 skargi, co stanowi aż 45% wszystkich 

wniesionych do OIP skarg przez związki zawodowe.  

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność 80” wniósł  w 2015 r. 9 skarg 

do rozpatrzenia (w roku 2014 – 12 skarg).  

7 skarg, tj. o 1 skargę więcej, niż w roku poprzednim, zostało wniesionych przez OPZZ.  

Tabela 1. Skargi złożone przez związki zawodowe w roku 2015 według tematów oraz  ich 
zasadność. 
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Mniejszą niż w ubiegłym roku aktywność wykazał ZNP, który w okresie sprawozdawczym  

interweniował do PIP w 2 przypadkach (w roku 2014 – 20 razy). 

Inne związki zawodowe w 40 przypadkach zwracały się o interwencję do OIP we 

Wrocławiu. 

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

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

tego trybu nie zastosowały.  

Aktywność związków zawodowych w procesie pracy jest w dalszym ciągu relatywnie 

niska. Tematyka oraz  ilość skarg wnoszonych przez związki zawodowe, kształtująca się na 

stosunkowo niewysokim poziomie, wskazują również z jednej strony na brak odpowiedniej 

aktywności w egzekwowaniu od pracodawców wykonywania ciążących na nich obowiązków 

wobec pracowników, z drugiej strony na podejmowanie skutecznych działań wewnątrz 

danych podmiotów, w zakresie rozwiązywania problemów i konfliktów i tylko w tych 

nielicznych przypadkach szuka się pomocy na zewnątrz. Przeprowadzone kontrole ujawniają 

nikły procent wykorzystywania uprawnień przez związki zawodowe, które zawarte są 

w ustawie z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych. Tłumaczyć to można tym, iż 

działania związków zawodowych są nacechowane ostrożnością w postępowaniu wobec 

pracodawców, którzy  rozwiązują stosunki pracy z działaczami społecznymi, niejednokrotnie 

w sposób niezgodny z prawem.   

Treść skarg wnoszonych przez związki zawodowe może wskazywać na brak 

wyczerpującej znajomości 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.  

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

przepisów ustawy o SIP, nad działalnością których nadzór sprawują związki zawodowe.  
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3. Analiza skarg i wniosków dotyczących równego traktowania  

w zatrudnieniu  

 
 
 
 
 
 
 
 

Pracownicy skarżyli się przede wszystkim na nierówne traktowanie ze względu na: 

 wynagrodzenie, 

 podnoszenie kwalifikacji. 

Na 54 zgłoszone skargi dotyczące równego traktowania (załatwione do 31.12.2015 r.) 

2 okazały się zasadne. Na 139 zgłoszonych skarg dotyczących mobbingu (załatwionych do 

31.12.2015 r.) 7 okazało się zasadnych. Na 3 zgłoszone skargi dotyczące molestowania 

(załatwione do 31.12.2015 r.) 2 okazały się bezzasadne, a w 1 przypadku brak było możliwości 

ustalenia zasadności. 

Podsumowanie  

Mały procent skarg dotyczących dyskryminacji może wynikać z faktu słabego 

jeszcze spopularyzowania tych przepisów. Dodatkowo, nieostry charakter definicji ww. 

zjawiska może rodzić trudności natury dowodowej. Brak jest również orzecznictwa Sądu 

Najwyższego dotyczącego tej problematyki. 

Należy mieć również świadomość, iż w  praktyce inspektorów pracy niewielkie są szanse 

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

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

brak uprawnień inspektorów do rozstrzygania sporów ze stosunku pracy. W praktyce osobom 

zainteresowanym pozostaje dochodzenie roszczeń na drodze  postępowania sądowego.   

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

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

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

choćby w sposób orientacyjny – kryterium lub przyczyny o charakterze dyskryminacyjnym, 

wymienionych w art. 183a Kp., na tle których miało dochodzić do praktyk o charakterze 

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

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

iż pracownicy  skarżą się na stosowanie mobbingu ze strony pracodawcy z reguły przy okazji 

innych zarzutów, przy czym niejednokrotnie mylą pojęcia, nie mając przy tym (co jest 

zrozumiałe) świadomości ciężaru dowodowego spoczywającego na nich w odniesieniu do 

W 2015 r. do Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu wpłynęły  54 skargi 

dotyczące równego traktowania w zatrudnieniu. Stanowi to 1,18 % wszystkich skarg 

jakie wpłynęły do rozpatrzenia oraz 0,69%  wszystkich tematów jakie zgłosili do kontroli 

skarżący. Skarg zawierających temat mobbingu wpłynęło 139, co stanowi 3,04% 

wszystkich skarg, skarg zawierających temat molestowania wpłynęły 3, co stanowi 0,07% 

tematów wszystkich skarg. 
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mobbingu. W wielu przypadkach pod pojęcie mobbingu podciągane są incydentalne zdarzenia 

o charakterze jednorazowym lub sporadycznym, czy też np. niekulturalne zachowanie 

pracodawców lub np. bezpośrednich przełożonych. Z uwagi na z reguły czy to problematyczny, 

czy też sporny charakter zarzutów podnoszonych w skargach w powyższych kwestiach, 

uprawnienia inspektorów pracy  są niewielkie, albowiem ustalanie stanu faktycznego oraz 

dokonywanie oceny, czy w konkretnym przypadku doszło do mobbingu i czy z tego tytułu 

pracownikowi przysługuje odszkodowanie lub zadośćuczynienie, leży w kompetencjach sądu 

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

zarzuty związane ze stosowaniem w stosunku do nich mobbingu, zastrzegali zachowanie ich 

anonimowości. 

4. Postępowanie w sprawach o wykroczenia przeciwko osobom 

wykonującym pracę zarobkową 

 

 

 

Inspektorzy pracy skierowali do Sądów Rejonowych Wydziałów Karnych 224 wnioski 

o ukaranie. Wnioski zawierały 595 wykroczeń. W omawianym okresie  inspektorzy pracy 

nałożyli 1 005 grzywien w drodze mandatów karnych kredytowanych, które zawierały 2 344 

wykroczenia. Ponadto zastosowali 1 683 środki oddziaływania wychowawczego, ujmując 

w nich 2 667 czynów zabronionych. W tabeli poniżej przedstawiono liczbę wykroczeń 

z podziałem na podstawę prawną wykroczenia. 

 

 

ROK 

O
g

ó
łe

m
 

w
y
k
ro

c
z
e
n

ia
 Wykroczenia 

Art. 
281 
Kp 

Art. 
282 
Kp. 

Art. 
283 
Kp. 

22 
ust.1 
SIP 

12a 
ust.  

o 
ZFŚŚ 

Art. 
119, 
120, 
121, 

122 LZ 

Art. 
19 

ust. 1 
INF 

Art. 27 
ust.1 
TYM 

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

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

2015 5 606 898 1 030 3 329 1 28 320 0 0 

 

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

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

Wśród wykroczeń określonych w art. 281 Kodeksu pracy, największą grupę, tj. 602 

przypadki, stanowią czyny naruszające przepisy o czasie pracy. Najwięcej 

nieprawidłowości wykazano w zakresie ewidencji czasu pracy. Znaczną  grupę stanowią 

W roku 2015 inspektorzy pracy, działający w ramach terytorialnej właściwości  

Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu, w trakcie czynności kontrolnych stwierdzili 

5 606 wykroczeń.  

. 

Tabela 2. Liczba wykroczeń z podziałem na podstawę prawną wykroczenia 
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również naruszenia związane ze stosowaniem przepisów dotyczących stosunku pracy - 205 

wykroczeń.  

Drugą, co do ilości grupę wykroczeń stanowią wykroczenia określone w art. 282 

Kodeksu pracy. Inspektorzy pracy w okresie sprawozdawczym stwierdzili 1 030 takich 

wykroczeń. Największą grupę w omawianej kategorii czynów zabronionych stanowią 

naruszenia przepisów o wynagrodzeniu za pracę i innych świadczeń - 871 przypadków. 

Analogicznie, jak w poprzednich okresach sprawozdawczych, największą grupę 

wykroczeń stanowią  wykroczenia z art. 283 Kodeksu pracy – 3 329 wykroczeń.  

Najliczniejszą grupę wśród stwierdzonych wykroczeń stanowią uchybienia, dotyczące 

przygotowania pracowników do pracy – 1 473 przypadki. Kolejną najczęściej pojawiającą 

się grupą naruszeń były nieprawidłowości związane z brakiem lub niewłaściwym 

zabezpieczeniem stanowisk pracy przy wykonywaniu prac szczególnie 

niebezpiecznych - 468 przypadków (m.in. niewłaściwe zabezpieczenie otwartych obiektów 

technologicznych, niezgodne z przepisami dojścia do stanowisk pracy).  

W okresie sprawozdawczym inspektorzy pracy stwierdzili 28 wykroczeń wynikających 

z nieprzestrzegania przez pracodawców przepisów o Zakładowym Funduszu Świadczeń 

Socjalnych. Najczęstszym rodzajem stwierdzonych naruszeń były nieprawidłowości 

w zakresie nieprzekazywania odpisów w terminie - 10 przypadków; nieprawidłowy 

regulamin oraz przyznawanie świadczeń niezgodnie z regulaminem funduszu - 9 

przypadków.  

W okresie sprawozdawczym inspektorzy pracy stwierdzili 1 wykroczenie określone  

w art. 22 ustawy z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy, które dotyczyło 

niewykonania zaleceń zakładowego społecznego inspektora pracy.  

W roku 2015 inspektorzy pracy stwierdzili 320 wykroczeń wynikających 

z nieprzestrzegania przez pracodawców przepisów ustawy o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy. Najczęstszym rodzajem stwierdzonych naruszeń były 

nieprawidłowości określone w art. 122 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy. Inspektorzy pracy w okresie sprawozdawczym stwierdzili 176 takich 

wykroczeń. Znaczną cześć stanowią wykroczenia dotyczące niedopełnienia obowiązku 

opłacenia składek na Fundusz Pracy lub nieopłacenia ich w przewidzianym przepisami 

terminie - 155 przypadków.  W 72 przypadkach inspektorzy pracy stwierdzili wykroczenia 

określone w art. 119 ust. 2, tj. podjęcie przez bezrobotnego zatrudnienia, innej pracy 

zarobkowej lub działalności gospodarczej bez powiadomienia właściwego powiatowego 

urzędu pracy.  

Najczęściej stwierdzane przez inspektorów pracy wykroczenia w latach 2014-2015 

przedstawiono w tabeli 3. 
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NARUSZONY PRZEPIS 
Liczba 

naruszeń 
w 2014 r. 

Liczba 
naruszeń 
w 2015 r. 

brak lub niewłaściwie przeprowadzone badania lekarskie wstępne  533 445 

brak lub niewłaściwie przeprowadzone szkolenie pracowników 
wstępne-instruktaż ogólny  

237 186 

nieterminowe wypłacanie wynagrodzenia 198 187 

niewypłacenie wynagrodzenia 212       124 

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

29 67 

nieprawidłowości w zakresie ewidencji czasu pracy - 
nieprowadzenie ewidencji czasu pracy  

183 137 

brak lub niewłaściwie przeprowadzone szkolenia pracowników 
wstępne- instruktaż stanowiskowy 

195 180 

brak lub niewłaściwie przeprowadzone badania lekarskie-okresowe 255 251 

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

89 155 

niewypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop 
wypoczynkowy 

114 117 

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

120 70 

zatrudnianie pracowników z naruszeniem przepisów o odpoczynku 
11 godzinnym 

84 74 

niewypłacenie wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych 96 107 

niewydanie świadectwa pracy 73 49 

brak potwierdzenia na piśmie zawartej z pracownikiem umowy o 
pracę   

59 62 

niewykonanie decyzji organów PIP   100 68 

 

W roku 2015 inspektorzy pracy nałożyli 1 005 kar grzywny w drodze mandatów 

karnych kredytowanych, zaocznych i gotówkowych, za 2 344 zarzuty stwierdzone 

w czasie wykonywanych czynności kontrolno-nadzorczych. Analiza danych 

statystycznych wskazuje, że najliczniejszą grupę zarzutów regulowanych w postępowaniu 

mandatowym stanowią, tak jak w latach ubiegłych, naruszenia zawarte w art. 283 Kodeksu 

pracy 1 432 zarzuty. Nakładając mandaty inspektorzy pracy wymierzyli grzywny na łączną 

kwotę 1 178 000,00 zł. Średnia kwota nałożonych mandatów to 1 172,13 zł. 

 

Tabela 3. Najczęściej naruszane przepisy prawa pracy stanowiące wykroczenia w latach 
2014 i 2015. 
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W Okręgowym Inspektoracie Pracy we Wrocławiu w 2015 r. nie odnotowano przypadku 

uchylenia prawomocnego mandatu karnego. Ilość nałożonych przez inspektorów mandatów 

w latach 2014 i 2015 przedstawiono w tabeli 4.  

 

 

Kwota mandatu  
w złotych 

2014 2015 

100 - - 

500 3 4 

1000 645 640 

1050-1900 354 288 

2000 83 71 

2100-4500 7 1 

5000 3 - 

Ogółem: 1 096     1 005 

 

W roku 2015 inspektorzy pracy, Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu 

skierowali do Sądów Rejonowych Wydziałów Karnych 224 wnioski o ukaranie. Wnioski te 

zawierały ogółem 595 zarzutów. W tabeli 5 przedstawiono liczbę wykroczeń zawartych we 

wnioskach o ukaranie skierowanych do sądów w latach 2013-2015. 

 

 

Artykuł 
Liczba % ogólnej liczby wykroczeń 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 

281 Kp. 104 61 96 14,31 11,32 16,13 

282 Kp. 239 140 134 32,87 25,97 22,52 

283 Kp. 181 195 176 24,90 36,18 29,58 

22 ust. o SIP 1 0 1 0,14 - 0,17 

12a ZFŚS 11 7 3 1,51 1,30 0,50 

119 ust.1  i 2 LZ 13 6 7 1,79 1,11 1,18 

120 ust. 1 i 2 LZ 9 11 33 1,24 2,04 5,55 

121 ust. 1,2, 6 LZ 13 11 19 0,96 2,04 3,19 

122 ust. 1 pkt 1 i 2 162 106 126 22,28 19,67 21,18 

Art.14 ust. 2 pkt 3        

ustawy o zpt 
- 2 0 - 0,37 0 

Ogółem: 727 539 595 100% 100% 100% 

 

Tabela 4. Ilość mandatów nałożonych przez inspektorów pracy Okręgowego Inspektoratu 
Pracy we Wrocławiu w latach 2014 i 2015. 

 

 

Tabela 5. Liczba wykroczeń zawartych we wnioskach skierowanych przez inspektorów 
pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu do sądów w latach 2013-2015. 
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Z powyższych danych wynika, iż największą grupą, analogicznie jak w roku 2014 są 

czyny spenalizowane w art. 283 Kodeksu pracy.  

W roku 2015 sądy zwróciły ogółem 8 wniosków o ukaranie celem uzupełnienia ich 

braków formalnych. Wśród przyczyn zwrotu wniosków o ukaranie  należy wskazać: 

 brak sprecyzowania okresu, w którym popełnione zostało wykroczenie; 

 brak wskazania osób pokrzywdzonych, ich danych osobowych i adresowych oraz 

zawiadomienie ich o przesłaniu wniosku zgodnie z art. 26 § 1 k.p.w; 

 brak dołączenia notatki, bądź protokołu przesłuchania obwinionego z odnotowaniem 

o pouczeniu o skutkach niewskazania przez osobę podejrzaną o popełnienie 

wykroczenia  adresu dla doręczeń w kraju, o jakim mowa w art. 38 § 2 k.p.w. lub art. 

139 k.p.k.; 

 brak kompletnych materiałów z czynności wyjaśniających, tj. zwrotnych poświadczeń 

odbioru przez pokrzywdzonych zawiadomień o skierowaniu do sądu wniosku 

o  ukaranie (pouczenie o uprawnieniach, o których mowa w art. 26 § 3 k.p.w.); 

 wniesienie wniosku o ukaranie przez nieuprawnionego oskarżyciela (inspektor pracy 

prowadził czynności kontrolne i zdaniem sądu jest on wyłączony od udziału w sprawie  

w charakterze oskarżyciela publicznego na podstawie art. 40 § 1 k.p.k w  zw. z art. 19 

§ 1 k.p.w,  jako świadek czynu zarzucanych obwinionemu) - dwa wnioski; 

 brak pouczenia wskazanych świadków we wniosku o ukaranie o prawie do 

anonimizacji danych dotyczących miejsca zamieszkania i miejsca zatrudnienia na 

podstawie art. 37 § 13 k.p.w i art. 148 § 2a-2c k.p.k. 

  W tabeli 6 przedstawiono rozstrzygnięcia sądów jakie zapadały w latach 2013 – 2015.  

 

Rodzaj rozstrzygnięcia 
Ilość 

% wszystkich 
rozstrzygnięć 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Grzywna 12 9 3 5,34 4,09 1,94 

Nagana 9 31 7 4 14,09 4,52 

Uznanie winnym i odstąpienie 
od wymierzenia kary 

3 2 1 1,33 0,91 0,65 

Uniewinnienie 6 4 1 2,67 1,82 0,65 

Umorzenie postępowania 1 2 1 0,44 0,91 0,65 

Wyrok nakazowy  178 160 132 79,11 72,73 85,15 

Post. o odm. wszczęcia postęp. 3 0 2 1,33 - 1,28 

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

Zwrot wniosku do uzupełnienia 12 11 8 5,34 5 5,16 

O g ó ł e m: 225 220 155 100% 100% 100% 

Tabela 6. Rozstrzygnięcia Sądów Rejonowych - Wydziałów Karnych w latach 2013-2015 
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Z przedstawionych danych wynika, że zdecydowaną większość stanowią 

rozstrzygnięcia, które zapadły w postępowaniu nakazowym - 132 rozstrzygnięcia na łączną 

kwotę 249 150,00 zł oraz 3 orzeczone kary grzywny w postępowaniu zwyczajnym na łączną 

kwotę 5 500,00 zł. Z uzyskanych informacji wynika, że w 2 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. 

W tabeli 7 przedstawiono kwoty grzywien nałożonych przez sądy w wyniku skierowania 

wniosków o ukaranie przez inspektorów pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy (łącznie 

z  wyrokami nakazowymi) w latach 2014 i 2015. 

 

 

Kwota grzywny 
w złotych 

Liczba orzeczeń % ogółu orzeczeń 

2014 2015 2014 2015 

50-520 34 22 20,12 16,30 

550-1000 50 43 29,59 31,85 

1200-4500 77 65 45,56 45,56 

5000 7 3 4,14 4,14 

6000-8000 1 2 0,59 0,59 

10000-15000 - - - - 

Ogółem: 169 135 100% 100% 

 

W  2015 r. z terenu działania Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu inspektorzy 

pracy wnieśli 1 sprzeciw od wyroku nakazowego, który zapadł w 2015 r. W omawianym okresie 

sami obwinieni wnieśli 11 sprzeciwów od wyroków nakazowych wydanych przez sądy w 2015 

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 2015 r. sądy wydały następujące rozstrzygnięcia 

(uwzględniają one również sprzeciwy z 2014 r., które doczekały się rozstrzygnięcia w 2015 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 8 przypadkach sąd wymierzył kary grzywny w wysokości niższej, niż wyroku 

nakazowym, 

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

nakazowym, 

Tabela 7. Grzywny nałożone przez Sądy Rejonowe – Wydziały Karne w latach 2014-2015 
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 w 1 przypadku sąd orzekł karę grzywny w wysokości wyższej, jak w wyroku 

nakazowym, 

 w 1 przypadku sąd udzielił kary nagany obwinionemu, 

 w 7 przypadkach sąd umorzył postepowanie. 

Należy wskazać na 3 przypadki, w których sąd zamienił orzeczoną karę grzywny na   

zastępczą karę aresztu. 

Jednym ze środków prawnych będących w dyspozycji inspektora pracy jest środek 

oddziaływania wychowawczego (uwaga, pouczenie, ostrzeżenie).   

W roku 2015  inspektorzy pracy skorzystali z tego środka w 1 683 przypadkach, które 

zawierały ogółem 2 667 wykroczeń. W tabeli 8 przedstawiono liczbę środków 

wychowawczych zastosowanych przez inspektorów pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy we 

Wrocławiu w latach 2013 – 2015. 

 

 

Rok 
Ilość środków oddziaływania 

wychowawczego 
Ilość wykroczeń w środkach 

oddziaływania wychowawczego 

2013 1 655 2 583 

2014 1 743 2 795 

2015 1 683 2 667 

 
Należy zauważyć nieznaczny spadek liczby zastosowanych w 2015 r. środków 

oddziaływania wychowawczego w porównaniu do analogicznego okresu 2014 r., tj. o 60 

przypadków. 

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

wszystkim, tak jak w latach ubiegłych: 

 niski stopień społecznej szkodliwości stwierdzonych naruszeń,  

 przyznanie się do popełnionych błędów, 

 charakter wykroczenia oraz okoliczności jego popełnienia,  

 złożone wyjaśnienia i zobowiązanie pracodawcy do przestrzegania prawa 

w przyszłości, 

 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.  

 

Tabela 8. Środki wychowawcze zastosowane przez inspektorów pracy Okręgowego 
Inspektoratu Pracy we Wrocławiu w latach 2013-2015. 
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5. Zawiadomienia prokuratury o podejrzeniu popełnienia 

przestępstwa 

 
 
 

Wśród zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstw przeciwko prawom osób 

wykonujących pracę zarobkową znalazło się: 

 8 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), 

 4 zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 219 Kodeksu 

karnego (Kto narusza przepisy prawa o ubezpieczeniach społecznych, nie 

zgłaszając, nawet za zgodą zainteresowanego, wymaganych danych albo zgłaszając 

nieprawdziwe dane mające wpływ na prawo do świadczeń albo ich wysokość, 

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

 2 zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 220 § 1 Kodeksu 

karnego (Kto, będąc odpowiedzialny za bezpieczeństwo i higienę pracy, nie dopełnia 

wynikającego stąd obowiązku i przez to naraża pracownika na bezpośrednie 

niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze 

pozbawienia wolności do lat 3. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega grzywnie, 

karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku), 

 2 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), 

 3 zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 271 § 1  Kodeksu 

karnego (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), 

 25 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). 

 1 zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 221 Kodeksu 

karnego (Kto wbrew obowiązkowi nie zawiadamia w terminie właściwego organu 

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

W roku 2015 inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu złożyli 

we właściwych prokuraturach 36 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. 

. 
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przedstawia wymaganej dokumentacji, podlega grzywnie do 180 stawek dziennych 

albo karze ograniczenia wolności), 

 25 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 225 § 2 kodeksu 

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

inspekcji pracy lub osobie przybranej jej do pomocy udaremnia lub utrudnia 

wykonanie czynności służbowej). 

Z uwagi na fakt, iż prokuratorzy często odmawiają wszczęcia postępowania                

z  zawiadomienia inspektora pracy lub postępowania takie umarzają, inspektorzy pracy 

w 3 przypadkach zwracali się do prokuratur z wnioskiem o uzasadnienie postanowienia  

o odmowie wszczęcia lub umorzeniu postępowania.  

Inspektorzy pracy wnieśli do właściwych prokuratur 4 zażalenia na postanowienia 

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

zakresie, w związku z czym 2 zażalenia przekazanych zostało do właściwych sądów. Do dnia 

31 grudnia 2015 r., nie wpłynęła żadna informacja o stanie pozostałych zażaleń. 

W konsekwencji składanych przez inspektorów pracy zawiadomień o podejrzeniu 

popełnienia przestępstwa, w roku 2015 wniesiono do sądu 5 aktów oskarżenia. Do dnia 31 

grudnia 2015 r. wpłynęła informacja o zapadnięciu w 2 sprawach wyroków skazujących. 

W okresie sprawozdawczym zostało wszczętych 12 postępowań przygotowawczych, 

związanych z zawiadomieniami wniesionymi przez inspektorów pracy. W przypadku 8 spraw 

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

zawiadomienia, o wszczęciu lub odmowie wszczęcia postępowania. Natomiast w przypadku 8 

spraw organy ścigania powiadomiły o wszczęciu  postępowania  z naruszeniem 6 – 

tygodniowego terminu. W związku z niepowiadomieniem w ciągu 6 tygodni od dnia 

zawiadomienia o wszczęciu lub odmowie wszczęcia, w 6 sprawach skierowano pisma do 

prokuratury. 

6. Powództwa o ustalenie stosunku pracy oraz wstępowanie do 

postępowań w tych sprawach 

W roku 2015 inspektorzy pracy wnieśli do sądów pracy 5 powództw na rzecz  

13 osób. 2 osoby świadczyły pracę na podstawie umowy zlecenia, a 9 osób - na podstawie 

umowy o dzieło. W 2 przypadkach świadczono pracę bez umowy. Dane statystyczne 

dotyczące ilości powództw wniesionych przez inspektorów pracy Okręgowego Inspektoratu 

Pracy we Wrocławiu w latach 2013 – 2015 przedstawiono w tabeli 9. 
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Dane zawarte w powyższej tabeli wskazują, iż w roku 2015 w porównaniu do roku 2014 

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

osób, na rzecz których inspektorzy pracy skierowali do sądów pracy powództwa. W tabeli 10 

przedstawiono rozstrzygnięcia, jakie zapadły w postępowaniu przed sądem pracy w latach 

2013-2015. 

 

 

Powództwa 
wniesione 

 w roku 

Rozstrzygnięcia sądów Brak 
rozstrzygnięcia  

Ustalenie 
istnienia 

stosunku pracy 

Oddalenie 
powództwa 

Ugoda sądowa 
Inne 

(umorzenie) 
Ilość 

spraw 
dot. 
osób 

Ilość 
spraw 

dot. 
osób 

Ilość 
spraw 

dot. 
osób 

Ilość 
spraw 

dot. 
osób 

Ilość 
spraw 

dot. 
osób 

Ilość 
spraw 

dot. 
osób 

2015 3 3 0 0 0 0 0 0 2 10 

2014 0 0 1 1 0 0 0 0 1 2 

2013 0 0 0 0 1 1 0 0 2 2 

 

Z analizy danych wynika, że z 5 powództw wniesionych do sądów pracy w 2 sprawach 

nie zapadł wyrok według stanu na dzień 31.12.2015 r. W okresie sprawozdawczym, w ramach 

ustalenia istnienia stosunku pracy, inspektorzy pracy skierowali 110 wniosków zawartych 

w 107 wystąpieniach, na rzecz 426 osób. Istnienie stosunku pracy ustaliło 78 pracodawców 

z 352 osobami, realizując 68 wniosków z 68 wystąpień.  

 

W roku 2015 inspektorzy pracy ukarali mandatami karnymi, za wykroczenia z art. 281 

pkt 1 Kodeksu pracy, 19 sprawców wykroczeń na kwotę 24 500 zł. Wnioski do sądu pracy 

o ukaranie za popełnienie wykroczenia, w zakresie nawiązania stosunku pracy, skierowano 

przeciwko 10 sprawcom wykroczeń. Sądy pracy wymierzyły 3 kary grzywny, na łączną 

kwotę 10 000 zł.  W pozostałych sprawach brak jest rozstrzygnięcia. 

 

Rok 
Liczba 

wniesionych 
powództw 

Liczba osób, 
na rzecz 
których 

wniesiono 
powództwa 

Rodzaj i liczba umów cywilno-
prawnych 

Liczba 
pracodawców, 

których 
dotyczyły 

powództwa 
zlecenia dzieło ustne 

2015 5 13 2 9 2 5 

2014 2 3 2 0 1 2 

2013 3 3 1 2 0 3 

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

Tabela 10. Rozstrzygnięcia, jakie zapadły w postępowaniu przed sądem pracy w latach 
2013-2015. 
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Podsumowanie i wnioski 

W omawianym okresie, wg stosunku do 2014 r. stwierdzono wzrost liczby 

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. W zakresie wytaczania przez 

inspektorów pracy powództw o istnienie stosunku pracy, postulowanym rozwiązaniem 

mogłoby być rozszerzenie zakresu uprawnień inspektorów pracy o uprawnienie do kierowania 

do pracodawców decyzji administracyjnej (nakazu) zobowiązujących do zawierania umów 

o pracę, w odniesieniu do osób świadczących pracę w warunkach charakterystycznych dla 

stosunku pracy. Jednakże takie rozstrzygnięcie inspektora pracy, może stworzyć ryzyko 

występowania przez pracodawców z roszczeniem o odszkodowanie za niezgodne z prawem 

działanie organu. Z takimi propozycjami przyznania inspektorom pracy uprawnienia do 

jednostronnej zamiany umów cywilnoprawnych na umowy o pracę w drodze decyzji 

administracyjnych w sytuacji, gdy w ich ocenie umowa cywilnoprawna została zawarta 

z naruszeniem prawa pracy, wystąpił resort rodziny, pracy i polityki społecznej. W ocenie 

inspektorów pracy postulować należałoby, aby w wyniku czynności kontrolnych wobec 

pracodawców, którzy w trakcie kontroli przekształcili umowy cywilnoprawne, wykonywane 

w warunkach art. 22 § 1 Kodeksu pracy w stosunek pracy, nie stosować sankcji karnych 

w postaci nałożenia mandatu lub złożenia wniosku o ukaranie za wykroczenie z art. 281 pkt 1 

Kp., ograniczając się jedynie do zastosowania środka wychowawczego.  

 

7. Wydawanie zezwoleń na wykonywanie pracy lub innych zajęć 

zarobkowych przez dzieci 

W roku 2015 do Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu wpłynęło ogółem 115 

wniosków o wydanie zezwolenia na wykonywanie pracy lub innych zajęć zarobkowych 

przez dziecko do ukończenia przez nie 16 roku życia. 

Rozpatrując 115 wniosków, inspektorzy pracy wydali w trybie art. 3045 Kodeksu pracy 

łącznie 334 pozytywne decyzje, zezwalające na wykonywanie pracy przez dzieci.  

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

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

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

istnieją żadne uwarunkowania, które uniemożliwiałyby wydanie decyzji w sprawie zezwolenia 

na wykonywanie pracy lub innych zajęć zarobkowych przez dziecko, wydawał stosowne 

zezwolenie. 
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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 183 decyzje, natomiast od 11 

do 16 lat wydano 151 decyzji. 

W przedmiotowych decyzjach inspektor pracy określał każdorazowo dopuszczalny 

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

do 6 godzin dziennie. 

Wydając przedmiotowe decyzje inspektor pracy sformułował szereg niezbędnych 

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

wykonywania pracy lub innych zajęć zarobkowych, zobowiązując wnioskodawców do: 

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

 zorganizowania zajęć zarobkowych dzieci według przepisów dla młodocianych. 

Wydane przez inspektora pracy w roku 2015 decyzje obejmowały następujący rodzaj 

prac lub innych zajęć wykonywanych przez dzieci: 

 wykonywanie ról aktorskich w spektaklach teatralnych oraz w serialach telewizyjnych  

- 100; 

 statystowanie w filmie - 234. 

W roku 2015 inspektorzy pracy nie wydali  decyzji negatywnych lub decyzji, w których 

cofali wcześniej wydane decyzje zezwalające na wykonywanie pracy lub innych zajęć 

zarobkowych przez dziecko. 

 

8. Zakładowe układy zbiorowe pracy i spory zbiorowe 

Zakładowe układy zbiorowe pracy 

Do Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu w okresie od 01.01.2015 r. do 

31.12.2015 r. wpłynęło ogółem 137 pism dotyczących rejestracji zakładowych układów 

zbiorowych pracy, protokołów dodatkowych do układów zakładowych oraz innych 

informujących organ rejestrowy o zaistniałych zmianach w obowiązujących układach. Z  czego 

zarejestrowano: 

 3 zakładowe układy zbiorowe pracy,  

 0 porozumień z art. 24110   k.p., 

 93 protokoły dodatkowe. 

Do rejestru układów zakładowych wpisano 33 informacje w tym : 

 3 - o wypowiedzeniu z.u.z.p.,  

 3 - o rozwiązaniu z.u.z.p., 

 3 -  o terminie stosowania rozwiązanego układu,  

 2 -  o rozwiązaniu organizacji związkowej, 

 0 -  o wstąpieniu pracodawcy w prawa strony układu (porozumienia), 



Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu 

 

 

 
Strona 37 

 
  

 2 -  o wstąpieniu zw. zawodowego w prawa i obowiązki strony układu, 

 1 -  o zawieszeniu stosowania układu,   

 16 - dotyczących zmiany nazwy lub siedziby pracodawcy/związku 

zawodowego, 

 2  - o odstąpieniu,  

 0  - o likwidacji zakładu pracy, 

 1 - inne. 

 Do załatwienia na miesiąc styczeń 2016 roku przeszły 2 wnioski (z tego 1 dot. rejestracji 

zakładowego układu zbiorowego pracy i 1 dot. rejestracji protokołu dodatkowego), które 

wpłynęły w ostatnich dniach 2015 roku.  

Odmowy rozpatrzenia wniosków przez organ rejestrowy mają nadal charakter 

incydentalny. W 2015 roku nie wystąpił ani jeden przypadek odmowy rejestracji nowego układu 

zbiorowego pracy. Natomiast wystąpiły 4 przypadki odmowy rozpatrzenia wniosku 

o rejestrację, w tym 2 odmowy dotyczyły protokołu dodatkowego i 2 odmowy dotyczyły 

rozpatrzenia wniosku o rejestrację wpisu informacji.  

Warto podkreślić, iż wszystkie w/w odmowy dot. wniosków, które wpłynęły w  ostatnich 

dniach 2014 roku, w związku z powyższym przeszły do załatwienia na kolejny rok 

kalendarzowy. Ciekawostką jest, iż z tego trzy przypadki dotyczą jednej firmy.  

Z uwagi na nadal sporadyczne, zdanie piszącej, występowanie odmów na terenie 

Dolnego Śląska - poniżej omówiono wszystkie zaistniałe przypadki w okresie 

sprawozdawczym. 

Przyczyną odmowy rozpatrzenia jednego z wniosków o rejestrację protokołu 

dodatkowego przez organ rejestrowy było odmienne wskazanie po stronie związkowej 

sygnatariuszy z.u.z.p. w stosunku do wpisu w aktach rejestrowych. Pracodawca 

wprawdzie wystąpił z wnioskiem o wpis informacji o wykreślenie zlikwidowanej organizacji 

związkowej, ale do omawianego wniosku dołączył jedynie uchwałę związku zawodowego 

o jego samorozwiązaniu, bez dołączenia stosownego wypisu z KRS-u poświadczającego  

formalną likwidację organizacji związkowej. W uzasadnieniu do odmowy wpisu informacji 

poinformowano zainteresowanych, że w związku z powyższym po stronie pracowniczej 

występują nadal dwie, a nie jedna organizacja związkowa. Z uwagi na powyższe organ 

rejestrowy zmuszony był odmówić dokonania wpisu informacji, a w ślad za tym również 

rejestracji protokołu dodatkowego. W uzasadnieniu odmowy rejestracji protokołu 

dodatkowego, strony układowe zostały także poinformowane, iż zgodnie z postanowieniami 

art. 2419 § 1 Kodeksu pracy zmiany do zakładowego układu zbiorowego pracy wprowadza się 

w drodze protokołów dodatkowych, do których stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące 

układu. W dalszej części uzasadnienia podkreślono, że: 
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 przez cały okres obowiązywania układu wszelkie czynności jego dotyczące, 

podejmują organizacje związkowe, które go zawarły; 

 w przypadku rozwiązania lub likwidacji, a także zmiany nazwy organizacji 

związkowej należy wystąpić z wnioskiem odpowiednio o wpis  informacji 

o rozwiązaniu lub likwidacji, a także o  zmianie nazwy organizacji związkowej, 

przedkładając stosowne dokumenty. 

Ten sam pracodawca wystąpił również z wnioskiem o wpis informacji o częściowym 

zawieszeniu stosowania z.u.z.p. Wprawdzie zgodnie z postanowieniami § 9 ust. 1 pkt 9 

rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 04.01.2004 roku w sprawie trybu 

postępowania w sprawie rejestracji układów zbiorowych pracy, prowadzenia rejestru układów 

i akt rejestrowych oraz wzoru klauzul rejestracyjnych i kart rejestrowych (Dz. U. nr 34, poz. 

408) wpisu informacji takiej dokonuje się na wniosek jednej ze stron z.u.z.p., niemniej z art. 

24127 § 1 Kodeksu pracy jasno wynika, iż ze względu na sytuację finansową pracodawcy to 

właśnie strony układu mogą zawrzeć porozumienie o zawieszeniu stosowaniu zuzp u danego 

pracodawcy. Natomiast w przedstawionym stanie faktycznym dołączone porozumienie 

podpisane było jedynie przez jednego z sygnatariuszy układu po stronie pracowniczej. 

W  związku z powyższym, również i tym razem Okręgowy Inspektor Pracy odmówił 

dokonania stosownego wpisu. 

Ponownie w miesiącu kwietniu ubiegłego roku pracodawca wystąpił z w/w wnioskami, 

tym razem już dołączając wypis z Krajowego Rejestru Sądowego poświadczający 

wyrejestrowanie organizacji związkowej. W związku z powyższym organ rejestrowy dokonał 

stosownych wpisów. 

Kolejny przypadek odmowy zarejestrowania protokołu dodatkowego, również 

spowodowany był odmiennym wskazaniem jego sygnatariuszy, po stronie pracowniczej – 

w stosunku do zarejestrowanego w Okręgowym Inspektoracie Pracy we Wrocławiu 

zakładowego układu zbiorowego pracy, bowiem jedna z zakładowych organizacji związkowych 

w nazwie miała dopisane „w likwidacji”. Organ rejestrowy wystąpił z wnioskiem o uzupełnienie 

brakujących dokumentów (tj. wniosku o wpis informacji o zmianie nazwy podmiotu 

z  powołaniem się na podstawę prawną, jak i ze wskazaniem stosownych dokumentów w tej 

sprawie) niestety z uwagi na ich nieuzupełnienie - zmuszony był  odmówić  rozpatrzenia 

wniosku o rejestrację protokołu dodatkowego. 

W roku sprawozdawczym 2015 wystąpił jeden przypadek odmowy rejestracji 

protokołów dodatkowych. Był on związany z propozycją wprowadzenia protokołem 

dodatkowych postanowień do z.u.z.p. o treści niezgodnej z obowiązującym prawem. Wniosek 

ten dotyczył objęcia postanowieniami zakładowego układu zbiorowego pracy – głównego 

księgowego, co jest nie zgodne z zapisem  art. 24126 § 2 Kodeksu pracy. Z przepisu tego 

wynika bowiem, iż układ zbiorowy pracy nie może określać warunków wynagradzania 

pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy, w rozumieniu 
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art. 128 § 2 pkt 2 K.p. oraz osób zarządzających zakładem pracy na innej podstawie niż 

stosunek pracy. Przypadek ten był o tyle ciekawszy od dotychczasowych, że sygnatariusze 

układowi próbowali wprowadzić następujący zapis cyt.: „(…) funkcja „wz” może zostać 

ustanowiona jedynie dla stanowisk Dyrektora, Głównego Księgowego, St. Mistrza lub 

Mistrza.”. Organ rejestrowy podjął interwencję w tej sprawie z uwagi na ustalenie dla tych osób 

prawa do dodatku z tego tytułu. Uzasadnienie do wezwania stron, do dokonania w protokole 

dodatkowym odpowiedniej zmiany, obok w/w argumentów zawierało także stwierdzenie, cyt.: 

„Użyty przez strony skrót wz oznacza, że w czasie nieobecności głównego księgowego osoba 

ta wchodzi w prawa i obowiązki zastępowanego, czyli zdaniem organu rejestrowego staje się 

osobą zarządzającą, w rozumieniu art. 128 § 2 pkt 2”. Strony z.u.z.p. zostały również pouczone 

pod rygorem nieważności,  o możliwości wyrażenia zgody na wpisanie protokołu dodatkowego, 

do rejestru bez wymienionego postanowienia. Ponieważ nie skorzystały ze swojego prawa - 

organ rejestrowy zmuszony był wystosować odmowę rejestracji protokołu dodatkowego.   

 

Podsumowanie i wnioski 

Rok 2015 był kolejnym rokiem, w którym na terenie województwa dolnośląskiego dało 

się odczuć stagnację w zakresie zawierania oraz zmian zakładowych układów zbiorowych 

pracy. Taka tendencja prowadzi do wniosku, iż w zakładach pracy, w których zarejestrowano 

z.u.z.p. nie dochodzi do większych przemian, natomiast w innych zakładach pracy brak jest 

woli lub możliwości (brak organizacji związkowych) do ich zawarcia. Do organu rejestrowego 

wpływa coraz mniejsza liczba wniosków o rejestrację nowych układów zbiorowych 

pracy. Dla zobrazowania, najlepiej porównać, iż do organu rejestrowego wpłynęło: 

 w 2012 roku 12 wniosków, 

 w 2013 roku 9 wniosków, 

 w 2014 roku 5 wniosków oraz 1 wniosek o rejestrację porozumienia 

o stosowanie w całości z.u.z.p. 

Natomiast w 2015 wpłynęły tylko 4 wnioski o zarejestrowanie nowych zakładowych 

układów zbiorowych pracy, z czego jeden z nich wpłynął w ostatnich dniach ubiegłego roku, 

w związku z czym został zarejestrowany w 2016 roku. 

Nadal spada liczba wpływających wniosków o rejestrację układów zbiorowych pracy, 

protokołów dodatkowych oraz o wpis informacji. Dla porównania w 2012 roku wpłynęły 202 

wnioski, w 2013 roku – 178 wniosków, w 2014 roku – 156 wniosków a w roku sprawozdawczym 

– 137.            

Po raz kolejny można, powtórzyć wnioski z lat ubiegłych tzn., że podstawową przyczyną 

dalszego zmniejszania się zainteresowania tematyką układową jest ciągły spadek  

uzwiązkowienia pracodawców. W przedsiębiorstwach, w których istniały organizacje 

związkowe dochodzi do ich samorozwiązania lub do spadku liczby członków poniżej 10 
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pracowników i utraty statusu zakładowych organizacji związkowych. Sytuacja ta zmusza 

pracodawców do odstąpienia od stosowania układu.  

Sporadycznie, nie mniej zdarzają się sytuacje, w których pracodawcy, kierują zapytanie 

do organu rejestrowego o możliwość dokonywania zmian w zakładowym układzie zbiorowym 

pracy proponują, aby po stronie pracowniczej były one sygnowane przez nich wybranych 

przedstawicieli. Otrzymując negatywną odpowiedź i nie mogąc dostosować ich brzmienia do 

aktualnych potrzeb decydują się na odstąpienie od układu. 

Taka tendencja omawianego zagadnienia związana jest  ze zmieniającą się sytuacją  

w strukturze własnościowej polskiej gospodarki, czyli prywatyzacji, która doprowadziła do 

znacznego zmniejszenia się sektora państwowego, na rzecz własności prywatnej. 

Należy sądzić, iż uzwiązkowienie w prywatnych firmach jest znacznie niższe niż 

w sektorze państwowym, bowiem właściciele firm nie są zainteresowani posiadaniem silnego 

partnera po stronie pracowniczej. 

W związku z powyższym, nasuwającym się wnioskiem jest dążenie poprzez zmianę 

obowiązujących przepisów do stworzenia możliwości poszerzenia reprezentacji 

pracowniczej uprawnionej do zawierania układów zbiorowych pracy.  

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

prowadzenia przez Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu w ramach swojej polityki, 

zasady korygowania błędnych zapisów w trybie roboczym. Zasady jej prowadzenia 

zostały omówione w  latach ubiegłych. 

Spory zbiorowe 

W roku 2015, w Okręgowym Inspektoracie Pracy we Wrocławiu, zarejestrowano  

182 spory zbiorowe, które miały miejsce w zakładach pracy na terenie województwa 

dolnośląskiego. W tabeli 11 przedstawiono informację o rodzaju działalności wykonywanej 

przez pracodawców (według PKD), u których został wszczęty spór zbiorowy w roku 2015. 

 

 

 

Lp. 
Sekcja 
PKD  

Nazwa sekcji 
Liczba 

zakładów 

1.  C Przetwórstwo przemysłowe 17 

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

10 

3.  F Budownictwo 1 

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

1 

5.  H Transport i gospodarka magazynowa 2 

6.  I 
Działalność związana z zakwaterowaniem  
i usługami gastronomicznymi  

1 

Tabela 11. Spory zbiorowe wszczęte w 2015 r. w zakładach pracy na terenie województwa 
dolnośląskiego, według PKD.  
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7.  M 
Działalność profesjonalna, naukowa  
i techniczna 

2 

8.  N 
Działalność w zakresie usług administrowania 
i działalność wspierająca 

2 

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

23 

10.  P Edukacja 97 

11.  Q Opieka  zdrowotna i pomoc społeczna 22 

12.  R Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją. 4 

 

Zastosowane środki prawne  

W związku ze zgłoszonymi w Okręgowym Inspektoracie Pracy we Wrocławiu 

sporami zbiorowymi przeprowadzono 4 kontrole w następujących zakładach pracy, po 

zakończeniu których inspektorzy pracy wydali następujące środki prawne: 

 4 nakazy zawierające 17 decyzji pisemnych 

 6 decyzji ustnych 

 3 wystąpienia zwierające 14 wniosków. 

W 2015 roku na podstawie dokonanego monitoringu  dotyczącego przebiegu sporów 

zbiorowych, na terenie właściwości miejscowej Okręgowego Inspektoratu Pracy  we Wrocławiu 

spośród 182 sporów jakie zostały zarejestrowane, w 14 przypadkach spór zbiorowy zakończył 

się porozumieniem. W jednym przypadku strony wycofały się ze sporu z pracodawcą. 

W 4 przypadkach podpisano porozumienie zawieszające spór do 31.10.2016 r.  

Natomiast w pozostałych przypadkach, spory nadal trwają, bądź – według stanu na 

31.12.2015 r. - brak jest informacji o jego wynikach. Ponadto w 2015 r. odnotowano 

4 porozumienia kończące spory rozpoczęte w latach 2013 – 2014.  

 

 Podsumowanie i wnioski 

W roku 2015, w porównaniu do lat ubiegłych, zauważalny jest zdecydowany 

wzrost ilości zgłaszanych sporów zbiorowych – aż 182 ( w roku 2012 – 27, 2013 – 34,  

2014 – 24). 

Jednocześnie zmienia się ilość sporów w oparciu o podział wg rodzaju wykonywanej 

przez pracodawców działalności. W 2015 roku zgłoszono aż 97 sporów w szkołach, 

przedszkolach i innych placówkach oświatowych. Wszystkie wyżej wymienione spory 

dotyczyły głównie wynagrodzeń, a także innych świadczeń związanych z pracą. Drugą 

grupą, w której odnotowano wzrost sporów zbiorowych jest administracja publiczna, w tym 

zabezpieczenia społeczne, także kolejny dział gospodarki narodowej to zakłady pracy 

działające w obszarze energii konwencjonalnej. W przypadku oświaty i administracji publicznej 

część żądań dotyczyła zmniejszenia zakresu zadań i nakładanych na nich obowiązków, 

likwidowanie tzw. „godzin karcianych”. Natomiast w zakresie energii konwencjonalnej 
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spory związane były z przekształceniami własnościowymi. W większości żądania zgłaszane 

przez organizacje związkowe nie wchodziły w zakres kompetencji rzeczowej Państwowej 

Inspekcji Pracy i dotyczyły tzw. „miękkich” relacji pomiędzy pracodawcą a związkami 

zawodowymi np. nieuwzględnienie przy decyzjach własnościowych opinii partnerów 

społecznych - braku dialogu społecznego, perspektywy zwolnień grupowych lub uszczupleń 

uprawnień pracowniczych itp. Należy jednak zwrócić uwagę iż właśnie w tej branży (górnictwo, 

energetyka) najczęściej spory kończyły się porozumieniem. 
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III. Wypadki przy pracy 

1. Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy 

Na podstawie danych statystycznych Głównego Urzędu Statystycznego (za okres I-III 

kwartał 2015 r.)1 wynika, że województwo dolnośląskie było czwartym pod względem liczby 

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

i mazowieckim. Na terenie naszego województwa wypadkom przy pracy uległo 5 998 osób, 

tj. o 360 osób mniej niż w analogicznym okresie w roku 2014. Wskaźnik wypadkowości 

(tj. liczba poszkodowanych na 1 000 pracujących) w okresie I-III kwartał 2015 r. wyniósł 6,25 

i był najwyższy w skali całego kraju. Na wykresie 1 przedstawiono poszkodowanych 

w wypadkach przy pracy na 1000 pracujących w okresie I-III kwartał 2015 r. w Polsce.  

 

 

 

 

Źródło: dane GUS 

W roku 2015 do Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu zgłoszono ogółem 265 

zdarzeń wypadkowych. W roku poprzednim zdarzeń takich zgłoszono o 18 mniej.  

W 95 przypadkach odstąpiono od badania zdarzenia z uwagi na ich charakter (m.in. wypadki 

                                                
1 Brak danych statystycznych za cały rok 2015 na dzień sporządzenia sprawozdania. 

Wykres 1. Poszkodowani w wypadkach przy pracy na 1 000 zatrudnionych w okresie I-III 
kwartał 2015 r. według województw. 
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komunikacyjne, przypadki medyczne, samobójstwa). 3 zgłoszone wypadki przekazano do 

zbadania do innego OIP-u  ze względu na właściwość miejscową i brakmożliwości zbadania 

przez inspektorów pracy z OIP Wrocław, natomiast 5 zgłoszeń dotyczyło zdarzeń potencjalnie 

wypadkowych.  

Pamiętać należy, iż obowiązkiem zgłoszenia właściwemu inspektorowi 

pracy oraz prokuratorowi objęte są wypadki przy pracy oraz wszelkie 

zdarzenia, które za wypadek przy pracy mogą zostać uznane, których 

skutkiem jest ciężki uraz ciała bądź śmierć, lub którym uległo 

jednocześnie co najmniej dwie osoby. 

 

Czynności kontrolne związane z wyjaśnieniem okoliczności i przyczyn wypadków 

przeprowadzono w odniesieniu do 167 zdarzeń, dotyczących: 

 132 wypadków indywidualnych, w tym: 

 36   miało skutek śmiertelny,       

 69   ciężkie obrażenia,                 

 34   lekkie urazy  

 10 wypadków zbiorowych,  

 2 zdarzeń potencjalnie wypadkowych.  

 

Spośród zbadanych w minionym roku wypadków przy pracy 19 miało miejsce w roku 

poprzednim. Analiza 19 wypadków nie została zakończona w 2015 r. i nie zostały one ujęte 

w danych przedstawionych w niniejszych statystykach.  

 

 

 

Zbadane zdarzenia uznane za wypadki przy pracy 

 2014 2015 

ciężkie 72 63 

śmiertelne 28 33 

zbiorowe 10 21 

Razem 110 117 

 

Rozkład ilości zbadanych wypadków przy pracy w poszczególnych jednostkach 

organizacyjnych Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu przedstawino w tabeli 13. 

 

 

 

 

Tabela 12. Wypadki śmiertelne, ciężkie i zbiorowe zgłoszone zbadane w Okręgowym 
Inspektoracie Pracy we Wrocławiu w latach 2014-2015. 
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Liczba wypadków zbadanych w 2015 r. 

ogółem śmiertelne ciężkie zbiorowe 

Wrocław 48 20 25 3 

Kłodzko 13 3 7 3 

Legnica 28 6 12 10 

Wałbrzych 11 1 8 2 

Jelenia Góra 17 3 11 3 

Razem 117 33 63 21 

  

W 2015 r. do największej ilości wypadków (tak jak w roku 2014) doszło wśród osób 

zatrudnionych w przetwórstwie przemysłowym (34%). Kolejną branżą, w której zatrudnione 

osoby ulegały wypadkom jest budownictwo (27%). Oznacza, że aż 61% wszystkich 

wypadków, które miały miejsce na terenie wojewódzywa dolnośląskiego i zostały zbadane 

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

dwóch branżach.  

Z powyższymi danymi korelują statystyki wypadkowe obrazujące strukturę zbadanych 

wypadków według miejsca ich zaistnienia. W bieżącym roku sprawozdawczym do 

wypadków przy pracy najczęściej dochodziło w miejscach produkcji (33 przypadki). Na terenie 

prowadzonych prac budowlanych miało miejsce 25 wypadków. Strukturę zbadanych w 2015 r. 

wypadków przez inspektorów pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu 

przedstawiono na wykresie 2. 

 

 

 

 

33

25

14

10

5

5
4 4

miejsce produkcji
przemysłowej
teren budowy

pod ziemią - kopalnie

pomieszczenia socjalne
i higieniczno-sanitarne
kamieniołom

tereny leśne

miejsce konserwacji lub
napraw
miejsce magazynowania

Tabela 13. Zbadane wypadki w poszczególnych jednostkach tertorialnych Okręgowego  
Inspektoratu Pracy we Wrocławiu  w 2015 r.  

 

 

Wykres 2. Wypadki zbadane przez inspektorów pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy we 
Wrocławiu w 2015 r. według miejsca ich zaistnienia. 
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W wypadkach badanych przez inspektorów pracy w 2015 roku najczęstszymi 

zidentyfikowanym zdarzeniem wypadkowym było uszkodzenie, rozerwanie, pęknięcie lub 

załamanie się elementu (27 przypadów), kolejno - ruch ciała bez wysiłku fizycznego 

prowadzący do urazu zewnętrznego (19 przypadków), utrata kontroli nad maszyną, środkiem 

transportu – 18 przypadków. 17 przypadków zostało spowodowanych upadkiem z wysokości.  

W 6 przypadkach nie udało się wskazać zdarzenia zgodnego z obowiązującą klasyfikacją. 

Zdarzenia powodujące wypadki przestawiono na wykresie 3. 

 

 

 

 

 

Zgodnie z ustaleniami inspektorów pracy, w roku 2015 najczęściej występujące czynniki 

materialne związane z wydarzeniami badanych wypadków, to:   

 materiały, przedmioty, wyroby, części maszyn:   20 przypadków 

 maszyny, urządzenia, wyposażenie stacjonarne:  18  

 brak informacji o rodzaju czynnika:    16 

 budynki, konstrukcje nad poziomem gruntu:   11 

 maszyny, urządzenie do podnoszenia, przenoszenia: 10 

 maszyny i wyposażenia przenośne lub ruchome:    7 

 pojazdy drogowe:          5 

 budynki, konstrukcje poniżej poziomu gruntu:     4 

 ludzie lub zwierzęta:        4 

 zjawiska fizyczne lub elementy środowiska nat.:    4 

 konstrukcje na poziomie gruntu:                                     3 

5

6

6

10

9

18

19

17

27

zdarzenia związane  z elektrycznością,
pożar, wybuch

kontakt z substancjami szkodliwymi

nieustalona przyczyna

inne wydarzenia - nieokreślone lub
niesklasyfikowane

obecność w miejscu zagrożenia

utrata kontroli nad maszyną, środkiem
transportu

ruch ciała bez wysiłku fizycznego
prowadzący do urazu zewnętrzego

upadek z wysokości

uszkodzenie, rozerwanie, pęknięcie,
załamanie się elementu

Wykres 3. Zdarzenia powodujące wypadki zbadane przez inspektorów pracy Okręgowego 
Inspektoratu Pracy we Wrocławiu w 2015 r. 
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 urządzenia do wytwarzania lub przesyłania energii:    3 

 narzędzia zmechanizowane trzymane w ręku:               2 

 narzędzia ręczne bez napędu:       1 

 substancje chemiczne:       1  

Na wykresie 4 przedstawiono liczbę poszkodowanych w wypadkach przy pracy  2015 

roku. Zestawienie dotyczy wszystkich wypadków zbadanych przez inspektorów pracy, w  tym 

wypadki lekkie i obejmujące poszkodowanych w wypadkach zbiorowych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

81% poszkodowanych w wypadkach zbadanych przez inspektorów pracy to osoby 

zatudnione na podstawie umowy o pracę. W zbadanych w 2015 r. wypadkach 

poszkodowanymi były również osoby zatrudnione na podstawie umów cywilno-prawnych – 

osoby te stanowiły 15% wszystkich poszkodowanych w wypadkach. 

W wypadkach ciężkich, śmiertelnych i zbiorowych poszkodowanych zostało łącznie 158 

osób, z których 127 to pracownicy w rozumieniu Kodeksu pracy, natomiast 31 osób to 

osoby świadczące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy. 

 

 

 

 

 

 

204

36

67

155

29

74

205

35

70

ogółem

śmiertelne

ciężkie

2015

2014

2013

Wykres 4. Poszkodowani w wypadkach przy pracy zbadanych przez inspektorów pracy 
Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu w 2013-2015 r. 

 

 

We wszystkich wypadach przy pracy zadanych przez inspektorów pracy 

w 2015 roku zostało poszkodowanych 205 osób, to o 50 więcej niż w roku 

poprzednim. Wśród których 35 osób poniosło śmierć, a 70 osób doznało 

ciężkich obrażeń ciała. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W wypadkach przy pracy, zbadanych przez inspektorów pracy OIP Wrocław  

w roku 2015, poszkodowanych zostało 62 pracowników o stażu pracy w zakładzie nie 

dłuższym niż 1 rok, z których 31 osób to poszkodowani o stażu pracy krótszym, niż 

tydzień. 39 osób poszkodowanych to osoby ze stażem pracy ponad 9 lat. 
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Analizując dane dotyczące wielkości zakładu, w których w roku 2015 doszło do 

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

zakładach, w których zatrudnionych jest do 9 pracowników. W roku 2015, w takich 

zakładach miało miejsce 17 wypadków, w których pracownicy ponieśli śmierć. Najwięcej 

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

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

W roku 2015 inspektorzy pracy zbadali 14 takich zdarzeń. Dane statystyczne dotyczące liczby 

wypadków według wielkości zakładu przedstawiono w tabeli 14. 

 

 

 

Liczba zatrudnionych 

w zakładzie 

Liczba wypadków zbadanych w 2015 r. 

ogółem śmiertelne ciężkie zbiorowe 

małe 
do  9 pracowników 

42 17 23 
2 

 
średnie 

10 – 49 
24 6 16 2 

duże  

50 – 249 
18 4 11 3 

wielkie 

pow. 250 pracowników  
33 6 13 14 

 

 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  2015 r.  

 

 

 

Czynnik ludzki jako przyczynę wypadku odnotowano w 46% ogółu zbadanych 

wypadków. W ramach czynnika ludzkiego należy wyróżnić: 

techniczn
e 13%

organizacyjne
41%

ludzkie
46%

Tabela 14. Liczba wypadków przy pracy zbadanych przez inspektorów pracy Okręgowego 
Inspektoratu Pracy we Wrocławiu w 2015 r. według wielkości zakładu. 

 

 

Wykres 5. Przyczyny wypadków zbadanych przez inspektorów pracy Okręgowego 
Inspektoratu Pracy we Wrocławiu w 2015 r. 
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 nieprawidłowe zachowanie się pracownika spowodowane nieznajomością 

zagrożenia, przepisów, lekceważenie zagrożenia lub poleceń, brakiem koncentracji 

uwagi  -  80 przypadków; 

 niewłaściwe samowolne zachowania pracownika - 50 przypadków;  

 niewłaściwe posługiwanie się czynnikiem materialnym: 24 przypadki; 

 stan psychofizyczny pracownika - 10 przypadków; 

 nieużywanie sprzętu ochronnego przez pracownika -12 przypadków. 

 inne przyczyny – 13 przypadków. 

W szczególności są to takie zachowania jak zaskoczenie niespodziwanym zdarzeniem, 

lekceważenie zagrożenia, czy niedostateczna koncentracja uwagi na wykonywanej czynności. 

Kolejną grupą przyczyn wypadków przy pracy były czyniki organizacyjne – 

odnotowano je w 41% ogółu wypadków przy pracy. Wśród tej grupy wyróżnić należy: 

 niewłaściwa ogólna organizacja pracy - 117 przypadków 

 niewłaściwa organizacja stanowiska pracy - 32 przypadki 

 niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego - 16 przypadków.  

Do przykładów zachowań powodujących wypadki  z grupy czynnika organizacyjnego należą 

zwłaszcza: brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bhp, brak instrukcji posługiwania 

się czynnikiem, czy tolerowanie przez nadzór odstępstw od wymogów bezpieczeństwa.  

 

Ostatnią grupą przyczyn wypadków przy pracy zbadanych w 2015 r. były przyczyny 

techniczne. Odnotowano je w 13% ogółu zbadanych wypadków. Należy tu wymienić:  

 wady konstrukcyjne lub niewłaściwe rozwiązania techniczne – 36 przypadków 

 niewłaściwy stan czynnika materialnego – 6 przypadków 

 wady materiałowe – 7 przypadków  

 niewłaściwe wykonanie czynnika – 4 przypadki. 

 

Środki prawne 

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami inspektorzy pracy skierowali do 

pracodawców następujące środki prawne: 

 decyzji ogółem  - 206, w tym:                               

 decyzji na piśmie – 115,                                 

 decyzji  ustnych -  91;               

 decyzji wstrzymujących prace – 13;                  

 decyzji wstrzymujących eksploatację maszyn – 17;                                                       

 decyzji z rygorem natychmiastowej wykonalności  - 67; 

 decyzji kierujących pracowników do innych prac: 4 (dotyczące 12 

pracowników); 

 wystąpień – 80;                        
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 liczba wniosków w wystąpieniach – 201. 

W wyniku przeprowadzonych kontroli nałożono 68 mandatów na łączną kwotę 95 400zł.       

 Prowadząc kontrole powypadkowe udzielono ogółem 655 porad, w tym: 

 240 prawnych,  

 415  technicznych, 

 71 dot. legalności zatrudnienia. 

 

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 99 decyzji nakazowych eliminujących 

bezpośrednie zagrożenia (67 w 2014 r.). W tym zakresie efektywność widocznie wzrosła.  

W tabeli 15 przedstawiono przykładowe efekty kontroli powypadkowych 

przeprowadzonych w 2015 r. przez inspektorów pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy we 

Wrocławiu. 

 

 

 

Rezultaty kontroli (przykłady) 

Liczba 
zakładów, 
w których 
uzyskano 

efekty 

Liczba 
pracowników, 

których 
uzyskany 

efekt dotyczy 

Opracowano lub zweryfikowano ocenę ryzyka zawodowego 
i poinformowano pracowników o RZ 

18 318 

Dokonano weryfikacji przydziału środków ochrony 
indywidualnej. 

3 76 

Opracowano instrukcje bezpieczeństwa pracy. 37 656 

Opracowano instrukcje składowania i magazynowania. 4 50 

Wyposażono maszyny lub urządzenia w odpowiednie 
elementy 
ochronne. 

16 128 

Przeszkolono pracowników w zakresie bhp. 12 78 

Opracowano lub uaktualniono programy szkoleń bhp. 5 404 

Doprowadzono maszyny i urządzenia do właściwego stanu 
technicznego. 

21 74 

 

Tabela 15. Przykłady efektów kontroli powypadkowych przeprowadzonych przez 
inspektorów pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu w 2015 r. 

 



Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu 

 

 
Strona 51 

 
  

2. Przykłady zbadanych wypadków przy pracy  

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

okoliczności i przyczyny. Czynności przeprowadzone przez inspektorów wykazały uchybienia 

prowadzące do wypadków. 

1. Wypadek podczas prac budowlanych – remont pokrycia dachowego na 

prywatnej posesji. Upadek z wysokości zakończony śmiercią.   

Zatrudnienie poszkodowanego odbywało się, bez żadnego pisemnego potwierdzenia 

rodzaju umowy. Trudno określić też od kiedy pracował na tej budowie. Wg właściciela zakładu 

była to „ustna umowa o dzieło”  i miały to być wyłącznie prace pomocnicze na dole.  

Dopuszczenie do pracy odbyło się bez jakiegokolwiek potwierdzonego przeszkolenia 

w zakresie bezpieczeństwa pracy, a miał między innymi obsługiwać napędzaną elektrycznie 

„windę” do wciągania materiałów bez zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego brak 

przeciwwskazań zdrowotnych do tej pracy.  

Zatrudnienie odbyło się za pośrednictwem innego zatrudnionego, który przyprowadził 

kolegę do właściciela firmy w związku z potrzebą wykonywania na budowie prac 

pomocniczych. Sami wykonawcy prac postawili rusztowanie nie mając do tego żadnych 

uprawnień. 

Rusztowanie to, z którego do dnia wypadku korzystali wykonawcy robót, nie spełniało 

podstawowych wymogów bezpieczeństwa. Nie udało się jednoznacznie ustalić, skąd 

poszkodowany spadł, gdyż zmowa milczenia właściciela firmy i drugiego robotnika 

uniemożliwiła pełną ocenę. Pozostałe osoby twierdziły, że nikt nic nie widział i nie wydawał 

żadnego polecenia. 

Po wypadku poszkodowanego (który jeszcze żył) odwieziono do domu i pozostawiono 

rodzinie. Zmarł w szpitalu na skutek rozległych obrażeń wewnętrznych.   

Decyzje inspektora wstrzymujące prace na tym rusztowaniu nie miały większego   

przełożenia na warunki pracy w tym zakładzie. Doraźnie poprawiono rusztowanie. Skierowano 

zawiadomienie do prokuratury, lecz pomimo upływu 11 m-cy nie zakończono postępowania.   

 

 

         

Fotografia 1 i 2. Miejsce wypadku i rusztowanie, z którego korzystali wykonawcy. 
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2. Ciężki w skutkach wypadek związany z typowymi, rutynowymi czynnościami 

dotyczącymi wywozu śmieci. 

W dniu wypadku zespół w składzie 3-osobowym rozpoczął pracę o godz. 6  wyjeżdżając 

do rutynowych czynności związanych z wywozem śmieci. Zespół ten miał zebrać odpady BIO 

z całej dzielnicy. Po kilku godzinach pracy, przy kolejnej posesji, kierowca manewrował 

samochodem jadąc tyłem ok. 100m., aby wąską uliczką dojechać do posesji. Kierowca nie 

widział kolegów w czasie jazdy. Poszkodowany stał na stopniu z tyłu samochodu. Na drugim 

stopniu  po drugiej stronie samochodu stał drugi ładowacz. W pewnej chwili kierowca zauważył 

tego drugiego pracownika jak macha ręką i w tym momencie nastąpiło uderzenie.Kierowca 

cofając uderzył w słupek ogrodzenia i jeden z ładowaczy  został przyciśnięty do słupa. Siła 

uderzenia była tak duża, stopień pojazdu został całkowicie zniszczony.  Ustalono, że do 

wypadku przyczyniło się: 

 lekceważenia zagrożenia  przez pracowników i jazda na stopniach pojazdu; 

 tolerowanie przez kierowcę pojazdu faktu niebezpiecznego zachowania 

współpracowników;  

 niewłaściwe przeszkolenie z zakresu instruktażu stanowiskowego, podczas którego 

osoby świadczące prace tego typu nie zostały zapoznane z obowiązującymi 

aktualnymi przepisami w tym zakresie.   

W trakcie kontroli ustalono, że pracownicy otrzymali informacje na podstawie starych 

przepisów o możliwości jazdy na stopniach pojazdu. Potwierdził to kierowca prowadzący 

pojazd uczestniczący w wypadku. Stwierdzono, że w pomieszczeniu zaplecza socjalnego 

umieszczona jest instrukcja bhp wydana na podstawie starych przepisów. Instrukcja ta jako 

obowiązująca w zakładzie zawierała zapisy zezwalające na jazdę na stopniach w określonych 

sytuacjach. Pomimo zmiany przepisów w 2009 r. pracownicy byli błędnie informowani. 

 

 

      

Fotografia 3 i 4. Stopnie, na których podczas jazdy stali pracownicy 
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Pokontrolne działania inspektora pracy dotyczyły ponownych szkoleń pracowników, 

opracowania instrukcji bhp na bazie aktualnych przepisów, aktualizacji ryzyka zawodowego.     

Kolejnym, problemem jaki  ujawnił się w tym zakładzie była jakość usług bhp 

świadczonych przez firmę zewnętrzną, na co inspektor pracy nie ma żadnego wpływu. 

IV. Działania nadzorczo-kontrolne w obszarze 

bezpieczeństwa i higieny pracy  

1. Przygotowanie pracowników do pracy  

a. Profilaktyczne badania lekarskie 

Cel i zakres realizacji zadania 

Celem kontroli przeprowadzonych w ramach tematu „Profilaktyczne badania 

lekarskie” było sprawdzenie przestrzegania przepisów dotyczących 

profilaktycznych badań lekarskich zawartych w szczególności w Kodeksie pracy 

i rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie 

przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej 

nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych 

w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332, z późn.zm.).  

W Okręgowym Inspektoracie Pracy we Wrocławiu w 2015 r. w ramach realizacji tematu 

„Profilaktyczne badania lekarskie” przeprowadzono łącznie 94 kontrole pracodawców. 

W skontrolowanych podmiotach pracę wykonywało łącznie 9054 osób pracujących, w tym: 

 8611 zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,  

 385 na podstawie umów cywilno-prawnych,  

 24 podmiotów samozatrudniających się. 

 52 cudzoziemców 

Środki prawne 

W wyniku przeprowadzonych kontroli wydano łącznie 100 środków prawnych, 

w  tym:  

 13 decyzji nakazowych pisemnych:     

 16 decyzji ustnych:       

 71 wniosków pokontrolnych:     

Ponadto wszczęto procedury wykroczeniowe w stosunku do 19 pracodawców za 

popełnienie 20 naruszeń przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 

dotyczących profilaktycznych badań lekarskich, traktowanych jako wykroczenia przeciwko 

prawom pracownika, skutkujących zastosowaniem przez Inspektorów Pracy sankcji w postaci: 

 wydanego mandatu karnego –  3 na łączną kwotę 3 200 zł. 
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 udzielonego środka wychowawczego – 16 

Stanowiło to podstawę ukarania pracodawców za popełnione wykroczenia w przypadku 20% 

wykonanych kontroli przez organ Państwowej Inspekcji Pracy. 

Podczas kontroli udzielono łącznie 367 porad prawnych, z czego z zakresu: 

 prawnej ochrony pracy     – 130 

 technicznego bezpieczeństwa i higieny pracy  – 195 

 legalności zatrudnienia     –  42 

  

Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości 

W 22 na 94 skontrolowanych podmiotów gospodarczych stwierdzono, że nie 

zapewniono przeprowadzenia przez pracodawców wstępnych profilaktycznych badań 

lekarskich przez dopuszczeniem do pracy 78 pracowników spośród 987 objętych kontrolą 

tematyczną. 

Kolejnym ujawnionym uchybieniem było nieprzestrzeganie terminów poddawania 

pracowników okresowym badaniom lekarskim (określonych w zaświadczeniach 

wydawanych dla celów przewidzianych w Kodeksie pracy). Niniejsze uchybienie stwierdzono 

w 32 na 81 skontrolowanych podmiotów i dotyczyło 81 pracowników spośród 862 objętych 

kontrolą. 

W przypadku 11 na 85 skontrolowanych podmiotów gospodarczych nie przekazano 

lekarzom uprawnionym do przeprowadzania profilaktycznych badań lekarskich pracowników 

informacji o warunkach pracy (czynnikach szkodliwych wraz z aktualnymi wynikami badań i 

pomiarów oraz warunkach uciążliwych). Powyższe zostało ustalone na przykładzie 43 na 1132 

skierowań wydanych zatrudnionym pracownikom. 

Uchybieniem, które stwierdzono w 12 na 85 skontrolowanych podmiotów było 

niezawarcie pisemnych umów z podstawową jednostką służby medycyny pracy, na 

podstawie których wykonywane były profilaktyczne badania lekarskie pracowników 

kontrolowanych podmiotów. 

Przyczyny naruszeń 

 

Według pracodawców: 

   rotacyjne zatrudnianie pracowników, 

   zmiany organizacyjne prowadzenia działalności, 

   brak osób wykonujących zadania służby bhp, 

   zmiany w przepisach dotyczących prawa pracy w tym bezpieczeństwa i   higieny pracy, 

   trudności finansowe pracodawców, 

   duża ilość obowiązków spoczywających na pracodawcach, 
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   brak kontroli nad egzekwowaniem obowiązków pracowniczych. 

Według inspektorów pracy: 

 trudności finansowe pracodawców reprezentujących podmioty zaliczane do grupy małych 

zakładów pracy, 

 brak systematycznych kontroli akt osobowych pracowników przez uprawnione osoby, 

 zaniedbania pracodawców w zakresie procedury kierowania pracowników na 

profilaktyczne (wstępne i okresowe) badania lekarskie, 

 braki kadrowe powodujące łączenie stanowisk pracy i powierzanie zadań 

niekompetentnym pracownikom, 

 zaniedbania służby bhp w zakresie kontroli przestrzegania terminowości poddawania 

pracowników profilaktycznym badaniom lekarskim przez pracodawcę, 

 lekceważące podejście pracodawców do obowiązków w zakresie profilaktycznej opieki 

zdrowotnej nad pracownikami, nakładanych przez Kodeks pracy. 

 

 Efekty działań kontrolnych 

W tabeli 16 przedstawiono rezultaty przeprowadzonych kontroli w przykładowych 

podmiotach w zakresie profilaktycznych badań lekarskich. 

 

 

Rezultaty kontroli (przykłady) 

Liczba 
zakładów, 
w  których 
uzyskano 

efekty 

Liczba 
pracowników, 

których 
uzyskany efekt 

dotyczy 

 
Uzyskano orzeczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do 
wykonywania pracy na określonych stanowiskach po 
przeprowadzonych wstępnych badaniach lekarskich, 
w  wyniku realizacji wydanych przez inspektorów pracy  

 

10 22 

 

Uzyskano orzeczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do 
wykonywania pracy na określonych stanowiskach po 
przeprowadzonych okresowych badaniach lekarskich. 
  

13 29 

 

Zawrto pisemne umowy z podstawowymi jednostkami służby 
medycyny pracy na wykonywanie profilaktycznych badań 
lekarskich pracowników, w wyniku realizacji wniosków 
pokontrolnych wydanych przez inspektorów pracy. 
 

7 75 

 

Tabela 16. Przykłady rezultatów kontroli przeprowadzonych przez inspektorów pracy 
Okręgowego Inspektoratu Pracy w roku 2015 w zakresie profilaktycznych badań lekarskich.  
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Podsumowanie i wnioski 

Oceniając stan przestrzegania (przez pracodawców) przepisów w zakresie wykonywania 

profilaktycznych badań lekarskich w kontrolowanych podmiotach należy stwierdzić, że nadal 

istotnym problemem jest dopuszczanie do pracy pracowników bez ważnych aktualnych 

zaświadczeń lekarskich wydawanych w wyniku przeprowadzonych badań okresowych, których 

przypadki stwierdzono 2 razy więcej, niż w stosunku do badań profilaktycznych wstępnych. 

Działalność lekarzy służby medycyny pracy, sprawujących profilaktyczną opiekę zdrowotną 

nad pracownikami ogranicza się głównie do przeprowadzania badań lekarskich na podstawie 

skierowań wydawanych przez pracodawców, co jest standardem przyjętym niemalże we 

wszystkich zakładach pracy, natomiast współdziałania w zakresie promocji zdrowia stanowią 

ponadnormatywną działalność opartą na współpracy pracodawcy z pracownikami przy 

współudziale organizacji związków zawodowych. 

Po przeprowadzonych kontrolach koordynator tematu proponuje następujące docelowe 

działania kontrolne i prewencyjne: 

 kontynuacja realizacji powyższego tematu w zakresie kontroli procedury 

przeprowadzania profilaktycznych badań lekarskich, głównie w podmiotach 

nowopowstałych; 

 kontrole podmiotów, w których są zatrudniani pracownicy wykonujący pracę 

w  warunkach narażenia na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia; 

 podjęcie inicjatywy ze strony pracodawców wymuszających wizytowanie 

zakładów pracy oraz kontrolowanie stanowisk pracy przez uprawnionych lekarzy 

służby medycyny pracy sprawujących profilaktyczną opiekę zdrowotną nad 

pracownikami. 

 

b. Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 

Cel i zakres realizacji zadania 

Celem kontroli przeprowadzonych w ramach tematu „Szkolenia w dziedzinie 

bezpieczeństwa i higieny pracy” było sprawdzenie przestrzegania przepisów 

dotyczących szkolenia w dziedzinie bhp zawartych w Kodeksie pracy 

i rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 ze zm.) oraz sprawdzenie, czy 

kontrolowany pracodawca wywiązuje się z obowiązku zapewnienia pierwszej pomocy 

w nagłych wypadkach, zgodnie z art. 2091 Kodeksu pracy.  

W Okręgowym Inspektoracie Pracy we Wrocławiu w 2015 r. w ramach realizacji ww. 

tematu przeprowadzono łącznie 62 kontrole u 62 pracodawców. Typując zakłady pracy do 
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kontroli inspektorzy pracy starali się uwzględnić różne obiektywne kryteria, takie jak: wielkość 

zatrudnienia, różne formy własności, czy zróżnicowanie branżowe. 

 

Środki prawne 

W wyniku przeprowadzonych kontroli wydano łącznie 365 środków prawnych, 
w  tym:  

 105 decyzji nakazowych pisemnych,    

 28 decyzji ustnych, 

 19 decyzji z rygorem natychmiastowej wykonalności,    

 68 wniosków pokontrolnych. 

Wydane decyzje dotyczyły 1311 pracowników, a wydane wnioski objęły 908 

pracowników. Wobec pracodawców zastosowano inspektorzy zastosowali sankcje, tym m.in. 

nałożono 5 mandatów na łączną kwotę 5 700 zł.  

 

Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości 

Przykłady szczególnie wyróżniających się naruszeń prawa w zakresie szkoleń bhp 

przedstawiono w tabeli 17.  

 

 

 

Zagadnienie objęte kontrolą Opis i skala nieprawidłowości Uwagi  

 Brak szkolenia 

wstępnego i okresowego; 

 Niewłaściwe kwalifikacje 

instruktorów; 

 Niedostosowanie 

programów szkolenia do 

zagrożeń zawodowych; 

 Niewłaściwa forma 

szkolenia; 

 Niewłaściwa organizacja 

pierwszej pomocy 

 

W wyniku sprawdzenia kart szkoleń 14 osób 
stwierdzono, że instruktaż ogólny i stanowi-
skowy bhp dla osoby zatrudnionej jako 
pracownik gospodarczy prowadził 
pracodawca, nie posiadający uprawnień 
do wykonywania takiego szkolenia. 

Programy instruktażu ogólnego i stanowisko-
wego przeprowadzonego przez pracodawcę 
zamieszczone na odwrocie karty szkolenia 
bhp pracownika zatrudnionego jako piekarz–
stołowy były zgodne z programem ramowym. 
Programu instruktażu stanowiskowego 
piekarza i pracownika gospodarczego nie 
dostosowano do warunków  
wykonywania pracy, ponieważ nie 
uwzględniono w  nim zagadnień związa-
nych z ograniczeniem zagrożeń 
występujących w zakładzie. 

1 pracownica zatrudniona jako pracownik go-
spodarczy oraz pracownik zatrudniony jako  
piekarz –stołowy nie odbyli pierwszego 
szkolenia okresowego. Z treści 

Firma 
w Grębocicach 
Zatrudnienie: 
14 os. 
mandat: 
1 100 zł 
 

 

Tabela 17. Naruszenia prawa w zakresie szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny 
pracy stwierdzone przez inspektorów pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu 
w roku 2015. 
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zaświadczeń umieszczonych w aktach 
wynika, że pracodawca był organizatorem 
ostatniego szkolenie okresowego 
pracowników zatrudnionych na 
stanowiskach robotniczych. Miało ono 
formę seminarium a nie instruktażu. 

Przedstawione programy szkoleń 
okresowych bhp i dziennik szkolenia 
uwzględniają zagadnienia udzielania 
pierwszej pomocy. Nie określono na piśmie 
osób obsługujących apteczkę znajdującą 
się w budynku piekarni. 

 

 Brak szkolenia 

wstępnego i okresowego; 

 

Ustalono, że 1 pracownica zatrudniona na 
stanowisku cukiernik nie odbyła instruktażu 
ogólnego i stanowiskowego bhp. 
Pierwszego okresowego szkolenia bhp, które 
powinno mieć miejsce w okresie 12 miesięcy 
od rozpoczęcia pracy nie przeprowadzono 
dla ww. pracownicy oraz innej pracownicy 
zatrudnionej jako sprzedawca. Z treści 
zaświadczeń o ukończeniu szkolenia 
okresowego wynika, że 4 pracowników 
oraz pracodawca nie posiadają aktual-
nego szkolenia okresowego bhp. 

Firma 
w Głogowie 
zatrudnienie: 
6 os. 
mandat:  
1 000 zł 

 Brak szkolenia 

wstępnego i okresowego; 

 Niedostosowanie progra-

mów szkolenia do zagro-

żeń zawodowych; 

 Brak szkolenia praco-

dawcy; 

 Niewłaściwa organizacja 

pierwszej pomocy 

Brak szkoleń z dziedziny bhp w zakresie 
szkolenia wstępnego – instruktaż stanowi-
skowy i ogólny  stwierdzono u 8 
pracowników. 

 Brak jest opracowanych programów in-
struktażu stanowiskowego dla 
poszczególnych rodzajów stanowisk 
pracy występujących w zakładzie pracy.  

Brak szkoleń z dziedziny bhp w zakresie 
szkolenia okresowego stwierdzono u 7 pra-
cowników. Brak szkoleń dla osób 
kierujących pracownikami stwierdzono u 2 
osób. W aktach pozostałych pracowników 
brak zaświadczeń o odbytych 
szkoleniach. Brak aktualnego szkolenia 
okresowego stwierdzono u pracodawcy.  

W zakładzie pracy brak jest apteczki 
zawierającej środki do udzielania pierwszej 
pomocy oraz brak jest osób 
przeszkolonych uprawnionych do 
udzielania pierwszej pomocy. 

 

Hurtownia 
spożywcza 
we Wrocławiu 
zatrudnienie: 
27 os., 
mandat: 
1 000 zł 

 

 Dopuszczanie do pracy 

bez instruktażu 

stanowiskowego; 

 Brak programów 

szkolenia; 

 Skrócenie czasu trwania 

instruktażu; 

Pracodawca nie posiadał szczegółowego 
programu instruktażu ogólnego oraz 
stanowiskowego dla utworzonych 
stanowisk [grup stanowisk] pracy. 
 
Z karty szkolenia wstępnego pracowników 
objętych kontrolą wynikało, że: 
- pracownica zatrudniona na stanowisku 
robotnik porządkowy oba instruktaże odbyła 

Zakład 
usługowy ze 
Świdnicy 
zatrudnienie: 
22 os. 
ostrzeżenie:2 
wykroczenia 
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 Niewłaściwa organizacja 

pierwszej pomocy 

w ciągu jednego dnia pracy (w ciągu 8 
godzin), tj. 02.04.2006r.; 
- pracownik, zatrudniony od dnia 
06.02.2006r. na stanowisku brygadzista-kie-
rowca, nie odbył do dnia kontroli szkoleń 
wstępnych (instruktażu ogólnego oraz 
stanowiskowego).  
 
W 12 przypadkach inspektor pracy stwierdził, 
że pracownicy odbywali instruktaż ogólny 
oraz instruktaż stanowiskowy 
w odstępach kilkudniowych (najczęściej 
instruktaż stanowiskowy odbywał się po 7 
dniach od instruktażu ogólnego). 

 

 

Przyczyny naruszeń 

Według pracodawców: 

 wątpliwości interpretacyjne przepisów w zakresie: kwalifikacji instruktorów 

i wykładowców bhp, składu komisji egzaminacyjnej, form szkolenia dla stanowisk 

robotniczych, osób zatrudnionych w ramach cywilnych, 

 brak powiązania programów szkolenia bhp z oceną ryzyka zawodowego, 

 trudności finansowe. 

 

Według inspektorów pracy: 

 niska świadomość pracodawców o wpływie szkolenia bhp pracowników na 

bezpieczeństwo ich pracy, a w konsekwencji na wysokość składki wypadkowej, 

 słaba znajomość przepisów bhp przez pracodawców, 

 niska skuteczność szkolenia bhp dla pracodawców. 

 

Podsumowanie i wnioski 

Postulowane jest zniesienie szkolenia wstępnego w zakresie instruktażu 

stanowiskowego na stanowiskach, gdzie nie występują czynniki niebezpieczne i szkodliwe, 

a  wyłącznie czynniki uciążliwe dla zdrowia pracowników oraz małe ryzyko zawodowe.  

Brak jest uwzględnienia w obecnych przepisach często występującego w praktyce 

rodzaju szkolenia powypadkowego, które jest realizacją wniosków profilaktycznych 

zawartych w protokołach powypadkowych.  

Nie ma możliwości szerszego niż dotychczas łączenia różnych grup szkoleniowych. 

Uzasadnione to jest niskim stanem zatrudnienia i występowaniem stanowisk wielofunkcyjnych 

oraz małymi zagrożeniami zawodowymi.  
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Często prowadzi się szkolenia okresowe bhp w grupie stanowisk robotniczych w formie 

kursu, zamiast instruktażu. Powodem tego jest nieostrość podziału na grupy i formy 

szkolenia oraz wzrastająca wielofunkcyjność stanowisk. 

Poważnym problemem jest dla wszystkich form szkolenia okresowego bhp, 

w szczególności przy e-learningu konieczność przeprowadzenia egzaminu. W praktyce 

egzaminy te w większości są zwykłym sprawdzianem wiadomości, niekiedy wystarczy samo 

uczestnictwo. W związku z tym szkolenie okresowe bhp pracowników powinno kończyć się 

sprawdzianem. Natomiast dotychczasowe zasady potwierdzenia ukończenia szkolenia po 

zdaniu egzaminu z prawdziwego zdarzenia powinny być utrzymane tylko dla służb bhp 

i pracodawców wykonujących te zadania, a także wykładowców bhp, dla których wymagane 

są profesjonalne kwalifikacje w dziedzinie bhp. Wskazane jest, aby wykładowcy bhp posiadali 

potwierdzenie dodatkowych kwalifikacji zawodowych, którym jest ukończeniu kursu 

pedagogicznego.  

Większość pracodawców objętych kontrolą zlecało organizację szkoleń okresowych 

bhp podmiotom zewnętrznym, które pozostają poza kontrolą i nadzorem inspekcji pracy.  

Stosunkowo nowym problemem jest sprawa szkoleń bhp dla osób wykonujących 

pracę w ramach umów cywilnych. Powszechnie stosowana jest interpretacja, że szkolenia 

bhp tej grupy osób nie dotyczą w ogóle, pomimo, że istnieje obowiązek do zapewnienia im 

bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. W przypadku wykonywania pracy 

w  warunkach bezpośrednich zagrożeń ryzykowne jest wykonywanie pracy bez 

instruktażu stanowiskowego bhp, czy bez wymaganych uprawnień kwalifikacyjnych 

oraz bez wymaganego sprzętu ochrony indywidualnej. W sytuacji bezpośrednich zagrożeń 

wypadkowych dla życia i zdrowia inspektor pracy musi mieć możliwość kontroli i nadzoru. 

 

c. Ocena ryzyka zawodowego 

Cel i zakres realizacji zadania 

Celem kontroli przeprowadzonych w ramach tematu „Ocena ryzyka zawodowego” 

było sprawdzenie przestrzegania przez pracodawców przepisów i zasad 

dotyczących oceny ryzyka zawodowego oraz podejmowania środków 

profilaktycznych zmniejszających ryzyko. 

W Okręgowym Inspektoracie Pracy we Wrocławiu w 2015 r. w ramach realizacji ww. 

tematu przeprowadzono łącznie 60 kontroli w 60 zakładach pracy. Podział skontrolowanych 

zakładów w zależności od ilości pracujących osób przedstawia się następująco: 

 od 0 do 9 pracujących -  16 zakładów, 

 od 10 do 49 pracujących - 24 zakłady, 

 od 50 do 249 pracujących - 14 zakładów, 

 powyżej 249 pracujących - 6 zakładów. 
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Przeprowadzone kontrole objęły łącznie 6 213 osób, w tym: 

 6 041 zatrudnionych w ramach stosunku,  

 3 041 kobiet, 

 4 młodocianych, 

 85 niepełnosprawnych. 

Podczas kontroli udzielono łącznie 84 porad prawnych oraz 119 porad technicznych 

dotyczących m.in. 

- metod oceny ryzyka zawodowego,  

- dostępnych materiałów, programów komputerowych i literatury z zakresu oceny ryzyka 

zawodowego. 

 

 Środki prawne 

W wyniku przeprowadzonych kontroli wydano:  

 180 decyzji, 

 71 wniosków. 

 

Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości 

W tabeli 18 przedstawiono przykłady najczęściej stwierdzanych naruszeń 

w zakresie oceny ryzyka zawodowego w roku 2015. 

 

 
 

Blok Zagadnienie Przykład 

Przeprowadzenie 

oceny  

ryzyka 

zawodowego  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wytypowanie 
stanowisk pracy do 
oceny ryzyka 
zawodowego 

W specjalistycznym ośrodku okulistycznym, nie 
dokonano oceny ryzyka zawodowego na 
następujących 3 stanowiskach pracy: optyk, 
asystentka optyczna i ortoptysta. 

 

Zebranie aktualnych 
informacji 
potrzebnych do oceny 
ryzyka zawodowego 

W zakładzie prowadzącym działalność w zakresie 
energetyki cieplnej, na stanowisku: palacz, na 
którym zatrudnionych jest 9 pracowników, 
stwierdzono, że pracodawca nie zebrał 
informacji potrzebnych do oceny ryzyka 
zawodowego, tj. nie zebrano informacji 
o ryzyku wystąpienia atmosfery wybuchowej 
w miejscach dozowania paliwa do kotłów. 

 

 

Tabela 18. Przykłady stwierdzonych naruszeń przez inspektorów pracy Okręgowego 
Inspektoratu Pracy we Wrocławiu w roku 2015 w zakresie oceny ryzyka zawodowego. 
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Przeprowadzenie 

oceny  

ryzyka 

zawodowego  

 

 
Identyfikacja 
wszystkich zagrożeń 
związanych 
z wykonywaną pracą 

 

Przedsiębiorca, którego przedmiotem działalności 
jest przerób kamienia dla potrzeb budownictwa 
dokonał oceny ryzyka zawodowego m.in. na 
stanowisku „operator maszyn kamieniarskich–
obsługa łupiarki” – zatrudniony 1 pracownik.  
Nie uwzględniono natomiast rzeczywiście 
występujących zagrożeń jak m.in.: 
 przygniecenie, zmiażdżenie, obcięcie palców 

przez noże łupiarki; 
 uszkodzenie, rozerwanie przewodu 

hydraulicznego zasilającego agregat łupiarki; 
 uderzenie, potrącenie, najechanie lub 

przyciśnięcie przez środki transportu 
wewnątrzzakładowego (wózek widłowy, 
ładowarka); 

 zidentyfikowano zagrożenie związane 
z nadmiernym obciążeniem układu 
mięśniowo-szkieletowego, natomiast przyjęta 
metoda nie uwzględnia takich elementów 
jak: masa przemieszczanych elementów, ilość 
powtórzeń w ciągu zmiany roboczej, metody i 
sposoby organizacji pracy (operator łupiarki 
przerabia dziennie około 5 t granitu). 
 

Oszacowanie 
poziomu ryzyka 
zawodowego 
odrębnie dla każdego 
zagrożenia 

 
W firmie, której przeważającym przedmiotem 
działalności gospodarczej jest prowadzenie robót 
budowlanych związanych ze wznoszeniem 
budynków mieszkalnych i niemieszkalnych na 
następujących 2 stanowiskach pracy: murarz-
malarz, brukarz (zatrudnionych łącznie 2 
pracowników) brak jest szacowania ryzyka 
zawodowego dla każdego zidentyfikowanego 
zagrożenia. 
 

Wyznaczenie 
dopuszczalności 
ryzyka zawodowego 
odrębnie dla każdego 
zagrożenia 

 
W firmie, która jest producentem gotowych 
wyrobów włókienniczych dla wielu branż m.in. 
medycznej, kosmetycznej i samochodowej na 
następujących 2 stanowiskach pracy: operator 
maszyn – pakowacz, szwacz (zatrudnionych 
łącznie 58 pracowników) nie wyznaczono 
dopuszczalności ryzyka zawodowego odrębnie 
dla każdego zagrożenia. 
 

Uwzględnienie 
w ocenie ryzyka 
zawodowego 
kryteriów dla kobiet 
ciężarnych i osób 
młodocianych lub 
niepełnosprawnych 

 
Pracodawca prowadzący działalność w zakresie 
produkcji elementów do sprzętu AGD zatrudnia 7 
pracowników posiadających status osób 
niepełnosprawnych, a pomimo tego nie 
uwzględnił w ocenie ryzyka zawodowego 
kryteriów dla tejże grupy osób.  
Nie uwzględniono w ocenie ryzyka zawodowego 
kryteriów dla kobiet ciężarnych. 
 

Uwzględnienie 
w ocenie ryzyka 

W zakładzie zajmującym się oczyszczaniem 
ścieków nie uwzględniono w ocenie ryzyka 
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zawodowego 
czynników 
psychospołecznych 
(stres, mobbing) 
 
 

zawodowego na stanowisku ogrodnika terenów 
zielonych szeroko rozumianych czynników 
psychospołecznych. 

 
Dokument 
potwierdzający 
dokonanie oceny 
ryzyka 
zawodowego 

Opis ocenianego 
stanowiska 

 
Dokumentacja oceny ryzyka zawodowego na 
stanowisku pracownika administracyjno-
biurowego w zakładzie prowadzącym działalność 
w zakresie wydobycia, obróbki i handlu 
materiałami kamiennymi nie zawiera opisu 
ocenianego stanowiska pracy 
uwzględniającego: stosowanie maszyn, narzędzi 
i materiałów, wykonywanych zadań. 
 

Wyniki 
przeprowadzonej 
oceny ryzyka 
zawodowego dla 
każdego zagrożenia 

 
Dokumentacja oceny ryzyka zawodowego 
w zakładzie prowadzącym roboty budowlane  na 
następujących 2 stanowiskach pracy: murarz-
malarz,  brukarz nie zawiera wyników 
przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego 
dla każdego zagrożenia.  
 

Niezbędne środki 
profilaktyczne 
zmniejszające ryzyko 

 
W zakładzie produkującym opakowania 
farmaceutyczne dokument potwierdzający 
dokonanie oceny ryzyka zawodowego nie 
uwzględnia (mimo, że są stosowane) 
niezbędnych środków profilaktycznych 
zmniejszających ryzyko zawodowe, 
przykładowo, dla zagrożeń: urazy, skaleczenia 
przez ruchome elementy linii produkcyjnej osłony, 
linki bezpieczeństwa przy rotorach a dla 
zagrożenia skaleczenia szkłem - osłon na 
zasobnikach rur szklanych na rotorach. Nie 
wymieniono również środków ochrony 
indywidualnej stosowanych na stanowisku pracy.  
 

Działania 

wynikające  

z oceny ryzyka 

zawodowego  

Zaplanowanie działań 
korygujących i/lub 
zapobiegawczych po 
wyznaczeniu 
dopuszczalności 
ryzyka zawodowego 

W zakładzie – zatrudniającym 359 pracowników - 

wykonującym prace remontowe, prace przy 
realizacji nowych inwestycji oraz świadczącym 
usługi na  terenie Huty Miedzi w wyniku dokonanej 
oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach: 
ślusarz, ślusarz–spawacz, elektromonter ryzyko 
zawodowe oceniono na poziomie, który 
obliguje do planowania i podjęcia działań 
zmniejszających poziom ryzyka zawodowego 
(korygujących). Plan działań zawiera  jednak 
bardzo ogólnikowe określenia środków 
profilaktycznych na zorganizowanych 
stanowiskach pracy w zakładzie i nie można 
określić jakie konkretne środki profilaktyczne 
(sposoby zmniejszenia ryzyka) podjęto dla 
wyszczególnionych zagrożeń. Środki 
profilaktyczne sprowadzają się do powtórzenia 
obowiązku przestrzegania ogólnych zasad 
bezpieczeństwa pracy. 
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Realizacja 
zaplanowanych 
działań korygujących 
lub zapobiegawczych 

 
W zakładzie prowadzącym działalność w zakresie: 
odzysku cynku z roztworów, pracownicy 
(3 pracowników) zatrudnieni na stanowisku: 
operator linii do odzysku cynku, są narażeni na 
zagrożenia związane z niebezpiecznymi 
substancjami i preparatami  chemicznymi  w 
postaci roztworów nadtlenku wodoru, 
wodorotlenku sodu, wodorotlenku wapnia, 
kwaśnych  roztworów zawierających cynk i żelazo. 
Z uwagi na bardzo ogólnikowe określenia środków 
profilaktycznych dla zagrożeń wskazanych na 
zorganizowanych stanowiskach pracy w zakładzie 
nie można określić jakie środki profilaktyczne 
podjęto. Środki profilaktyczne sprowadzają się do 
powtórzenia obowiązku przestrzegania ogólnych 
zasad bezpieczeństwa pracy. 
 

Ustalenia 
końcowe  

Aktualizacja oceny 
ryzyka zawodowego 
(po zidentyfikowaniu 
nowych zagrożeń 
występujących na 
stanowiskach pracy, 
w szczególności na 
których odnotowano 
wypadki przy pracy, 
po wprowadzeniu 
zmian 
technologicznych, 
organizacyjnych 
oraz w zakresie 
stosowanych środków 
ochrony; po zmianie 
obowiązujących 
przepisów prawnych, 
odnoszących się do 
stanowisk pracy). 

W zakładzie prowadzącym działalność w zakresie 
wykonywania konstrukcji metalowych oraz 
naprawy i budowy maszyn, w którym 
2 pracowników zatrudnionych jest na stanowisku 
pracy: ślusarz-spawacz (dokonano oceny ryzyka 
zawodowego w 2006 roku. Od daty sporządzonej 
dokumentacji w zakresie oceny ryzyka 
zawodowego do dnia kontroli pracodawca 
wybudował nowe obiekty, w których znajdują się 
pomieszczenia pracy i po przeniesieniu zakładu 
produkcyjnego nie dokonał aktualizacji oceny 
ryzyka zawodowego. 

W zakładzie prowadzącym działalność w zakresie 
przerobu kamienia dla potrzeb budownictwa 
(zatrudnionych 7 pracowników na 7 stanowiskach 
pracy) do dnia kontroli nie dokonano aktualizacji 
oceny uwzględniającej dokonane zmiany 
techniczne i organizacyjne w zakładzie 
(zlikwidowano np. stanowisko kliniarza 
a wprowadzono do eksploatacji trak linowy oraz 
maszynę do produkcji puzzli granitowych)  

 

 

Przyczyny naruszeń 

 

Według pracodawców: 

 stosunkowo duże nakłady finansowe, które muszą ponieść w związku z dokonaniem 

oceny (głównie na opłaty związane z działaniem specjalistów spoza zakładu); 

 brak korzyści płynących z dokonania oceny ryzyka zawodowego; 

 jakość „opracowań” dotyczących oceny ryzyka zawodowego pozostawia wiele do 

życzenia: są mało czytelne dla pracodawców a sama ocena jest prowadzona 

schematycznie wg wzorca raz opracowanego przez osoby dokonujące oceny ryzyka 

zawodowego. 
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Według inspektorów pracy: 

 niedoskonałości stosowanych metod oceny ryzyka zawodowego (całkowicie 

dowolnych, często wadliwych metod np. nie przewidujących działań w niektórych 

etapach oceny ryzyka zawodowego),  

 niedoświadczenie, niekompetencja i niewiedza (w zakresie oceny ryzyka 

zawodowego) zarówno pracodawców (traktujących często, szczególnie w małych 

firmach, ocenę ryzyka zawodowego jako wymuszony na nich przez prawo, 

nieprzydatny obowiązek) jak i osób dokonujących ocenę ryzyka zawodowego.  

 mała znajomość wymagań prawa pracy przez pracodawców (w przypadku małych  

zakładów). 

 

Efekty działań kontrolnych 

W tabeli 19 zestawiono przykłady uzyskanych efektów w zakresie oceny ryzyka 

zawodowego z podaniem liczby zakładów, w których uzyskano efekty oraz liczby 

pracowników, których uzyskany efekt dotyczył. 

 

 

 

Uzyskane efekty (przykłady) 
Liczba zakładów,  

w których uzyskano 
efekty 

Liczba 
pracowników, 

których 
uzyskany efekt 

dotyczy 

Zapewnienie udziału przedstawiciela 
pracowników w  ocenie ryzyka zawodowego. 

6  
(realizacja 1 decyzji 

 i 5 wniosków) 
193 

Udokumentowanie dokonanej oceny ryzyka 
zawodowego w prawidłowy sposób. 

9  
(realizacja 6 decyzji i 13 

wniosków) 
785 

Dokonanie okresowej oceny ryzyka 
zawodowego bądź jej weryfikacja lub 
aktualizacja. 

9 
(realizacja 9 decyzji  

i 3 wniosków) 
127 

Uwzględnienie w ocenie ryzyka zawodowego 
wszystkich czynników środowiska pracy. 

28  
(realizacja 30 decyzji 

i 21 wniosków) 
2341 

Poinformowanie pracowników o ryzyku 
zawodowym, które wiąże się z wykonywaną 
pracą oraz o zasadach ochrony przed 
zagrożeniami. 

11  
(realizacja 8 decyzji  

i 3 wniosków) 
102 

Zastosowanie właściwych środków 
profilaktycznych zmniejszających ryzyko. 

3  
(realizacja 1 decyzji 

 i 2 wniosków) 
90 

Usunięcie innych nieprawidłowości w zakresie 
oceny ryzyka zawodowego. 

21  
(realizacja 27 decyzji, 

 1 polecenia i 10 
wniosków) 

2 412 

 

Tabela 19.  Przykłady efektów działań kontrolnych przeprowadzonych przez inspektorów 
pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu w zakresie oceny ryzyka 
zawodowego w roku 2015 
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Ze względu na specyfikę wydanych decyzji oraz wniosków zawartych w  wystąpieniach 

a głównie bardzo szerokiego obszaru zagadnień związanych z bezpieczeństwem i higieną 

pracy regulowanych przy użyciu ww. środków prawnych można twierdzić, iż w każdym 

przypadku mamy do czynienia z poprawą warunków pracy (w zakładach, gdzie zastosowano 

środki prawne), np.: usunięcie nieprawidłowości stwierdzonych w dowolnym etapie oceny 

ryzyka zawodowego spowoduje, iż właściwie zostanie dokonana ponowna ocena ryzyka 

zawodowego a co za tym idzie, podjęte zostaną właściwe działania wynikające z oceny ryzyka 

zawodowego, które zawsze prowadzą do poprawy warunków pracy pracowników (o ile podjęte 

działania są właściwe, co również było przedmiotem regulacji dokonanych przez inspektorów 

pracy). 

 

Podsumowanie i wnioski 

Na przestrzeni kilku ostatnich lat można zaobserwować bardzo podobne tendencje 

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

ustabilizowania się rynku usług świadczonych przez wyspecjalizowane osoby/firmy, które 

bazują na raz opracowanym wzorcu oceny ryzyka zawodowego, zawierającym powielane 

błędy, w większym lub mniejszym stopniu dostosowywanym do konkretnego pracodawcy. 

Pracodawcy (dotyczy szczególnie małych i średnich firm) w dalszym ciągu traktują ocenę 

ryzyka zawodowego jako narzucone „zło konieczne” i niepotrzebny obowiązek. 

Potwierdzeniem powyższego jest brak reakcji (aktualizacji oceny ryzyka zawodowego) na 

wypadki przy pracy, wyniki pomiarów czynników szkodliwych w środowisku pracy, czy zmian 

w przepisach prawa pracy. Bardzo często inspektorzy pracy spotykają się z  dokumentacją 

oceny ryzyka zawodowego liczącą kilka lat i nieaktualizowaną przez ten cały okres.   

Z analizy dokumentacji sporządzonych przez inspektorów pracy wynika, iż nastąpiła 

wyraźna poprawa w zakresie informowania pracowników o ryzyku zawodowym. Do 

niedawna większość pracodawców stosowało „metodę podpisów” (podpis w dokumentacji 

oceny ryzyka zawodowego lub podpis na druku potwierdzenia zapoznania się z wynikami 

oceny ryzyka zawodowego przechowywanym w aktach osobowych), co daje pracodawcy 

prawne potwierdzenie poinformowania pracowników o ryzyku zawodowym, ale praktycznie 

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

częściej stosowaną formą informowania pracowników o ryzyku zawodowym są szkolenia 

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

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

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

pracownicy mają większą szansę na uzyskanie informacji o ryzyku, które wiąże się 

z  wykonywaną przez nich pracą. 
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Mając na uwadze wykazane nieprawidłowości w zakresie oceny ryzyka zawodowego 

można zaproponować proponuję następujące działania: 

 podjęcie dalszych działań legislacyjnych w zakresie ustalenia obowiązkowych 

etapów (ram) procesu oceny ryzyka zawodowego (przy zachowaniu dowolności 

wyboru metody), co wymusi właściwe dokonywanie oceny ryzyka zawodowego 

(stosowanie właściwych metod); 

 prowadzenie kontroli i nadzoru, przez organy Państwowej Inspekcji Pracy, w zakresie 

szkoleń w dziedzinie bhp (szczególnie pracodawców), ze szczególnym 

uwzględnieniem stopnia i sposobu realizacji programu szkoleń w części dotyczącej 

oceny zagrożeń czynnikami szkodliwymi i niebezpiecznymi występującymi 

w procesach pracy oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami, co wymusi 

właściwe prowadzenie szkoleń, a co za tym idzie, doprowadzi do wzrostu świadomości 

w zakresie oceny ryzyka zawodowego; 

 prowadzenie działań propagandowych mających na celu popularyzowanie 

zagadnień związanych z oceną ryzyka zawodowego tj. celów, sposobów i korzyści 

płynących z właściwie przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego, co pozwoli na 

wzrost świadomości w zakresie oceny ryzyka zawodowego zarówno pracodawców jak 

i pracowników. 

 

2. Funkcjonowanie służby bhp 

 

Cel i zakres realizacji zadania 

Celem kontroli, w ramach tematu „Funkcjonowanie służby bezpieczeństwa  

i higieny pracy” było sprawdzenie przestrzegania przepisów dotyczących 

funkcjonowania i  realizacji podstawowych zadań przez służbę 

bezpieczeństwa i  higieny pracy lub inne struktury, którym wykonywanie tych zadań 

powierzono. 

W Okręgowym Inspektoracie Pracy we Wrocławiu w 2015 r. w ramach realizacji tematu 

„Funkcjonowanie służby bezpieczeństwa i higieny pracy” inspektorzy przeprowadzili 

51 kontroli.  Kontrolą objęto zakłady działające w różnych branżach, zróżnicowane ze 

względu na liczbę zatrudnionych, stosowane technologie i występujące zagrożenia zawodowe 

(wypadkowe i chorobowe). Wśród kontrolowanych podmiotów występowały różne formy 

organizacyjne i własnościowe, tj. od osób fizycznych do spółek akcyjnych i jednostek 

budżetowych.  

Kontrolowane podmioty, wg. Polskiej Klasyfikacji Działalności przedstawiono na wykresie 
1. 
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Najliczniej reprezentowane w kontrolach, były zakłady należące do sekcji C – 

przetwórstwo przemysłowe (51% kontroli), które jest tradycyjnie działalnością o  najwyższej 

liczbie pracujących i zwiększonym prawdopodobieństwie nasilenia zagrożeń zawodowych.  

 

 

 

 

W kontrolowanych zakładach, w chwili kontroli pracowało ogółem 12 781 osób, w tym: 

 12 490 - w ramach stosunku pracy ( 97,72%), 

 269  - na podstawie umów cywilno-prawnych (2,10%), 

 18 - podmiotów samozatrudniających się (0,14%), 

 13 – cudzoziemców (0,10%) 

Przeprowadzono kontrole w trzech grupach podmiotów, wyodrębnionych pod względem 

zatrudnienia tj.:  

 od 11 do 20 pracowników – 3 kontrole; 

 od 21 do 99 pracowników – 28 kontrole; 

 100 i więcej pracowników – 20 kontroli. 

W 2015 roku nie odnotowano kontroli w zakładach zatrudniających do 10  pracowników.  

Łącznie w 2015 roku zakłady zatrudniające powyżej 20 pracowników stanowiły 94% 

kontrolowanych pracodawców.  

We wszystkich kontrolowanych podmiotach funkcjonowała służba bhp. Najczęściej 

spotykaną formą pełnienia funkcji w zakresie bhp była:  

 służba bhp – którą stwierdzono u 23 pracodawców, z tego w 5 zakładach służba 

bhp została utworzono mimo, że nie było konieczności jej utworzenia z uwagi na 

wielkość zatrudnienia poniżej 100 pracowników; 

 w 22 zakładach obowiązki służby bhp powierzono specjaliście spoza zakładu;   

PKD - C
51%

PKD - G
12%

PKD - Q
8%

PKD - F
6%

PKD - E
4%

PKD - N
4%

PKD - poz.
15%

Wykres 6. Podmioty kontrolowane w 2015 r. przez inspektorów pracy Okręgowego 
Inspektoratu Pracy we Wrocławiu w ramach tematu „Funkcjonowanie służby bhp” według 
PKD. 
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 6 pracodawców powierzyło wykonywanie zadań służby bhp pracownikowi 

zatrudnionemu przy innej pracy.  

Formę pełnienia funkcji bhp w zakładach pracy objętych kontrolą przedstawiono na wykresie 
2. 

 

 
 
 

                   
 

Podobnie jak w latach 2011 – 2014, w żadnym z kontrolowanych zakładów, pracodawca 

nie wykonywał samodzielnie obowiązków służby bhp.  Powyższe wskazuje na utrzymującą się 

potrzebę korzystania z fachowego doradztwa w sprawach związanych z bezpieczeństwem 

i  higieną pracy. Świadczy również o znikomym oddziaływaniu na rzeczywistość przepisu 

prawnego dopuszczającego możliwość samodzielnego wykonywania przez pracodawcę 

zadań służby bhp. 

Podobnie jak w latach 2011 - 2014 decydującym kryterium przy sposobie organizacji 

służby bhp pozostaje liczba zatrudnionych pracowników. Utrzymuje się tendencja, 

zatrudniania w ramach stosunku pracy pracowników służby bhp w zakładach liczących mniej 

niż 100 pracowników. Może to świadczy o docenianiu przez pracodawców kompetencji 

i zaangażowania osób zatrudnianych w ramach stosunku pracy. 

 

Środki prawne 

W wyniku przeprowadzonych kontroli wydano: 

 11 decyzji, w tym 10 decyzji pisemnych, dotyczących 622 pracowników, 

 1 polecenie dotyczące 34 pracowników,   

 51 wniosków pokontrolnych dotyczących 4 384 pracowników, 

 nałożono 2 mandaty na łączną kwotę 2 200 zł 

 
 

Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości 

45%

12%

43%

służba bhp - 23 zakładów

pracownik zatrudniony
przy innej pracy - 6
zakładów

specjalista spoza zakładu
- 22 zakłady

Wykres 7. Forma pełnienia funkcji bhp w zakładach objętych kontrolą w roku 2015. 

 

 



Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu 

 

 
Strona 70 

 
  

W tabeli 20 przedstawiono przykłady najczęściej stwierdzanych naruszeń 

w  funkcjonowaniu służby bhp w roku 2015. 

 

 

 

 

Zagadnienie objęte 
kontrolą 

Liczba 
skontrolowanych 

zakładów, 
w których 

stwierdzono 
nieprawidłowości 

Uwagi  

Organizacja służby bhp 
(zgodność liczby 

pracowników w  służbie 
bhp z rozporządzeniem) 

 
2 

W 2 zakładach, zatrudniających powyżej 
100 pracowników, stwierdzono powierzenie 
obowiązków służby bhp specjaliście 
spoza zakładu pracy zamiast osobie 
zatrudnionej w ramach stosunku pracy. 
 

Wymagania kwalifikacyjne 
do wykonywania zadań 

służby bhp 

 
5 

W 5 zakładach pracy zatrudniających od 21 
do 99 pracowników stwierdzono 
nieprawidłowości w zakresie kwalifikacji 
osób wykonujących zadania służby bhp.  

W przypadku 3 zakładów stwierdzone 
nieprawidłowości dotyczyły braku 
wymaganego wykształcenia.  

 
W przypadku 2 zakładów stwierdzone 
nieprawidłowości dotyczyły braku 
udokumentowanego stażu pracy 
w służbie bhp.  
 

Przeprowadzanie kontroli 
przestrzegania warunków 
pracy oraz przestrzegania 

przepisów bhp na 
stanowiskach pracy 

 

 
11 

Zakłady w których stwierdzono 
nieprawidłowości w powyższym zakresie 
stanowią 21,5% objętych kontrolą. 
Niewypełnienie przez służbę bhp 
w całości powyższego obowiązku 
ustalono w przypadku 47 stanowisk, co 
stanowi 4 % z  ogólnej liczby stanowisk 
objętych kontrolą.  

Przedstawianie 
pracodawcy okresowych 

analiz stanu bhp  

 
17 

Z powyższego obowiązku nie wywiązywało 
się 63,3% specjalistów spoza zakładu; 
33,3% pracowników zatrudniony przy innej 
pracy i tylko 4,3% pracowników służby bhp. 

Najliczniejszą grupę zakładów, w których 
zostały stwierdzono nieprawidłowości  
w zakresie okresowych analiz stanu bhp 
stanowią pracodawcy zatrudniający od 21 
do 99 pracowników.  

Naruszenie obowiązków wystąpiło  
w powyższym przedziale zatrudnienia  
w co drugim zakładzie, przy czym brak 
okresowej analizy stwierdzono w 12 z 28 

Tabela 20. Przykłady stwierdzonych naruszeń przez inspektorów pracy Okręgowego 
Inspektoratu Pracy we Wrocławiu w roku 2015 w zakresie funkcjonowania służby bhp. 
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zakładów, w kolejnych 2 zakładach kontrole 
wykazały uchybienia. 

Opiniowanie instrukcji bhp 
na stanowiskach pracy  

 
10 

Brak udziału służby bhp w opiniowaniu 
instrukcji bhp na stanowiskach pracy 
stwierdzono w 20% zakładów objętych 
kontrolą. Niewypełnienie w całości 
wymaganego obowiązku stwierdzono 
w przypadku 36 dokumentów z 343 
zbadanych. W przypadku kolejnych 7 
dokumentów kontrole wykazały uchybienia. 

Można zaobserwować prawidłowość, że im 
większy zakład, tym rzadziej stwierdzono 
powyższe naruszenia. 

 

 

Przyczyny naruszeń 

Według pracodawców: 

 brak preferencyjnych składek w ramach systemu ubezpieczeń społecznych, 

stymulujących działania na rzecz poprawy warunków pracy,  

 brak wewnętrznego systemu nadzoru i oceny pracy służby bhp w ramach powyższej 

korporacji zawodowej, 

 duża ilość przepisów prawnych regulujących wszystkie sfery zarządzania 

przedsiębiorstwem, 

 nieznajomość przepisów określających zadaniach służby bhp oraz jej uprawnieniach, 

 skomplikowany stan prawny, nakładający na małe zakłady pracy podobne obowiązki 

jak w dużych firmach, 

 wyłączenie służby bhp z odpowiedzialności za naruszenia przepisów i zasad bhp  

w zakładzie. 

Według inspektorów pracy: 

Według inspektorów pracy stwierdzone nieprawidłowości wynikają z: 

 realizowania zadań służby bhp przez osoby bez odpowiedniego doświadczenia 

zawodowego oraz stażu pracy w zakładach o zwiększonym nasileniu zagrożeń 

zawodowych, 

 nieformalnego obciążania służby bhp dodatkowymi zadaniami, wykraczającymi poza 

zakres działania służby bhp, 

 nieznajomości przepisów regulujących zakres działania służby bhp, w tym 

określających jej uprawnienia i obowiązki - nieznajomość regulacji prawych 

uniemożliwia pracodawcom możliwość samodzielnej weryfikacji jakości pracy 

wykonywanej przez służbę bhp, 
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 niskiej jakości szkoleń okresowych organizowanych dla pracodawców, co prowadzi 

do  niewystarczającej znajomość przepisów prawa pracy w tym dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy,  

 dążenia pracodawców do ograniczania kosztów prowadzenia działalności, 

poprzez zlecenie służbie bhp zadań, wynikających wprost z wydanych przez 

inspektorów pracy środków prawnych, 

 braku preferencji w postaci: obniżonej składki w ramach systemu ubezpieczeń 

społecznych; ułatwionego dostępu do zamówień publicznych – dla pracodawców, 

którzy wdrożyli system zarządzania bezpieczeństwem (służący poprawie warunków 

pracy). 

Pracodawcy wskazując na przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości, minimalizują 

swoja rolę w odziaływaniu na prawidłowe funkcjonowanie służby bhp. Z uwagi na chęć 

ograniczania kosztów  -  akceptują lub wręcz zlecają wybiórcze działanie służby bhp.  Ponadto 

pracodawcy oczekują finansowego wsparcia działań podejmowanych w celu poprawy 

warunków pracy. 

 

Efekty działań kontrolnych 

W tabeli 21 przedstawiono przykłady uzyskanych efektów w zakresie 

funkcjonowania służby bhp. 

 

 

 

Uzyskane efekty (przykłady) 

Liczba 
zakładów,  
w których 
uzyskano 

efekty 

Liczba 
pracowników, 

których 
uzyskany efekt 

dotyczy 

Spełnienie wymagań kwalifikacyjnych  do 
wykonywania zadań służby bhp 

5 281 

Przeprowadzanie kontroli przestrzegania warunków 
pracy oraz przestrzegania przepisów bhp na 
stanowiskach pracy 

11 711 

Przedstawianie pracodawcy okresowych analiz 
stanu bhp 

15 999 

Opiniowanie instrukcji bhp na stanowiskach pracy  10 631 

Spełnienie wymagań kwalifikacyjnych  do 
wykonywania zadań służby bhp 

5 281 

Tabela 21.  Przykłady efektów działań kontrolnych przeprowadzonych przez inspektorów 
pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu w zakresie funkcjonowania służby 
bhp w roku 2015. 
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Podsumowanie i wnioski 

 

Przeprowadzone w 2015 roku kontrole ujawniły nieprawidłowości w organizacji 

i funkcjonowaniu służby bhp we wszystkich grupach zakładów pracy. Naruszenia przepisów 

występują w większym nasileniu w zakładach zatrudniających do 100 pracowników.  

Wyraźnie częściej nieprawidłowości występują w zakładach, w których zadania 

służby bhp wykonywane są przez pracowników zatrudnionych przy innej pracy oraz 

w zakładach „obsługiwanych” przez specjalistów spoza zakładu pracy. W 2015 roku nie 

odnotowano wyraźniej poprawy, mimo obowiązywania przepisów, które podniosły wymagania 

kwalifikacyjne, jakie powinni spełniać zewnętrzni specjaliści ds. bhp.  

Wnioski z kontroli przeprowadzonych roku 2015 potwierdzają wysuwaną w sprawozdaniach 

za lata 2011-2015 tezę, że na jakość pracy mocno wpływa organizacja służy bhp oraz 

identyfikowanie się osób wykonujących zadania służby bhp z zakładem pracy. W przypadku 

specjalisty spoza zakładu – istota umowy cywilnoprawnej prowadzi do „luźniejszych” relacji, 

co rzutuje na sposób wykonywania obowiązków. 

Ponadto, w przypadku podmiotów świadczących usługi bhp, oczywistym celem 

działalności gospodarczej jest osiąganie możliwie maksymalnego zysku, co oznacza 

konieczność oferowania swoich usług jak największej liczbie podmiotów.   

Również pracodawcy, którzy zlecają zadania służby bhp pracownikom zatrudnionym 

przy innej pracy - wyraźnie częściej narażeni są na niewłaściwe ich wykonywanie. Pracownicy 

ci  realizują je często w sposób wybiórczy, ograniczając się do niezbędnego minimum 

wskazywanego przez pracodawcę.  

W wyniku przeprowadzonych kontroli oraz biorąc pod uwagę stwierdzone 

nieprawidłowości w organizacji i funkcjonowaniu służby bhp można sformułować propozycje 

działań polegających na:  

 przygotowaniu i upowszechnieniu przy współpracy partnerów społecznych 

(organizacje pracodawców, stowarzyszenia, związki zawodowe itp.) materiałów 

prewencyjnych wyjaśniających pracodawcom zakres działania służby bhp, 

z  wyraźnym zaakcentowaniem funkcji doradczej oraz uprawnień kontrolnych 

w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Celowym wydaje się opracowanie 

poradnika dla służby bhp, zawierającego m.in. propozycje druków niezbędnych do 

dokumentowania realizowanych zadań; 

 zorganizowaniu przy współpracy z partnerami społecznymi programu 

prewencyjnego dla pracodawców i pracowników służby bhp, umożliwiającego - po 

przeprowadzeniu kontroli sprawdzającej – uzyskanie  potwierdzenie należytego 

funkcjonowania służby bhp w danym zakładzie pracy; 
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 prowadzeniu kontroli związanej z oceną funkcjonowania służby bhp 

w zakładach pracy, w których skierowano do ZUS wniosek o podwyższenie stopy 

procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe; 

 podjęciu działań legislacyjnych mających na celu uproszenie przepisów 

określających zadania służby bhp w małych zakładach pracy; 

 podjęciu działań legislacyjnych mających na celu doprecyzowanie wymiaru 

czasu pracy służby bhp oraz zadań w zakładach o różnym poziomie zatrudnienia 

i stopniu zagrożeń zawodowych. Wprowadzone rozwiązania mogłyby nakładać 

na pewne grupy pracodawców obowiązek ustalenia minimalnej częstotliwości 

kontroli stanu bhp i określenie sposobu dokumentowania realizacji zadań 

służby bhp itd.; 

 podjęciu działań legislacyjnych mających na celu zwiększenie ochrony trwałości 

stosunku pracy pracowników służby bhp oraz wprowadzenie rozwiązań 

zabezpieczający specjalistów spoza zakładu, realizujących swoje zadania 

w ramach umów cywilno-prawnych, przed negatywnymi konsekwencjami 

prawidłowo wykonywanych obowiązków.  

 

3. Kontrole zapewnienia bezpiecznych warunków pracy w zakładach 

nowo powstałych 

Cel i zakres realizacji zadania 

Głównymi celami kontroli było: 

 ocena zapewnienia właściwych warunków pracy pracownikom nowo 

zatrudnionym; 

 rozpoznanie w przypadku wystąpienia nieprawidłowości w zakresie obiektów  

i pomieszczeń pracy (biorąc pod uwagę specyfikę, charakter i przeznaczenie 

obiektu), czy dokumentacja projektowa obiektów lub pomieszczeń została 

zaopiniowana przez rzeczoznawcę ds. bhp, czy rzeczoznawca ds. bhp wskazał 

rozwiązania nieprawidłowe w postaci uwag; 

 ustalenie stanu faktycznego w zakresie przestrzegania przez podmioty 

kontrolowane przepisów prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad 

bezpieczeństwa i higieny pracy;  

 ocena przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

u przedsiębiorców – pracodawców rozpoczynających działalność; 

 ocena poziomu znajomości przez pracodawców obowiązujących przepisów 

i zasad bhp; 

 ustalenie przyczyn stwierdzonych nieprawidłowości i wskazanie środków do ich 

wyeliminowania. 
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Inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu przeprowadzili łącznie 

27 kontroli w ramach realizacji tematu „Kontrole zapewnienia bezpiecznych warunków pracy 

w zakładach nowo powstałych”. 

Zmiany  przepisów (tj. art. 209 Kodeksu pracy, art. 56 Prawo budowlane) znacznie 

utrudniły dobór zakładów pracy kwalifikujących się do realizacji tematu. Zakłady pracy do 

kontroli najczęściej inspektorzy pracy dobierali na postawie rozpoznania na terenie okręgu, 

podczas kontroli u innych podmiotów prowadzących działalność oraz w niewielkim procencie 

zgłaszanych skarg pracowniczych. W tabeli 22 przedstawiono kontrolowane zakłady według 

ich wielkości.  

 

 

 

Liczba pracujących w podmiocie Liczba kontroli 

Od 1 do 9 zatrudnionych 17 

Od 10 do 49 zatrudnionych 9 

Od 50 do 249 zatrudnionych 1 

Powyżej 250 zatrudnionych 0 

Razem 27 

 

Liczba pracujących objętych przeprowadzonymi kontrolami wyniosła 335 osób, w tym: 

 285 osób zatrudnionych na umowę o pracę,  

 w tym 158 kobiet, 

 0 młodocianych, 

 8 niepełnosprawnych 

 30 osób w ramach umów cywilno – prawnych.  

 W czasie kontroli inspektorzy pracy udzielili 75 porad prawnych, 82 porady techniczne 

oraz 11 porad dotyczących legalności zatrudnienia.   

 

Środki prawne 

W wyniku przeprowadzonych kontroli, inspektorzy pracy stwierdzone nieprawidłowości 

uregulowali zgodnie z posiadanymi środkami prawnymi i wydali: 

 ogółem 142 decyzje, w tym:  

 93 decyzji na piśmie i 49  decyzji ustnych, 

 26 decyzjom nadano rygor natychmiastowej wykonalności na podstawie art. 

108 Kpa,  

Tabela 22.  Kontrole przeprowadzone przez inspektorów pracy Okręgowego Inspektoratu 
Pracy w ramach tematu „Kontrole zapewnienia bezpiecznych warunków pracy w zakładach 
nowo powstałych” w roku 2015 według wielkości zakładu. 
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 28 wniosków;  

 1 polecenie; 

Z tytułu stwierdzonych wykroczeń zastosowano 2 środki  wychowawcze  

w związku z popełnionymi 5 wykroczeniami.  

 

Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości 

 

1. Dotyczące wykonywania zadań służby bhp 

Nieprawidłowości stwierdzono w 6 zakładach (22,22%), w 2 zakładach stwierdzono brak 

służby bhp, w tym w zakładzie zatrudniającym powyżej 100 pracowników. Inne 

nieprawidłowości dotyczyły niepowierzenia zadań bhp i nieegzekwowanie obowiązków 

wynikających z zakresu działania służby bhp. 

 

2. Dotyczące szkolenia wstępnego pracowników - instruktaż ogólny  

Stwierdzono  przypadki dopuszczania pracowników do pracy bez zapewnienia odbycia 

przez nich szkolenia wstępnego - instruktażu ogólnego. Nieprawidłowości  

w zakresie dopuszczenia pracowników do pracy bez odbycia szkolenia w dziedzinie bhp 

stwierdzono u 4 pracodawców. Uchybienia w zakresie instruktażu ogólnego dotyczyło 

8 pracowników na 146 zbadanych. 

 

3. Dotyczące szkolenia wstępnego pracowników - instruktaż stanowiskowy 

Z przedstawionej przez pracodawców dokumentacji związanej z przeprowadzeniem 

szkoleń wstępnych – instruktażu stanowiskowego, inspektorzy pracy stwierdzili 

nieprawidłowości w 6 zakładach  tj. 22,22 % ogółu kontrolowanych podmiotów. 

Nieprawidłowości dotyczyły nieprzeprowadzenia instruktażu stanowiskowego przed 

dopuszczeniem pracownika do wykonywania pracy oraz w zakresie czasu trwania 

instruktażu stanowiskowego. Kontrolą w tym zakresie objęto 118 pracowników z 27 

podmiotów.  

 

4. Dotyczące programu instruktażu stanowiskowego 

Analiza dokumentacji pokontrolnej wykazała  nieprawidłowości w zakresie posiadania 

przez pracodawców programów szkoleń – instruktażu stanowiskowego. Uwagi odnośnie 

programów szkoleń bhp dotyczyły głównie nieprzechowywania przez pracodawcę 

programów szkoleń, nieuwzględnienia w programie szkoleń zagadnień związanych 

z uciążliwością w pracy. Regulując nieprawidłowości w tym zakresie inspektorzy pracy 

skierowali do pracodawcy środki prawne w celu uregulowania nieprawidłowości. 

 

5. Dotyczące szkolenia bhp dla pracodawców 
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Inspektorzy pracy przeprowadzili kontrolę dotyczącą szkoleń pracodawców w 26 

zakładach pracy. Inspektorzy pracy ustalili, że w 35 podmiotach pracodawcy nie ukończyli 

szkolenia okresowego w dziedzinie bhp dla pracodawców. 

 

6. Dotyczące  wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy 

Kontrolujący na podstawie kontroli 26 pracodawców, u których to zagadnienie podlegało 

kontroli, ustalili, że aż w 16 kontrolowanych podmiotach stwierdzono nieprawidłowości 

w tym zakresie, tj. 64%. Jest to zagadnienie z zakresu prawa pracy, które jest najmniej 

przestrzegane przez pracodawców – pomijane ze względu na brak świadomości zagrożeń, 

jakie mogą się zdarzyć podczas procesu pracy. Kontrole wykazały, że pracodawcy 

rozpoczynający działalność w sposób nieświadomy zlekceważyli zagadnienia związanego 

z wyznaczeniem pracowników do udzielania pierwszej pomocy. Inspektorzy sprawdzając, 

czy pracodawca wyznaczył pracowników do udzielania pierwszej pomocy ustalili 

dodatkowo nieprawidłowości związane z zapewnieniem funkcjonującego w zakładzie 

systemem pierwszej pomocy. Wydawane przez inspektorów pracy decyzje w swojej treści 

łączyły kilka nieprawidłowości tj. brak wyznaczenia osób do udzielania pierwszej pomocy, 

brak osób przeszkolonych do udzielania pierwszej pomocy, brak apteczek oraz brak 

instrukcji o udzielaniu pierwszej pomocy. 

 

7. Dotyczące  badań lekarskich wstępnych 

Podczas kontroli 27 podmiotów ustalono, że nieprawidłowości związane z dopuszczeniem 

pracowników do pracy bez orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań 

do pracy na zajmowanym stanowisku pracy dotyczyły 5 pracowników na 146 zbadanych. 

Inspektorzy pracy wydali 2 decyzje niezwłocznego skierowania pracowników badania 

lekarskie, w celu uzyskania orzeczenia o braku przeciwwskazań do pracy na zajmowanym 

stanowisku. Nieprawidłowości najczęściej obserwowane przez inspektorów pracy dotyczą 

sytuacji, kiedy pracodawca przed zawarciem umowy o pracę lub w dniu jej zawarcia 

przekazuje pracownikowi skierowania na badania lekarskie. Pracownikowi zaś idą do 

lekarza medycyny pracy z opóźnieniem lub następują problemy w samych przychodniach 

(np. brak konkretnego specjalisty). Pracodawcy nie egzekwują od swoich pracowników 

zaświadczeń lekarskich. Takie sytuacje powodują, że po zawarciu umowy o pracę, bez 

uzyskanego orzeczenia o braku przeciwwskazań do pracy pracownicy są dopuszczani do 

pracy.  

 

8. Dotyczące wskazania czynników szkodliwych dla zdrowia, dla których wykonuje się 

badania i pomiary 

Nieprawidłowości w tym zakresie wynikają głównie z wysokich kosztów badań 

wykonywanych przez akredytowane laboratoria. Brak wskazania czynników szkodliwych 
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dla zdrowia, dla których wykonuje się badania i pomiary nie jest równoznaczny z brakiem 

zabezpieczenia pracownika przed tymi czynnikami.  

 

9. Dotyczące spełnienia przez środki ochrony indywidualnej wymagań dotyczących 

oceny zgodności  

Uchybienia, jakie napotkali w trakcie kontroli inspektorzy pracy polegały m.in. na braku 

wymaganych dokumentów, w stosunku do stosowanych w zakładzie pracy środków 

ochrony indywidualnej. Pracodawca, kupujący środki ochrony indywidualnej w zbiorczych 

opakowaniach nie posiadał w trakcie kontroli wymaganych instrukcji obsługi. Kontrola 

wykazała, że brak instrukcji dotyczył wyłącznie stosowanych ochronników słuchu. 

 

10. Dotyczące oceny ryzyka zawodowego 

Zagadnienie zostało skontrolowane we wszystkich 27 zakładach pracy. Nieprawidłowości 

dotyczące oceny ryzyka zawodowego dotyczyły aż 11 zakładów, co stanowi 40,74% 

wszystkich kontrolowanych. Należy  stwierdzić, że pracodawcy mają problem związany 

z tworzeniem dokumentacji pracowniczej, w tym z udokumentowaniem oceny ryzyka 

zawodowego.  Po raz kolejny kontrole w tym zakresie wykazały szereg zaniedbań. 

 

11. Dotyczące informowanie pracowników o ryzyku zawodowym i zasadach ochrony 

przed zagrożeniami 

Kontrolą objęto wszystkie 27 zakłady pracy. Braki lub uchybienia w tym zakresie 

stwierdzono u 8 pracodawców dotyczyły one 12 pracowników.  

 

12. Dotyczące instrukcji bhp 

Kontrolą w tym zakresie objęto 81 stanowisk pracy, w 27 zakładach pracy. Brak instrukcji 

bhp stwierdzono w 8 zakładach. Nieprawidłowości dotyczyły braku instrukcji związanych 

z obsługą maszyn lub określonych prac transportowych.  

 

13. Dotyczące instrukcji bhp 

Zagadnienia związane z pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi były przedmiotem 27 

kontroli. Inspektorzy pracy stwierdzone nieprawidłowości stwierdzili w 5 zakładach pracy. 

Wydano 10  decyzji dotyczące 27 pracowników. Decyzje związane były z wyposażeniem 

zaplecza higieniczno-sanitarnego. 

 

14. Dotyczące przestrzeganie przepisów bhp dotyczących prac szczególnie 

niebezpiecznych 

Stwierdzono nieprawidłowość dotyczącą braku określonych wymagań przy pracy na 

wysokości przy wymianie filtrów z kabiny klejenia pianek zabezpieczenia przy pracach na 

wysokości oraz braku wykazu prac wzbronionych. 
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15. Dotyczące kontroli maszyn po ich zainstalowaniu (przed przekazaniem do 

eksploatacji po raz pierwszy lub po zainstalowaniu na innym stanowisku pracy albo 

w innym miejscu) 

Kontroli maszyn po ich zainstalowaniu inspektorzy pracy dokonali w 14 zakładach. 

W 4 zakładach pracy inspektorzy pracy stwierdzili nieprawidłowości dotyczące maszyn nie 

objętych kontrolą wstępną. Z ustaleń zawartych w protokołach z kontroli, nieprawidłowości 

dotyczące braku oceny eksploatowanych w zakładzie pracy maszyn i urządzeń 

technicznych w zakresie minimalnych wymagań, dotyczą sytuacji, gdy pracodawca przejął 

maszyny w miejscu ich zainstalowania po poprzednim właścicielu bez pełnej dokumentacji 

do tych maszyn. 

 

16. Dotyczące urządzeń i instalacji energetycznych - eksploatacja urządzeń i instalacji 

elektrycznych 

Nieprawidłowości w zakresie eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych stwierdzono 

w 16 podmiotach na 23 objęte kontrolą. W zakładach pracy, inspektorzy pracy stwierdzili 

najliczniejsze nieprawidłowości podczas eksploatowanie urządzeń i instalacji bez 

potwierdzenia badaniami ochrony przed skutkami dotyku bezpośredniego i pośredniego. 

Inspektorzy pracy wydali w tym zakresie 9 decyzji dotyczących badań ochrony przed 

skutkami dotyku bezpośredniego i pośredniego dla instalacji elektrycznej oraz urządzeń 

elektrycznych podłączonych do tych instalacji. Wydano również 5 decyzji dotyczących 

niewłaściwej eksploatacji urządzeń elektrycznych, braku zabezpieczenia tablic 

rozdzielczych i przewodów elektrycznych. 

 

17. Dotyczące wypadków przy pracy - realizacja wniosków profilaktycznych (w tym ich 

adekwatność do przyczyn) wynikających z postępowania powypadkowego 

Uchybienia w zakresie sporządzania dokumentacji powypadkowej oraz realizacji 

wniosków profilaktycznych inspektorzy pracy stwierdzili tylko w 1 zakładzie  pracy, 

w którym miały miejsce 4 wypadki przy pracy bez skutków trwałego uszczerbku na zdrowiu 

osób poszkodowanych. W wyniku uchybień popełnionych przez zespół  powypadkowy 

inspektor pracy skierował 6 wniosków profilaktycznych dotyczących ustalania okoliczności 

i przyczyn wypadków przy pracy z uwzględnieniem warunków wykonywania pracy i innych 

okoliczności, które mogły mieć wpływ na powstanie wypadku oraz stosowanie 

odpowiednich środków profilaktycznych.  

 

18. Dotyczące innych nieprawidłowości w zakładach nowo powstałych 

Podczas kontroli w zakładach nowopowstałych inspektorzy pracy regulowali również 

nieprawidłowości związane z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, 

tj. nieprawidłowości przy zawieraniu umów o pracę, informowania pracowników 
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o warunkach zatrudnienia, nieprawidłowości przy prowadzeniu akt osobowych 

pracowników, nierzetelnym prowadzeniu ewidencji czasu pracy, naruszeniu przepisów 

o  czasie pracy oraz o wynagrodzeniach. 

 

Przyczyny naruszeń 

 

Według pracodawców: 

 wysoki koszt prowadzenia działalności gospodarczej, w tym wysoki poziom stałych 

kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników czy wynajmowanym lokalem 

w stosunku do zarobku. Taka sytuacja doprowadza, że minimalizuje się dodatkowe koszty, 

jakimi są nakłady na bezpieczeństwo i higienę pracy; 

 brak czasu na udokumentowanie wszystkich działań pracodawcy związanych z poprawą 

warunków pracy; 

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

specjaliście spoza zakładu pracy;  

 negatywne podejście specjalistów spoza zakładu pracy do małych zakładów - w opinii 

pracodawców specjaliści Ci ograniczają się do „stworzenia niezbędnych dokumentów” za 

wysokim wynagrodzeniem – czasami dokumentacja stworzona przez nich nie ma 

odzwierciedlenia w stosunku do stanu faktycznego; 

 brak czasu na poddawanie się szkoleniom bhp; 

 przepisy dotyczące technicznego bezpieczeństwa pracy znajdują się w wielu aktach 

prawnych, które dość często się zmieniają, tym samym pracodawcy w niektórych sprawach 

mają nieaktualną wiedzę prawną; 

 zbyt krótkie terminy wykonywania prac narzucane przez inwestorów, klientów, odbiorców 

uniemożliwiają dostosowanie się do obowiązujących przepisów w zakresie np. 

wymaganych zgłoszeń czy szkoleń stanowiskowych; 

 brak wykwalifikowanej kadry pracowniczej; 

 czasochłonne prowadzenia dokumentacji pracowniczej; 

 zmęczenie pracowników przy wykonywaniu prac; 

 trudności z wyegzekwowaniem od pracujących dyscypliny pracy, poddawania się 

obowiązującym procedurom. 

 

Według inspektorów pracy: 

 nieznajomość przepisów i zasad prawa pracy oraz innych aktów prawnych wydanych na 

podstawie ustawy Kodeks pracy; 

 lekceważenie zagrożeń przy braku prawidłowej analizy środowiska pracy; 

 nieprawidłowa interpretacja przepisów prawa pracy; 
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 wysoki koszt prowadzenia działalności gospodarczej, w tym wysoki poziom stałych 

kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników czy wynajmowanym lokalem 

w stosunku do zarobku. Taka sytuacja doprowadza, że minimalizuje się dodatkowe koszty, 

jakimi są nakłady na bezpieczeństwo i higienę pracy; 

 pośpiech przy wykonywaniu prac ze względu na krótkie terminy realizacji zleconych przez 

klientów zadań; 

 obniżanie kosztów pracy, przy jednoczesnym ograniczeniu do minimum środków  

przeznaczonych na bezpieczeństwo i higienę pracy; 

 brak wykwalifikowanej kadry pracowniczej i osób współpracujących posiadającej wiedzę 

nt. obowiązujących przepisów z zakresu prawa pracy;  

 pozostawienie osób wykonujących prace bez stałego bezpośredniego nadzoru; 

 niedostateczny nadzór nad wykonywaniem prac lub tolerowanie przez osoby nadzorującą 

prace niewłaściwych działań, zachowań pracujących; 

 traktowanie posiadania dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy za zbędny 

obowiązek; 

 niechęć lub brak znajomości przepisów prawa pracy prowadzenia w sposób prawidłowy 

dokumentacji pracowniczej; 

 lekceważenie przez zatrudnionych pracowników zagrożeń istniejących w środowisku 

pracy. 

 

Efekty działań kontrolnych 

W tabeli 23 przedstawiono przykłady uzyskanych efektów działań kontrolnych 

w zakresie zapewnienia bezpiecznych warunków pracy w zakładach nowo powstałych 

 

 

Opis uzyskanych efektów 
Liczba pracowników, 

których uzyskany efekt 
dotyczy 

 wyznaczono pracowników do udzielania pierwszej pomocy; 
 ustalono rodzaje przydzielanych środków ochrony osobistej, 

odzieży i obuwia roboczego i dokonano ich właściwego 
doboru; 

 zweryfikowano oceny ryzyka zawodowego uwzgledniając 
czynniki szkodliwe i uciążliwe dla zdrowia; 

 potwierdzono właściwymi pomiarami skuteczność ochron 
przeciwporażeniowych i oświetlenia elektrycznego; 

 opracowano instrukcje bhp dotyczące magazynowania, 
składowania, transportu. 

10 

 wyznaczono pracowników do udzielania pierwszej pomocy; 11 

Tabela 23. Przykłady efektów działań kontrolnych przeprowadzonych przez inspektorów 
pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu 2015 r. w zakresie zapewnienia 
bezpiecznych warunków pracy w zakładach nowo powstałych 
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 ustalono rodzaje przydzielanych środków ochrony osobistej, 
odzieży i obuwia roboczego i dokonano ich właściwego 
doboru; 

 potwierdzono właściwymi pomiarami skuteczność ochron 
przeciwporażeniowych instalacji i urządzeń i oświetlenia 
elektrycznego; 

 wyznaczono i oznakowano drogi transportowe w magazynie. 

 

 utworzono służbę bhp w zakładzie;  
 ustalono rodzaje przydzielanych środków ochrony osobistej, 

odzieży i obuwia roboczego i dokonano ich właściwego 
doboru; 

 wydano 73 pracownikom odzież i obuwie robocze; 
 opracowano instrukcje bhp transportu i ręcznych prac 

transportowych, mechanika, obsługi prasy; 

 wyposażono pomieszczenia higieniczno-sanitarne:szatnię, 
umywalnię jadalnię. 

 

111 

 oznakowano barwami bezpieczeństwa miejsca 
niebezpieczne; 

 zlikwidowano zagrożenie związane z uszkodzonymi 
przewodami elektrycznymi; 

 oznaczono dopuszczalne obciążenie regałów. 

 

19 

 opracowano ocenę ryzyka zawodowego przy ręcznych 
pracach transportowych; 

 wyposażono wiertarkę w osłone wrzeciona oraz osłonę fresu 
przy frezarce; 

 opracowano instrukcje bhp dotyczącą postępowania 
z  czynnikami chemicznymi w magazynie. 

 

38 

 

Ponadto w wyniku przeprowadzonych kontroli oraz innych działań zwiększono świadomość 

pracowników i osób kierujących pracownikami, w zakresie stosowania bezpiecznych metod pracy 

przy. Podjęte działania przez kontrolowanych pracodawców w celu wykonania decyzji, wniosków 

i  poleceń wydanych przez inspektorów pracy doprowadziły do poprawy warunków bezpieczeństwa 

pracy wszystkim zatrudnionym pracownikom oraz osobom wykonującym prace na innej podstawie 

niż stosunek pracy oraz poprawy przestrzegania przepisów prawa pracy, w tym przepisów i zasad 

bhp. 

 

Podsumowanie i wnioski 

Oceniając kontrole inspektorów pracy należy stwierdzic, że największe 

nieprawidłowości stwierdzono w zakresie realizacji podstawowych obowiązków pracodawcy, 

jakim jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz prowadzenie 

systematycznych szkoleń pracowników w zakresie bhp. Kontrole wykazały, że znaczny  

procent nieprawidłowości stwierdzono w działaniach pracodawcy w zakresie szkoleń 

wstępnych pracowników. Pracodawcy nie wywiązali się również z obowiązku wyznaczenia 

pracowników w zakładzie do udzielania pierwszej pomocy, wskazania czynników szkodliwych 
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dla których wykonuje się badania i pomiary. Trudności napotkali również przy ocenie ryzyka 

zawodowego na stanowiskach pracy jak również przy eksploatacji urządzeń i instalacji  - 

stwierdzono brak potwierdzeń pomiarami skuteczności działania ochrony 

przeciwporażeniowej przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim.  

Największą liczbę kontroli przeprowadzono w zakładach pracy zatrudniających do 

9 pracowników i tam stwierdzono znaczny procent nieprawidłowości regulowanych przez 

inspektorów pracy. Są to zakłady dopiero rozwijające się, które w przyszłości mogą zatrudniać 

znacznie większą ilość pracowników. W tych zakładach pracodawcy inwestują swoje 

oszczędności na rozpoczęcie działalności. Jak wiadomo napoczątku działalności wydatki 

związane z prowadzoną działalnością są większe niż dochód, wobec powyższego szuka się 

oszczędności. W związku z powyższym pracodawcy nie realizują swoich wszystkich 

obowiązków wobec pracowników ze względów finansowych. Kontrole inspektorów pracy były 

nastawione ma promocję prawa pracy, tak więc znaczna część pracodawców, była 

zadowolona wskazaniem istniejących uchybień w zakładzie, by móc je w jak najszybszy 

sposób wyeliminować, aby w przyszłości uniknąć zagrożeń jakie by mogło rodzić 

nieprzestrzeganie prawa pracy. 

Kontrole inspektorów pracy doprowadziły do poprawy warunków bezpieczeństwa pracy 

wszystkim zatrudnionym pracownikom oraz osobom wykonującym prace na innej podstawie 

niż stosunek pracy, w tych podmiotach gospodarczych oraz poprawy przestrzegania 

przepisów prawa pracy, w tym przepisów i zasad bhp. 

Mając na uwadze, przedstawione powyżej nieprawidłowości w zakresie prawa pracy 

i  technicznego bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwach nowo powstałych oraz uzyskane 

dotychczas efekty podjętych działań można wyciągnąć następujące wnioski: 

 istnieje potrzeba przeprowadzania kontroli – ilość środków prawnych wydanych 

w wyniku przeprowadzonych kontroli w technicznego bezpieczeństwa pracy 

świadczy o dużej skali naruszeń tych przepisów; 

 istnieje potrzeba w związku ze zmianami w przepisach kodeksu pracy, bieżącego 

pozyskiwania informacji o zakładach nowo powstałych z innych źródeł, w celu 

przeprowadzenia kontroli w tych zakładach i monitorowania przestrzegania prawa 

pracy; 

 należy przeprowadzić rekontrole – ilość i rodzaj środków prawnych wydanych 

w wyniku przeprowadzonych kontroli w przedsiębiorstwach wymusza na 

pracodawcach podjęcie działań w celu zapewnienia ich realizacji, tym samym 

poprawy warunków pracy zatrudnionym pracownikom i innym osobom 

wykonującym pracę oraz zwiększa świadomość pracodawców w dziedzinie 

zagrożeń wypadkowych.  



Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu 

 

 
Strona 84 

 
  

Można również zaproponować prowadzenie wzmożonych działań prewencyjnych 

mających na celu popularyzowanie zagadnień związanych z prawem pracy, w tym 

technicznego bezpieczeństwa pracy, co pozwoli na znaczny wzrost świadomości 

pracodawców w zakresie istniejących w tych przedsiębiorstwach zagrożeń oraz 

przestrzegania przez nich prawa pracy i przepisów dotyczących legalności zatrudnienia. 

Powyższe można osiągnąć np. poprzez:  

 wydawnictwo odpowiednich informatorów, które należałoby przekazywać w czasie 

rejestracji podmiotu gospodarczego; 

 zamieszczenie na stronie pip.gov.pl wskazówek dla pracodawców 

rozpoczynających działalność gospodarczą w formie listy kontrolnej, 

 nawiązanie współpracy z pracodawcami np. przez organizowanie różnego typu 

konferencji gdzie głównym tematem będzie prawo pracy i techniczne 

bezpieczeństwo pracy; 

 informacje przekazywane za pośrednictwem telewizji, prasy, radia, w tym reklamy 

i krótkie filmy; 

 prowadzenie działań promujących tematykę bezpieczeństwa pracy wśród 

pracowników, pracodawców i przedsiębiorców min. przez udział w programie 

„Zdobądź dyplom PIP”; 

 podjęcie działań w celu zainteresowania parlamentarzystów zmianą obecnie 

obowiązujących przepisów, na przepisy sprzyjające inwestowaniu przez 

pracodawców w tworzenie nowych stanowisk pracy z odpowiednim parkiem 

maszynowym oraz w szkolenia swoich pracowników. 

4. Krótkie kontrole w budownictwie ukierunkowane na likwidację 

bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia pracujących 

 

Cel i zakres realizacji zadania 

Celem kontroli, w ramach tematu „Krótkie kontrole w budownictwie ukierunkowane 

na likwidację bezpośrednich zagrozeń dla życia lub zdrowia” było zapewnienie 

osobom pracującym przy robotach budowlanych bezpiecznych 

i higienicznych warunków pracy.  

W Okręgowym Inspektoracie Pracy we Wrocławiu w roku 2015 przeprowadzono 

łącznie 199 kontroli u 188 przedsiębiorców z branży budowlanej w zakresie tematu „Krótkie 

kontrole w budownictwie ukierunkowane na likwidację bezpośrednich zagrozeń dla życia lub 

zdrowia”, w tym 164 kontrole u 154 przedsiębiorców oraz przeprowadzono 35 kontroli 

sprawdzających u 34 przedsiębiorców. 
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Środki prawne 

W przeprowadzonych 164 kontrolach wydano następujące środki prawne: 

 decyzje ogółem – 571, w tym: 

 decyzje nakazowe pisemne - 117  

 decyzje ustne - 454 

70% wydanych decyzji dotyczyło usunięcia bezpośrednich zagrożeń dla zdrowia 

lub życia zatrudnionych, co przedstawia się następująco: 

 decyzje z rygorem natychmiastowej wykonalności – 166, 

 decyzje wstrzymujących – 117, 

 decyzje skierowujące do innych prac - 110 (dotyczące 249 pracowników), 

 decyzje wstrzymania eksploatacji maszyn – 89, 

 decyzje zakazujące wykonywania pracy – 17. 

Realizując kontrole inspektorzy pracy stwierdzali także inne uchybienia, które nie 

stanowiły bezpośrednich zagrożeń dla zatrudnionych a dotyczyły innych nieprawidłowości 

w  przestrzeganiu prawa pracy. Nieprawidłowości te uregulowano wydaniem: 

 wniosków pokontrolnych - 84 w 43 wystąpieniach 

 poleceń - 2 

Ponadto w każdej kontroli wszczęto postępowanie karno-administracyjne w związku 

z podejrzeniem popełnienia wykroczenia przeciwko prawom pracownika. Skutkowało to 

zastosowaniem przez inspektorów pracy sankcji w postaci: 

 skierowania wniosku do sądu – 3 wnioski za 13 wykroczeń; 

 wymierzenia mandatu karnego – 94 mandaty, łącznie na kwotę 109 400 zł 

za 236 wykroczeń;  

 udzielenia środka wychowawczego – 71 za 83 wykroczenia. 

Zastosowane podczas kontroli środki prawne dotyczyły 2 118 pracowników i osób 

zatrudnionych przy kontrolowanych robotach budowlanych lub na budowach. 

Podczas kontroli inspektorzy pracy udzielili także 597 porad, w tym:  

 110 porad prawnych,  

 40 porad dotyczących legalności zatrudnienia, 

 447 porad technicznych. 

Ponadto po przeprowadzonych kontrolach inspektorzy pracy skierowali trzy pisma do 

Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, w tym: 

- dwa pisma informujące o wynikach kontroli które były prowadzone na wniosek PINB, 

- pismo informujące o złych warunkach pracy na jednej z budów. 

Z uwagi na stwierdzenie użytkowania podczas kontroli przez jednego z pracodawców 

wyciągu towarowego bez aktualnej decyzji UDT powiadomiono o tym fakcie Urząd Dozoru 

Technicznego oddzielnym pismem. 
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Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości 

Stwierdzane podczas kontroli nieprawidłowości, które uregulowano 571 

decyzjami,  najczęściej dotyczyły następujących zagadnień: 

 stanowiska, procesy pracy i technologiczne, magazynowanie - wydano łącznie 

197 decyzji dla 70% skontrolowanych pracodawców; 

 maszyny i urządzenia - wydano 111 decyzji dla 42% skontrolowanych 

pracodawców; 

 środki ochrony indywidulanej odzież robocza - wydano 124 decyzji dla 56% 

skontrolowanych pracodawców.  

Decyzje wydawane w opisanych wyżej obszarach stanowią 60% wszystkich wydanych 

podczas kontroli decyzji. Nakazy wydane w tych kontrolach odnoszą się do uchybień 

związanych z niewłaściwą organizacją pracy na wysokości, w tym na rusztowaniach oraz 

stosowania środków ochrony indywidualnej – uchybienia takie, poza nielicznymi wyjątkami 

były stwierdzano podczas każdej z przeprowadzonych kontroli. 

Stwierdzane podczas kontroli nieprawidłowości, które uregulowano 84 wnioskami, 

najczęściej dotyczyły: 

 przygotowania pracowników do pracy - wydano łącznie 46 wniosków dla 23% 

skontrolowanych pracodawców. Wnioski te najczęściej związane były ze stwierdzonym 

brakiem lub niewłaściwymi uprawnieniami do obsługi maszyn roboczych na 

budowie – wydano 19 wniosków (23% wszystkich); 

 stosunku pracy - wydano 10 wniosków dla 4,5 % skontrolowanych pracodawców. 

Najczęściej wnioski te dotyczyły zawarcia przez pracodawców umów zleceń 

w  warunkach w których powinna być zawarta umowa o pracę – wydano 5 takich 

wniosków (6% ogółu wniosków). 

 

Poniżej przedstawiono przykłady działań podjętych przez inspektorów pracy w celu 

wyeliminowania nieprawidłowości podczas kontroli, na których stwierdzono rażące naruszenia 

przepisów i zasad bhp. 

 

1. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Lubinie ul. Wyszyńskiego 

W dniu 13.08.2015 r. rozpoczęto kontrolę na budowie, którą objęto w szczególności 

12 pracowników wykonujących prace elewacyjne z rusztowań wysokich ustawionych przy 

ścianach zewnętrznych.  Stan faktyczny zastany w trakcie kontroli przedstawiono na fotografii 

5. 

W trakcie kontroli stwierdzono że rusztowania, z których wykonywano prace 

wykończeniowe nie nadawały się do eksploatacji z uwagi na: 
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 posadowione ich na niestabilnym podłożu (rusztowania ustawione od strony budynku 

mieszkalnego oraz od strony zaplecza budowy); 

 brak wymaganych balustrad ochronnych zewnętrznych. Ponadto nie zamontowano 

balustrad ochronnych od strony ściany budynku z uwagi na oddalenie rusztowań ok. 

35 – 40 cm od ściany budynku; 

 brak bezpiecznych pionów komunikacyjnych – na część pomostów rusztowań 

pracownicy wchodzili m.in. przez otwory okienne; 

 nieprawidłowe zakotwienie rusztowań – część kotew była zamontowane pod kątem 

zamiast prostopadle do ściany;, 

 ułożenie części pomostów niezgodnie z instrukcją montażu (pomiędzy sąsiednimi 

kolumnami rusztowań); 

 brak właściwych stężeń rusztowań; 

 zamontowanie na rusztowaniach wciągarek ręcznych, które nie posiadały właściwych 

haków do zaczepiania ładunków; 

 brak wygrodzenia i oznakowania stref niebezpiecznych. 

 

 

 

 

Rusztowania zostały zmontowane przez pracowników zakładu wykonujących prace na 

budowie, przy czym nikt z nich nie posiada wymaganych uprawnień montażysty rusztowań; 

wg oświadczenia pracodawcy, montaż rusztowań odbywał się pod jego nadzorem; po 

ustawieniu rusztowań nie dokonano ich odbioru technicznego 

 

W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości z zakresu bhp wydane zostały 

3 decyzje pisemne oraz 14 ustnych decyzji nakazowych w tym: 7 decyzji 

wstrzymania eksploatacji maszyn (rusztowania) i 1 decyzja skierowania do 

Fotografia 5. Prace elewacyjne prowadzone na nienadających się do eksploatacji 
rusztowaniach 
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innych prac 7 pracowników. W stosunku do pracodawcy wszczęto 

postępowanie o wykroczenie przeciwko prawom pracownika, skutkujące 

wydaniem mandatu karnego, kredytowanego w wysokości 2 000 zł. 

 

 

2. Remont poszycia dachu budynku mieszkalnego przy ul. Marii Curie-
Skłodowskiej we Wrocławiu. 
 

Podczas kontroli rozpoczętej w dniu 13.04.2015 r. prace dekarskie wykonywało 

3 pracowników zatrudnionych firmy dekarskiej. Stan faktyczny zastany w trakcie kontroli 

przedstawiono na fotografiach 6 i 7. 

 

 

 

 

Kontrola  na budowie a także kontrola dokumentów wykazała: 

 wykonywanie pracy na wysokości, na dachu, bez zabezpieczenia pracowników przed 

możliwością upadku z wysokości; 

 nieprawidłowy (niezgodny z DTR) montaż wyciągu drabinowego typu „Geda Lift”; brak 

zabezpieczenia strefy odbioru materiałów na dachu budynku; brak aktualnej decyzji 

UDT zezwalającej na użytkowanie wyciągu na budowie; brak uprawnień do obsługi 

wyciągu; 

 nie oznakowano i nie wygrodzono w poziomie terenu, przy budynku strefy 

niebezpiecznej, w której istnieje ryzyku upadku z góry materiałów lub przedmiotów; 

teren robót nie został zabezpieczony przed dostępem osób postronnych; 

 zatrudnionym na budowie nie udzielono instruktażu w dziedzinie bhp. 

 

W celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości wydano 3 ustne 

decyzje nakazowe, w tym 1 decyzja wstrzymania prac, 1 decyzja wstrzymanie 

eksploatacji urządzenia (wyciągu) oraz jedną decyzję skierowania do innych 

robót 2 zatrudnionych. Ponadto wydano jedną decyzję pisemną (szkolenie). 

Fotografia 6 i 7. Prace dekarskie wykonywane na dachu budynku mieszkalnego przy ul. 
Curie-Składowskiej we Wrocławiu. 
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Pracodawca za ww. nieprawidłowości został ukarany mandatem 

kredytowanym w wysokości 1500 zł.  

 

 

 

3. Budowa sieci kanalizacji deszczowej oraz ułożenie nowej nawierzchni drogi, 

w Żernikach Wrocławskich w rejonie ul. Kanarkowej    

Podczas kontroli na budowie rozpoczętej w dniu 09.10.2015 r. prace wykonywało 

8 pracowników zatrudnionych w firmie ze Strzelina. Stan faktyczny zastany przez inspektora 

pracy przedstawiono na fotografii 8. 

 

 

W trakcie kontroli stwierdzono, że: 

 brak oznakowania i wygrodzenia (przed dostępem osób postronnych) terenu 

prowadzenia robót, w tym robót wykonywanych sprzętem zmechanizowanym; 

 brak bezpiecznego zejścia do wykopu; 

 nieprawidłowo zamontowana obudowa wykopu. Obudowa wykopu będąca 

zabezpieczeniem przed obsunięciem się ziemi nie została zastosowana na całej 

długości wykopu – dotyczy to pozostawienia przerwy 1m pomiędzy obudowami oraz 

braku obudowy na początkowym odcinku wykopu; ponadto obudowa powinna 

wystawać ponad teren co najmniej 15 cm w celu zabezpieczenia stanowiska pracy 

w wykopie przed możliwością upadku z góry materiałów lub przedmiotów lub powinno 

być wykonane inne zabezpieczenie; 

 urobek składowany przy krawędzi wykopu w granicach klina odłamu gruntu; 

 pracownicy podczas pracy nie stosowali kasków ochronnych; 

 brak ogrzewanego pomieszczenia socjalnego dla zatrudnionych; 

 brak uprawnień do obsługi agregatu prądotwórczego użytkowanego na budowie. 

 

Fotografia 8. Roboty ziemne prowadzone na budowie sieci kanalizacji deszczowej 
w Żernikach Wrocławskich. 
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W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami z zakresu bhp wydanych 

zostało 7 ustnych decyzji nakazowych, w tym jedna dotycząca wstrzymania 

prac oraz 3 opatrzone rygorem natychmiastowego wykonania. Ponadto 

wydano jedną decyzję pisemną. Pracodawcę za popełnione wykroczenia 

ukarano mandatem kredytowanym w wysokości 1000 zł. 

 

4. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Chojnowie przy ul. 

Legnickiej. 

Podczas kontroli na budowie rozpoczętej w dniu 21.05.2015 r. prace ogólnobudowlane 

wykonywało 5 pracowników zatrudnionych przez firmę z Chojnowa. Zastany przez inspektora 

stan faktyczny przedstawiono na fotografiach 9 i 10. 

 

 

 

   

W trakcie kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

 wykonywanie pracy na wysokości na połaci dachu bez zabezpieczenia przed 

możliwością upadku z wysokości; 

 wykonywanie robót na budowie w strefach niebezpiecznych, w tym na wysokości bez  

wyposażenia zatrudnionych w środki ochrony indywidualnej – kaski ochronne; 

 użytkowanie nieprawidłowo zmontowanego rusztowania, m.in. nie wyposażonego 

w  wymaganą balustradę ochronną; 

 brak zabezpieczenia użytkowanych schodów wewnętrznych budynku (dojście na 

poddasze) balustradą ochronną; 

 brak orzeczeń lekarskich oraz potwierdzonego przeszkolenia w dziedzinie bhp 

zatrudnionych. 

 

Fotografia 9 i 10. Prace ogólnobudowlane prowadzone na budowie budynku 
jednorodzinnego w Chojnowie przy ul. Legnickiej. 
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W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości z zakresu bhp wydano 5 ustnych 

decyzji nakazowych w tym 3 wstrzymania prac i jedną wstrzymania eksploatacji 

(rusztowanie). Ponadto wydano jedną decyzję pisemną. Pracodawcę ukarano 

mandatem kredytowanym w wysokości 1200 zł. 

 

 

 

Przyczyny naruszeń 

Według wykonawców: 

 brak odpowiednich pracowników tj. brak pracowników wykwalifikowanych 

w budownictwie wynikający z zaniechania szkolnictwa zawodowego przez państwo 

a także wyjazdu takich osób za granicę; 

 lekceważenie przepisów i zasad bhp przez zatrudnianych pracowników z uwagi na 

brak odpowiedzialności za naruszenia przepisów; 

 złe przepisy prawne. Dotyczy to wyżej opisanego braku odpowiedzialności 

pracowników za naruszenia przepisów ale także, a może w szczególności przepisów 

nakładających szereg obowiązków na przedsiębiorców niezależnie od ich wielkości – 

dotyczy to zarówno przepisów podatkowych jak i ubezpieczeniowych; 

 kłopoty finansowe wynikające z przedłużonych okresów płatności za wykonane usługi 

budowlane, z zatorów płatniczych, z przerzucenia części kosztów związanych 

z budową na wykonawców (niepłacenie za prace dodatkowe itp.). Niskie stawki za 

roboty budowlane, niepewność pozyskania nowych zleceń nie dają perspektyw 

rozwoju firmy lub nawet utrzymania dotychczasowego poziomu  

 naganne postępowanie inwestorów. Inwestorzy dobierając wykonawców kierują się 

głównie zyskiem liczonym jako oszczędność na procesie budowy bez uwzględnienia 

koniecznych nakładów np. na bezpieczeństwo. 

 

Według inspektorów pracy: 

 brak odpowiedniego nadzoru, niewłaściwa ogólna organizacja pracy. Kontrole 

prowadzone w przedmiotowym temacie dotyczyły małych budów, lub robót 

budowlanych, których skala z reguły była niewielka. Najczęściej przy takich pracach 

zatrudnionych było kilka osób. Według przedsiębiorców, jeżeli przeszkolili pracownika, 

poddali badaniom wyposażyli w środki ochrony to nie ponoszą już odpowiedzialności 

(przedsiębiorcy) za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bhp – z reguły 

prace takie wykonywane są bez osoby kierującej pracownikami. Dotyczy to także 

sytuacji, w których jest konieczność ustanowienia kierownika budowy (lub robót) – na 

małych budowach osoba taka jest tylko figurantem, który musi być wpisany do 

dziennika budowy – nie podejmuje żadnych działań w zakresie bezpiecznej organizacji 
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pracy pomimo nałożonych prawem budowlanym takich obowiązków. Sytuacja taka 

występuje nagminnie na małych budowach jak np. domek jednorodzinny, remont 

elewacji itp. 

 lekceważenie zagrożeń przez pracowników wynikające z niskiej świadomości potrzeby 

odpowiedniego poziomu bhp a także braku nawyków bezpiecznej pracy. Bardzo 

rzadko zdarza się, aby pracownicy lub inne osoby z małych zakładów budowlanych 

składały skargi dotyczące wyłącznie bhp. Skargi składane przez pracowników budów 

dotyczą zawsze wynagrodzeń i przy okazji wskazywane są nieprzestrzegane przepisy 

na budowie – nie ma skarg wyłącznie w dziedzinie bhp. Skargi takie (bhp) zazwyczaj 

składane są przez postronnych. W skali ważności sprawy związane z bhp są dla 

pracowników na dalszym miejscu. 

 lekceważenie zagrożeń przez pracodawców, niska świadomość bhp. Konkurencja na 

rynku budowlanym wymusza konieczność obniżania kosztów w celu utrzymania się na 

rynku. W pierwszej kolejności oszczędności dotyczą tzw. bhp. Ewentualne koszty 

związane z nieprzestrzeganiem przepisów takie jak. grzywna są niewielkie 

w porównaniu z nakładami finansowymi jakie należałoby ponieść, aby zapewnić 

właściwy poziom przestrzegania przepisów prawa pracy. Dotyczy to także zatrudnienia 

osób dla wykonywania robót budowlanych, które zatrudnia się na umowy o dzieło lub 

jako jednoosobowe podmioty gospodarcze – nie są to pracownicy w rozumieniu 

przepisów prawa pracy i można zrezygnować z szeregu kosztownych obowiązków, 

 zatrudnianie pracowników (wykonawców) na tzw. umowach śmieciowych. 

Tymczasowość tych umów a tym samym warunków pracy i płacy a więc egzystencji 

nie wymusza starannego działania osoby tak zatrudnionej. Jak mnie traktują, tak ja 

traktuję powierzoną pracę. Pracownik nie czuje się związany z przedsiębiorcą, nie 

tworzy zespołu z innymi pracownikami i właścicielem firmy. 

 brak odpowiedzialności prawnej inwestora, najważniejszego uczestnika procesu 

budowy, za stan bhp podczas prac budowlanych realizowanych na jego rzecz.  

 

Efekty działań kontrolnych, rekontrole 

Aby uzyskać potwierdzenie likwidacji bezpośrednich zagrożeń inspektorzy pracy 

przeprowadzili 35 kontroli sprawdzających. Podczas tych kontroli wydano łącznie 19 decyzji 

ustnych dotyczących usunięcia naruszeń w dziedzinie bhp. Stwierdzone nieprawidłowości nie 

skutkowały koniecznością wdrożenia postępowania wykroczeniowego. Innych środków 

prawnych podczas kontroli sprawdzających nie stosowano. 

Przeprowadzone rekontrole potwierdziły likwidację bezpośrednich zagrożeń dla życia lub 

zdrowia osób pracujących na budowach wcześniej kontrolowanych. Niższa liczba kontroli 

sprawdzających wynika z faktu, że większość prowadzonych kontroli w temacie „Krótkie 

kontrole w budownictwie ukierunkowane na likwidację bezpośrednich zagrozeń dla życia lub 
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zdrowia dotyczyła prac krótkotrwałych”, które zostały zakończone przed rekontrolą lub 

nastąpiła zmiana wykonawcy lub postęp prac wymusił zanik zagrożeń. Na budowach, na 

których przeprowadzone kontrole wykazały rażące nieprawidłowości, każdorazowo dokonano 

ponownych kontroli. 

Poniżej przedstawiono efekty działań w czasie przeprowadzonych rekontroli. 

 

1. Prace malarsko-konserwacyjne zewnętrznych konstrukcji stalowych na 

budynkach mieszkalnych we Wrocławiu przy ul. Czerniawskiej. 

 

Podczas kontroli na budowie rozpoczętej w dniu 27.07.2015 roku prace malarskie 

wykonywało 4 pracowników zatrudnionych w firmie z  Pakosławia. Stan faktyczny zastany w 

czasie kontroli został przedstawiony na fotografiach 11 i 12. W trakcie kontroli stwierdzono 

następujące nieprawidłowości: 

 nieprawidłowo zmontowane rusztowania (typ TPBPO 08, produkcji włoskiej). Brak 

poręczy „zamykających” pomosty robocze; brak prawidłowej balustrady ochronnej przy 

pomostach roboczych – w szczególności dotyczyło to braku desek krawężnikowych 

oraz poręczy pośrednich, jednak na niektórych odcinkach całkowity brak balustrady. 

Brak szczelnych pomostów roboczych; 

 rusztowanie zmontowane przez wykonawców prac budowlanych. Jak ustalono, żaden 

z nich nie posiadał uprawnień do montażu rusztowań a ponadto nie dokonywano 

jakichkolwiek odbiorów tych rusztowań, montowanych we własnym zakresie (mimo 

braku uprawnień); 

 żaden z zatrudnionych nie używał, w trakcie prac na rusztowaniach, kasków 

ochronnych; 

 brak orzeczeń lekarskich dla 3 zatrudnionych, brak udokumentowanego przeszkolenia 

w dziedzinie bhp. 

 

W stosunku do pracodawcy wszczęto postępowanie o wykroczenie przeciwko 

prawom pracownika, skutkujące wydaniem mandatu karnego, kredytowanego 

w  wysokości 1500 zł. 
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Podczas rekontroli na budowie rozpoczętej w dniu 04.08.2015 roku prace malarskie 

wykonywało 2 pracowników (poprzednio 4) zatrudnionych w firmie z Pakosławia. W czasie 

czynności kontrolnych stwierdzono: 

 rusztowania, ustawione w nowym miejscu, zostały zmontowane przez montażystów 

rusztowań posiadających uprawnienia (firma zewnętrzna); 

 rusztowania zostały zmontowane zgodnie z dokumentacją techniczną; 

 zamontowano szczelne pomosty robocze i wymaganą balustradę ochronną przy 

pomostach roboczych; 

 rusztowania zostały wyposażone w bezpieczne piony komunikacyjne oraz zostały 

odpowiednio zakotwione do budynku; 

 po zmontowaniu urządzeń jw. dokonano odbioru technicznego przez upoważnione 

osoby oraz wystawiono protokół odbioru rusztowania; 

 zatrudnieni na budowie używali kaski ochronne w trakcie prac na rusztowaniach; 

 nieprawidłowości dotyczące braku zaświadczeń lekarskich i szkoleń w dziedzinie bhp 

zostały usunięte. 

Stan faktyczny zastany w dniu rekontroli przedstawiono na fotografiach 13 i 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 11 i 12. Prace malarsko-konserwacyjne wykonywane w czasie pierwszej kontroli 
przeprowadzonej na budowie budynków mieszkalnych pry ul .Czerniawskiej  
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Podsumowanie i wnioski 

Rozwijający się dynamicznie na terenie województwa dolnośląskiego rynek usług 

budowlanych, pojawienie się inwestorów zagranicznych, w szczególności z krajów Europy 

Zachodniej oraz USA, wymusił wprowadzanie zaawansowanych procesów technologicznych 

oraz stosowanie przez wykonawców w większym zakresie nowoczesnych maszyn i urządzeń 

technicznych a także dbałość o bezpieczeństwo i higienę pracy, co w wielu krajach jest 

traktowane jako integralny element sztuki budowlanej. W efekcie, znacząco zwiększył się 

poziom bezpieczeństwa tych budów . 

Kontrole prowadzone jako kontrole krótkie, które dotyczyły małych placów budów lub 

tylko robót budowlanych wskazują, że wysoki poziom bezpieczeństwa został niejako 

zarezerwowany dla „dużych” spektakularnych budów. Skala naruszeń przepisów a także liczba 

bezpośrednich zagrożeń ujawnionych podczas kontroli wskazuje na konieczność działań 

mających na celu dostosowywanie do standardów europejskich także tego „mniejszego” rynku 

budowlanego. 

Osiągnięcie takiego celu nie jest możliwe tylko przy pomocy kontroli. Niewątpliwie należy 

w  dalszym ciągu prowadzić tego typu kontrole a nawet je intensyfikować, jednak liczba tego 

typu prac i miejsc jest tak duża, że nie mamy możliwości dotrzeć do każdego. Ponadto 

restrykcje, kary, zakazy, które są zawsze elementem naszych kontroli są skuteczne tylko do 

pewnego poziomu, potem pojawia się niechęć, sprzeciw oraz brak szacunku dla instytucji. 

Konieczne są inne działania, które pozwolą zwiększyć poziom „kultury” budowy zarówno 

inwestorom jak i wykonawcom a także zatrudnionym przez nich pracownikom. 

Fotografia 13 i 14. Prace malarsko-konserwacyjne wykonywane w czasie rekontroli 
przeprowadzonej na budowie budynków mieszkalnych przy ul .Czerniawskiej  
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W szczególności dotyczy to uświadomienia, że bezpieczeństwo i higiena pracy jest 

integralnym elementem sztuki budowlanej, tzn. że wykonywanie prac budowlanych bez 

zapewnienia przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy dyskwalifikuje 

zawodowo. W takiej sytuacji niezbędna jest pomoc naszego państwa. Dotyczy to 

bezpośredniego wsparcia naszej instytucji – rozumianego choćby jako okazywanie szacunku 

oraz poparcie dla naszych działań, ale w szczególności dotyczy to działań właściwych dla 

rządu jak np. zmiany legislacyjne. Niezbędne działania dotyczyłyby np. takich spraw: 

 zrównanie w prawach i obowiązkach wszystkich wykonawców prac bez względu na 

podstawę świadczenia pracy (niezależnie czy to jest umowa o pracę czy też inna); 

 ograniczyć lub nawet zabronić zawierania z zatrudnionymi umów o roboty 

budowlane, które nie gwarantują zatrudnionym ubezpieczenia zdrowotnego, 

rentowego i emerytalnego, wyeliminowanie umów śmieciowych; 

 ustalenie zasady, że określony procent z środków przeznaczonych na roboty 

budowlane  musi być wydatkowana na zapewnienie bezpieczeństwa zatrudnionych 

przy jej realizacji; 

 włączenia inwestora, który jest uczestnikiem procesu budowy do grona 

odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wykonania prac budowlanych. Inwestor jako 

dysponent środków finansowych na inwestycję ma największy wpływ na sposób jej 

realizacji. Wpływ inwestora jest widoczny w szczególności przy realizacji 

krótkotrwałych prac budowlanych – w takich przypadkach prace są prowadzone pod 

dyktando inwestora, który w mniejszym lub większym stopniu nadzoruje takie prace 

osobiście np. dotyczy to budowy małych obiektów, częściowych remontów itp., 

nadzoruje, wymaga, wydaje polecenia ale nie ponosi odpowiedzialności; 

 kontunuowanie i intensyfikacja działań prowadzonych w ramach programów 

prewencyjnych typu: „Szanuj życie” lub „Budowa. Stop wypadkom”, które są 

kierowane do małych zakładów pracy. Podejmowanie działań mających na celu 

dotarcie do większego grona wykonawców przedsiębiorców, pracowników niż jest to 

możliwe podczas kontroli. Wyrobienie w nich a w szczególności w pracownikach 

przekonania że bhp jest niezbędne, że o bezpieczeństwo nie muszą prosić bo 

bezpieczeństwo powinni mieć zagwarantowane. Świadomość konieczności pracy 

w warunkach bezpiecznych jest niezbędna do trwałej poprawy warunków na 

budowach; 

 ostrożne stosowanie restrykcji karnych podczas kontroli, ograniczenie kar do 

niezbędnych przypadków. Często nałożone kary przynoszą odwrotny skutek, 

pracodawca zapłaci karę ale za to obniży wynagrodzenie pracownikom, bo to oni 

zawinili. 

W Okręgowym Inspektoracie Pracy we Wrocławiu stały nadzór nad firmami 

prowadzonymi działalność gospodarczą w zakresie budownictwa powszechnego sprawowany 
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jest przez inspektorów pracy Dolnośląskiego Zespołu Budownictwa. Kontrole realizowane były 

jednak przez wszystkich inspektorów pracy, inspektorzy z zespołu budownictwa przeprowadzili 

jedynie około 10 % tych kontroli. Sposób przeprowadzenia tych kontroli, dokumentowania 

nieprawidłowości oraz stosowania środków nie wykazuje większych uchybień i jest 

zadawalający, dlatego mogą być one kontynuowane w podobny sposób w następnych latach 

także przez inspektorów spoza branży budowlanej. 
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V. Działania nadzorczo-kontrolne w obszarze 

prawnej ochrony pracy 

1. Egzekwowanie przestrzegania przepisów prawa pracy przy 

zatrudnianiu – zawieranie umów cywilnoprawnych w warunkach 

wskazujących na istnienie stosunku pracy 

Cel i zakres realizacji zadania 

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 Kodeks pracy) tj. w warunkach wskazujących na zaistnienie stosunku 

pracy. Inicjatorami kontroli byli inspektorzy pracy. 

W Okręgowym Inspektoracie Pracy we Wrocławiu w 2015 r. w ramach realizacji tematu 

„Egzekwowanie przestrzegania przepisów prawa pracy przy zatrudnianiu – zawieranie umów 

cywilnoprawnych w warunkach wskazujących na istnienie stosunku pracy” przeprowadzono 

łącznie 184 kontrole obejmujące 12 306 osób, w tym:  

 3 024 osoby na podstawie umów prawa cywilnego,  

 145 podmiotów samozatrudniających się, 

 65 cudzoziemców,  

 9 126 pracowników, w tym: 

  5 163 kobiet,   

 23 młodocianych,  

 210 osób niepełnosprawnych. 

Liczbę przeprowadzonych kontroli w zależności od wielkości zatrudnienia przedstawiono 

w tabeli 24. 

 

 

 

Wielkość zatrudnienia Liczba kontroli 

Od 1 do 9 zatrudnionych 70 

Od 10 do 49 zatrudnionych 73 

Od 50 do 249 zatrudnionych 31 

Powyżej 250 zatrudnionych 10 

Razem 184 

Tabela 24.  Kontrole przeprowadzone przez inspektorów pracy Okręgowego Inspektoratu 
Pracy we Wrocławiu w zakresie zawierania umów cywilnoprawnych w warunkach 
wskazujących na istnienie stosunku pracy w roku 2015 według wielkości zakładu. 
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W trakcie kontroli przeprowadzonych przez inspektorów pracy Okregowego Inspektoratu 

Pracy we Wrocławu udzielono 250 porad prawnych. Porady były udzielane głównie 

pracodawcom i osobom zajmującym się w sprawami kadrowymi. Porady skupiły się na 

tematyce prawnej dotyczącej legalności zawierania umów o  charakterze cywilnoprawnym 

i ograniczeń w tym zakresie wynikającym z prawa pracy 

 

Środki prawne 

W wyniku przeprowadzonych kontroli, inspektorzy pracy stwierdzone nieprawidłowości 

uregulowali zgodnie z posiadanymi środkami prawnymi i wydali: 

 7 poleceń; 

 22 wnioski pokontrolne; 

 10 środków wychowawczych 

 nałożono 5 mandatów na łączną kwotę 7 000 zł. 

 

Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości 

Na podstawie dokumentacji można wskazać, jako na szczególnie rażące 

naruszenia przepisów, opisane poniżej kontrole: 

 

 Stan zatrudnienia pracujących: 8 osób, w tym w ramach stosunku pracy 1 osoba. 

Kontrola wykazała, że pracodawca zatrudnił kierowcę w przewozach 

międzynarodowych na podstawie umowy zlecenia zawartej w formie ustnej, 

w warunkach, w których zgodnie z Kodeksem pracy powinna być umowa 

o pracę. W wyniku kontroli potwierdzono stosunek pracy i dokonano stosownej korekty 

zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych. Sprawca został ukarany mandatem karnym 

kredytowanym w wysokości 2 000 zł. 

 Stan zatrudnienia pracujących: 10 osób, w tym w ramach stosunku pracy 5 osób. 

Kontrola wykazała, że pracodawca wykonujący prace w kopalni granitu zatrudnił 

5 osób na podstawie umów zleceń zawartych w formie ustnej dotyczących 

różnych prac kamieniarskich, produkcji wyrobów z granitu. W wyniku kontroli 

potwierdzono stosunek pracy 5 osób i dokonano stosownej korekty zgłoszenia do 

ubezpieczeń społecznych. Sprawca został ukarany mandatem karnym 

kredytowanym w wysokości 1 000 zł. 

 Stan zatrudnienia pracujących: 11 osób, w tym w ramach stosunku pracy 1 osoba. 

Kontrola wykazała, że pracodawca wykonujący prace usługowo-handlowe zatrudnił 

2 osoby na podstawie umów zleceń, wykonywanych w sposób 
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charakterystyczny dla stosunku pracy. Inspektor pracy skierował do Sądu 

Rejonowego Sądu Pracy w Ząbkowicach Śląskich 2 pozwy o ustalenie istnienia 

stosunku pracy. Sąd wyrokami zaocznymi ustalił istnienie stosunku pracy, zgodnie 

z żądaniem inspektora pracy zawartym w pozwach. 

 Stan zatrudnienia pracujących: 2 osoby, w tym w ramach stosunku pracy 2 osób. 

Kontrola wykazała, że pracodawca zawarł z nauczycielem języka angielskiego 

i zajęć plastycznych umowę, którą strony uznały jako umowę o dzieło. Kontrola 

wykazała, że sposób realizacji ww. umowy wypełnił znamiona stosunku pracy. 

Pracodawca w toku kontroli potwierdził stosunek pracy. 

 

Przyczyny naruszeń      

Inspektorzy pracy wskazali, że według ich wiedzy oraz z relacji pracodawców i osób 

reprezentujących podmioty kontrolowane (które ci ujawnili inspektorom pracy) najczęstszymi 

przyczynami naruszenia prawa były: 

 względy ekonomiczne związane z zatrudnieniem na podstawie umów prawa pracy, 

w szczególności: 

 silna ochrona wynagrodzenia za pracę, 

 dodatkowe koszty związane z wypłatą obowiązkowych świadczeń na rzecz 

pracowników tj. wypłatą: 

 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, 

 ryzyko zatrudnienia związane z zatrudnieniem osób kończących naukę (absolwentów 

szkół), związane z brakiem doświadczenia zawodowego i niezbędnych umiejętności 

w  danej pracy, 

 ryzyko zatrudnienia związane z uprawnieniami rodzicielskimi, w szczególności 

długotrwałą nieobecnością pracownika w pracy, 

 znaczne koszty ubezpieczeń społecznych, 

 możliwość wpływania związków zawodowych na kwestie związane z zatrudnieniem, 

 szerszy zakres ingerencji państwa, w postaci możliwości kontroli i nadzoru 

prowadzonego przez uprawnione organy. 

 

Efekty działań kontrolnych 

W efekcie 184 kontroli przeprowadzonych w 183 podmiotach, sprawdzono 

i stwierdzono braki oraz skierowano środki prawne w przypadkach: 
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 umowy zlecenia: na 760 skontrolowanych umów - stwierdzono 108 przypadków braków, 

w tym w umowach zawartych: 

 z własnym pracownikiem: na 120 skontrolowanych umów braki wystąpiły 

w  11 umowach, 

 z pracownikiem firmy powiązanej kapitałowo/osobowo: na 6 skontrolowanych 

umów, braki nie wystąpiły, 

 w innych przypadkach: na 634 skontrolowane umowy braki wystąpiły 

w  97  umowach, 

 umowy o dzieło: na 91 skontrolowanych umów - stwierdzono braki w 3 umowach, w tym 

w umowach zawartych: 

 z własnym pracownikiem: na 12 skontrolowanych umów braków nie stwierdzono, 

 z pracownikiem firmy powiązanej kapitałowo/osobowo: w toku kontroli nie 

stwierdzono zawierania tego rodzaju umów, 

 w innych przypadkach: na 79 skontrolowanych umów braki wystąpiły 

w 3  umowach, 

 umowy z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą: na 

48  skontrolowanych umów nie stwierdzono braków. Skontrolowano umowy zawarte z: 

 z własnym pracownikiem: na 6 skontrolowanych umów braków nie stwierdzono, 

 z pracownikiem firmy powiązanej kapitałowo/osobowo: w toku kontroli nie 

stwierdzono zawierania tego rodzaju umów, 

 w innych przypadkach: na 42 skontrolowane umowy braków nie stwierdzono, 

 inną umową: na 14 skontrolowanych umów - braków nie stwierdzono: 

 z własnym pracownikiem: w toku kontroli nie stwierdzono zawierania tego rodzaju 

umów, 

 z pracownikiem firmy powiązanej kapitałowo/osobowo: na 9 skontrolowanych 

umów - braków nie stwierdzono, 

 w innych przypadkach: na 5 skontrolowanych umów - braków nie stwierdzono, 

Łącznie skontrolowano 913 umów i stwierdzono 111 uchybień. 

 

Współpraca z innymi organami, stowarzyszeniami, partnerami 

społecznymi 

Inspektorzy pracy, w czasie dyżurów prawnych, realizowanych we współpracy z  NSZZ 

„Solidarność” Zarządem Regionu Dolny Śląsk, udzielali w Wałbrzychu i Świdnicy porad 

prawnych, w zakresie prawa materialnego jak i procesowego dla osób zgłaszających taką 

potrzebę. Według szacunkowych danych w toku 10 takich spotkań udzielono porad 

prawnych 72  osobom (w zakresie mieszczącym się w przedmiotowym temacie). 

W czasie cyklicznych spotkań z przedstawicielami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

wymieniono się doświadczeniami i wnioskami wynikającymi z  dotychczasowej działalności 
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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. 

W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych 

i Międzynarodowego Dnia Wolontariusza Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu 

i  Jeleniogórskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych zorganizowały 4 grudnia 2015 

r. konferencję „Zatrudnianie osób niepełnosprawnych”, podczas której szeroko omówiono 

problematykę dotyczącą przestrzegania prawa przy zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 

Więcej informacji na temat ww. konferencji zamieszczono w rozdziale „Współpraca 

z  partnerami społecznymi”. 

Ponadto, inspektorzy pracy, którzy uczestniczyli w listopadzie 2014 r. w ogólnopolskiej 

konferencji naukowej poświęconej tematyce współczesnych problemów zatrudnienia, 

przygotowali w 2015 r. publikację, która ukaże się w  2016 r. nakładem wydawnictwa C.H. 

Beck. 

 

Podsumowanie i wnioski 

Na podstawie danych zebranych w czasie kontroli oraz rozmów przeprowadzonych 

z inspektorami pracy, pracodawcami, pracownikami, osobami zatrudnionymi na podstawie 

umów prawa cywilnego, można można sformułować propozycje działań polegających na:  

 W zakresie działań doraźnych: 

 Podjęcie działań mających na celu poszerzenie wiedzy pracodawców, 

pracowników oraz osób wykonujących pracę na podstawie umów prawa cywilnego 

w zakresie: 

 znajomości obowiązującego prawa, tak w jego aspekcie materialnym jak 

i procesowym – w szczególności istoty podporządkowania jako cechy 

zatrudnienia pracowniczego i istoty oraz zakresu swobody wykonania umowy 

jako cechy zatrudnienia niepracowniczego, 

 umiejętności doboru i gromadzenia materiału dowodowego niezbędnego do 

ewentualnych postępowań przed sądami; 

 Podjęcie działań mających na celu poszerzenie wiedzy organów ścigania, 

w szczególności policji, która w zasadzie prowadzi postępowania 

przygotowawcze. 

 W zakresie działań kontrolnych i innych: 

 Prowadzenie konsekwentnych działań kontrolnych i nadzorczych, łącznie 

z  rekontrolami, w zakładach produkcyjnych, w których stwierdzono zatrudnienie 

o  charakterze cywilnoprawnym (niepracowniczym).  

 Utworzenie grupy wyspecjalizowanych inspektorów pracy, którzy w sposób 

szczególny zajmowaliby się kontrolami w przedmiotowym temacie. Dobór 
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inspektorów pracy powinien uwzględnić ich kwalifikacje oraz doświadczenie 

(praktykę) w prowadzeniu procesów przed sądami pracy.  

 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.  

 

 W zakresie działań legislacyjnych: 

 Podjęcie działań mających na celu zmianę dotychczasowego prawa. 

W szczególności na początek zmiany dla branż usługowych takich jak: ochrona 

osób i mienia, utrzymanie czystości, budownictwo oraz w handlu, w  przypadkach 

gdy zatrudnienie niepracownicze w danym podmiocie byłoby długotrwałe (np. 

trwające łącznie powyżej 20 dni w ciągu miesiąca, a następną umowę zawartoby 

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. Osobom zaliczonym do tej kategorii zatrudnienia 

zapewnionoby ustawowe gwarancje: 

 płacy (zapłaty) minimalnej, która łączyłaby się z efektywnym zabezpieczeniem 

społecznym na wypadek: bezrobocia, choroby i starości, 

 prawa do płatnego urlopu wypoczynkowego - rozlicznego i opłacanego przez 

wyspecjalizowany podmiot zewnętrzny (np. utworzony w tym celu państwowy 

fundusz urlopowy), 

 minimalnego odpoczynku dobowego i tygodniowego, 

 potwierdzenia na piśmie warunków zatrudnienia w przeddzień rozpoczęcia 

wykonywania pracy lub najpóźniej w dniu jej rozpoczęcia. 

 

3. Krokiem we właściwą stronę byłoby wprowadzenie do Kodeksu pracy domniemania 

istnienia stosunku pracy i w tym zakresie, w razie wątpliwości, przerzucenie obowiązku 

dowodowego na podmiot zatrudniający (w przypadku uprawdopodobnienia przez 

„pracownika” istnienia stosunku pracy; 

4. 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, decyzji ustalającej 

istnienie stosunku pracy. Działanie takie miałoby sens i mogło przynieść realne skutki, 

wyłącznie po uprzednim uporządkowaniu orzecznictwa sądowego i dokonaniu  zmian 

w prawie pracy; 
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5. 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. 

Podsumowując, w zakresie nowych kompetencji Państwowej Inspekcji Pracy w postaci 

inicjowania oraz rejestrowania  

 

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.  

 

Ponadto zamiana przepisów: 

 art. 29 § 2 ustawy z dnia z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy – zgodnie z którym 

- umowę o pracę zawiera się na piśmie. Jeżeli umowa o pracę nie została zawarta 

z  zachowaniem formy pisemnej, pracodawca powinien, najpóźniej w dniu rozpoczęcia 

pracy przez pracownika, potwierdzić pracownikowi na piśmie ustalenia co do stron 

umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków,  

 art. 36 ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych – 

zgodnie z którym – zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych dokonuje się w terminie 

7  dni od daty powstania obowiązku ubezpieczenia, 

powinna pójść w stronę nałożenia ww. obowiązków na dzień poprzedzający dzień rozpoczęcia 

wykonywania pracy lub w szczególnych przypadkach na dzień rozpoczęcia wykonywania 

pracy. 

 

2. Kontrole zawierania umów terminowych  

 

Cel i zakres realizacji zadania 

Celem przeprowadzonych kontroli było dokonanie oceny stanu przestrzegania 

przez podmioty kontrolowane przepisów prawa pracy w zakresie zawierania, 

zmiany i rozwiązywania umów terminowych (umowy o pracę na okres próbny, 
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czas określony, czas wykonania określonej pracy oraz czas zastępstwa nieobecnego 

pracownika).  

 Inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu przeprowadzili łącznie 

27 kontroli w ramach realizacji tematu „Przestrzeganie przepisów prawa pracy przy 

zatrudnianiu - Zawieranie umów terminowych” przeprowadzono 194 kontroli w 194 

podmiotach, zatrudniających ogółem: 11 879 osób,w tym:  

 2 234 osoby pracujące na podstawie umów cywilnoprawnych, 

 115 osób wykonujących pracę w ramach samozatrudnienia,  

 9 505 osoby zatrudnione w ramach stosunku pracy, wśród których były:  

 5422 kobiety,  

 18 młodocianych, 

 161 osób niepełnosprawnych.  

Liczbę przeprowadzonych kontroli w zależności od wielkości zatrudnienia przedstawiono 

w tabeli 25. Na podstawie danych z tabeli można zauważyc, że najwiecej kontroli (tj. 100) 

zostało przeprowadzonych w małych zakladach -  zatrudniających do 9 pracowników. 16 

kontroli przeprowadzono w wielkich zakładach – zatrudniających powyżej 16 pracowników. 

 

 

 

Wielkość zatrudnienia Liczba kontroli 

Od 1 do 9 zatrudnionych 100 

Od 10 do 49 zatrudnionych 57 

Od 50 do 249 zatrudnionych 21 

Powyżej 250 zatrudnionych 16 

Razem 194 

Środki prawne  

W wyniku przeprowadzonych kontroli, inspektorzy pracy stwierdzone 

nieprawidłowości uregulowali zgodnie z posiadanymi środkami prawnymi i wydali: 

 4 polecenia; 

 83 wystąpienia zawierające 138 wniosków, dotyczące 276 pracowników; 

 1 mandat na kwotę 1 000 zł; 

 skierowano 1 wniosek do sądu karnego w związku ze stwierdzeniem naruszenia 

przepisów prawa pracy wypełniającego znamiona wykroczenia z art. 281 pkt 3 

Kodeksu pracy, to jest rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę z rażącym 

naruszeniem przepisów prawa pracy; 

 zastosowano 4 środki wychowacze. 

Tabela 25. Kontrole przeprowadzone przez inspektorów pracy Okręgowego Inspektoratu 

Pracy w roku 2015 w zakresie zawierania umów terminowych, według wielkości zakładu. 
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W ramach działań prewencyjnych, w trakcie 194 kontroli, przeprowadzonych przez 

inspektorów pracy działających w ramach właściwości miejscowej Okręgowego Inspektoratu 

Pracy we Wrocławiu” udzielono 466 porad, z których 125 dotyczyło prawnej ochrony pracy. 

Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości 

W trakcie przeprowadzonych kontroli ujawniono naruszenia przepisów prawa pracy 

przy zatrudnianiu, które przedstawiono w tabeli 26.  

 

 

 

Badane zagadnienia 
Liczba 

zbadanych 
umów 

Liczba 
pracodawców, 

u  których 
sprawdzano 

dane 
zagadnienie 

Liczba 
pracodawcó
wu  których 
stwierdzono 

braki lub 
uchybienia 

Łączna liczba 
braków/ uchybień 

w zakresie 
badanego 

zagadnienia 

Potwierdzenie na piśmie 
zawartej z pracownikiem 
umowy o pracę    

2082 194 9 9 

Prawidłowość sporządzenia 
umowy o pracę  

1726 189 90 243 

Zmiana warunków umowy 
o  pracę w formie pisemnej  

476 
 

58 6 9 

Jednostronna zmiana 
warunków pracy i płacy w 
drodze wypowiedzenia  

320 14 0 0 

Prawidłowość rozwiązania 
umowy o pracę za 
wypowiedzeniem  

360 50 8 11 

Prawidłowość rozwiązania 
umowy o pracę bez 
wypowiedzenia z winy 
pracownika 

272 16 8 13 

Prawidłowość rozwiązania 
bez wypowiedzenia z uwagi 
na długotrwałą, 
usprawiedliwioną 

260 13 4 4 

 

Przyczyny naruszeń 

Według pracodawców: 

Zdaniem pracodawców, czy też osób działających w ich imieniu najczęstszymi przyczynami 

występowania nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy przy 

zatrudnianiu podobnie jak wskazywane w latach poprzednich są:  

─ niedostateczna znajomość przepisów prawa pracy,  

─ niejasne przepisy i rozbudowana biurokracja związana z zatrudnieniem pracownika.  

Według inspektorów pracy: 

Tabela 20. Przykłady stwierdzonych naruszeń przez inspektorów pracy Okręgowego 

Inspektoratu Pracy we Wrocławiu w roku 2015 w zakresie zawierania umów terminowych. 
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Inspektorzy pracy, w toku rozmów przeprowadzonych z koordynatorem tematu wskazywali, że 

według ich wiedzy oraz z relacji pracodawców i osób reprezentujących podmioty kontrolowane 

najczęstszymi przyczynami naruszeń naruszeń przepisów prawa pracy w zakresie zagadnień 

związanych z zawieraniem umów terminowych są:  

─ nieznajomość przepisów prawa pracy;  

─ niekierowanie osób zajmujących się sprawami pracowniczymi na szkolenia w zakresie 

aktualizacji przepisów prawa pracy;  

─ drugorzędne podejście pracodawców do spraw kadrowych, w głównej mierze dotyczy 

to małych podmiotów, zatrudniających do 9 pracowników oraz zlecanie prowadzenia 

spraw kadrowych zewnętrznym, mało wyspecjalizowanym podmiotom, które przy 

okazji prowadzenia spraw księgowych, rachunkowych zajmują się obsługą kadrową;  

─ błędne liczenie terminów, zwłaszcza jeżeli chodzi o zawieranie umów o pracę na okres 

próbny, wynikające z niewiedzy, iż na podstawie art. 300 KP, przy liczeniu terminów 

nie ma zastosowania art. 112 KC, zgodnie z którym termin oznaczony w tygodniach, 

miesiącach lub latach kończy się z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada 

początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było – 

w  ostatnim dniu tego miesiąca.  

 

Efekty działań kontrolnych 

Znaczące przykłady efektów uzyskanych przez inspektorów w pracy w wyniku 

przeprowadzonych kontroli przedstawiono poniżej. 

 

1. Firma ze Świdnicy 

W wyniku kontroli przeprowadzonej w podmiocie prowadzącym działalność w zakresie 

hurtowego handlu jajami, inspektor pracy ujawnił okoliczności związane z nieprawidłowym 

sporządzaniem terminowych umów o pracę z pracownikami. W szczególności stwierdzone 

nieprawidłowości polegały na niewłaściwym określeniu wysokości wynagrodzenia za pracę - 

wysokość wynagrodzenia za pracę określono terminem „ustawowe”, co zdaniem pracodawcy 

oznacza minimalne wynagrodzenie określone ustawą z  dnia 10.10.2002r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę. Dodatkowo w związku zawarciem umowy o pracę pracodawca nie 

poinformował pracownika o podstawowych warunkach zatrudnienia. Po zakończeniu kontroli 

do podmiotu kontrolowanego inspektor pracy skierował wystąpienie. Następnie w wyniku 

przeprowadzonej rekontrolii inspektor pracy stwierdził realizację wniosków dotyczących 

prawidłowości sporządzania umów o pracę. W szczególności ustalono, że strony na mocy 

aneksu określiły kwotowo wysokość wynagrodzenia za pracę. Nadto w przypadku pracownika 

niepełnoetatowego pracodawca uzupełnił treść umowy o pracę o postanowienia dotyczące 

dopuszczalnej liczby godzin pracy ponad wynikający z umowy wymiar czasu pracy, którego 

przekroczenie uprawniać będzie do dodatkowego wynagrodzenia. 
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2. Sp. z o.o. z siedzibą w Pieszycach  
 
W wyniku kontroli przeprowadzonej w wyżej oznaczonym podmiocie, w zakresie 

przestrzegania przepisów przy zatrudnianiu pracowników w ramach umów terminowych 

ujawniono dwa przypadki naruszenia przez pracodawcę przepisu art. 251 KP, polegające na 

zawarciu przez pracodawcę odpowiednio trzech i czterech kolejno następujących po sobie 

umów o pracę na czas określony. W trakcie kontroli inspektor pracy poinformował pracodawcę 

o skutkach prawnych wynikających z art. 251 KP, to jest że zawarcie kolejnej umowy o pracę 

na czas określony jest równoznaczne w skutkach prawnych z zawarciem umowy o pracę na 

czas nieokreślony, jeżeli poprzednio strony dwukrotnie zawarły umowę o pracę na czas 

określony na następujące po sobie okresy, a przerwa pomiędzy rozwiązaniem poprzedniej 

a  nawiązaniem kolejnej umowy o pracę nie przekracza 1 miesiąca. Dodatkowo celem 

przeciwdziałania tego rodzaju naruszeniem w przyszłości dla zapewnienia ochrony 

pracownikom inspektor pracy skierował do pracodawcy wystąpienie, w którym między innymi 

wniósł o niezawieranie z pracownikami większej niż dwóch umów o pracę na czas określony 

na następujące po sobie okresy o ile przerwa pomiędzy rozwiązaniem poprzedniej umowy 

a  nawiązaniem kolejnej umowy o pracę nie przekroczy jednego miesiąca. Ustalono, że 

w  pisemnej odpowiedzi o terminie i sposobie wykonania ujętych w wystąpieniu wniosków 

pracodawca poinformował inspektora pracy, że zobowiązuje się przestrzegać przepisów 

prawa zgodnie ze skierowanym w tym zakresie zaleceniem. 

 

Podsumowanie i wnioski 

Dane wynikające z kontroli, przeprowadzonych przez inspektorów pracy, 

działających w ramach właściwości terytorialnej Okręgowego Inspektoratu Pracy we 

Wrocławiu wskazują, że w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy przy zatrudnianiu 

na podstawie terminowych umów o pracę do naruszeń przepisów prawa pracy najczęściej 

dochodzi przy nawiązywaniu stosunku pracy. Najliczniejsze i powszechnie stwierdzane 

podczas kontroli naruszenia przepisów prawa pracy w tym zakresie dotyczą głównie 

nieprawidłowości związanych ze sporządzaniem terminowych umów o pracę. Nielicznie 

stwierdzanymi naruszeniami, ale o relatywnie większym ciężarze gatunkowym są naruszenia 

związane z potwierdzeniem na piśmie zawartej z pracownikiem umowy o pracę. Na uwagę 

zasługują również stwierdzane naruszenia dotyczące rozwiązywania umów o pracę za 

wypowiedzeniem albo bez wypowiedzenia, które mogłyby stanowić podstawę odwołań 

pracowników do sądu i ewentualnych roszczeń.  

W świetle zebranych danych należy wskazać, iż w ramach zatrudnienia typu 

pracowniczego umowy terminowe, a w szczególności: umowy o pracę na czas określony, 

stanowią dominującą podstawę zatrudniania pracowników przez pracodawców ze 

względu na swoją atrakcyjność, na którą składają się takie elementy jak: 

 możliwość elastycznego zarządzania kadrami,  



Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu 

 

 Strona 
109 

 
  

 możliwość dopasowywania zatrudnienia do okresowych potrzeb,  

 krótkie okresy wypowiedzenia,  

 brak ograniczeń czasowych co do długości trwania tego rodzaju umów,  

 brak konieczności wskazywania przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie umowy.  

Uwzględniając wynikający z przeprowadzonych kontroli stan przestrzegania przepisów 

prawa pracy przez pracodawców przy zatrudnianiu, a w szczególności przy nawiązywaniu 

i  rozwiązywaniu umów terminowych za aktualne i w pełni uzasadnione należy uznać 

dotychczasowe wnioski to jest:  

 

 W zakresie działań o charakterze kontrolnym 

 Prowadzenie kontroli i nadzoru stosowania przepisów prawa pracy przy zatrudnianiu 

pracowników ze strony Państwowej Inspekcji Pracy, w szczególności ze względu na 

nowelizowane przepisy Kodeksu pracy przemodelowujące podstawy zatrudniania 

pracowników;   

 Konsekwentne egzekwowanie realizacji wydawanych przez organy Państwowej 

Inspekcji Pracy środków prawnych, co powinno wymóc na podmiotach kontrolowanych 

większe zaangażowanie w poprawę stanu przestrzegania przepisów prawa pracy 

w  powyższym zakresie.  

 

 W zakresie działań o charakterze prewencyjnym  

 Udzielanie porad prawnych oraz wydawanie materiałów informacyjnych, 

skierowanych do pracowników, jak i podmiotów zatrudniających, które w zwięzłej 

i  przystępnej formie informowałyby o prawach i obowiązkach przy nawiązywaniu 

i  rozwiązywaniu stosunku pracy. 

 

 W zakresie działań o charakterze legislacyjnym  

 Wobec braku zmian w przepisach prawa pracy i ubezpieczeń społecznych 

w dalszym ciągu za aktualny należy uznać postulat dokonania zmian 

w  przepisach Kodeksu pracy, a to w przepisie art. 29 § 2 KP, polegających na 

wprowadzeniu po stronie podmiotu zatrudniającego obowiązku zawarcia na piśmie 

umowy o pracę z pracownikiem przed dopuszczeniem do pracy, a nie jak 

dotychczas najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy. Taka postulowana konstrukcja 

przepisu pozwoliłaby wyeliminować szereg nieprawidłowości związanych z tzw. 

zatrudnieniem „na czarno”, co w ocenie inspektorów pracy byłoby skutecznym 

instrumentem w zwalczaniu szarej strefy; 

 Ponadto za słuszny należałoby przy tym uznać postulat jednoczesnej zmiany 

przepisu art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie 

ubezpieczeń społecznych w zakresie terminu zgłoszenia do ubezpieczenia 
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społecznego. W świetle obowiązujących obecnie przepisów, co do zasady, 

zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego dokonuje się w terminie 7 dni od daty 

powstania obowiązku ubezpieczenia. Taka konstrukcja przepisu prowadzi do 

nadużyć ze strony podmiotów zatrudniających. 

 

3. Kontrole przestrzegania przepisów o czasie pracy 

Cel i zakres realizacji zadania 

Celem przeprowadzonych kontroli tematu dotyczącego czasu pracy była ocena 

stanu przestrzegania prawa pracy w zakresie czasu pracy wraz z podaniem 

głównych problemów oraz analizą i oceną źródeł ich powstania. W roku 

sprawozdawczym przeprowadzono ogółem 103 kontrole u 101 przedsiębiorców. 

Liczbę przeprowadzonych kontroli w zależności od wielkości zatrudnienia 

przedstawiono w tabeli 27. 

 

 

 

 

Wielkość zatrudnienia Liczba kontroli 

Od 1 do 9 zatrudnionych 70 

Od 10 do 49 zatrudnionych 73 

Od 50 do 249 zatrudnionych 31 

Powyżej 250 zatrudnionych 10 

Razem 184 

Kontrolowani pracodawcy zatrudniali: 

 pracujących ogółem – 166 249, 

 w ramach stosunku pracy ogółem – 22 834 pracowników, w tym – 11 002 

kobiety,  

 na podstawie umów cywilno-prawnych – 13 263 osób, 

 podmiotów samozatrudniających się – 101, 

 cudzoziemców – 29, 

 młodocianych – 26, 

 niepełnosprawnych –  1 242. 

Środki prawne 

W wyniku przeprowadzonych 103 kontroli w zakresie realizacji tematu do 

pracodawców skierowano: 

Tabela 27. Kontrole przeprowadzone przez inspektorów pracy Okręgowego Inspektoratu 

Pracy w roku 2015 w zakresie czasu pracy według wielkości zakładu. 

. 
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 wystąpienia - łącznie wydano 81 wystąpienia zawierające 272 wnioski, które 

dotyczyły 5.286 pracowników; 

 wnioski do sądu - 3 zawierające 6 zarzutów; 

 nałożono łącznie - 30 mandatów za 61 wykroczenia na łączną kwotę 37 500 

zł.; 

 zastosowano - 13 środków wychowawczych za 14 wykroczeń. 

 

Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości 

 W zakresie ewidencji czasu 

 Brak ewidencji czasu pracy 

 Sklep ogólnospożywczy we Wrocławiu 

W trakcie kontroli ustalono, że pracodawca nie prowadzi dla pracowników 

ewidencji czasu pracy. W wyniku działań kontrolnych ustalono, że 

pracodawczyni założyła dla każdego pracownika oddzielnie  indywidualne 

roczne karty ewidencji czasu pracy; 

 Nieprawidłowa – nierzetelna ewidencja czasu pracy 

 Sklep w Legnicy  

Stwierdzono nierzetelność w prowadzonej ewidencji czasu pracy. Na podstawie 

listy obecności pracownicy wynikało, że w dniach 7, 19 i  30.01.2015 r., 

pracownica wykonywała pracę, natomiast z ewidencji czasu pracy wynika, że 

w tych dniach nie świadczyła pracy. Ustalono, że pracodawca nie wypłacił 

wynagrodzenia pracownicy za świadczenie pracy w  tych dniach, wynagrodzenie 

wraz z dodatkiem z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych zostało wypłacone 

w wyniku działań kontrolnych; 

 

 W zakresie określenia systemów czasu pracy, rozkładów czasu pracy, okresów 

rozliczeniowych czasu pracy 

 Dom Pomocy Społecznej  w Miłkowie 

W regulaminie pracy nie ustalono systemu czasu pracy dla poszczególnych grup 

pracowników. System czasu pracy ustalono wyłącznie dla pielęgniarek - 

równoważny w 3 miesięcznym okresie rozliczeniowym, dla innych przywołano 

wyłącznie obowiązującą dobową i tygodniową normę czasu pracy 8 godzin na 

dobę i 40 godzin w tygodniu. 

 W zakresie ustalenia rozkładu czasu pracy pracownika (art. 129 § 3 k.p.) 

 Sklep spożywczy we Wrocławiu 

Pracodawca nie tworzy harmonogramów/grafików czasu pracy. Pracodawca 

złożył pisemne wyjaśnienia w których wskazał, iż nie prowadzi „jako takiej” 

ewidencji czasu pracy. Ponadto zgodnie z wyjaśnieniami cyt: „Obowiązuje 
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w  firmie czterdziestogodzinny tydzień pracy który pracownicy ustalają miedzy 

sobą za każdy następny tydzień o czym jestem powiadamiany. Urlopy 

i  zwolnienia lekarskie ewidencjonuję w terminarzu”. 

 W zakresie trybu wprowadzenie przedłużonego okresu rozliczeniowego (art. 150 § 

3 k.p.) 

 Sklep we Wrocławiu 

Pracodawca w zakładzie ustalił 12 miesięczny okres rozliczeniowy czasu pracy. 

U  pracodawcy okresy rozliczeniowe czasu pracy, rozkłady czasu pracy oraz 

systemy czasu pracy zostały określone w pisemnej informacji do pracownika. 

Wprowadzenie 12 miesięcznego okresu rozliczeniowego nastąpiło bez 

zachowania właściwego trybu tj. bez zawarcia porozumienia zawartego 

z przedstawicielami pracowników i  przekazania takiego porozumienia do 

właściwego okręgowego inspektora pracy. 

 

 W zakresie rekompensaty z tytułu przekroczenia przeciętnie tygodniowej normy 

czasu pracy 

 Zespół Placówek Resocjalizacyjnych  

W trakcie kontroli ustalono, że pracownik świadczył pracę w kwietniu 2015 r. 

przez 24 dni w łącznej ilości 186 godzin, podczas gdy norma dla tego miesiąca 

wynosiła 21 dni przez 168 godzin. Do końca okresu rozliczeniowego 

pracownikowi nie udzielono 3 dni wolnych wynikających z przeciętnie 

pięciodniowego tygodnia pracy, pracownik nie złożył wniosku o udzielenie czasu 

wolnego w okresie przed lub po urlopie. 

 

 W zakresie zapewnienia przynajmniej raz na cztery tygodnie niedzieli wolnej od 

pracy 

 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe w Kłodzku  

Analiza zbiorczych, miesięcznych list obecności pracowników świadczących 

pracę w sklepach, w których firma prowadzi działalność, tj. w Brzegu (w okresie 

od 01.09.2014r. do dnia 31.08.2015r.), we Wrocławiu (w okresie od 

01.09.2014r. do 30.11.2014r) oraz w drugim sklepie we Wrocławiu (w okresie 

od 01.09.2014r. do dnia 30.09.2015r.) wykazała jeden przypadek wykonywania 

pracy przez 4 kolejne niedziele; powyższe dotyczyło pracownicy, która 

świadczyła pracę w następujących dniach przypadających na niedzielę: 

7 grudnia 2014 r., 14 grudnia 2014 r., 21 grudnia 2014 r. i 28 grudnia 2014 r. 

 

Przyczyny naruszeń 

Według pracodawców: 
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─ przyczyny ekonomiczne, 

─ braki kadrowe, 

─ zawiłość przepisów i znaczna ich ilość dotycząca czasu pracy. 

 

Według inspektorów pracy: 

─ przyczyny ekonomiczne – szukanie oszczędności poprzez zmniejszenie kosztów. 

─ organizacja pracy, 

─ nieznajomość przepisów 

─ nieprzywiązywanie należytej wagi do stosowania przepisów (np. prowadzenie 

ewidencji czasu pracy na potrzeby kontroli). 

Powtarzającą się przyczyną powstawania nieprawidłowości w zakresie czasu pracy 

wykazywaną przez pracodawców i inspektorów pracy, są przesłanki ekonomiczne. To 

powoduje liczne nieprawidłowości w prowadzeniu ewidencji czasu pracy. 

Ukrywanie, rzeczywiście przepracowanego przez pracowników czasu pracy, powoduje 

brak konieczności wypłacania wynagrodzenia i stosownych dodatków za pracę w godzinach 

nadliczbowych w należnej wysokości, co związane jest ze zmniejszaniem kosztów 

prowadzonej działalności. 

Prowadzenie ewidencji czasu pracy - związane jest ściśle z naliczaniem i  wypłacanym 

pracownikom wynagrodzenia za pracę, a to, z kolei jest przedmiotem kontroli różnych organów 

(ZUS, Urzędy Skarbowe, PIP, dowód w ewentualnych procesach przed sądami). Dlatego też, 

pracodawcy chcąc uniknąć dodatkowych kosztów, nie prowadzą lub nierzetelnie prowadzą 

ewidencję czasu pracy, a pracowników wynagradzają nie wykazując tego w żadnym 

dokumencie (tzw. szara strefa). 

 

Podsumowanie i wnioski 

 Uznając zagadnienia czasu pracy za jeden z najważniejszych elementów stosunku pracy, 

mający bezpośredni wpływ na wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku 

pracy należy kontynuować kontrole w tym zakresie szczególną uwagę należy zwrócić 

jednak na pracodawców, wprowadzających wydłużone okresy rozliczeniowe.  

 

 Z dokumentacji kontrolnych wynika, że do stwierdzenia lub ustalenia nieprawidłowości 

w zakresie nierzetelności prowadzonej ewidencji czasu pracy, koniecznym jest 

weryfikowanie przedkładanej do kontroli dokumentacji tj. ewidencji czasu pracy o inne 

źródła potwierdzające świadczenie przez pracowników pracy. Mogą to być np. logowania 

do komputerów, raporty kasowe, książki wydawania broni, książki wydawania kluczy itp. 

Trzeba tu także podnieść inny problem tj. posiadania legitymacji – uprawnienia do żądania 

przez inspektorów dokumentacji dotyczącej prowadzonej kontroli w tym od innego 

podmiotu na rzecz którego świadczona była praca.  
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 Obowiązek pracodawcy przechowywania dokumentacji związanej z prawidłowym 

naliczeniem wynagrodzenia za czas faktycznie przepracowany dotyczy tylko ewidencji 

czasu pracy. Brak obowiązku przechowywania harmonogramów pracy bądź innej 

dokumentacji wskazującej na rzetelność zaewidencjonowania czasu pracy na 

indywidualnej karcie ewidencji czasu pracy pracownika, stwarza inspektorom pracy 

trudność w ocenie czasu pracy i prawidłowości wypłaty wynagradzania. 

 

 Kwestia czasu pracy powiązana jest ściśle z wypłatą świadczeń wynikających ze stosunku 

pracy i odprowadzaniem stosownych składek ubezpieczeniowych. Kwestia naliczania 

dodatków w różnych wysokościach nastręcza pracodawcom wiele kłopotów z późniejszą 

ewentualną korektą nieprawidłowości. Należałoby rozważyć wprowadzenie jednakowej 

wysokości dodatku do wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych. 

Szczególne uzasadnienie powyższej tezy, występuje w równoważnym czasie pracy 

w wydłużonych okresach rozliczeniowych. 

 

 Uproszczenie regulacji prawnych oraz jednoznaczne artykułowanie (nie budzące 

wątpliwości prawnych, co do sposobu realizacji obowiązków z nich wynikających 

przez osoby uprawnione) przepisów dotyczących czasu pracy, co zmniejszy ilość 

naruszeń przez pracodawców oraz ułatwi kontrolę ich przestrzegania. 

 

Propozycje zmian w przepisach prawa 

1. Zakres przedmiotowy nowelizacji. W jakim zakresie przepisy dotyczące wydłużania 

okresów rozliczeniowych oraz zmian w organizacji czasu pracy znajdują zastosowanie 

wobec członków korpusu służby cywilnej, pracowników samorządowych, pracowników 

instytucji kultury, pracowników urzędów państwowych. Część przepisów ustawy obejmuje 

zagadnienia związane z przedłużaniem okresów rozliczeniowych, natomiast część 

przepisów nowelizujących dotyczy organizacji czasu pracy (np. odpracowywanie wyjść 

prywatnych, możliwość dwukrotnego zatrudnienia w tej samej dobie pracowniczej). Część 

tych zagadnień można uznać za uregulowaną w pragmatykach służbowych, np. ustawa 

o służbie cywilnej i ustawa o pracownikach urzędów państwowych zawiera postanowienia 

w zakresie długości okresów rozliczeniowych. Dodać jednak należy, że jakkolwiek 

przepisy te wyznaczają okresy rozliczeniowe, to pragmatyki służbowe nie regulują kwestii 

ich przedłużania. 

 

2. Artykuł 129 § 4 kp. stanowi o braku obowiązku sporządzania rozkładu czasu pracy, 

jeśli z pracownikiem ustali się czas niezbędny do wykonania powierzonych zadań w 

okresie rozliczeniowym ustalonym w zakładzie, albo w umowie o pracę. Ten zapis 

dopuszcza dowolność pracy w każdym systemie czasu pracy – w takim przypadku rozkład 
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czasu pracy ustala sam pracownik, zatem postanowienia tego przepisu niczym nie różnią 

się od zadaniowego czasu pracy, przy czym należy podkreślić, iż przepis art. 140 kp. 

stanowi, że może być on zastosowany jedynie w uzasadnionych przypadkach: rodzajem, 

organizacją albo miejscem wykonywania pracy. Problem interpretacyjny istnieje także czy 

na podstawie rozkładu czasu pracy przedkładanego przez pracownika – pracodawca ma 

obowiązek prowadzenia ewidencji. 

 

3. Zgodnie z przepisem art. 1401 ustawodawca dopuścił możliwość określenia przedziału 

czasowego w którym pracownik sam decyduje o godzinach swojej pracy, brak naszym 

zdaniem jest określenia sposobu ewidencjonowania tych godzin pracy 

(rzeczywistego czasu pracy).  

 

4. Relacja regulaminu pracy do treści porozumienia o zmianie okresów 

rozliczeniowych. Zgodnie z 1041 § 1 pkt 2 kp, regulamin pracy powinien postanawiać 

o przyjętych okresach rozliczeniowych oraz rozkładach czasu pracy przyjętych w 

zakładzie pracy. Jednocześnie w drodze porozumienia o którym mowa w art. 150 § 3 kp 

lub zmiany układu zbiorowego pracy, można dokonać przedłużenia okresu 

rozliczeniowego oraz wprowadzić rozkłady czasu pracy o których mowa w art. 1401 kp 

Ustawodawca wyraźny nacisk położył na ustalenia dokonane w porozumieniu lub 

w układzie zbiorowym pracy, natomiast brak jest obowiązku implementowania tegoż 

porozumienia np. w regulaminie pracy.  

 

5. Brak sankcji za nieterminowe zgłoszenie. Jak wykazuje praktyka, często występują 

przypadki przekazania do OIP informacji ze znacznym opóźnieniem.  

 

6. Brak jest także obowiązku wskazania okresu obowiązywania porozumienia 

o wydłużonym okresie rozliczeniowym. Powyższe także dotyczy daty początkowej od 

której ustalono okres rozliczeniowy. 

 

7. Kontrowersje budzą także granice dopuszczalności elastyczności nierównomiernego 

rozkładu czasu pracy w wydłużonym okresie rozliczeniowym. 

 

8. Możliwość zmiany rozkładów czasu pracy. Omawiana nowela dokonała 

szczegółowego opisania rozkładów czasu pracy, w zakresie formy, okresu jaki obejmują, 

kiedy ich wprowadzenie jest konieczne. Wobec tak szczegółowej regulacji, rodzi się 

pytanie czy nadal można uznać za dopuszczalne zmienianie doręczonych już 

pracownikom rozkładów czasu pracy, o ile zostanie to wprost przewidziane 

w wewnątrzzakładowych źródłach prawa pracy.   
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9. Prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników zatrudnionych w tzw. ruchomym 

czasie pracy. Artykuł 1401 kp wprowadza tzw. ruchomy rozkład czasu pracy, 

w szczególności zakładający, że pracownik może samodzielnie decydować o godzinie 

rozpoczynania pracy, w ramach widełek ustalonych przez pracodawcę. Rodzi się pytanie 

w jaki sposób pracodawca powinien prowadzić ewidencję czasu pracy takich 

pracowników. Przykładowo, jeżeli pracodawca zobowiązuje pracowników do 

rozpoczynania pracy w godzinach od 08.00 do 10.00 i zakończenia w godzinach od 16.00 

do 18.00, z zachowaniem normy 8 godzinnej. Jeżeli pracownik faktycznie rozpoczął pracę 

o godzinie 08.30 i zakończył o godzinie 16.30, powinno to zostać odnotowane w ewidencji 

czasu pracy. Czy wobec powyższego pracodawca może ewidencjonować czas pracy 

wskazując jedynie ilość godzin przepracowanej w danej dobie pracowniczej, np. 8 godzin 

w danym dniu. Należy wskazać, że tego rodzaju zapis (obecnie również stosowany) 

uniemożliwia weryfikację czy pracownik skorzystał z prawa do odpoczynku dobowego lub 

tygodniowego.  

 

10. Wskazać należy, że artykuł 129 kp wprowadzający możliwość przedłużenia okresu do 12 

miesięcy posługuje się zwrotami niedookreślonymi, które mogą być problemem 

w stosowaniu przepisów i budzić wątpliwości co do prawidłowości ich stosowania. 

Przesłanki dopuszczające wydłużenie okresu rozliczeniowego zostały ujęte jako 

„przyczyny obiektywne lub technologiczne lub dotyczące organizacji czasu pracy”. 

Ograniczeniem we wprowadzeniu przedłużonego okresu rozliczeniowego jest natomiast 

wymóg przestrzegania „ogólnych zasad dotyczących bezpieczeństwa i zdrowia 

pracownika”. Oba te sformułowania są na tyle ogólne, że ich wykładnia może prowadzić 

do bardzo rozbieżnej praktyki. Wątpliwości te już są sygnalizowane przez organizacje 

związkowe, co potwierdza rodzące się zastrzeżenia i wątpliwości związane 

z ogólnikowością sformułowań ustawowych.  

 

11. Brak uregulowań w zakresie zasad wyborów przedstawicieli pracowników. Jednoznaczne 

postanowienia że winni to być przedstawiciele załogi nie przedstawiciel, wskazuje na 

nowe regulacje prawne w tym zakresie. 

 

12. Doprecyzowanie w sposób jednoznaczny i nie budzący wątpliwości zapisów art. 151 § 5 

Kp. w zakresie ustalania dopuszczalnej liczby godzin pracy ponad określony w umowie 

wymiar czasu pracy pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy, 

których przekroczenie uprawnia pracownika, oprócz normalnego wynagrodzenia także do 

dodatku do wynagrodzenia, poprzez wskazanie, iż dokonane ustalenia muszą być 

zawarte poniżej liczby godzin wynikających z wymiaru pełnego etatu. 
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13. Wprowadzenie regulacji prawnych, które zobowiązywałyby pracodawcę do 

powiadamiania pracowników o wprowadzeniu przedłużonego okresu rozliczeniowego. 

O ile bowiem pracodawca ma obowiązek zapoznawania nowo zatrudnianych 

pracowników z treścią regulaminu pracy oraz powiadamiania pracowników o każdej 

zmianie regulaminu z 2-tygodniowym wyprzedzeniem, o tyle podobnego obowiązku nie 

ma w stosunku do treści porozumienia. Skutkiem tego, w czasie kontroli inspektorzy pracy 

stwierdzają, że został zastosowany inny system, rozkład lub okres rozliczeniowy niż 

wynikający z przepisów wewnątrzzakładowych, a pracownik nie jest świadomy tego faktu. 

 

14. Istnieje uzasadniona potrzeba uregulowania sprawy doby pracowniczej „wychodzącej, 

poza okres rozliczeniowy, np. pracownik w dniu 31.03.2015 r. (objęty kwartalnym okresem 

rozliczeniowym) rozpoczyna pracę o 22.00 i ma świadczyć pracę do 6.00 rano 01.04.2015 

r. Powstają wątpliwości, do której doby zaliczyć ten czas pracy. Przyjęto zasadę, że czas 

ten zaliczany jest do pierwszego okresu rozliczeniowego. Aby rozwiązać wszelkie w tym 

zakresie wątpliwości, wskazanym wydaje się uregulowanie  tej zasady w postaci przepisu 

prawa. 

 

15. Zasadnym jest wprowadzenie jednoznacznej regulacji prawnej pojęcia „dnia wolnego”. 

W tym zakresie pojawiły się różne koncepcje związane z tym określeniem. Należy wśród 

nich wskazać następujące: to dzień kalendarzowy, oderwany od doby pracowniczej; to 

okres 24 godzin od momentu zakończenia pracy przez pracownika; to okres 24 godzin od 

momentu zakończenia 11 godzinnego dobowego odpoczynku pracownika; to okres 24 

godzin od momentu zakończenia doby pracowniczej. 

 

4. Egzekwowanie praw pracowniczych w zakresie wypłaty 

wynagrodzenia i innych świadczeń ze stosunku pracy 

Cel i zakres realizacji zadania 

Celem kontroli, w ramach tematu „Egzekwowanie praw pracowniczych w zakresie 

wypłaty wynagrodzenia i innych świadczęń ze stosunku pracy” było przedstawienie 

stanu przestrzegania przepisów płacowych, na podstawie losowo wybranych 

pracodawców, reprezentatywnych dla branż występujących na terenie objętym kompetencją 

Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu. 

W roku 2015 na terenie województwa dolnośląskiego inspektorzy pracy przeprowadzili 

112 kontroli u 107 pracodawców. Liczbę przeprowadzonych kontroli w zależności od 

wielkości zatrudnienia przedstawiono w tabeli 28. 

 

 

Tabela 28. Kontrole przeprowadzone przez inspektorów pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy 

w roku 2015 w zakresie wypłaty wynagrodzenia i innych świadczeń według wielkości 

zatrudnienia. 
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Wielkość zatrudnienia 
Liczba 
kontroli 

Od 1 do 9 zatrudnionych 34 

Od 10 do 49 zatrudnionych 45 

Od 50 do 249 zatrudnionych 20 

Powyżej 250 zatrudnionych 13 

Razem 112 

 
U pracodawców objętych kontrolami pracowało łącznie 15 528 osób, w tym: 

 na podstawie umów cywilno–prawnych -  2 101,  

 w ramach samozatrudnienia -  9,  

 cudzoziemców - 23,  

 w ramach stosunku pracy - 13 408, w tym: 

 niepełnosprawnych - 276, 

 kobiet -  6 442  

 pracowników młodocianych – 18, 

Środki prawne 

W wyniku przeprowadzonych kontroli wydano:  

 65 decyzji płacowych, na łączną kwotę 1 042 497,1 zł  nakazujących wypłatę 

zaległego wynagrodzenia dla 514 pracowników; 

 66 wystąpień zawierających 183 wnioski; 

 4 polecenia ustne - płacowe, które zostały w trakcie kontroli wykonane 

i  skutkowały wypłatą zaległego wynagrodzenia dla 26 pracowników na kwotę 

43982,79 zł. 

W trakcie przeprowadzonych kontroli stwierdzono popełnienie 34 wykroczeń z art. 282 

§ 1 pkt. 1 K.p., w związku, z czym wymierzono odpowiedzialnym za ich popełnienie 

14 mandatów karnych, na łączną kwotę 16 100 zł. W 18 przypadkach zastosowano środki 

wychowawcze (dotyczące 23 wykroczeń). 

                  W wyniku przeprowadzonych kontroli skierowano wobec obwinionych 2 wnioski 

do sądów karnych, zawierające 4 wykroczenia. Zakończyły się 2 sprawy w ramach, których, 

w jednym przypadku obwinionego ukarano grzywną w wysokości 3 000 zł, a w drugim 

przypadku sprawcę uniewinniono. 

                 W jednym przypadku skierowano zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu 

popełnienia przestępstwa z art. 218 § 3 kk. Sprawa jest w toku. 
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Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości 

Najwięcej stwierdzonych nieprawidłowości dotyczyło w szczególności:  

 niewypłacania wynagrodzenia za pracę (dotyczyło 29 pracodawców). 

 nieterminowego wypłacania wynagrodzenia za pracę,  

W innych przypadkach naruszenia przepisów płacowych miały charakter następujący 

i  dotyczyły:  

 61 przypadków niewypłacenia ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop 

wypoczynkowy, 

 52 przypadki niewypłacenia wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, 

 40 przypadków niewypłacenia wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy 

 38 przypadków niewypłacenia dodatków za pracę w porze nocnej.  

W pozostałych przypadkach ilość stwierdzonych nieprawidłowości oscylowała od 1 do 

24. Jakkolwiek ww. sprawy stanowiły znaczną ilość, to w zakresie kwotowym były niewielkie 

i w części (w szczególności wynagrodzenie za urlop i ekwiwalent urlopowy) dotyczyły 

niewypłacania tych składników wynagrodzenia. Spowodowane to było złą sytuacją finansową 

firm. Należy dodać, że kontrolowane zakłady w zdecydowanej większości należały do firm 

o stabilnej kondycji finansowej. Nieprawidłowości płacowe wystąpiły w szczególności 

w firmach o złej sytuacji finansowej. 

 

Przyczyny naruszeń 

Przyczynami powstałych nieprawidłowości były w szczególności:  

 brak środków finansowych, co stwierdzono w 30 przypadkach  

 nieznajomość przepisów prawa, co stwierdzono w 32 przypadkach.  

 

Efekty działań kontrolnych 

 

 

 

Poniżej przedstawiono przykłady efektów uzyskanych w wyniku przeprowdzonych 

kontroli w roku 2015: 

 w firmie z Lubania stwierdzono niewypłacenie 29 pracownikom wynagrodzenia na 

kwotę 25 207,31zł. W wyniku realizacji nakazu płacowego zaległe wynagrodzenie 

zostało wypłacone. Inspektor pracy ukarał prezesa zarządu grzywną w wysokości 

1 300 zł; 

Łącznie w wyniku działań inspektorów pracy wypłacono z tytułu zaległego 

wynagrodzenia 281 460,49 zł należnych 299 pracownikom. 
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 w firmie z Kiełczowa stwierdzono niewypłacenie 18 pracownikom wynagrodzenia na 

kwotę 43 016,8 zł . W wyniku polecenia płacowego, zaległość uregulowano a inspektor 

pracy ukarał prezesa firmy grzywną w wysokości 1 000 zł; 

 w firmie. z Wrocławia stwierdzono nienaliczanie dodatków za pracę w godzinach 

nadliczbowych w związku z ponowną pracą w tej samej dobie pracowniczej. W wyniku 

realizacji wniosku inspektora pracy, wypłacono 104 pracownikom zaległe dodatki 

w  wysokości 6 172 zł; 

 w firmie z Wałbrzycha stwierdzono niewypłacenie 3 pracownikom ekwiwalentu 

pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy na kwotę 3 500 zł. Zaległość 

uregulowano a inspektor pracy ukarał prezesa zarządu grzywną w wysokości 1 000 zł. 

 

Podsumowanie i wnioski 

Najpoważniejszym problemem w płacach jest dyskryminacja płacowa, zupełnie 

niewidoczna w kontrolach inspekcji pracy. Szczególnie nabrzmiały jest ten problem w szeroko 

rozumianej „budżetówce”. Sposób finasowania utrwala duże i nieuzasadnione zróżnicowanie 

wynagrodzenia (np. na stanowiskach pielęgniarki dochodzące do 100% wynagrodzenia). 

Należy zrozumieć, że dyskryminacja płacowa, to nie tylko wartość minimalna dla wszystkich, 

ale i równa płaca maksymalna na podobnych stanowiskach pracy. Dotychczasowe próby nie 

przyniosły oczekiwanych rezultatów (np. Uniwersalna Metoda Wartościowania Pracy). Należy 

szukać rozwiązań stosowanych w innych krajach Unii Europejskiej jak np. taryfikacja 

branżowa lub uzależnienia finasowania od przystąpienia do UZP. 

 Sprawą budzącą duże kontrowersje, jest regulacja wynagrodzenia za urlop 

wypoczynkowy. Po pierwsze, czy już na etapie ilości dni urlopu nie dochodzi do naruszenia 

prawa z następujących powodów: 

 czym uzasadnić wymiar urlopu podstawowego  w wysokości 20 dni i 26 dni, przy 

wydłużeniu okresu wyczekiwania na emeryturę, czy nie należałoby wprowadzić urlopu 

podstawowego w jednej wartości dla wszystkich zatrudnionych (jak jest w większości 

krajów Unii Europejskiej). Pozwoliłoby to na uproszczenie obrotu kadrowego poprzez 

zniesienie obowiązku dokumentowania okresów nauki i zatrudnienia; 

 należy w Kodeksie pracy wprowadzić czytelne zasady dotyczące nabycia prawa do 

urlopu dodatkowego; 

 przy ewentualnej zmianie treści art. 172 kp. należy rozważyć przyjęcie, jako zasady 

podstawy naliczenia wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy, średniej z 12 m-cy tj. 

powrócić do jednej metody obliczania podstawy zarówno świadczeń z ubezpieczenia 

społecznego jak i wynagrodzenia za urlop. Analiza stosowanych u pracodawców 

programów płacowych wykazała, że programy te „ustawione” są na 3 ostatnie m-ce.  

 w rozporządzeniu urlopowym uzależnienie podstawy naliczenia (tj. z 3 lub 12 m-cy) od 

znacznego wahnięcia, jest, co najmniej niezrozumiałe, biorąc pod uwagę zasadę, wg. 
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której płace winne być określane ściśle. Nadto brak sprzężenia zwrotnego w zakresie 

składników wynagrodzenia, od których opłacane są składki ubezpieczeniowe 

a wysokością podstawy naliczenia wynagrodzenia za urlop, czy ekwiwalentu 

urlopowego. Kontrole wykazują, że często stosowane premie uznaniowe, 

indywidulane, motywacyjne nie wchodzą do podstawy naliczenia ww. składników, bo 

pracodawcy, pomimo że naliczane są od nich składki na ubezpieczenie społeczne, 

uciekają w pojęcie nagrody. 
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VI. Działania w obszarze legalności zatrudnienia 

1. Kontrola legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej 

obywateli polskich 

Cel i zakres realizacji zadania 

Kontrole przeprowadzone w roku 2015 r. przez inspektorów pracy Okręgowego 

Inspektoratu Pracy we Wrocławiu miały na celu ustalenie stanu faktycznego 

w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących legalności zatrudnienia, 

w  tym określenie skali nielegalnej pracy, przyczyn naruszeń obowiązujących przepisów 

oraz nowych zjawisk i tendencji.  

Łącznie w roku 2015  przeprowadzono 2 270 kontroli w zakresie legalności zatrudnienia 

i innej pracy zarobkowej. Kontrole w te objęły : 

 1 663 podmiotów zatrudniających do 10 pracowników,  

 480 podmiotów zatrudniających od 11 do 50 pracowników  

 127 podmiotów zatrudniających pow. 50 osób.  

Kontrolą legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej w roku 2015 objęto łącznie 14 878 

osób. 

 

Środki prawne 

W 2015 roku inspektorzy OIP we Wrocławiu skierowali do Prokuratury 9 

zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa dotyczących naruszenia art. 218 § 1 

i 3 zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa dotyczących naruszenia art. 219 

kodeksu karnego. 

 

 

Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości 

Kontrole przeprowadzone w roku 2015 potwierdziły występowanie szeregu 

nieprawidłowości w obszarze legalności zatrudnienia i wykonywania innej pracy zarobkowej. 

Naruszenia przepisów ujawnione w toku kontroli prowadzonych przez inspektorów pracy od 

kilku lat pozostają niezmiennie te same, czyli: 

 zatrudnianie  pracowników bez potwierdzania umowy o pracę i jej warunków na piśmie; 

 niezgłaszanie pracowników jak i osób którym powierzono wykonywanie innej pracy; 

 zarobkowej na podstawie umów cywilnoprawnych (w przypadkach gdy jest to 

wymagane); 

 do ubezpieczenia społecznego; 

 nie zawiadamianie Powiatowego Urzędu Pracy o podjęciu zatrudnienia, innej pracy; 

 zarobkowej lub działalności pozarolniczej. przez  osoby pozostające w ewidencji osób; 
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 zarejestrowanych jako osoby bezrobotne; 

 nieterminowe zgłaszanie do ubezpieczenia społecznego w szczególności osób którym 

powierzono wykonywanie innej pracy zarobkowej; 

 nieopłacanie należnych składek na Fundusz Pracy. 

Przeprowadzone w 2015 roku kontrole wykazały nielegalną pracę tj: 

 bez potwierdzenia na piśmie rodzaju i warunków zawartej z pracownikiem umowy 

o pracę - w przypadku 118 osób; 

 niewypełnienie w całości wymaganego obowiązku zgłoszenia do ubezpieczenia 

społecznego w przypadku 250 osób, natomiast nieterminowe zgłoszenie dotyczyło 

1 219 osób; 

 stwierdzono ponadto blisko 85 przypadków niepowiadomienia przez bezrobotnego 

właściwego powiatowego urzędu pracy o podjęciu zatrudnienia, innej pracy 

zarobkowej lub działalności. We wskazanej liczbie, obowiązku tego nie dopełniły 24 

osob pobierające zasiłek dla bezrobotnych. 

  w 2015 roku odnotowano liczne nieprawidłowości dotyczące odprowadzenia  składek 

na Fundusz Pracy. Nieopłacenie składek stwierdzono w przypadku 1092 osób na sumę 

149 346 zł. Opóźnienia w opłacaniuskładek na  Fundusz Pracy dotyczyły  6 953 osób; 

 wykazano nieprawidłowości polegające na niezgłoszeniu do ZUS wymaganychdanych 

lub zgłoszeniu nieprawdziwych danych mających wpływ na wymiar składek na 

Fundusz  Pracy.  

 

Podczas przeprowadzanych kontroli w 2015 r. inspektorzy pracy stwierdzili znaczne 

naruszenie ww. przepisów w wielu podmiotach gospodarczych. Takim przykładem są m.in. 

kontrole przeprowadzone przez  inspektorów pracy w 3 podmiotach gospodarczych w których 

stwierdzone nielegalne zatrudnienie i wykonywanie innej pracy zarobkowej dużej liczby osób  

tj.: 

 W zakładzie pracy z siedzibą w Śwodnicy zakresem kontroli objęto przestrzeganie 

przez pracodawcę wybranych zagadnień z zakresu przepisów prawa pracy w tym 

bhp oraz przepisów dot. legalności zatrudnienia i wykonywania innej pracy 

zarobkowej. W trakcie przeprowadzonej kontroli ujawniono brak 

potwierdzenia na piśmie rodzaju i warunków zawartej umowy o pracę z 12 

pracownikami. W wyniku kontroli doprowadzono do zalegalizowania 

zatrudnienia 9 pracowników poprzez potwierdzenie umów o pracę oraz 

zgłoszenie ich danych osobowych do ubezpieczenia społecznego. 

 

 W trakcie przeprowadzonych czynności kontrolnych w firmie ogólnobudowlanej 

z Wrocławia stwierdzono brak zgłoszenia do obowiązkowych ubezpieczeń 

społecznych co najmniej 8 osób świadczących pracę zarobkową, jak 

i popełnienia przez pracownika wykroczenia z art. 601 § 1 Kodeksu wykroczeń, 
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poprzez powierzenie co najmniej 3 osobom na podstawie ustnie zawartych 

umów o dzieło, wykonywania innej pracy zarobkowej, zadaniem której było położenie 

gładzi szpachlowej w budynku mieszkalnym bez dopełnienia obowiązku 

zarejestrowania działalności gospodarczej; 

 

 W trakcie przeprowadzonych czynności kontrolnych w zakładzie pracy z siedzibą we 

Wrocławiu stwierdzono brak zgłoszenia do obowiązkowych ubezpieczeń 

społecznych co najmniej 10 osób świadczących pracę zarobkową na podstawie 

pisemnie zawartych umów zleceń, brak zgłoszenia wymaganych danych do 

ubezpieczenia społecznego mających wpływ na wymiar składek na Fundusz 

Pracy za 1 osobę oraz nieterminowe zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego co 

najmniej 7 osób wykonujących inną pracę zarobkową na podstawie umów 

cywilnoprawnych. 

 

Przyczyny naruszeń 

 

Według pracodawców, przedsiębiorców: 

 koniecznośc obniżania i tak wysokich wg. nich kosztów pracy; 

 duży stopień obwarowania formy zatrudnienia mało elastycznymi regulacjami 

prawnymi, które w dodatku ulegają częstym zmianom, co w znacznym stopniu 

ogranicza swobodę prowadzenia przez nich działalności gospodarczej.; 

 chęc uniknięcia przez nich czasochłonnych i skomplikowanych procedur urzędowych, 

które zdaniem pracodawców i przedsiębiorców są często postrzegane jako 

skomplikowane, niejasne i kłopotliwe działania które odstręczają wielu z nich od 

legalizacji zatrudnienia i wykonywania innej pracy zarobkowej. 

 

Według inspektorów pracy: 

 pracodawcy nierzadko kierują się świadomością okresowego zatrudniania osób do 

przy krótkotrwałym zatrudnianiu np., do prac wykończeniowych, porządkowych lub 

w związku z realizacją kontraktów na wszelkie prace remontowe i nie traktują ich 

w  zakresie praw pracowniczych oraz swoich obowiązków na równi z pracownikami 

zatrudnionymi na stałe; 

 

 należy wskazać, że umowy cywilnoprawne mogą być zawierane w formie ustnej (w tym 

powszechnie stosowanych umów o dzieło)  oraz brak jest przepisu, który 

zobowiązał by pracodawcę lub przedsiębiorcę do przechowywania w miejscu 

pracy kopii tych umów jako dowodu zawarcia ich na piśmie jak i dowodu 

zgłoszenia ich do ubezpieczenia społecznego. Dostarczenie tych dokumentów – na 

żądanie inspektora pracy – po kilku dniach nie zawsze świadczy o tym, że umowa taka 
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została sporządzona w terminie a jedynie potwierdza dopełnienie tego obowiązku 

w związku z prowadzonymi czynnościami kontrolnymi; 

 

 w ocenie pracodawców, powierzenie pracy na okres kilku miesięcy w roku, zwalnia 

podmiot zatrudniający z obowiązku prowadzenia pełnej dokumentacji 

pracowniczej. Należy także podkreślić, że bezpośrednie dotarcie inspektorów pracy 

do miejsc wykonywania pracy w rolnictwie (pola, sady, szklarnie) jest często 

niemożliwe, bez uprzedniego zgłoszenia się do siedziby podmiotu lub 

przeprowadzenia wcześniejszego rozpoznania (do czego inspektor pracy nie jest 

formalnie uprawniony)- powyższe okoliczności stanowią barierę ograniczającą 

skuteczne zwalczanie nielegalnej pracy w sektorze rolniczym; 

 

 ujawnione naruszenia przepisów wynikały na ogół ze świadomego działania 

pracodawców i przedsiębiorców, podejmowanego najczęściej w celu 

osiągnięcia nienależnych korzyści finansowych; 

 

 nadal trwającą słabą świadomość „małych” przedsiębiorców w zakresie 

obowiązku zapewnienia przestrzegania przepisów prawa pracy w tym przepisów dot. 

legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej. Dalej w branży gastronomicznej 

pokutuje wykonywanie pracy na tzw. próbę, sprawdzenia umiejętności osoby 

zgłaszającej chęć podjęcia zatrudnienia; 

 

 na nielegalną formę świadczenia pracy często godzą się sami pracobiorcy, dla 

których może być korzystne otrzymywanie nie zadeklarowanego wynagrodzenia 

(dochodu), zwłaszcza jeśli równocześnie pobierają zasiłek dla bezrobotnych,  

korzystają z pomocy społecznej, pobierając zasiłki i inne świadczenia (dodatki 

rodzinne, zasiłki wychowawcze, dodatki mieszkaniowe, stypendia itp.), których 

przyznanie i wysokość jest uzależniona od wykazanego dochodu. Dotyczy to również 

uczniów i studentów a więc młodzież uczącą się do 26 roku życia, którzy dysponując 

ubezpieczeniem zdrowotnym, nie są zainteresowani uzyskiwaniem dochodu 

pomniejszonego o podatek dochodowy od osób fizycznych i ewentualne składki na 

ZUS lub osób które posiadają zobowiązania (alimenty, tytuły egzekucyjne itp.). 

 

Efekty działań kontrolnych 
 
Wyniki działań kontrolnych w zakresie legalności zatrudnienia i innej pracy 

zarobkowej przedstawiono w tabeli 29. 
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Wyszczególnienie 
Liczba 
osób 

Kwota 

 [zł] 

Potwierdzenie na piśmie rodzaju i warunków 
zawartej z pracownikiem umowy o pracę 

 
96 

 
x 

Zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego 205 x 

Opłacone zaległe składki na Fundusz Pracy 1 316 136 941 

 

Z przedstawionej tabeli wynika, iż w 2015 roku 96 osobom na piśmie  rodzaj i warunki 

zawartej umowy o pracę oraz dokonano zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego 

w przypadku 205 osób. Opłacono także w trakcie trwania kontroli należne składki na Fundusz 

Pracy za 1316 osoby na łączną kwotę 136 941 zł.  

         Analiza legalności zatrudnienia i wykonywania innej pracy wykazała wzrost 

efektywności w wynikach kontroli przeprowadzonych w 2015 roku. 

Często podczas przeprowadzanych czynności kontrolnych inspektorzy pracy zaczęli 

kwestionować zawarte z osobami poddanymi kontroli umowy cywilnoprawne nazwane przez 

płatnika potocznie „umowami o dzieło” powiadamiając o powyższym fakcie Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych. Przykładem niech będzie kontrola przeprowadzona przez ZUS we 

Wrocławiu, u płatnika. Na podstawie powiadomienia inspektora pracy, w wyniku ustaleń 

dokonanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych we Wrocławiu, zakwestionowano 

zawarte z 59 osobami umowy cywilnoprawne nazwane przez płatnika „umowami 

o dzieło”. Protokołem kontroli z dnia 08 września 2015 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych 

dokonał przypisu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, Fundusz 

Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za okres objęty kontrolą tj. 

od dnia 01 września 2012 r do dnia 31 maja 2014 r. 

 

Współpraca z innymi organami 

Realizując obowiązki określone w ustawie o Państwowej Inspekcji Pracy, w ramach 

podejmowanych zadań z zakresu kontroli legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej, 

inspektorzy pracy OIP we Wrocławiu współdziałają z innymi organami, w szczególności 

z  urzędami pracy, policją, Strażą Graniczna, Służbą Celną, urzędami skarbowymi 

i z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Najczęstszą formą tego współdziałania są 

powiadomienia wyżej wymienionych organów o naruszeniu przepisów dot. legalności 

zatrudnienia. 

W 2015 roku bardzo dobrze układała się współpraca między jednostkami terenowymi 

PIP i powiatowymi urzędami pracy. Uzyskiwanie informacji dotyczących osób 

Tabela 29. Efekty działań kontroli przeprowadzonych przez inspektorów pracy 

Okręgowego Inpektoratu Pracy we Wrocławiu w roku 2015. 
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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. 

W ostatnim okresie poprawiła się współpraca z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. 

Przykład działań w zakresie tej współpracy opisano w poprzednim punkcie materiału. 

Z kolei,urzędy skarbowe na powiadomienia do nich kierowane, często zwracają się 

z  prośbą do PIP o udostępnienie dokumentacji przeprowadzonych kontroli u danego 

przedsiębiorcy w części istotnej dla przeprowadzenia 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. Pod koniec 2015 roku nastąpił pewien przełom w zakresie 

współpracy -. Urząd Skarbowy we Wrocławiu dla dzielnicy Psie Pole wystąpił OIP we 

Wrocławiu z prośbą o podjęciu wspólnej kontroli w dwóch podmiotach gospodarczych 

w  rażący sposób naruszający wg. nich przepisy prawa podatkowego mając także informacje 

o nielegalnym w nich zatrudnieniu. Z przyczyn niezależnych od OIP, czynności kontrolne 

zostały przełożone na m-c luty 2016 roku. 

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. 

W roku 2015 dość dobrze układała się współpraca z urzędami celnymi z terenu woj. 

dolnośląskiego. Urzędy celne kierowały do OIP we Wrocławiu zawiadomienia w tym informacje 

o podejrzeniach występowania nieprawidłowości w zakresie legalności zatrudnienia, dot. 

wykonywania pracy bez potwierdzenia umów o pracę jak i podejmowania pracy w warunkach 

wskazujących na istnienie stosunku pracy. Do OIP we Wrocławiu wpłynęły głównie 

zawiadomienia dot. nieprawidłowości z zakresu przestrzegania przepisów prawa pracy 

głównie w podmiotach prowadzących tzw. automaty do gry. Biorąc pod uwagę, iż w większości 

przypadków były to zawiadomienia trafne, w przyszłości należałoby opracować jednolity 

system koordynacji działań kontrolnych i prewencyjnych realizowanych przez te dwie instytucje 

jakimi są PIP i urzędy celne. 

Współpraca z policją realizowana jest na zasadzie wzajemnych oficjalnych wniosków 

pisemnych o współudział w kontrolach. Wnioski te pojawiają się jednak dość sporadycznie i są 

rozpatrywane na bieżąco w miarę potrzeb.  

Więcej informacji na temat współpracy z innymi organami przedstawiono w rozdziale 

„Współdziałanie”. 
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Podsumowanie i wnioski 

Przeprowadzone kontrole wykazały, że skala nieprawidłowości, jakie zostały 

ujawnione w roku 2015, zwłaszcza w zakresie zatrudnienia i powierzania innej pracy 

zarobkowej utrzymują się w większości badanych zagadnień na zbliżonym poziomie. Nadal 

ujawniane są praktyki mające na celu obejście przepisów, przez stosowanie tzw. okresów 

próbnych, podczas których ocenia się przydatność danej osoby do określonej osoby, 

zatrudniając ją bez potwierdzenia umowy na piśmie i bez zgłoszenia do ubezpieczenia 

społecznego. Nadal w wielu przypadkach zawierane są umowy „na wszelki wypadek” (np. 

kontroli PIP) które faktycznie istnieją tylko przez okres wykonywania pracy, zaś po jej 

zakończeniu pieniądze przekazywane są do ręki pracobiorcy bez zgłoszenia do ubezpieczenia 

społecznego i odprowadzenia należnego podatku. Niezgłoszenie do ubezpieczenia 

społecznego często ma również miejsce w przypadku pracowników prowadzących działalność 

gospodarczą bądź pobierających emeryturę lub rentę,  którzy nie chcą wykazywać 

dodatkowych dochodów, by nie utracić pobieranego już świadczenia. Także wadliwość wielu 

regulacji prawnych nie zapewnia skutecznego egzekwowania prawa. Pracodawcy mają pełną 

świadomość, że nie ma obowiązku potwierdzania umowy na piśmie przed dopuszczeniem 

pracownika do pracy, lecz dopiero w dniu jej rozpoczęcia) oraz że mają 7 dni na zgłoszenie 

pracownika lub osoby której powierzono wykonywanie innej pracy zarobkowej do 

ubezpieczenia społecznego. W razie wizyty inspektora pracy często oświadczają, że dana 

osoba pracuje od dnia kontroli a w przypadku umów cywilnoprawnych od dnia 

poprzedzającego kontrolę lub od 2-3 dni. W obawie o utratę pracy, stan ten poświadczają także 

pracobiorcy i usługobiorcy. Wobec często takiej zgodności tych oświadczeń, faktu że na wielu 

osobach pracujących w ten sposób ciążą sprawy alimentacyjne jak i komornicze, trudno jest 

w trakcie kontroli wykazać, że osoby te pracują nielegalnie.  

W wielu przypadkach inspektorzy pracy często zastają sytuację, kiedy w dniu wszczęcia 

kontroli, przedsiębiorca  składa oświadczenie z którego wynika,  że aktualnie sam prowadzi 

działalność gospodarczą i nikt nie świadczy pracy na rzecz jego firmy. W związku z powyższym 

zgodnie z art. 13 ustawy o PIP przestał podlegać kontroli Państwowej Inspekcji Pracy 

a wszelkie ustalenia z dokonanych czynności należy udokumentować w notatce służbowej. 

W przypadku gdy stwierdzone naruszenia przepisów będą wykroczeniami, których ściganie 

należy do zadań PIP, dokonane ustalenia powinny stanowić podstawę do podjęcia czynności 

wyjaśniających, o których mowa w Dziale VII Kodeksu postępowania w sprawach 

o wykroczenia, utrwalanych w notatce urzędowej  o której mowa w art. 54 § 3 k.p.w.  

W zaistniałej sytuacji brak jest podstaw prawnych do uznania czynności za kontrolę 

w  rozumieniu ustawy o PIP, a co za tym idzie do zastosowania wobec niego środków 

prawnych z art. 11 ustawy o PIP. 

Inspektorzy pracy w czasie przeprowadzonych kontroli najczęściej spotykali się z: 
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 antydatowaniem zawieranych umów o pracę, czy też potwierdzanych na piśmie umów 

zleceń, najczęściej już samo wszczęcie czynności kontrolnych, mobilizowało 

przedsiębiorców do potwierdzenia rodzaju i warunków zawartej z nim umowy o pracę 

lub umowy cywilnoprawnej; 

 nieodpowiednią podstawa pracobiorców lub zleceniobiorców, była niegrzeczna, 

niekiedy także arogancka. Podczas kontroli często dało się zauważyć brak dobrej woli 

ze strony tych osób ( najczęściej dotyczyło to osób zadłużonych lub mających inne 

problemy finansowe). 

 główną przeszkodą jak i barierą, która często nie raz utrudniała prowadzenie czynności 

kontrolnych był brak poczucia bezpieczeństwa w czasie wykonywanych czynności. 

Zmiana aktualnie panującego stanu rzeczy wymagać będzie nie tylko sankcji 

nakładanych przez organy PIP przeprowadzających kontrole legalności zatrudniania, ale 

wymagać powinna opracowania przez właściwe organy państwowe pełnego 

programu zwalczania zjawiska pracy nierejestrowanej wraz z harmonogramem jego 

wdrażania. 

 

Propozycja zmian legislacyjnych 

 

Z punktu widzenia efektywności przeprowadzanych czynności kontrolnych przez PIP, 

szczególnie istotne są postulowane od kilku lat zmiany mające za zadanie między innymi: 

 ustawowym objęciu przez organy PIP kontrolą legalności zatrudnienia wszystkich 

podmiotów, a więc także tych, które nie są określone w art. 13 ustawy o PIP, jeśli tylko 

zachodzi podejrzenie nielegalnej pracy zarobkowej; 

 umożliwienie organom PIP przeprowadzania kontroli, także byłych pracodawców, 

z  prawem żądania okazania dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy za okres 

nieprzedawniony, zwłaszcza w sytuacji gdy w dniu wszczęcia kontroli (często 

w związku ze skargą) podmiot już nie podlega kontroli PIP, a więc zlikwidować 

ograniczenia wynikające z art. 13 ust. 1 ustawy o PIP zakreślające krąg podmiotów, 

które podlegają kontroli PIP; 

 zmianę przepisu art. 29 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy - poprzez 

wprowadzenie obowiązku potwierdzania na piśmie ustaleń co do rodzaju i warunków 

umowy o pracę przed dopuszczeniem do pracy, a nie jak dotychczas – najpóźniej 

w  dniu rozpoczęcia pracy; 

 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 prace zarobkową 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. 
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Należałoby stworzyć system elektronicznego informowania ZUS i wszelkich organów 

skarbowych o fakcie powierzenia danej osobie pracy, z możliwością dostępu do tejże 

bazy danych przez organy PIP w celu weryfikacji legalności zatrudnienia, jak 

i wykonywania innej pracy zarobkowej; 

 wprowadzenie obowiązku zawierania wszystkich umów cywilnoprawnych w formie 

pisemnej, z obowiązkiem zawierania ich przed dopuszczeniem do pracy, co 

zmniejszyłoby atrakcyjność tej formy powierzania pracy. Zniesienie możliwości 

zawierania umów cywilnoprawnych w formie ustnej. 

 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; niedopełnienie obowiązku 

rejestracyjnego przed dopuszczeniem do pracy powinno samo w sobie wypełniać 

definicję nielegalnego zatrudnienia, i jako takie powinno być zagrożone wysoką 

sankcją; (uwaga - nie postulujemy przy tym obejmowania umów o dzieło składkami 

ZUS; należy zwrócić uwagę, że obecnie mimo ustalenia w ustawie definicji 

nielegalnego zatrudnienia, czyn taki sam w sobie nie jest objęty żadną sankcją, 

a ustawa w swej treści w żadnym innym miejscu poza słowniczkiem, nie używa pojęcia 

nielegalnego zatrudnienia); 

 ustanowienie w przepisach Kodeksu pracy domniemania istnienia stosunku pracy 

w sytuacji, gdy powierzenie pracy nastąpiło bez zawarcia jakiejkolwiek umowy. 

Pozwoliłoby to inspektorom pracy na uniknięcie sytuacji, w której inspektorzy pracy 

w chwili ujawnienia na terenie kontrolowanego podmiotu osób świadczących pracę bez 

umowy i zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego, uzyskują oświadczenie zarówno 

od przedsiębiorcy reprezentującego dany podmiot jak i od pracobiorcy, że strony łączy 

umowa zlecenie lub umowa o dzieło zawarta w formie ustnej. 

 rezygnację z coraz mniej skutecznego systemu karalności na zasadzie wykroczeń 

w prawie karnym, na karalność administracyjną, w trybie kar nakładanych 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  stwierdzenia w trakcie 

kontroli wykroczenia polegającego na naruszeniu przepisów ustawy o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w szczególności: 

 za wykroczenie z art. 122 ust. 1 pkt. 1 a dot. nie dopełnienia obowiązku 

opłacania należnych składek na Fundusz Pracy, 

 za wykroczenie z art. 122 ust. 1 pkt. 2 a dot. m.in. nie zgłaszania wymaganych 

danych mających wpływa na wymiar składek na Fundusz Pracy; 



Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu 

 

 Strona 
131 

 
  

 stworzenia w ramach funkcjonujących organów kontroli zajmujących się 

przestrzeganiem przepisów prawa, w szczególności Policji, Straży Granicznej, ZUS 

i UKS wydzielonych komórek, które współpracując  wspólnie ze sobą realizowałyby 

politykę państwa w kwestii zwalczania szarej strefy; 

 

2. Kontrola legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej oraz 

wykonywania pracy przez cudzoziemców 

 

Cel i zakres realizacji zadania 

Kontrole przeprowadzone w roku 2015 r. przez inspektorów pracy Okręgowego 

Inspektoratu Pracy we Wrocławiu miały na celu ustalenie stanu faktycznego 

w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących legalności zatrudnienia, 

innej pracy zarobkowej oraz wykonywania pracy przez cudzoziemców,w  tym określenie 

skali nielegalnej pracy, przyczyn naruszeń obowiązujących przepisów oraz nowych 

zjawisk i  tendencji.  

W 2015 r. na terenie województwa dolnośląskiego inspektorzy pracy przeprowadzili 301 

kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców, tj. o prawie 60% więcej kontroli niż w roku 

2014.  Było to wynikiem znacznie ściślejszego niż dotąd realizowania wytycznych, aby kontrole 

przeprowadzać w każdym podmiocie powierzającym pracę cudzoziemcom. Kontrolą objęto 

2072 cudzoziemców, w tym: 

 1324 cudzoziemców nieposiadających obywatelstwa państwa członkowskiego 

UE/EOG lub Szwajcarii (2014 r. – 1591 cudzoziemców), wsród których: 

 708 cudzoziemców wykonywało pracę na podstawie umowy o pracę. 

 657 cudzoziemców, od których jest wymagane zezwoleie na pracę, 

 628 cudzoziemców zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę – 

pracujących na podstawie oświadczenia pracodawcy o zamiarze powierzenia 

wykonywania pracy cudzoziemców; 

 62 cudzoziemców posiadających zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania 

pracu w zawodzie wymagających wysokich kwalifikacji; 

 52 cudzoziemców zwolnionych z obowiązku uzyskaknia zezwolenia na pracę – 

posiadających ważną Kartę Polaka. 

 

Środki prawne 

W wyniku przeprowadzonych kontroli w zakresie kontroli legalności zatrudnienia, 

innej pracy zarobkowej oraz wykonywania pracy przez cudzoziemców tematu wydano:  

 47 decyzji, w tym 31 decyzji z rygorem natychmiastowej wykonalności; 

 71 wystąpień zawierających 161 wniosków; 
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 nałożono 6 mandatów na łączną kwotę 8 000 zł; 

 skierowano 28 wniosków do sądu karnego w związku ze stwierdzeniem naruszenia 

przepisów prawa pracy;  

 nałożono 16 środków wychowaczych. 

 

Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości 

Istotne nieprawidłowości bezpośrednio związane z nielegalnym powierzeniem 

pracy cudzoziemcom ujawniono wyłącznie w ok. 10% przeprowadzonych kontroli.  

W przypadku 141 cudzoziemców (w 2014 r.-159 cudzoziemców) stwierdzono 

nielegalne wykonywanie pracy bez zezwolenia na pracę. Analiza danych z kontroli 

wskazuje, że ponad 80% przypadków stwierdzonego nielegalnego wykonywania pracy 

dotyczyło cudzoziemców posiadających obywatelstwo Ukrainy (tj. 115 ze 141 cudzoziemców). 

Można zasadnie stwierdzić, iż przeważająca większość ujawnionych przypadków 

nielegalnej pracy cudzoziemców jest związana z naruszeniami uproszczonego systemu 

podejmowania pracy przez obywateli tego kraju. Niestety mimo zmiany stanu prawnego 

w maju 2015 r. nie został zmieniony zakres gromadzonych danych statystycznych, w efekcie 

brak jest szczegółowych danych dot. ilości przypadków nielegalnego wykonywania pracy przez 

cudzoziemców, będących wprost skutkiem powierzania pracy obywatelom Ukrainy po 

01.05.2015r. na innych warunkach, niż wskazane w oświadczeniu zarejestrowanym w PUP. 

Bezsporne natomiast jest to, że tylko niewielki procent tych przypadków (10 przypadków) 

dotyczy powierzenia cudzoziemcowi pracy na podstawie oświadczenia przez okres 

dłuższy niż dopuszczane 6 m-cy, które mogą wskazywać na winę umyślną w naruszaniu 

przepisów (z zastrzeżeniem, że w rzeczywistości obecnie praktycznie niemożliwe jest 

ujawnienie przez IP przypadków przekroczenia tego okresu w związku z pracą w kilku 

niepowiązanych ze sobą podmiotach). 

Tylko w przypadku 1 kontroli — prowadzonej wspólnie z funkcjonariuszami straży 

granicznej — inspektor pracy stwierdził nielegalny pobyt cudzoziemców wykonujących 

pracę – dotyczyło to 21 cudzoziemców.  Szczegółowe informacje dotyczące tej kontroli 

przedstawiono poniżej. 

Firma z siedzibą w Serbii — firma z siedzibą w Dzierżoniowie 

Z uwagi na uzyskane informacje o możliwości naruszania przepisów przy zatrudnianiu 

cudzoziemców, została przeprowadzona w sposób niezapowiedziany kontrola przy 

współudziale funkcjonariuszy Straży Granicznej w zakładzie produkcyjnym. W wyniku kontroli 

stwierdzono, że w zamiarze tzw. oddelegowania wewnątrzkorporacyjnego w polskim zakładzie 

korporacji  (formalnie będącą niezależną spółką z o.o. założoną na prawie polskim) 

wykonywało pracę 34 cudzoziemców, w tym 33 jako oddelegowanych z serbskiego zakładu 

korporacji (formalnie także będącego niezależną spółką założoną na prawie serbskim). 

Szczegółowa kontrola wykazała, że 32 z tych cudzoziemców posiada obywatelstwo Serbii, 
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natomiast 1 cudzoziemiec - który był oddelegowany dwukrotnie w różnych okresach - w czasie 

oddelegowania w 2014r. legitymował się paszportem serbskim, a w czasie oddelegowania w 

2015r. legitymował się paszportem Bośni i Hercegowiny. Szczegółowa kontrola wykazała, że 

w 32 przypadkach okresowo powierzano wykonywanie pracy ww. cudzoziemcom, bez 

wymaganego zezwolenia na pracę, a ponadto stwierdzono, że w 21 przypadkach okresowo 

powierzano wykonywanie pracy cudzoziemcom, którzy nie mieli prawa pobytu na terytorium 

RP. W 19 przypadkach cudzoziemcom skończyły się okresy ważności wiz, a mimo to 

nieprzerwanie kontynuowali oni wykonywanie pracy przez ok. 2 tyg. zanim uzyskali ponownie 

wizy. W pozostałych przypadkach cudzoziemcy kontynuowali wykonywanie pracy przez kilka 

tygodni, mimo przekroczenia 90 dni pobytu w ruchu bezwizowym. Ponadto dalsza kontrola 

wykazała, że delegowani cudzoziemcy w okresach w jakich posiadali zezwolenia na pracę 

typu C (oddelegowanie wewnątrzkorporacyjne) faktycznie otrzymywali od pracodawcy ich 

delegującego z Serbii wynagrodzenia za pracę w kwotach ok. 2-krotnie niższych, niż określono 

w wydanych dla nich zezwoleniach na pracę. Kontrola w tym zakresie wymagała m.in. 

dokonania ustaleń dot. obowiązujących kursów walut i dokonania przeliczeń dinarów serbskich 

(w takiej walucie było faktycznie wypłacane cudzoziemcom wynagrodzenie w ich 

macierzystym kraju) na euro (w takiej walucie ustalono cudzoziemcom wynagrodzenia 

w umowach o pracę), następnie dopiero na złote polskie (w takiej walucie wynagrodzenie 

wskazano w zezwoleniach na pracę). Ponadto szczegółowa kontrola wykazała, iż 

nieprawidłowości mogły być wynikiem m.in. nieinformowania przez pracodawcę delegowanych 

do pracy cudzoziemców o działaniach podejmowanych w związku z postępowaniem 

o udzielenie lub przedłużenie zezwolenia na pracę oraz decyzjach o wydaniu, odmowie 

wydania lub uchyleniu zezwolenia. W wyniku tego cudzoziemcy mogli nie posiadać pełnej 

świadomości, kiedy zostały im wydane zezwolenia na pracę, a kiedy wykonują pracę bez 

zezwolenia. Czyli za pomocą wprowadzenia cudzoziemców w błąd, wyzyskania błędu, 

wykorzystania zależności służbowej i niezdolności do należytego pojmowania 

przedsiębranego działania doprowadzili cudzoziemców do nielegalnego wykonywania pracy. 

W związku z powyższymi nieprawidłowościami inspektor pracy ukarał osobę 

reprezentującą pracodawcę mandatem karnym za wykroczenie z art. 120 ust. 3 ustawy z dnia 

20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. O nielegalnym 

wykonywaniu pracy przez cudzoziemców powiadomiono wojewodę. 

 

 

 

 

 

 

 

  

W wyniku przeprowadzonych kontroli, na podstawie art. 37 ust. 3 pkt 2 

ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy, Okręgowy 

Inspektor Pracy skierował do wojewody 19 pomiadomień o naruszeniach 

przepisów o promocji zatrdnienia i instytucjach rynku pracy związanych 

z zatrudnianiem cudzoziemców lub powierzaniem im innej pracy zarobkowej, 

obejmujących 319 cudzoziemców. 
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Efekty działań kontrolnych 

W tabeli 30 przedstawiono efekty w zakresie legalności zatrudnienia i innej pracy 

zarokowej oraz wykonywania przecy przez cudzoziemców, które zostały uzyskane w trakcie 

kontroli. 

 

 

 

 

Wyszczególnienie 
Liczba 
osób 

Wartośc (zł) 

Potwierdzenie na piśmie zawartej 
z cudzoziemcem umowy o pracę 

 
37 

 
 

Zawarcie umowy cywilnoprawnej – 
z cudzoziemcem, od którego jest wymagane 
zezwolenie na pracę lub który pracuje na 
podstawie oświadczenia  

 
 
6 
 
 
 

 

Zgłoszenie cudzoziemca do ubezpieczenia 
społecznego 3 16 000 

Wypłacenie zaległego wynagrodzenia 7 11 730 

Opłacone składki na Fundusz Pracy 141 48 828 

 

 

Podsumowanie i wnioski 

W omawianym okresie sprawozdawczym istotne nieprawidłowości bezpośrednio 

związane z nielegalnym powierzeniem pracy cudzoziemcom ujawniono wyłącznie w ok. 10% 

kontroli, w szczególności ujawniono ok. 11% mniej przypadków nielegalnego wykonywania 

pracy bez zezwolenia na pracę  w porównaniu do roku 2014 (2014 r. – 159 cudzoziemców, 

2015 r. – 141 cudzoziemców). 

Analiza danych wskazuje, że ponad 80% przypadków stwierdzonego nielegalnego 

wykonywania pracy dotyczyło cudzoziemców posiadających obywatelstwo Ukrainy (115 ze 

141 cudzoziemców), czyli można zasadnie stwierdzić, iż przeważająca większość ujawnionych 

przypadków nielegalnej pracy cudzoziemców jest tak, czy inaczej, związana z naruszeniami 

uproszczonego systemu podejmowania pracy przez obywateli tego kraju. Niestety mimo 

zmiany stanu prawnego w maju 2015 r. nie został zmieniony zakres gromadzonych danych 

statystycznych, w efekcie brak jest szczegółowych danych dot. ilości przypadków nielegalnego 

wykonywania pracy przez cudzoziemców, będących wprost skutkiem powierzania pracy 

obywatelom Ukrainy po 01.05.2015r. na innych warunkach, niż wskazane w oświadczeniu 

Tabela 30. Efekty działań kontroli w zakresie legalności zatrudnienia i innej pracy 

zarobkowej oraz wykonywania pracy przez cudzoziemców, przeprowadzonych przez 

inspektorów pracy Okręgowego Inpektoratu Pracy we Wrocławiu w roku 2015. 
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zarejestrowanym w PUP. Bezsporne natomiast jest to, że tylko niewielki procent tych 

przypadków (10 przypadków) dotyczy powierzenia cudzoziemcowi pracy na podstawie 

oświadczenia przez okres dłuższy niż dopuszczane 6 m-cy, które mogą wskazywać na winę 

umyślną w naruszaniu przepisów (z zastrzeżeniem, że w rzeczywistości obecnie praktycznie 

niemożliwe jest ujawnienie przez IP przypadków przekroczenia tego okresu w związku z pracą 

w kilku niepowiązanych ze sobą podmiotach). W pozostałym zakresie nieprawidłowości — 

uwzględniając, że rejestracja oświadczenia w PUP jest czynnością prostą i praktycznie 

darmową, a deklarowane warunki pracy cudzoziemca można wskazywać absolutnie dowolnie 

— wyraźnie świadczą już tylko o nieznajomości, bądź niezrozumieniu przez podmioty 

przepisów prawnych dot. systemu uproszczonego i to bez względu na zmianę przepisów 

prawnych w maju 2015r. 

Ostatecznie należy podsumować, iż kwestia nielegalnego zatrudnienia cudzoziemców 

na terenie właściwości OIP we Wrocławiu zależna będzie zasadniczo wyłącznie od decyzji na 

szczeblu centralnym. Obecny stan prawny nie wymaga w tym zakresie dalej idącej liberalizacji. 

Chwilowo wystarczy aby tylko do większej świadomości przedsiębiorców dotarła informacja 

o możliwości legalnego zatrudniania przez pół roku cudzoziemca z Ukrainy na dowolnych 

warunkach umowy tzw. „śmieciowej”, tj. o tym, że urzędy pracy nie mają w absolutnie żadnym 

przypadku prawa odmawiania rejestracji oświadczeń a obecne przepisy nie umożliwiają 

w  żaden sposób zahamowania fali w tym zakresie. System rejestracji oświadczeń zamiast 

udzielania zezwoleń jest tylko bardzo łatwą do pokonania niewielką barierą biurokratyczną 

Jedyną możliwością w tym zakresie jest zmiana prawa i likwidacja systemu uproszczonego, 

albo wydanie wytycznych konsulom dot. ograniczeń w wydawaniu wiz, np. odmowy wydawania 

do oświadczeń wskazujących na zamiar powierzania pracy na rażąco niskich standardach 

płacowych. Nie wydaje się natomiast, aby w przypadku cudzoziemców skutek odniosła 

nowelizacja przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę zleceniobiorców. Spodziewać 

się należy raczej obchodzenia tych przepisów poprzez powszechne zatajanie rzeczywistej 

ilości godzin pracy cudzoziemców.  

Często przeszkodą związaną z prowadzeniem przez inspektorów pracy kontroli legalności 

zatrudnienia cudzoziemców, tj. niezapowiedzianych akcji nakierowanych na ujawnianie pracy 

cudzoziemców „na czarno”, wydaje się być: m. in. brak w owym okresie jednoznacznych 

wytywcznych umożliwiających przeprowadzenie czynności dowodowych bez powiadomienia 

podmiotu objętego kontrolą, ustalenie tożsamości cudzoziemca zastanego w miejscu 

wykonywania pracy, w przypadku gdy oświadczy on, że nie ma przy sobie dokumentu 

tożsamości (problemu tego nie ma, gdy kontrola przeprowadzona jest z udziałem 

funkcjonariuszy Straży Granicznej). Powyższe skutkuje to tym, iż w przeważającej większości 

przypadków, kontrola legalności zatrudnienia cudzoziemców prowadzona  przez inspektora 

pracy w praktyce polegać może jedynie na szczegółowej analizie dokumentów okazywanych 
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przez pracodawcę, a gdy są one niekompletne – na kierowaniu firm do innych organów 

i urzędów o dodatkowe informacje. 

Uwzględniając tę okoliczność za przeszkodę związaną z prowadzeniem rzeczywistych 

kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców przez inspektorów pracy wydają się być: 

a) brak dostępu do rejestru cudzoziemców „POBYT”, co uniemożliwia szybkie dokonanie 

ustaleń w przypadkach braku w podmiocie kontrolowanym kompletnych dokumentów 

niezbędnych do ustalenia sytuacji prawnej cudzoziemca, 

b) brak centralnego rejestru oświadczeń rejestrowanych odrębnie w kilkuset 

powiatowych urzędach pracy, brak dostępu do takich rejestrów, brak w rejestrze 

wszystkich danych o dopuszczanych warunkach pracy cudzoziemca . 

Istotną kwestią dotyczącą kontroli pracy cudzoziemców jest faktyczny brak możliwości 

wyciągania konsekwencji karnych wobec nielegalnie pracujących cudzoziemców, jeśli nie 

mają oni oficjalnego miejsca choćby czasowego zamieszkania w Polsce, albo nie podejmują 

korespondencji wysyłanej pod jedyny znany ich adres. zW 2015 r. tak jak w latach poprzednich 

nadal najwięcej problemów sprawiał inspektorom pracy różnego rodzaju utrudnienia 

w prowadzeniu postępowania kontrolnego. Często pod adresem uwidocznionym w Centralnej 

Ewidencji i Informacji  Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nikt 

nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej, co niewątpliwie utrudnia pociągaie do 

odpowiedzialności karnej.  

    

 

3. Przestrzeganie przez agencje zatrudnienia przepisów ustawy 

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

 

Cel i zakres realizacji zadania 

Kontrole przeprowadzone w roku 2015 r. przez inspektorów pracy Okręgowego 

Inspektoratu Pracy we Wrocławiu miały na celu ocenę przestrzegania przez 

agencje zatrudnienia przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy.  

W roku sprawozdawczym przeprowadzono łącznie 48 kontroli agencji zatrudnienia, 

mających siedziby na terenie województwa dolnośląskiego lub posiadających oddziały na tym 

terenie.  

W tabeli 31 przedstawiono liczbę przeprowadzonych kontroli według sposobu jej 

zainicjowania.  
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Wyszczególnienie 
Liczba 
kontroli 

Wynikające z rozpatrzenia skargi 
 

19 
 

Związane z interwencją własną urzędu: 

a) realizacja planu kontroli agencji wytypowanych 
pod względem nieprawidłowości lub rodzaju 
świadczonych usług w oparciu o wytyczne do 
kontroli  

b) monitoring ogłoszeń, ofert itp., 
zamieszczanych przez agencje zatrudnienia w 
mediach 

        21  
 

 
 
 

1 

Wynikające z powiadomienia otrzymanego z innego 
organu 3 

Inne przypadki: 

 powiadomienia z innych Okręgowych 
Inspektoratów Pracy; 

 Rzecznik Praw Obywatelskich 

 
2 

 
1 

 

Środki prawne 

W związku z występującymi nieprawidłowościami w zakresie nieprzestrzegania 

przez agencje zatrudnienia przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy,  inspektorzy pracy skierowali środki prawne:  

 4 polecenia  

 31 wystąpień zawierających 77 wniosków 

 10 wniosków do sądu, zawierających 12 wykroczeń. 

 

Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości 

W 2015r. ustalono, że 6 „agencji zatrudnienia” działało bez wymaganego 

certyfikatu. 5 spośród tych podmiotów to „agencje” z siedzibą na terenie województwa 

dolnośląskiego a 1 z  siedzbą w Warszawie. 

W 2015 r. najczęściej występujące nieprawidłowości zostały zidentyfikowane jako: 

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

agencji zatrudnienia; 

 brak oznaczania ofert pracy jako „oferty pracy tymczasowej”; 

 brak wykazu podmiotów, do których są kierowane osoby do pracy za granicą, 

zawierającego w szczególności oznaczenie i siedzibę podmiotu oraz nazwę państwa 

Tabela 31. Liczba kontroli przeprowadzonych przez inspektorów pracy Okręgowego 

Inpektoratu Pracy we Wrocławiu w roku 2015 w zakresie przestrzegania przez agencje 

zatrudnienia przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 
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pochodzenia podmiotu; 

 brak wykazu osób kierowanych do pracy za granicą, zawierającego imię i  nazwisko, 

adres zamieszkania osoby oraz w szczególności oznaczenie i  siedzibę podmiotu, do 

którego skierowano osobę do pracy za granicą, oraz nazwę państwa pochodzenia 

podmiotu, okresy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej; 

 nieprawidłowości w zakresie przekazywania informacji rocznej marszałkowi 

województwa, w tym: nieprzekazywanie informacji rocznej, nieprawidłowe 

sporządzenie informacji rocznej; 

 nieterminowe opłacanie składek na Fundusz Pracy; 

 nieprawidłowości obejmujące działanie w obszarze pracy tymczasowej: 

 problemem sygnalizowanym od kilku lat jest zjawisko „udostępniania” osób 

świadczących pracę na rzecz innych podmiotów, tj. połączenie usługi outsourcingu 

pracowniczego oraz instytucji pracy tymczasowej,  

 problemem, który jest sygnalizowany coraz częściej jest powierzanie pracy 

tymczasowej w ramach umów cywilnoprawnych. 

 

Ocena realizacji obowiązku wynikającego z art. 37 ustawy o Państwowej 

Inspekcji Pracy – powiadamianie marszałałka województwa 

o stwierdzonych przypadkach naruszenia warunków prowadzenia 

agencji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

W roku sprawozdawczym spośród kontroli zrealizowanych w ramach tematu 

„Przestrzeganie przez agencje zatrudnienia przepisów ustawy o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy” w zakresie kierowania powiadomień do właściwego marszałka 

województwa w związku z naruszeniami określonymi w art. 18m ust. 1 pkt. 5 – stwierdzono 

przypadki niepoinformowania marszałka województwa.  

Brak informacji wynika z faktu, iż często nieprawidłowości mają charakter incydentalny, 

wynikają z nieznajomości przepisów osób prowadzących agencje i nie mają charakteru 

umyślnego a prowadzący agencje zatrudnienia, co do zasady usuwają nieprawidłowości 

wskazane przez inspektorów pracy. Informacja skierowana do właściwego marszałka 

województwa mogłaby skutkować wykreśleniem podmiotu z KRAZ – co w przypadku wielu 

podmiotów wydaje się być niesłuszne. Należy podkreślić, że część nieprawidłowości znajduje 

obligatoryjnie odzwierciedlenie w powiadomieniach do właściwego marszałka województwa.  

W zakresie kierowania powiadomień do właściwego marszałka województwa  

w naruszeniami określonymi w art. 18m ust. 1 pkt. 6 – ocena realizacji środków prawnych 

wydanych w czasie poprzednich kontroli jest dokonywana sukcesywnie. W przypadku 

nieprzeprowadzenia rekontroli w roku 2015r., agencje zatrudnienia, do których zostały 

skierowane środki prawne w obszarze naruszeń art. 18m ust. 1 pkt 6 będą objęte rekontrolami 

w roku 2016r.  
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W zakresie wskazanego obowiązku skorelowania liczby ujawnionych podmiotów, które 

prowadziły usługi agencji zatrudnienia bez wymaganego wpisu z liczbą stosownych 

powiadomień w tych sprawach, należy zaznaczyć, że tylko w jednym przypadku inspektor 

pracy nie skierował właściwego zawiadomienia do marszałka województwa, gdyż uznał, że 

dopiero po prawomocnym orzeczeniu sądowym w sprawie będzie można uznać taki fakt za 

nieprawidłowy. 

Szczegółowy wykaz skierowanych w 2015 r. do marszałków wojwództw (dyrektorów 

wojewódzkich urzędów pracy) powiadomień o nieprawidłowościach stwierdzonych w wyniku 

kontroli w agencjach zatrudnienia znajduje się w załącznikach do niniejszego sprawozdania. 

 

Przyczyny naruszeń 

W toku przeprowadzonych kontroli w 2015r. przyczynami stwierdzonych 

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

 nieznajomość obowiązujących przepisów ustawy o promocji zatrudnienia  

i instytucjach rynku pracy, w zakresie zasad prowadzenia agencji (braki wykazów podmiotów 

zagranicznych oraz osób kierowanych do pracy za granicą, nieprawidłowości związane 

z  informacją roczną kierowaną do Marszałka Województwa); 

 w przypadku niepodawania w dokumentach, ogłoszeniach i ofertach  numeru wpisu 

do rejestru właściwego dla danej agencji lub nieopatrywania ogłoszeń o pracę zapisem, że jest 

to skierowanie do pracy tymczasowej”– niedopatrzenie lub niewiedza osób prowadzących 

agencje; 

 przyczyną stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie nieterminowej opłaty składek 

na Fundusz Pracy, są eksponowane przez agencje, problemy finansowe uniemożliwiające 

bieżące opłacanie tych składek. Ponadto ze strony kontrolowanych agencji eksponowano fakt 

nowelizacji przepisów ustawy o promocji zatrudnienia, który  w obecnym brzmieniu nie skutkuje 

wykreśleniem agencji z rejestru KRAZ, w przypadku uznania przez sąd karny osoby 

prowadzącej agencję zatrudnienia za winną niedopełnienia obowiązku terminowego opłacania 

składek na Fundusz Pracy.  

 

Efekty działań kontrolnych 

Przy ocenie efektów działań podjętych przez inspektorów pracy w celu eliminacji 

nieprawidłowości w zakresie naruszonych przepisów ustawy o promocji zatrudnienia  

i instytucjach rynku pracy wykorzystano informacje udzielone przez agencje zatrudnienia.  

 na skierowanych 77 wniosków, w 57 przypadkach wnioski zostały wykonane.  

 na skierowanych 10 wniosków do Sądu zawierających 12 zarzutów, w 3 przypadkach 

dotyczących łącznie 5 zarzutów zapadły wyroki.  

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

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w 2 przypadkach Sąd uznał 

obwinionych winnych zarzucanych im czynów i wymierzył wyrokiem nakazowym kary 



Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu 

 

 Strona 
140 

 
  

grzywny w kwocie  3000 zł. 

 Jeden wniosek zawierał zarzuty z art. 122 ust. 2, ust. 6 i 121c  ustawy z dnia 20 kwietnia 

2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W obu przypadkach 

wyrokiem nakazowym Sąd uznał obwinionych winnych zarzucanych mu czynów 

i wymierzył karę grzywny odpowiednio w kwocie 3.000,00 zł.  

 W zakresie jednego wniosku zawierającym zarzut z art. 121 ust. 2 ustawy  

z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Sąd 

postanowieniem odmówił wszczęcia postępowania z powodu przedawnienia zarzutów. 

 W zakresie dwóch wniosków zawierających zarzut z art. 121 ust. 1 ustawy  

z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy nastąpił 

zwrot wniosku z Sądu z powodu braków formalnych. Sąd zwrócił wnioski, gdyż zarzuty 

zostały postawione obcokrajowcom nie posiadającym miejsca zamieszkania w Polsce. 

W tej sytuacji inspektor pracy skierował kolejny wniosek z zarzutem postawionym 

osobie reprezentującej podmiot gospodarczy legitymującej się obywatelstwem polskim 

i posiadającym miejsce zamieszkania w Polsce.  

 

Podsumowanie i wnioski 

W tym miejscu należy podtrzymać stanowisko wyrażone już w poprzednich latach, 

że jedną z bardziej korzystnych form przeciwdziałania ww. nieprawidłowościom jest 

zainicjowanie szerokiej kampanii informacyjnej o zasadach funkcjonowania agencji 

zatrudnienia oraz usługach świadczonych prze te agencje. Informacje powinny skierowane 

przede wszystkim do osób korzystających z usług agencji zatrudnienia. Należy jednocześnie 

zwrócić uwagę na sektor osób korzystających z usług agencji zatrudnienia w szczególności 

usług pośrednictwa pracy (osoby poszukujące pracy na krótki okres, osoby 

niskowykwalifikowane, studenci), które raczej nie są zainteresowane długotrwałym 

korzystaniem z usług agencji zatrudnienia a tym samym są bardziej elastyczne jeżeli chodzi 

sformalizowanie warunków współpracy. Dlatego kampania informacyjna powinna zostać 

ukierunkowana na korzyści wynikające z formalnego poświadczenia współpracy z agencją, 

niebezpieczeństw i trudności związanych z  dochodzeniem roszczeń związanych z pracą za 

granicą. Informacje skierowane do klientów agencji powinny być zawierać jasny i prosty 

przekaz praw przysługujących klientom agencji w zależności od rodzaju usługi świadczonej 

przez agencję zatrudnienia. 

 

Inspektorzy pracy w wyniku przeprowadzonych kontroli wysuwają następujące wnioski: 

 

 Odnośnie potrzeby i rodzaju dalszych działań PIP  

 Szkolenie inspektorów pracy w związku z wejściem w życie przepisów o udzielaniu 

akredytacji (agencjom zatrudnienia lub podmiotom o których mowa w art. 18c ust. 1 pkt 2 albo 

3, albo ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia  



Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu 

 

 Strona 
141 

 
  

i instytucjach rynku pracy ). Zgodnie z przepisem zawartym w art. 36e ust. 2 pkt 2 ustawy  

z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Państwowej 

Inspekcji Pracy przypisano nowy obowiązek/uprawnienie, w wyniku którego minister właściwy 

do spraw pracy wypowiada umowę akredytacyjną, na wniosek wojewody lub marszałka 

województwa lub na podstawie powiadomienia Państwowej Inspekcji Pracy, którzy w wyniku 

kontroli stwierdzili naruszenie przez podmiot, któremu została udzielona akredytacja, 

przepisów ustawy lub umowy akredytacyjnej, a podmiot ten nie usunął tych naruszeń 

w wyznaczonym terminie. 

 Nadal ważnym postulatem jest konieczność dopracowywania procedur współpracy 

pomiędzy poszczególnymi Okręgowymi Inspektoratami pracy na terenie Polski w związku 

z koniecznością prowadzenia kontroli tzw. „krzyżowych” równolegle, w agencji pracy 

tymczasowej oraz u pracodawcy użytkownika. Problem formalnej współpracy jest bardzo 

istotny, w szczególności w obliczu braku możliwości korzystania z instytucji pomocy prawnej 

między okręgami. Powyższy stan powoduje, że inspektorzy pracy typują do kontroli podmioty 

w ten sposób, aby kontrole agencji i pracodawcy użytkownika były przeprowadzane na terenie 

właściwości terytorialnej jednego Okręgowego Inspektoratu Pracy. Nadto nie są również 

jednolite praktyki w zakresie przekazywania spraw zgodnie z właściwością terytorialną. 

Zdaniem inspektorów pracy OIP Wrocław, przede wszystkim należy przeprowadzać kontrole 

w miejscu faktycznego świadczenia pracy. Sprawy przekazywane ze względu tylko na siedzibę 

pracodawcy, bez dokonania ustaleń w zakresie faktycznych warunków pracy powodują, iż 

ustalenia w protokołach kontroli obejmują jedynie dane zawarte w dokumentach i często nie 

stanowią wystarczającej podstawy do udzielenia pełnej odpowiedzi skarżącym. Skarżący 

często podnoszą, iż formalne stosunki prawne wiążące ich z podmiotami powierzającymi pracę 

nie odpowiadają faktycznym warunkom pracy. 

 

 Odnośnie niezbędnych zmian legislacyjnych: 

 Określenie konsekwencji jakie powinna ponieść agencja zatrudnienia w przypadku 

złożenia błędnej informacji rocznej o działalności agencji zatrudnienia, o której mowa w art. 19 

f ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Przepisy zawarte w art. 18m ust. 

1 pkt. 4, 5 i 6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, precyzując przypadki 

wykreślenia z rejestru KRAZ, nie przewidują w ogóle przypadku, złożenia informacji niezgodnej 

ze stanem faktycznym. Z informacji udzielonych przez przedstawicieli Dolnośląskiego 

Wojewódzkiego Urzędu Pracy we Wrocławiu wynika, iż marszałek województwa nie ma 

możliwości prawnych wystąpienia do agencji o korektę takiej informacji. Tym samym agencje 

zatrudnienia mogą składać błędne informacje, aby nie być wykreślonymi z rejestru KRAZ.  

 Inspektorzy pracy zaznaczają, ze napotykają na duże problemy w sytuacji, gdy 

postepowanie wykroczeniowe ma się zakończyć wnioskiem o ukaranie jeżeli sprawcą jest np. 

cudzoziemiec. Faktycznie brak jest możliwości pouczenia go w wymaganym zakresie  

o prawach i obowiązkach, często nie wskazuje on adresu dla doręczeń i unika przesłuchania. 
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Wnioski o ukaranie są w takich sprawach zwracane. Jak przykład (choć nie dotyczył on 

bezpośrednio tematu kontrolnego legalności zatrudnienia cudzoziemców T014) można 

wskazać zwrot przez Sąd Rejonowy w Strzelinie wniosku o ukaranie cudzoziemca ob. Holandii 

mieszkającego tam na stałe — od którego przesłuchania odstąpiono, kiedy nie skorzystał 

z prawa złożenia wyjaśnień, po doręczeniu pisma z pouczeniami i zarzutem na adres 

prowadzonej przez niego firmy w Polsce — ze stwierdzeniem, że w dobie szybkiej i taniej 

komunikacji, nieprzebywanie przez cudzoziemca w Polsce, nie może stanowić podstawy do 

odstąpienia od jego przesłuchania . 

 

 Odnośnie pożądanych działań ze strony innych organów. 

Należy zaznaczyć, że nadal niezbędne są działania prewencyjne, których propozycje 

były opisywane w poprzednich latach w różnych formach,  np.: z udziałem przedstawicieli 

inspekcji pracy, przedstawicieli wojewódzkich urzędów pracy, przedstawicieli agencji 

zatrudnienia. Niezbędne jest również nawiązywanie i pogłębianie współpracy pomiędzy 

różnymi urzędami, takimi jak: marszałkowie województw, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, 

Straż Graniczna, służby skarbowe oraz organy ścigania – celem uszczelnienia systemu prawa 

w omawianym zakresie, wymiany wiedzy w zakresie posiadanych kompetencji oraz 

doświadczeń, a przede wszystkim w zakresie bieżącej kontroli w szczególnie 

skomplikowanych przypadkach.  
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VII. Tematy własne 

W roku 2015 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 wyrbanych tematów. 

1. Ograniczenie zagrożeń w zakładach dużego i zwiększonego 

ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej 

 

Cel i zakres realizacji zadania 

Podstawowym celem przeprowadzonych kontroli była ocena przestrzegania 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w wybranych zakładach dużego lub 

zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej oraz zwrócenie 

uwagi na bezpośredni związek bezpieczeństwa procesowego z bezpieczeństwem i higieną 

pracy.  

Zakresem kontroli objęto następujące zagadnienia: 

 szkolenia z zakresu bhp, 

 badania lekarskie 

 dodatkowe uprawnienia kwalifikacyjne, 

 ocenę ryzyka zawodowego, 

 środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze, 

 stan bhp w pomieszczeniach i na stanowiskach pracy,  

 wentylację, ogrzewanie i oświetlenie, 

 stanowiska, procesy pracy i procesy technologiczne, 

 maszyny i urządzenia techniczne, 

 transport, 

 magazynowanie i składowanie substancji i preparatów niebezpiecznych, 

 wypadki przy pracy,  

 inne zagadnienia dotyczące bhp. 

Łącznie przeprowadzono 4 kontrole, obejmujące 351 osób pracujących, w tym: 

 liczba zatrudnionych w ramach stosunku pracy wynosiła – 330 pracowników, 

w  tym: 39 kobiet, 0 pracowników młodocianych i 2 niepełnosprawnych.  
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Środki prawne 

W wyniku kontroli, zastosowano następujące środki prawne: 

 liczba wydanych decyzji ogółem 7 (dotyczące 302 pracowników); 

 liczba decyzji ustnych:                              2; 

 liczba nakazów na piśmie:                        3; 

 liczba decyzji na piśmie:                           5; 

 liczba skierowanych wystąpień:      2 (dotyczące 16 pracowników). 

W trakcie przeprowadzanych kontroli inspektor pracy udzielił pracodawcom oraz 

pracownikom zakładów, łącznie : 

  2 porad prawnych, 

  9 porad technicznych,  

podnosząc ich znajomość w zakresie obowiązujących przepisów prawa pracy oraz zasad 

bezpieczeństwa pracy. 

 

Efekty działań kontrolnych 

W ocenie inspektora pracy najistotniejszym efektem w przypadku tych kontroli jest 

zwrócenie uwagi pracodawców, osób kierujących pracownikami czy też samych pracowników 

na szerszy kontekst bezpieczeństwa w tych zakładach, że bezpieczeństwo procesowe 

wiąże się z bezpieczeństwem pracy. To znaczy, że pewne stosunkowo błahe uchybienie, 

może rzutować na ogólny poziom bezpieczeństwa szczególnie w sytuacji awaryjnej. Zakłady 

te są regularnie kontrolowane przez organy PSP i WIOŚ, tematyka tych kontroli wiąże się 

z obowiązkami określonymi w Tytule IV; „Poważne awarie” ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 

– Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zmianami oraz z 2014 r. Dz. U. 

poz. 1662) oraz związanych aktach wykonawczych. Natomiast kontrole Państwowej Inspekcji 

Pracy pokazują, że bezpieczeństwo jest jedno.  

W dwóch zakładach wydano decyzje dotyczące właściwego określenia prac 

szczególnie niebezpiecznych i/lub szczegółowych wymagań przy ich wykonywaniu. 

Innym istotnym efektem jest zwrócenie uwagi na jakość postępowań 

powypadkowych zarówno kierownictwu zakładu, służbie bhp czy też społecznej inspekcji 

pracy. Precyzja określania przyczyn wypadków rzutuje na jakość formułowanych środków 

zapobiegających. Ponadto ustalenia dotyczące oceny ryzyka mogą być bardzo istotne dla 

prawidłowego ustalenia przyczyn oraz ustaleń czy był świadomy określonych zagrożeń, czy 

ocena ryzyka identyfikowała zagrożenie związane z zaistnienie danego wypadku.   
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Podsumowanie i wnioski 

Na ogół w tego typu sprawozdaniach są wskazywane pozytywne i negatywne 

przykłady zakładów. W tym przypadku nie są to kontrole masowe i nie były to zakłady 

charakteryzujące się bagatelizowaniem bezpieczeństwa pracy, czy też będące w  trudnej 

sytuacji finansowej.  

W tym miejscu należy zwrócić również uwagę na 100 % realizację środków prawnych 

wydanych w ramach tego tematu. 

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

społeczna inspekcja pracy) oczekują postaw partnerskich, doradczych. Działania kontrole 

prowadzone w ramach tego zadania są prowadzone przy udziale list kontrolnych, które są 

przekazywane wcześniej zakładom do samokontroli. Przy czym, ww. temat dotyczy zakładów 

jednej branży paliwowej. Natomiast zakłady kontrolowane w ramach tego tematu mają 

zróżnicowane zagrożenia.  

W wyniku przeprowadzonych kontroli można zaproponowac nastepujace wnioski: 

 Podstawowe cele kontroli zostały zrealizowane, w tym uświadomiono (ewentualnie 

przypomniano) pracownikom tych zakładów o mniej lub bardziej bezpośrednim 

związku bezpieczeństwa procesowego z bezpieczeństwem i higieną pracy tj. 

spełnienie wymagań dotyczących poważnych awarii przemysłowych nie można 

rozpatrywać w oderwaniu od bezpieczeństwa i higieny pracy.  

 Celowym jest prowadzenie kontroli tematycznych związanych z poważnymi awariami 

przemysłowymi lub określonymi jako zagrożenia chemiczne w tych zakładach, gdyż 

w ostatnich 10 latach tylko niektóre z tych zakładów były kontrolowane 

z uwzględnieniem tej tematyki.  

 Mimo określonych zadań Państwowej Straży Pożarnej i Inspekcji Ochrony 

Środowiska, opiniowania (lub zatwierdzania) określonych dokumentów, regularnych 

kontroli ww., możliwe jest stwierdzenie przez inspektora pracy, mającego określone 

doświadczenie, stwierdzenie nieprawidłowości w kwestiach sprawdzanych przez te 

organy.     

 Prowadzenie kontroli w tym temacie wpływa również na wiedzę i doświadczenie 

inspektora pracy, będąc cenne przy innych kontrolach w tych zakładach np. podczas 

badania okoliczności śmiertelnych, ciężkich lub zbiorowych wypadków przy pracy, 

jak również w innych zakładach, gdzie występują podobnie zagrożenia, przy innych 

(mniejszych) ilościach tych samych lub podobnych substancji. 
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2. Przestrzegane przepisów z zakresu prawa pracy, w tym bhp, 

w placówkach oświatowych, domach dziecka i placówkach 

opiekuńczo-wychowawczych 

Cel i zakres realizacji zadania 

W roku 2015 przeprowadzono kontrole w 33 placówkach, tj w:  

 10 przedszkolach,  

 11 szkołach podstawowych, 

 1 gimnazjum, 

 8 zespołach szkół,  

 2 szkołach ponadgimnazjalnych, 

 1 Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym.   

Liczba  pracujących ogółem w kontrolowanych placówkach wynosi: 1 497, w tym: 

 pracujących na podstawie umów cywilno – prawnych: 15, 

 podmiotów samozatrudniających się: 4,  

 cudzoziemców: 0,  

 zatrudnionych w ramach stosunku pracy: 1 477, w tym: 

 kobiet: 1 250,  

 młodocianych: 0,  

 niepełnosprawnych: 12. 

W 7 kontrolowanych placówkach działają społeczni inspektorzy pracy, którzy wydali 

łącznie 7 zaleceń (1 zalecenie nie zostało wykonane przez pracodawcę).   

 

Środki prawne 

W wyniku przeprowadzonych kontroli wydano: 

 ogółem 242 decyzje, w tym: 

- 131 decyzji ustnych wykonanych w trakcie trwania kontroli,  

- 111 decyzji na piśmie, 

- 33 decyzje, którym nadano rygor natychmiastowej wykonalności na 

podstawie art. 108 kpa, 

- 1 decyzja dotyczyła skierowania pracownika do innych prac. 

 64 wnioski 

 5 poleceń, które dotyczyły 73 pracowników. 

 6 środków oddziaływania wychowawczego 

Decyzje (ogółem 242) wydane przez inspektorów pracy dotyczyły poprawy warunków 

bezpieczeństwa i higieny pracy 4 654 pracownikom.   
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Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości 

 

 Dotyczące prawnej ochrony pracy 

W ramach kontroli obejmującej problematykę prawnej ochrony pracy, najczęstsze 

nieprawidłowości dotyczyły:   

- umów o pracę, polegających na: niewłaściwym doborze podstawy prawnej świadczenia 

pracy nauczycieli (umowa o pracę zamiast mianowania) oraz nieprawidłowym doborze 

rodzaju zawieranej umowy o pracę (na czas określony zamiast na czas nieokreślony); 

nieprawidłowości dotyczyły również nieprawidłowego formułowania warunków 

zatrudnienia w zawieranych umowa o pracę (okres wypowiedzenia, brak wskazania 

miejsca świadczenia pracy); 

- niedoręczaniu pracownikom informacji o warunkach zatrudnienia, o której mowa w art. 29 

§ 3 Kodeksu pracy; 

- akt osobowych, polegających na nieprawidłowym ich prowadzeniu.  

 

 Dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy  

Wyniki kontroli wskazują na niezadowalający stan bezpieczeństwa i higieny pracy 

w kontrolowanych jednostkach. Kontrole w tym zakresie ujawniły liczne naruszenia przepisów, 

które były przedmiotem regulacji nakazowych. Ujawnione nieprawidłowości w szczególności 

dotyczyły:   

- profilaktycznych badań lekarskich pracowników, polegających na: dopuszczaniu do 

pracy pracowników bez wstępnych oraz okresowych badań lekarskich stwierdzających 

brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku;  

 

- szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, polegających na: dopuszczaniu do 

pracy pracowników bez instruktażu ogólnego i stanowiskowego; nie poddawaniu 

pracowników okresowym szkoleniom w wymaganych terminach; nie prowadzeniu 

wymaganej dokumentacji szkoleniowej w postaci m.in. szczegółowych programów 

szkoleń; nie konsultowaniu z pracownikami lub ich przedstawicielami wszystkich działań 

związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy;  

 

- oceny ryzyka zawodowego, które polegały na: nie opracowaniu przez pracodawcę, 

dla poszczególnych stanowisk pracy oceny ryzyka zawodowego, umożliwiającego 

ustalenie i podjęcie skutecznych środków niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia zatrudnionym pracownikom, jak również dobranie na tej podstawie 

wymaganych środków ochrony indywidualnej; nie poinformowaniu pracowników 

o wynikach przeprowadzonej oceny ryzyka i zastosowanych środkach profilaktycznych; 

nie identyfikowaniu wszystkich czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych 
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i niebezpiecznych występujących przy wykonywaniu określonej pracy np. na stanowisku 

palacza c.o., konserwatora, woźnej oddziałowej, kucharza, sprzątaczki, nauczyciela;  

 

- służby bhp, które polegały na: nierealizowaniu przez pracowników służby bhp, bądź przez 

specjalistów ds. bhp spoza zakładu pracy w pełnym zakresie zadań służby bhp m. in. 

poprzez:  

nie przeprowadzanie, udokumentowanych kontroli warunków pracy oraz przestrzegania 

przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy; nie sporządzanie i przedstawianie 

pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny 

pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających 

na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków 

pracy; brak udziału w opracowywaniu instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa 

i higieny pracy oraz w ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy; nie opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy; 

 

- obiektów i pomieszczeń pracy, dla których: nie zapewnia się całego ogrodzenia terenu 

placówek; nie zabezpiecza się okien, znajdujących się w salach gimnastycznych, przed 

możliwością urazu w wyniku rozbicia szyb; nie zapewnienia się bezpiecznego dojścia 

do stanowisk pracy; nie zabezpiecza się otwartej przestrzeni pomiędzy biegami schodów; 

nie wyposaża się schodów w balustrady z poręczami zabezpieczonymi przed 

ewentualnym zsuwaniem się po nich osób; nie zabezpiecza się wystających elementów 

stwarzających zagrożenie (np. grzejników);  

 

- stanu technicznego powierzchni podłóg i ciągów komunikacyjnych, które polegały 

na: nie zapewnieniu na korytarzach równej powierzchni posadzki; nie zapewnieniu 

równych, nie śliskich stopni schodów; nie oznakowaniu widocznymi barwami lub znakami 

bezpieczeństwa miejsc, w których występują zagrożenia dla pracowników; 

 

- wentylacji pomieszczeń, w tym braku wentylacji w: salach gimnastycznych, 

pomieszczeniach higieniczno – sanitarnych, a w szczególności w ustępach; 

 

- maszyn i urządzeń technicznych, polegających na: braku wyposażenia maszyn 

w zabezpieczenia uniemożliwiające niekontrolowane załączanie (włączanie) w przypadku 

zaniku w trakcie pracy maszyny napięcia i jego późniejszego powrotu; braku 

opracowanych i udostępnionych pracownikom do stałego korzystania instrukcji bhp 

w zakresie obsługi eksploatowanych przez nich maszyn;  

 

- substancji chemicznych, polegających na: nie przechowywaniu substancji chemicznych 
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w opakowaniach zawierających nazwę substancji oraz informacji o jego 

niebezpieczeństwie lub szkodliwości dla zdrowia; nie opracowywaniu spisu 

niebezpiecznych substancji chemicznych; nie ustalaniu wykazu prac niebezpiecznych 

występujących w placówkach; nie zapewnianiu kart charakterystyki użytkowanych przez 

pracowników niebezpiecznych substancji chemicznych oraz nie zapoznawaniu z nimi 

pracowników;   

 

- organizacji i wyposażenia stanowisk pracy, głównie niewłaściwej organizacji stanowisk 

pracy wyposażonych w monitory ekranowe polegających na: nie przeprowadzeniu oceny 

warunków pracy w aspekcie rozmieszczenia elementów wyposażenia, zapewniającego 

wymagania bhp na stanowisku pracy; nie zapewnieniu krzeseł zgodnych z obowiązującymi 

przepisami;  

 

- organizacji pomocy medycznej przedlekarskiej, polegającej na: przechowywaniu 

w apteczkach przeterminowanych środków do udzielania pierwszej pomocy; 

nie umieszczaniu przy apteczkach, w widocznych miejscach instrukcji o udzielaniu 

pierwszej pomocy w razie wypadku oraz wykazu wyznaczonych pracowników 

przeszkolonych w udzielaniu pierwszej pomocy;  

 

- eksploatacji urządzeń i instalacji energetycznych, polegających na: 

nie zabezpieczaniu tablic rozdzielczych prądu elektrycznego przed dostępem osób 

postronnych; nie zapewnieniu skutecznej ochrony przeciwporażeniowej przed dotykiem 

bezpośrednim i pośrednim; nie opisaniu w miejscach zabezpieczeń wyprowadzonych 

obwodów i oznaczeniu dopuszczalnych wkładek bezpiecznikowych; eksploatowaniu 

zdekompletowanego osprzętu instalacyjnego (wyłączników, gniazd wtykowych);  

 

- wyposażenia pracowników w środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie 

robocze, w tym na nie przydzielaniu pracownikom środków ochrony indywidualnej, 

odzieży i obuwia roboczego obowiązującego na danym stanowisku pracy zgodnie 

z obowiązującą tabelą norm u danego pracodawcy; nie wypłacaniu ekwiwalentu 

pieniężnego za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego.  

 

 

Przyczyny naruszeń 

 

Według dyrektorów placówek   
 

Kontrolowani dyrektorzy jako przyczyny ujawnionych przez inspektorów pracy 

nieprawidłowości wskazywali:  
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 lokalizację stanowisk pracy w starych, wyeksploatowanych budynkach i obiektach 

budowlanych, niedostosowanych do wymogów aktualnie obowiązujących przepisów; 

trudną, utrzymującą się od wielu lat sytuację finansową, która ogranicza w znacznym 

stopniu możliwość dostosowania obiektów i pomieszczeń placówek oświatowych do 

wymogów obowiązujących przepisów, a co za tym idzie poprawę warunków pracy.  

 według dyrektorów niepokojącym zjawiskiem, jest również dewastacja wyposażenia 

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

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

miejskich). 

Według inspektorów pracy: 
 
W ocenie inspektorów pracy stwierdzane nieprawidłowości często wynikają z: 

 
 braku należytej staranności przy wykonywaniu obowiązków przez dyrektorów 

placówek oraz osoby kierujące pracą podległych pracowników;  

 lekceważenia zagrożeń i nieznajomości przepisów przez osoby kierujące placówkami; 

 braku skutecznego nadzoru ze strony dyrektorów placówek w zakresie egzekwowania 

od podległych pracowników przestrzegania przepisów bhp. Opinię tą potwierdza 

natychmiastowe usunięcie, jeszcze w trakcie kontroli, wielu nieprawidłowości 

stwierdzonych przez inspektorów pracy (131 decyzji ustnych). Świadczy to również, że 

problematyka bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie realizacji jest często 

odsuwana w czasie. 

 

Należy podkreślić, że wszelkie niedociągnięcia w przestrzeganiu przepisów z zakresu bhp 

w kontrolowanych placówkach dotyczą nie tylko zatrudnionych pracowników, lecz również 

dzieci/uczniów. Z tej perspektywy niewłaściwy stan ciągów komunikacyjnych, 

czy niezabezpieczonych instalacji elektrycznych, nabierają szczególnego znaczenia, 

ponieważ trudno oczekiwać od dzieci/uczniów takiej samej świadomości zagrożeń, jak 

od wykwalifikowanych pracowników, często lekceważących te zagrożenia.  

 

 

Podsumowanie i wnioski 

Należy podkreślić, że wszelkie niedociągnięcia w przestrzeganiu przepisów 

z zakresu bhp w kontrolowanych placówkach dotyczą nie tylko zatrudnionych pracowników, 

lecz również dzieci i uczniów. 

Z tej perspektywy niewłaściwy stan ciągów komunikacyjnych, czy niezabezpieczonych 

instalacji elektrycznych, nabierają szczególnego znaczenia, ponieważ trudno oczekiwać od 

dzieci/uczniów takiej samej świadomości zagrożeń, jak od wykwalifikowanych pracowników, 

często lekceważących te zagrożenia.  
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 Po przeprowadzonych kontrolach inspektorzy pracy wysunęli następujące wnioski: 

 Skala stwierdzonych nieprawidłowości wskazuje na potrzebę zintensyfikowania 

działań kontrolno – nadzorczych w zakresie przestrzegania przepisów i zasad 

bezpieczeństwa i higieny pracy w placówkach w kolejnych latach; 

 

 Przeprowadzane kontrole przez organy Państwowej Inspekcji Pracy przyniosły 

wymierne efekty w postaci naprawy stanu bezprawnego i w znacznym stopniu 

podniosły świadomość dyrektorów placówek w zakresie bezpieczeństwa i higieny 

pracy.  

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

państwowych inspektorów pracy. 

Do poprawy istniejącego stanu rzeczy konieczne jest również zwiększenie 

zaangażowania ze strony pracodawców polegającego m.in. na:  

 docenianiu oceny ryzyka zawodowego jako narzędzia umożliwiającego stosowanie 

niezbędnych środków profilaktycznych zmniejszających ryzyko; 

 działaniach prewencyjnych zmniejszających ryzyko wypadków przy pracy; 

 podnoszeniu wiedzy z zakresu prawa pracy, w tym przepisów bhp.   
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VIII. Pozostałe działania w obszarze prewencji  

i promocji 

1. Programy i akcje prewncyjne, konkursy i szkolenia 

Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu uczestniczy w budowaniu kultury prewencji 

i praworządności w stosunkach pracy nie tylko poprzez nadzór i kontrolę. Urząd prowadzi 

dialog z pracodawcami i pracownikami, oferuje im pomoc w charakterze doradcy, inspiruje do 

podejmowania działań na rzecz poprawy warunków pracy, bierze udział w upowszechnianiu 

dobrych praktyk i najlepszych przykładów. Działania te zyskują na znaczeniu i kierowane są 

do coraz szerszej grupy odbiorców. W 2015 r. Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu 

podjął szereg działań prewencyjnych, które miały na celu rozszerzenie wiedzy z zakresu prawa 

pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Uczestnikami naszych działań było szerokie 

spektrum odbiorców: od pracodawców, poprzez pracowników do uczniów, a nawet 

przedszkolaków.  

 

Edukacja przedszkolna i szkolna 

Budowanie kultury prewencji i praworządności w stosunkach pracy rozpoczyna się od 

edukacji młodego pokolenia. Młodzież – otwarta na podejmowanie działań trudnych lub dla ich 

rodziców niezrozumiałych – stanowi pokolenie przyszłych pracowników  i pracodawców, które 

może podnieść standardy kulturowe i etyczne na rynku pracy.W naszej ocenie programy 

edukacji szkolnej w dalszym ciągu nie uwzględniają, w wystarczającym stopniu, zagadnień 

związanych z ochroną pracy. Dlatego od 2006 roku inspekcja pracy realizuje we współpracy 

z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy program edukacji młodzieży w szkołach 

ponadgimnazjalnych „Kultura bezpieczeństwa”. Realizowany jest on dzięki dobrowolnemu 

zaangażowaniu szkół i nauczycieli, którzy szkoleni są przez inspektorów pracy. Otrzymują oni 

również niezbędne pomoce naukowe. W czasie realizacji programu, mogą korzystać z pomocy 

i porady pracowników inspekcji. 

W roku 2015 idea programu cieszyła się zdecydowanie większym zainteresowaniem 

niż w latach ubiegłych wśród  nauczycieli, o czym świadczy fakt zgłaszania się do udziału 

w programie kolejnych szkól i nauczycieli. Propagowanie wiedzy na temat bezpieczeństwa 

pracy staje się modne, coraz bardziej popularne, a nawet  pożądane szczególnie wśród 

młodzieży ostatnich klas szkól ponadgimnazjalnych. Podczas różnego rożnego rodzaju 

prelekcji wygłaszanych przez pracowników PIP oraz pogadanek z naszym udziałem, wśród 

młodzieży zaobserwowano zainteresowanie tematyka szczególnie w zakresie podjęcia 

pierwszej pracy oraz omawiania zagadnień dotyczących różnych form zatrudnienia. W trakcie 

udziału w imprezach masowych takich jak Targi Pracy czy Dni Kariery można było również 

zauważyć, że spora część nauczycieli uczestniczących w spotkaniach wyraziła chęć 

przystąpienia do programu. 
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Wśród działań prewencyjnych podjętych w 2015 r. w tym zakresie edukacji szkolnej na 

wyróżnienie zasługuje m.in. konkurs „Poznaj swoje prawa w pracy” adresowany do uczniów 

szkół ponadgimnazjalnych. W tym roku zgłosiło się do niego 28 uczestników z 19 szkół. 

Komisja konkursowa przyznała nagrody za I do III miejsca. 

Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu nie zapomina nigdy o najmłodszych 

wierząc w prawdę zawartą w staropolskim przysłowiu „Czym skorupka za młodu nasiąknie…”. 

Dlatego też przedstawiciel jeleniogórskiego oddziału Okręgowego Inspektoratu  Pracy spotkał 

się z przedszkolakami, którzy do szkolnego życia przygotowują się w Szkole Podstawowej 

w Płóczkach Górnych. Podczas tego spotkania inspektor pracy opowiadał dzieciakom, jak 

bezpiecznie się bawić, jak bezpiecznie dotrzeć do szkoły i jak pomagać rodzicom, tak by 

nikomu nie stała się krzywda. Wrocławski program prewencyjny „Od smyka do pracownika” 

stworzony został, by promować wśród dzieci przedszkolnych i uczniów edukacji 

wczesnoszkolnej zachowania probezpieczne. 

 

 

 

 

Rolnictwo indywidualne 

Rolnictwo jest jednym z najbardziej wypadkogennych sektorów gospodarki narodowej. 

Program, którego działaniami objęte są indywidualne gospodarstwa rolne ma na celu dążenie 

do ograniczenia ryzyka wypadkowego oraz poprawy ochrony zdrowia wśród rolników 

indywidualnych i członków ich rodzin poprzez podnoszenie poziomu wiedzy w zakresie 

zagrożeń zawodowych związanych z pracą i życiem w gospodarstwie rolnym. Główne punkty 

programu, to edukacja oraz doradztwo techniczne prowadzone m.in. w trakcie wizytacji 

gospodarstw. Inną formą oddziaływania na środowisko wiejskie są konkursy o tematyce bhp. 

W 2015 r. Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu zorganizował m.in. następujące 

działania: 

Fotografia 15. Uczestnicy programu „Od smyka do pracownika” z przedszkola w Płóczkach 

Górnych 
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 50 prelekcji na temat zagrożeń chorobowych i wypadkowych występujących  

w środowisku wiejskim oraz przy wykonywaniu prac rolniczych. Szkolenia te odbyły się  

w 30 Szkołach Podstawowych i 20 Gimnazjach a udział w nich wzięło 1 822 uczniów. 

 

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

W ramach akcji "Bezpieczne Lato", przedstawiciele Okręgowego Inspektoratu Pracy we 

Wrocławiu pracownicy jeleniogórskiego oddziału Okręgowego Inspektoratu Pracy we 

Wrocławiu  rozmawiali z kolonistami, harcerzami oraz mieszkańcami Jeleniej Góry 

i okolic, którzy 29.06.2015 r. stawili się na happeningu, który odbył się na tamtejszym 

Placu Ratuszowym. Tam, we współpracy z urzędem miasta Jelenia Góra, Komendą 

Miejską Policji w Jeleniej Górze, Strażą Miejską i Strażą Pożarną zorganizowano 

spotkanie pod hasłem "Bezpieczne lato". W ramach tego przedsięwzięcia dzieciom 

zorganizowano miasteczko ruchu drogowego. Była też nauka: pracownicy inspekcji 

opowiadali najmłodszym o bezpiecznych zachowaniach podczas wakacyjnych zabaw, a 

także prac, w których młodzież pomaga rodzicom. Zorganizowano również konkurs 

plastyczny dla przybyłych dzieci, które za najciekawsze prace obrazujące bezpieczne 

zachowania były nagradzane nagrodami ufundowanymi przez PIP. Policjanci uczyli 

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

bezpiecznie zachować się podczas wsiadania, wysiadania oraz podróżowania 

autobusem miejskim. Ratownicy medyczni zapoznali dzieci z zasadami udzielania 

pierwszej pomocy przed medycznej. Nie zabrakło również strażaków Państwowej Straży 

Pożarnej, którzy zapoznali dzieci i młodzież z najnowszym sprzętem strażackim oraz 

opowiadali jak zachować się podczas pożaru. Akcję należy uznać za udaną, bo stoisko 

PIP cieszyła się ogromną popularnością. 

Realizując działania prewencyjne w ramach akcji „Bezpieczne Lato”, 

przedstawiciele Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze 

odwiedzili harcerzy i  kolonistów wypoczywających w centrum rehabilitacji rolników 

„Granit” w Szklarskiej Porębie. W dniu 26.08.2015 r. pracownik jeleniogórskiego oddziału 

Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu oraz pracownicy Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego rozmawiali z dziećmi na temat bezpiecznych zabaw na wsi. 

160 dzieciom przekazano podstawowe informacje na temat zagrożeń wynikających 

z przebywania w pobliżu pracujących maszyn rolniczych, zasad wykonywania 

bezpiecznego transportu płodów rolnych, postępowania ze zwierzętami hodowlanymi 

oraz możliwościami i sposobami zakażenia chorobami odzwierzęcymi (np. kleszczowe 

zapalenie opon mózgowych, borelioza). Szczególny nacisk położono na wykaz prac 

niebezpiecznych, których nie należy powierzać dzieciom do lat 15 w gospodarstwach 

rolnych. Aby wiedza zdobyta na szkoleniu nie „wyparowała” za szybko z odpoczywającej 

głowy, koloniści i harcerze dostali przygotowane specjalnie dla dzieci broszury PIP: 

„Przygoda na wsi” i „Bezpiecznie na wsi”. 
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 34 szkoleń z zakresu bhp w rolnictwie indywidualnych, w których wzięło 862 rolników. 

Podczas szkoleń m.in. prezentowano filmy DVD o tematyce dotyczącej bezpieczeństwa 

i  higieny pracy oraz rozdawano broszury prewerncyjne. 

 

Pozostałe działania prewencyjne 

Jednym z ważniejszych działań prewencyjnych jest program „Zdobądź dyplom PIP”. 

Celem programu jest poprawa praworządności w stosunkach pracy oraz ograniczenie 

zagrożeń wypadkowych w zakładach zatrudniających do 9 pracowników, w szczególności 

poprzez: 

 przeszkolenie pracodawców, rekrutowanie do udziału w programie prewencyjnym 

i przekazywanie materiałów edukacyjnych oraz materiałów służących samokontroli, 

 oddziaływanie na pracodawców, którzy przystąpią do programu prewencyjnego, 

(wspieranie wiedzą i doświadczeniem), mające na celu poprawę warunków bhp oraz 

doprowadzenia zakładu pracy do stanu zgodnego z obwiązującymi przepisami prawa 

pracy, 

 upowszechnianie przykładów dobrych praktyk w zakresie zapobiegania zagrożeniom 

wypadkowym i ograniczania ryzyka zawodowego,  

 upowszechnianie problematyki bhp w mikrozakładach w ramach współdziałania 

z partnerami wspierającymi program (m.in. ZRP, OHP, ZUS, organy samorządu 

terytorialnego, eksperci). 

Fotografia 16. Spotkanie w ramach programu „Bezpieczne lato”, które odbyło się w czerwcu 

2015 r. w Jeleniej Górze 
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Działania Okręgu polegały na popularyzacji programu podczas szkoleń, 

przeprowadzonych czynności kontrolnych, spotkań u partnerów społecznych. Ponadto dzięki 

umieszczeniu informacji o programie na stronach internetowych zarówno w Okręgu, jak 

i u partnerów społecznych, pracodawcy mieli możliwość zapoznania się z założeniami 

programu bez konieczności osobistego kontaktu z pracownikiem PIP.  

Wzorem lat ubiegłych, po dokonaniu czynności kontrolnych inspektorzy pracy 

Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu ocenili, że podstawowymi przesłankami jakie 

zadecydowały o udziale pracodawców w programie prewencyjnym „Zdobądź Dyplom PIP”  

były  bezpłatne szkolenia z zakresu prawa i ochrony pracy, możliwość bezpłatnego 

sprawdzenia stosowanych z zakładzie pracy rozwiązań technicznych, otrzymanie bezpłatnych 

materiałów szkoleniowych, które ułatwią identyfikację oraz eliminację nieprawidłowości 

występujących w firmie.  

 

2. Poradnictwo prawne i techniczne 

W roku 2015 w Okręgowym Inspektoracie Pracy we Wrocławiu doradztwo prawne  

i techniczne prowadzone było:  

 w  siedzibie OIP i w Oddziałach,  

 podczas dyżurów w siedzibach organizacji ponadzakładowych związków 

zawodowych,  

 w redakcjach gazet i rozgłośni radiowych,  

 w trakcie podejmowanych przedsięwzięć promocyjnych: w formie organizacji punktów 

informacyjno-doradczych, 

 w czasie udziału w targach branżowych, targach pracy, w „Dniach Otwartych”, a także 

w trakcie organizacji, bądź współuczestnictwa w szkoleniach sympozjach, 

konferencjach, itp. 

Najczęściej porady udzielane były telefonicznie oraz ustnie osobom, które zgłosiły się 

osobiście do siedziby Okręgu lub Oddziału. Do porad tych zalicza się również odpowiedzi 

pisemne na zapytania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz prawnej ochrony pracy.  

Oprócz porad udzielonych w miejscach przyjęć interesantów, również w zakładach pracy 

inspektorzy w czasie czynności kontrolnych udzielili pracodawcom, pracownikom i związkom 

zawodowym porad prawnych i technicznych. Tematyka porad wynikała z konkretnych potrzeb 

zaistniałych w zakładach pracy.  

W okresie sprawozdawczym udzielono 51 332 porady zawierające łącznie 72 429 

tematów.   

Z ilości i treści udzielonych w 2015 r. porad wynika,  iż największe  zapotrzebowanie 

wystąpiło na informacje dotyczące: 

 stosunku pracy – temat ten wystąpił w 24 905 przypadkach.  

 wynagrodzeń - 11 801 przypadków   
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 czasu pracy  - 10 117 przypadków,  

 urlopów wypoczynkowych  -  6 271 przypadków.   

Podobnie jak w ubiegłym roku, nadal duże zainteresowanie budziły tematy dotyczące: 

 urlopów macierzyńskich i rodzicielskich – głównie czy rodzice dziecka mogą 

korzystać z urlopu rodzicielskiego  jednocześnie, sposobu podziału tego urlopu, 

zasad rezygnacji z ww. urlopów, jednoczesnego korzystania matki dziecka z urlopu 

rodzicielskiego, a ojca dziecka z urlopu wychowawczego, łączenie korzystania 

z dodatkowego urlopu macierzyńskiego z wykonywaniem pracy  u pracodawcy 

udzielającego tego urlopu; 

 wydłużonego okresu rozliczeniowego oraz rozliczania czasu pracy w przypadku 

wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę, niezapewnienia przeciętni 

pięciodniowego tygodnia pracy, naruszenia okresów odpoczynku, zmiany 

harmonogramu w trakcie trwającego okresu rozliczeniowego, rozróżniania pojęć 

norma a wymiar, rekompensowania pracy w dni wolne; 

 naruszania przepisów o wynagrodzeniu za pracę – systematycznych opóźnień 

terminu wypłaty, nieprawidłowe naliczania podstaw wypłacanych świadczeń, 

ustalania i zaliczania dodatkowych składników do podstawy minimalnego 

wynagrodzenia, 

 zatrudniania „na czarno”, czy też na podstawie „ustnie zawieranych” umów 

cywilnoprawnych.   

Szczegółowe dane dotyczące tematyki udzielanych porad przedstawiono w tabeli 32. 

 

 

 

Przedmiot porady Liczba porad 

Stosunek pracy 24 905 

Wynagrodzenia 11 801 

Czas pracy 10 117 

Urlopy pracownicze 6 271 

Uprawnienia związane  
z  rodzicielstwem  

4 513 

Ochrona pracy młodocianych 523 

Mobbing 305 

Dyskryminacja 273 

Wypadki przy pracy 843 

Warunki pracy 4 729 

Pozostałe 8 149 

Razem 72 429 

 

Tabela 32. Tematyka porad udzielonych w 2015 r. w Okręgowym Inspektoracie pracy we 

Wrocławiu 
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 Informacje dotyczące podmiotów, które zgłosiły się w roku 2015 do Okręgowego 

Inspektoratu Pracy we Wrocławiu o udzielenie porady przedstawiono w tabeli 33. 

 

 

 

Podmioty zgłaszające się po porady Liczba porad 

Były pracownik 4 804 

Cudzoziemiec 95 

Inny 4 687 

Organ/urząd państwowy 113 

Organ/urząd samorządu terytorialnego 281 

Organizacje pracodawców 7 

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie 230 

Poseł/senator/radny 8 

Pracodawca/przedsiębiorca 12 954 

Pracownik niepełnosprawny 1 217 

Pracownik/pracownicy zbiorowo 26 357 

Rolnik indywidualny 32 

Służba bhp 283 

Społeczny inspektor pracy 98 

Związek Zawodowy 166 

Razem 51 332 

 

Przedstawione w tabelach dane liczbowe wskazują zapotrzebowanie na fachowe 

poradnictwo w zakresie porad prawnych i technicznych. Porady te były udzielane najczęściej 

pracownikom, pracodawcom, przedstawicielom związków zawodowych, osobom 

zatrudnionym na innej podstawie niż stosunek pracy oraz innym osobom fizycznym. 

 

  Porady udzielone związkom zawodowym 

W 2015 roku udzielono związkom zawodowym 930 porad prawnych i technicznych. 

Powyższa ilość porad, za wyjątkiem 166 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 195 porad prawnych i technicznych Społecznym 

Inspektorom Pracy - w tym 98 w siedzibie OIP. 

Tabela 33. Liczba porad udzielonych w roku 2015 w miejscu przyjęc Okręgowym Inspektoracie 

Pracy we Wrocławiu według podmiotów, którym została udzielona. 
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 Ponadto, podczas czynności kontrolnych w zakładach pracy, inspektorzy udzielili  

związkom zawodowym 198 porad prawych i 73 porad technicznych. 

 Szacunkowe dane dotyczące tematyki udzielanych porad związkom zawodowym, 

przedstawiono w tabeli 34. 

 

 

 

Przedmiot porady Liczba porad 

Stosunek pracy 220 

Wynagrodzenia 240 

Czas pracy 172 

Urlopy pracownicze 75 

Uprawnienia zw.  z rodzicielstwem  2 

Mobbing 20 

Dyskryminacja 36 

Wypadki przy pracy 5 

Warunki pracy 120 

Pozostałe 40 

Razem 930 

 
Tematyka udzielonych związkom zawodowym porad w większości  dotyczyła:  

 trybu tworzenia i zmian regulaminów wynagradzania (w tym: regulaminów nagród  

i premiowania),  

 regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,  

 wszczynania sporów zbiorowych, 

 interpretacji już zawartych zapisów w regulaminie wynagradzania,  

 wyjaśnienia podstaw naliczania świadczeń za pracę min. nagród jubileuszowych, 

jednorazowych odpraw,  

 ustalania (określania) wynagrodzenia za pracę zgodnie z przyjętym system 

wynagradzania (czasowym, czasowo- premiowym, czasowo-prowizyjnym, 

akordowo-premiowym itp.).  

Ponadto porady prawne dotyczyły nieprzestrzegania przez pracodawców ustawy  

o związkach zawodowych, czasu pracy oraz urlopów wypoczynkowych.  

Niejednokrotnie związki zawodowe zasięgały opinii w trybie roboczym, przed 

podpisaniem wewnętrznych aktów normatywnych (układy zbiorowe, regulaminy pracy, pakiety 

socjalne). 

 
 
 
 

Tabela 34. Liczba porad udzielonych w roku 2015 w Okręgowym Inspektoracie Pracy we 

Wrocławiu związkom zawodowym według tematów porad 
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IX. Współdziałanie z innymi organami 

1. Współpraca krajowa  

Posłowie, senatorowie, administracja centralna  

Jak co roku, tak i w sprawozdawczym roku 2015, najszersze kontakty pracownicy 

Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu utrzymywali z posłami i senatorami, którzy swe 

mandaty zdobyli kandydując z dolnośląskich okręgów wyborczych. Spotkania 

z parlamentarzystami, skupiają się przede wszystkim na bieżących problemach regionu. 

Omawiane na nich zostają działania i zamierzenia PIP. Przykładem takiego spotkania może 

być to, które 24 marca 2015 r. kierownik oddziału OIP w Kłodzku odbył z posłem Andrzejem 

Dąbrowskim. Posłowi przedstawiono informacje o wynikach działań kontrolno – nadzorczych  

i prewencyjnych oraz wnioski z tej działalności za rok 2014. Podobne spotkania szef kłodzkiego 

oddziału odbył też z posłankami Moniką Wielichowską i Katarzyną Izabelą Mrzygłocką. 

Natomiast okręgowy inspektor pracy Małgorzata Łagocka spotkała się z posłem Sławomirem 

Piechotą, z którym także poruszała kwestie działań kontrolno-nadzorczych prowadzonych 

przez inspektorów Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu, jednakże ze szczególnym 

uwzględnieniem zatrudnienia osób niepełnosprawnych. 

W bieżącym roku sprawozdawczym do OIP Wrocław wpłynęła też od poseł Aldony 

Młyńczak prośba o wyjaśnienia w/s jednej z kontroli prowadzonych przez inspektorów pracy 

naszego inspektoratu. Stosowne informacje zostały posłance przekazane. 

W ramach współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji 

pracownicy wrocławskiego OIP wnioskowali o udostępnienie danych z ewidencji ludności. 

Wszystkie skierowane do MSWiA wnioski zostały zrealizowane. Również w związku z danymi 

rejestrowymi – tym razem pochodzącymi z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności – 

kierowano do Ministerstwa Gospodarki informacje o nieprawdziwych bądź nieaktualnych 

danych zawartych w tych rejestrach.  

 

Wojewódzka administracja rządowa i samorządowa 

Współpraca z Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim opiera się w szczególności na 

współdziałaniu Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu z Wydziałem Spraw 

Obywatelskich i Cudzoziemców, który wielokrotnie korzystał z ustaleń poczynionych przez 

inspektorów sekcji legalności zatrudnienia, w trakcie prowadzonych kontroli legalności 

zatrudnienia cudzoziemców lub sam wnosił o dokonanie stosownych działań kontrolnych. 

 

 

 

W ramach tej współpracy 22 kwietnia 2015 r. odbyło się spotkanie robocze, w którym 

udział wzięli przedstawiciele Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, kłodzkiej placówki 

W roku 2015 Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu przeprowadził 6 kontroli na 
wniosek organów władzy wykonawczej i samorządu terytorialnego, natomiast w 91 
przypadkach zawiadomił te organy o wynikach kontroli prowadzonych w ramach 
harmonogramu działań. 
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Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej oraz Dolnośląskiego Wojewódzkiego 

Urzędu Pracy. Podczas spotkania omówiono praktyczne problemy, które ujawniają się w toku 

kontroli prowadzonych w agencjach zatrudnienia, akcentując zjawiska towarzyszące 

procesowi pośredniczenia w uzyskaniu pracy na terenie naszego kraju przez obywateli państw 

trzecich. Przedstawione zagadnienia identyfikowane w powyższym obszarze, w tym m.in. 

zastępowanie instytucji pracy tymczasowej usługą outsourcingu, kreowanie łańcucha 

podwykonawców „przekazujących” sobie kolejno pracowników, brak możliwości korygowania 

przez agencje zatrudnienia informacji rocznej o ich działalności – implikują szereg problemów 

związanych z prawidłową wykładnią przepisów i właściwym ich stosowaniem. 

Przedstawiciele Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu biorą też czynny udział  

w działaniach Dolnośląskiego Zespołu ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi, 

powołanego przy Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim. W skład zespołu wchodzą 

przedstawiciele Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, 

Komendy Wojewódzkiej Policji, Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej – placówki 

Wrocław-Strachowice, Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Prokuratury Okręgowej  

we Wrocławiu, Konwentu Powiatów Województwa Dolnośląskiego i Stowarzyszenia Pomocy 

„Akson”. 

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców nie jest jedyną jednostką Dolnośląskiego 

Urzędu Wojewódzkiego, która współpracuje z naszym Inspektoratem. Także Wydział Polityki 

Społecznej tegoż urzędu korzysta z pomocy dolnośląskich inspektorów pracy w zakresie 

kontroli spełniania przez pracodawców wymogów nałożonych ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 

r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 

wnioskując o dokonywanie niezbędnych ustaleń. 

Marszałkowi województwa dolnośląskiego okręgowy inspektor pracy przekazał – jak 

każdego roku – sprawozdanie z działalności Okręgu. Jest to niezmienny element współpracy 

obu urzędów. 

Współpraca z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego to przede 

wszystkim ustawowo określone współdziałanie w zakresie kontroli agencji zatrudnienia 

działających na mocy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy. Inspektorzy pracy realizując czynności kontrolne w ramach tematu  

z harmonogramu działań PIP dotyczącego działalności agencji zatrudnienia właśnie, 

przekazują Marszałkowi informacje na temat stwierdzonych uchybień. W tym obszarze 

współpraca opiera się głównie na kontaktach z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy 

w Wałbrzychu.  

W roku 2015 inspektorzy Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu przeprowadzili  

3 kontrole na wniosek marszałka województwa, zaś w 12 przypadkach poinformowali go  

o wynikach prowadzonych postępowań. 
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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 czy przedstawiano wyniki podejmowanych kontroli. 

Współdziałanie Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu z organami samorządu 

terytorialnego cechowała różnorodność form, wśród których znalazły się m.in. spotkania 

kierownictwa OIP ze starostami, burmistrzami, wspólnie organizowane przedsięwzięcia czy 

udział w różnego typu imprezach – konferencjach, targach itp. organizowanych przez włodarzy 

samorządowych.  

16 października 2015 r. w Ząbkowicach Śląskich odbyły się Targi Pracy  

i Przedsiębiorczości zorganizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich 

pod patronatem starosty ząbkowickiego. W targach uczestniczyli także przedstawiciele 

Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu. W przyjaznych progach ząbkowickiego liceum 

odwiedzających targi witała, wraz ze starostą Romanem Festerem, okręgowy inspektor pracy 

Małgorzata Łagocka. Targi połączono z konferencją pt. „Rynek pracy – możliwości  

i perspektywy”. W ramach tej konferencji chętni mogli także wysłuchać wystąpienia kierownika 

kłodzkiego oddziału OIP Wrocław Zdzisława Kowalskiego, który mówił o prowadzonych przez 

ten oddział działaniach nadzorczo-kontrolnych. Wśród prelegentów znalazła się także 

nadinspektor Barbara Serafinowska, która przedstawiła zebranym inspekcyjne kampanie 

promocyjno-informacyjne i programy prewencyjne. O instrumentach wsparcia dla 

dolnośląskiego rynku pracy mówiła dyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy 

Monika Kwil-Skrzypińska. W trakcie konferencji można było też wysłuchać m.in. wystąpienia 

przedstawiciela Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Piotra Cugowskiego, który informował  

o możliwościach dofinansowania działań przedsiębiorców w obszarze BHP. Dla wszystkich 

zainteresowanych zorganizowano także punkt informacyjny, w którym nasi pracownicy 

udzielali porad prawnych oraz udostępniali wydawnictwa PIP. 

Najczęściej wykorzystywaną formą wspólnego działania jest uczestnictwo 

przedstawicieli Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu w targach pracy 

organizowanych przez samorządy terytorialne i powiatowe urzędy pracy. Przykładem takiej 

współpracy może być udział przedstawicieli Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu 

Oddział w Kłodzku w Targach Pracy zorganizowanych 23 kwietnia 2015 r. w Kłodzkim Centrum 

Kultury Sportu i Rekreacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku dla osób bezrobotnych 

i poszukujących pracy, w tym absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. Podczas targów, przy 

stanowisku zorganizowanym przez pracowników PIP, zainteresowane osoby mogły uzyskać 

porady z zakresu prawa pracy i BHP. Dużym zainteresowaniem cieszyły się bezpłatne 

publikacje wydawnictw PIP. 
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Na zaproszenie Powiatowego Urzędu Pracy w Lwówku Śląskim Okręgowy 

Inspektorat Pracy we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze przeprowadził – już po raz drugi 

w bieżącym roku – szkolenia dla bezrobotnych, ze szczególnym uwzględnieniem osób 

oddalonych od rynku pracy i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Pracownicy 

jeleniogórskiego inspektoratu spotkali się z osobami bezrobotnymi w lutym i marcu 2015 r. 

Celem szkoleń było doprowadzenie do zatrudnienia co najmniej 70% ich uczestników. 

Szkolenia przeprowadzane przez pracowników jeleniogórskiego oddziału objęły swą tematyką 

obowiązki pracodawców i pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, 

zagadnienia prawnej ochrony pracy, ochrony kobiet w ciąży, wypadków przy pracy oraz 

profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników. 

 Natomiast z inicjatywy Powiatowego Urzędu Pracy Dzierżoniowie 21 maja 2015 r. 

odbyły się w Dzierżoniowie XI Targi Pracy, w których udział wzięli także pracownicy 

wałbrzyskiego oddziału Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu. Celem Targów Pracy 

było wspieranie rozwoju nowych miejsc pracy oraz stworzenie możliwości bezpośredniego 

kontaktu osób poszukujących pracy i pracodawców. W targach uczestniczyło 30 pracodawców  

z terenu dzierżoniowskiego. Na zorganizowanym pracownicy OIP Wrocław, udzielali porad 

prawnych i technicznych. Zainteresowane osoby mogły otrzymać bezpłatne informacje oraz 

publikacje z zakresu prawa pracy i bhp. 

 

 

 

 

 

Sekcja ds. Rolnictwa i Leśnictwa Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu to jeden 

z tych zespołów, który z samorządem terytorialnym musi działać i działa w wyjątkowym 

konsonansie. Rolnicy indywidualni są grupą docelową działań inspektorów, do której trafić 

Fotografia 17. Konferencja „Rynek pracy – możliwości i perspektywy” podczas Targów 

Pracy i  Przedsiębiorczości w Ząbkowicach Śląskich. 

 



Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu 

 

 Strona 
164 

 
  

można tylko za ich zezwoleniem i to wyłącznie w celach prewencyjno-profilaktycznych. 

Dotarcie do takich gospodarstw jest możliwe jedynie dzięki zaangażowaniu i zrozumieniu 

wójtów bądź sołtysów. Bez wsparcia z ich strony niemożliwe byłyby wszelkie działania 

promujące bezpieczne zachowania na wsi. Inspekcja swoje akcje kieruje do rolników 

w okresach ich szczególnie wytężonej pracy (żniwa, wykopki), gdy najważniejsze są dla nich 

prace polowe, a nie goszczenie urzędników. Ale to właśnie sołtysi czy wójtowie są w stanie 

przekonać rolników, że wizytacja inspektora nie jest uciążliwością, a przyczynić się może do 

tego, że będzie się można nauczyć, jak praca w polu może stać się bezpieczniejszą, przez co 

z większą pewnością będzie ją można w zdrowiu wykonywać jeszcze przez wiele lat. Po 

żniwach przychodzą zaś dożynki. Wiele gmin z obszaru działania Okręgowego Inspektoratu 

Pracy we Wrocławiu organizuje w tym okresie plenerowe imprezy dla mieszkańców, by mogli 

się oni odprężyć po trudach żniwnej pracy, pochwalić plonami, ale też czegoś dowiedzieć 

i  nauczyć. I właśnie w tym celu pracownicy jeleniogórskiego oddziału OIP Wrocław 

uczestniczyli 30 sierpnia 2015r. w dożynkach organizowanych w Żeliszowie, a następnie 13 

września 2015r. w Wieży. Dożynki w gminach Bolesławiec i Gryfów Śląski były okazją do 

podsumowania działań prewencyjnych prowadzonych przez pracowników Sekcji Rolnej OIP 

Wrocław w ramach tegorocznej „Akcji Żniwa 2015”. Podczas obu imprez zorganizowano 

punkty konsultacyjne dla rolników i ich rodzin, w których udzielano porad z zakresu prawa 

pracy oraz bezpieczeństwa pracy a gdzie w szczególności tłumaczono zasady bezpiecznej 

pracy w gospodarstwie rolnym. Dla najmłodszych zorganizowano konkursy plastyczne, za 

uczestnictwo w których można było zdobyć miłe upominki. Wszyscy, którzy chcieli dowiedzieć 

się czegoś na temat, jak bez wypadków gospodarować na swym polu i w obejściu, otrzymali 

wydawnictwa Państwowej Inspekcji Pracy. 

 

 

 

Wśród inicjatyw edukacyjnych, które podejmowane są we współpracy z urzędami władzy 

samorządowej i ich jednostkami organizacyjnymi można wymienić te, które kierowane są do 

najmłodszych. O bezpiecznych zabawach oraz o bezpiecznej pomocy rodzicom pracownicy 

Fotografia 18. Przedstawiciel Sekcji ds. Rolnictwa i Leśnictwa na dożynkach w Wieży 
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jeleniogórskiego oddziału Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu rozmawiali z dziećmi 

oraz dorosłymi mieszkańcami Jeleniej Góry i okolic, którzy 23 maja 2015 r. zjawili się  

w Cieplickim Parku Zdrojowym. Tam Komitet Ochrony Praw Dziecka w Jeleniej Górze oraz 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej zorganizowali festyn z okazji dnia dziecka. W ramach tego 

przedsięwzięcia dla dzieci zorganizowano miasteczko ruchu drogowego, gdzie policjanci uczyli 

właściwego zachowania się na drodze, a ratownicy medyczni zapoznali dzieci z zasadami 

udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zaprezentowali najnowszy sprzęt 

ratownictwa medycznego. Natomiast pracownicy inspekcji opowiadali najmłodszym  

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

pomaga rodzicom. Zorganizowano ponadto konkurs plastyczny dla przybyłych dzieci, które za 

najciekawsze prace obrazujące bezpieczne zachowania były nagradzane nagrodami 

ufundowanymi przez PIP. Stoisko PIP i rozpowszechniane na nim materiały promocyjne 

cieszyły się ogromną popularnością. 

 

 

 

 

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. 

Fotografia 19. Festyn z okazji Dnia Dziecka w Parku Zdrojowym w Cieplicach 
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We wrocławskiej Hali Stulecia, w dniach 27 – 29 marca 2015 r. po raz kolejny odbyły się 

Targi Budownictwa i Wyposażenia Wnętrz TARBUD 2015. Pierwszego dnia tych targów,  

27 marca 2015r., uczestniczyli w nich także przedstawiciele Okręgowego Inspektoratu Pracy 

we Wrocławiu. Uczestnictwo to związane było z prowadzoną przez Dolnośląski Zespół 

Budownictwa działalnością prewencyjno – promocyjną skierowaną do sektora budowlanego. 

Przed salą wykładową targów zorganizowano punkt informacyjny, w którym starszy referent 

Marek Choczaj udzielał wszystkim zainteresowanym porad z zakresu prawnej ochrony pracy,  

a starszy inspektor pracy Mirosław Hanusewicz dzielił się wiedzą dotyczącą technicznego 

bezpieczeństwa pracy. W punkcie tym dostępne były także wydawnictwa Państwowej 

Inspekcji Pracy, które cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród odwiedzających targi. 

W ramach organizowanego na targach przez Dolnośląską Okręgową Izbę Inżynierów 

Budownictwa we Wrocławiu cyklu wykładów, Mirosław Hanusewicz z Dolnośląskiego 

Zespołu ds. Budownictwa wygłosił także wykład na temat „Zarządzanie bezpieczeństwem 

pracy na małych budowach”. 

Blisko z urzędem współpracującym samorządem zawodowym jest Ogólnopolskie 

Stowarzyszenie Pracowników Służb Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, którego oddziały 

wrocławski i jeleniogórski często biorą udział w imprezach promocyjno-prewencyjnych 

organizowanych przez OIP. Podobnie przedstawiciele Okręgu uczestniczą 

w przedsięwzięciach Stowarzyszenia. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby 

BHP Oddział w Jeleniej Górze w roku 2015 dwukrotnie organizowało spotkanie dla swoich 

członków. Jedno z nich odbyło się 16 października 2015 r. już w tradycyjnym miejscu – 

w  „Chacie za Wsią” w Mysłakowicach. Tradycją też stało się już, że w wydarzeniu tym 

uczestniczą przedstawiciele Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu. Tak też było i tym 

razem. Zorganizowana konferencja dotyczyła m.in. najważniejszych zmian w przepisach 

z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. W jej trakcie odbyły się także warsztaty z zakresu 

dochodzenia powypadkowego i wypełniania statystycznej karty wypadku przy pracy, które 

poprowadził kierownik jeleniogórskiego oddziału OIP Mirosław Kocuba. Podczas spotkania 

wykład dotyczący nieprawidłowości stwierdzanych podczas kontroli PIP przy eksploatacji 

maszyn i urządzeń technicznych wygłosił też inspektor pracy Sekcji Przemysłu 

Elektromaszynowego i Nadzoru Rynku Janusz Ambroży. Pracownicy oddziału OIP w Jeleniej 

Górze główny specjalista Anna Szustak oraz specjalista Jarosław Branicki zorganizowali 

ponadto punkt konsultacyjny, w którym udzielano porad z zakresu bhp i prawa pracy oraz 

przedstawiano wydawnictwa Państwowej Inspekcji Pracy. 

9 czerwca 2015 r. przedstawiciele Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu 

Oddział w Wałbrzychu uczestniczyli w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Warunki pracy 

a zdrowie pracowników”. Konferencję zorganizowała Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 

im. Angelusa Silesiusa oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP 

w Warszawie. Honorowym patronatem konferencję objął rektor uczelni prof. zw. dr hab. 

Elżbieta Lonc oraz prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej. Konferencja miała na celu 
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wymianę wiedzy, poglądów i doświadczeń przedstawicieli nauki i praktyki na temat problemów 

wpływu środowiska pracy na zdrowie pracowników. Wśród tematów tej konferencji  znalazły 

się m.in.: warunki środowiska pracy, zagrożenia zdrowia pracowników i środowiska 

naturalnego przez zakłady przemysłowe, zagrożenia fizyczne i biologiczne w środowisku 

pracy, ryzyko zawodowe oraz bezpieczeństwo  i ergonomia na stanowiskach pracy. Otwarcia 

konferencji dokonali rektor PWSZ Elżbieta Lonc, prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej oraz 

kierownik wałbrzyskiego oddziału OIP Wrocław Jarosław Kruszyński. Pracownicy Państwowej 

Inspekcji Pracy Renata Kost-Borowiec i Joanna Bartosiak-Kuźniewska udzielali porad, 

w szczególności pracodawcom i pracownikom służby bhp, którzy byli zainteresowani 

obowiązkami jakie nakłada na nich prawo pracy i przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. Na 

zorganizowanym stoisku zaprezentowana została bogata oferta wydawnicza PIP.  

 

 

 

 

Pracownicy Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu Oddział w Wałbrzychu byli 

gośćmi zorganizowanego przez Sudecką Izbę Przemysłowo-Handlową „Dnia 

Przedsiębiorczości i Pracy”. V edycja tej imprezy odbyła się 18 czerwca 2015 r. w siedzibie 

SIPH w Świdnicy pod hasłem „Możliwości pozyskania ostatnich środków z dotacji z funduszy 

UE”. Adresatami spotkania były małe i średnie przedsiębiorstwa, osoby prowadzące od 

niedawna własną działalność gospodarczą oraz osoby zainteresowane prowadzeniem własnej 

działalności gospodarczej (w szczególności osoby bezrobotne). Głównym celem spotkania 

było zapoznanie uczestników z możliwościami pozyskania funduszy unijnych na rozwój  

i prowadzenie firmy, zapoznanie uczestników z możliwościami podjęcia własnej działalności 

gospodarczej a także zapoznanie z ofertą instytucji wpierających rozwój przedsiębiorczości 

oraz z ofertą instytucji finansowych. Umożliwiono również uczestnikom bezpośredni kontakt  

Fotografia 20. Spotkanie OSPSBiHP Oddział w Jeleniej Górze z pracownikami OIP 

Wrocław 



Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu 

 

 Strona 
168 

 
  

z instytucjami rynku pracy. Pracownicy OIP Wrocław udzielali uczestnikom porad prawnych 

z zakresu prawnej ochrony pracy i bhp. 

 

Inne organy nadzoru i kontroli nad warunkami pracy 

Inne organy nadzoru i kontroli, w tym kontroli nad warunkami pracy, to instytucje,  

z którymi Okręgowy Inspektorat Pracy w swym codziennym funkcjonowaniu współpracuje 

najczęściej i w najszerszym zakresie. Współpraca dotyczyła problematyki będącej sferą 

działania w/w organów, jej formy były dostosowywane do potrzeb, a realizacja opierała się na 

zapisach porozumień zawartych tak na szczeblu centralnym, jak i okręgów. 

 

 

 

Organ nadzoru 
Kontrole 
wspólne 

Kontrole na 
wniosek organu 
współdziałające

go 

Zawiadomienie 
o  wynikach kontroli 

prowadzonej 
samodzielnie przez 

OIP 

Państwowa Inspekcja 
Sanitarna 

0 8 22 

Urząd Dozoru Technicznego 3 1 80 

Prokuratura 1 5 10 

Policja 16 19 26 

Straż Graniczna 11 4 21 

Państwowa Straż Pożarna 0 0 5 

Państwowy Nadzór 
Budowlany 

4 3 22 

Inspekcja Transportu 
Drogowego 

0 1 1 

Urząd celny 0 14 14 

Urząd skarbowy, UKS, IS 0 58 100 

Wojewódzki Ośrodek 
Medycyny Pracy 

0 0 8 

Powiatowe urzędy pracy 0 43 44 

Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych 

0 21 142 

Urzędy górnicze 0 3 4 

GIODO 0 0 1 

Inne podmioty 0 7 26 

 

Współpraca pomiędzy Okręgowym Inspektoratem Pracy we Wrocławiu a Powiatowymi  

i Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Budowlanego opiera się o porozumienie zawarte 

przez OIP i DWINB w 2003 r. W ramach tego porozumienia inspektorzy pracy powiadamiają 

właściwe terytorialnie organy nadzoru m.in. o: 

 użytkowaniu obiektów budowlanych bez wymaganego pozwolenia nadzoru 

budowlanego,  

 braku zezwolenia na zmianę sposobu użytkowania obiektu, 

 braku książki obiektu budowlanego, 

Tabela 35. Współdziałanie OIP Wrocław z organami nadzoru nad warunkami pracy oraz 

innymi instytucjami działającymi w sferze ochrony pracy w roku 2015 
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 braku dokumentów potwierdzających fakt przeprowadzenia okresowej kontroli 

obiektu, 

 rozpoczęciu plac budowlanych bez uprawomocnienia się decyzji pozwolenia na 

budowę, 

 prowadzeniu prac rozbiórkowych w sposób zagrażający bezpieczeństwu otoczenia  

i bez zabezpieczenia przed dostępem osób postronnych, a także innych 

nieprawidłowości objętych właściwością rzeczową tego urzędu. 

Porozumienie zawarte pomiędzy głównym inspektorem pracy a prezesem Urzędu 

Dozoru Technicznego w sprawie zasad współdziałania stanowi podstawę do zawiadamiania 

dyrektorów oddziałów UDT o ujawnianych w trakcie kontroli naruszeniach przepisów 

dotyczących urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu. W bieżącym roku 

sprawozdawczym inspektorzy Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu przekazali 80 

takich zawiadomień. Przedstawiciele tego urzędu brali też udział w wielu wydarzeniach, 

którego organizatorem bądź współorganizatorem był Okręgowy Inspektorat Pracy we 

Wrocławiu, m.in. dyrektor wrocławskiego oddziału UDT Rafał Osiński jest członkiem 

Dolnośląskiej Rady ds. Bezpieczeństwa w Budownictwie.  

W ramach wspólnej inicjatywy Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu oraz 

Urzędu Dozoru Technicznego Oddział we Wrocławiu podjęto działania wzmacniające 

wzajemną współpracę obu instytucji, w celu poprawy skuteczności kontroli eliminujących 

bezpośrednie zagrożenia dla zdrowia i życia pracowników, przeprowadzanych na 

dolnośląskich budowach. 5 marca 2015r. w Ośrodku Szkoleniowym Państwowej Inspekcji 

Pracy we Wrocławiu odbyły się wspólne warsztaty inspektorów Okręgowego Inspektoratu 

Pracy we Wrocławiu oraz Urzędu Dozoru Technicznego Oddziałów w Wałbrzychu i Wrocławiu, 

zorganizowane przez nadinspektora Dolnośląskiego Zespołu ds. Budownictwa Jarosława 

Głowackiego oraz kierownika Działu Urządzeń Transportu Bliskiego UDT Macieja Winklera. 

Celem spotkania było omówienie zagadnień związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa 

eksploatacji urządzeń transportu bliskiego na terenie placu budowy. Warsztaty rozpoczęły się 

od wystąpienia okręgowego inspektora pracy Małgorzaty Łagockiej oraz dyrektora 

wrocławskiego oddziału Urzędu Dozoru Technicznego Rafała Osińskiego, którzy powitali 

zgromadzonych i omówili cele spotkania. Jarosław Głowacki przedstawił zebranym 

doświadczenia kontrolne PIP w zakresie eksploatacji urządzeń transportu bliskiego na terenie 

placu budowy, natomiast te, które były udziałem inspektorów nadzoru technicznego 

zaprezentował Maciej Winkler. Inspektorzy UDT Igor Hejke, Zbigniew Monkiewicz i Bartosz 

Misiek omówili specyficzne warunki pracy urządzeń transportu bliskiego na terenie placu 

budowy – lokalizacje kolizyjne, transport ludzi, natomiast starszy inspektor pracy Arkadiusz 

Dybek mówił o minimalnych wymaganiach dla urządzeń transportu bliskiego eksploatowanych 

na budowach. W części dyskusyjnej obecni na spotkaniu inspektorzy wypowiadali się na temat 

wspólnego pola działania Państwowej Inspekcji Pracy oraz Urzędu Dozoru Technicznego 

zapewniającego bezpieczną eksploatację urządzeń transportu bliskiego na terenie placu 
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budowy. Zwrócono szczególną uwagę na konieczność podjęcia w 2015 roku wspólnych 

działań profilaktycznych związanych z tematyką warsztatów. Na zakończenie wyniki spotkania 

podsumował Jerzy Saczko, dyrektor Oddziału Urzędu Dozoru Technicznego w Wałbrzychu. 

Kontynuacją działań rozpoczętych 5 marca 2015 r. we Wrocławiu, były kolejne wspólne 

warsztaty szkoleniowe inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego i Państwowej Inspekcji 

Pracy. 9 marca 2015 r. w Oddziale Państwowej Inspekcji Pracy w Jeleniej Górze, spotkali się 

tym razem inspektorzy z wałbrzyskiego oddziału UDT, z dyrektorem tego oddziału Jerzym 

Saczko, na czele oraz inspektorzy pracy OIP Wrocław. Wszystkich zgromadzonych 

uczestników przywitał kierownik jeleniogórskiego oddziału Mirosław Kocuba. W trakcie 

spotkania rozmawiano na temat nowelizacji przepisów oraz wzajemnej współpracy. 

Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu i Urząd Dozoru Technicznego Oddział we 

Wrocławiu zorganizowali 14 maja 2015 r. konferencję poświęconą bezpieczeństwu 

eksploatacji urządzeń transportu bliskiego na terenach budów. W konferencji, prócz jej 

organizatorów, uczestniczyli przedstawiciele pracodawców, pracowników służb bhp, 

koordynatorów ds. bhp na budowach, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby 

BHP, Rady ds. Budownictwa przy OIP Wrocław, Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu 

Przyrodniczego we Wrocławiu, Okręgowego Urzędu Górniczego. W konferencji udział wziął 

także Maciej Sokołowski, starszy specjalista Departamentu Prewencji i Promocji 

przedstawiciel Głównego Inspektoratu Pracy. Konferencję otworzyła okręgowy inspektor pracy 

we Wrocławiu Małgorzata Łagocka i dyrektor Oddziału Wrocławskiego Urzędu Dozoru 

Technicznego Rafał Osiński. W dalszej części konferencji inspektorzy UDT Maciej Winkler 

oraz Wiesław Karolewski przedstawili zasady dopuszczania do eksploatacji urządzeń 

transportu bliskiego na terenach budów oraz ich bieżącej bezpiecznej eksploatacji wynikającej 

z przepisów ustawy o Dozorze Technicznym oraz aktów wykonawczych do tej ustawy. 

Następnie nadinspektor pracy Dolnośląskiego Zespołu ds. Budownictwa Jarosław Głowacki  

zaprezentował wymagania bhp przy eksploatacji na terenie budów urządzeń będących 

przedmiotem konferencji oraz doświadczenia kontrolne inspektorów pracy w tym zakresie. 

O minimalnych i zasadniczych wymaganiach w zakresie eksploatacji tego typu sprzętu 

w zakładach pracy mówił kolejny przedstawiciel wrocławskiego inspektoratu pracy, 

nadinspektor Zbigniew Kołodyński. Tematyką związaną z procedurami zgłaszania wypadków 

przy pracy oraz awarii związanych z eksploatacją urządzeń transportu bliskiego na ternach 

budów zajęli się nadinspektor pracy Zbigniew Pikuta i inspektor UDT Maciej Winkler. 

Przedstawiciele Urzędu Dozoru Technicznego Piotr Szymański oraz Daniel Juranek, 

kontynuując wątek wypadków, przedstawili przykłady nieszczęśliwych wypadków związanych 

z eksploatacją urządzeń transportu bliskiego na terenach budów. Konferencję zakończył 

dyrektor Oddziału Wałbrzyskiego Urzędu Dozoru Technicznego Jerzy Saczko. 

Bieżąca współpraca realizowana była także pomiędzy Inspektoratem a Dolnośląskim 

Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy. DWOM stale uaktualnia, prowadzony także 

przez OIP, wykaz zarejestrowanych lekarzy uprawnionych do prowadzenia badań 
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profilaktycznych. Statystycy Ośrodka przesyłają także wszelkie informacje na temat pieczątek, 

numeru uprawnień czy ich zakresu. Inspektorzy pracy przekazują natomiast Ośrodkowi 

informacje na temat, stwierdzonych podczas kontroli, przypadków wykonania badań 

profilaktycznych przez lekarzy nieuprawnionych, bądź innych uchybień związanych  

z profilaktyczną opieką zdrowotną sprawowaną nad pracownikami. 

W roku 2015 Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu i Państwowy Wojewódzki 

Inspektor Sanitarny uaktualnili zasady współpracy podpisując nowe porozumienie. 

Współpraca z Państwową Inspekcją Sanitarną odbywa głównie w obszarze wzajemnego 

informowania o stwierdzonych naruszeniach prawa związanych z obowiązkiem zapewnienia 

higienicznych warunków pracy. Okręgowy Inspektorat Pracy i Wojewódzka Stacja Sanitarno – 

Epidemiologiczna we Wrocławiu Dział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego, na bieżąco 

informują się w zakresie postanowień i decyzji wydawanych w sprawach odstępstw od 

przepisów techniczno – budowlanych. Ścisłą współpracę odnotowuje się też w zakresie 

składanych przez pracodawców informacji o substancjach, preparatach, czynnikach lub 

procesach technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy. 

Inspektorzy pracy dość szeroko informują właściwe powiatowe inspektoraty sanitarne  

o stwierdzonych przypadkach niewłaściwego oznakowania produktów biobójczych, czy 

o braku aktualnych badań lekarskich przeprowadzanych dla celów sanitarno – 

epidemiologicznych. Państwowa Inspekcja Sanitarna przekazuje natomiast Okręgowemu 

Inspektoratowi Pracy informacje dotyczące np. decyzji lub zmiany decyzji w sprawie chorób 

zawodowych. 

Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu współpracuje także z Inspektoratem 

Transportu Drogowego. Przykładem bieżącego współdziałania może być m.in. spotkanie  

z inspektorem Transportu Drogowego Oddział Terenowy w Kłodzku, które 1 lipca 2015 r. odbył 

kierownik oddziału OIP Wrocław w Kłodzku Zdzisław Kowalski. W trakcie tego spotkania 

rozmawiano o praktycznej realizacji zapisów zawartych w porozumieniu między Wojewódzkim 

Inspektorem transportu Drogowego we Wrocławiu a Okręgowym Inspektoratem Pracy. 

Podobne spotkanie odbyło się też 9 października 2015r. w siedzibie oddziału OIP w Kłodzku.  

W spotkaniu, które miało charakter roboczy, udział wzięli pracownicy oddziału w Kłodzku  

i oddziału w Wałbrzychu z pracownikiem Inspektoratu Transportu Drogowego oddział 

w Kłodzku Na spotkaniu omówiono zasady współpracy w roku bieżącym oraz możliwość 

przygotowania spotkania dla szerszej grupy osób obu instytucji zainteresowanych wzajemną 

współpracą. Następnie 8 grudnia 2015r. w siedzibie oddziału Wojewódzkiego Inspektoratu 

Drogowego w Kłodzku doszło do spotkania informacyjnego pracowników w/w jednostki 

z  pracownikami oddziału OIP w Kłodzku i Wałbrzychu. W rozmowach dotyczących 

praktycznych aspektów realizacji zawartego porozumienia o współpracy udział wzięli również 

zaproszeni goście: zastępca OIP d/s nadzoru Arkadiusz Kłos, nadinspektor pracy Sekcji 

Legalności Zatrudnienia Jerzy Maliszewski, a także inspektorzy IDT z województwa 

dolnośląskiego i opolskiego. 
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Współpracę z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych Okręgowy Inspektorat Pracy we 

Wrocławiu prowadzi w oparciu o krajowe porozumienie, traktując ją na bardzo wysokim 

poziomie. 

Na bieżąco Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazuje naszemu inspektoratowi 

zbiorcze dane statystyczne dotyczące wypłaconych jednorazowych odszkodowań z tytułu 

wypadków przy pracy i chorób zawodowych finansowanych z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych oraz odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych 

wypłaconych osobom prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą. 

Przedstawiciele obu urzędów spotykają się cyklicznie, by współpracę podsumowywać  

i rozmawiać o pojawiających się problemach. Jedno z takich spotkań odbyło się 14 lipca 2015r. 

w Wałbrzychu. Udział w spotkaniu wzięli również funkcjonariusze Straży Granicznej 

w Kłodzku. Na spotkaniu poruszony został także temat kontroli cudzoziemców prowadzących 

działalność i zatrudnionych na terenie działania oddziału ZUS Wałbrzych. 

Jako przykład współpracy można wskazać fakt, iż Okręgowy Inspektorat Pracy włącza 

się zawsze w działania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prowadzonych w ramach 

organizowanych przez ten urząd Dni Ubezpieczonego. Także i podczas tej edycji 

przedsięwzięcia, która odbyła się w dniach 7-9 października 2015r. w jednostkach terenowych 

ZUS nie mogło zabraknąć naszych przedstawicieli. Pracownice Okręgowego Inspektoratu 

Pracy we Wrocławiu dyżurowały w poszczególnych wrocławskich placówkach ZUS udzielając 

zainteresowanym porad z zakresu prawa pracy, rozmawiając z tymi, którzy odwiedzili w tych 

dniach urząd o ich prawach i obowiązkach jako pracowników oraz rozdając im wydawnictwa 

Państwowej Inspekcji Pracy. 

 

 

 
Natomiast 26 listopada 2015r. inspektor pracy Agata Kostyk-Lewandowska prowadziła 

– w ramach „Tygodnia Przedsiębiorcy” organizowanego przez Zakład Ubezpieczeń 

Fotografia 21. Pracownicy OIP Wrocław podczas Dni Ubezpieczonego 
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Społecznych w Wałbrzychu – szkolenie dla przedsiębiorców dotyczące delegowania 

pracowników w ramach świadczenia usług. Wśród zagadnień poruszanych w trakcie części  

szkolenia prowadzonego przez przedstawiciela OIP Wrocław znalazły się m.in. przepisy 

dyrektywy o delegowaniu i pojęcie przepisów wymuszających swoje zastosowanie. 

Przedsiębiorcom wyjaśniono także różnie pomiędzy pojęciem „delegacji” (podróży służbowej) 

a delegowania. W kolejnej części szkolenia starszy inspektor pracy-specjalista Paulina 

Latusek przedstawiła zebranym problematykę agencji zatrudnienia, w tym także w zakresie 

ich działań w obszarze wysyłania do pracy do zagranicznych pracodawców. Tematyka 

poruszona przez inspektorów pracy była uzupełnieniem wystąpienia przedstawiciela ZUS, 

który zapoznał uczestników szkolenia z europejskimi przepisami odnoszącymi się do kwestii 

zabezpieczenia społecznego i wyboru właściwego prawodawstwa dla pracowników 

delegowanych. 

Współpraca pomiędzy obiema instytucjami nie zawsze jest efektem podpisanych 

porozumień, lecz zostaje wymuszona poprzez obowiązujące prawo. Tak jest m.in. 

w przypadku wniosków składanych przez inspektorów pracy o podwyższenie składki na 

ubezpieczenie wypadkowe. 

Najszerzej wspierającym inspekcyjne przedsięwzięcia promocyjno-edukacyjne, jest 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Tylko dzięki jej środkom i zaangażowaniu 

pracowników, radcy i inspektorzy Sekcji ds. Rolnictwa wrocławskiego OIP mogą trafić ze 

swymi działaniami, do tak szerokiej liczby rolników oraz dzieci i młodzieży wiejskiej. Prawie 

wszystkie prelekcje i konkursy prowadzone przez naszych pracowników współorganizowane 

są z właściwymi biurami terenowymi KRUS. Obie instytucje współdziałają również bardzo 

ściśle przy sztandarowym konkursie dla rolników, czyli konkursie „Bezpieczne Gospodarstwo 

Rolne”. W ramach prac komisji konkursowych prowadzone są wspólne wizytacje zgłoszonych 

do konkursu gospodarstw. 

Ilustracją wspólnych działań może być konkurs wiedzy bhp „Bezpieczna praca  

w gospodarstwie rolnym”, który Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu Oddział w Jeleniej 

Górze zorganizował 13 maja 2015r . wspólnie z Placówką Terenową Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego w Jeleniej Górze. Adresatami tego konkursu byli rolnicy 

indywidualni przebywający na turnusie rehabilitacyjnym w Centrum Rehabilitacji Rolników 

„Granit” w Szklarskiej Porębie. Celem konkursu było uświadomienie rolnikom podstawowych 

zagrożeń wypadkowych i chorobowych występujących w środowisku wiejskim oraz 

upowszechnienie zasad bezpiecznej pracy w rolnictwie. 

Okręgowy Inspektorat Pracy prowadzi również współpracę z Urzędami Kontroli 

Skarbowej i Urzędami Skarbowymi. Urzędy te przesyłają, zgodnie z właściwością rzeczową, 

otrzymywane skargi informujące o nieprawidłowościach, w szczególności w zakresie wypłaty 

wynagrodzenia.  

Wciąż na najwyższym poziomie oceniamy współpracę Okręgowego Inspektoratu Pracy 

we Wrocławiu z funkcjonariuszami Łużyckiego Oddziału Straży Granicznej.  
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Wyposażenie oraz metody działania Straży Granicznej pozwalają na zdecydowanie 

efektywniejsze i sprawniejsze prowadzenie kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców. 

Bez takiej współpracy czynności o tym charakterze byłyby nierzadko w ogóle niemożliwe do 

przeprowadzenia. Tradycją już stały się spotkania kierownika oddziału OIP w Kłodzku 

Zdzisława Kowalskiego i inspektorów pracy tego oddziału, z funkcjonariuszami Zespołu  

ds. Działań Kontrolnych i Weryfikacyjnych Grupy ds. Cudzoziemców Placówki Straży 

Granicznej w Kłodzku, które odbywają się przed każdym wspólnym działaniem, i na których 

dokonuje się szczegółowych ustaleń w zakresie planowanych czynności kontrolnych. Pierwsze 

z takich spotkań w roku 2015 miało miejsce 15 lutego. Także 18 marca 2015 r. kierownik 

kłodzkiego oddziału OIP spotkał się z funkcjonariuszami Placówki Straży Granicznej 

w  Kłodzku. Spotkanie miało charakter informacyjny. Wymieniono się na nim spostrzeżeniami  

z przeprowadzonych kontroli w zakresie legalności zatrudnienia cudzoziemców, a także 

omówiono możliwość przeprowadzania wspólnych kontroli w w/w zakresie. 

Wspólne działania OIP Wrocław i Straży Granicznej to także udział inspektorów pracy  

w szkoleniach z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziemców, tak w charakterze słuchaczy, 

jak i wykładowców. Przykładem ilustrującą ten rodzaj współdziałania może być udział zastępcy 

okręgowego inspektora pracy ds. nadzoru Arkadiusza Kłosa i starszego referenta z OIP 

Wrocław w 3 szkoleniach funkcjonariuszy Straży Granicznej, zorganizowanych w Ośrodku 

Szkolenia Straży Granicznej w Lubaniu, które odbyły się 1 kwietnia 2015r., 17 czerwca 2015r.  

i 14 października 2015r. W czasie szkoleń przedstawiono tematykę związaną z legalnością 

zatrudnienia, zasadami funkcjonowania agencji zatrudnienia, warunkami prowadzenia agencji 

zatrudnienia określonymi w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ze 

szczególnym uwzględnieniem pojęć pracy tymczasowej. Wskazano na praktyczne problemy 

związane z kontrolami agencji zatrudnienia. Duże zainteresowanie funkcjonariuszy Straży 

Granicznej w czasie tych spotkań dotyczyło zjawiska outsourcingu i praktycznych uwag 

dotyczących kontroli z nim związanych. 

Bieżąca współpraca to także działania wizerunkowe, w tym udział w różnego rodzaju 

uroczystościach. Przykładem tego typu współpracy jest udział kierownika kłodzkiego oddziału 

OIP Zdzisława Kowalskiego w uroczystościach z okazji XXIV rocznicy powstania Straży 

Granicznej, które odbyły się 29 maja 2015r. W trakcie tego wydarzenia wręczone zostały 

Komendantowi Placówki Straży Granicznej w Kłodzku podziękowania za wzorową współpracę 

dla wszystkich funkcjonariuszy i pracowników tej placówki. 

Ważną dla inspektorów pracy jest współpraca realizowana z jednostkami policji. Dzięki 

wypracowanym standardom współdziałania, a także zawartym porozumieniom, inspektorzy 

mogą liczyć na wparcie policji podczas kontroli trudnych. Także materiały zebrane przez policję 

na miejscach wypadków przy pracy, stają się niejednokrotnie bardzo cennym źródłem 

informacji podczas badania przyczyn i okoliczności tych zdarzeń. Wydaje się jednak, iż 

najcenniejszą formą współpracy to współdziałanie na poziomie codziennych działań 



Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu 

 

 Strona 
175 

 
  

operacyjnych. Znaczna część informacji o zaistnieniu wypadków przy pracy, którą inspektorzy 

pracy otrzymują to ta, która pochodzi od oficerów dyżurnych policji. 

Policyjne komisariaty zwracają się do OIP najczęściej z wnioskiem o udostępnienie 

dokumentacji z postępowań związanych z badaniem przyczyn i okoliczności zaistniałych 

wypadków przy pracy. 

Podstawą podejmowania wspólnych działań OIP i prokuratury jest porozumienie 

zawarte w dniu 02.11.1995 r. między Okręgowym Inspektorem Pracy we Wrocławiu 

i Dolnośląskim Prokuratorem Wojewódzkim w sprawie zasad współdziałania Okręgowego 

Inspektoratu Pracy we Wrocławiu i Prokuratury Wojewódzkiej we Wrocławiu oraz 

porozumienie między Głównym Inspektorem Pracy i Prokuratorem Krajowym z dnia 

04.12.2003 r. w sprawie współdziałania Państwowej Inspekcji Pracy i Prokuratury 

Rzeczpospolitej Polskiej.  

 

2. Współpraca międzynarodowa  

Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu nie inicjował w roku 2015 żadnych działań 

związanych z kontaktami z organami nadzoru nad warunkami pracy z innych krajów.  

Natomiast przedstawiciele OIP współorganizowali wydarzenia, którym nadano charakter 

ogólnoinspekcyjnych. Tak było w przypadku wizyty delegacji z Regionu Południowego 

Inspekcji Pracy Królestwa Norwegii, która odbyła się 2 czerwca 2015 r., a  także wizyt delegacji 

z Niemiec oraz przedstawiciela organu nadzoru nad warunkami pracy z Kamerunu. 

Wrocławscy inspektorzy pracy biorą też udział w międzynarodowych projektach, których 

uczestnikiem jest Państwowa Inspekcja Pracy. Jednym z takich projektów, wynikłym m.in. 

z kontaktów zainicjowanych przez Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu, była 

konferencja „Swobodny przepływ pracowników 2025 – wyzwania i  perspektywy dla 

europejskiego rynku pracy”, która odbyła się w dniu 17 czerwca 2015 r. w Hamburgu. 

Organizatorem konferencji była poradnia dla mobilnych pracowników – Stowarzyszenie Arbeit 

und Leben Hamburg we współpracy z miejscowym Urzędem ds. Pracy, Spraw Społecznych, 

Rodziny i Integracji (niem. BASFI). W konferencji tej uczestniczyła starsza inspektor pracy-

specjalista Paulina Latusek.  
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X. Współpraca z partnerami społecznymi 

 

1. Współpraca z organizacjami związkowymi 

 
W roku 2015, podobnie jak w latach ubiegłych, Okręgowy Inspektorat Pracy we 

Wrocławiu współpracował z organizacjami związkowymi. Współpraca ta była realizowana 

w  różnych formach, takich jak informowanie o zakresie kontroli oraz o jej wynikach, udzielanie 

porad prawnych, rozpatrywanie skarg, organizowanie paneli dyskusyjnych, pogadanek, 

konferencji, czy też dni doradczych. Przykładem doprecyzowania form współpracy pomiędzy 

PIP a OPZZ jest ,,Porozumienia z dnia 26 lutego 2007 roku pomiędzy Państwową 

Inspekcją Pracy i Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Zawodowych w sprawie 

zasad współdziałania w zakresie ochrony pracy”.   

W trakcie przeprowadzania kontroli w zakładach, w których działają organizacje 

związkowe, inspektorzy pracy realizowali obowiązek wynikający z art. 14 ust. 1 ustawy 

o Państwowej Inspekcji Pracy, podejmując współpracę z tymi organizacjami. W roku 2015 

inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu przeprowadzili 770 kontroli 

w zakładach, w których łącznie funkcjonowało 1 689 organizacji związkowych. W trakcie 

większości tych kontroli, inspektorzy pracy podjęli współpracę z organizacjami związkowymi, 

informując te organizacje o tematyce i zakresie kontroli oraz o jej wynikach. W przypadku 73 

kontroli, wpółpraca ze związkami zawodowymi nie została podjęta z przyczyn niezależnych od 

inspektora pracy. 

Do Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu, w  roku 2015 wpłynęły 93 skargi od 

100 organizacji związkowych, które były rozpatrywane przez inspektorów pracy. Skargi te 

dotyczyły przede wszystkim braku właściwej współpracy pracodawców ze związkami 

zawodowymi, czy też nie respektowania przez pracodawcę uprawnień związków zawodowych 

w różnych sferach. Podnoszone były także zarzuty naruszania przez pracodawcę art. 32 

ustawy o związkach zawodowych, dotyczącego ochrony osób upoważnionych do 

reprezentowania organizacji związkowych. Zaganienia dotyczące tej tematyki szerzej opisano 

w pkt. II.2. niniejszego sprawozdania. 

W 2015 roku udzielono związkom zawodowym 930 porad prawnych i technicznych,  

w tym 166 porad udzielono w siedzibie OIP we Wrocławiu, a  pozostałe w trakcie organizacji 

konferencji, spotkań itp. organizowanych zarówno w siedzibie Okręgu, jak i w innych miejscach 

prowadzenia różnego rodzaju przedsięwzięć w ramach działań prewencyjno-promocyjnych, 

także w siedzibach stowarzyszeń, organizacji związkowych (OPZZ, NSZZ ”Solidarność”, ZNP 

itp.). Ponadto 198 porad prawych i 73 porady techniczne, inspektorzy pracy udzielili związkom 

zawodowym w zakładach pracy, w czasie przeprowadzania czynności kontrolnych. 
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Szczególowo zagadnienia dotyczące tej tematyki opisano w pkt. VIII.2. niniejszego 

sprawozdania. 

W ramach współpracy z organizacjami związkowymi (NZZS „Solidarność”; Niezależny 

Samorządny Związek Zawodowy Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe; Związek Zawodowy 

Pracowników Przemysłu Miedziowego; Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych 

Rada OPZZ Województwa Dolnośląskiego; Związek Zawodowy Inżynierów i Techników Okręg 

Dolnośląski Zarząd Okręgowy; Międzyzakładowa Organizacja Związkowa Związek Zawodowy 

Pracowników Ruchu Ciągłego zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich; Związki Zawodowe 

KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Rudna” Zakładowy Związek Zawodowy 

Banku Pekao S.A.) przeprowadzono łącznie szereg szkoleń, które miały na celu inspirowanie 

do zmian postaw zarówno pracowników, jak i pracodawców, wskazanie na tragiczne 

konsekwencje nieodpowiedzialnych i niewłaściwych zachowań w miejscu pracy oraz 

inspirowanie do przeglądu i poprawy warunków pracy, wdrażania podwyższonych standardów. 

W roku 2015 w ramach współpracy ze związkami zawodowymi (Związek Zawodowy 

NZZS „Solidarność”, NZZS „Solidarność” Polar Whirlpool Polska S.A., OPZZ,  Federecja 

Związków Zawodowych Przemysłu Chemicznego, Szklarskiego i Ceramicznego, ZZ 

Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej, Związek Nauczycielstwa Polskiego ZG, 

Dolnośląska Izba Pielęgniarek i Położnych,  Federacja Związków Zawodowych Pracowników 

Przemysłu Spożywczego, Związek Zawodowy Pracowników Technicznych 

i Administracyjnych „Dozór” KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.),  zorganizowano szereg wspólnych 

przedsięwzięć takich jak panele dyskusyjne, pogadanki, konferencje, dni doradcze. Wszystkie 

ww. przedsięwzięcia opatrzone były nazwą kampanii informacyjno – prewencyjnej, a w ich 

trakcie m. in. dystrybuowano wydawnictwa PIP. Informacje dotyczące tych wydarzeń 

przekazywane były także za pośrednictwem stron intranetowych partnerów. 

 

2. Współpraca ze Społeczną Inspekcją Pracy 

W roku 2015 inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu 

przeprowadzili 54 kontrole w zakładach, w których funkcjonowała Społeczna Inspekcja Pracy. 

W trakcie tych kontroli badano przede wszystkim zagadnienia dotyczące respektowania przez 

pracodawców przepisów ustawy o społecznej inspekcji pracy, takie jak: założenie księgi uwag 

i zaleceń, realizacja zaleceń i uwag kierowanych przez społecznych inspektorów pracy, 

zapewnienie szkoleń społecznych inspektorów pracy, umożliwienie społecznym inspektorom 

pracy uczestniczenia w kontrolach przeprowadzanych przez inspektorów pracy Państwowej 

Inspekcji Pracy czy też udział w podsumowaniu wyników takich kontroli. Z ww. ogólnej liczby 

54 kontroli, 3 kontrole związane były z rozpatrywaniem sprzeciwów od 3 zaleceń społecznych 

inspektorów pracy. Wszystkie 3 sprzeciwy zostały uznane za zasadne. 
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W roku 2015 Społecznym Inspektorom Pracy udzielono 195 porad prawnych 

i technicznych - w tym 98 w siedzibie OIP we Wrocławiu, a pozostałe w trakcie kontroli lub w 

trakcie różnego rodzaju przedsięwzięć w ramach działań prewencyjno promocyjnych. 

Na zaproszenie Klubu SIP działającego przy Zarządzie Regionu Zagłębie Miedziowe 

NSZZ „Solidarność” w Legnicy, kierownik legnickiego oddziału OIP Wrocław Jan Buczkowski, 

przeprowadził 22 kwietnia 2015 r. kolejne z cyklu szkoleń prowadzonych dla członków Klubu. 

Spotykanie to odbyło się w siedzibie Zarządu Regionu „Zagłębie Miedziowe” NSZZ 

„Solidarność” w Legnicy, a uczestniczyło w nim 20 społecznych inspektorów pracy z zakładów 

pracy działających na terenie „Zagłębia Miedziowego”, w tym m.in.: różnych oddziałów KGHM 

Polska Miedź SA, Pogotowia Ratunkowego w Legnicy, Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń 

PeBeKa S.A. w Lubinie, Regionalnego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Lubinie, Urzędu 

Skarbowego w Lubinie, Sanden Manufacturing Poland Sp. z o. o. w Polkowicach, Volkswagen 

Motor Polska Sp. z o.o. w Polkowicach, Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we 

Wrocławiu, Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie, Miejskiego Przedsiębiorstwa 

Komunikacyjne Sp. z o. o. w Legnicy i Sytych Sp. z o. o. w Polkowicach. Z uwagi na zbliżający 

się Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych, tematem 

szkolenia była problematyka wypadków przy pracy, w tym wypadków w budownictwie, także 

tych będących konsekwencją potknięć i poślizgnięć na stanowisku pracy. W trakcie szkolenie 

udzielono również szeregu porad dotyczących zadań i uprawnień SIP. Przedmiotowe 

szkolenie było kontynuacją dwóch ubiegłorocznych szkoleń, w czasie których omówiono 

szczegółowo kwestie dotyczące ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz 

prewencji wypadkowej. 

 

3. Współpraca ze innymi organizacjami 

 
Ochotnicze i środowiskowe hufce pracy 

Organizacją, z którą współpraca układa się wręcz wzorcowo i to od wielu lat, są 

Ochotnicze Hufce Pracy. Ta państwowa jednostka, działająca przeciwko zawodowemu 

wykluczeniu młodzieży, to najlepszy partner w probezpiecznej edukacji młodzieży. To właśnie 

z Ochotniczymi Hufcami Pracy współorganizowana jest większość konkursów skierowana do 

młodzieży. 

Pod hasłem „Poznaj swojego doradcę kariery” odbywał się zorganizowany przez 

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP we Wrocławiu tegoroczny Ogólnopolski Tydzień 

Kariery. 22 października 2015r. zorganizowano w jego ramach targi pracy, które zagościły we 

wrocławskim Technikum nr 15. Nie zabrakło tam też przedstawicieli Okręgowego Inspektoratu 

Pracy we Wrocławiu. Odwiedzający targi zwyczajowo już nie ograniczyli się wyłącznie do 

zapoznania się z oferowanymi im miejscami pracy, ale skorzystali też z punktów 

informacyjnych podobnych do tych, jaki na targach zorganizowali pracownicy Okręgowego 
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Inspektoratu Pracy we Wrocławiu wyjaśniali przyszłym uczestnikom rynku pracy podstawowe 

zasady prawa pracy.  

 

 

 

 

Na mocy obowiązującego porozumienia podpisanego pomiędzy Wojewódzkim 

Komendantem Ochotniczego Hufca Pracy a Okręgowym Inspektorem Pracy we Wrocławiu, 

pracownicy Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu prowadzą stale działania 

edukacyjne dla młodzieży zatrudnionej w ramach OHP. Przykładem tych działań mogą być 

m.in. szkolenia dla młodocianych zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego, 

dotyczące prawnej ochrony pracy i bezpieczeństwa i higieny pracy, które pracownicy OIP 

Wrocław Oddział w Kłodzku poprowadzili 4, 11 i 17 marca 2015 r. odpowiednio w Gimnazjum 

dla Dorosłych przy Miejskim Zespole Szkół nr 1 w Nowej Rudzie, w siedzibie Hufca Pracy w 

Ziębicach i w Zasadniczej Szkole Zawodowej Cechu Rzemiosł Różnych i Małej 

Przedsiębiorczości w Ząbkowicach Śląskich. Łącznie w szkoleniu tym uczestniczyło 87 

młodocianych oraz ich wychowawcy. 

 

Pozostałe instytucje 

Pracownicy OIP we Wrocławiu uczestniczą w Akademickich Targach Pracy, które 

organizuje Fundacja Manus. 11 marca 2015 r. już po raz dwudziesty trzeci studenci 

i pracodawcy spotkali się na Politechnice Wrocławskiej, podczas zorganizowanych przez 

Fundację Manus i Studenckie Biuro Karier Akademickich Targach Pracy. Okręgowy 

Inspektorat Pracy we Wrocławiu każdorazowo uczestniczy w tym przedsięwzięciu. Wydarzenie 

to jest znakomitą okazją do spotkania się dwóch stron rynku pracy – studentów, którzy szukają 

dla siebie ofert praktyk, staży i pracy, oraz pracodawców, chcących pozyskać jak najlepszych 

pracowników wśród przyszłych inżynierów. Pracownicy Okręgowego Inspektoratu Pracy we 

Wrocławiu udzielali  porad z zakresu prawa pracy i tłumaczyli, jak ważna jest znajomość 

swoich praw, ale też obowiązków wobec pracodawcy. Na stoisku rozdysponowano również 

wydawnictwa Państwowej Inspekcji Pracy, które cieszyły się ogromnym powodzeniem. XXIV 

Fotografia 20. Ogólnopolski Tydzień Kariery w OHP 
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edycja targów, w której także uczestniczyli pracownicy OIP Wrocław, odbyła się 21 

października 2015 r. 

W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych  

i Międzynarodowego Dnia Wolontariusza Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu  

i Jeleniogórskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych zorganizowały w dn. 4 grudnia 

2015 r. konferencję „Zatrudnienie osób niepełnosprawnych”, która odbyła się w Hotelu 

Gołębiewski w Karpaczu. W imieniu organizatorów konferencji, wszystkich zebranych 

przywitała nadinspektor w OIP we Wrocławiu Barbara Serafinowska i przewodniczący JFOON 

Bogusław Gałka. Wśród prelegentów konferencji znaleźli się m.in. poseł Sławomir Piechota, 

który mówił o znaczeniu ratyfikacji Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych, prezes 

jeleniogórskiego oddziału Polskiego Towarzystwa do Walki z Kalectwem Leszek Karbowski 

przedstawiający referat pt. „Refundacja kosztów wyposażenia / doposażenia stanowiska pracy 

dla osób niepełnosprawnych ze środków PEFRON” czy Witold Gałuszka – kierownik Wydziału 

Włączenia Społecznego Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, który przedstawił 

zebranym problem pozyskiwania środków unijnych na tworzenie miejsc pracy. O ocenie 

dostosowania obiektów, pomieszczeń i stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych 

o specyficznych potrzebach, w oparciu o kontrole prowadzone przez inspektorów pracy 

Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu, mówił nadinspektor Sekcji ds. Osób 

Niepełnosprawnych i Egzekucji Andrzej Pogórski. W trakcie konferencji wręczono także 

statuetki „Liczyrzepa” przyznawane w konkursie „Pracodawca – organizator rehabilitacji 

zawodowej i bezpiecznej pracy”. Podsumowania konferencji dokonała okręgowy inspektor 

pracy Małgorzata Łagocka. 
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XI. Podsumowanie i wnioski 

W 2015 r. działalność Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu ukierunkowana 

była przede wszystkim na realizację zadań i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 13 

kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy. Przede wszystkim realizowano czynności 

kontrolno – nadzorcze, dotyczące przestrzegania u pracodawców prawa pracy, ale także 

wykonywano zadania prewencyjne i promocyjne, mające na celu poprawę stanu 

przestrzegania prawa pracy. Oprócz przedstawionych wyżej działań, prowadzone były również 

kontrole legalności zatrudnienia, w zakresie określonym w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. 

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. 

o cudzoziemcach oraz w ustawie z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzenia 

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. W roku 2015 Państwowa Inspekcja Pracy sprawowała nadzór 

i przeprowadzała kontrole zagadnień unormowanych w innych ustawach, w tym m. in. w: 

 ustawie z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, 

 ustawie z dnia 5 kwietnia 2002 r. o europejskich radach zakładowych, 

 ustawie z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu  

z nimi konsultacji, 

 ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności. 

W roku 2015, 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. 
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W ramach działalności nadzorczo-kontrolnej, w roku 2015 inspektorzy pracy 

Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu przeprowadzili 8 313 kontroli, w 6 743 

podmiotach gospodarczych, obejmując swoimi czynnościami 519 691 pracowników. 

Kontrole te obejmowały szeroki zakres tematyczny i ukierunkowane były przede wszystkim na 

realizację zadań i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej 

Inspekcji Pracy. Zadania te obejmują nie tylko zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa i higieny 

pracy, czy prawnej ochrony pracy, ale także inne zagadnienia wynikające z innych przepisów, 

w tym dotyczące m. in.: 

 legalności zatrudnienia obywateli polskich oraz cudzoziemców, 

 zatrudniania pracowników tymczasowych,  

 systemu oceny zgodności czy też 

 nanotechnologii. 

Na zakres tematyczny przeprowadzanych kontroli, oprócz założonych do realizacji 

tematów, największy wpływ miały skargi, które wpływały do Okręgowego Inspektoratu Pracy 

we Wrocławiu. W roku 2015 do Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu wpłynęło 4 275 

skarg tj. o 139 skarg więcej niż w analogicznym okresie roku 2014. Tematyka skarg oraz 

wniosków wniesionych w  roku 2015, podobnie jak to miało miejsce w latach ubiegłych 

dotyczyła najczęściej: 

 niewypłacania pracownikom należnego wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń 

pieniężnych ze stosunku pracy,  

 nawiązywania i rozwiązywania umów o pracę, 

 czasu pracy, 

 urlopów pracowniczych, 

 zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,  

 mobbingu, 

 warunków pracy i bhp. 

W roku 2015, analogicznie do lat ubiegłych, największą ilość skarg dotyczyła 

wynagrodzenia za pracę. Podobnie jak w latach ubiegłych, relatywnie bardzo mały odsetek 

wnoszonych skarg dotyczył naruszania przepisów o ochronie pracy kobiet oraz zatrudnianiu 

młodocianych. Tak ukształtowana tematyka skarg wynika przede wszystkim z sytuacji 

ekonomicznej, w której znalazł się nasz kraj.  

Z obserwacji i analiz prozeprowadzanych na podstawie ustaleń dokonywanych w trakcie 

kontroli wynika, że pomijając przypadki świadomego naruszenia prawa, bądź obchodzenia 

przepisów prawa pracy przez nieuczciwych pracodawców, często nie są oni przygotowani tak 

kadrowo, jak i organizacyjnie do prowadzenia spraw pracowniczych, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. Dotyczy to głównie pracodawców rozpoczynających działalność 

oraz zatrudniających jednego lub kilku pracowników. Ponadto, w wielu zakładach pracy, 

pracodawcy nie wywiązują się z zobowiązań wobec pracowników z powodu złej sytuacji 

finansowej, co powoduje wzrost liczby skarg. Wyniki kontroli przeprowadzanych przez 
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inspektorów pracy w związku ze skargami pracowniczymi nie pozwalają na stwierdzenie, iż 

w porównaniu do lat ubiegłych nastąpiła istotna poprawa w sferze związanej 

z przestrzeganiem praworządności w  stosunkach pracy z uwagi na fakt, iż niewielki odsetek 

pracodawców objęty jest  zakresem kontroli przeprowadzanych przez Państwową Inspekcje 

Pracy. 

Oprócz skarg, kierowanych do OIP we Wrocławiu przez pracowników, wpływają również 

skargi kierowane przez działające w zakładach pracy związki zawodowe. Skargi te dotyczyły 

przede wszystkim braku właściwej współpracy pracodawców ze związkami zawodowymi, czy 

też nie respektowania przez pracodawcę uprawnień związków zawodowych w różnych 

sferach. Podnoszone były także zarzuty naruszania przez pracodawcę art. 32 ustawy 

o  związkach zawodowych, dotyczącego ochrony osób upoważnionych do reprezentowania 

organizacji związkowych.  

Zjawiskiem, które wynika m. in. z tematyki poruszanej w skargach oraz udzielanych 

poradach, jest nadal utrzymująca się na wysokim poziomie, ilość osób świadczących pracę na 

podstawie umów cywilnoprawnych. Chęć stosowania takiej formy powierzania wykonywania 

pracy, wynika z dążenia pracodawców do oszczędności i zmniejszania kosztów zatrudniania 

pracowników w stosunku do powierzania pracy na podstawie umów cywilnoprawnych. 

Problemem, który jest sygnalizowany coraz częściej, jest powierzanie w ramach umów 

cywilnoprawnych także pracy tymczasowej. 

W ramach realizowanego w roku 2015 przez PIP tematu „Egzekwowanie przestrzegania 

przepisów prawa pracy przy zatrudnianiu – zawieranie umów cywilnoprawnych w warunkach 

wskazujących na istnienie stosunku pracy”, inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy 

we Wrocławiu przeprowadzili łącznie 184 kontrole obejmujące 12 306 osób. W trakcie 

przeprowadzenia tych kontroli, w przypadku kwestionowania przez inspektorów pracy 

zawartych umów cywilnoprawnych, pracodawcy często dobrowolnie zmieniali te umowy na 

umowy o pracę. W roku 2015 inspektorzy pracy wnieśli ponadto do sądów pracy 5 powództw 

o ustalenie stosunku pracy na rzecz 13 osób. 

W roku 2015 inspektorzy pracy OIP we Wrocławiu przeprowadzili 194 kontrole, w 194 

podmiotach, zatrudniających ogółem 11 879 osób, których zakresem objęto zawierania umów 

terminowych. Ustalenia dokonane w wyniku tych kontroli wskazują, że w zakresie 

przestrzegania przepisów prawa pracy przy zatrudnianiu na podstawie terminowych umów  

o pracę do naruszeń przepisów prawa pracy najczęściej dochodzi przy nawiązywaniu stosunku 

pracy. Najliczniejsze i powszechnie stwierdzane podczas kontroli naruszenia przepisów prawa 

pracy w tym zakresie dotyczą głównie nieprawidłowości związanych ze sporządzaniem 

terminowych umów o pracę. Nielicznie stwierdzanymi naruszeniami, ale o relatywnie większym 

ciężarze gatunkowym są naruszenia związane z potwierdzeniem na piśmie zawartej 

z pracownikiem umowy o pracę. Na uwagę zasługują również stwierdzane naruszenia 

dotyczące rozwiązywania umów o pracę za wypowiedzeniem albo bez wypowiedzenia, które 

mogłyby stanowić podstawę odwołań pracowników do sądu i ewentualnych roszczeń. 
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Zagadnienia dotyczące czasu pracy były głównym tematem 103 kontroli, 

przeprowadzonych w roku 2015 w ramach realizacji tematu „Czas pracy”. Stwierdzone 

w trakcie tych kontroli nieprawidłowości dotyczyły przede wszystkim: 

 braku ewidencji czasu pracy, 

 nieprawidłowej lub nierzetelnie prowadzonej ewidencja czasu pracy, 

 określania systemów i rozkładów czasu pracy oraz okresów rozliczeniowych czasu 

pracy, 

 ustalenia rozkładu czasu pracy pracownika (art. 129 § 3 k.p.), 

 trybu wprowadzenie przedłużonego okresu rozliczeniowego (art. 150 § 3 k.p.), 

 rekompensaty z tytułu przekroczenia przeciętnie tygodniowej normy czasu pracy, 

 zapewnienia przynajmniej raz na cztery tygodnie niedzieli wolnej od pracy, 

 przestrzegania przepisów o pracy w porze nocnej. 

Prowadzenie ewidencji czasu pracy, związane jest ściśle z naliczaniem i  wypłacanym 

pracownikom wynagrodzenia za pracę i ma bezpośredni wpływ na wysokość tych 

wynagrodzeń oraz innych świadczeń związanych z pracą. 

W ramach realizacji tematu „Egzekwowanie praw pracowniczych w zakresie wypłaty 

wynagrodzenia i innych świadczęń ze stosunku pracy”, w roku 2015 inspektorzy pracy OIP we 

Wrocławiu przeprowadzili 112 kontroli u 107 pracodawców, obejmując łącznie 15 528 osób. 

W wyniku tych kontroli wydanych zostało m. in. 65 decyzji płacowych, na łączną kwotę 1 042 

497,1 zł  nakazujących wypłatę zaległego wynagrodzenia dla 514 pracowników. Najwięcej 

nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie tych kontroli dotyczyło niewypłacania 

wynagrodzenia za pracę oraz nieterminowego wypłacania wynagrodzenia za pracę.  

Kontrole przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, 

przeprowadzane w roku 2015 przez inspektorów pracy OIP we Wrocławiu, dotyczyły głównie 

przestrzegania podstawowych obowiązków takich jak: badania lekarskie, szkolenia 

pracownicze w zakresie bhp, ocena ryzyka zawodowego oraz wypełnianie zadań służby bhp. 

W roku 2015, realiozwano także tematy specjalistyczne, a szczególną uwagę zwrócono na 

zapewnienie bezpiecznych warunków pracy w zakładach nowo powstałych oraz na likwidację 

bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia pracujących w budownictwie. 

Najczęście stwierdzane nierawidłwości w zakresie badań lekarskich dotyczyły: 

 niezapewniania przeprowadzenia przez pracodawców wstępnych profilaktycznych 

badań lekarskich przez dopuszczeniem do pracy, 

 nieprzestrzeganie terminów poddawania pracowników okresowym badaniom 

lekarskim, 

 nieprzekazywania lekarzom uprawnionym do przeprowadzania profilaktycznych badań 

lekarskich pracowników informacji o warunkach pracy, 

 niezawieranie pisemnych umów z podstawową jednostką służby medycyny pracy. 

Na podstawie przeprowadzonych kontroli należy stwierdzić, że nadal istotnym problemem jest 

dopuszczanie do pracy pracowników bez aktualnych zaświadczeń lekarskich wydawanych 
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w wyniku przeprowadzonych badań wstępnych i okresowych. Należy także podkreślić, że 

działalność lekarzy służby medycyny pracy, sprawujących profilaktyczną opiekę zdrowotną 

nad pracownikami ogranicza się głównie do przeprowadzania badań lekarskich na podstawie 

skierowań wydawanych przez pracodawców. Niedostateczne jest natomiast współdziałanie 

lekarzy w zakresie promocji zdrowia na terenie zakładów pracy. 

Jak wynika z przeprowadzonych przez inspektorów pracy OIP we Wrocławiu, 62 kontroli 

w ramach realizacji tematu „Szkolenie w dziedzinie bhp”, w zakresie tym występuje sporo 

niprawidłowości. Najczęściej dotyczą one: 

 braku szkoleń wstępnych i okresowych pracowników, 

 braku szkoleń pracodawcy, 

 braku programów szkoleń, 

 niewłaściweych kwalifikacji instruktorów przeprowadzających szkolenia, 

 niedostosowania programów szkolenia do zagrożeń zawodowych, 

 niewłaściwej formy szkolenia. 

Przeprowadzone przez inspektorów pracy OIP we Wrocławiu 63 kontrole, w czasie 

których głównym tematem była ocena ryzyka zawodowego, wykazały szereg nieprawidłowści 

w tym zakresie, dotyczących głównie: 

 niewłaściwego dokumentowania dokonanej oceny ryzyka zawodowego, 

 nieuwzględniania w dokonanej ocenie ryzyka zawodowego wszystkich czynników 

środowiska pracy, 

 nieinformowania pracowników o ryzyku zawodowym, 

 nie przeprowadzania okresowych ocen ryzyka zawodowego, 

 nie stosowania środków profilaktycznych zmniejszających ryzyko. 

W roku 2015 inspektorzy pracy OIP we Wrocławiu przeprowadzili 51 kontroli, w trakcie 

których oceniano funkcjonowanie służby bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie.  

W trakcie tych kontroli stwierdono nierwidłowości dotyczące zarówno organizacji służby bhp, 

kwalifikacji pracowników służby bhp jak i wykonywania zadań służby bhp takich jak: 

przeprowadzanie kontroli warunków pracy, sporządznie okresowych analiz stanu bhp czy też 

opiniowanie instrukcji bhp. 

Na podstawie przeprowadzonych kontroli, których główną tematyką było przestrzegania 

podstawowych obowiązków w zakresie bhp, należy stwierdzić, że pomimo szeroko 

zakrojonych działań popularyzujących te zagadnienia, prowadzonych przez PIP oraz inne 

organizacje, nadal występują w tym zakresie nieprawidłowości. Wg inspektorów pracy 

wynikają one głównie z: 

 zaniedbania pracodawców, służby bhp czy też pracowników kadr, 

 lekceważącego podejścia pracodawców do obowiązków w zakresie bhp, 

 niskiej skuteczności szkolenia bhp dla pracodawców, 

 trudności finansowe pracodawców. 
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Przeprowadzne w roku 2015 przez inspektorów pracy OIP we Wrocławiu kontrole, 

dotyczące zapewnienia bezpiecznych warunków pracy w zakładach nowo powstałych, 

wykazały występowanie nieprawidłwości m. in. w zakresie: 

 zapewnienia prawidłowejego wykonywania zadań służby bhp, 

 przeprowadzania szkoleń wstępnych w dziedzinie bhp pracowników, 

 przeprowadzania szkoleń okresowych w dziedzinie bhp pracodawców, 

 przeprowadzania badań lekarskich pracowników, 

 oceny ryzyka zawodowego, 

 eksploatacji urządzęń energetycznych, 

 przestrzegania przepisów bhp przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych. 

Na podstawie ustaleń dokonych przez inspektorów pracy należy stwierdzić, że największe 

nieprawidłowości stwierdzono w zakresie realizacji podstawowych obowiązków pracodawcy, 

jakim jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Nieprawidłowości te 

wynikały głównie z niskiej świadomości w zakresie bhp tej grupy pracodawców. Podstawowym 

wnioskiem wynikającym z tych kontroli jest wzmożenie działań prewencyjnych, mających na 

celu popularyzowanie zagadnień związanych z prawem pracy, w tym technicznym 

bezpieczeństwem pracy, co pozwoli na znaczny wzrost świadomości pracodawców w zakresie 

istniejących w tych przedsiębiorstwach zagrożeń oraz powinno poprawić przestrzeganie przez 

nich przepisów prawa pracy. 

Podobnie jak w latach ubiegłych, w roku 2015, także znaczna ilość przeprowadzanych 

kontroli dotyczyła prowadzenia robót budowlanych. Część tych kontroli ukierunkowana była na 

likwidację bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia pracujących. Celem tych kontroli, było 

zapewnienie osobom pracującym przy robotach budowlanych bezpiecznych i higienicznych 

warunków pracy. W zakresie tym przoprowadzono 164 kontrole u 154 przedsiębiorców, a także 

35 kontroli sprawdzających realizację wcześniej wydanych środków prawnych. Stwierdzane 

podczas kontroli nieprawidłowości, które uregulowano 571 decyzjami,  najczęściej dotyczyły 

następujących zagadnień: 

 stanowisk, procesów pracy i procesów technologicznych oraz magazynowania,  

 maszyn i urządzeń,  

 środków ochrony indywidulanej oraz odzieży roboczej. 

Kontrole prowadzone jako kontrole krótkie, które dotyczyły małych placów budów lub tylko 

robót budowlanych wskazują, że wysoki poziom bezpieczeństwa został niejako 

zarezerwowany dla „dużych” spektakularnych budów. Skala naruszeń przepisów a także liczba 

bezpośrednich zagrożeń ujawnionych podczas kontroli wskazuje na konieczność działań 

mających na celu dostosowywanie do standardów europejskich także tego „mniejszego” rynku 

budowlanego. 

Podobnie jak w latach ubiegłych, tak i w roku 2015 jednym z głównych działań 

podejmowanych przez Okręgowy Inspektorat Paracy we Wrocławiu, było przeprowadzanie 

kontroli dotyczących analizy okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, a w szczególności 
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wypadków ciężkich, śmiertelnych i zbiorowych. Czynności kontrolne w tym zakresie, w roku 

2015 przeprowadzono w odniesieniu do 167 zdarzeń. 

Do największej ilości wypadków, podobnie jak w latach ubiegłych doszło wśród osób 

zatrudnionych w przetwórstwie przemysłowym (34%). Kolejną branżą, w której zatrudnione 

osoby ulegały wypadkom jest budownictwo (27%). Oznacza, że aż 61% wszystkich wypadków, 

które miały miejsce na terenie wojewódzywa dolnośląskiego i zostały zbadane przez 

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

dwóch branżach. 

Najczęstszymi przyczynami były czynniki ludzkie (46% ogółu zbadanych wypadków) 

takie jak nieprawidłowe zachowanie się pracownika spowodowane nieznajomością 

zagrożenia, przepisów, lekceważenie zagrożenia lub poleceń, brakiem koncentracji uwagi, 

niewłaściwe samowolne zachowania pracownika czy też niewłaściwe posługiwanie się 

czynnikiem materialnym. Czynniki organizacyjne były przyczynami 41% ogółu zbadanych 

wypadków przy pracy, a czynniki techniczne - 13% ogółu zbadanych wypadków. 

W roku 2015, Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu prowadził także działania w obszarze 

legalności zatrudnienia. Obejmowały one kontrole legalności zatrudnienia obywateli polskich 

i cudzoziemców oraz przestrzeganie przez agencje zatrudnienia przepisów ustawy o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

W zakresie legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej obywateli polskich,  

w 2015 r. inspektorzy pracy OIP we Wrocławiu przeprowadzili 2 270 kontroli, którymi objęto 

łącznie 14 878 osób. Kontrole te potwierdziły występowanie szeregu nieprawidłowości w tym 

obszarze. Naruszenia przepisów ujawnione w toku kontroli prowadzonych przez inspektorów 

pracy od kilku lat pozostają niezmiennie te same, czyli: 

 zatrudnianie  pracowników bez potwierdzania umowy o pracę i jej warunków na piśmie; 

 niezgłaszanie pracowników jak i osób którym powierzono wykonywanie innej pracy; 

 zarobkowej na podstawie umów cywilnoprawnych (w przypadkach gdy jest to 

wymagane); 

 do ubezpieczenia społecznego; 

 niezawiadamianie Powiatowego Urzędu Pracy o podjęciu zatrudnienia, innej pracy; 

 zarobkowej lub działalności pozarolniczej. przez  osoby pozostające w ewidencji osób; 

 zarejestrowanych jako osoby bezrobotne; 

 nieterminowe zgłaszanie do ubezpieczenia społecznego w szczególności osób którym 

powierzono wykonywanie innej pracy zarobkowej; 

 nieopłacanie należnych składek na Fundusz Pracy. 

Przeprowadzone kontrole wykazały, że skala nieprawidłowości, jakie zostały ujawnione  

w roku 2015, zwłaszcza w zakresie zatrudnienia i powierzania innej pracy zarobkowej 

utrzymują się w większości badanych zagadnień na poziomie zbliżonym do poziomu z lat 

poprzednich. Zmiana aktualnie panującego stanu rzeczy wymagać będzie nie tylko sankcji 

nakładanych przez organy PIP, przeprowadzających kontrole legalności zatrudniania, ale 
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wymagać powinna opracowania przez właściwe organy państwowe pełnego programu 

zwalczania zjawiska pracy nierejestrowanej wraz z harmonogramem jego wdrażania. 

Kontrola legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej oraz wykonywania pracy przez 

cudzoziemców, była przewodnim zagadnieniem 301 kontroli, przeprowadzonych przez 

inspektorów pracy OIP we Wrocławiu w roku 2015, którymi objęto 2072 cudzoziemców. 

Najczęściej stwierdzanymi nieprawidłowościami w tym zakresie były nielegalne wykonywanie 

pracy bez zezwolenia na pracę oraz powierzenia cudzoziemcowi pracy na podstawie 

oświadczenia przez okres dłuższy niż dopuszczalne 6 m-cy. W wyniku przeprowadzonych 

kontroli, na podstawie art. 37 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej 

Inspekcji Pracy, Okręgowy Inspektor Pracy skierował do wojewody 19 zawiadomień 

o  naruszenia przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, dotyczących 319 

cudzoziemców. 

Inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu przeprowadzali  

w 2015 r. kontrole, które miały na celu ocenę przestrzegania przez agencje zatrudnienia 

przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Łącznie przeprowadzono 

48 kontroli agencji zatrudnienia, mających siedziby na terenie województwa dolnośląskiego 

lub posiadających oddziały na tym terenie. Najczęściej występującymi nieprawidłowościami 

były: 

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

agencji zatrudnienia; 

 brak oznaczania ofert pracy jako „oferty pracy tymczasowej”; 

 brak wykazu podmiotów, do których są kierowane osoby do pracy za granicą, 

zawierającego w szczególności oznaczenie i siedzibę podmiotu oraz nazwę państwa 

pochodzenia podmiotu; 

 brak wykazu osób kierowanych do pracy za granicą, zawierającego imię i  nazwisko, 

adres zamieszkania osoby oraz w szczególności oznaczenie i  siedzibę podmiotu, do 

którego skierowano osobę do pracy za granicą, oraz nazwę państwa pochodzenia 

podmiotu, okresy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej; 

 nieprawidłowości w zakresie przekazywania informacji rocznej marszałkowi 

województwa, w tym: nieprzekazywanie informacji rocznej, nieprawidłowe 

sporządzenie informacji rocznej; 

 nieterminowe opłacanie składek na Fundusz Pracy; 

 nieprawidłowości obejmujące działanie w obszarze pracy tymczasowej: 

• problemem sygnalizowanym od kilku lat jest zjawisko „udostępniania” osób 

świadczących pracę na rzecz innych podmiotów, tj. połączenie usługi 

outsourcingu pracowniczego oraz instytucji pracy tymczasowej,  

• problemem, który jest sygnalizowany coraz częściej jest powierzanie pracy 

tymczasowej w ramach umów cywilnoprawnych. 
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W roku 2015, Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu, realizował także tematy 

własne, wynikające ze specyfiki Dolnego Śląska oraz z wniosków wynikających  

z  przeprowadzanych wcześniej kontroli. Do tematów tych należały m. in.: 

 Ograniczenie zagrożeń w zakładach dużego i zwiększonego ryzyka wystąpienia 

poważnej awarii przemysłowej. 

 Przestrzegane przepisów z zakresu prawa pracy, w tym bhp, w placówkach 

oświatowych, domach dziecka i placówkach opiekuńczo-wychowawczych. 

Realizacja tych zadań przyczyniła się do zgłębienia wiedzy na temat nieprawidłowości 

występujących w zakresie realizowanego tematu, a jednocześnie pozwoliła na wyeliminowanie 

w kontrolowanych zakładach występujących zagrożeń. 

W 2015 r. oprócz działań nadzorczo-kontrolnych, Okręgowy Inspektorat Pracy  

we Wrocławiu, prowadził także szereg działań w obszarze prewencji i promocji.  

Do działań tych należały programy i akcje prewencyjne, konkursy i szkolenia. W ramach tych 

działań Urząd prowadzi dialog z pracodawcami i pracownikami, oferuje im pomoc  

w charakterze doradcy, inspiruje do podejmowania wysiłków na rzecz poprawy warunków 

pracy, bierze udział w upowszechnianiu dobrych praktyk i najlepszych przykładów. Działania 

te zyskują na znaczeniu i kierowane są do coraz szerszej grupy odbiorców. W 2015 r. 

Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu podjął szereg działań prewencyjnych, które miały 

na celu rozszerzenie wiedzy z zakresu prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Uczestnikami naszych działań było szerokie spektrum odbiorców: od pracodawców, poprzez 

pracowników do uczniów, a nawet przedszkolaków. 

Realizacja przez Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu, w roku 2015, tak 

różnorodnych działań była możliwa dzięki współpracy z posłami i senatorami, innymi urzędami, 

jednostkami administracji centralnej i rządowej i samorządowej oraz innymi organami nadzoru 

nad warunkami pracy, a także partnerami społecznymi. Dzięki dobrze układającej się 

współpracy, możliwe jest realizowanie przez OIP we Wrocławiu zadań zarówno nadzorczo-

kontrolnych, jak i prewencyjnych, czy promocyjnych. Działania te z jednej strony mobilizują 

kontrolowane podmioty do podejmowania wysiłków w celu poprawy warunków 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przestrzegania przepisów prawa pracy. Z drugiej strony, 

działania te pozwalają na poprawienie stanu znajomości przepisów prawa pracy, w tym 

przepisów i zasad bhp oraz  popularyzację pozytywnych standardów w tym zakresie. 
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Sekcja Prawna  
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XII. Załączniki 

1. Wykaz skierowanych w 2015 r. do marszałków województw (dyrektorów 
wojewódzkich urzędów pracy) powiadomień o nieprawidłowościach 
stwierdzonyc w wyniku kontroli w agencjach zatrudnienia 

2. Dane statystyczne z działalności kontrolno-nadzorczej Okręgowego 
Inspektoratu Pracy we Wrocławiu w 2015 r. (wg sekcji gospodarki 
narodowej PKD) 

3. Dane statystyczne z działalności kontrolno-nadzorczej Okręgowego 
Inspektoratu Pracy we Wrocławiu w 2015 r. (wg wielkości zatrudnienia) 

 


