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I. Wprowadzenie 

1. Państwowa Inspekcja Pracy – informacje podstawowe 

Państwowa Inspekcja Pracy jest organem powołanym do sprawowania nadzoru 

i kontroli przestrzegania prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa 

i higieny pracy, a także przepisów dotyczących legalności zatrudnienia i innej pracy 

zarobkowej w zakresie określonym ustawą z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej 

Inspekcji Pracy(Dz.U. z 2018 r. poz. 623 j.t.). 

 

 

 

 

Państwowa Inspekcja Pracy podlega Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej. Nadzór nad 

Państwową Inspekcją Pracy, w zakresie określonym w ustawie, sprawuje Rada Ochrony 

Pracy. Głównego Inspektora Pracy powołuje i odwołuje Marszałek Sejmu po zasięgnięciu 

opinii Rady Ochrony Pracy i właściwej komisji sejmowej. Główny Inspektor Pracy wchodzi 

w skład unijnego Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy (SLIC). Do sekretariatu ww. 

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 dnia13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 623 

j.t.). Oprócz tego, zadania Inspekcji wynikają z szeregu innych aktów prawnych rangi 

ustawowej. 

Wykonując nałożone zadania Państwowa Inspekcja Pracy stoi na straży, między 

innymi określonych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej praw i wolności: 

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

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

wynagrodzenia za pracę jednakowej wartości (art. 33), 

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

Misją Państwowej Inspekcji Pracy jest skuteczne egzekwowanie przepisów prawa pracy, 

w tym bezpieczeństwa i higieny pracy, poprzez efektywne i ukierunkowane kontrole oraz 

działania prewencyjne, zmierzające do zwiększenia poszanowania prawa pracy 

i eliminowania zagrożeń wypadkowych. 
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 przestrzegania minimalnej wysokości wynagrodzenia za pracę (art. 65 ust. 4), 

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

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

3. Zadania Państwowej Inspekcji Pracy 

Do zadań Państwowej Inspekcji Pracy należą w szczególności: 

 nadzór i kontrola przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności przepisów 

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

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

pracy, urlopów, uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem, zatrudniania 

młodocianych i osób niepełnosprawnych; 

 kontrola legalności zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, wykonywania działalności 

oraz kontrola przestrzegania obowiązku: 

 informowania powiatowych urzędów pracy przez bezrobotnych o podjęciu 

zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności, 

 opłacania składek na Fundusz Pracy, 

 dokonania wpisu do rejestru agencji zatrudnienia działalności, której prowadzenie 

jest uzależnione od uzyskania wpisu do tego rejestru, 

 prowadzenia agencji zatrudnienia zgodnie z warunkami określonymi w przepisach 

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 

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

20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 

r. poz. 1265), zgodnie z warunkami określonymi w art. 19c, art. 19d, art. 19ga i art. 

85 ust. 2 tej ustawy; 

 kontrola legalności zatrudnienia, innej pracy zarobkowej oraz wykonywania pracy przez 

cudzoziemców; 

 kontrola spełniania przez wyroby przeznaczone do stosowania u pracodawców 

wymagań lub kontrola w zakresie stwarzania przez wyroby zagrożenia, w rozumieniu 

ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. 

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

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

w sprawie takich wyrobów; 
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 kontrola wyrobów wprowadzonych do obrotu lub oddanych do użytku pod względem 

spełniania przez nie zasadniczych lub innych wymagań dotyczących bezpieczeństwa 

i higieny pracy, określonych w odrębnych przepisach; 

 nadzór nad spełnianiem przez pracodawców obowiązków określonych w art. 35 oraz 

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

z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń 

i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej 

Agencji Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego 

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

również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 

93/105/WE i 2000/21/WE (Dz. Urz. UE L 396 z 30.12.2006, str. 1, z późn. zm.), zwanego 

dalej "rozporządzeniem nr 1907/2006", zgodnie z odrębnymi przepisami dotyczącymi 

ochrony pracy, w zakresie swoich kompetencji; 

 nadzór nad przestrzeganiem warunków stosowania substancji określonych przez 

Europejską Agencję Chemikaliów na podstawie art. 9 ust. 4 rozporządzenia 

nr 1907/2006, w zakresie swoich kompetencji; 

 podejmowanie działań polegających na zapobieganiu i ograniczaniu zagrożeń 

w środowisku pracy, a w szczególności: 

 badanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz kontrola stosowania 

środków zapobiegających tym wypadkom, 

 analizowanie przyczyn chorób zawodowych oraz kontrola stosowania środków 

zapobiegających tym chorobom, 

 inicjowanie prac badawczych w dziedzinie przestrzegania prawa pracy, 

a w szczególności bezpieczeństwa i higieny pracy, 

 inicjowanie przedsięwzięć w sprawach ochrony pracy w rolnictwie indywidualnym, 

 udzielanie porad służących ograniczaniu zagrożeń dla życia i zdrowia pracowników, 

a także w zakresie przestrzegania prawa pracy, 

 podejmowanie działań prewencyjnych i promocyjnych zmierzających 

do zapewnienia przestrzegania prawa pracy; 

 współdziałanie z organami ochrony środowiska w zakresie kontroli przestrzegania 

przez pracodawców przepisów o przeciwdziałaniu zagrożeniom dla środowiska; 

 kontrola przestrzegania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy, o których mowa 

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



 

  
Strona 9 

 

  

zmodyfikowanych (Dz. U. z 2017 r. 2134 j.t.) oraz określonych w zezwoleniach na 

prowadzenie zakładów inżynierii genetycznej i w zgodach na zamknięte użycie 

mikroorganizmów genetycznie zmodyfikowanych oraz w zgodach na zamknięte użycie 

organizmów genetycznie zmodyfikowanych, w tym w zakresie: 

 oznakowania zakładu inżynierii genetycznej lub jego części, 

 środków bezpieczeństwa związanych z daną kategorią zamkniętego użycia, 

 urządzeń używanych podczas zamkniętego użycia w odniesieniu do danej kategorii 

zamkniętego użycia, określonej w zezwoleniu na prowadzenie zakładu inżynierii 

genetycznej oraz w zgodzie na zamknięte użycie, 

oraz kontrola prowadzonej dokumentacji dotyczącej zamkniętego użycia 

mikroorganizmów genetycznie zmodyfikowanych lub organizmów genetycznie 

zmodyfikowanych przeprowadzanego w zakładzie inżynierii genetycznej, jeżeli 

dokumentacja ta zawiera informacje mające związek z bezpieczeństwem i higieną pracy; 

 kontrola ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub 

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

grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1924 j.t.); 

 opiniowanie projektów aktów prawnych z zakresu prawa pracy; 

 prawo wnoszenia powództw, a za zgodą osoby zainteresowanej – uczestnictwo 

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

 wydawanie i cofanie zezwoleń w przypadkach, o których mowa w art. 3045 ustawy 

z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (dot. wykonywania pracy lub innych zajęć 

zarobkowych przez dziecko do ukończenia przez nie 16 roku życia); 

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

pracowników w ramach świadczenia usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2206); 

 udzielanie porad w celu wspierania równego traktowania obywateli państw 

członkowskich Unii Europejskiej i państw członkowskich Europejskiego Stowarzyszenia 

Wolnego Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy 

korzystają z prawa do swobodnego przepływu pracowników, oraz członków ich rodzin 

w zakresie: 

 dostępu do zatrudnienia, 

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

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

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

 zasad członkostwa w związkach zawodowych oraz korzystania z czynnego 

i biernego prawa wyborczego do przedstawicielstw pracowniczych, w tym organów 

związków zawodowych i rad pracowników, 

 dostępu do szkoleń, 

 dostępu do zasobów mieszkaniowych, 

 dostępu do kształcenia, nauki zawodu i szkolenia zawodowego dla dzieci 

pracowników, 

 pomocy udzielanej przez urzędy pracy; 

 

 ściganie wykroczeń przeciwko prawom pracownika określonych w Kodeksie pracy, 

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

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

stanowią oraz udział w postępowaniu w tych sprawach w charakterze oskarżyciela 

publicznego; 

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

kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755 j.t.),w zakresie paliw 

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

 kontrola wypłacania wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości 

minimalnej stawki godzinowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 października 

2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r., poz. 2177); 

 wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i przepisach szczególnych. 

Do zadań Państwowej Inspekcji Pracy należy ponadto nadzór i kontrola zapewnienia 

bezpiecznych i higienicznych warunków pracy: 

 osobom fizycznym wykonującym pracę na innej podstawie niż stosunek pracy oraz 

osobom wykonującym na własny rachunek działalność gospodarczą w miejscu 

wyznaczonym przez pracodawcę lub przedsiębiorcę, niebędącego pracodawcą, na 

rzecz którego taka praca jest świadczona; 

 przez podmioty organizujące pracę wykonywaną przez osoby fizyczne na innej 

podstawie niż stosunek pracy, w ramach prac społecznie użytecznych; 

 osobom przebywającym w zakładach karnych i zakładach poprawczych, 

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

prace. 
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Państwowa Inspekcja Pracy sprawuje także nadzór i kontrolę zapewnienia przez 

pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków zajęć odbywanych na jego terenie 

przez studentów i uczniów niebędących pracownikami. 

4. Struktura organizacyjna 

Marszałek Sejmu ustala statut Państwowej Inspekcji Pracy, określający jej organizację 

wewnętrzną oraz siedziby i zakres właściwości terytorialnej okręgowych inspektoratów pracy. 

Strukturę organizacyjną Państwowej Inspekcji Pracy tworzą: Główny Inspektorat Pracy, 16 

Okręgowych Inspektoratów Pracy, w ramach których funkcjonują 43 oddziały oraz Ośrodek 

Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy im. prof. Jana Rosnera we Wrocławiu. 

Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu obejmuje terytorialną właściwością całe 

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

Polski. Okręgowemu Inspektoratowi Pracy we Wrocławiu podlegają cztery oddziały 

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

1) pracodawcy - a w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz kontroli legalności 

zatrudnienia także niebędący pracodawcami przedsiębiorcy i inne jednostki 

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

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

podstawę świadczenia tej pracy, 

2) podmioty świadczące usługi pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego, 

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

z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - w zakresie 

przestrzegania obowiązków, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 lit. d i e ustawy z dnia 

13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy, 

3) podmioty, o których mowa w art. 18c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - w zakresie przestrzegania warunków 

określonych w art. 19c, art. 19d, art. 19fa, art. 19ga i art. 85 ust. 2 tej ustawy, 

4) pracodawcy delegujący pracowników na terytorium RP w zakresie określonym 

w ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia 

usług, 

5) przedsiębiorcy albo inne jednostki organizacyjne, na rzecz których w ramach 

prowadzonej przez te podmioty działalności jest wykonywane zlecenie lub są świadczone 

usługi przez przyjmującego zlecenie lub świadczącego usługi - w zakresie wypłacania 

takim osobom wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki 

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

wynagrodzeniu za pracę. 
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terenowe zlokalizowane w Jeleniej Górze, Legnicy, Wałbrzychu i Kłodzku. 

Rozmieszczenie struktury OIP przedstawiono na Mapie 1. 

Okręgowym Inspektoratem Pracy kieruje okręgowy inspektor pracy przy pomocy 

zastępcy ds. prawno-organizacyjnych i zastępcy ds. nadzoru. 

W Okręgowym Inspektoracie Pracy we Wrocławiu stan zatrudnienia na dzień 

31.12.2018 r. wynosił 212 osób, tj. 212 etatu, w tym: 

 3 osoby kierownictwa (OIP i 2 Zastępców OIP), 

 144 pracowników z uprawnieniami kontrolno-nadzorczymi, 

 5 kandydatów na inspektorów pracy, 

 28 pracowników merytorycznych, 

 11 pracowników organizacyjnie wspomagających inspektorów pracy, 

 24 pracowników księgowości, administracyjnych i obsługi. 

 

Mapa 1 Struktura terytorialna Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu 

 

 

Pracownicy Inspektoratu, w tym inspektorzy pracy, w zależności od wykonywanych 

zadań, przypisani są formalnie do zorganizowanych w Okręgowym Inspektoracie Pracy 
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sekcji i zespołów, ze szczególnym uwzględnieniem zespołów branżowych. Strukturę OIP we 

Wrocławiu w 2018 r., zgodną z regulaminem organizacyjnym przedstawiono na schemacie 1. 

Schemat 1 Struktura organizacyjna Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu 

 

Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu tworzy odpowiednie warunki do 

podejmowania inicjatyw wspierających i promujących ochronę zdrowia i życia pracowników 

oraz innych osób. Najważniejsze inicjatywy to: 

 Dolnośląska Komisja Ochrony Pracy, 

 Dolnośląska Rada ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie, 

 Dolnośląska Komisja ds. Rolnictwa, 

 Dolnośląska Komisja ds. Górnictwa. 

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

doradczym na rzecz promowania działań w sprawach przestrzegania przepisów prawa pracy 

w wybranych sektorach gospodarki. 

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

bezpieczeństwa i higieny pracy, 

 nakazania natychmiastowego wstrzymania prac lub działalności, gdy naruszenie 

powoduje bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia pracowników lub innych osób 

wykonujących te prace albo prowadzących działalność, 

 natychmiastowego skierowania do innych prac pracowników lub innych osób 

dopuszczonych do pracy wbrew obowiązującym przepisom przy pracach wzbronionych, 

szkodliwych lub niebezpiecznych albo pracowników lub innych osób dopuszczonych do 

pracy przy pracach niebezpiecznych, jeżeli pracownicy ci lub osoby nie posiadają 

odpowiednich kwalifikacji, 

 nakazania natychmiastowego wstrzymania eksploatacji maszyn i urządzeń w sytuacji, 

gdy ich eksploatacja powoduje bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia 

zatrudnionych. Nakazy w tych sprawach podlegają natychmiastowemu wykonaniu, 

 natychmiastowego zakazania wykonywania pracy lub prowadzenia działalności 

w miejscach, w których stan warunków pracy stanowi bezpośrednie zagrożenie dla życia 

lub zdrowia, 

 nakazania zaprzestania prowadzenia działalności bądź działalności określonego rodzaju 

w przypadku stwierdzenia, że stan bezpieczeństwa i higieny pracy zagraża życiu lub 

zdrowiu pracowników lub osób fizycznych wykonujących pracę na innej podstawie niż 

stosunek pracy, w tym osób wykonujących na własny rachunek działalność 

gospodarczą, 

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

 nakazania wykonania badań i pomiarów czynników szkodliwych i uciążliwych 

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

wykonania tych badań i pomiarów lub konieczności stwierdzenia wykonywania pracy 

w szczególnych warunkach, 

 nakazania pracodawcy wypłaty należnego wynagrodzenia za pracę, a także innego 

świadczenia przysługującego pracownikowi; nakazy w tych sprawach podlegają 

natychmiastowemu wykonaniu, 

 nakazania umieszczenia pracownika w ewidencji pracowników wykonujących prace 

w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze; 

 nakazania wycofania z obrotu lub z użytku wyrobu niespełniającego zasadniczych lub 

innych wymagań, zakazania udostępniania wyrobu, ograniczenia udostępniania wyrobu 

lub nakazania stronie postępowania powiadomienia użytkowników wyrobu 

o stwierdzonych niezgodnościach z zasadniczymi lub innymi wymaganiami; 

 nakazania utworzenia służby bhp albo zwiększenia liczby pracowników tej służby, jeżeli 

jest to uzasadnione stwierdzonymi zagrożeniami zawodowymi; 
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 wydawania zezwolenia na wykonywanie pracy lub innych zajęć zarobkowych przez 

dziecko do czasu ukończenia przez nie 16 roku życia; 

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

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

w stosunku do osób winnych; 

 kierowania powództw o ustalenie istnienia stosunku pracy. 

6. Stosowane sankcje 

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

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

wykroczenia związane z wykonywaniem pracy zarobkowej. Jeżeli ukarany co najmniej 

dwukrotnie za wykroczenie przeciwko prawom pracownika, określone w ustawie Kodeks 

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

organ Państwowej Inspekcji Pracy może w postępowaniu mandatowym nałożyć grzywnę 

w wysokości do 5 000 zł. 

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

kierowania do sądu wniosków o ukaranie, zagrożone są karą grzywny nawet do 30 000 zł. 

Jednym z uprawnień inspektorów pracy jest nakładanie kar pieniężnych na 

podmioty wykonujące przewóz drogowy lub inne czynności związane z tym przewozem 

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

w drodze decyzji administracyjnej i wynoszą od 50 zł do 12 000 zł za każde naruszenie. 

Maksymalny wymiar kary nałożonej przez inspektora pracy za naruszenia stwierdzone 

podczas kontroli w podmiocie wykonującym przewóz drogowy uzależniony jest od liczby 

zatrudnionych w tym podmiocie kierowców i w zależności od tej liczby nie może 

przekroczyć kwoty 15 000 zł, 20 000 zł, 25 000 zł lub 30 000 zł. 
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II. Działania nadzorczo-kontrolne – informacje ogólne 

 

 
 
 
 

W trakcie tych kontroli wydali 17 147 decyzji, z których 293 było decyzjami 

płacowymi na kwotę 2 430 046,20 zł, a 16 854 to decyzje dotyczące bezpieczeństwa  

i higieny pracy, w tym, między innymi: 

 335 decyzji wstrzymania prac, 

 272 decyzje skierowania pracowników do innych prac, 

 456 decyzji wstrzymania eksploatacji maszyn. 

Oprócz ww. decyzji inspektorzy wydali także 18 069 wniosków w 4 008 wystąpieniach 

oraz 823 polecenia.  

Należy pamiętać, 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. Podjęcie 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 2017, ilość skarg wzrosła o 260 skarg. Liczba ta nie obejmuje 

593skargi, które zostały przekazane wg właściwości do innych podmiotów, w tym do innych 

Okręgowych Inspektoratów Pracy.  

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

inspektorzy pracy rozpatrzyli również 316 skarg pozostałych do rozpoznania z roku 2017. 

W roku 2019 pozostało do rozpatrzenia 251 skarg z 2018 r.  

W roku 2018 inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu przeprowadzili 

7495 kontroli, w 5809 podmiotach gospodarczych, obejmując swoimi czynnościami 623 834 

pracujących. 

W roku 2018 do Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu wpłynęło 5 367 skarg 

i wniosków. Liczba ta obejmuje 98 skarg zgłoszonych przez związki zawodowe,45 skarg 

dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu oraz 191 skarg dotyczących mobbingu. 

W celu rozpatrzenia treści tych skarg i wniosków, inspektorzy pracy przeprowadzili 3 117 

kontroli. 
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Liczba tematów zawartych w skargach wzrosła z 8 222 w roku 2017 do 8 810 w roku 

2018, co stanowi wzrost o 588 liczby problemów rozpatrywanych w ramach załatwionych 

skarg. Różnica w liczbie skarg w stosunku do liczby tematów, wynika z faktu, iż 

niejednokrotnie w skargach poruszanych było kilka problemów. 

Na ogólną liczbę 5 367 skarg, które wpłynęły do Okręgowego Inspektoratu Pracy we 

Wrocławiu w roku 2018, do 31.12.2018 r. rozpatrzono 5 090 skarg, w tym: 

 

 908 to skargi zasadne, co stanowi 17,83% wszystkich załatwionych skarg, 

 916 to skargi częściowo zasadne, co stanowi 17,99% wszystkich załatwionych skarg, 

 1 219to skargi bezzasadne, co stanowi 23,95% wszystkich załatwionych skarg. 

 

Co do pozostałych 2 047 skarg brak jest możliwości rozstrzygnięcia ich zasadności 

przez inspektora pracy w trakcie czynności kontrolnych. 

Podsumowanie i wnioski 

W roku 2018 do Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu wpłynęło 5 367 skarg, 

tj. o 260 skarg więcej niż w analogicznym okresie roku 2017. W 118 przypadkach skarżący 

wycofali wniesione skargi. 

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

Wrocławiu utrzymuje się na wysokim poziomie. 

Tematyka skarg oraz wniosków wniesionych w 2018 r. do Okręgowego Inspektoratu 

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

 stosunku pracy – „L” 

W 2018 r. liczba tematów zawartych w skargach dotyczących ww. grupy zagadnień 

wyniosła 2 019, co stanowi 22,91% w odniesieniu do całej tematyki. Dotyczyły one przede 

wszystkim problemów związanych z rozwiązywaniem stosunku pracy, przysługującymi 

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

czas określony, nieprawidłowościami związanymi z niewydaniem lub nieterminowym 

wydaniem świadectwa pracy, nieprawidłowościami w treści świadectwa pracy, 

 wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń - „P” 

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

dotyczyła zagadnień związanych z wynagrodzeniem za wykonywaną pracę. Temat ten 

w roku 2018 występował w 3079 przypadkach, co stanowi 34,95 % wszystkich problemów 

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

realizacji obowiązku zapłaty należności wynikających ze stosunku pracy, dotyczących 
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w szczególności wypłaty zaległego wynagrodzenia, zaniżania jego wysokości, terminowości 

wypłat, potrąceń, należności z tytułu podróży służbowych, 

 czasu pracy – „M" 

W okresie sprawozdawczym w grupie ww. zagadnień wystąpiło 774 przypadki 

zgłoszeń, co stanowi 8,78 % ogólnej liczby tematów. W tej grupie spraw naruszenia 

przepisów prawnych dotyczyły czasu pracy w szerokim zakresie dotyczącym świadczenia 

pracy w godzinach nadliczbowych i braku stosownej rekompensaty, naruszenia przepisów 

ochronnych dotyczących zagwarantowania pięciodniowego tygodnia pracy, odpoczynku 

tygodniowego, dobowego, nieprawidłowości związanych z prowadzeniem nierzetelnej 

ewidencji czasu pracy, 

 urlopów pracowniczych - „S” 

Ilość tematów w skargach dotyczących zagadnienia urlopów pracowniczych w roku 

2018 wyniosła 150, co stanowi 1,70% ogólnej liczby przedmiotów zawartych w skargach. 

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

niewykorzystany urlop, 

 uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem – „O” 

W okresie sprawozdawczym w grupie w/w zagadnień odnotowano 38 zgłoszeń, co 

stanowi 0,43% ogólnej liczby tematów. W tej grupie naruszenia przepisów dotyczyły, między 

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

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

dzieckiem do 14 lat, 

 legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej – „Q” 

Ilość zgłoszeń w tym temacie w roku 2018 zamknęła się liczbą 370, co stanowi 4,19% 

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

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

społecznego, 

 warunków pracy – grupa kodów A, B, C, D, E, F, G, I, J 

W 2018 r. odnotowano 1231 tematów dotyczących ww. grupy zagadnień, co stanowi 

13,77% w odniesieniu do całej tematyki. W tej grupie spraw znalazły się szeroko rozumiane 

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

niedostatecznego przygotowania zawodowego do wykonywanej pracy, niewydania odzieży 



 

  
Strona 19 

 

  

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

magazynowania, składowania, prac na wysokości. 

W odniesieniu do wypadków przy pracy, chorób zawodowych („B”) w 2018 r. zgłoszono 

137 przypadków naruszenia prawa pracy, w zakresie dochodzeń powypadkowych, co 

stanowi 1,55% ogółu tematów.  

Na podstawie analizy treści skarg wniesionych w roku 2018 r. należy stwierdzić, iż 

największy odsetek dotyczył skarg związanych z problematyką wynagrodzenia za pracę 

(szeroko rozumianego). W okresie sprawozdawczym zaobserwowano tendencję wzrostową, 

dotyczącą tematu – zagwarantowanie minimalnej stawki przy umowie – zlecenia. Wzrosła 

ponadto liczba skarg dotycząca zatrudniania pracowników „na czarno” z wszystkimi z tym 

związanymi nieprawidłowościami, w tym na podstawie umów cywilnoprawnych. 

W kwestiach związanych z zagadnieniami dotyczącymi stosunku pracy oraz czasem 

pracy skargowość wzrosła. Podobnie, jak w latach ubiegłych, relatywnie bardzo mały 

odsetek wnoszonych skarg dotyczył naruszania przepisów dotyczących uprawnień 

pracowników związanych z rodzicielstwem oraz zatrudnianiem młodocianych. 

Szczegółowa analiza skarg i wniosków zgłoszonych przez związki zawodowe 

W stosunku do roku 2017 wzrosła o 11 ilość złożonych skarg i wniosków. 

Wykaz organizacji związkowych, które w roku 2018 najczęściej kierowały skargi do 

Okręgowego Inspektoratu Pracy przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 1 Wykaz organizacji związkowych, które w roku 2018 najczęściej kierowały skargi do Okręgowego 
Inspektoratu Pracy we Wrocławiu 

Nazwa organizacji 
związkowej 

Związek 
Zawodowy 

„Solidarność” 

Związek 
Zawodowy 

”Solidarność80” 
ZNP 

Inne Związki 
Zawodowe 

(branżowe – 
tym OPZZ) 

Ogółem 

Razem 43 5 0 50 98 

 

Zakres tematyczny spraw kierowanych przez związki zawodowe, dotyczył, 

w szczególności: zasad dotyczących regulacji czasu pracy (nierzetelnego prowadzenia 

ewidencji czasu pracy), zasad wypłaty wynagrodzenia, zakładowego funduszu świadczeń 

socjalnych, w szczególności realizacji obowiązku przekazywania odpowiednich kwot na 

rachunek ZFŚS, nieprawidłowości dotyczących postanowień regulaminów, przyznawania 

i sposobu rozdziału środków, zasad szeroko pojętych form współdziałania z organizacjami 

związkowymi, udzielania zwolnień od pracy w związku z pełnieniem funkcji związkowej, 

W roku 2018 do Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu wpłynęło 98 skarg od 

organizacji związkowych, co stanowi 1,92% ogólnej liczby skarg i wniosków. 
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konsultacji wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy, odmowy zwrotu kosztów działalności 

społecznego inspektora pracy, nieprawidłowości przy rozwiazywaniu umowy o pracę bez 

wypowiedzenia w trybie art. 52 k.p., nierównego traktowania w zatrudnieniu, stanu 

technicznego i higieniczno-sanitarnego obiektów i pomieszczeń pracy, niewłaściwej 

temperatury w pomieszczeniach pracy, nieprawidłowości dotyczących wentylacji, 

nieprawidłowości w zakresie eksploatacji urządzeń węzłów cieplnych. 

 

Ilość tematów zawartych w skargach złożonych przez związki zawodowe w 2018 r. 

oraz ich zasadność przedstawiono w poniższej tabeli. 

Tabela 2 Skargi złożone przez związki zawodowe według tematów oraz ich zasadność 

Grupy 
kodów Nazwa grupy tematycznej Ogółem 

Zasadność 

Zasadne Bezzasadne 
Niemożliwe 
do ustalenia 

 
A 

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

11 6 2 1 

B 
Wypadki przy pracy, choroby 
zawodowe – stosowanie środków 
zapobiegawczych 

0 0 0 0 

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

3 3 0 0 

F Urządzenia i instalacje energetyczne 0 0 0 0 

I 
Środki ochrony indywidualnej, 
odzieży i obuwie robocze 

2 1 0 0 

J Przygotowanie do pracy 6 1 5 0 

L Stosunek pracy 19 6 6 7 

M Czas pracy 39 9 9 14 

O 
Uprawnienia pracowników związane 
z rodzicielstwem 

0 0 0 0 

P 
Wynagrodzenie za pracę i inne 
świadczenia 

31 11 10 8 

Q 
Legalność zatrudnienia i innej pracy 
zarobkowej 

1 0 1 0 

R Zbiorowe prawo pracy 36 15 5 12 

S Urlopy pracownicze 1 1 0 0 

V 
Agencje zatrudnienia i elastyczne 
formy zatrudnienia 

1 0 0 0 

Y 
Dyskryminacja, molestowanie, 
mobbing 

12 5 6 0 

Z Pozostałe 1 0 0 0 

Razem  163 62 44 42 
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Podsumowanie i wnioski 

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

Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu w 2018 r. przez związki zawodowe, dominuje 

Związek Zawodowy „Solidarność”, który wniósł 43 skargi i wnioski, co stanowi aż 43,87% 

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

roku 2017. ZZ „Solidarność” wniósł 37 skarg i wniosków. Związek Zawodowy „Solidarność 

80”, wniósł w 2018 r. 5 skarg i wniosków do rozpatrzenia.  

Związek Nauczycielstwa Polskiego, w tym samym okresie sprawozdawczym nie wnosił 

skarg i wniosków do PIP, natomiast w 2017 r. 13 razy. Inne związki zawodowe 

w 30 przypadkach zwracały się o interwencję do OIP we Wrocławiu, tj. o 5 mniej niż w roku 

poprzednim. 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.  

Treść skarg wnoszonych przez związki zawodowe niejednokrotnie wskazuje na słabą 

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

konsekwencją z jednej strony bywa nieznajomość własnych uprawnień i odpowiadających im 

obowiązków po stronie pracodawcy, z drugiej zaś strony wysuwanie żądań nieznajdujących 

podstaw prawnych. Dotyczy to najczęściej nowo powstałych organizacji związkowych. 

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

w zakresie upowszechniania wiedzy wśród działaczy związkowych w zakresie prawa pracy 

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

 

Zakres tematyczny: 

W składanych skargach pracownicy skarżyli się przede wszystkim na nierówne 

traktowanie ze względu na otrzymywane wynagrodzenie oraz podnoszenie kwalifikacji, nie 

uwzględnianie pracowników przy przyznawaniu im premii uznaniowej pomimo spełnienia 

przez te osoby przesłanek do jej nabycia, odmawianie udzielenia dni wolnych pracownikom 

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

skutkiem, czego było rozwiązywanie umów o pracę, czy też korzystanie z długotrwałych 

zwolnień lekarskich wystawianych przez lekarza psychiatrę. Ponadto wykazywanie przez 

przełożonych błędnie wykonanej pracy, aczkolwiek przeczyło to finalnym efektom 

końcowym, wymuszanie przez pracodawcę podejmowania przez pracowników działań 

niezgodnych z posiadanym wykształceniem i kwalifikacjami, zastraszanie pracowników 

dyscyplinarnym rozwiązaniem umowy o pracę za brak wykonania poleceń niezgodnych 

z umową o pracę, zastraszanie pracowników konsekwencjami w postaci dyscyplinarnego 

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

oraz zobowiązywanie pracowników do wykonywania zadań pracowniczych ponad normy 

czasu pracy. 

Podsumowanie i wnioski 

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

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

dotyczących powyższych zagadnień może wynikać z faktu słabego spopularyzowania 

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

W roku 2018 do Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu wpłynęło 48 skarg 

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

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

skarżący. Na 48 zgłoszonych skarg 7 okazało się zasadnych. Skarg dotyczących mobbingu 

wpłynęło 191, co stanowi 3,75% wszystkich skarg oraz 2,16% wszystkich tematów jakie 

zgłosili do kontroli skarżący. Na 191 zgłoszone skargi dotyczące mobbingu, 10 okazało się 

zasadnych. 

Ponadto wpłynęło 16 skarg zawierających temat molestowania, co stanowi 0,18% tematów 

wszystkich skarg. Na 16 zgłoszonych skarg zawierających temat molestowania żadna nie 

okazała się zasadna, w 8 przypadkach inspektorzy pracy stwierdzili bezzasadność skarg, a 

w 6 przypadkach brak możliwości ustalenia ich zasadności. 

 

 

 

 

zawierających temat molestowania, co stanowi 0,16% tematów wszystkich skarg. 
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może rodzić trudności natury dowodowej. Należy mieć również świadomość, iż w praktyce 

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

pomocy środków prawnych, będących w dyspozycji inspektorów pracy. Przyczyną tego jest 

problematyczny charakter tych zjawisk oraz brak uprawnień inspektorów do rozstrzygania 

sporów ze stosunku pracy. W konsekwencji osobom zainteresowanym pozostaje 

dochodzenie roszczeń na drodze postępowania sądowego. Dodatkowo nadmienić można, iż 

w treści niektórych skarg w sposób ogólnikowy podnoszony był przez skarżących zarzut 

dotyczący, między innymi, naruszania zasady równego traktowania w zatrudnieniu (zakazu 

dyskryminacji w zatrudnieniu), jednakże bez wskazania choćby w sposób orientacyjny – 

kryterium lub przyczyny o charakterze dyskryminacyjnym, wymienionych w art. 183a k.p., na 

tle których miało dochodzić do praktyk o charakterze dyskryminacyjnym w odniesieniu, czy to 

do skarżącego, czy określonych grup pracowniczych. 

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

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

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

przypadków możliwe potwierdzenie zasadności tego zarzutu. Charakterystyczne było przy 

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

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

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

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

zarzutów, przy czym niejednokrotnie mylą pojęcia, nie mając przy tym świadomości ciężaru 

dowodowego spoczywającego na nich w odniesieniu do mobbingu. W wielu przypadkach 

pod pojęcie mobbingu podciągane są incydentalne zdarzenia o charakterze jednorazowym 

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

bezpośrednich przełożonych. Z uwagi na z reguły, czy to problematyczny, czy też sporny 

charakter zarzutów podnoszonych w skargach w powyższych kwestiach, uprawnienia 

inspektorów pracy są niewielkie, albowiem ustalanie stanu faktycznego oraz dokonywanie 

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

przysługuje odszkodowanie lub zadośćuczynienie, leży w kompetencjach sądu pracy.  

2. Postępowanie w sprawach o wykroczenia przeciwko osobom 
wykonującym pracę zarobkową 

W tym okresie inspektorzy pracy skierowali do Sądów Rejonowych Wydziałów Karnych 

155 wniosków o ukaranie. Wnioski zawierały 453 wykroczenia. W omawianym okresie 

W roku 2018 inspektorzy pracy, działający w ramach terytorialnej właściwości Okręgowego 

Inspektoratu Pracy we Wrocławiu, w trakcie czynności kontrolnych stwierdzili 

3 562 wykroczenia. 

. 
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inspektorzy pracy nałożyli 762 grzywny w drodze mandatów karnych kredytowanych, które 

zawierały 1 360 wykroczeń. Ponadto zastosowali 1 262 środki oddziaływania 

wychowawczego, ujmując w nich 1 749 czyny zabronione.  

Poniższa tabela przedstawia liczbę wykroczeń z podziałem na podstawę prawną 

wykroczenia oraz procentową wielkość w stosunku do ogólnej liczby wykroczeń. 

Tabela 3 Liczba wykroczeń z podziałem na podstawę prawną wykroczenia. 

Rok 
Ogółem 

wykroczenia 

W y k r o c z e n i a  

art.281 
k.p. 

art. 282 
k.p. 

art. 283 
k.p. 

SIP 
(art. 22 
ust.1) 

ZFŚS 
(art. 
12a ) 

LZ (Art. 
119, 120, 
121, 122 ) 

INF TYM 

Ustawa o 

delegowaniu 
pracowników 

Ustawa o 
minimalnym 
wynagrodzeniu 

Ustawa o 
zakazie 
handlu 

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

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

2018 3562 573 888 1609 3 8 360 0 4 6 73 38 

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

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

Wykroczenia z art. 281 ustawy Kodeks pracy 

Z ogólnej liczby 573 wykroczeń, określonych w art. 281 k.p., największą grupę, tj. 332 

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

o uprawnieniach pracowników związanych z rodzicielstwem i zatrudnianiu młodocianych. 

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

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

pracy powinna być zawarta umowa o pracę – 77 przypadków. W dalszej kolejności należy 

wymienić przypadki dotyczące braku potwierdzenia na piśmie zawartej z pracownikiem 

umowy o pracę – 65 przypadków oraz nieprowadzenia dokumentacji w sprawach 

związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników – 61 przypadków. 

Wykroczenia z art. 282 ustawy Kodeks pracy  

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

stanowią wykroczenia określone w art. 282 k.p.. Inspektorzy pracy w okresie 

sprawozdawczym stwierdzili 888 takich wykroczeń. Największą grupę w omawianej kategorii 

czynów zabronionych stanowią naruszenia przepisów o wynagrodzeniu za pracę i innych 

świadczeń - 724 przypadki (niewypłacenie w ustalonym terminie lub bezpodstawnie 

świadczenie obniża lub dokonuje bezpodstawnych potrąceń). Znaczną część wykroczeń 

stanowią również wykroczenia dotyczące nieudzielenia pracownikowi urlopu 

wypoczynkowego lub bezpodstawne obniżenie wymiaru tego urlopu - 87 przypadków. 
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W grupie wykroczeń z art. 282 k.p. należy wskazać również na wykroczenia dotyczące nie 

wydania pracownikowi świadectwa pracy - 70 przypadków. 

Wykroczenia z art. 283 ustawy Kodeks pracy 

Analogicznie, jak w poprzednich okresach sprawozdawczych, największą grupę 

wykroczeń stanowią wykroczenia z art. 283 k.p. - 1609 wykroczeń. Najliczniejszą grupę 

wśród stwierdzonych wykroczeń stanowią uchybienia, dotyczące nieprzestrzegania 

przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy - 724 przypadki (art. 283 § 1 k.p.). 

Wśród wykroczeń spenalizowanych w art. 283 k.p. należy wymienić inne, najczęściej 

stwierdzane przypadki, tj. niewykonania decyzji organów PIP - 58 przypadków oraz 

utrudnianie działalności inspektora pracy, w szczególności uniemożliwienie wizytacji zakładu 

pracy lub nieudzielanie informacji niezbędnych do wykonywania jej zadań - 47 przypadków.  

Wykroczenia z ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych 

W okresie sprawozdawczym inspektorzy pracy stwierdzili 3 wykroczenia 

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

Wykroczenia z ustawy o Społecznej Inspekcji Pracy  

W okresie sprawozdawczym inspektorzy pracy stwierdzili 8 wykroczeń wynikających 

z nieprzestrzegania przez pracodawców przepisów o ZFŚS. Wśród stwierdzonych naruszeń 

wskazać należy na nieprawidłowości w zakresie nieprzekazywania odpisów w terminie oraz 

przyznawania świadczeń niezgodnie z regulaminem funduszu. 

Wykroczenia z ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia 
usług 

W okresie sprawozdawczym inspektorzy pracy stwierdzili 6 wykroczeń określonych 

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

świadczenia usług. Dotyczyły one nie wyznaczenia przez pracodawcę delegującego 

pracownika na terytorium RP osoby upoważnionej do pośredniczenia w kontaktach 

z Państwową Inspekcją Pracy oraz do przesyłania i otrzymywania dokumentów lub 

zawiadomień przez tę osobę przebywającą w okresie delegowania na terytorium 

Rzeczypospolitej. Kolejne wykroczenie dotyczyło nie składania Państwowej Inspekcji Pracy 

najpóźniej w dniu rozpoczęcia świadczenia usług oświadczenia, o którym mowa w art. 24 

ust. 3 ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług. Należy nadmienić, 

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

mandat karny kredytowany, gotówkowy oraz skierował środek oddziaływania 

wychowawczego - ostrzeżenie. 
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Wykroczenia z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 
119 ust. 2, art. 120 ust. 1 i 2, art. 121 ust. 1 i 2, art. 122 ust. 1 pkt 1 i 2) 

W okresie sprawozdawczym inspektorzy pracy stwierdzili 360 wykroczeń wynikających 

z nieprzestrzegania przez pracodawców przepisów ustawy o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy. Najczęstszym rodzajem stwierdzonych naruszeń były 

nieprawidłowości określone w art. 120 ust. 1 ww. ustawy w zakresie powierzania 

nielegalnego wykonywania pracy cudzoziemcowi. Inspektorzy pracy w okresie 

sprawozdawczym stwierdzili 125 takich wykroczeń. Znaczną część stanowią wykroczenia 

dotyczące niedopełnienia obowiązku opłacenia składek na Fundusz Pracy lub nieopłacenia 

ich w przewidzianym przepisami terminie - 89 przypadków. W 20 przypadkach inspektorzy 

pracy stwierdzili wykroczenia określone w art. 120 ust 10, które dotyczą obowiązku, o którym 

mowa w art. 88z ust. 13, lub przekazywania nieprawdziwych informacji o podjęciu, 

niepodjęciu lub zakończeniu pracy przez cudzoziemca na podstawie oświadczenia 

o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Ponadto inspektorzy pracy stwierdzili 73 

wykroczenia dotyczące nielegalnego wykonywania pracy przez cudzoziemca (art. 120 ust 2). 

Wykroczenia z ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę  

W okresie sprawozdawczym inspektorzy pracy stwierdzili 73 przypadki naruszeń 

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

za pracę. Dotyczyły one niewypłacania wynagrodzenia przysługującego z umowy zlecenia 

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

niewypłacenie wynagrodzenia zleceniobiorcom lub osobom świadczącym usługi. 

Wykroczenia z ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz 
w niektóre inne dni 

W okresie sprawozdawczym inspektorzy pracy stwierdzili 38 przypadków naruszeń 

określonych w art. 10 ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele 

i święta oraz w niektóre inne dni. Dotyczyły one powierzania wykonywania pracy w handlu 

osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę oraz osobom zatrudnionym na 

podstawie umowy zlecenia. 

Postępowanie mandatowe 

Inspektorzy pracy w okresie sprawozdawczym nałożyli 762 kary grzywny w drodze 

mandatów karnych kredytowanych, zaocznych i gotówkowych, za 1 292 zarzuty 

stwierdzone w czasie wykonywanych czynności kontrolno-nadzorczych. Nakładając mandaty 

inspektorzy pracy wymierzyli grzywny na łączną kwotę 89 8704,00 zł. Średnia kwota 

nałożonych mandatów to 1 179,40 zł. W Okręgowym Inspektoracie Pracy we Wrocławiu 
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w 2018 r. odnotowano jeden przypadek złożenia wniosku do sądu o uchyleniu nałożonego 

przez inspektora pracy mandatu karnego. Jak wynika z dokonanych ustaleń ukarany  

w czasie kontroli przyjął przedmiotowy mandat od inspektora pracy, po czym wniósł o jego 

uchylenie do Sądu Rejonowego w Lubinie. Sprawa dotychczas nie została rozstrzygnięta. 

Tabela 4 Liczba mandatów nałożonych przez inspektorów pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu 
w latach 2017 i 2018 

Kwota mandatu w złotych 2017 2018 

100 1 4 

500 - 6 

1000 399 481 

1050-1900 205 200 

2000 76 71 

2100-4500 3 0 

5000 1 0 

Ogółem: 685 762 

Wnioski o ukaranie 

W roku 2018, inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu 

skierowali do Sądów Rejonowych Wydziałów Karnych 155 wniosków o ukaranie. 

Wnioski te zawierały ogółem 453 zarzuty.  

Tabela 5 Liczba wykroczeń zawartych we wnioskach skierowanych przez inspektorów pracy Okręgowego 
Inspektoratu Pracy we Wrocławiu do sądów w latach 2016-2018 

Artykuł 
Liczba % ogólnej liczby wykroczeń 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

281 k.p. 74 61 46 14,62 9,13 10,15 

282 k.p. 101 191 148 19,97 28,60 32,67 

283 k.p. 166 144 124 32,80 21,59 27,37 

22 ust. o SIP 3 1 1 0,60 0,14 0,22 

12a ZFŚS 1 11 2 0,20 1,64 0,44 

LZ (119 ust.1,2, 120 ust. 1,2, 
121 ust. 1,2,6, 122 ust. 1 pkt 

1,2 ustawy  
o promocji zatrudnienia 

161 248 99 31,81 36,82 21,86 

art. 8e ustawy o minimalnym 
wynagrodzeniu za  0 13 21 0 1,94 4,64 

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

0 1 0 0 0,14 0 
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ustawa o ograniczeniu handlu 
w niedziele i święta oraz w 

niektóre inne dni 
0 0 12 0 0 2,65 

Ogółem: 506 671 453 100% 100% 100% 

 

Z powyższego zestawienia wynika, iż największą grupą, są czyny spenalizowane w art. 

282 k.p. W okresie sprawozdawczym sądy zwróciły ogółem 12 wniosków o ukaranie celem 

uzupełnienia ich braków formalnych. Wśród przyczyn zwrotu wniosków o ukaranie, należy 

wskazać m.in.: 

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

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

w stopniu niewymagającym udziału tłumacza - 2 wnioski, 

 brak wskazania miejsca urodzenia obwinionej, imion rodziców - 2 wnioski, 

 uzupełnienie materiału dowodowego poprzez zweryfikowanie podanej kwalifikacji 

prawnej czynu zarzucanej obwinionej - 1 wniosek, 

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

i uprawnieniach obwinionego w postępowaniu w sprawach o wykroczenia - 2 wnioski, 

 właściwe określenie zarzucanych obwinionym czynu ze wskazaniem miejsca, czasu 

(daty dziennej), sposobu i okoliczności jego popełnienia - 5 wniosków,  

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

ponownie przesłane do Sądów Rejonowych Wydziałów Karnych celem rozpatrzenia.  

Rozstrzygnięcia Sądów Rejonowych - Wydziałów Karnych 

W okresie sprawozdawczym na skutek skierowanych przez inspektorów pracy 

wniosków o ukaranie, Sądy Rejonowe Wydziały Karne wydały ogółem 158 rozstrzygnięć 

(dotyczą one również spraw skierowanych do sądów w 2016 i 2017 r.). 

 

Poniższa tabela przedstawia rozstrzygnięcia sądów, jakie zapadły w latach 2016 - 2018. 

Tabela 6 Rozstrzygnięcia Sądów Rejonowych - Wydziałów Karnych w latach 2016 ÷ 2018 

Rodzaj rozstrzygnięcia 
Ilość % wszystkich rozstrzygnięć 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Grzywna 3 6 17 1,59 3,42 10,76 

Nagana 6 3 2 3,20 1,71 1,27 

Uznanie winnym i odstąpienie 
od wymierzenia kary 

6 1 4 3,20 0,57 2,53 

Uniewinnienie 1 6 2 1,06 3,42 1,27 

Umorzenie postępowania 0 1 3 0 0,57 1,90 
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Wyrok nakazowy 162 150 115 86,17 85,71 72,78 

Post. o odm. wszczęcia postęp. 3 1 3 1,06 0,57 1,90 

Ograniczenie wolności 0 0 0 0 0 0 

Zwrot wniosku do uzupełnienia 7 7 12 3,72 4,00 7,59 

Ogółem: 188 175 158 100% 100% 100% 

 

Z przedstawionych danych wynika, że zdecydowaną większość stanowią 

rozstrzygnięcia, które zapadły w postępowaniu nakazowym -115rozstrzygnięć na łączną 

kwotę 269 200,00 zł oraz 17 orzeczonych kar grzywny w postępowaniu zwyczajnym na 

łączną kwotę 35 100,00 zł. 

Ponadto z uzyskanych informacji wynika, że w 3 przypadkach pokrzywdzeni składali 

oświadczenia o chęci działania w charakterze oskarżyciela posiłkowego w sprawach 

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

zgłoszonych oświadczeń z uwagi na fakt, iż oświadczenia powyższe pokrzywdzeni składają 

bezpośrednio do sądu. 

Tabela nr 7 przedstawia kwoty grzywien nałożonych przez sądy w wyniku skierowania 

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

Tabela 7 Grzywny nałożone przez Sądy Rejonowe – Wydziały Karne w latach 2017-2018 

Kwota grzywny w złotych 
Liczba orzeczeń % ogółu orzeczeń 

2017 2018 2017 2018 

50-520 25 12 15,92 9,09 

550-1000 31 29 19,74 21,97 

1200-4500 82 79 52,22 59,85 

5000 14 8 8,91 6,06 

6000-8000 3 1 1,91 0,76 

10000- 20000 2 3 1,3 2,27 

Ogółem: 157 132 100% 100% 

 

W 2018 r. z terenu działania Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu 

inspektorzy pracy wnieśli 3 sprzeciwy od wyroków nakazowych, które zapadły w 2018 r. 

W omawianym okresie sami obwinieni wnieśli 26 sprzeciwów od wyroków nakazowych 

wydanych przez sądy w 2018 r. Należy zaznaczyć, iż liczba ta może nieco odbiegać od 

faktycznej liczby wniesionych sprzeciwów, ponieważ informacje te otrzymujemy z chwilą 

dostarczenia zawiadomienia oskarżyciela publicznego o mającej odbyć się rozprawie 

w sądzie. 

Wskutek wniesionych sprzeciwów w 2018 r. sądy wydały następujące rozstrzygnięcia: 
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(uwzględniają one również sprzeciwy z lat 2016 i 2017 r., które doczekały się rozstrzygnięcia 

w 2018 r.):  

 w 1 przypadku sąd uchylił karę grzywny i przekazał do ponownego rozpatrzenia, 

 w 1 przypadku sąd uniewinnił obwinionego od zarzucanych mu czynów, 

 w 3 przypadkach sąd uznał obwinionego za winnego popełnienia czynów stanowiących 

wykroczenia i odstąpił od wymierzenia kary, w 3 przypadkach sąd wymierzył kary 

grzywny w wysokości niższej niż wyrok nakazowy, 

 w 6 przypadkach sąd orzekł karę grzywny w wysokości takiej samej jak wyrok 

nakazowy, 

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

 w 1 przypadku sąd umorzył postępowanie. 

W 2018 r. obwinieni zaskarżyli 5 wyroków sądu I instancji. W omawianym okresie 

inspektorzy pracy zaskarżyli 2 wyroki sądu I instancji.  

W wyniku wniesionych apelacji przed Sądami Okręgowymi w 2018 r. zapadły 

następujące rozstrzygnięcia (uwzględniające apelacje z lat ubiegłych): 

 w 4 przypadkach sąd utrzymał w mocy wyrok sądu I instancji, 

 w 1 przypadku sąd umorzył postępowanie z uwagi na przedawnienie wykroczeń, 

 w 1 przypadku sąd uniewinnił obwinionego, 

 w 1 przypadku sąd uchylił kare grzywny i przekazał do ponownego rozstrzygnięcia 

Pozostałe sprawy nie doczekały się rozstrzygnięć na dzień sporządzania sprawozdania, 

zostały wyznaczone terminy rozpraw. 

Środki oddziaływania wychowawczego 

Jednym ze środków prawnych będących w dyspozycji inspektora pracy jest środek 

oddziaływania wychowawczego (uwaga, pouczenie, ostrzeżenie).  

W okresie sprawozdawczym inspektorzy pracy skorzystali z tego środka w 1 262 

przypadkach, które zawierały ogółem 1 749 wykroczeń. 

Tabela 8 Środki wychowawcze zastosowane przez inspektorów pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy we 
Wrocławiu w latach 2016-2018 

Rok 
Ilość środków oddziaływania 

wychowawczego 

Ilość wykroczeń w środkach 

oddziaływania wychowawczego 

2016 1275 2150 

2017 1030 1453 

2018 1262 1749 

 

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

wszystkim, tak jak w latach ubiegłych: 
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 złożone wyjaśnienia i zobowiązanie pracodawcy do przestrzegania w przyszłości 

przepisów prawa pracy, 

 przyznanie się obwinionego do winy, 

 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, 

 niski stopień szkodliwości społecznej stwierdzonych naruszeń oraz inne okoliczności 

wpływające na stopień zawinienia. 

3. Zawiadomienia prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa 

Wśród zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstw przeciwko prawom osób 

wykonujących pracę zarobkową znalazło się: 

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

(Kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego 

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

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

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

społecznych, złośliwie lub uporczywie narusza prawa pracownika wynikające ze 

stosunku pracy lub ubezpieczenia społecznego, podlega grzywnie, karze ograniczenia 

wolności albo pozbawienia wolności do lat 2), 

 1 zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 218 § 2 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, § 2. Osoba określona w § 1a, odmawiająca 

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

grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. 

 1 zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 218 § 3 Kodeksu 

karnego (Osoba wykonująca czynności w sprawach z zakresu prawa pracy 

i ubezpieczeń społecznych, która będąc zobowiązana orzeczeniem sądu do wypłaty 

W roku 2018 inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu złożyli we 

właściwych prokuraturach 46 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. 

. 
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wynagrodzenia za pracę lub innego świadczenia ze stosunku pracy, obowiązku tego nie 

wykonuje, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 

lat 3), 

 5 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 219 Kodeksu karnego 

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

zgodą zainteresowanego, wymaganych danych albo zgłaszając nieprawdziwe dane 

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

ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2), 

 1 zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 220 § 1 Kodeksu karnego 

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

stąd obowiązku i przez to naraża pracownika na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty 

życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 

Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo 

pozbawienia wolności do roku), 

 34 zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 225 § 2 Kodeksu 

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

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

czynności służbowej). 

 2 zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 271 Kodeksu karnego 

dotyczących fałszowania przez pracodawców ewidencji czasu pracy (Funkcjonariusz 

publiczny lub inna osoba uprawniona do wystawienia dokumentu, która poświadcza w 

nim nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne, podlega karze 

pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5), 

 1 zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 272 Kodeksu karnego 

(Kto wyłudza poświadczenie nieprawdy przez podstępne wprowadzenie w błąd 

funkcjonariusza publicznego lub innej osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu, 

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3) 

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

postępowania z zawiadomienia inspektora pracy lub postępowania takie zostają umorzone, 

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

postanowienia o odmowie wszczęcia lub umorzeniu postępowania.  

W okresie sprawozdawczym do właściwych prokuratur zostały wniesione przez 

inspektora pracy 2 zażalenia na postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia. 

Powyższe zażalenia zostały uwzględnione przez prokuraturę. 
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W konsekwencji składanych przez inspektorów pracy zawiadomień o podejrzeniu 

popełnienia przestępstwa, w roku 2018 prokuratorzy wnieśli do sądu 2 akty oskarżenia. Na 

dzień sporządzania sprawozdania nie zapadły wyroki.  

W okresie sprawozdawczym zostało wszczętych 46 postępowań przygotowawczych, 

związanych z zawiadomieniami wniesionymi przez inspektorów pracy. W przypadku 9 spraw 

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

zawiadomienia, o wszczęciu lub odmowie wszczęcia postępowania. 

W ramach współpracy Państwowej Inspekcji Pracy z Prokuraturą inspektorzy pracy 

przeprowadzili 2 kontrole na wniosek prokuratora. Przykładem jest wniosek z Prokuratury 

Rejonowej w Głogowie wniesiony do OIP we Wrocławiu Oddział w Legnicy 

o przeprowadzenie kontroli w podmiocie, który zgodnie z zeznaniami świadków prowadził 

działalność gospodarczą, natomiast wg danych uzyskanych z CEIDG podmiot ten 

działalność gospodarczą wyrejestrował; w wyniku ustaleń dokonanych w trakcie kontroli 

inspektor pracy skierował do sądu wniosek o ukaranie w związku z podejrzeniem popełnienia 

wykroczenia z art. 281 pkt 1 k.p. Ponadto w 2018 r. 53 inspektorów pracy występowało 

w charakterze świadków w postępowaniach prowadzonych przez prokuratorów.  

4. Powództwa o ustalenie stosunku pracy oraz wstępowanie do 
postępowań w tych sprawach 

Dane statystyczne dotyczące ilości powództw wniesionych przez inspektorów pracy 

Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu w latach 2016 – 2018 przedstawiono w tabeli 

nr 9. 

Tabela 9 Powództwa wniesione przez inspektorów Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu w latach 2016-
2018 

 

Rok 
Liczba 

wniesionych 
powództw 

Liczba osób, 
na rzecz, 
których 

wniesiono 
powództwa 

Rodzaj i liczba umów cywilno-
prawnych Liczba pracodawców, 

których dotyczyły 
powództwa 

zlecenia inne ustne 

2016 11 15 3 3 9 11 

2017 6 6 4 1 1 11 

2018 1 1 - 1 - 1 

W roku 2018 inspektorzy pracy wnieśli do sądów pracy 1 powództwo o ustalenie istnienia 

stosunku pracy na rzecz 1 osoby, która świadczyła pracę bez umowy na piśmie 

. 
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Dane zawarte w powyższej tabeli wskazują, iż w roku 2018 w porównaniu do lat 

ubiegłych zmniejszyła się liczba powództw o ustalenie istnienia stosunku pracy oraz 

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

powództwa. 

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

pracy w latach 2016 -2018. 

Tabela 10 Rozstrzygnięcia, jakie zapadły w postępowaniu przed sądem pracy w latach 2016-2018 

P
o

w
ó

d
z
tw

a
 

w
n

ie
s
io

n
e
 

w
 r

o
k

u
 

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 

2016 4 8 0 0 0 0 0 0 7 7 

2017 0 0 1 1 0 0 0 0 5 5 

2018 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Podsumowanie i wnioski 

W 2018 r. inspektorzy pracy wnieśli jedynie jedno powództwo o ustalenie istnienia 

stosunku pracy, co w stosunku do 2017 r. (6 powództw) potwierdza, iż nastąpiło znaczące 

obniżenie liczby skierowanych powództw. 

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

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

angażowanie się inspektorów pracy we wnoszenie przedmiotowych pozwów. Gdy 

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

zainteresowane, wolą świadczyć pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, aniżeli ją 

stracić. Często pracodawcy wymuszają od osób podejmujących świadczenie pracy zawarcie 

umowy cywilnoprawnej w warunkach charakterystycznych dla stosunku pracy. Sądy pracy, 

wyrokujące w sprawie o ustalenie istnienia stosunku pracy nie zawsze oceniają faktycznie 

istniejący stan prawny. Bywają przypadki, że w toku toczącego się postępowania sądowego 

osoby, na rzecz których inspektor pracy wystąpił ze stosownym pozwem, rezygnują z prawa 

do przekształcenia umowy cywilnoprawnej w umowę o pracę. Często pod naciskiem 

pracodawcy. Należy zwrócić uwagę, że w nieskomplikowanych stanach faktycznych, sprawy 

przed sądami toczą się przewlekle. Inspektorzy pracy podkreślają, że podobnie jak w latach 

ubiegłych, brak jest zainteresowania osób świadczących pracę na podstawie umów 

cywilnoprawnych w uczestnictwie postępowania sądowego o ustalenie istnienia stosunku 

pracy, którego i tak wynik jest niepewny. 
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Nadal, sądy pracy rozstrzygają powództwa z zakresu ustalenia stosunku pracy 

w sposób często nieprzewidywalny. W podobnych stanach faktycznych rozstrzygnięcia są 

rozbieżne. W rozmowach z inspektorami pracy, potencjalni pracownicy podnoszą obawę 

utraty zatrudnienia, a świadkowie powoływani w procesie sądowym – jako pracownicy 

pozwanego pracodawcy, często zeznają na rzecz swojego pracodawcy.  

W dalszym ciągu, na bazie dotychczasowego orzecznictwa Sądu Najwyższego rodzą 

się trudności związane ze stosowaniem art. 22 § 1 i art. 22§ 11 k.p. Zdaniem Sądu 

Najwyższego przepis art.22 § 1¹ k.p. nie stwarza domniemania prawnego zawarcia umowy 

o pracę i nie wyłącza możliwości ustalenia rodzaju zawartej umowy poprzez wykładnię 

oświadczenia woli wedle kryteriów z art.65 k.c. Jest dopuszczalne decydowanie o podstawie 

zatrudnienia przez same zainteresowane strony. Nie można również wykluczyć, o ile nie 

sprzeciwiają się temu okoliczności (art. 353¹ k.c. w związku z art. 300 k.p.), wykonywania 

tych samych lub podobnych obowiązków zarówno w ramach zatrudnienia pracowniczego lub 

cywilnoprawnego. Decydujące znaczenie ma mieć wola stron. Dalej Sąd wyjaśnia, że jeżeli 

nie sprzeciwiają się temu inne okoliczności (art. 353¹ w związku z art. 300 k.p.) wykonywanie 

tych samych lub podobnych obowiązków zarówno w ramach zatrudnienia pracowniczego lub 

cywilnoprawnego. Decydujące znaczenie może mieć wola stron. Orzecznictwo Sądu 

Najwyższego w tej materii jest obszerne, różnorodne i zmienne. 

Nadal aktualne pozostaje postulowanie w procesie legislacyjnym rozszerzenie zakresu 

uprawnień inspektorów pracy o uprawnienie do kierowania decyzji nakazowych do 

pracodawców, obligujących ich do potwierdzenia rodzaju i warunków umowy o pracę 

w odniesieniu do osób świadczących pracę w warunkach charakterystycznych dla stosunku 

pracy. Także z punktu widzenia szeroko pojmowanego interesu społecznego, w ocenie 

inspektorów pracy za cel pierwszoplanowy należy uznać, osiągnięcie w wyniku 

prowadzonych kontroli skutku w postaci zawarcia umów o pracę z osobami świadczącymi 

pracę na podstawie umów cywilnoprawnych naruszających art. 22 § 12 k.p., z jednoczesną 

rezygnacją ze stosowania wobec pracodawcy sankcji karnych w postaci nałożenia mandatu 

lub złożenia wniosku o ukaranie za wykroczenie z art. 281 pkt 1 k.p. - ograniczenie się do 

zastosowania środka wychowawczego w formie ostrzeżenia w stosunku do pracodawców, 

którzy zawarli (zawierają) w trakcie kontroli umowy o pracę z osobami świadczącymi pracę 

na podstawie umów cywilnoprawnych. Rozszerzone uprawnienia inspektorów pracy 

opóźniłyby jednak postępowanie kontrolne i mogłyby ewentualnie skutkować 

drugoinstancyjnym postępowaniem przed sądem pracy.  
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5. Wydawanie zezwoleń na wykonywanie pracy lub innych zajęć 
zarobkowych przez dzieci 

 

 

Rozpatrując powyższe wnioski, inspektorzy pracy wydali w trybie art. 3045 k.p. łącznie 435 

pozytywnych decyzji, zezwalających na wykonywanie pracy przez dzieci.  

 

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

niezbędne dokumenty, o których mowa w art. 3045 k.p.  

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

istnieją żadne uwarunkowania, które uniemożliwiałyby wydanie decyzji w sprawie zezwolenia 

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

zezwolenia. 

Powyższe decyzje zostały wydane dla dzieci w przedziale wiekowym od urodzenia do 

16 lat, przy czym dla dzieci w wieku od 9 miesięcy do 10 lat wydano 211 decyzji, natomiast 

od 11 do 16 lat wydano 224 decyzje. 

W przedmiotowych decyzjach inspektor pracy określał każdorazowo dopuszczalny 

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

do 6 godzin dziennie. 

Wydając przedmiotowe decyzje inspektor pracy sformułował szereg niezbędnych 

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

wykonywania pracy lub innych zajęć zarobkowych, zobowiązując wnioskodawców do 

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

zorganizowania zajęć zarobkowych dzieci według przepisów dla młodocianych. 

Wydane przez inspektora pracy, w okresie sprawozdawczym, decyzje obejmowały 

następujący rodzaj prac lub innych zajęć wykonywanych przez dzieci: 

 role w serialach telewizyjnych, filmie fabularnym, spektaklach teatralnych (role 

epizodyczne) - 172, 

 role w serialach i programach telewizyjnych - 21, 

 statystowanie w serialach telewizyjnych, dokumentach fabularyzowanych – 127, 

 udział w realizacji spektakli - 96,  

 udział w realizacji spotu reklamowego, paradokumentu - 19 

Jednocześnie informujemy, iż w okresie sprawozdawczym inspektorzy pracy nie wydali 

decyzji negatywnych lub decyzji, w których cofali wcześniej wydane decyzje zezwalające na 

wykonywanie pracy lub innych zajęć zarobkowych przez dziecko. 

W roku 2018 do Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu wpłynęły ogółem 154 

wnioski o wydanie zezwolenia na wykonywanie pracy lub innych zajęć zarobkowych przez 

dziecko do ukończenia przez nie 16 roku życia. 
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6. Zakładowe układy zbiorowe pracy i spory zbiorowe 

Zakładowe układy zbiorowe pracy 

 
W okresie sprawozdawczym do organu rejestrowego skierowano:  

 7 wniosków o rejestrację zakładowych układów zbiorowych, 

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

 39 wniosków o wpis informacji, w tym: 

 2 wnioski o wypowiedzeniu układu (porozumienia), 

 4 wniosków o rozwiązaniu układu (porozumienia), 

 1 o terminie stosowania rozwiązanego układu (porozumienia), 

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

 6 o wstąpieniu związku zawodowego w prawa strony, 

 1 o odstąpieniu od stosowania z.u.z.p. (art. 24129 § 3 k.p.) 

 14 o zmianie nazwy, adresu pracodawcy/organu związkowego,. 

 

Spośród złożonych wniosków, w roku 2018 zarejestrowano: 

 6 zakładowych układów zbiorowych pracy, pomimo wpływu 7 wniosków, bowiem 1 

z pracodawców wycofał złożony wcześniej wniosek. Przyczyną była konieczność 

ponownego jego opracowania. 

 111 protokołów dodatkowych do z.u.z.p.. 

 

Do rejestru układów zakładowych wpisano ponadto 34 informacje, w tym: 

 2 informacje o wypowiedzeniu z.u.z.p.,  

 3informacje o rozwiązaniu z.u.z.p., 

 1informacja o terminie stosowania rozwiązanego układu, 

 6informacji o rozwiązaniu organizacji związkowej, 

 5informacji o wstąpieniu pracodawcy w prawa strony układu (porozumienia), 

 4 informacje o zawieszeniu stosowania układu, 

 12 informacji dotyczących zmiany nazwy lub siedziby pracodawcy/związku 

zawodowego, 

 1 informacja o odstąpieniu. 

W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., do Okręgowego Inspektoratu Pracy 

we  Wrocławiu, wpłynęło ogółem 164 pism, dotyczących rejestracji zakładowych układów 

zbiorowych pracy, protokołów dodatkowych do układów zakładowych oraz innych 

informujących organ rejestrowy o zaistniałych zmianach w obowiązujących układach. 
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Do załatwienia na miesiąc styczeń 2019 r. przeszło 5 wniosków (z tego 3 dot. 

rejestracji protokołów dodatkowych, 2 wpisu informacji). Wnioski te wpłynęły w ostatnich 

dniach ubiegłego roku i organ rejestrowy dokonał stosowanych wpisów w pierwszych dniach 

bieżącego roku. 

Do obowiązków organu rejestrowego należy weryfikacja w sprawie złożonych przez 

strony Z.U.Z.P. wniosków o wpis układów, protokołów dodatkowych oraz informacji. 

Weryfikacja ta obejmuje między innymi zgodność zapisów układowych z obowiązującymi 

przepisami prawa oraz pod względem formalnym, tj. np. czy w dokumentacji układowej 

znajdują się pełnomocnictwo dla osób, którego podpisały z.u.z.p., czy strony z.u.z.p. 

spełniają warunki do jego zawarcia itp. W wyniku powyższej weryfikacji organ rejestrowy 

odmówił rejestracji protokołu dodatkowego w 2 przypadkach oraz w 2 przypadkach wpisu 

informacji(łącznie 4 pozycje). Tak więc, ilość odmów utrzymała się na tym samym poziomie, 

co w poprzednim okresie sprawozdawczym. 

Z uwagi na nadal sporadyczne występowanie odmów na terenie Dolnego Śląska, 

poniżej omówiono zaistniałe przypadki w okresie sprawozdawczym. 

Dwa przypadki dotyczą tego samego zakładowego układu zbiorowego pracy, 

a wystąpiły w związku z przejęciem firmy układowej przez inny podmiot gospodarczy. 

W pierwszym przypadku firma ta wystąpiła z prośbą o wyrejestrowanie układu 

w związku z przejęciem przez nią firmy, która była stroną układu zbiorowego pracy. 

W odmowie wpisu takiej informacji wskazano zainteresowanym, iż wprawdzie z treści 

art. 231 §1 k.p. wynika, że w razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego 

pracodawcę staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy, 

niemniej przepis ten nie ma zastosowania do problematyki układowej, bowiem zagadnienie 

to odmiennie regulują przepisy działu jedenastego zatytułowanego „Układy zbiorowe pracy”, 

które inaczej, niż przywołany powyżej przepis nie przewidziały możliwości wstąpienia 

w prawa strony układowej przez firmę przejmującą. W dalszej części uzasadnienia 

przywołano fragment komentarza pod redakcją naukową Krzysztofa W. Barana mówiącego, 

iż cyt.: „W doktrynie podkreśla się, że nowy pracodawca staje się, ex lege, stroną tego 

układu. Nie wydaje się to jednak tak oczywiste, skoro brak wyraźnej podstawy 

materialnoprawnej do uznania nowego pracodawcy za stronę tego układu. Fakt ustawowego 

związania określonego podmiotu układem nie jest tożsamy z jego wejściem do układu 

w charakterze strony także, dlatego, że nowy pracodawca nie posiada żadnych atrybutów 

strony układu, na przykład nie może go wypowiedzieć ani zmienić. Niedopuszczalność 

zmiany układu w okresie jednego roku wynika także z regulacji zawartej w § 1. 

komentowanego przepisu. Ustawodawca zastrzega w nim, że postanowienia układu stosuje 

się w brzmieniu obowiązującym w dniu przejścia zakładu pracy lub jego części na nowego 

pracodawcę.”. 
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Na zakończenie podkreślono, że z treści § 9. ust 1. pkt 2 rozporządzenia Ministra 

Pracy i Polityki Społecznej z 4 kwietnia 2001 r. w sprawie trybu postępowania w sprawie 

rejestracji układów zbiorowych pracy, prowadzenia rejestru układów i akt rejestrowych oraz 

wzorów klauzul rejestracyjnych i kart rejestrowych (Dz. U. nr 34, poz. 408) - wynika, że 

organ rejestrowy dokonuje wpisu informacji o rozwiązaniu układu na wniosek jednej 

ze stron układu, a wnioskodawcą jest obecny pracodawca niebędący stroną układu 

zbiorowego pracy w związku z powyższym organ rejestrowy odmówił rozpatrzenia 

wnioskowanego wpisu do rejestru. 

Ta sama firma wystąpiła z wnioskiem o rejestrację protokołu dodatkowego. Kolejny raz 

organ rejestrowy odmówił rejestracji protokołu dodatkowego, gdyż z nadesłanych 

dokumentów wynika, iż firma będąca jego sygnatariuszem została przejęta przez inną z firm 

w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych. Następnie firma ta została 

wykreślona z rejestru KRS kończąc swój byt w obrocie prawnym, w związku z powyższym 

nie mogła ona wystąpić z wnioskiem o wpis protokołu dodatkowego, natomiast firma 

przejmująca nie jest sygnatariuszem z.u.z.p.  

 Powody odmowy rejestracji układów, porozumień o stosowaniu układu oraz 

protokołów dodatkowych.  

W roku sprawozdawczym na terenie Dolnego Śląska wystąpił tylko jeden taki 

przypadek. W omawianym przypadku organ rejestrowy wystosował najpierw do stron 

zakładowego układu zbiorowego powiadomienie o postanowieniach protokołu niezgodnych 

z prawem.  

W uzasadnieniu do odmawianego powiadomienia - podkreślono, że proponowana 

nowa treść: jednego z zapisów obowiązującego układu wyłączającego jego stosowanie 

w stosunku do cyt.: „Członków Zarządu Spółki w zakresie wynagrodzenia.”,- jak i kolejnego 

zapisu stanowiąca, iż do nagród z dyspozycyjnego funduszu nagród uprawnieni są wszyscy 

pracownicy zakładu z wyjątkiem członków Zarządu statuowałaby zapisy, że zasady 

wynagradzania obejmują wszystkich pracowników Spółki- także głównego księgowego, 

bowiem dotychczasowe postanowienia z.u.z.p w zakresie wynagradzania nie miały 

zastosowania jedynie w stosunku do członków Zarządu Spółki wymienionych w KRS-ie, co 

doprowadziłoby do przyjęcia rozwiązań niezgodnych z obowiązującym prawem.  

Z treści art. 24126. § 2. k.p.. wynika, bowiem, że układ zakładowy nie może określać 

warunków wynagradzania pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem 

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

podstawie niż stosunek pracy. Równocześnie strony z.u.z.p zostały pouczone, że: za zgodą 

stron, wyrażoną na piśmie, układ może być wpisany do rejestru bez wyżej wymienionych 

postanowień, a w przypadku braku zgody stron na wpisanie protokołu dodatkowego do 
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rejestru bez powyższych postanowień, strony mogą dokonać w protokole odpowiednich 

zmian w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego powiadomienia, pod rygorem 

odmowy rejestracji układu. 

W związku z bezskutecznym upływem terminu zakreślonym w pouczeniu do 

powiadomienia o postanowieniach niezgodnych z prawem, w nadesłanej propozycji 

protokołu dodatkowego organ rejestrowy - odmówił jego rejestracji zgodnie z art. 24111 § 4 

k.p. i § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 kwietnia 2001 r. 

w sprawie trybu postępowania w sprawie rejestracji układów zbiorowych pracy, prowadzenia 

rejestru układów i akt rejestrowych oraz wzorów klauzul rejestracyjnych i kart rejestrowych 

(Dz. U. Nr 34, poz. 408). 

 Najczęściej kwestionowane postanowienia układów, jako niezgodne z przepisami 

prawa lub mniej korzystne. 

W roku sprawozdawczym organ rejestrowy czterokrotnie wystosował pisma 

o postanowieniach niezgodnych z prawem. Przy czym w trzech przypadkach kwestionowane 

były zapisy dotyczące nadesłanych protokołów dodatkowych, zaś w jednym przypadku 

dotyczy one nadesłanego do rejestracji projektu układu.  

Drugi z przypadków dotyczył zanegowania nadesłanego projektu protokołu 

dodatkowego, a właściwie zapisów załącznika zatytułowanego „Regulamin Funduszu 

Motywacyjnego”. Zastrzeżenia zbudził zapis części 2. zatytułowanej „Założenia ogólne” 

mówiący, iż cyt.: „Premie oraz nagrody wypłacane są w następujących okresach: Premie – 

w okresach kwartalnych, przy czym Zarząd w szczególności ze względu na kondycję 

finansową Spółki może przed rozpoczęciem danego okresu zadecydować o wypłacaniu 

premii w okresach półrocznych.”.  

W wystosowanym uzasadnieniu podkreślono, iż u.z.p. jest umową zawartą z jednej 

strony przez pracodawcę z drugiej zaś przez organizacje związkowe reprezentujące 

pracowników. Ponieważ decyzja o wprowadzeniu półrocznego okresu wypłaty premii 

pogarsza sytuację finansową pracowników to omawiany przepis należałoby uzupełnić 

o dodanie zapisu „w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi”. 

Kolejne zastrzeżenia organu rejestrowego zbudziły zapisy części zatytułowanej 

„Premia”, bowiem z proponowanych zapisów układowych wynikało, że strony protokołu 

dodatkowego nie rozróżniają pojęć premia uznaniowa, nagroda, a premia regulaminowa. 

Organ rejestrowy podniósł, iż aby gratyfikacja była nagrodą, pracodawca nie może 

zdefiniować kryteriów jej przyznania. W innym razie świadczenie straci swój uznaniowy 

charakter. Na poparcie tej tezy organ rejestrowy przywołał wypowiedzi Sądu Najwyższego. 

W uzasadnieniu wyroku z 9 lipca 1998 r. (I PKN 235/98) Sąd Najwyższy stwierdził, że co do 

tego rodzaju świadczeń istnieje w tzw. przepisach wewnątrzzakładowych chaos 
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terminologiczny, który utrudnia kwalifikację tych świadczeń i zaliczeniu ich do premii 

w ścisłym znaczeniu tego słowa, czy też do nagród.  

W omówieniu nadesłanego projektu układu zbiorowego pracy należy podkreślić, iż 

organ rejestrowy zakwestionował znaczącą ilość zapisów, w związku z powyższym ustalono, 

że strony układowe wystąpią z kolejnym wnioskiem o rejestrację układu, po jego ponownym 

opracowaniu. Kolejny projekt z.u.z.p wpłynął do organu rejestrowego po 6 tygodniach i tym 

razem został zarejestrowany.  

W powiadomieniu o postanowieniach niezgodnych z przepisami prawa wskazano, że 

wątpliwości organu rejestrowego wzbudził zapis, iż cyt.: „Pracownicy zatrudnieni 

w Spółdzielni są wynagradzani wg. jednej z form wynagradzania: 

 wynagrodzenie zryczałtowane, którego wysokość będzie określana w umowie 

o pracę lub innym dokumencie wynikającym ze stosunku pracy, 

 wynagrodzenie w formie premii prowizyjnej lub wynagrodzenia prowizyjnego 

liczonych w procencie, którego wysokość zostanie określona w umowie o pracę lub 

w innym akcie wynikającym ze stosunku pracy. 

Wynagrodzenie zryczałtowane plus premia prowizyjna lub wynagrodzenie prowizyjne: 

wysokość składników będzie określona w umowie o pracę lub innym akcie wynikającym ze 

stosunku pracy”. 

W uzasadnieniu wskazano, iż art. 771k.p. pracy stanowi, że warunki wynagradzania za 

pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą ustalają układy zbiorowe pracy, 

zgodnie z przepisami działu jedenastego, z zastrzeżeniem przepisów art. 772-775 natomiast 

sygnatariusze nadesłanego projektu z.u.z.p pozostawili w znacznej mierze zagadnienie to do 

uregulowania zapisami umów o pracę. 

W piśmie tym podkreślono, że nie jest jednakże dopuszczalne konstruowanie 

wynagrodzenia zasadniczego pracownika w taki sposób, że jeden z jego elementów jest 

wprost i bezpośrednio powiązany z ryzykiem gospodarczym pracodawcy. Dlatego podział 

dotychczas jednolitego wynagrodzenia zasadniczego na części, w których jedna uzależniona 

została od wyników ekonomicznych pracodawcy, jest sprzeczny z art. 78 k.p. – tak wynika 

zarówno z wyroku SN z dnia 24 września 2009 r., o sygnaturze II PK 57/09, LEX nr 558302, 

jak z poglądu Barbary Wagner zaprezentowanym w komentarzu do art. 78 k.p. W praktyce 

poszczególne systemy wynagradzania rzadko występują w czystej konstrukcyjnie postaci. 

Na ogół stosowane są one w formie mieszanej, np. czasowo-prowizyjnej, czy też akordowo-

premiowej. 

W podsumowaniu podkreślono, iż nie ma możliwości rejestracji układu zbiorowego 

pracy, który nie zawiera zapisów statuujących warunki wynagradzania pracowników 
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i innych świadczeń związanych z pracą, a jedynie ustanawia postanowienia odsyłające 

w tej tematyce do zapisów umów o pracę zawartych z poszczególnymi pracownikami. 

Nie prawidłowy był również zaproponowany zapis układowy, w którym jego 

sygnatariusze przewidzieli, iż w przypadku rozwiązania stosunku pracy z przyczyn 

niedotyczących pracowników „mającego miejsce po przejściu pracowników na nowego 

pracodawcę, pracownikom tym przysługuje poza odprawą ekonomiczną” dodatkowo 

odszkodowanie, którego wysokość uzależniona jest od stażu pracy, bowiem art. 239 § 1. k.p. 

stanowi,  iż układ zawiera się dla wszystkich pracowników zatrudnionych przez 

pracodawców objętych jego postanowieniami, chyba, że strony w układzie postanowią 

inaczej. Z chwilą, zaś przejścia pracowników na nowego pracodawcę nie będzie on stroną 

omawianego układu. 

Wskazano również, iż do zakresu podmiotowego obowiązywania układu zbiorowego 

pracy stosuje się także art. 240. § 1. k. p. stanowiący, iż cyt.: „ Układ określa: 

1) warunki, jakim powinna odpowiadać treść stosunku pracy, z zastrzeżeniem § 3 (czyli -

układ nie może naruszać praw osób trzecich), 

2) wzajemne zobowiązania stron układu, w tym dotyczące stosowania układu 

i przestrzegania jego postanowień.”. 

Z ww. przepisów jasno wynika, iż zakładowym układem zbiorowym pracy nie można 

objąć, ani innych pracowników niż zatrudnionych u pracodawcy (zapisami układowymi 

można jedynie wyłączyć pewne grupy pracowników), który podpisał układ, ani innego 

pracodawcę niż ten, który podpisał układ. 

Również zastrzeżenia organu rejestrowego zbudził zapis stanowiący, iż cyt.: 

„Pracodawca może wprowadzić nowe lub znosić dotychczasowe tytuły płacowe w zależności 

od potrzeb Spółdzielni, mając na celu osiągnięcie większej efektywności gospodarowania 

w uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową.”, gdyż z art. 2419. § 1. k.p. wynika, 

że zmiany do układu wprowadza się w drodze protokołów dodatkowych. W świetle 

powyższego każda nowelizacja układu wymaga zawarcia protokołu dodatkowego przez jego 

sygnatariuszy. 

Niezgodna z art. 2418. § 1 k.p. była także treść jednego z przepisów omawianego 

projektu z.u.z.p mówiąca, iż „w przypadku przejścia zakładu lub jego części na nowego 

pracodawcę postanowienia układu do pracowników stosuje się przez okres 18 miesięcy”. Jak 

wynika z w/w przepisu w okresie jednego roku od dnia przejścia zakładu pracy lub jego 

części na nowego pracodawcę do pracowników stosuje się postanowienia układu, którym 

byli objęci przed przejściem zakładu pracy lub jego części na nowego pracodawcę? 
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Zaproponowany zapis przez sygnatariuszy układu wydawał się rozwiązaniem pozornie 

korzystniejszym dla pracowników, nie mniej jego zastosowanie uniemożliwiały postanowienia 

art. 240 § 3 k.p. mówiącego, iż układ nie może naruszać praw osób trzecich (przepis ten był 

już wyżej przywołany). Pojęcie osób trzecich odnosi się do wszystkich podmiotów, które nie 

są stronami układu. Będą to więc zarówno osoby fizyczne, w tym zwłaszcza osoby nieobjęte 

postanowieniami układu, jak i osoby prawne niebędące stroną czy też uczestnikami układu. 

Kolejny raz organ rejestrowy wystosował do stron z.u.z.p powiadomienie 

o postanowieniach niezgodnych z prawem z uwagi na propozycję wprowadzenia protokołem 

dodatkowym zapisu, który w odmienny sposób potraktował emerytów zatrudnionych 

w Spółdzielni i pobierających świadczenie emerytalne poprzez ustalenie zapisu 

o następującej treści cyt.: „…Pracownicy będący emerytami, zatrudnieni w Spółdzielni na 

podstawie spółdzielczej umowy o pracę lub umowy o pracę zawartej po dniu 01.09.2018 r., 

którzy w okresie zatrudnienia pobierają świadczenie emerytalne – niezależnie od podstawy 

prawnej nabycia uprawień do jego wypłaty, nie nabywają z tytułu tego zatrudnienia prawa do 

nagrody jubileuszowej.”. W uzasadnieniu wskazano, iż proponowany zapis jest niezgodny 

z postanowieniami: 

 art. 183a. § 1 k.p., z którego wynika, iż pracownicy powinni być równo traktowani 

w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania 

oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w szczególności 

bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania 

polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację 

seksualną, a także bez względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo  

w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy. Równe traktowanie w zatrudnieniu 

oznacza niedyskryminowanie w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio, z ww. 

przyczyn. 

Na poparcie powyższej tezy przywołano fragment orzeczenia Naczelnego Sądu 

Administracyjnego z wyroku z dnia 24 czerwca 2009 r., o sygnaturze II FSK 25/08 

mówiącego o tym, że czy dane świadczenie stanowi przychód ze stosunku pracy 

w rozumieniu przepisów podatkowych, decyduje okoliczność, czy może je otrzymać 

wyłącznie pracownik czy również inna osoba niezwiązana tego rodzaju stosunkiem 

prawnym. Ważne jest, więc to czy istnieje związek prawny lub faktyczny danego świadczenia 

ze stosunkiem pracy. W świetle powyższego nie ulega wątpliwości, że wypłacona lub 

postawiona do dyspozycji pracownika nagroda jubileuszowa jest przychodem ze stosunku 

pracy, w rozumieniu przepisów podatkowych. 

W związku z powyższym nagroda jubileuszowa nie zaliczana wprawdzie w sensie 

stricte do składników wynagrodzenia niemniej powinna być traktowana, jako inne 
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świadczenie związane z pracą, dlatego też będą miały do niej zastosowanie powyżej 

przywołane przepisy. 

Poniżej przedstawiono przykłady interesujących korzystniejszych regulacji układowych 

W jednym przypadku wprowadzono w stosunku do wszystkich pracowników firmy 

płatną - 20 minutową przerwę wliczaną do czasu pracy. W innym zaś z.u.z.p protokołem 

dodatkowym przedłużono czas trwania płatnej przerwy z 15, aż do 30 minut. W obu 

przypadkach wprowadzono rozwiązania korzystniejsze, niż to wynika z zapisu art. 134 k.p. 

Ten sam pracodawca wprowadził zasadę, iż czas pracy każdej kobiety w ciąży 

zatrudnionej na pełen etat lub na część etatu, ale powyżej 6 godzin pracy wynosi 6 godzin 

dziennie, z prawem do wynagrodzenia za pozostały czas pracy. Z takim samym 

rozwiązaniem mieliśmy do czynienia również w jednym przypadku, w poprzednim okresie 

sprawozdawczym.  

Niestandardowym rozwiązaniem było wpisanie w treść układu, iż pracodawca ponosi 

koszty przynależności pracownika do Izby Inżynierów Budownictwa oraz koszty 

obowiązującego ubezpieczenia OC w Izbie. 

W celu utrzymania spokoju społecznego wprowadzono zasadę, iż w przypadku sporu, 

co do interpretacji zapisów z.u.z.p powołuje się komisję rozjemczą, składającą się zarówno 

z przedstawicieli pracodawcy, jak i też zakładowych organizacji związkowych, która ma za 

zadanie wypracować kompromis pomiędzy zwaśnionymi stronami układu zbiorowego pracy. 

W jednej z firm układowych wprowadzono zapisy statuujące premię frekwencyjną 

w wysokości 100 zł brutto miesięcznie. Jeden dzień pobytu pracownika na zwolnieniu 

lekarskim pozbawia go prawa do omawianej premii.  

Protokołem dodatkowym strony układowe ustanowiły prawo pracowników, przy 

rozwiązaniu umowy z przyczyn niedotyczących pracowników do dodatkowej odprawy, poza 

odprawą należną z ogólnie obowiązujących przepisów. Wysokość odprawy tej jest 

uzależniona od długości „zakładowego stażu pracy”. Aby nabić prawo do omawianej 

odprawy należy przepracować w firmie minimum 5 lat, a wtedy przysługuje ona w wysokości 

jednomiesięcznych poborów, po 10 lat pracy w wysokości trzykrotnych poborów i dalej 

odpowiednio po 20 latach w wysokości czteromiesięcznych wynagrodzeń, zaś po 30 latach 

pracy w wysokości sześciomiesięcznych poborów. 

W kolejnym z.u.z.p uzależniono prawo do omawianej odprawy od zatrudnienia 

u pracodawcy na dzień 07.07.2003 r. W takiej sytuacji wysokość odprawy wynosi: 

- 9 - krotność wynagrodzenia przy stażu pracy do 10 lat 

- 11 - krotność wynagrodzenia przy stażu pracy ponad 10 lat. 

Natomiast pracownicy zatrudnieni po tej dacie mają prawo do odprawy zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, z wyjątkiem pracowników, który przepracowali powyżej 8 lat 
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pracy, bowiem w takiej sytuacji mają oni prawo do odprawy w wysokości 5 – krotnego 

wynagrodzenia ( a nie 3- krotnego wynagrodzenia jak to wynika z w/w ustawy).  

Ciekawym rozwiązaniem było przyznanie pracownikom odwołanym z urlopu 

wypoczynkowego prawa do - 2 dodatkowych dni urlopu wypoczynkowego, w terminie 

uzgodnionym pomiędzy pracodawcą, a pracownikiem. 

W jednym z zakładów pracy wprowadzono protokołem dodatkowym dodatek 

w wysokości 5 zł za każdą godzinę pracy w niedziele i święta, dla pracowników 

zatrudnionych stale w dwu – lub trzyzmianowej organizacji czasu pracy - niezależnie od 

udzielenia dnia wolnego od pracy. 

W dwóch przypadkach sygnatariusze z.u.z.p protokołami dodatkowymi przyznali 

pracownikom prawo do przystąpienia do grupowych ubezpieczeń na zdrowie, które 

finansowane są zarówno przez zainteresowanych jak i pracodawcę. W jednym przypadku 

koszt przystąpienia pracownika do ubezpieczenia ustalono jedynie symboliczny, bo na 

poziomie 1 zł. U tego samego pracodawcy przewidziano dofinansowanie pracownikom 

kosztów dojazdu do pracy w wysokości 80% wartości zakupionego biletu miesięcznego.  

W jednym układzie jego strony przewidziały również prawo pracowników do 

odszkodowania w wysokości czteromiesięcznych poborów. Powyższe dotyczy osób, które 

przepracowały u pracodawcy co najmniej 20 lat i które rozwiązały umowę o pracę w związku 

z dopuszczeniem się przez pracodawcę ciężkiego naruszenia obowiązków wobec 

zatrudnionego. 

U tego samego pracodawcy ustalono zasadę, że pracownik, którego stosunek pracy 

ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę nabywa prawo do dodatkowej odprawy, 

w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia liczonej wg. zasad obowiązujących przy 

wyliczaniu wynagrodzenia za urlop. Prawo to przysługuje tylko osobom, które przepracowały 

w firmie co najmniej 15 lat.  

Ciekawym, ponadstandardowym rozwiązaniem było przyznanie omawianej odprawy 

także pracownikom, którzy po rozwiązaniu umowy o pracę przeszli na świadczenie 

przedemerytalne. I tym razem warunkiem sine qua non było przepracowanie u pracodawcy 

co najmniej 15 lat.  

Nietypowym rozwiązaniem było wprowadzenie zasad wynagradzania za czas pełnienia 

dyżuru domowego. Z zapisów układowych wynika, iż pracownik dyżurujący ma prawo do 

dodatku w wysokości 15 zł brutto za dzień powszedni oraz 30 zł brutto za dzień świąteczny, 

niedzielę oraz dzień wolny z tytułu pięciodniowego tygodnia pracy. 

W kolejnym, tym razem nowo rejestrowanym układzie jego sygnatariusze wprowadzili 

również prawo do wynagrodzenia z omawianego tytułu. Zgodnie z obowiązującymi zasadami 

– pracownikowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości 15% stawki godzinowej wynikającej 

z jego wynagrodzenia zasadniczego. 
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Oryginalnym rozwiązaniem było przyznanie pracownikom w zależności od miejsca 

świadczenia pracy prawa do nagrody z okazji „Dnia Ceramika” lub „Dnia Górnika”. Pierwsza 

z nagród w wysokości 25% średniego wynagrodzenia w spółce za rok poprzedzający rok 

wypłaty wypłacana jest najpóźniej do dnia 10 września. Warunkiem sine qua non jej 

otrzymania jest przepracowanie co najmniej 12 poprzedzających miesięcy w firmie.  

Natomiast druga z omawianych nagród wypłacana jest w dniu 4 grudnia. Jej wysokość 

jest ustalona na poziomie 70% średniego miesięcznego wynagrodzenia danego pracownika 

obliczonego z okresu od stycznia do września roku, w którym dokonuje się wypłaty.  

 

 Formy działalności szkoleniowej i popularyzatorskiej w zakresie prawa 

układowego, w tym liczba udzielonych porad prawnych  

W roku ubiegłym przeprowadzono 5 różnorakiego rodzaju działań 

popularyzatorskich  z tematyki dotyczącej zakładowych układów zbiorowych pracy, w tym po 

2 w ramach sympozjów oraz szkoleń oraz 1 w trakcie spotkania. 

Starosta Legnicki dla pracodawców prowadzących działalność w strefie ekonomicznej 

zorganizował seminarium dot. stworzenia warunków optymalnego działania przedsiębiorców. 

W ramach tego seminarium przedstawiciele OIP we Wrocławiu, wystąpili z prelekcją, dot. 

zagadnień związanych z zawieraniem z.u.z.p pod nazwą „Równość proceduralna jako 

paradygmat dialogu społecznego”.  

W ramach obchodów 70-lecia Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu odbył się 

panel dyskusyjny w ramach, którego pracownicy OIP przedstawili swój pogląd na temat 

„Oczekiwania semantyczne stron stosunku pracy przy zawieraniu umów zbiorowych”. 

Jak co roku, OPZZ zorganizował szkolenie dla przewodniczących związków 

zawodowych zrzeszonych w/w porozumieniu. W trakcie spotkania poruszono kwestie 

dotyczącą stron z.u.z.p, prawa koalicji, a także tworzenia norm autonomicznego prawa 

opartego na z.u.z.p. 

Dla NSZZ Solidarność” w Toyota Motor Manufacturing Poland Sp. z o.o. w Jelczu 

Laskowicach zorganizowano szkolenie na temat zawierania i prowadzenia negocjacji nad 

układem zbiorowym pracy. 

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S. A. w związku z włączeniem 

do struktur PGE zawnioskował do tut. Urzędu o spotkanie, w ramach którego, przybliżono 

zagadnienia związane z możliwością zawierania ponadzakładowych układów zbiorowych 

pracy, protokołów dodatkowych, wypowiedzeń układów itp. 
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Podsumowanie i wnioski 

Aktualny okres sprawozdawczy, był rokiem w którym wystąpił znaczący wzrost ogólnej 

ilości złożonych wniosków o wpis z.u.z.p., protokołów dodatkowych oraz informacji i zamknął 

się on - ogólną ilością 164 pozycji. 

Ostatni raz, z wyższą ilością omawianych wniosków strony układowe wystąpiły do 

tutejszego organu rejestrowego w 2013 r. i wynosiła ona wtedy - 178 pozycji.  

Ubiegły okres sprawozdawczym był rokiem, w którym strony układowe wystąpiły 

z najmniejszą ilością wniosków, bowiem w rejestrze zarejestrowano jedynie 121 pozycji. 

Porównując rok do roku nastąpił wzrost o 35,54%.  

Wprawdzie w porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego ilość wniosków 

o wpis nowo zawieranych zakładowych układów zbiorowych pracy utrzymała się na 

zbliżonym poziomie – 7 pozycji, ale wg. raportu nowo zawartych układów jest ona niższa 

o jedyną pozycje i wynosi 6 pozycji. Przyczyną powyższego było wystosowanie przez organ 

rejestrowy do sygnatariuszy układu pisma - o postanowieniach niezgodnych z prawem 

(wyżej omówione). 

Z uwagi na znaczną ilość zastrzeżeń, strony z.u.z.p skierowały do rejestracji kolejny, 

nowy projekt układu zbiorowego pracy, który tym razem został zarejestrowany (o czym też 

była wyżej mowa).  

Należy przypuszczać, iż podstawowy wpływ na wzrost zainteresowania tematyką 

układową wywarł zanotowany wzrost gospodarczy, bowiem w ramach znaczącej ilości 

nowelizacji zwiększono zarówno miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego brutto jak 

i stawki wynagrodzenia godzinowego.  

Dała się również zauważyć tendencja do zwiększania protokołami dodatkowymi 

obowiązujących odpisów na Zakładowy Fundusz Socjalnych oraz zwiększania kwot różnego 

rodzaju dodatków, jak i ustalania kolejnych dodatków np. związanych ze znajomością języka 

obcego, czy też dodatku w wysokości 2.5% minimalnego wynagrodzenia za pracę 

w niedziele i święta. 

Obecny wzrost gospodarczy przełożył się na ukształtowanie „rynku pracowników”, czyli 

pracodawcy zaczęli mieć problem ze znalezieniem siły roboczej w związku z powyższym 

podjęli działania, które mają za zadanie zatrzymać rotację pracowników.  

W ramach takich działań, zachowana została tendencja do wprowadzania do układów 

zbiorowych pracy postanowień dot. zapewnienia dodatkowej opieki medycznej, czy też 

prawo do ponadstandardowych świadczeń medycznych. Powyższe należy potraktować, 

moim zdaniem, jako troskę sygnatariuszy układowych o stan zdrowia pracowników 

w związku z pogłębiającą się niewydolnością systemu podstawowej opieki zdrowotnej. 
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W roku 2018 w Okręgowym Inspektoracie Pracy we Wrocławiu, zarejestrowano  

30 spory zbiorowe, które miały miejsce w zakładach pracy Dolnego Śląska. 643 spory 

 powstały z inicjatywy Związku nauczycielstwa polskiego 

„Modne” stało się wykupowanie dla zainteresowanych pracowników różnego rodzaju 

pakietów sportowych.  

W podsumowaniu należy podkreślić, iż tak mała ilość odmów (tak jak w latach 

poprzednich) - jest wynikiem kontynuacji, przez okręg wrocławski zasady korygowania 

błędnych zapisów układowych w trybie roboczym. Zasady jej prowadzenia zostały omówione 

w latach ubiegłych.  

Bezsprzecznie, najczęściej pojawiającym się nieprawidłowym zapisem jest próba 

objęcia osób zarządzających postanowieniami układu w zakresie warunków wynagradzania, 

co jest nie zgodne z postanowieniami art. 241926. § 2. k.p. cyt.: „Układ zakładowy nie może 

określać warunków wynagradzania pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy 

zakładem pracy, w rozumieniu art. 128 § 2 pkt 2, oraz osób zarządzających zakładem pracy 

na innej podstawie niż stosunek pracy.” 

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

powielania w zapisach układowych uregulowań wynikających z ogólnie obowiązujących 

przepisów. 

Dalej utrzymuje się spadek uzwiązkowienia pracodawców. Podkreślić należy, że nawet 

zakładach pracy, w których były zakładowe organizacje związkowe dochodzi do ich 

samorozwiązania lub do spadku liczby członków poniżej 10 pracowników i co za tym idzie 

utraty statusu zakładowych organizacji związkowych. Taka tendencja omawianego zjawiska 

związana jest ze zmieniającą się sytuacją w strukturze własnościowej polskiej gospodarki.  

Prywatyzacja gospodarki doprowadziła do znacznego zmniejszenia się sektora 

państwowego, na rzecz własności prywatnej. Natomiast uzwiązkowienie w prywatnych 

firmach jest na znacznie niższym poziomie niż w sektorze państwowym, bowiem właściciele 

firm nie są zainteresowani posiadaniem silnego partnera po stronie pracowniczej. 

Coraz częściej dochodzi do rozwiązania wszystkich organizacji związkowych, które 

zawarły układ zakładowy w związku z powyższym pracodawcy odstępują od stosowania tego 

układu, gdyż nie mając partnera po stronie pracowniczej nie mogą aktualizować jego treści 

dostosowując ją do aktualnych potrzeb.  

Spory zbiorowe 

W tabeli nr 11 przedstawiono informację o rodzaju działalności wykonywanej przez 

pracodawców (według PKD), u których został wszczęty spór zbiorowy w roku 2018. 
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Tabela 11 Spory zbiorowe wszczęte w 2018 r. w zakładach pracy na terenie województwa dolnośląskiego, 
według PKD 

Lp. Sekcja PKD N a z w a  s e k c j i  Liczba zakładów 

1. C Przetwórstwo przemysłowe 11 

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

1 

3. F Budownictwo 1 

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

5. K Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 1 

6. O 
Administracja publiczna i obrona narodowa, 
obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 

4 

7. 
 

H 
 

Transport i gospodarka magazynowa 3 

8. Q Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 7 

 

Liczba żądań zgłoszonych pracodawcom przez organizacje związkowe w sprawach 

dotyczących:  

a) warunków pracy – 4 

b) warunków płacy – 46 

c) świadczeń socjalnych – 6 

d) praw i wolności związkowych – 6 

e) innych, nieobjętych definicją sporu zbiorowego - 3 

Łącznie w 2018 r. zgłoszono 65 żądań.  

 

Liczba przeprowadzonych kontroli: 

W 2018 r., w trakcie 3 kontroli, został poddany analizie zakres przedmiotowy zgłoszonych 

sporów zbiorowych, a także termin zgłaszania ich powstania do OIP we Wrocławiu, jednakże 

nie wydano środków prawnych.  

 

Dostępne dane o wyniku sporów ( w tym liczba porozumień kończących spór 

zbiorowy).  

W 2018 r. na podstawie dokonanego monitoringu dotyczącego przebiegu sporów 

zbiorowych, na terenie właściwości miejscowej Okręgowego Inspektoratu Pracy we 

Wrocławiu spośród 30 sporów jakie zostały zarejestrowane, w 7 przypadkach spór zbiorowy 

zakończył się porozumieniem. 

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

wynikach.  
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Podsumowanie i wnioski 

W roku 2018 widoczny jest zdecydowany spadek liczby zgłoszonych do Okręgowego 

Inspektoratu Pracy we Wrocławiu sporów zbiorowych powstałych na terenie Dolnego Śląska 

– tylko 30 (2017 r. - 683). 

Wzorem lat ubiegłych, większość żądań we wszczynanych sporach dotyczyła wzrostu 

wynagrodzeń, a także wzrostu innych dodatków płacowych. Porównywalnie z latami 

minionymi wygląda liczba zgłaszanych żądań dotyczących świadczeń socjalnych i łamania 

praw i wolności związkowych. 

W roku sprawozdawczym przodującą branżą, w której występowały spory strony 

społecznej z pracodawcami było przetwórstwo przemysłowe, a także opieka zdrowotna 

i pomoc społeczna, administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe 

zabezpieczenia społeczne. 

Zamieszczone powyżej dane wynikają z zapisu rejestru prowadzonego przez 

Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu. 
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III. Wypadki przy pracy 

Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy 

W roku 2018 do Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu zgłoszono ogółem 

285 zdarzeń wypadkowych, tj. nieznacznie niższą ich liczbę jak w roku poprzednim (306). 

Wśród zgłoszonych zdarzeń wypadkowych w 2018 r. nie było przypadku podejmowania 

działań w sytuacji zaistnienia zdarzenia potencjalnie wypadkowego – w poprzednim roku 

zgłoszono 7 takich zdarzeń. Nie było też takiego oficjalnego zgłoszenia.  

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. 

Źródła informacji o wypadkach 

W 285 zgłoszonych i zarejestrowanych w formie meldunku zdarzeniach, informację 
uzyskano od: 

 pracodawców 181 przypadków,  

 policji 88,  

 pogotowia 3,  

 sam poszkodowany 7, 

 inny OIP 4, 

 straż pożarna 1, 

 prokuratura 1. 

Wypadków, które podlegają zgłoszeniu (ciężkie, śmiertelne, zbiorowe) oraz lekkich, co do 
których podjęto w 2018 r. czynności kontrolne było 149. 

Tabela 12 Rozkład ilości wypadków w poszczególnych jednostkach organizacyjnych OIP Wrocław 

 

 
Lp. 

 
Oddział 

Ilość wypadków co do których zgłoszonych w 2018r. 
podjęto czynności kontrolne 

  Ogółem Śmiertelnych 
indywidualnych. 

Ciężkich 
indywidualnych. 

zbiorowych lekkich 

1. Jelenia Góra 29 - 8 1 20 

2. Kłodzko 10 2 2 - 6 

3. Legnica 43 11 21 8 3 

4. Wałbrzych 27 5 14 - 8 

5. Wrocław 40 10 15 5 10 

 Razem 149 28 60 14 47 
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We wszystkich zgłoszonych zdarzeniach wypadkowych poszkodowanych ogółem było 369 
osób, a w tym: 

 ze skutkiem śmiertelnym: 79, 

 z ciężkimi obrażeniami: 76,  

 z lekkimi obrażeniami: 214. 

W zgłoszonych wypadkach, co do których podjęto czynności kontrolne, poszkodowanych 
ogółem było 175 osób, a w tym: 

 ze skutkiem śmiertelnym: 28, 

 z ciężkimi obrażeniami: 63, 

 z lekkimi obrażeniami: 84.  

Ogółem w 2018 r. zakończono 131 kontroli związanych z zbadaniem zdarzeń wypadkowych, 
które uznane zostały za wypadki przy pracy. W ramach podjętych czynności kontrolnych 
zbadano: 

 104 wypadki indywidualne, 

 27 wypadków zbiorowych. 

W danych tych znajdują się również informacje o wypadkach zaistniałych w 2017 r., których 
badanie zakończono w 2018 r. 
W zbadanych wypadkach poszkodowanych było 170 osób, a w tym:  

 Śmiertelnie: 11, 

 Ciężko: 37,  

 Lekko: 122. 

 

Ilości wypadków śmiertelnych, ciężkich, zbiorowych, których badanie zakończono 
w OIP Wrocław w latach 2016-2018: 

Tabela 13 Rozkład ilości wypadków w poszczególnych jednostkach organizacyjnych OIP Wrocław 

 
Rok 
 

Wypadki 

 
Ogółem 

 

 
Śmiertelne 

(indywidualne) 

 
Ciężkie 

(indywidualne) 
 

 
zbiorowe 

 

2018 75 11 37 27 

2017 128 22 88 18 

2016 106 15 65 26 
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Wykres 1 

 

Tabela 14 Ilość wypadków w branżach - wszystkie zbadane wypadki. 

Wyszczególnienie wg PKD Pracownicy 
Umowy 
zlecenia 

Osoby nie 
podlegające 
ubezpieczeniu 
wypadkowemu 

A. Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo 2 3  

B. Górnictwo i wydobycie 9   

C. Przetwórstwo przemysłowe 37 5  

D. Wytwarzanie energii 2 1  

E. Dostawa wody 5   

F. Budownictwo 25 8 3 

G. Handel, naprawy 5 2  

H. Transport i gospodarka magazynowa 4  1 

I. Zakwaterowanie i usługi gastronom.    

J. Informacja i komunikacja    

K. Finanse i ubezpieczenia    

L. Obsługa nieruchomości    

M. Działalność profesjonalna    

N. Usługi administrowania 5 4  

O. Administracja publiczna 1  1 

P. Edukacja    

Q. Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 1   

R. Kultura, rozrywka i rekreacja  1  

S. Pozostała działalność usługowa 1   

T. Gospodarstwa domowe    

U. Organizacje eksterytorialne    

X. Działalność nieokreślona  1 2 

Ogółem 99 25 7 
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Przyczyny wszystkich zbadanych wypadków  

W 131 kontrolach inspektorzy pracy wykazali ogółem 480 przyczyn wypadków. Wielkość ta 

dotyczy wszystkich zbadanych wypadków bez względu na ich skutki.  

Przyczyny 
ogólna 
liczba 

% 

techniczne 88 18 

organizacyjne 207 43 

wynikające ze stanu 
fizycznego i zachowań 
pracownika (ludzkie) 

185 39 

Razem 480 100% 

 

Spośród 480 wyszczególnionych w protokołach przyczyn, najczęściej stwierdzanymi 
przyczynami były:  
 

Wśród przyczyn technicznych: 

 Brak urządzeń zabezpieczających: 16 przypadków. 

 Niewłaściwa stateczność czynnika materialnego: 13 przypadków. 

 Niewłaściwa konstrukcja lub działanie elementów sterowniczych: 10 przypadków. 

 Niewłaściwa konstrukcja lub działanie urządzeń zabezpieczających: 9 przypadków. 

 Stosowanie niebezpiecznej technologii lub materiałów zastępczych: 6 przypadków. 

 Brak sygnalizacji zagrożeń: 4 przypadki. 

19%

47%

34%

Przyczyny wypadków z 2017r.

techniczne organizacyjne ludzkie

18%

43%

39%

Przyczyny wypadków z 2018r.

techniczne organizacyjne ludzkie

Wykres 2 Wykres 3 
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 Niewłaściwa konserwacja sprzętu: 4 przypadki. 

Wśród przyczyn organizacyjnych: 

 Tolerowanie przez nadzór odstępstw od przepisów i zasad bhp lub stosowania 

niewłaściwej technologii: 26 przypadków,  

 Brak nadzoru: 25 przypadków, 

 Brak instrukcji obsługi maszyn i urządzeń lub prowadzenia procesu: 17 przypadków, 

 Brak lub niewłaściwie przeprowadzony instruktaż ogólny i stanowiskowy: 

15 przypadków, 

 Niewłaściwe lub niezgodne z przeznaczeniem użycie określonego czynnika: 

12 przypadków,  

 Brak środków ochrony indywidualnej: 11 przypadków, 

 Tolerowanie nieużywania przez pracowników środków ochrony indywidualnej: 

11 przypadków, 

 Niewłaściwe rozmieszczenie lub składowanie przedmiotów na stanowisku: 

11 przypadków.  

Wśród przyczyn wynikających z zachowań ludzkich: 

 Zaskoczenie niespodziewanym zdarzeniem: 28 przypadków, 

 Wejście w obszar zagrożenia lub wykonywanie prac bez usunięcia zagrożenia: 24, 

 Lekceważenie zagrożenia, brawura, ryzykanctwo: 21 przypadków, 

 Lekceważenie przepisów i zasad bhp lub poleceń przełożonych: 20 przypadków, 

 Niedostateczna koncentracja uwagi: 20 przypadków, 

 Niewłaściwe operowanie kończynami w strefie zagrożenia: 11 przypadków, 

 Brak doświadczenia: 9 przypadków, 

 Samowolne wykonywanie przez poszkodowanego określonych czynności: 8 

przypadków, 

 Alkohol lub środki odurzające: 6 przypadków, 

 Przechodzenie, przebywanie w miejscach niedozwolonych: 5 przypadków. 

 Nieznajomość zagrożenia: 5 przypadków. 

Zastosowane środki prawne w wyniku przeprowadzonych kontroli  
Z danych zgromadzonych w systemie informatycznym OIP Wrocław wynika, że wydano: 

 decyzji ogółem: 103 

- pisemnych: 77,  

- ustnych: 26. 

 liczba decyzji wstrzymania prac: 3, 

 liczba decyzji wstrzymujących eksploatację maszyn: 14,  
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 liczba decyzji z rygorem na podst. art.108 kpa: 36, 

 liczba decyzji kierujących pracowników do innych prac: 1, 

 zakaz wykonywania prac: 3, 

 ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku: 1,  

 liczba wystąpień: 49,  

 liczba wniosków w wystąpieniach: 122,  

 liczba poleceń: 1, 

 liczba nałożonych mandatów: 47 na ogólną kwotę 60 200 zł, 

 środki wychowawcze: 13, 

 liczba wniosków do sądu: 7, 

 1 zawiadomienia prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 220 k.k. 

Postępowanie przygotowawcze zostało wszczęte. Brak informacji co do sposobu 

rozpatrzenia sprawy w prokuraturze.  

Efekty działań kontrolnych 

Realizując kontrole związane z badaniem zdarzeń wypadkowych inspektorzy pracy mają 

za cel przede wszystkim ustalenie okoliczności i przyczyn wypadków oraz jeżeli jest to 

możliwe podjęcie działań w postaci środków prawnych eliminujących lub ograniczających 

występujące zagrożenie. W 2018 r. cele te były osiągane i tylko w nielicznych, 

jednostkowych przypadkach nie udało się precyzyjnie określić przyczyn wypadku.  

Przykłady zdarzeń wypadkowych będących potwierdzeniem, że lekceważenie 

zagrożenia, niewłaściwy nadzór lub jego brak, przedkładanie zysku nad bezpieczeństwo, 

stanowią ciągle niewyczerpalne źródło wypadków. Trudno z tym walczyć w ramach działań 

kontrolnych inspektorów pracy, a tym bardziej wpływać na poprawę warunków pracy. Nie są 

to przykłady, które wymagają szerszych działań na skalę kraju, czy konkretnej branży, lecz 

pokazują typowe mechanizmy działań i zachowań ludzkich. 

Budowa domu jednorodzinnego.  

 Wykonawcą prac był prywatny przedsiębiorca prowadzący własną działalność 

gospodarczą w zakresie budownictwa. Podczas wykonywania robót zatrudniony obywatel 

Ukrainy spada z rusztowania na betonowe podłoże doznając ciężkich obrażeń głowy 

i złamania kręgosłupa. Postępowanie wykazało szereg nieprawidłowości ze strony 

przedsiębiorcy, który posiadał uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji, 

a w tym kierownika budowy. Rusztowanie postawione przez innych pracowników 

zatrudnionych w firmie nie spełniało wymogów bezpieczeństwa, nie zostało oficjalnie 

odebrane przez pracodawcę i dopuszczone do użytkowania, a mimo to pracodawca 

w sposób świadomy kierował pracowników do pracy na rusztowaniu. Ponadto osoby 

stawiające rusztowanie nie posiadały żadnych uprawnień w tym zakresie. Do wypadku 
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doszło w sobotę, kiedy to poszkodowany wraz z bratem sami pracowali na budowie. Prace 

szczególnie niebezpieczne odbywały się bez jakiegokolwiek nadzoru. Dyspozycję w tym 

zakresie pracodawca wydał w dniu poprzednim. Pracownicy wykorzystując „system” 

podestów podawali materiał na wyższy poziom rusztowania.  

Obaj obywatele Ukrainy pracowali u tego przedsiębiorcy przez dłuższy czas nielegalnie, 

a umowy sporządzono po wypadku z datą dnia poprzedzającego wypadek.  

 

Decyzją inspektora pracy eksploatacja rusztowania został 

wstrzymana.  

W związku ze stwierdzeniami w zakresie warunków i zasad 

oraz dopuszczenia pracowników do pracy wystawiono 

pracodawcy mandat karny, natomiast nieprawidłowości, 

które doprowadziły do wypadku przedstawione zostały 

w zawiadomieniu o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. 

Odwiert geologiczny wykonywany w mieście. 

W związku z planowaną przebudową jednego ze 

skrzyżowań we Wrocławiu pracodawca otrzymał ustne zlecenie wykonania badań 

terenowych od firmy projektowej, z którą współpracuje od lat. Zlecenie zgodne było  

z zakresem działalności. Prace wykonywane miały być przy użyciu wiertnicy zainstalowanej 

na samochodzie marki Uaz. Napęd wiertła jest hydrauliczny. Pracownicy mieli za zadanie 

wykonać próbne odwierty o głębokości ok. 2,5m celem rozpoznania gruntu przed rozbudową 

skrzyżowania.  

Miejsce wykonania odwiertów wynikało z mapki, jaką pracodawca otrzymał od 

wykonawcy projektu przebudowy ulic, a następnie przekazał pracownikom. Z mapki 

i zaznaczonych na niej punktów wiercenia wynikało, że jeden odwiert miał być wykonany na 

chodniku, a na ulicy dwa odwierty: jeden na środku jezdni na przejściu dla pieszych, a drugi 

na pasie rozdzielającym nitki jezdni. Na mapce punkty te oznaczono czerwonymi krzyżykami 

w kółku. Było to więc czytelne i jednoznaczne wskazanie miejsca odwiertu. Pracownicy 

zgodnie oświadczyli, że przed wykonaniem odwiertu zapoznali się z mapą geodezyjną. Sami 

zdecydowali o zmianie miejsca wiercenia i zamiast wiercić na środku jezdni na przejściu, 

wiercenie wykonano na trawniku przy chodniku w pobliżu słupa ogłoszeniowego: „aby nie 

utrudniać ruchu samochodów i pieszych”. Nie bez znaczenia jest fakt, że wiercenie 

w planowanym miejscu spowodowałoby uszkodzenie nawierzchni, a w konsekwencji 

kosztowną naprawę. Pracownicy wykonujący wiercenie mają długi staż pracy i prace tego 

typu były pracami rutynowymi. 

Fot.  1 Rusztowanie – miejsce wypadku 
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Podczas wykonywania odwiertu na trawniku doszło do uszkodzenia podziemnego 

kabla energetycznego, a w konsekwencji porażenia prądem operatora wiertnic ze skutkiem 

ciężkim. Powiadomienie PIP o wypadku nastąpiło ze znacznym opóźnieniem (pismo 

z prokuratury) w sytuacji gdy zaniechano dalszych pracy w tym miejscu. Czynności kontrolne 

zakończono bez wydawania jakichkolwiek środków prawnych związanych z wypadkiem.  

Prace remontowo budowlane wewnątrz obiektu. 

Prace realizowane przez firmę wykonywane były na podstawie umowy 

podwykonawczej, której zakres przedmiotowy obejmował remont obiektu we Wrocławiu, 

w ramach którego zaplanowano m.in. wymianę oświetlenia w świetlikach. W dniu zdarzenia 

2 pracowników miało za zadanie podwieszanie na stelażu pod sufitem w jednym 

z pomieszczeń elementów z tworzywa sztucznego (płyty z pleksiglasu). Do prac 

montażowych wykorzystywali rusztowanie przejezdne typu: „Krause Protec”. Najwyższy 

podest roboczy na którym stali pracownicy znajdował się na wysokości 3,8m. W trakcie prac 

montażowych zaszła potrzeba przesunięcia rusztowania. Pracownicy bez schodzenia 

z rusztowania usiłowali „przeciągnąć” je w drugie miejsce chwytając stelaż podwieszony pod 

sufitem. W trakcie tego przeciągania rusztowanie straciło stabilność i cała „wieża” 

przewróciła się wraz z pracownikami na posadzkę. Hałas przewracającego się rusztowania 

spowodował reakcję pracowników innej firmy, którzy podjęli działania związane z pierwsza 

pomocą. Wezwane pogotowie zabrało pracowników do szpitala. Rusztowanie przed 

wypadkiem było sprawne technicznie i posiadało wszystkie wymagane elementy 

bezpieczeństwa związane z pracą na wysokości oraz sprawny układ jezdny z hamulcami. 

Przyczyną wypadku było ewidentne lekceważenie zagrożenia przez poszkodowanych, którzy 

chcieli ułatwić sobie pracę i przemieszczać rusztowanie bez schodzenia z niego. 

 

Fot.  3 Fot.  2 Przewrócone rusztowanie 
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Również w tym przypadku przyczyny zdarzenia są jednoznaczne i oczywiste, 

natomiast rola inspektora pracy ograniczyła się do analizy zdarzenia bez wpływania na 

poprawę warunków ani bez szczególnych efektów po takiej kontroli.  

Remont stacji transformatorowej będącej własnością spółki S.A. 

Prace remontowe wykonywane przez prywatny podmiot poprzedzone były 

dopełnieniem wszelkich wymogów proceduralnych związanych z wejściem na czynny obiekt 

energetyczny. Wydane zostały wszelkie dopuszczenia i określono przez zakłady 

energetyczne warunki wykonywania prac.  

Aby wykonać remont dachu oraz elewacji, tj. prac które obejmowało zlecenie, stacja 

transformatorowa została skutecznie wyłączona spod napięcia. Po wykonaniu czynności 

związanych z odłączeniem stacji i dopuszczeniem do remontu, pracownicy spółki właściciela  

opuścili teren. Do godziny 13.00 zespół wykonał remont dachu oraz malowanie części 

elewacji. Około godziny 13.00 nastąpiło zakończenie prac, tj. w wyniku telefonicznego 

zgłoszenia gotowości zakończenia prac przez osobę kierującą pracownikami pracownikom 

spółki  S.A., zespół operatora energetycznego opiekującego się stacją ponownie pojawił się 

przy stacji. Dokonano operacji mających na celu ponowne podanie napięcia na stację 

transformatorową. O godzinie 13.05 w poleceniu pisemnym wykonania pracy odnotowano 

zapis dotyczący zakończenia pracy, usunięcia narzędzi oraz materiałów, a także 

o wyprowadzeniu ludzi ze strefy pracy, co potwierdza własnoręcznym podpisem brygadzista. 

Wykonujący remont pozostali pracownicy zostali również poinformowani 

o podłączeniu stacji pod napięcie. Pomimo tej wiedzy zespół kontynuuje prace. Część prac 

jest wykonywana z poziomu gruntu w znacznym oddaleniu od czynnych przewodzących 

części stacji transformatorowej. Jednakże brygadzista podjął decyzję o wykonaniu 

murowania okienek znajdujących się w elewacji stacji w pobliżu dachu stacji. Aby wykonać 

prace przy tych okienkach zespół kierowany przez brygadzistę dostawia dwie drabiny 

aluminiowe do elewacji stacji, na które wchodzą dwaj pracownicy. W trakcie pracy jeden 

z pracowników znalazł w się w strefie niebezpiecznej ze względu na krytyczne zbliżenie do 

czynnych części przewodzących stacji zasilonych napięciem 20kV. Około godz. 13:40 

pracownik pochylił się do wnętrza stacji aby podnieść narzędzie i nastąpiło wyładowanie 

w postaci łuku elektrycznego. Pracownik został bezpośrednio rażony prądem elektrycznym 

ze skutkiem śmiertelnym. 

Wszyscy wykonujący prace remontowe na tym obiekcie posiadali dodatkowe 

uprawnienia kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji, a brygadzista dodatkowo w zakresie 

nadzoru. Tak więc, ich działanie było w pełni świadome i celowe. Chęć zakończenia prac 

była silniejsza niż ta świadomość i dlatego zlekceważono zagrożenie. 
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Fot.  3  Fot. 2,5,6 Miejsce wypadku – porażenie prądem 
sciany kotła 

Fot.  6 
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Poza kontrolne powypadkowe działania profilaktyczne.  

W 2018 r. nie były prowadzone jakieś specjalne, dodatkowe działania związane 

z badanym wypadkiem, które miały by być nakierowane na konkretnych pracodawców (np. 

w postaci pism profilaktycznych). 

 W ramach ogólnej działalności PIP również w OIP Wrocław realizowano program 

prewencyjny związany z zapobieganiem wypadkom przy pracy dla docelowej grupy 

przedsiębiorców z tzw. „małych” zakładów pracy. 

W 2018 r. do realizacji programu wytypowano we Wrocławiu zakłady, w których 

występowały wypadki na bazie danych udostępnionych przez ZUS. Szkoleniowe spotkania 

z pracodawcami odbyły się we Wrocławiu oraz w oddziałach w Wałbrzychu, Jeleniej Górze 

i Legnicy.  

Współpraca z innymi organami. 

W zakresie postępowań powypadkowych w 2018 r. nie było wspólnych działań 

z innymi organami. Podobnie jak w latach ubiegłych, ograniczało się to głównie do 

przekazywania informacji i dokumentacji organom ścigania. W określonych sytuacjach 

inspektorzy pracy mieli możliwość korzystania w konkretnej sprawie z materiałów wcześniej 

zabezpieczonych przez inne organy. 

Wymiana informacji w ramach porozumień między organami przebiega bez 

zastrzeżeń. Bez większych problemów udostępniane są kontrolującym dokumenty oraz 

dokumentacja fotograficzna w sytuacji gdy inspektor pracy z różnych względów nie mógł być 

na miejscu wypadku bezpośrednio po zdarzeniu. Wymiana informacji dotyczy również 

zgłaszania w OIP przez Policję zdarzeń wypadkowych oraz „konsultacji” telefonicznych, czy 

określone zdarzenie podlega badaniu przez PIP, czy też nie. 

Podobnie było w przypadku UDT. Urząd ten powiadamiany był o wynikach kontroli 

związanych z urządzeniami poddozorowymi, natomiast nie prowadzono wspólnych kontroli 

wypadkowych. 

Zdarzenia potencjalnie wypadkowe.  

W 2018 r. zakończono czynności związane ze zgłoszonym zdarzeniem w 2017 r. 

stwarzającymi zagrożenia wypadkowe na budowie nowego bloku energetycznego. Podczas 

podnoszenia tylnej ściany kotła zamocowanej na ramie transportowej do montażu ekranów 

nastąpiło zerwanie belki uchwytów w wyniku czego transportowana ściana upadła na płytę 

kotła. Na skutek upadku ściany, część jej elementów uległa zniszczeniu. Zniszczeniu uległy 

również dwa wózki jezdne teleskopowe ( brały udział w przytrzymywaniu ramy podczas 
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pionowania), uszkodzeniu uległa również płyta stropu kotłowni. W wyniku zdarzenia nikt z 

personelu biorącym udział w podnoszeniu ramy nie doznał urazów. 

Widok uszkodzonej ściany na terenie budowy ( zdjęcia komisji zakładowej) 

 

Przyczyny zdarzenia według inspektora pracy: 

 nieodpowiednia wytrzymałość czynnika materialnego ( rozerwanie połączeń spawanych 

pomiędzy segmentami 1 i 2 czterech elementów haczących przyspawanych do belki 

uchwytów), 

 niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych, 

 wykonanie niezgodnie z projektem,  

 tolerowanie przez osoby sprawujące nadzór niewłaściwej technologii, 

 niewłaściwa ogólna organizacja pracy. 

Przyczyny zdarzenia potencjalnie wypadkowego można uzasadnić następująco: 

z zebranego materiału dowodowego wynikało, iż belka uchwytów nie została wykonana 

zgodnie z wydanym poleceniem wg wersji ze spoinami pachwinowymi, pomimo to na wyrób 

zostało wydane świadectwo jakości wyrobu, gdzie stwierdzono, że wyżej wymieniony wyrób 

wykonano zgodnie z obowiązującą dokumentacją techniczna, wydano również znak CE. 

Niekompletny wyrób przesłano na budowę bez informacji o potrzebie spawania na budowie. 

Informację o dwóch wersjach wykonania belki uchwytów przekazano na budowę wraz 

z rysunkiem dopiero po upadku ramy wraz ze ścianą. Ramę na terenie budowy zmontowano 

na podstawie dokumentacji złożeniowej bez wykazanych spoin. Analiza dokumentacji 

wykazała również, iż dwie różne wersje rysunków ramy do montażu ekranów (wykonanie 

tych samych elementów w różnej technologii ) miały takie same numery i daty sporządzenia.  

W wyniku przeprowadzonych czynności związanych z powyższym nie wydano decyzji 

nakazowych. Wystosowano 1 wystąpienie zawierające 2 wnioski w wystąpieniu. 

Wystosowano 5 mandatów karnych na ogólną kwotę 10.000 zł. W wyniku kontroli 

Fot.  7,8  Widok na miejsce upadku ściany kotła Fot.  8 
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prowadzonych w 2018 r. skierowane zostały do ZUS 4 wnioski o podwyższenie składki na 

ubezpieczenie wypadkowe.  

Uwagi końcowe. 

Rok 2018 nie był szczególnym rokiem pod względem stwierdzanych nieprawidłowości, 

których rodzaj i struktura jest porównywalna z latami poprzednimi. Na wysokim poziomie 

utrzymuje się ilość zgłaszanych przypadków medycznych oraz wypadków komunikacyjnych. 

Możliwości oddziaływania PIP i przeciwdziałania takim zdarzeniom są praktycznie niewielkie.  

Problem nieprawidłowych działań niektórych pracodawców, bądź służb bhp lub 

zaniechań z ich strony był dawno już dostrzeżony przez organa PIP. W sprawozdaniach z lat 

ubiegłych ze strony OIP Wrocław dokonywana była analiza przyczyn tego zjawiska 

i proponowane były rozwiązania prawne w zakresie zmian w kodeksie pracy, jak i w katalogu 

wykroczeń. 

Kolejny problem, jaki w ostatnim czasie znacząco zaczął się ujawniać to istotna zmiana 

w strukturze zatrudnienia i praca obcokrajowców. Dla wielu drobnych przedsiębiorców (i nie 

tylko) procedura legalizacji zatrudnienia jest skomplikowana i czasochłonna. Potrzeba 

pozyskania określonej ilości osób do pracy aby móc funkcjonować na rynku jako podmiot 

gospodarczy powoduje, że przedsiębiorcy bardziej lub mniej świadomie decydują się na 

nielegalne zatrudnianie. Może nie ma jeszcze takiego wprost przełożenia na liczbę 

wypadków obcokrajowców lecz niewątpliwie wpłynęłoby na możliwości przedsiębiorców. 

Przykład: przedsiębiorca nielegalnie zatrudniający nie skieruje pracownika na badania 

lekarskie, nie wystawi mu oficjalnego dokumentu o przeszkoleni bhp, nie zapewni za 

potwierdzeniem odzieży roboczej i ochronnej, bo takie dokumenty byłyby dowodem 

przeciwko niemu tzn., jak długo zatrudnia obcokrajowca. 
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IV. Kontrole kompleksowe o charakterze instruktażowo – 

doradczym – pierwsza kontrola 

W 2018 r. w OIP Wrocław inspektorzy pracy przeprowadzili 7 495 kontroli, w tym 

w temacie „Pierwsza kontrola” 486 kontroli, co stanowiło 6,5% wszystkich kontroli. Spośród 

486 kontroli w ww. temacie, 440 kontroli przeprowadzono w zakresie bezpieczeństwa 

i higieny pracy, co stanowi 90,5% ogółu kontroli w tym zakresie. 

Inspektorzy pracy OIP Wrocław dobierając zakłady do kontroli, w zakresie 

przedmiotowego kryterium, brali pod uwagę liczbę zatrudnionych pracowników na podstawie 

stosunku pracy. Zdecydowaną większość kontroli w ww. temacie przeprowadzono u mikro 

przedsiębiorców a więc zatrudniających 0-9 pracowników (68% wszystkich kontroli). 

W trakcie przeprowadzania tych kontroli inspektorzy pracy wskazywali 

nieprawidłowości w kontrolowanych zakładach, dokonywali ich analizy pod kątem prawnym 

i technicznym oraz stosowali odpowiednie środki prawne, tj. decyzje, wystąpienia i polecenia. 

Pracodawcy mieli czas na wyeliminowanie uchybień i pewność, że okresowo nie były 

nakładane sankcje. Wyjątkiem w tym zakresie były kontrole, w trakcie których stwierdzano 

rażące naruszenia przepisów i zasad bhp, zwłaszcza sytuacje bezpośredniego zagrożenia 

życia i zdrowia pracowników, kontrole po wypadkach ciężkich, śmiertelnych i zbiorowych, 

a także przypadki nielegalnego zatrudniania oraz rażące naruszenia przepisów prawnej 

ochrony pracy. W takich sytuacjach inspektorzy pracy nakładali również sankcje karne. 

Kontrolowani pracodawcy byli w trakcie kontroli pouczani o obowiązku organizowania pracy 

zgodnie z wymogami prawa. 

Zakresem kontroli objęto łącznie 7 254 pracujących, w tym: 

 3 062 osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, 

 3 887 osób świadczących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, 

 83 podmiotów samozatrudniających się, 

 765 cudzoziemców. 

Wśród osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę kontrolą objęto:  

 1 275 kobiet, 

 6 młodocianych, 

 347 osoby niepełnosprawne 

W wyniku przeprowadzonych kontroli inspektorzy pracy wydali ogółem 2 254 decyzji 

nakazowych, w tym 2 228 decyzji bhp i 26 decyzji płacowych na łączną kwotę 103 485,75 zł.  

Wśród decyzji bhp było:  
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Tabela 15 Rodzaje decyzji oraz ilość decyzji w zakresie BHP 

RODZAJ DECYZJI 
ILOŚĆ DECYZJI 

W ZAKRESIE BHP 

% UDZIAŁ 

WSZYSTKICH DECYZJI 

W ZAKRESIE BHP 

na piśmie 1661 74,6 

ustnych 567 25,4 

na podstawie 108 k.p.a. 415 18,6 

wstrzymania eksploatacji maszyn 22 1,0 

skierowania do innych prac 20 0,9 

wstrzymania prac 14 0,6 

wykonania badań i pomiarów 7 0,3 

ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków 5 0,2 

zakaz wykonywania prac 1 0,04 

Decyzje skierowania do innych prac dotyczyły 58 pracowników, co stanowiło 1,9% 

zatrudnionych na podstawie stosunku pracy w skontrolowanych podmiotach w temacie 

„Pierwsza kontrola” w zakresie bhp. 

Inspektorzy pracy skierowali także do pracodawców 2 895 wniosków oraz 135 poleceń. 

Po 486 kontrolach w temacie „Pierwsza kontrola” inspektorzy pracy stwierdzili 365 

wykroczeń, skutkiem czego: 

 wydanych zostało 51 mandatów, na łączną kwotę 62 249 zł, 

 skierowanych zostało 15 wniosków do sądu, w tym 4 wnioski zawierające 14 wykroczeń 

w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, tj. na podstawie art. 283 § 1 ustawy z dnia 

26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2018r. poz. 917 ze zmianami oraz 2018 r. 

poz. 2245), 

 skierowano 3 zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, 

 zastosowano 115 środków wychowawczych.  

W trakcie prowadzonych kontroli inspektorzy pracy udzielili 1076 porad technicznych, 

965 porad z zakresu prawnej ochrony pracy oraz 359 porad dotyczących legalności 

zatrudnienia. 

Do najistotniejszych problemów, stwierdzonych w ramach realizacji tematu „Pierwsza 

kontrola” w zakładach objętych kontrolą należały: 

 dopuszczanie pracowników do pracy bez aktualnego orzeczenia lekarskiego o braku 

przeciwwskazań do pracy – 23,3% decyzji w zakresie bhp, 

 dopuszczanie pracowników do pracy bez uprzedniego poddania ich wstępnym tudzież 

okresowym szkoleniom w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy – 11,7% decyzji  

w zakresie bhp. 
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Dość istotnymi problemami były również zagadnienia dotyczące: 

 dokonywania i dokumentowania oceny ryzyka zawodowego na zorganizowanych 

stanowiskach pracy – 7,2% decyzji w zakresie bhp, 

 odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej – 7,0% 

decyzji w zakresie bhp. 

Biorąc pod uwagę stopień realizacji środków prawnych wydanych w wyniku kontroli 

w ramach tematu „Pierwsza kontrola” należy stwierdzić, że został osiągnięty cel prowadzenia 

takiej formy kontroli. Realizacja wydanych środków prawnych oraz ilość udzielonych porad 

prawnych niewątpliwie wpływa na poprawę warunków pracy oraz zwiększa stopień 

przestrzegania w tych zakładach przepisów prawa pracy. 
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V. Działania nadzorczo-kontrolne w obszarze 

bezpieczeństwa i higieny pracy 

1. Przestrzeganie przepisów ustawy o mikroorganizmach i organizmach 
genetycznie zmodyfikowanych 

Kontrole w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na prowadzenie zakładu 
inżynierii genetycznej. 

Liczba wniosków Ministra Środowiska o przeprowadzenie kontroli w zakresie spełniania 

wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy przez obiekty, pomieszczenia, stanowiska 

i procesy pracy w zakładach inżynierii genetycznej oraz liczba kontroli związanych z ich 

rozpatrywaniem 

W roku 2018 w Okręgowym Inspektoracie Pracy we Wrocławiu 

przeprowadzono 8 kontroli wynikających z wniosków Ministra Środowiska w trybie 

wynikającym z art. 15c ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach 

genetycznie zmodyfikowanych.  

Kontrole te objęły 7 pracodawców, z uwagi na złożenie przez jednego pracodawcę 

dwóch wniosków, które nie mogły być rozpatrzone w ramach jednej kontroli.  

W wyniku 8 kontroli Okręgowy Inspektor Pracy we Wrocławiu wydał 9 postanowień 

o wyrażeniu pozytywnej opinii w zakresie spełnienia wymagań bezpieczeństwa i higieny 

pracy przez obiekty, pomieszczenia, stanowiska i procesy pracy w zakładzie inżynierii 

genetycznej przeznaczonym do zamkniętego użycia mikroorganizmów genetycznie 

zmodyfikowanych lub organizmów genetycznie zmodyfikowanych, stosownie do przedmiotu 

wniosku.  

W roku 2018 nie zostało wydane postanowienie Okręgowego Inspektora Pracy we 

Wrocławiu wyrażające opinię negatywną w przedmiotowym zakresie. 

W roku 2018 do OIP we Wrocławiu Minister Środowiska skierował do rozpatrzenia 

w trybie art. 15c ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych 

10 wniosków, jednak jeden z nich został przesłany pomyłkowo (dotyczył  sprawy, dla której 

wydane już zostało wymagane postanowienie) i następnie przez Ministerstwo wycofany. 

Postanowienia Okręgowego Inspektora Pracy we Wrocławiu wydane w powyższym 

trybie w roku 2018 dotyczyły następujących zakładów inżynierii genetycznej:  

 zakłady inżynierii genetycznej przeznaczone do zamkniętego użycia GMM 

(mikroorganizmów genetycznie zmodyfikowanych) – 6 , w tym:  

 do działań w I kategorii – 2,  

 do działań w II kategorii – 4, 

 zakłady inżynierii genetycznej przeznaczone do zamkniętego użycia GMO (organizmów 

genetycznie zmodyfikowanych) – 3, wszystkie przeznaczone do działań w I kategorii. 
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Wnioskodawcami były następujące podmioty:  

 3 uczelnie publiczne, 

 1 publiczny podmiot leczniczy, 

 3 spółki prowadzące działalność naukowo-badawczo-rozwojową. 

Kontrole zamkniętego użycia GMM i GMO 

Zakres realizacji zadania  

W roku 2018 w zakresie tematu 024A przeprowadzono 1 kontrolę dotyczącą 

zamkniętego użycia GMM, w 1 zakładzie inżynierii genetycznej przeznaczonym do 

zamkniętego użycia GMM w I kategorii. 

Kontrolą objęta była wydzielona jednostka uczelni publicznej, prowadzącej zamknięte 

użycie GMM w ramach działalności naukowej oraz dydaktycznej. Uczelnia jest pracodawcą 

zatrudniającym powyżej 250 pracowników. 

W kontrolowanym zakładzie inżynierii genetycznej przy operacjach zamkniętego użycia 

GMM pracowało 13 pracowników, w tym 10 kobiet.  

W tej grupie 12 osób to pracownicy naukowo-dydaktyczni, a 1 osoba – pracownik 

techniczny, który odpowiada, m.in. za unieszkodliwianie odpadów skażonych GMM przed ich 

przekazaniem do profesjonalnego odbiorcy zewnętrznego jako odpadów niebezpiecznych. 

Oprócz pracowników udział w zamkniętym użyciu GMM brali doktoranci (studenci 

studiów III stopnia - doktoranckich) jako osoby upoważnione do samodzielnego przebywania 

w laboratoriach i samodzielnego wykonywania pracy, bez nadzoru pracowników naukowo-

dydaktycznych – 6 osób (w tym 5 kobiet). 

Dane dotyczące stwierdzonych nieprawidłowości 

W związku z realizacją jednej kontroli w temacie 024A oraz bardzo małą liczbę 

nieprawidłowości stwierdzonych podczas realizacji tematu 024B, przy opisie 

nieprawidłowości w niniejszym sprawozdaniu zrezygnowano z układu tabelarycznego.  

Nieprawidłowości stwierdzone w trakcie kontroli prowadzonych w ramach 
tematu 024 B 

Jeden z pracodawców (spółka) występujących o zezwolenie na prowadzenie zakładu 

inżynierii genetycznej przeznaczonego do prowadzenia zamkniętego użycia GMM w II 

kategorii nie dopełnił obowiązku wynikającego z załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie szczegółowych rodzajów środków 

bezpieczeństwa stosowanych w zakładach inżynierii genetycznej, tj. zapewnił w tym 

zakładzie inżynierii genetycznej umywalkę z baterią tradycyjną, do której uruchomienia 
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niezbędne jest użycie rąk (dotknięcie ręką elementów baterii). W trakcie kontroli pracodawca 

wymienił baterię w tej umywalce na uruchamianą bez użycia rąk, co umożliwiło w terminie 15 

dnia od daty wpływu wniosku wydanie przez Okręgowego Inspektora Pracy we Wrocławiu 

postanowienia o wydaniu pozytywnej opinii w zakresie spełnienia wymagań bezpieczeństwa 

i higieny pracy przez obiekty, pomieszczenia, stanowiska i procesy pracy w zakładzie 

inżynierii genetycznej. 

Druga nieprawidłowość, w tym samym zakładzie, była związana z brakiem karty 

charakterystyki niebezpiecznej substancji chemicznej stosowanej w zakładzie inżynierii 

genetycznej, którą to kartę uzyskano w trakcie kontroli. 

Nieprawidłowości te zostały uregulowane dwiema decyzjami ustnymi. 

W ramach tematu 024B nie wydawano innych środków prawnych. 

Nieprawidłowości stwierdzone w trakcie kontroli 

Przygotowanie pracowników i innych osób do pracy 

Pracodawca w zarządzeniu dotyczącym organizacji szkoleń w dziedzinie 

bezpieczeństwa i higieny pracy w ogóle nie określił częstotliwości i czasu trwania szkoleń 

okresowych dla poszczególnych grup stanowisk pracy.  

Osoba kierująca pracownikami (dziekan wydziału, do którego należy kontrolowana 

jednostka) będąca jednocześnie osobą kierującą zakładem inżynierii genetycznej 

i odpowiedzialną za bezpieczeństwo w tym zakładzie oraz pracownicy służby bhp nie 

wiedzieli o obowiązku zapewnienia przez pracodawcę osobom biorącym udział 

w zamkniętym użyciu GMM, co najmniej raz na 2 lata, uczestnictwa w szkoleniu w dziedzinie 

bezpieczeństwa i higieny pracy, przeprowadzanym w trybie określonym.  

Pracownicy naukowo-dydaktyczni biorący udział w zamkniętym użyciu GMM byli 

poddawani szkoleniom okresowym co 5 lat, według programów dostosowanych do zagrożeń 

właściwych dla poszczególnych obszarów dyscyplin nauk technicznych. Pracownica 

techniczna poddawana była szkoleniom okresowym co 3 lata, według programu dla 

stanowisk robotniczych, również dostosowanego do specyfiki pracy na uczelni. 

Zamknięte użycie GMM prowadzone jest w kontrolowanej jednostce nieprzerwanie od 

roku 2011. 

Kontrola wykazała, że 4 pracowników naukowo-dydaktycznych oraz 1 pracownica 

techniczna ostatnie szkolenia okresowe odbyli w okresie dawniejszym niż 2 lata przez 

kontrolą.  

Wszystkich 6 studentów studiów doktoranckich zostało poddanych szkoleniom 

okresowym w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy na takich samych zasadach, jak 
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pracownicy naukowo-dydaktyczni. Czworo z nich odbyło te szkolenia ponad dwa lata przed 

kontrolą. 

Spełnienie wymagań ogólnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy  

W kontrolowanym zakładzie nie opracowano i nie udostępniono pracownikom 

i pozostałym osobom do stałego korzystania instrukcji określającej zasady bezpiecznej pracy 

z akrylamidem – substancją niebezpieczną o działaniu rakotwórczym kat. 1B, która to 

substancja jest powszechnie i bardzo często stosowana do elektroforezy białek przez 

wszystkie osoby pracujące w laboratorium. Kierownik jednostki miał świadomość zagrożeń 

stwarzanych przez akrylamid, gdyż wyznaczył miejsce do pracy z tą substancją, jednak 

oceniał, że udostępnienie karty charakterystyki jest wystarczające.  

W budynku, w którym mieści się kontrolowany zakład nie udostępniono w żadnej 

formie informacji o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy 

i przeszkolonych w zakresie udzielania pierwszej pomocy, wraz z podaniem ich: imienia 

i nazwiska, ich miejsc wykonywania pracy oraz numeru telefonu służbowego lub innego 

środka komunikacji elektronicznej. 

Wypełnianie obowiązków wynikających z przepisów szczególnych dotyczących 
organizmów i mikroorganizmów genetycznie zmodyfikowanych 

W kontrolowanym zakładzie inżynierii genetycznej osoba kierująca tym zakładem 

odpowiedzialna jednocześnie za bezpieczeństwo zamkniętego użycia w tym zakładzie nie 

zapewniła pobierania od osób uczestniczących w zamkniętym użyciu GMM pisemnych 

oświadczeń o zapoznaniu się z regulaminami bezpieczeństwa obowiązującymi w ZIG, które 

to oświadczenia powinny być przechowywane przez 5 lat od zakończenia zamkniętego 

użycia GMM, zgodnie z art. 15s pkt 5) ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach 

i organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2134 ze zmianami z 2018 

r. poz. 1669). Opisany obowiązek dotyczy zarówno pracowników, jak i studentów studiów III 

stopnia (doktorantów). 

W będącej częścią regulaminu bezpieczeństwa instrukcji bezpiecznego wykonywania 

pracy podczas zamkniętego użycia GMM, zgodnie z wymogami przepisów, znalazł się 

rozdział dotyczący postępowania z odpadami zawierającymi GMM. Zapisy w tym rozdziale 

były ogólnikowe, informujące wyłącznie o konieczności „prawidłowego” i „bezpiecznego” 

postępowania z odpadami, bez wskazania szczegółowych procedur. Regulamin uzupełniono 

w trakcie kontroli uwzględniając w nim faktycznie obowiązujące, a nigdzie niezapisane, 

procedury. 

Na uczelni nie została powołana wewnętrzna komisja do spraw bezpieczeństwa 

biologicznego mimo utworzenia zakładu inżynierii genetycznej. 
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Komentarz do nieprawidłowości  

Liczba nieprawidłowości w roku 2018 była znikoma.  

W przypadku kontroli związanych z realizacją tematu 024B wystąpienie 

nieprawidłowości tylko w 1 na 8 kontroli wynika w znacznej części z faktu, że kontrole te są 

prowadzone w ramach postępowań związanych z rozpatrywaniem wniosków podmiotów 

zainteresowanych uzyskaniem decyzji zezwalającej na prowadzenie zakładu inżynierii 

genetycznej, zatem pracodawcy starają się przygotować do takiej kontroli. 

W przygotowaniu pomaga zapewne również fakt, że inspektorzy pracy w OIP Wrocław 

zawsze szczegółowo informują telefonicznie wnioskodawcę o zakresie kontroli.  

Przyczyny nieprawidłowości  

Przeważająca większość nieprawidłowości wynikała z nieznajomości przepisów 

dotyczących bhp oraz zamkniętego użycia mikroorganizmów genetycznie zmodyfikowanych 

przez pracodawców, osoby kierujące pracownikami oraz służbę bhp.  

Uzyskane efekty – przykłady  

Z uwagi na małą ilość kontroli zrezygnowano z układu tabelarycznego. W związku 

z powyższym realnymi efektami działań kontrolnych jest tylko poprawa bezpieczeństwa 

pracy 13 pracowników i 6 studentów studiów doktoranckich wynikająca z opracowania 

i przekazania instrukcji określającej zasady pracy z akrylamidem oraz przekazania 

jednoznacznych pisemnych informacji o zasadach postępowania z odpadami zawierającymi 

szkodliwe czynniki biologiczne, w tym GMM.  

Pisma interwencyjne 

W roku 2018 ustalenia dokonane podczas kontroli nie dały podstaw do kierowania 

pism interwencyjnych do Ministra Środowiska, jak i do innych instytucji oraz organów 

nadzoru i kontroli. 

Podsumowanie i analiza wyników kontroli z tematu 024 (A i B) w roku 2018  

Liczba nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli zrealizowanych w ramach 

tematów 024A i 024B w roku 2017 była niewielka i w większości były to uchybienia drobne 

i nieświadczące o istotnych zaniedbaniach ze strony pracodawców lub ze strony innych 

odpowiedzialnych osób ani o świadomym lekceważeniu przepisów prawa.  

Jedyną istotną nieprawidłowością było niezapewnienie poddawania pracowników 

uczelni (naukowo-dydaktycznych i technicznych) biorących udział w zamkniętym użyciu 
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GMM szkoleniom okresowym w dziedzinie bhp z wynikającą z przepisów częstotliwością, tj. 

co dwa lata.  

Podmiotami występującymi o wyrażenie zgody na prowadzenie zakładów inżynierii 

genetycznej są przede wszystkim uczelnie publiczne i państwowe instytuty naukowo 

badawcze. Są to zatem pracodawcy, którym zależy na wysokim poziomie przestrzegania 

prawa i wszystkie zalecenia Państwowej Inspekcji Pracy są realizowane. Podmioty te 

również zwracają się do inspektorów pracy z wieloma pytaniami dotyczącymi obowiązków 

w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Pytania takie są kierowane osobiście podczas 

kontroli lub telefonicznie po zakończeniu kontroli. 

Wnioski wynikające z kontroli dotyczących problematyki GMM i GMO 
przeprowadzonych w roku 2018 

Działania kontrolne  

Brak wskazań do zmiany wytycznych do kontroli z tematów 024A i 024B.  

Kontrole powinny być kontynuowane w kolejnych latach na dotychczasowych 

zasadach. 

2. Eliminowanie zagrożeń wypadkowych w budownictwie - kontrole prac 
przy budowach i remontach dróg 

Cel i zakres zrealizowanego zadania 

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

działania PIP na rok 2018 było ustalenie skali występujących naruszeń przepisów i zasad 

bhp związanych z wykonywaniem robót ogólnobudowlanych przy budowie i remoncie dróg, 

w tym mostów i wiaduktów. Inspektorzy Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy we 

Wrocławiu w 2018 r. przeprowadzili łącznie 49 kontroli w ramach realizacji ww. tematu, 

obejmując kontrolami 40 podmioty gospodarcze w tym 39 pracodawców.  

Kontrolami objęto zakłady o łącznej liczbie osób pracujących: 

- liczba pracujących ogółem –  685 osób, w tym : 

- liczba zatrudnionych w ramach stosunku pracy wyniosła : 666 

W roku 2018 przeprowadzono na 3 znaczących pod względem wielkości budowach, 

kontrole będące kontynuacją kontroli jakie na tych budowach były przeprowadzone w roku 

2015, 2016 i 2017. Generalnymi wykonawcami na tych budowach były podmioty, których 

ogólny stan zatrudnienia przekracza 250 osób ale na przedmiotowych budowach stan 

osobowy był znacznie mniejszy, gdyż przeważający zakres robót powierzono 

podwykonawcom.  
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Komentarz do wyników kontroli. 

W trakcie realizacji tematu przeprowadzono 49 kontroli w wyniku, których wydano 186 

decyzji, które dotyczyły łącznie 595 pracowników. Z tej grupy 42 kontrole zostały 

przeprowadzone w zakładach do 9 zatrudnionych pracowników, 2 kontrole w zakładach 

o zatrudnieniu od 10 do 49 pracowników oraz 5 kontroli w podmiotach zatrudniających od 50 

do 249 pracowników na skontrolowanych placach budów. Stwierdzoną skalę naruszeń 

przepisów prawa w poszczególnych obszarach przedstawiono w tabeli poniżej.  

Badane zagadnienia 

Stwierdzone nieprawidłowości 

Liczba 
wydanych  

decyzji 

% udział w 
odniesieniu 

do wszystkich 
wydanych 

decyzji 

Przygotowanie pracujących do pracy   

1. szkolenia w dziedzinie bhp 3 1,6 % 

2. badania lekarskie 3 1,6 % 

3. wyposażenie w środki ochrony indywidualnej 4 2,2 % 

4. uprawnienia kwalifikacyjne do obsługi maszyn  
budowlanych  

1 0,5 % 

Organizacja prac budowlanych   

5. ocena ryzyka zawodowego  1 0,5 % 

6. instrukcja bezpiecznego wykonywania robót IBWR 4 2,2 % 

7. zabezpieczenie terenu budowy i robót przed dostępem 
osób nieupoważnionych 

16 8,6 % 

8. zabezpieczenie i oznakowanie strefy i miejsc 
niebezpiecznych, w tym przejść i dróg komunikacyjnych 

32 17,2 % 

9.składowanie lub/i magazynowanie materiałów 16 8,6 % 

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

2 1,1 % 

11. pomieszczenia higienicznosanitarne 0 0  % 

Prace ziemne    

12. zabezpieczenie ścian wykopu 14 7,5 % 

13. wygrodzenie miejsc niebezpiecznych, wykopów  11 5,9 % 

14. składowanie urobku i materiałów w pobliżu wykopu 10 5,3 % 

Prace na wysokości   

15. zastosowanie na stanowiskach pracy środków ochrony 
zbiorowej przed upadkiem z wysokości ( otwarte 
krawędzie stropów itp. w tym przejść i dojść do stanowisk 

13 7,0 % 
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pracy ) 

16. zabezpieczenie otworów technologicznych przed 
możliwością wpadnięcia do nich osoby 

8 4,3 % 

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

4 2,2% 

Prace z użyciem rusztowań   

18. udokumentowany odbiór rusztowania przez osoby 
uprawnione 

4 2,2 % 

19. stan techniczny 5 2,7 % 

Maszyny   

20. stan techniczny 5 2,7 % 

 W tabeli poniżej, pokazano w ujęciu procentowym zastosowane przez inspektorów 

pracy środki prawne będące odzwierciedleniem stwierdzonych nieprawidłowości i skali 

naruszeń przepisów bhp w poszczególnych grupach podmiotów, tym razem pod względem 

ich wielkości ( liczby pracowników ). 

Wielkość 
podmiotu 
według 

zatrudnienia na 
budowie 

Decyzji 
ogółem  

Decyzji 
z 

art.108 
KPA 

Wstrzymania 
prac 

Wstrzymania 
eksploatacji 

maszyn 

Skierowań 
do innych 

prac    
Mandatów 

Środków 
wych. 

do 9 
zatrudnionych. 

75 % 75 % 40 % 100 % 71 % 74 % 94 % 

od 10 do 49 7 % 11 % 40 % 0 % 29 % 13 % 6 % 

od 50 do 249 18 % 14 % 20 % 0 % 0 % 13 % 0 % 

powyżej 250 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

Należy zwrócić uwagę, że większość wszystkich środków prawnych zostało 

zastosowanych w podmiotach małych do 49 zatrudnionych. W przypadku decyzji 

wstrzymania prac i skierowania pracowników do innych prac jest to 100 % wszystkich  

decyzji wydanych w tym zakresie. Stąd też nie dziwi fakt, że w tych podmiotach nałożono 87 

% mandatów oraz zastosowano 100 % środków wychowawczych. Podobny stan 

obserwowany jest już na przełomie ostatnich kilku lat. Świadczy to o tym, że w tej grupie 

wykonawców skala naruszeń przepisów bhp jest największa dlatego też w dalszych 

działaniach kontrolnych w dalszym ciągu należy położyć szczególny nacisk na prowadzeniu 

kontroli właśnie wśród tych wykonawców. Także wobec tych wykonawców należy 

w szczególności kierować działania prewencyjne zmierzające do poprawy bezpieczeństwa 

wykonywanych przez nich prac. 
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Najczęstsze przyczyny naruszeń przepisów 

 niewłaściwa organizacja pracy, wykonywanie prac w pośpiechu, bez wcześniejszego 

przygotowania organizacyjnego i przewidywania możliwości występowania problemów 

technicznych, a tym samym zagrożeń dla bhp na budowach, 

 brak odpowiedniego nadzoru nad wykonywanymi pracami, nadzór realizowany w zbyt 

małej obsadzie osobowej, brak reakcji osób nadzoru na widoczne nieprawidłowości 

i zagrożenia w zakresie bhp, brak kontroli realizacji poleceń wydawanych przez osoby 

nadzoru w zakresie bhp,  

 zauważalne, w wielu przypadkach niewielkie zainteresowanie osób odpowiedzialnych za 

stan bhp, jak pracodawca i osoby pełniące funkcje osób kierujących pracownikami 

poprawą warunków pracy,  

 ekonomiczna kalkulacja kosztów poprawy stanu bhp – bardziej opłacalne w ocenie 

przedsiębiorców i nadzoru jest ponoszenie ryzyka niekorzystnych skutków kontroli 

inspektorów pracy (mandaty) niż inwestowanie znacznych środków w poprawę stanu 

bhp, 

 niska świadomość zarówno przedsiębiorców, jak i osób pracujących na budowach 

w zakresie znajomości przepisów bhp i konieczności ich przestrzegania, tolerowaniem 

nieprawidłowości i częstym brakiem zrozumienia dla konsekwencji występujących 

nieprawidłowości i zagrożeń,   

 zatrudnianie osób i pracowników na stanowiskach robotniczych nieposiadających 

odpowiedniego wykształcenia zawodowego,  

 niedostosowanie części zapisów w przepisach z zakresu bhp stosowanych przy 

robotach budowlanych do aktualnych technologii i postępu technicznego, głównie 

w zakresie sprzętu ciężkiego do robót ziemnych budowlanych i drogowych,  

 niska jakość przeprowadzanych dla pracowników szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa 

i higieny pracy, wynikająca z różnych przyczyn, w tym kwalifikacji służb bhp oraz czasu 

poświęconego na przeprowadzenie szkoleń i weryfikację nabytej przez szkolonych 

wiedzy, 

 brak jednoznacznie określonej odpowiedzialności inwestora wynikającej z przepisów 

prawa za organizację bezpiecznej pracy na budowie czego skutkiem jest to, że inwestor 

jest zaineresowany przede wszystkim krótkim czasem realizacji inwestycji i jak 

najniższymi jej kosztami,  

 trudności finansowe pracodawców - niskie stawki roboczogodziny często na granicy lub 

poniżej opłacalności, wynikające z różnych przyczyn, m.in. długie terminy płatności, co  
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z kolei skutkuje oszczędnościami, obejmującymi również nakłady na bezpieczeństwo  

i higienę pracy na budowach,  

 polityka państwa w sektorze budowlanym, w szczególności w zakresie przepisów 

związanych z zamówieniami publicznymi,  

 wykorzystywanie silniejszej pozycji finansowej dużych przedsiębiorstw budowlanych 

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

podwykonawstwa; w wielu przypadkach niskie stawki robocizny ograniczające 

możliwość rozwoju, w tym również inwestowania w rozwiązania techniczne poprawiające 

stan bhp na budowach,  

 znaczna okresowość prac budowlanych, zwłaszcza drogowych, związana szczególnie 

z okresem zimowym, a tym samym powstające spiętrzenia zleceń w jednych okresach, 

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

negatywnymi skutkami dla stanu bhp;  

 obciążanie wykonawców wielkimi karami za przekroczenie terminu realizacji robót, co 

skutkuje koniecznością wydania przyznanych środków w określonym czasie; wynikający 

stąd pośpiech utrudnia należyte przygotowanie frontu robót i powoduje zakłócenia 

w organizacji budowy,  

 niska jakość dokumentacji projektowych, skutkująca koniecznością ponoszenia 

dodatkowych kosztów oraz nakładów organizacyjnych, stratą czasu na uzgodnienia 

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

robót ze wszystkimi konsekwencjami, w tym w zakresie bhp,  

 w dalszym ciągu duże trudności z pozyskaniem zarówno wysoko wykwalifikowanych 

pracowników budowlanych jak i pracowników bez specjalnych kwalifikacji,  

Przykład szczególnie istotnych nieprawidłowości. 

Na załączonych poniżej fotografiach przedstawiono nieprawidłowości związane 

z naruszeniami przepisów przy wykonywaniu prac na wysokości. Realizowano prace 

związane z wykonaniem żelbetowych płyt chodnikowych na obiekcie wiaduktu. W trakcie 

tych prac pracownicy wykonywali je znajdując się przy nie zabezpieczonych krawędziach 

konstrukcji realizowanej płyty chodnikowej. Wykonując te prace znajdowali się na 

wysokościach do ok. 8m nad powierzchnią terenu. Pomimo braku balustrad ochronnych 

wymaganych jako środki ochrony zbiorowej pracownicy nie byli wyposażeni w żadne środki 

ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości.  
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Fot. 9 Fot. 10 

Fot. 11 Fot. 12 

Fot. 13 Fot. 14 

Fot. 15 Fot. 16 
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Efekty przeprowadzonych działań kontrolnych i towarzyszących realizacji tematu 

Zastosowane przez inspektorów pracy środki prawne 

W wyniku 49 kontroli przeprowadzonych przez inspektorów pracy w zakresie 

bezpieczeństwa pracy podczas robót związanych z wykonywaniem robót 

ogólnobudowlanych przy budowach i remontach dróg, zastosowano następujące środki 

prawne: 

Liczba wydanych decyzji ogółem: 186  

Liczba decyzji : 

liczba decyzji ustnych: 164 

liczba decyzji na piśmie: 22 

liczba decyzji (art.108 k.p.a.): 72 

liczba decyzji wstrzymujących:  

liczba decyzji wstrzymania prac: 5 

liczba decyzji wstrzymania eksploatacji maszyn: 3 

liczba decyzji zakazania wykonywania prac: 8 

liczba decyzji skierowujących: 7 

liczba pracowników skierowanych: 17 

Liczba decyzji płacowych: 0 

Liczba wystąpień: 3 liczba wniosków w wystąpienia: 4 

Liczba wniosków do sądu: 0 

Liczba poleceń ustnych: 0 

Liczba przypadków naruszeń prawa / osób objętych poleceniami: 0 

Liczba nałożonych mandatów karnych: 8 

- liczba wykroczeń w mandatach: 13 

Ogólna kwota grzywien w mandatach: 8 800 zł 

Liczba zastosowanych środków wychowawczych: 16 

- liczba wykroczeń w środkach wychowawczych: 17 

Liczba wniosków do sądu: 0 
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Stopień realizacji środków prawnych wydanych przez inspektorów pracy w 2018 r. 

w trakcie kontroli tych robót przedstawia się następująco : 

-  wykonano 182 decyzje nakazowe, ( 98 % ogółu wydanych decyzji), w tym decyzji ustnych 

wykonanych w trakcie kontroli było 164 (100 % wydanych decyzji ustnych), natomiast decyzji 

na piśmie wykonano  18 na 22 wydanych, co stanowi 82 % wydanych decyzji pisemnych, 

(w przypadku 4 decyzji brak jest informacji od pracodawcy o ich wykonaniu ) 

W wyniku podjętych działań przez inspektorów pracy wyeliminowano wiele zagrożeń 

wypadkowych dla pracowników świadczących pracę w kontrolowanych zakładach, w tym 

zagrożeń stwarzających bezpośrednie zagrożenia dla życia i zdrowia tych pracowników. 

Realizując decyzje nakazowe wydane przez inspektorów pracy uzyskano 

następujące efekty: 

W zakresie przygotowania pracujących do pracy 

Wyeliminowano nieprawidłowości związane z przygotowaniem do pracy : wykonano 

100% decyzji w zakresie instruktażu stanowiskowego bhp, wykonano 100% decyzji 

dotyczących przeprowadzenia badań profilaktycznych dla 5 pracowników, wykonano 100% 

decyzji dotyczących wyposażenia w środki ochrony indywidualnej, które dotyczyły 15 

pracowników czym podwyższono stopień bezpieczeństwa przy wykonywanych przez nich 

pracach, wykonano również 100% decyzji dotyczących nieprawidłowości w zakresie 

uprawnień kwalifikacyjnych do obsługi maszyn budowlanych, w odniesieniu do 1 pracownika 

W zakresie organizacji prac budowlanych 

Wykonano 100% decyzji związanych z instrukcją bezpiecznego wykonywania robót 

IBWR ( 4 decyzje pisemne z rygorem natychmiastowej wykonalności ) przez co podniesiono 

stopień bezpieczeństwo pracy w odniesieniu do 22 pracowników; w odniesieniu do braku 

i niewłaściwego zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób nieupoważnionych 

realizując 100% wydanych decyzji dotyczących 44 pracowników; wykonano 100% decyzji 

związanych z brakiem niezbędnego zabezpieczenia i oznakowania stref i miejsc 

niebezpiecznych, w tym dotyczących przejść i dróg komunikacyjnych na placu budowy co 

dotyczyło łącznie 161 pracowników, a tym samym tak znacznej grupie pracowników 

poprawiono warunki bezpieczeństwa pracy, ( spośród decyzji wydanych w tym zakresie 17 

opatrzonych było rygorem natychmiastowego wykonania ), wykonano 100% decyzji 

związanych ze składowaniem i magazynowaniem materiałów, z czego 10 wydanych w trybie 

natychmiastowego wykonania a wszystkie decyzje w tym zakresie dotyczyły łącznie grupy 96 

pracowników; wyeliminowano nieprawidłowości związane z ochroną przeciwporażeniową dla 

instalacji i urządzeń elektrycznych, w tym związanych z niezabezpieczaniem przewodów 
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przed możliwością uszkodzenia mechanicznego, poprzez realizację 100% decyzji 

odnoszących się do 5 pracujących, eksploatujących tego rodzaju instalacje i urządzenia, 

(z czego 1 decyzja ustna z rygorem natychmiastowej wykonalności ) co w znaczącym 

stopniu podniosło poziom bezpieczeństwa pracy dla tej grupy pracowników. 

W zakresie prac ziemnych 

Wyeliminowano nieprawidłowości dotyczące robót ziemnych i wykonywanych 

wykopów, poprzez realizację: 100% decyzji dotyczących braku zabezpieczenia ścian 

wykopów odnoszących się do 12 pracowników ( w tym wykonano 3 decyzje wstrzymania 

prac, 5 decyzji zakazu wykonywania prac oraz 2 decyzje opatrzone rygorem 

natychmiastowego wykonania), wykonano również 100% decyzji dotyczących uchybień 

dotyczących składowania urobku, w tym 4, które opatrzone były rygorem natychmiastowej 

wykonalności, 1 wstrzymania prac oraz 1 zakazu wykonywania prac, które łącznie odnosiły 

się do 32 pracowników; wykonano także 100% decyzji dotyczących wygrodzenia miejsc 

niebezpiecznych w trakcie prowadzonych robót ziemnych z użyciem sprzętu ciężkiego oraz 

wygrodzenia wykopów, gdzie 10 decyzji opatrzonych było rygorem natychmiastowej 

wykonalności, a ich realizacja wpłynęła na poprawę bezpieczeństwa pracy dla 37 

pracowników,  

W zakresie prac na wysokości 

Wyeliminowano nieprawidłowości dotyczące prac na wysokości poprzez realizację: 

100% decyzji dotyczących zastosowania środków ochrony zbiorowej przed upadkiem 

z wysokości, co odnosiło się ogółem do 44 pracujących ( w grupie wydanych i wykonanych 

decyzji 2 dotyczyło wstrzymania prac, 2 skierowania do innych prac, a 2 decyzje miało rygor 

natychmiastowej wykonalności), wykonano 100% decyzji dotyczących zabezpieczenia 

przejść i dojść do stanowisk pracy oraz otworów technologicznych co odnosiło się do 23 

pracujących, m.in. wykonano tu 3 decyzje z rygorem natychmiastowej wykonalności; 100% 

decyzji dotyczących zabezpieczenia pracujących przed upadkiem z wysokości, co odnosiło 

się ogółem do 15 pracujących a wykonane decyzje to 2 skierowujące pracowników do innych 

prac i 1 z rygorem natychmiastowej wykonalności, przez co dla w/w grupy pracowników 

w znaczący sposób poprawiono warunki bezpieczeństwa wykonywania pracy. 

W zakresie prac z użyciem rusztowań  

Wyeliminowano nieprawidłowości związane z wykonywaniem robót przy użyciu 

rusztowań, poprzez realizację: 100% decyzji dotyczących odbiorów rusztowań odnoszących 

się do 4 pracujących oraz 100% decyzji dotyczących różnego rodzaju braków  

w wyposażeniu rusztowań ( balustrady, podesty robocze itp. ) co odnosiło się do 6 
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pracujących i dla takiej grupy pracowników zapewniono tym samym bezpieczne warunki 

pracy, w tym zakresie, ( wykonano tu, m.in.: 3 decyzje wstrzymania eksploatacji maszyn i 5 

decyzji opatrzonych rygorem natychmiastowej wykonalności),  

W zakresie eksploatacji maszyn  

Wyeliminowano nieprawidłowości związane z eksploatacją maszyn poprzez wykonanie 

100 % decyzji wydanych, w tym zakresie co wpłynęło na podniesienie bezpieczeństwa prac 

w stosunku do grupy 5 pracowników, wykonano, m.in. 2 decyzje ustne wstrzymania prac 

i 1 decyzję zakazu wykonywania pracy,  

Uwagi i spostrzeżenia dotyczące szczególnie istotnych problemów związanych  

z profilaktyką wypadków przy pracy i chorób zawodowych 

 W roku 2018 na terenie OIP Wrocław w sektorze budowlanym odnotowano ogółem 22 

wypadki z czego 4 wypadki śmiertelne, 17 wypadków które spowodowały ciężkie 

uszkodzenie ciała i 1 wypadek zbiorowy. Z ogólnej liczby tych wypadków w sektorze 

budownictwa drogowego nie odnotowano wypadku. 

 W roku 2017 na terenie OIP Wrocław w sektorze budowlanym odnotowano ogółem 22 

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

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

w sektorze budownictwa drogowego odnotowano 1 wypadek powodujący ciężkie 

uszkodzenie ciała.  

 W roku 2016 na terenie OIP Wrocław w sektorze budowlanym odnotowano ogółem 21 

wypadków z czego 4 wypadki śmiertelne, 16 wypadków które spowodowały ciężkie 

uszkodzenie ciała i 1 wypadek zbiorowy. Z ogólnej liczby wypadków w sektorze budownictwa 

drogowego odnotowano 1 wypadek śmiertelny i 3 wypadki powodujące ciężkie uszkodzenie 

ciała.  

Tabela 16 Dane dotyczące wypadków 

Wypadki w sektorze budowlanym ogółem na terenie OIP Wrocław 

 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 

Wypadki śmiertelne 4 9 4 

Wypadki ciężkie 16 13 17 

Wypadki zbiorowe 1  1 

Wypadki w sektorze budownictwa drogowego na terenie OIP Wrocław 

Wypadki śmiertelne 1 0 0 

Wypadki ciężkie 3 1  

Wypadki zbiorowe    
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Z powyższego wynika, że w kontekście wypadkowości w sektorze budownictwa 

drogowego można mówić o poprawie stanu bezpieczeństwa pracy na przestrzeni ostatnich 

3 lat. Trudno na obecnym etapie wskazać jednak jednoznacznie, czy tendencja ta zostanie 

utrzymana. Najlepiej wypada w tym zestawieniu sytuacja w roku 2018 gdzie nie odnotowano 

żadnego wypadku, w roku 2017 miał miejsce 1 wypadek ciężki, natomiast najgorzej wypada 

w tym porównaniu rok 2016. Warto przy tym zaznaczyć, że wypadek ciężki jaki miał miejsce 

w roku 2017 związany był z jazdą samochodem ciężarowym na budowie gdzie jego kierowca 

mając wszelkie przygotowanie zawodowe z ogólnie ujmując nieuwagi nie opuścił skrzyni 

ładunkowej i uderzył nią w realizowany wiadukt. W takim przypadku szeroko rozumiany stan 

przestrzegania przepisów bhp w zakładzie i przez pracodawcę nie ma wielkiego wpływu. 

W latach tych nie odnotowano wypadków śmiertelnych i ciężkich związanych z pracami 

w wykopach, gdzie do wypadku doszłoby w wyniku obsunięcia się gruntu. Zaistniałe wypadki 

miały miejsce głównie w małych firmach co po raz kolejny potwierdza, że właśnie w sektorze 

małych wykonawców przestrzeganie przepisów BHP i zapewnianie bezpiecznych warunków 

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

struktury bhp oraz osoby nadzoru technicznego średniego i wyższego szczebla 

o odpowiednio wysokim poziomie przygotowania zawodowego. W latach tych nie 

odnotowano w tej gałęzi budownictwa chorób zawodowych. 

Inne podjęte działania, w tym porady techniczne, szkolenia itp.  

W wyniku przeprowadzonych kontroli i dokonanych ustaleń, inspektorzy pracy poza 

zastosowanymi środkami prawnymi przedstawionymi w pkt. 4, podjęli także działania 

polegające na : 

-  udzieleniu 242 porad technicznych, 

- udzieleniu 113 porad z zakresu prawnej ochrony pracy i 29 porad dotyczących legalności 

zatrudniania, 

Podjęte działania o charakterze prewencyjnym : 

Oprócz działań szkoleniowych, w OIP Wrocław prowadzono szereg innych działań 

informacyjno-prewencyjnych, do których między innymi należy zaliczyć: 

 nawiązano współpracę z Dolnośląską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa,  

 nawiązano współpracę z Politechniką Wrocławską, 

 w dniu 20.02.2018r. w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu 

przy ul. Kopernika 5 odbyło się szkolenie poświęcone „Przestrzeganiu przepisów prawa 

przy zatrudnianiu obcokrajowców na budowie”,  
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 w dniu 22.03.2018 r. w Ośrodku Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu ul. Kopernika 

5 odbyło się pierwsze w 2018r. posiedzenie Dolnośląskiej Rady ds. Bezpieczeństwa 

Pracy w Budownictwie przy OIP we Wrocławiu. Głównym tematem omawianym na 

posiedzeniu Rady, oprócz zapoznania uczestników spotkania ze stanem 

bezpieczeństwa pracy na dolnośląskich budowach, było bezpieczeństwo pracy przy 

eksploatacji rusztowań na budowie; 

 w dniu 19.04.2018 r. w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu 

przy ul. Kopernika 5 odbyło się szkolenie poświęcone „Bezpieczeństwu pracy przy 

eksploatacji rusztowań na budowach”.  

W ramach wspólnego przedsięwzięcia Państwowej Inspekcji Pracy oraz sygnatariuszy 

Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, jakim jest „Tydzień Bezpieczeństwa” 

organizowany na terenie całego kraju w okresie od 14 do 18 maja 2018 r., inspektorzy pracy 

Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu, uczestniczyli w wydarzeniach 

organizowanych w ramach tego projektu oraz przeprowadzili szereg spotkań szkoleniowych 

skierowanych do wykonawców robót budowlanych na budowach. Szkolenia obejmowały 

zagadnienia dotyczące: bezpiecznej organizacji pracy na budowie, doświadczeń kontrolnych 

PIP, wypadkowości w budownictwie oraz prezentacji dobrych praktyk na budowie i legalności 

pracy cudzoziemców. Z ogólnej liczby 11 przeprowadzonych szkoleń 2 szkolenia  

przeprowadzono u wykonawcy robót drogowych t.j.: 

Budowa drogi ekspresowej S3 Lubin  

W dniu 15.05.2018 r. w siedzibie kierownictwa budowy odcinka drogi ekspresowej S3, 

realizowanego przez Firmę F, odbyło się spotkanie inspektorów pracy z kierownictwem 

budowy oraz kierownikami robót i inżynierami nadzorującymi prace na odcinku 

wykonywanym przez w/w pracodawcę. W spotkaniu wzięli udział inspektorzy pracy 

z Oddziału Okręgowego Inspektoratu Pracy w Legnicy: Arkadiusz Lebiedziewicz, Jarosław 

Strączek i Jakub Zatwarnicki. W trakcie spotkania inspektorzy pracy zapoznali 

przedstawicieli wykonawcy robót ze stanem wypadkowości na dolnośląskich budowach, 

wskazali na najczęściej występujące zagrożenia podczas prowadzenia procesu 

inwestycyjnego oraz omówili odpowiedzialność osób kierujących pracownikami za 

nieprzestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 

Podsumowanie obejmujące kompleksową ocenę stanu przestrzegania przepisów, 

w tym np. przepisów niedających możliwości uregulowani zaobserwowanych 

nieprawidłowości oraz przepisów, które w praktyce nie mają znaczenia dla istotnej 

poprawy warunków pracy 
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Zestawiając działania prewencyjne omówione w pkt.7 kierowane rokrocznie od kilku lat 

na terenie OIP Wrocław do wykonawców robót drogowych oraz systematyczny nadzór tych 

prac z danymi dokumentującymi systematyczny spadek liczby wypadków na przestrzeni 

ostatnich lat w tym sektorze, o czym była mowa w pkt.6 nasuwa się wniosek, że działania te 

przynoszą konkretne pozytywne efekty w zakresie poprawy bezpieczeństwa pracy, w tym 

sektorze wykonawców robót budowlanych. Można powiedzieć, że stan przestrzegania 

przepisów i zapewnienia bezpiecznych warunków pracy poprawia się. Trudno natomiast na 

tym etapie wyrokować, co do stałości takiej tendencji.  

Analiza danych za rok 2018 nie daje natomiast jednoznacznych podstaw do wskazania 

kategorii zakładów według wielkości zatrudnienia, gdzie liczba stwierdzonych zagrożeń 

byłaby największa z uwagi na fakt, że liczba pracowników danego zakładu na konkretnej 

budowie nie jest równoznaczna z ogólnym stanem zatrudnienia, jego strukturą i organizacją 

w tym odnoszącą się do sfery bezpieczeństwa i higieny pracy.  

Przykład przepisu niedającego możliwości uregulowania zaobserwowanych 
nieprawidłowości : 

 § 3 rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, w którym określono obowiązek 

zgłoszenia przez inwestora zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych, a jednocześnie 

w żadnym innym przepisie nie ma to odzwierciedlenia w określeniu konsekwencji 

w przypadku nie wywiązania się inwestora z tego obowiązku; jednocześnie brak jest 

określenia postępowania inspektora pracy w tym zakresie biorąc pod uwagę występujący 

różny status prawny inwestorów, (pracodawca, przedsiębiorca, osoba fizyczna), 

Działania kontrolne: 

Istotną sprawą jaką należałoby wyjaśnić i sprecyzować to sposób podejmowania  

i rozpoczynania czynności kontrolnych w świetle ustawy o swobodzie działalności 

gospodarczej oraz różnym statusem prawnym inwestorów (pracodawca, przedsiębiorca, 

osoba fizyczna) oraz wykonawców robót. Zagadnienie to jest ważne dla inspektorów pracy 

kontrolujących budowy oraz szeroko rozumiane prace budowlane, gdyż w takich 

przypadkach nie mamy do czynienia ze stacjonarnym zakładem pracy a osoby przebywające 

na terenie budowy nie zawsze są uprawnione do reprezentowania pracodawcy 

i podpisywania upoważnień do kontroli. Należałoby opracować zasady oraz sposób 

doręczania w takich przypadkach kontrolowanym podmiotom gospodarczym upoważnień do 

kontroli. Jest to szczególnie ważne w przypadku kontroli budów, na których prace wykonują 

firmy z innego regionu kraju, nie posiadające na terenie budowy osób upoważnionych do 

reprezentowania zakładu i podpisywania upoważnień do kontroli. Trzeba też wyjaśnić, kto 

jest uprawniony do odebrania upoważnienia w przypadku gdy kierownik budowy jest 
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zatrudniony przez kontrolowany podmiot na podstawie kontraktu lub umowy cywilnoprawnej. 

Powoduje to duże trudności w zakresie możliwości zastosowania w takiej sytuacji wobec 

generalnego wykonawcy przepisów Kodeksu pracy a tym samym egzekwowania od niego 

obowiązków zapewniania bezpiecznych warunków pracy wobec wszystkich podmiotów 

wykonujących prace na danej budowie bez względu na ich rodzaj, w tym także dla 

podmiotów samozatrudniających się. Należałoby tu podjąć takie działania legislacyjne, aby 

inspektor pracy mógł traktować takiego kierownika budowy jako podmiot swoich kompetencji 

i działań z możliwością pełnego stosowania przysługujących mu środków prawnych jak 

wobec pracodawcy. Celem byłoby tu stworzenie możliwości kontrolowania przez inspektora 

pracy budowy jako całości z możliwością stosowania art. 207 k.p. pracy wobec kierownika 

budowy, w tym kontraktowego. Pozwoliłoby to wówczas na istotne zwiększenie 

bezpieczeństwa wykonywania prac na budowie gdyż odpowiedzialność kierownika budowy 

obejmowałaby wówczas w tym zakresie także najmniejsze podmioty wykonujące prace na 

budowie w tym podmioty samozatrudniające się.  

Problemem występującym na budowach są sytuacje w których inspektor pracy zastaje 

przy wykonywaniu robót ekipę pracowników, bez obecności na miejscu osoby kierującej, 

natomiast z oceny sytuacji wynika konieczność natychmiastowego wydania decyzji ustnej, 

przykładowo decyzji wstrzymania prac, a na budowie nie ma osoby której można w sposób 

skuteczny taką decyzję przekazać. Należy ustalić procedurę postępowania w takich 

przypadkach.  

Jak dotąd nadal najskuteczniejszym oddziaływaniem niwelującym bezpośrednie 

zagrożenia dla zdrowia i życia pracowników jest obecność inspektora pracy na budowie, tak 

w formie prewencyjnej jak i kontrolnej. Biorąc jednak pod uwagę możliwości kadrowe 

Państwowej Inspekcji Pracy, nie jesteśmy w stanie odwiedzić każdej budowy, tym bardziej 

poddać jej ocenie kontrolnej. Powinniśmy więc zmienić sposób prowadzenia nadzoru budów, 

między innymi przez skrócenie czasu poświęcanego na kontrole poprzez poddawanie ocenie 

tylko tych problemów, które stanowią istotny problem w zakresie kształtowania bezpiecznych 

warunków pracy na danym typie i wielkości budowy oraz stanowią podstawowe zagrożenia 

wypadkowe.  

Działania prewencyjne: 

 Od 2010 r. prowadzone są w Okręgowym Inspektoracie Pracy we Wrocławiu 

seminaria poświęcane tematyce bezpieczeństwa pracy w budownictwie, w tym 

w budownictwie drogowym, które cieszą się dużym zainteresowaniem. Biorą w nich udział 

koordynatorzy dużych i wiodących inwestycji budowlanych prowadzonych w danym okresie 

na terenie Dolnego Śląska, w tym koordynatorzy bhp robót drogowych. Działania te w istotny 

sposób poprawiają stan bezpieczeństwa pracy w tym sektorze. Działania prewencyjne 
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powinny być reakcją na zmieniającą się na budowach sytuację w zakresie bhp i zapewniać 

skuteczne oddziaływanie w tych obszarach, w których zagrożenia są szczególnie znaczące. 

Dotyczy to zarówno poszczególnych rodzajów zagrożeń, jak i kategorii (pod względem 

wielkości zatrudnienia oraz innych parametrów) przedsiębiorców, do których takie działania 

są adresowane. 

Kontrola zakładu ocenionego w OIP najgorzej 

Firma  prowadząca przebudowę jednej z ulic w Jaworze 

 Na kontrolowanej budowie prace wykonywało łącznie 9 zatrudnionych pracowników 

pracodawcy. Pracodawca ten zakres swoich robót wykonywał w ramach podwykonawstwa. 

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły braku zabezpieczenia pionowych ścian wykopu, 

składowania urobku w granicach klina odłamu i odbywającym się ruchu kołowym 

w granicach tego klina. Koparka wykonująca prace znajdowała się bezpośrednio przy 

krawędzi wykopu. Nie zapewniono bezpiecznego zejścia do wykopu oraz nie wygrodzono 

stref niebezpiecznych w tych miejscach. Poziom terenu przyległego do wykonanego wykopu 

znajdował się powyżej górnej krawędzi zamontowanej już obudowy co stwarzało ryzyko 

osunięcia się gruntu do wnętrza obudowy poprzez jej górną krawędź. Wykonawca nie 

zastosował wymaganej w takiej sytuacji nadstawki obudowy. Strefę bezpośredniego 

wykonywania robót zabezpieczono jednym segmentem stalowej obudowy systemowej której 

posadowienie wymuszało na pracownikach także przebywanie i prowadzenie prac 

w wykopie poza strefą zabezpieczoną. Jedna ze ścian wykopu została wykonana z nawisem 

gruntu i pustką pod nawierzchnią jezdni, po której odbywał się ruch pojazdów kołowych  

o znacznym ciężarze i w granicach klina naturalnego odłamu gruntu. Przykładowe fotografie 

poniżej obrazują stwierdzone nieprawidłowości. 

 

Fot. 17 Koparka na krawędzi wykopu 
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Fot. 18 Niekompletne zabezpieczenie wykopu 

 

W związku z ww. nieprawidłowościami inspektor pracy wydał 3 decyzje ustne, z czego 

1 decyzję wstrzymania prac i 1 decyzję opatrzoną rygorem natychmiastowego wykonania. 

Do pracodawcy skierował także wystąpienie zawierające 1 wniosek wystąpienia. 

Pracodawca został także ukarany mandatem karnym na kwotę 1000zł zawierającym 

3 wykroczenia. Jest to jednocześnie przykład kontroli małego pracodawcy, a więc z grupy 

tych pracodawców, u których stwierdza się od szeregu lat największą skalę naruszeń 

przepisów bhp. Pracodawca ten posiadał środki techniczne pozwalające mu na właściwe 

zabezpieczenie prac w wykopie m.in.: posiadał nadstawki. Jako podwykonawca robót 

przeszedł procedury bhp związane z wprowadzeniem go na budowę. Zapoznał się z Planem 

BIOZ i opracowaną Instrukcją Bezpiecznego Wykonywania Robót, a mimo to nie 

zorganizował wykonywania tych prac w sposób zapewniający bezpieczeństwo ich 

prowadzenia pomimo, że wykonywane przez niego prace są pracami szczególnie 

niebezpiecznymi niosącymi ze sobą duże ryzyko poważnych następstw. 

3. Ograniczanie zagrożeń zawodowych w zakładach produkujących 
wyroby tartaczne i wyroby z drewna – kontrole 

Informacje wstępne 

Kontrole przeprowadzone były w zakładach zaproszonych do współpracy 

prewencyjnej w 2017 i 2018 r., które zajmują się obróbką drewna, przede wszystkim tartaki 

i stolarnie, ale również inne zakłady pracy prowadzące działalność w klasie PKD 16.10 

i klasach 16.21 – 16.24.  
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Charakterystyka kontrolowanych zakładów:  

W 2018 roku przeprowadzono 70 kontroli, którymi objęto 69 podmiotów w 70 

zakładach, zajmujących się obróbką drewna, przede wszystkim tartaki i stolarnie. 

W kontrolowanych zakładach, pracowało ogółem 962 osób, w tym: 

 pracujących na podstawie umów cywilnoprawnych: 194 (20,2%), 

 cudzoziemców: 67,  

 zatrudnionych w ramach stosunku pracy: 673 (69,9%), w tym: 

 kobiet: 103,  

 młodocianych: 12,  

 niepełnosprawnych: 9. 

Przeprowadzono kontrole w następujących grupach podmiotów, wyodrębnionych pod 

względem zatrudnienia tj.:  

 od 1 do 9 pracowników – 46 kontroli; 

 od 10 do 49 pracowników – 20 kontroli; 

 od 50 do 249 pracowników – 4 kontroli; 

 powyżej 250 pracowników – 0 kontrola. 

Powyższy rozkład kontrolowanych zakładów, odzwierciedla strukturę zatrudnienia 

w branży przetwórstwa drewna, podmiotów w regionie Dolnego Śląska. 

Średnio na jedną kontrolę przypadało 13,74 osób świadczących pracę na rzecz 

kontrolowanego podmiotu w tym 9,61 pracowników. 

Spośród 70 kontroli, trzy kontrolowane podmioty nie posiadały status pracodawcy, 

powierzając prace na podstawie umów cywilno-prawnych. 

Struktura organizacyjna kontrolowanych firm ze względu na podstawy powierzania 

wykonywania prac przy pozyskiwaniu i zrywce drewna: 

 Liczba zakładów zatrudniających pracowników wyłącznie w ramach stosunku 

pracy  – 50, co stanowi 71,4% kontrolowanych zakładów, 

 Liczba zakładów zatrudniających pracowników i powierzających pracę innym 

osobom – 17, co stanowi 24,3 %kontrolowanych zakładów, 

 Liczba zakładów wyłącznie powierzających pracę w ramach umów 

cywilnoprawnych – 3, co stanowi 4,3 % kontrolowanych zakładów, 

Poziom wyposażenia w maszyny do obróbki drewna:  

Kontrolowane podmioty w procesie produkcji eksploatują, m.in: traki taśmowe, traki 

ramowe, wielopiły, piły tarczowe, piły do ciecia wzdłużnego, piły do cięcia poprzecznego, piły 
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taśmowe, linie technologiczne do przerzynki drewna, centra obróbcze, korowarki, rębaki, 

grubościówki, tokarki, wiertarki poziome i pionowe, frezarki dolnowrzecionowej, szlifierki 

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

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

w kontrolowanych podmiotach eksploatuje się 555 maszyn i urządzeń do obróbki drewna, co 

stanowi, że na jeden kontrolowany zakład przypada ok. 7,9 maszyn do obróbki drewna. 

Wypadki przy pracy. 

W kontrolowanych zakładach w latach 2015 - 2017, zarejestrowano 22 wypadków 

przy pracy. 

Tabela 17 Informacja o wypadkach przy pracy 

Rok 

Liczba wypadków przy pracy Wskaźnik 

częstotliwości 

wypadków na 

1000 

pracujących 

Ogółem 

w tym: 

śmiertelne ciężkie zbiorowe lekkie 

2015 r. 6 0 1 0 5 4,81 

2016 r. 8 0 0 0 8 7,69 

2017 r. 8 0 0 0 8 7,69 

  Do obliczenia wskaźnika wypadkowości przyjęto stałą liczbę pracujących w 

kontrolowanych podmiotach tj. 962 osoby. 

 

Z analizy dokumentacji kontrolnej, stwierdzono, że w kontrolowanych podmiotach w 

latach 2015-2017, miały miejsce 22 wypadki przy pracy w tym jeden ciężki. 

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

okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy charakterystycznych dla branży przetwórstwa 

drzewnego, co przedstawiają zapisy z przykładowych protokołów z kontroli: 

 kontrola nr  1 - pracownik w dniu zdarzenia wykonywał pracę obsługując pilarkę 

tarczową DPTA-40 wykonując cięcie wzdłużne listewek. Podczas cięcia jednej z listew,  

w końcowym jego etapie pracownik lewą ręką ubraną w rękawicę ochronną usuwał 

pojedynczy odpad. Czynność realizowana była podczas pracy pilarki i rękawica została 

pochwycona przez tarczę, – co spowodowało powstanie ran szarpanych palców II-V ręki 

lewej, amputację paliczków dystalnych palców II i V oraz rany szarpane palców II i IV, 

otwarte zwichnięcie stawów międzypaliczkowych palca I. Zespół powypadkowy, jako 

przyczyny wypadku przy pracy ustalił: pochwycenie przez wirującą tarczę pilarki rękawicy 
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ochronnej lewej dłoni poszkodowanego, obsługa pilarki w rękawicach ochronnych. Zdarzenie 

zostało zakwalifikowane, jako „indywidualne, ciężkie powodujące czasową niezdolność do 

pracy”. 

 kontrola nr 2 - w dniu 22.08.2016 r., wypadkowi przy pracy uległa pracownica 

podczas obsługi testera typu M-127 do zszywania boczków skrzynek. W czasie odbierania 

z taśmy zszytego boczku, odruchowo prawą ręką przesunęła zbyt do przodu i w bok pod 

taśmę między łańcuch a koło zębate, w wyniku, czego przyciśnięty został piąty palec tej 

ręki, a także nastąpiło zgniecenie opuszka. Jako przyczyny wypadku wskazano - 

odruchowe przesuniecie się ręki z taśmy na obracający się łańcuch, a koło zębate podczas 

chwytania zszytego elementu do skrzynek, - zaskoczenie niespodziewanym zdarzeniem. 

Pośrednimi przyczynami wypadku było – rutyna, – pośpiech, - przedostanie się ręki w strefę 

niebezpieczną pracujących podzespołów maszyny. 

Skutki wypadków - urazowa amputacja dystalnego palca piątego ręki prawej. Wypadek 

spowodował czasową niezdolność pracownika do pracy. 

Z przytoczonych przykładów wypadków przy pracy wynika, że przyczynami 

wypadków były wynikiem nieprawidłowych zachowań pracowników, polegających, m.in. na 

operowaniu kończynami górnymi w strefie zagrożenia, nieuwaga poszkodowanych 

pracowników podczas wykonywania pracy, lekceważenie zagrożeń, a także użytkowanie 

maszyn niespełniających wymagań bezpieczeństwa. 

Czynniki szkodliwe, uciążliwe występujące w zakładzie 

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

występowanie przekroczeń NDS, NDN, co przedstawia poniższe zestawienie. 

 

Czynnik szkodliwy, uciążliwy 

Liczba osób pracujących 

w warunkach przekroczonych 

NDS/NDN 

Substancje chemiczne Rakotwórcze, mutagenne, inne 0 

Pył 
całkowity 4 

drewna twardego 0 

Hałas 147 

Wibracja (drgania) 1 

Mikroklimat gorący 0 

Inne 0 
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Kontrole przeprowadzone przez inspektorów pracy w obszarze czynników 

szkodliwych występujących w środowisku pracy wykazały, m. in: 

 w 33 kontrolowanych podmiotach nie przeprowadzono badań i pomiarów czynników 

szkodliwych – hałasu, co wynikało z niewytypowania czynnika szkodliwego 

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

przeprowadzenia badań i pomiaru hałasu występującego w środowisku pracy, co 

stanowi 47,1 % objętych kontrolą, (przy 38,7% objętych kontrolą w 2017 r.), 

 w 24 kontrolowanych podmiotach nie przeprowadzono badań i pomiarów czynników 

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

pracy, z nieprzeprowadzenia badań i pomiaru bądź nie terminowego przeprowadzenia 

badań i pomiaru pyłu występującego w środowisku pracy, co stanowi 34,3 % objętych 

kontrolą, (przy 34,9 % objętych kontrolą w 2017 r.), 

 w 8 kontrolowanych podmiotach nie przeprowadzono badań i pomiarów czynników 

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

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

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

co stanowi 11,4 % objętych kontrolą, (przy 1,9 % objętych kontrolą w 2017 r.), 

 w 4 kontrolowanych podmiotach nie przeprowadzono badań i pomiarów czynników 

szkodliwych – substancji i mieszanin chemicznych, co wynikało z niewytypowania 

czynnika szkodliwego w środowisku pracy, z nieprzeprowadzenia badań i pomiaru 

bądź nie terminowego przeprowadzenia badań i pomiaru substancji i mieszanin 

chemicznych występującego w środowisku pracy, co stanowi 5,7 % objętych kontrolą, 

(przy 3,8 % objętych kontrolą w 2017 r.), 

Komentarz do wyników kontroli. 

Wyniki kontroli wskazują na niezadowalający stan bezpieczeństwa i higieny pracy 

w kontrolowanych podmiotach. Kontrole w tym zakresie ujawniły liczne naruszenia 

przepisów, które były przedmiotem regulacji nakazowych. Ujawnione nieprawidłowości 

w szczególności dotyczyły:  

 maszyn i urządzeń technicznych. Podczas kontroli sprawdzono 555 maszyn 

i urządzeń do obróbki drewna. Znaczącą skalę nieprawidłowości stwierdzono w zakresie 

wyposażenia maszyn w odpowiednie osłony i urządzenia ochronne oraz elementy 

zabezpieczające przed dostępem pracowników do stref niebezpiecznych, co 

stwierdzono w przypadku 35 kontrolowanych podmiotów, co stanowi 50% 

kontrolowanych zakładów, ( przy 57,5 % w 2017 r). Znaczącą skalę nieprawidłowości 

dotyczyły układy sterowania w przedmiocie doboru, pierwszeństwa układu zatrzymania 

nad uruchomieniem, urządzeń do zatrzymania awaryjnego maszyn, co stwierdzono u 14 
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kontrolowanych podmiotów, co stanowi 20 % kontrolowanych podmiotów ( przy 31,1 % 

w 2017 r). Nieprawidłowości dotyczące elementów sterowniczych w przedmiocie 

widoczności, identyfikacji, oznakowania, usytuowania, stwierdzono u 7 kontrolowanych 

podmiotów, co stanowi 10 % kontrolowanych podmiotów ( przy 19,8 % w 2017 r). 

Ponadto w 9 kontrolowanych podmiotach nie zapewniono obudowy lub urządzeń 

wyciągowych pyłu. Wyniki kontroli wskazują również, że pracodawcy nie przeprowadzili 

kontroli wstępnych i okresowych maszyn do obróbki drewna. Dotyczy to 15 podmiotach 

objętych kontrolą, co stanowi 21,4 % kontrolowanych podmiotów (przy 24,5 % w 2017 r).   

 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). 

Nieprawidłowości związane eksploatacji urządzeń i instalacji energetycznych, 

stwierdzono w 16 podmiotach, co stanowi 22,8 % zakładów objętych kontrolą, kierując 

do pracodawców 36 decyzji, ( przy 22,6 % w 2017 r).   

 potwierdzeniu pomiarami ochrony przeciwporażeniowej, polegające na 

nieprzeprowadzeniu badań instalacji elektrycznej dla celów oceny skuteczności ochrony 

przeciwporażeniowej, co stwierdzono w 34 kontrolowanych podmiotach, co stanowi 48,6 

% zakładów objętych kontrolą, kierując do pracodawców 40 decyzji, ( przy 41,5 % 

w 2017 r).   

 transportu i magazynowania, w szczególności polegających na składowaniu odpadów 

poprodukcyjnych. Nieprawidłowości związane z doborem miejsc magazynowania 

i składowania materiałów i wyrobów, stwierdzono podczas 15 kontroli, co stanowi 21,4 % 

zakładów objętych kontrolą. Nieprawidłowości związane z przechowywaniem 

i magazynowaniem materiałów niebezpiecznych w tym gazów, substancji i mieszanin 

chemicznych, stwierdzono w 5 kontrolowanych podmiotach. 

 organizacji i procesów pracy, w tym nie opracowywaniu i udostępnianiu pracownikom 

instrukcji bezpieczeństwa w tym instrukcji obsługi eksploatowanych w zakładzie maszyn 

i urządzeń, instrukcji suszenia tarcicy, instrukcji impregnacji drewna, co stwierdzono 

w 38 kontrolowanych podmiotach, co stanowi 54,3 % zakładów objętych kontrolą (przy 

53,8 % w 2017 r). Nie opracowaniu wykazu prac szczególnie niebezpiecznych oraz 

wymagań bezpieczeństwa dotyczących ich wykonywania, co stwierdzono 

w 5 kontrolowanych zakładach, co stanowi 7,14% (przy 18,87 % w 2017 r). 

 wyposażenia pracowników w środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie 

robocze, w tym na nie przydzielaniu pracownikom środków ochrony indywidualnej, 
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odzieży i obuwia roboczego obowiązującego na danym stanowisku pracy zgodnie 

z obowiązującą tabelą norm u danego pracodawcy; nie ustaleniu zasad przydziału 

odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, nie prowadzeniu 

ewidencji wydanej odzieży i obuwia roboczego, nie wypłaceniu ekwiwalentu pieniężnego 

za pranie i konserwację odzieży i obuwia roboczego, nie wypłacaniu ekwiwalentu 

pieniężnego za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego. Nie prawidłowości 

związane z wyposażeniem pracowników w środki ochrony indywidualnej stwierdzono 

w 9 zakładach, co stanowi 12,8 %, (przy 11,3 % w 2017 r). Nieprawidłowości związane 

z wyposażeniem pracowników w odzież i obuwie robocze stwierdzono w 5 zakładach, co 

stanowi 7,14 %, (przy 20,7 % w 2017 r). Ponadto w przypadku 14 podmiotach, nie 

ustalenie zasad przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony 

indywidualnej dotyczyło 14 kontroli, a nie zaprowadzenie ewidencji wydanej odzieży 

i obuwia roboczego, dotyczyło 8 podmiotów. 

 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 

i niebezpiecznych występujących przy wykonywaniu określonej pracy. W 30 z 70 

zakładów objętych kontrolą, stwierdzono naruszenia przepisów dotyczących nie 

przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego na zorganizowanych stanowiskach pracy, 

co stanowi 42,8 % zakładów objętych kontrolą (przy 35,9 % w 2017 r), a w 11 zakładach 

nie dokonano aktualizacji oceny ryzyka zawodowego. 

 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. W 13 z 70 

zakładów objętych kontrolą, stwierdzono naruszenie przepisów dotyczących 

profilaktycznej ochrony zdrowia, co stanowi 18,6 % zakładów objętych kontrolą (przy 17 

% w 2017 r). 

 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. W 23 z 70 zakładów objętych kontrolą, 



 

  
Strona 94 

 

  

stwierdzono naruszenie przepisów dotyczących dopuszczaniu pracowników bez szkoleń 

w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, co stanowi 32,8 % zakładów objętych 

kontrolą (przy 31,2 % w 2017 r). Ponadto w 5 z 70 zakładów objętych kontrolą, 

stwierdzono nie ukończenie przez pracodawców lub osoby kierujące pracownikami 

szkoleń okresowych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracodawców 

i innych osób kierujących pracownikami.  

 kwalifikacji zawodowych pracowników. W 5 z 70 zakładów objętych kontrolą, 

stwierdzono naruszenie przepisów w zakresie dodatkowych kwalifikacji, co stanowi 7,14 

% zakładów objętych kontrolą, (przy 10,4 % w 2017 r). Stwierdzone nieprawidłowości 

dotyczyły braku kwalifikacji w zakresie obsługi środków transportu 

wewnątrzzakładowego, braku kwalifikacji do obsługi pilarek mechanicznych do ścinki 

drzew eksploatowanych na terenie kontrolowanych zakładów, braku kwalifikacji 

w zakresie eksploatacji kotła c.o. na paliwa stałe o mocy powyżej 50 kW.  

 służby bhp, które polegały na: nie zapewnieniu w zakładzie funkcjonowania służby bhp, 

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. W 3 ze 70 

zakładów objętych kontrolą nie zapewniono funkcjonowania służby bhp, a w 7 zakładach 

nie przeprowadzano okresowych kontroli stanu bhp.  

Przykłady nieprawidłowości 

Podczas kontroli nr 3 inspektor pracy stwierdził szereg nieprawidłowości, które 

zostały zobrazowane poniższymi fotografiami. 
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 pilarka do cięcia wzdłużnego ustawiona w obiekcie II – nie została wyposażona w stół 

roboczy, nie została wyposażona w klin rozszczepiający oraz nie została wyposażona 

w osłonę narzędzia tnącego – kaptur ochronny oraz osłony przekładni pasowej napędu 

pilarki. Stwierdzone nieprawidłowości przedstawiają fotografie poniżej. 

 w dniu kontroli, tj. 5.09.2018 r., w hali traków pracownicy wykonywali prace związane 

z cięciem wzdłużnym drewna sosnowego obsługując trak pionowy FOD znajdujący się 

po lewej stronie hali traków, przy którym nie zapewniono sprawnej osłony 

zabezpieczającej przed dostępem do elementów ruchomych przenoszących napęd na 

zespół tnący. Zainstalowana osłona wykonana z siatki metalowej posiada uszkodzenia 

mechaniczne umożliwiające dostęp do elementów ruchomych traka. Ponadto 

zainstalowaną osłonę wykonaną z siatki metalowej można otworzyć podczas pracy traka 

bez użycia jakichkolwiek narzędzi. Stwierdzone nieprawidłowości przedstawiają 

fotografie poniżej. 

Fot. 19 Pilarka tarczowa bez kaptura, klina rozczepiającego 
 i stołu 

Fot. 21 Fot. 22 

Fot. 20 
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Uzyskane efekty 

Inspektorzy pracy w przeprowadzonych 70 kontrolach w 69 podmiotach, wydali środki 

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

pracy, w tym technicznego bezpieczeństwa pracy: 

 łączna liczba decyzji 705, w tym 704 decyzji w ramach tematu 110K, 

 liczba decyzji ustnych: 124, w tym 123 decyzji w ramach tematu 110K, 

 liczba decyzji z rygorem natychmiastowej wykonalności: 153,  

 liczba decyzji wstrzymania prac: 3,  

 liczba decyzji wstrzymania eksploatacji maszyn 54,  

 liczba decyzji skierowania do innych prac: 4, kierując do innych prac 7 osób,  

 liczba decyzji wykonania pomiarów czynników szkodliwych i uciążliwych: 20,  

 liczba decyzji ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków: 0,  

 liczba wniosków w wystąpieniach: 86, 

 liczba poleceń ustnych: 0, 

 liczba wykroczeń: 37, 

 liczba mandatów karnych: 8 na kwotę 8 000 zł,  

 liczba wniosków wychowawczych: 22,  

 liczba wniosków do sądu: 0 

Na ogółem wydanych 704 decyzji nakazowych w temacie 110K/2018, zostało 

wykonanych łącznie 558, co stanowi 79,15 % ogółu decyzji. Decyzje wydane w ramach 

realizacji tematu 110K dotyczyły 3056 pracowników. 

Podobna sytuacja dotyczy wydanych 86 wniosków w wystąpieniach w temacie 

110K/2018, z czego zrealizowano lub/i wdrożono do realizacji 48, co stanowi 55,81 %. 

Wnioski wydane w ramach realizacji tematu 110K dotyczyły 224 pracowników. 

Działania prewencyjne 

Inspektorzy w trakcie czynności kontrolnych udzielili łącznie 209 porad, w tym 122 

porad technicznych, 63 porad dotyczących zagadnień prawnych oraz 24 porad dotyczących 

legalności zatrudnienia. 

W następstwie kontroli przesłano do Urzędu Dozoru Technicznego 10 pism 

informujących o stwierdzonych w toku kontroli naruszeniach przepisów ustawy o dozorze 

technicznym. 

W roku 2018 zaproszono do udziału w programie (listownie i telefonicznie) ponad 66 

pracodawców. Były to zakłady pracy zarówno kontrolowane, jak i te, które nie miały jeszcze 

kontroli PIP. W dwóch szkoleniach uczestniczyło łącznie 20 pracodawców, z czego 
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6 podpisało kartę zgłoszenia do programu. Do końca roku 2018 nie wpłynęła zwrotnie żadna 

ankieta specjalistyczna wypełniona przez pracodawcę.  

Po przeprowadzonych przez okres dwóch lat kontrolach u pracodawców, którzy 

podjęli się realizacji programu, w grudniu 2018 r. wręczono 18 zaświadczeń 

potwierdzających ukończenie programu prewencyjnego „Ograniczanie zagrożeń 

zawodowych w zakładach zajmujących się produkcją  wyrobów tartacznych i wyrobów  

z drewna”. 

Wnioski 

Skala stwierdzonych nieprawidłowości wskazuje na potrzebę zintensyfikowania 

działań kontrolno – nadzorczych w zakresie przestrzegania przepisów i zasad 

bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach produkujących wyroby tartaczne i wyroby 

z drewna. W skontrolowanych zakładach stwierdzono nieprawidłowości, jednak ich skala 

była różna. W części zakładów występowały mniej istotne nieprawidłowości w szczególności 

w zakładach, które przystąpiły do programu prewencyjnego, uczestnicząc w szkoleniach 

organizowanych przez OIP we Wrocławiu, wypełniając ankietę w ramach samokontroli 

i poddały się audytowi kontrolnemu (5 podmiotów). 

Analizując dokumentację pokontrolną inspektorów pracy należy wskazać następujące 

przyczyny występowania nieprawidłowości w obszarze czynników szkodliwych 

występujących w środowisku pracy, poprzez: 

 brak i/lub znikomą analizą narażenia (zagrożenia) – brak identyfikacji zagrożeń 

w odniesieniu do prowadzonego procesu technologicznego,  

 brak separacji stanowisk emitujących hałas w związku z brakiem technicznych 

możliwości umieszczenia np. obrabiarek do drewna w osobnych pomieszczeniach 

(powyższe obrabiarki ustawione na ogół w jednej hali produkcyjnej), 

 brak możliwości technicznych ograniczenia narażenia – zagrożenia hałasem 

emitowanym przez maszyny i urządzenia techniczne do obróbki drewna,  

 pracodawcy ograniczając nakłady finansowe na poprawę warunków pracy, tym samym 

ochronę pracowników świadczących pracę w warunkach zagrożenia czynnikami 

związanymi ze środowiskiem pracy, swoje działania ograniczają w zdecydowanej 

większości do przeprowadzania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia 

występujących w środowisku pracy oraz do wyposażania pracowników w środki ochron 

indywidualnych. 

Przeprowadzone kontrole przez inspektorów pracy wykazały jednakże, że występują 

problemy w zakresie wyposażania pracowników pracujących w warunkach zagrożenia 

hałasem w odpowiednio dobrane ochrony indywidualne; Laboratoria przeprowadzające 

badania i pomiary np. czynnika szkodliwego dla zdrowia, jakim jest narażenie na hałas, nie 
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dokonywały doboru ochronników słuchu w zależności od poziomu narażenia, a także 

indywidualnych predyspozycji pracowników;  

Osobnym problemem pozostaje brak opracowywania konkretnych i adekwatnych do 

występującego zagrożenia programów działań organizacyjno-technicznych po przekroczeniu 

wartości NDN hałasu. 

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 wypadkowe przy pracy; 

 podnoszeniu wiedzy z zakresu prawa pracy, w tym przepisów bhp, wśród pracodawców, 

jaki i pracowników.  

Wobec powyższego, w dalszym ciągu należy kontynuować działania kontrolne 

w branży przemysłu drzewnego, w szczególności koncentrując się zagadnieniach 

związanych z użytkowaniem obrabiarek do drewna.  

Ponadto należy podejmować wszelkie działania promujące różnego rodzaju 

przedsięwzięcia edukacyjno-informacyjne dotyczące metod ograniczania pracy w warunkach 

zagrożenia czynnikami związanymi ze środowiskiem pracy. 
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VI. Działania nadzorczo- kontrolne w obszarze prawnej 

ochrony pacy 

1. Przestrzeganie zakazu zawierania umów cywilnoprawnych 
w warunkach wskazujących na istnienie stosunku pracy 

Informacje ogólne 

Kontroli poddano podmioty zatrudniające pracowników oraz osoby świadczące pracę 

na podstawie umów prawa cywilnego, wykonujące działalność gospodarczą w różnych 

branżach takich jak: budowlana, gastronomiczno-hotelarska, agencji ochrony osób i mienia 

oraz podmioty nie będące przedsiębiorcami. Zgodnie z założeniami kontroli w temacie 

poddawano każdy podmiot, jeżeli powierzał wykonywanie pracy na podstawie umowy prawa 

cywilnego. 

W okresie sprawozdawczym w Okręgowym Inspektoracie Pracy we Wrocławiu: 

 kontrolą objęto 1 124 podmiotów,  

 w których przeprowadzono łącznie 1 195 kontroli. 

Informacja o liczbie kontroli, w których inspektorzy pracy zakwestionowali 
zatrudnienie na podstawie umów cywilnoprawnych. 

W okresie sprawozdawczym w Okręgowym Inspektoracie Pracy we Wrocławiu 

inspektorzy pracy zakwestionowali zatrudnienie na podstawie umów cywilnoprawnych w 81 

kontrolach (co stanowi 6,8% ogółu kontroli). 

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

W okresie sprawozdawczym 2018 w Okręgowym Inspektoracie Pracy we Wrocławiu 

przeprowadzono kontroli skargowych: 

Tabela 18 liczba kontroli skargowych, w których inspektorzy pracy stwierdzili nieprawidłowości (w odniesieniu do 
skarg dotyczących nieprawidłowości w zakresie wyboru formy zatrudnienia). 

Lp. Skarga z kodem 
Ilość kontroli w związku ze skargami 

w których stwierdzono nieprawidłowości 

1 
LB01- zawarcie umowy zlecenia w 

warunkach art. 22 k.p. 

6 

2 
LB02- zawarcie umowy o dzieło w warunkach 

art. 22 k.p. 

0 

3 LB03- inne umowy cywilnoprawne 0 
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Łącznie skarg 59 w tym z kodem:  

 LB01 – 51; 

 LB02 – 8; 

 LB03 – 0. 

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

 W okresie sprawozdawczym 2018 r. w Okręgowym Inspektoracie Pracy we Wrocławiu 

inspektorzy pracy: 

 skierowali 66 wniosków w wystąpieniach; 

 wydali 32 poleceń ustnych. 

Wyjaśnienie przyczyn niekierowania powództw o ustalenie istnienia stosunku 
pracy 

 Według informacji przekazanych przez inspektorów pracy, podobnie jak w poprzednich 

latach istotnym aspektem był brak zainteresowania osób świadczących pracę w uwikłanie się 

w proces sądowy, którego wynik jest niepewny i w przypadku niekorzystnego 

rozstrzygnięcia, naraża „pracownika” na ryzyko poniesienia znacznych kosztów. Ponadto 

inicjowanie przez inspektorów pracy postępowań sądowych o ustalenie istnienia stosunku 

pracy przy braku woli uczestnictwa „pracownika” w procesie (osoba, na rzecz której inspektor 

pracy wytoczył proces nie jest zobowiązana zostać jego stroną) minimalizuje możliwość 

pozytywnego rozstrzygnięcia. 

 W dalszym ciągu sądy pracy rozstrzygają w sposób bardzo nieprzewidywalny i często 

w podobnych stanach faktycznych rozbieżny, co powoduje nieakceptowalne ryzyko dla 

inspektora pracy jako strony powodowej. W rozmowie z inspektorami pracy potencjalni 

pracownicy często sygnalizują obawę utraty zatrudnienia oraz destabilizacji z tym związanej, 

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

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

którzy często są aktualnymi pracownikami pozwanego podmiotu i dokonują swoistej „selekcji 

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

Na marginesie należy podnieść, że przyjęty okres sprawozdawczy (od 1 stycznia do 31 

grudnia 2018) oraz metodyka analizy polegająca na ujmowaniu w sprawozdaniu wyłącznie 

spraw sądowych wniesionych i rozstrzygniętych w okresie sprawozdawczym, powoduje 

pomijanie spraw wykraczających poza jego ramy czasowe. Przykładowo: w sierpniu 2017 r. 

inspektor pracy skierował do Sądu Rejonowego IV Wydziału Pracy i Ubezpieczeń 

Społecznych w Legnicy (sygn. akt VI P 176/17) pozew o ustalenie istnienia stosunku pracy. 
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Sąd po przeprowadzeniu postępowania wydał wyrok ustalający istnienie stosunku pracy 

(wyrok z dnia 29.06.2018 r.). Pozwany przedsiębiorca złożył apelację do Sądu Okręgowego 

V Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Legnicy (sygn. akt V P 91/18), która została 

oddalona (wyrokiem z dnia 29.11.2018 r.). W tym też dniu wyrok stał się prawomocny. 

Generalnie opisana powyżej sprawa nie została wykazana jako zakończona w sprawozdaniu 

za 2017 r. (wykazano ją jako będącą w toku), zaś w sprawozdaniu za 2018 r. nie ma pozycji 

powalającej do kwestii powrócić i naświetlić rodzaj rozstrzygnięcia. Zatem w efekcie 

przyjętych reguł sprawozdawczych system nie pokazuje rzeczywistości. 

Przykłady naruszeń przepisów:  

Na podstawie dokumentacji można wskazać, jako na szczególnie rażące naruszenia 

przepisów w firmach z terenu Dolnego Śląska 

 Firma A: stan zatrudnienia pracujące 36 osoby, w tym w ramach stosunku pracy 28 

osób. Kontrola wykazała, że pracodawca powierzył wykonanie pracy 8 osobom na 

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

było m.in. wykonywanie prac związanych z pakowaniem produktów. Kontrola wykazała, 

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

dyscypliny pracy i bezpośredniego nadzoru były charakterystyczne dla umowy o pracę. 

W wyniku kontroli inspektor pracy skierował wystąpienie w stosunku do osoby 

zainteresowanej zmianą prawnego charakteru zatrudnienia. W wyniku kontroli 

pracodawca zaniechał zawierania umów cywilnoprawnych oraz przekwalifikował umowę 

zlecenie na umowę o pracę. W stosunku do osoby odpowiedzialnej wyciągnięto 

konsekwencje prawne; 

 Firma B: stan zatrudnienia pracujące 2 osoby, w tym w ramach stosunku pracy 2 osoby. 

Inspektor pracy skontrolował 3 umowy z osobami, z którymi zawarto na piśmie umowy 

nazwane zleceniem. Przedmiotem zlecenia były prace ogólnobudowlane. Kontrola 

wykazała, że sposób wykonania umów (w szczególności w zakresie rozkładu czasu 

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

o pracę. Na polecenie inspektora pracy przedsiębiorca przekwalifikował 3 umowy 

zlecenia na umowy o pracę. W związku z reakcją osoby odpowiedzialnej za 

wykroczenie, polegającą na usunięciu uchybienia, inspektor pracy odstąpił od ukarania, 

poprzestając na skierowaniu środka oddziaływania wychowawczego; 

 Firma C: stan zatrudnienia pracujące 3 osoby, w tym w ramach stosunku pracy 3 osób. 

Kontrola wykazała, że w okresie poprzedzającym kontrolę pracodawca powierzył 

wykonanie pracy osobie skierowanej do pracy przez Powiatowy Urząd Pracy. Strony nie 

zawarły umowy na piśmie. Przedmiotem umowy były usługi projektowe i grafika 

komputerowa. Kontrola wykazała, że sposób wykonania umów, w szczególności 
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w zakresie rozkładu czasu pracy, dyscypliny pracy i bezpośredniego nadzoru był 

charakterystyczny dla umowy o pracę. W wyniku kontroli pracodawca zaniechał 

zawierania umów cywilnoprawnych oraz przekwalifikował umowę zlecenie na umowę 

o pracę. Kontrolę przeprowadzono we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy  

w Dzierżoniowie. 

Wskazanie najczęstszych przyczyn naruszeń prawa 

Inspektorzy pracy w toku rozmów przeprowadzonych z koordynatorem tematu 

wskazali, że według ich wiedzy oraz z relacji pracodawców i osób reprezentujących podmioty 

kontrolowane (które ujawniono inspektorom pracy) najczęstszymi przyczynami naruszenia 

prawa były: 

 względy ekonomiczne związane z zatrudnieniem na podstawie umów prawa pracy,  

 silna ochrona wynagrodzenia za pracę, co stanowi szczególne ryzyko 

w przypadku gorszej koniunktury (niekoniecznie w skali ogólnej, często 

wynikającej z indywidualnych problemów podmiotu zatrudniającego) 

i 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, 

 zwiększone ryzyko dotyczące zatrudnienia osób kończących naukę (absolwentów 

szkół), związane z brakiem doświadczenia zawodowego i niezbędnych umiejętności 

w danej pracy, 

 ryzyko zatrudnienia związane z uprawnieniami rodzicielskimi, w szczególności 

długotrwałą nieobecnością pracownika w pracy, 

 znaczne koszty ubezpieczeń społecznych, 

 możliwość wpływania związków zawodowych na kwestie związane z zatrudnieniem, 

 szerszy zakres ingerencji państwa, w postaci możliwości kontroli i nadzoru 

prowadzonego przez uprawnione organy, 

 niechęć osób zatrudnianych do ujawniania źródeł dochodu, również ze względu na 

chęć uniknięcia egzekucji komorniczych i ujawnienia źródeł oraz wysokości dochodu 

(również z uwagi na pomoc socjalną państwa opierającą się na progach 

dochodowych osób lub rodzin). 
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Uzyskane efekty 

W wyniku przeprowadzonych w 2018r. ogólnej liczby 1 195 kontroli, przeprowadzonych 

w 1 124 podmiotach, stwierdzono uchybienia w 98 przypadkach, czyli w 6,8 % ogółu. 

Łącznie w podmiotach kontrolowanych świadczyło pracę 112 727 osób, w tym 86 624 

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

zatrudnionych jest sumowana). 

Kontrole skutkowały tym, że inspektorzy pracy: 

 skierowali 66 wniosków w wystąpieniach, którymi objęto 111 osób. Statystyka ta nie 

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

podmioty kontrolowane usunęły nieprawidłowość dobrowolnie, bez konieczności 

uprzedniego wydania środka nadzorczego (np. pod wpływem poradnictwa prawnego 

udzielonego przez inspektora pracy w toku kontroli); 

 wydali 32 polecenia ustne, którymi objęto 54 osoby. 

W związku z przeprowadzonymi postępowaniami wyjaśniającym dotyczącymi wykroczeń  

z art. 281 pkt. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – k.p., inspektorzy pracy, stwierdzili 

popełnienie 39 wykroczeń, co skutkowało: 

 skierowaniem 4 wniosków o ukaranie do wydziałów karnych sądów rejonowych, 

 nałożeniem 15 mandatów karnych (na łączną kwotę 21 200 zł), 

 reakcją w 19 przypadkach było zastosowanie środka oddziaływania wychowawczego. 

W żadnym przypadku inspektorzy pracy nie stwierdzili uzasadnionego podejrzenia 

popełnienia przestępstwa (z art. 218 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. k.k.) i nie kierowali 

zawiadomienia do organów ścigania (nie dotyczy art. 219 k.k.). 

Podjęte działania prewencyjne w toku kontroli, zgodnie z analizą dokumentacji 

z kontroli, jak i z informacji uzyskanych od inspektorów pracy, porad prawnych udzielono 

głównie pracodawcom oraz osobom zajmującym się sprawami kadrowymi. Porady skupiły 

się na tematyce prawnej dotyczącej legalności zawierania umów o charakterze 

cywilnoprawnym i ograniczeń w tym zakresie wynikającym z prawa pracy. W trakcie kontroli 

inspektorzy pracy udzielili około 500 porad prawnych związanych z tematyką art. 22 k.p. 

(z łącznie udzielonych: 1988 porad dotyczących prawnej ochrony pracy i 718 porad 

dotyczących legalności zatrudnienia). 

Jako przykłady szczególnych osiągnięć inspektorów pracy można wskazać wyniki 

kontroli w podmiotach: 

 Pracodawca wykonując wniosek zawarty w wystąpieniu przekwalifikował umowy 

nazwane zleceniem w umowę o pracę z jedną osobą. Ponadto zaprzestał dalszego 

zatrudniania osób na podstawie umów prawa cywilnego w warunkach, w jakich realizuje 
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się stosunek pracy oraz wyrównał różnicę świadczeń pieniężnych wynikających z różnic 

systemowych, wypłacając kwotę 7 905,50 zł brutto; 

 przedsiębiorca wykonując polecenie inspektora pracy przekwalifikował umowy nazwane 

zleceniem w umowy o pracę z 3 osobami; 

 pracodawca wykonując wniosek zawarty w wystąpieniu przekwalifikował umowę 

nazwaną zleceniem w umowę o pracę z jedną osobą. Ponadto zaprzestał dalszego 

zatrudniania osób na podstawie umów prawa cywilnego w warunkach, w jakich realizuje 

się stosunek pracy oraz wyrównał różnicę świadczeń pieniężnych wynikających z różnic 

systemowych, wypłacając kwotę 1 626,09 zł brutto. 

Komentarz do wyników kontroli i analiza zjawiska 

W zależności od PKD kontrolowanych podmiotów, ich procentowy udział kształtował się 

następująco: 

 

Lp. Rodzaj działalności wg. PKD 

Liczba kontroli 

ogółem/ Kontroli 

w których stwierdzono 

uchybienia 

Procentowy 

udział kontroli, 

w których 

stwierdzono 

uchybienia 

1. Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo  13/0 0 

2. Górnictwo i wydobywanie 10/0 0 

3. Przetwórstwo przemysłowe 204/17 8,3 

4. Wytwarzanie energii 5/2 40,0 

5. Dostawa wody 23/0 0 

6. Budownictwo 136/22 16,2 

7. Handel i naprawy 250/11 4,4 

8. Transport i gospodarka magazynowa 68/11 16,2 

9.  Zakwaterowanie i usługi gastronomiczne 116/5 4,3 

10. Informacja i komunikacja 19/0 0 

11. Finanse i ubezpieczenia 8/0 0 

12. Obsługa rynku nieruchomości 20/0 0 

13. Działalność profesjonalna 40/1 2,5 

14. Usługi administrowania 97/5 5,2 

15. Administracja publiczna 28/0 0 

16. Edukacja 40/1 2,5 

17. Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 68/6 8,8 

18. Kultura, rozrywka i rekreacja 25/0 0 

19. Pozostała działalność usługowa 25/0 0 
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20. Inne 0/0 0 

21. Łącznie 1195/81 6,8 

 

 

Tabela 19 Wielkości zatrudnienia wśród skontrolowanych podmiotów 

L.p. Wielkość zatrudnienia 
Liczba skontrolowanych 

podmiotów 

1 do 9 pracowników  424 

2 od 10 pracowników - do 49 pracowników 391 

3 od 50 pracowników - do 249 pracowników 208 

4 powyżej 250 pracowników 109 

5 Łącznie 1124 

Tabela 20 Forma prawna według sektorów, wśród skontrolowanych podmiotów 

L.p. Według sektorów gospodarki 
Liczba skontrolowanych 

podmiotów 

1 W sektorze prywatnym 993 

2 W sektorze publicznym  123 

3 W sektorze zrównoważonym 1 

4 Nieokreślona własność  7 

Tabela 21 Zestawienie kontroli według kryterium pochodzenia własności 

Lp. Według formy własności: 
Liczba skontrolowanych 

podmiotów: 

1 własność prywatna krajowa 841 

2 własność zagraniczna  81 

3 własność prywatna mieszana  71 

Tabela 22 Zestawienie kontroli w sektorze publicznym według kryterium własności 

Lp. Własność publiczna 
Liczba skontrolowanych 

podmiotów: 

1 Państwowa 19 

2 samorządowa  103 

3 mieszana  1 

 

Z danych zgromadzonych w wyniku kontroli przeprowadzonych w ramach realizacji 

powyższych  zagadnień wynika, że: 

 Największą liczbę podmiotów jaką objęto czynnościami kontrolnymi stanowią podmioty: 

 o prywatnej formie własności, 
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 zatrudniające pracowników w ilości mieszczącej się w grupie od 9 osób.  

 Największą liczbę uchybień stwierdzono w czasie kontroli podmiotów w sektorze:  

 prywatnym - własności krajowej, 

 publicznym - własności samorządowej; 

Biorąc pod uwagę rodzaj działalności wg PKD w większości kontrolowane zakłady zaliczono 

do grup (w kolejności, pierwsza czwórka z 22 grup objętych kontrolami):  

 handel i naprawy – 250 kontroli; 

 przetwórstwo przemysłowe – 204 kontrole; 

 budownictwo –136 kontroli; 

 zakwaterowanie i usługi gastronomiczne –116 kontroli; 

Biorąc pod uwagę rodzaj działalności wg PKD najwięcej uchybień stwierdzono (w kolejności, 

pierwsza czwórka z 22 grup podmiotów objętych kontrolami wg procentu uchybień w danej 

grupie, a nie ilości bezwzględnej uchybień):  

 wytwarzanie energii – 40,0 % 

 budownictwo – 16,2 %, 

 transport i gospodarka magazynowa – 16,2 %; 

 opieka zdrowotna i pomoc społeczna – 8,8, %. 

Informacja o współpracy z innymi organami, stowarzyszeniami, partnerami 

społecznymi itp. ze wskazaniem, na czym współpraca polegała. 

Inspektorzy pracy, w czasie spotkań z organizacjami związkowymi, pracodawcami i 

organizacjami pracodawców, przeprowadzili szkolenia oraz inne działania o charakterze 

propagującym praworządność w stosunkach pracy, w tym w zakresie dotyczącym legalności 

zawierania umów cywilnoprawnych. Według szacunkowych danych w 2 spotkaniach, wzięło 

udział około 30 przewodniczących i zastępców zakładowych organizacji związkowych,  

a także innych osób funkcyjnych. W spotkaniach, zorganizowanych wspólnie z organizacjami 

pracodawców, wzięło udział około 40 pracodawców i osób reprezentujących organizacje 

pracodawców. W trakcie spotkań rozdano materiały promocyjne dotyczące zagadnień 

związanych w prawną ochroną pracy. 

Inspektorzy pracy, w czasie dyżurów prawnych, realizowanych we współpracy z NSZZ 

„Solidarność” Zarządem Regionu Dolny Śląsk w Wałbrzychu oraz Świdnicy, udzielali porad 

prawnych tak w zakresie prawa materialnego jaki i procesowego dla osób zgłaszających taką 

potrzebę. W toku 10 spotkań udzielono porad prawnych zainteresowanym osobom. 

W czasie cyklicznych spotkań z przedstawicielami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

wymieniono się doświadczeniami i wnioskami wynikającymi z dotychczasowej działalności 

organów. W szczególności wskazano priorytety jakimi kierowały się organy w swojej 
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działalności. Ważną częścią spotkań była wymiana doświadczeń w zakresie rozpoznawania 

oraz eliminowania patologii w zatrudnieniu.  

W trakcie Konferencji w przedmiocie „Interakcja – Witamy na rynku pracy” 

zorganizowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Głogowie w Miejskim Centrum Kultury 

i skierowanej do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, inspektorzy pracy przekazywali 

wiedzę, mającą pomóc osobom wchodzącym na rynek pracy. W spotkaniu uczestniczyło ok. 

300 uczniów z głogowskich szkół. 

W dniu 23 listopada 2018 r. przedstawiciele OIP uczestniczyli w zorganizowanej przez 

Uniwersytet Wrocławski ogólnopolskiej konferencji naukowej z okazji jubileuszu pracy 

naukowej Profesora Zdzisława Kubota. Przedmiotem konferencji była tematyka "Umowy  

o zatrudnienie - rodzaje, charakter oraz skutki ich zawarcia w sferze prawa pracy  

i ubezpieczeń społecznych". 

W ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki, Ośrodek Szkolenia PIP przeprowadził 

Szkolenia dla seniorów w tematyce możliwości zarobkowania, w tym stosowanych rodzajów 

umów i możliwych nadużyć prawa. Działanie było dedykowane do odbiorcy masowego.  

 

Wnioski: 

 Dalsze prowadzenie działań mających na celu poszerzenie wiedzy przedsiębiorców, 

w tym pracodawców, pracowników oraz osób wykonujących pracę na podstawie umów 

prawa cywilnego w zakresie: 

 znajomości obowiązującego prawa, tak w jego aspekcie materialnym, jak 

i procesowym, w szczególności istoty podporządkowania jako cechy zatrudnienia 

pracowniczego (w szczególności prawidłowej organizacji czasu pracy) oraz 

istoty, a także zakresu swobody wykonania umowy jako cechy zatrudnienia 

niepracowniczego, 

 umiejętności doboru i gromadzenia materiału dowodowego niezbędnego do 

ewentualnych postępowań przed sądami. 

Podjęcie działań mających na celu poszerzenie wiedzy organów ścigania, 

w szczególności Policji, która w zasadzie prowadzi postępowania przygotowawcze 

w sprawach  o przestępstwa przeciwko prawom pracownika. Obecna praktyka pokazuje, że 

znajomość prawa pracy jest w dalszym ciągu niewystarczająca, co prowadzi do 

niezrozumienia jego istoty, często może mieć niekorzystny wpływ na przebieg, a w efekcie 

wynik postępowań karnych. 

W celu realizacji ww. postulatów byłoby pożądane wyodrębnienie wyspecjalizowanej 

grupy inspektorów pracy lub pracowników merytorycznych, którzy w oparciu o przygotowane 

centralnie programy, prowadziliby spotkania z funkcjonariuszami Policji, w ramach działań 

promujących praworządność i zmierzających do lepszego współdziałania organów. 
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W zakresie działań kontrolnych i innych, prowadzenie konsekwentnych działań 

kontrolnych i nadzorczych, łącznie z rekontrolami w zakładach (szczególnie produkcyjnych), 

w których stwierdzono zatrudnienie o charakterze cywilnoprawnym (niepracowniczym).  

Utworzenie grupy wyspecjalizowanych inspektorów pracy, którzy w sposób szczególny 

zajmowaliby się kontrolami w przedmiotowym temacie. Dobór inspektorów pracy powinien 

uwzględnić ich kwalifikacje oraz doświadczenie (praktykę) w prowadzeniu procesów przed 

sądami pracy.  

2. Kontrole placówek handlowych 

Celem kontroli było dokonanie oceny przestrzegania w placówkach handlu 

detalicznego o powierzchni handlowej powyżej 300m
2 

praworządności w stosunkach pracy, 

w tym bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych na terenie działania 

Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu. Czynności kontrolne zostały 

przeprowadzone przez inspektorów pracy w okresie od miesiąca stycznia do miesiąca 

grudnia 2018 r. 

Informacje o liczbie skontrolowanych jednostek oraz placówek i liczbie 
zatrudnionych pracowników. 

W ramach realizacji tematu kontroli poddano 14 jednostek handlu detalicznego 

o powierzchni handlowej powyżej 300m
2 

u 12 pracodawców, w których liczba pracujących 

wynosiła ogółem – 1 097 osób, w tym w ramach stosunku pracy – 987 osób. 

 
Poniżej znajduje się zestawienie wydanych i zrealizowanych środków prawnych oraz 

nałożonych mandatów, wniosków do sądu i powiadomień do prokuratury. 

Tabela 23 Zestawienie wydanych środków prawnych 

Tabela 24 Zestawienie nałożonych mandatów, wniosków do sądu i powiadomień do prokuratury. 

Mandaty Wnioski do sądu Powiadomienia 
prokuratury 

Środki wychowawcze 

Liczba Kwota Złożone Rozstrzygnięte kwota 
orzeczonej 

grzywny 

Liczba art. kk podjęte 
działania 

liczba Ostrzeżenie inne 

4 4000 0 0 0 0 0 0 4 4 0 

 

Liczba decyzji 
Liczba 

wystąpień  
Liczba wniosków 

Ogółem W tym płacowych   

Wydanych wykonanych Wydanych wykonanych Kwota 
wydana 

Kwota 
zrealizowana 

 wydanych wykonanych 

226 212 0 0 0 0 12 115 115 
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Tabela 25 Zestawienie stwierdzonych wykroczeń 

Liczba wykroczeń 
ogółem 

W tym    

  art. 281  art. 282  art. 283 inne 

19 0 5 14 0 

 
 

Liczba wniesionych i rozpatrzonych skarg.  

W toku kontroli rozpatrzono pięć skarg pracowniczych. Wszystkie z nich rozpatrywane 

były częściowo zasadne. Dotyczyły zagadnień prawa pracy oraz zakresu bezpieczeństw  

i higieny pracy.  

Liczba placówek w których ujawniono pracę w święta. 

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych w okresie objętym niniejszą 

informacją w jednostkach wielkopowierzchniowych nie stwierdzono zatrudniania 

pracowników w dni świąteczne, w których obowiązywał zakaz zatrudniania zgodnie  

z przepisami prawa pracy. 

Przykłady szczególnie wyróżniających się naruszeń przepisów w zakresie  

Prawna ochrony pracy: 

 Pracodawca nie podawał właściwych danych w świadectwie pracy wydawanym 

pracownikom, 

 Nie zaprowadzono dla pracowników indywidualnych akt osobowych dla pracowników. 

Nie potwierdzono na piśmie umowy o pracę w sytuacji ustawowych przesłanek jej 

zawarcia z pracownikiem, 

 Pracodawca nie naliczył i nie wypłacił dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych za 

pracę w 2016r oraz 2017r, 

 Prowadzona w zakładzie pracy ewidencja czasu pracy nie odzwierciedla rzeczywistego 

czasu pracy zatrudnionych pracowników. Brak było pełnej dokumentacji dotyczącej 

czasu pracy. W szczególności dotyczyło to braku pisemnych wniosków pracowników  

o udzielnie dnia wolnego w zamian za przepracowany czas w godzinach nadliczbowych, 

 Pracodawca w sklepie zatrudniał pracowników dwukrotnie w tej samej dobie 

pracowniczej, 

 Nie udzielono pracownikowi dnia wolnego, w zamian za pracę świadczoną w dzień 

wolny, wynikający z pięciodniowego tygodnia pracy, 

 Pracodawca nie zapewniał zatrudnionym pracownikom co najmniej 11 godzin 

nieprzerwanego odpoczynku dobowego, 
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 Pracodawca nie zapewnił zatrudnionym pracownikom prawa do co najmniej 35 godzin 

nieprzerwanego odpoczynku, obejmującego co najmniej 11 godzin nieprzerwanego 

odpoczynku dobowego, 

 Pracodawca nie udzielił urlopu wypoczynkowego nie później, niż do końca września 

następnego roku kalendarzowego pracownikom .  

Bezpieczeństwa i higieny pracy: 
 
Zaplecze higieniczno- sanitarne i środki ochrony osobistej  
 
 Brak odpowiedniego wyposażenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, przykładowo: 

 nie zapewnienie pod prysznicami mat antypoślizgowych, 

 brak odpowiedniej wymiany powierza w pomieszczeniu szatni, palarni i w 

toaletach - nieprawidłowości stwierdzono w 3 placówkach, dotyczyły one 54 

pracowników. 

Transport: 

Niewłaściwe oznakowanie i zabezpieczenie dróg transportowych w pomieszczenia pracy, 

przykładowo: 

 braku oznakowania zgodnie z przepisami prawa pracy dróg transportowych 

w magazynie - nieprawidłowości stwierdzono w 5 placówkach, dotyczyły 87 

pracowników.  

 brak ładu i porządku w ciągach komunikacyjnych, tj. zastawienie towarem drogi 

w pomieszczeniu magazynowym, uniemożliwiając dostęp do pomieszczenia pracy - 

nieprawidłowości stwierdzono w 10 placówkach, dotyczyły 121 pracowników.  

Tabela 26 Rodzaj usuniętej nieprawidłowości 

Rodzaj usuniętej nieprawidłowości 
Liczba 
placówek 

Liczba 
pracownikó
w 

Zaprzestano planowania pracy zatrudnionym pracownikom w dwukrotnie 

dobie pracowniczej. 
4 34 

Zobowiązano się udzielenia pracownikom urlopów wypoczynkowego w 

roku kalendarzowym, w którym pracownicy nabyli do nich prawo, nie 

później niż do 30 września następnego roku kalendarzowego. 

5 56 

Pracodawca zapewnił zatrudnionym pracownikowi co najmniej 11 godzin 

nieprzerwanego odpoczynku dobowego. 
4 39 

Pracodawca zapewnił zatrudnionym pracownikowi co najmniej 35 godzin 

nieprzerwanego odpoczynku tygodniowego. 
4 39 

Pracodawca podjął działania zmierzają ce do zapewnienia dnia wolnego 

od pracy w zamian za pracę w dniu wolnym wynikającym z 

pięciodniowego tygodnia pracy 

5 45 

Planowanie pracy pracownikom zatrudnionym w niepełnym wymiarze 

czasu pracy ponad obowiązującą w danym miesiącu normę czasu pracy. 
2 17 

Wydano pracownikom świadectwo pracy. 2 3 
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Wypłacono wynagrodzenie za pracę wraz z dodatkiem za pracę w 

godzinach nadliczbowych. 
5 23 

Podsumowanie i wnioski 

Szczególnie istotnym obszarem, w którym nadal, występuje niezadowalający poziom 

przestrzegania przepisów prawa jest czas pracy. Szczególnie ważny pozostaje problem 

nieprawidłowego ewidencjonowania czasu pracy i braku dokumentów pozwalających na jego 

prawidłowe rozliczenie. Niezadowalająco przedstawia się również aspekt prowadzenia akt 

osobowych pracowników. Widoczna poprawa jest zaobserwowana w zakresie wypłacania 

wynagrodzenia za pracę. Podkreślić należy jednak, że dotyczy to tylko wynagrodzenia 

zasadniczego, normalnego. Jeżeli chodzi natomiast o wynagrodzenia i dodatki za pracę w 

godzinach nadliczbowych, skutkiem nieprawidłowego prowadzenia dokumentacji  

z zakresu czasu pracy oraz nieprawidłowej organizacji pracy, czy też nieznajomości 

przepisów. Nadal stan w tym zakresie jest niezadowalający, choć uległ on znacznej poprawie 

w stosunku do lat poprzednich. W ocenie inspektorów pracy, w placówkach 

wielkopowierzchniowych nastąpiła poprawa praworządności. 

Informacja zbiorcza dotycząca kontroli placówek handlowych o powierzchni 
handlowej do 300 m2 

W ramach realizacji tematu kontroli poddano 52 jednostki handlu detalicznego 

o powierzchni handlowej do 300m
2 

u 51 pracodawców, w których liczba pracujących 

wynosiła ogółem – 443 osoby, w tym zatrudnionych w ramach stosunku pracy – 366 osób. 

 

Poniżej znajduje się zestawienie wydanych i zrealizowanych środków prawnych oraz 

nałożonych mandatów, wniosków do sądu i powiadomień do prokuratury. 

Tabela 27 Zestawienie środków prawnych 

Tabela 28 Zestawienie nałożonych mandatów, wniosków do sądu i powiadomień do prokuratury 

Mandaty Wnioski do sądu Powiadomienia prokuratury Środki wychowawcze 

Liczba Kwota Złożone Rozstrzygnięte kwota 
orzeczonej 

grzywny 

Liczba art. kk podjęte 
działania 

liczba Ostrzeżenie inne 

7 7200 1 0 0 0 0 0 11 11 0 

 

Liczba decyzji 
Liczba 

wystąpień  
Liczba wniosków 

Ogółem W tym płacowych   

Wydanych wykonanych Wydanych wykonanych Kwota 
wydana 

Kwota 
zrealizowana 

 wydanych wykonanych 

254 195 0 0 0 0 30 252 183 
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Tabela 29 Zestawienie stwierdzonych wykroczeń 

Liczba wykroczeń 
ogółem 

           W tym;    

 art. 281 art. 282 art. 283 inne 

35 10 11 14 0 

 
Rozpatrzone skargi w tym dotyczące zakazu pracy w święta. 
 

W toku kontroli rozpatrzono trzy skargi, z których dwie były zasadne i dotyczyły pracowników 

jedna była anonimowa.  

 

Liczba placówek w których ujawniono pracę w święta. 

 

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych w okresie objętym niniejszą informacją 

w jednostkach do 300 m
2 

stwierdzono w 2 placówkach zatrudnianie 2 pracowników w dni 

świąteczne, w których obowiązywał zakaz zatrudniania zgodnie z przepisami prawa pracy. 

Powyższe kontrole nie wynikały ze skargi pracowniczej wniesionej do OIP, a były 

przedmiotem rutynowych działań inspektorów pracy. 

Przykłady naruszeń przepisów w zakresie  

Prawna ochrony pracy. 
 
Pracodawca nie prowadził akt osobowych dla zatrudnionych pracowników, nie ponumerował 

dokumentów zgromadzonych w aktach osobowych zatrudnionych pracowników oraz nie 

sporządził wykazów dokumentów. Nieprawidłowość stwierdzono w 10 placówkach 

i dotyczyła 87 pracowników. Pracodawca nie dostosował zapisów regulaminu pracy do 

aktualnie obowiązujących przepisów. 

Nieprawidłowości stwierdzono w 15 placówce i dotyczyły 125 pracowników. 

Pracodawca nie dokonał terminowego zgłoszenia pracowników do ZUS. Uchybienie 

stwierdzono w 10 placówkach i dotyczyło 56 pracowników. 

Pracodawca nie zapewnił dni wolnych wynikających z pięciodniowego 5 dniowego tygodnia 

pracy. Nieprawidłowość stwierdzono w 25 placówkach i dotyczyła 40 pracowników. 

Brak harmonogramu czasu pracy dla zatrudnionych pracowników w równoważnym systemie 

czasu pracy pracownicy samodzielnie ustalali dni i godziny pracy. Nieprawidłowość 

dotyczyła, a 41 pracowników w 187 placówkach. Prowadzona w zakładzie pracy ewidencja 

czasu pracy, nie odzwierciedla rzeczywistego czasu pracy zatrudnionych pracowników. 

Niepoprawność dotyczyła 54 pracowników w 18 placówkach. Pracodawca nie zapewnił 

zatrudnionym pracownikom odpoczynku dobowego w związku z zatrudnieniem dwukrotnie w 

dobie pracowniczej. Uchybienie dotyczył a 71 pracowników w 24 placówkach. 
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Najczęstsze przyczyny naruszeń prawa: 

 Brak odpowiedniego przygotowania w zakresie prawa pracy przez osoby pełniące 

obowiązki pracodawców (ocena inspektorów pracy), 

 Nieprawidłowa interpretacja przepisów prawa pracy, będąca wynikiem 

nieprecyzyjnych regulacji prawnych (ocena pracodawców i inspektorów pracy), 

 Niedbalstwo ze strony pracodawców oraz brak należytej dbałości o przestrzeganie 

przepisów prawa pracy (ocena inspektorów pracy), 

 Przesłanki ekonomiczne, mające na celu ograniczenie kosztów prowadzenia 

działalności gospodarczej. Sprowadzają się do ograniczenia zatrudnienia 

dodatkowych pracowników, co z kolei powoduje naruszenia przepisów o czasie pracy 

(ocena inspektorów pracy), 

 Przesłanki ekonomiczne, których celem jest ograniczenie kosztów w postaci 

rezygnacji, 

 z profesjonalnej obsługi kadrowej. Efektem tego sprawy pracownicze są realizowane 

przez osoby nie posiadające wiedzy fachowej (ocena inspektorów pracy  

i pracodawców). 

Tabela 30 Rodzaj usuniętej nieprawidłowości 

Rodzaj usuniętej nieprawidłowości 
Liczba 

placówek 

Wypłacono wynagrodzenie za pracę wraz z dodatkiem za pracę w godzinach 
nadliczbowych 

5 

Dokonano aktualizacji regulaminu pracy 7 

Zaprzestanie zatrudniania pracowników dwukrotnie w tej samej dobie 
pracowniczej. 

8 

Udzielono pracownicy zaległego urlopu wypoczynkowego. 10 

Wydanie pracownikowi świadectwa pracy 6 

Prowadzenie akt osobowych zgodnie z obwiązującymi przepisami 29 

Prowadzenie indywidualnych kart ewidencji czasu pracy dla zatrudnionych 
pracowników. 

10 

Udzielono informacji wynikających z art. 29§3k.p. 34 

Zgłoszono pracowników do ZUS. 16 

Zaprowadzono ewidencję przepracowanych godzin dla osób zatrudnionych na 
innej podstawie prawnej niż stosunek pracy 

10 

Ustalono dzień wolny od pracy z tytuł u pięciodniowego tygodnia pracy 8 

Potwierdzenie w umowie o pracę na piśmie wszystkich niezbędnych informacji 
mających związek z pracą (miejsce wykonywania pracy) 

2 

Wypłacono pracownikom wynagrodzenie za prace w godzinach nadliczbowych 5 
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Podsumowanie 

Przeprowadzone kontrole przez organy Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu 

przyniosły wymierny efekt w postaci usunięcia naruszenia prawa oraz w znacznym stopniu 

podniosły świadomość pracodawców w określonych działach prawa pracy, głównie 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Przeprowadzone kontrole w placówkach o 

powierzchni handlowej do 300m
2
 potwierdziły konieczność, a tym samym zasadność 

przeprowadzania ciągłych wizytacji ww. placówkach, gdyż to za ich przyczyną zmniejsza się 

w sposób znaczący ilość popełnianych przez pracodawców wykroczeń z zakresu prawa 

pracy.  

Niepokojącym faktem w kontrolowanych jednostkach jest powtarzalność niektórych 

nieprawidłowość wynikający z niskiej świadomości prawnej kontrolowanych pracodawców. 

Pracodawcy dokonują naprawy stanu bhp dopiero w momencie wdrożenia przez inspektorów 

pracy postępowania nadzorczo – kontrolnego. Na uwagę zasługuje jednakże deklarowana 

przez pracodawców chęć dostosowania się do norm prawa, co przejawiało się w wielości 

porad prawnych udzielanych przez inspektorów pracy. Szczególnie istotnym obszarem, 

w którym nadal występuje niezadowalający poziom przestrzegania przepisów prawa jest 

czas pracy.  

Dokonując analizy porównawczej kontroli przeprowadzonych w placówkach 

kontrolowanych o powierzchni handlowej do 300m
2 
i wielkopowierzchniowych odnotowuje się 

zwiększoną ilość nieprawidłowości występujących w małych sklepach, które zostały objęte 

kontrolami po raz pierwszy. W placówkach takich stwierdza się tak podstawowe uchybienia, 

jak choćby brak obwieszczeń o czasie pracy, bardzo częste nieprawidłowości przy 

prowadzeniu akt osobowych, nieterminowe zgłaszanie pracowników do ubezpieczenia 

społecznego, uchybienia przy sporządzaniu umów o pracę, brak lub nieprawidłowe 

informacje z art. 29 § 3 k.p., nieprawidłowa treść świadectwa pracy. Występują również 

poważniejsze uchybienia tj. brak ewidencji czasu pracy lub nieprawidłowe jej prowadzenie, 

zatrudnianie powyżej 5 dni przeciętnie w okresie rozliczeniowym, niewypłacanie 

wynagrodzenia za pracę. 

3. Ocena przestrzegania znowelizowanych przepisów dotyczących 
zawierania umów terminowych 

Informacja o zakresie zrealizowanego zadania 

Celem przeprowadzonych kontroli było dokonanie oceny stanu przestrzegania przez 

podmioty kontrolowane - pracodawców przepisów dotyczących umów terminowych, 

zawartych w Kodeksie pracy (w brzmieniu obowiązującym od dnia 22 lutego 2016 r.) oraz 

w ustawie z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych 
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ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1220). W szczególności kontrolami objęto pracodawców, którzy 

zawarli z pracownikami umowy terminowe, to jest umowy na okres próbny, czas określony. 

W okresie sprawozdawczym od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., na obszarze 

działania Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu, w ramach realizacji tematu pt. 

„Ocena przestrzegania znowelizowanych przepisów dotyczących zawierania umów 

terminowych”, przeprowadzono 65 kontroli, w 65 podmiotach, w których pracę świadczyło  

w łącznym wymiarze: 5143 osoby, w tym 3854 osoby w ramach stosunku pracy. Wśród 

skontrolowanych podmiotów – 10 reprezentowało sektor publiczny, 54 sektor prywatny,  

w przypadku 1 podmiotu nie określono własności.  

Według poniżej wskazanych kryteriów skontrolowane podmioty można sklasyfikować  

w następujący sposób: 

Tabela 31 Kryterium skontrolowanych podmiotów według sektorów gospodarki 

L.p. Sektory gospodarki 
Liczba skontrolowanych 

podmiotów 
Udział procentowy 

1. Sektor publiczny  10 15 % 

2. Sektor prywatny  54 83% 

3. Nieokreślony 1 2% 

Tabela 32 Kryterium skontrolowanych podmiotów według formy własności 

L.p. Formy własności 
Liczba skontrolowanych 

podmiotów 
Udział procentowy 

1. Własność państwowa  3 5 % 

2. Własność samorządowa  7 11 % 

3. Własność prywatna krajowa 47 72 % 

4. Własność zagraniczna  6 9 % 

5. Własność prywatna mieszana  1 1,5% 

6. Własność nieokreślona  1 1,5% 

Tabela 33 Kryterium skontrolowanych podmiotów według wielkości zatrudnienia 

L.p. 
Wielkości zatrudnienia 

 
Liczba skontrolowanych 

podmiotów 
Udział procentowy 

1. Podmioty zatrudniające do 9 
pracowników  

31 47 % 

2. Podmioty zatrudniające od 10 
do 49 pracowników 

15 23 % 

3. Podmioty zatrudniające od 50 
do 249 pracowników 

16 
 

25 % 

4. Podmioty zatrudniające 
powyżej 250 pracowników 

3 5 % 

Tabela 34 Kryterium skontrolowanych podmiotów według sekcji z klasyfikacji PKD 

L.p
. 

Działy gospodarki według sekcji z 
klasyfikacji PKD 

Liczba skontrolowanych podmiotów 

 1. Rolnictwo, łowiectwo i rybołówstwo  2 

 2. Przetwórstwo przemysłowe 8 

 3. Dostawa wody, ścieki 1 

 4. Budownictwo 5 
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 5. Handel hurtowy i detaliczny  16 

 6. Transport, składowanie 3 

 7. Zakwaterowanie i usługi gastronomiczne  4 

 8. Informacja i komunikacja 1 

 9. Finanse i ubezpieczenia 1 

10. Obsługa rynku nieruchomości 3 

11. Działalność profesjonalna 1 

12. Usługi administrowania 7 

13. Administracja publiczna  4 

14. Edukacja  4 

15. Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 1 

16. Kultura, rozrywka i rekreacja 1 

17. Pozostała działalność usługowa 3 

 

Zakres przedmiotowy kontroli w ramach realizacji tematu pt. „Ocena przestrzegania 

znowelizowanych przepisów dotyczących zawierania umów terminowych”, wyznaczony był 

wytycznymi do realizacji zadania i obejmował zagadnienia dotyczące: 

1. Umów o pracę na okres próbny, w aspekcie: 

 nieprzekraczania 3 miesięcznego okresu, 

 przestrzegania warunków ponownego ich zawarcia z tym samym pracownikiem. 

2. Umów o pracę na czas określony w aspekcie: 

 zatrudniania pracownika na podstawie nie więcej niż trzech umów o pracę na 

czas określony (art. 251 § 1 k.p.),  

 zamieszczenia w umowie o pracę na czas określony, zawartej w celu lub 

przypadku, o którym mowa w art. 251 § 4 k.p. informacji wynikającej z dyspozycji 

art. 29 § 11 k.p., 

 zastosowania prawidłowego okresu wypowiedzenia umowy o pracę na czas 

określony, zawartej począwszy od dnia 22 lutego 2016 r. (art. 36 § 1 k.p.).  

3. Zawiadomienia właściwego okręgowego inspektora pracy o zawarciu umowy o pracę 

na czas określony, o której mowa w art. 251 § 4 k.p. (art. 251 § 5 k.p.). 

4. Informacji o warunkach zatrudnienia w aspekcie: 

 poinformowania na piśmie pracownika zatrudnionego na podstawie umowy na 

czas określony o jego warunkach zatrudnienia w zakresie obowiązującej 

pracownika długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę, nie później niż 

w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę (art. 29 § 3 pkt 4 k.p.), 

 poinformowania na piśmie pracownika zatrudnionego na podstawie umowy na 

czas określony o zmianie jego warunków zatrudnienia  w zakresie obowiązującej 

pracownika długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę, nie później niż w 

ciągu 1 miesiąca od dnia wejścia  w życie tych zmian (art. 29 § 32 k.p.). 
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Stosownie do przyjętych wytycznych, dotyczących realizacji przedmiotowego zadania, 

objęte zostały nim kontrole, w trakcie których sprawdzeniem objęto co najmniej jedno z wyżej 

wskazanych zagadnień. 

Przykłady nieprawidłowości. 

Tabela 35 Przykłady nieprawidłowości 

Zagadnienie objęte 
kontrolą 

Skala nieprawidłowości, 
liczba pracowników wobec 

których stwierdzono 
nieprawidłowości 

Rażące przykłady (w tym ew. nazwa 
podmiotu, w którym stwierdzono 

nieprawidłowości) 

Przestrzeganie 
przepisów prawa 
pracy dotyczących 
zawierania umów 
o pracę na okres 
próbny, w 
aspekcie: 
 
-nieprzekraczania 
3 miesięcznego 
okresu, 
 
- przestrzegania 
warunków 
ponownego ich 
zawarcia z tym 
samym 
pracownikiem. 
 

W  wyniku  przeprowadzonych 
kontroli, w 5 podmiotach 
stwierdzono 5 naruszeń 
przepisów w przedmiotowym 
zakresie, w odniesieniu do 5 
pracowników. 

Przykład naruszenia 
W wyniku kontroli inspektor pracy 
ustalił, że pracodawca zawarł z dwoma 
pracownikami umowę o pracę na okres 
próbny przekraczający 3 miesiące, to 
jest od dnia 27.10.2015 r. do dnia 
27.01.2016 r., co wynikło, jak ustalił 
inspektor pracy z niewłaściwego 
liczenia terminu. Pracodawca był 
nieświadomy tego, że przy obliczaniu 
czasu trwania umowy o pracę 
stosujemy potoczne reguły liczenia 
terminów, bez odnoszenia się do 
przepisów Kodeksu cywilnego, co 
wynika z orzecznictwa sądowego. Sąd 
Najwyższy w wyroku z 19 grudnia 
1996 r. (I PKN 47/96, OSNP 
1997/17/310), wskazał bowiem, że 
sposób liczenia terminów wynikający z 
art. 112 Kodeksu cywilnego nie ma 
zastosowania do okresów, od których 
zależy nabycie uprawnień 
pracowniczych. 

 
Przykład naruszenia:  
W wyniku kontroli inspektor pracy 
ustalił, że pracodawca zatrudnił 
pracownika na podstawie umowy o 
pracę na okres próbny zawartej na 
okres przekraczający 3 miesiące od 
05.12.2017 r. do 06.03.2018 r.  
 

Przestrzeganie 
przepisów prawa 
pracy dotyczących 
zawierania umów 
o pracę na czas 
określony w 
aspekcie: 
 
- zatrudniania 
 pracownika na 

W wyniku przeprowadzonych 
kontroli, w 20 podmiotach 
stwierdzono 23 naruszenia 
przepisów w przedmiotowym 
zakresie, w odniesieniu do 39 
pracowników. 

Przykład naruszenia 
W wyniku kontroli inspektor pracy 
ujawnił nieprawidłowości związane z 
zawieraniem z pracownikiem 
terminowych umów o pracę, które 
polegały na wielokrotnym zawieraniu 
umów o pracę na czas określony. W 
szczególności ustalono, że pracownik 
pozostawał w zatrudnieniu u 
pracodawcy od 2008 r. opartym na 6 
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podstawie nie 
więcej niż trzech 
umów o pracę na 
czas określony 
(art. 251 § 1 k.p.),  
 
- zamieszczenia w 
umowie o pracę 
na czas określony, 
zawartej w celu 
lub przypadku, o 
którym mowa w 
art. 251 § 4 k.p. 
informacji 
wynikającej z 
dyspozycji art. 29 
§ 11 k.p., 
 
- zastosowania 
prawidłowego 
okresu 
wypowiedzenia 
umowy o pracę na 
czas określony, 
zawartej 
począwszy od 
dnia 22 lutego 
2016 (art. 36 § 1 
k.p.).  
 

kolejnych umowach o pracę na czas 
określony. Na podstawie dokumentacji 
zgromadzonej w aktach osobowych 
ustalono, że  
z pracownikiem kolejno zawierane były 
umowy: od 01.12.2008 r. do 
30.12.2008 r.; od 01.01.2009 r. do 
31.12.2009 r.; od 01.01.2010 r. do 
30.06.2010 r.; od 01.07.2010 r. do 
31.12.2011 r.; od 01.01.2012 r. do 
31.12.2017 r. i ostatnia od 01.01.2018 
r. do dnia 31.12.2018 r.  
 
Przykład naruszenia 
W wyniku kontroli inspektor pracy 
ujawnił nieprawidłowości związane  
z zawieraniem z pracownikiem 
terminowych umów o pracę, które 
polegały na wielokrotnym aneksowaniu 
umowy o pracę, poprzez wydłużanie 
czasu jej trwania. W szczególności 
pracodawca na początku zawarł  
z pracownikiem umowę o pracę na 
czas określony – 1 miesiąca od 
22.02.2018 r. na czas określony do 
21.03.2018 r., by następnie w dniu 
22.03.2018 r. zawrzeć aneks do niej w 
treści którego postanowił, że „(…) z 
dniem 22.03.2018 strony ustalają, iż 
czas umowy o pracę zostaje 
przedłużony do 15.04.2018 r., a 
pozostałe warunki umowy o pracę nie 
ulegają zmianie”. Następnie w dniu 
16.04.2018 r. pracodawca zawarł 
kolejny aneks do umowy o pracę 
postanawiając, iż z dniem 16.04.2018 
strony zmieniają na mocy aneksu 
wiążącą ich umowę o pracę zawartą w 
dniu 22.02.2018 r.; ustalając czas jej 
trwania od 16.04.2018 r. do 
30.09.2018 r. 
Jak wynika z ustaleń kontroli powyższy 
sposób działania dotyczył dwóch 
pracowników. 
 
Przykład naruszenia 
W wyniku kontroli inspektor pracy 
ujawnił nieprawidłowości związane z 
rozwiązywaniem terminowych umów o 
pracę, które polegały na zastosowaniu 
nieprawidłowego okresu 
wypowiedzenia umowy o pracę. W 
szczególności inspektor ustalił, że 
zgodnie z informacjami zawartymi w 
świadectwie pracy pracownik był 
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zatrudniony u pracodawcy od dnia 
01.09.2016 r. do dnia 30.04.2017 r. 
Stosunek pracy został rozwiązany za 
wypowiedzeniem przez pracodawcę. 
Przy czym ustalono, że pracodawca 
doręczył pracownikowi oświadczenie o 
wypowiedzeniu umowy o pracę w dniu 
14.03.2017 r. Podczas kontroli 
ustalono, iż pracownikowi przysługiwał 
3 miesięczny okres wypowiedzenia, 
albowiem pracownik był już 
zatrudniony poprzednio u pracodawcy 
w okresie od 07.10.2013 r. do 
30.06.2016 r. ( 2 lata 8 mies. 24 dni), 
Łącznie okres zatrudnienia u 
pracodawcy wyniósł 3 lata 4 mies. 24 
dni, co obligowało pracodawcę do 
zastosowania względem pracownika 3 
miesięcznego okresu wypowiedzenia. 
 

Zawiadomienie 
właściwego 
okręgowego 
inspektora pracy o 
zawarciu umowy o 
pracę na czas 
określony, o której 
mowa w art. 251 § 
4 k.p. (art. 251 § 5 
k.p.). 

W wyniku przeprowadzonych 
kontroli, w 2 podmiotach 
stwierdzono 2 naruszenia 
przepisów w przedmiotowym 
zakresie, w odniesieniu do 3 
pracowników. 

Przykład naruszenia:  
W wyniku kontroli ustalono, że 
pracodawca w ramach umowy o pracę 
na czas określony zawartej w celu lub 
przypadku wynikającym z art.251 § 4 
k.p., zatrudnił 1 pracownika. W 
szczególności pracodawca 
początkowo zawarł z pracownikiem 
rzeczony rodzaj umowy na okres od 
dnia 10.10.2017 r. do dnia 31.03.2018 
r., by następnie zawrzeć kolejną 
umowę na okres od dnia 01.04.2018 r. 
do dnia 30.09.2018 r. Pracownik 
zatrudniony został na stanowisku 
geodety. W powyższych umowach 
zawartych na czas określony jako 
przyczynę uzasadniającą zawarcie 
umowy wskazano realizację projektu 
pn. „Platforma Elektroniczna Usług 
Geodezyjnych - PEUG” 
dofinansowanego z Unii Europejskiej w 
ramach środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w 
ramach regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś 
priorytetowa 2. Technologie 
informacyjno-komunikacyjne, Działanie 
2.1. E-usługi publiczne. Na dzień 
przeprowadzania kontroli u 
pracodawcy umowy zawarte w 
przypadku określonym w art.251 § 4 
pkt 4 k.p. zostały wpisane do rejestru 
Okręgowego Inspektora Pracy. 
Jednakże zawiadomienie o zawarciu 
pierwszej umowy na czas określony z 
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dnia 10.10.2017 r. zostało przesłane w 
dniu 16.11.2017 r., a więc po upływie 
ustawowego terminu. W przypadku 
kolejnej umowy zawiadomienie zostało 
wysłane terminowo. 
 

 

Przyczyny naruszeń przepisów prawa pracy w powyższym przedmiocie  

W ocenie pracodawców: 

 Nieświadomość pracodawców wynikająca z nieznajomości przepisów, w szczególności 

braku wiedzy o zmianach przepisów w tym zakresie. 

 Niejasne przepisy dotyczące zawierania tzw. nielimitowanych umów na czas określony. 

Jako przykład często podawany jest przepis art. 251 § 4 pkt 4 k.p., a w szczególności ta 

część jego dyspozycji, która odnosi się do zaspokojenia rzeczywistego okresowego 

zapotrzebowania i będącego niezbędnym w świetle wszystkich okoliczności zawarcia 

umowy. 

W ocenie inspektorów pracy:  

 Nieznajomości przepisów prawa pracy przez pracodawców, 

 Złożonych przepisach przejściowych budzących wątpliwości w praktyce zawierania 

umów terminowych, 

 Niejasnych przepisach dotyczących zawierania tzw. nielimitowanych umów na czas 

określony. Jako przykład często podawany jest przepis art. 251 § 4 pkt 4 k.p., a w 

szczególności ta część jego dyspozycji odnosząca się do zaspokojenia rzeczywistego 

okresowego zapotrzebowania i będącego niezbędnym w świetle wszystkich 

okoliczności zawarcia umowy. W tym brak jednoznacznych kryteriów dotyczących 

możliwości zawierania tzw. nielimitowanych umów o pracę na czas określony, w 

szczególności dotyczących przypadku, o którym mowa w art. 251 § 4 pkt 4 k.p., to jest 

ze względu na obiektywne przyczyny leżące po stronie pracodawcy.  

Uzyskane efekty. 

 

Liczba 
kontroli 

Liczba 
wystąpień 

Liczba 
wniosków 

Liczba 
poleceń 

Liczba prac. Których 
dotyczyły 

wnioski/polecenia 

Wnioski 
realizacja 

Wykroczenia 

 
65 

 
44 

 
63 

 
3 

 
77 / 12 

 
48 

 
1 
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Tabela 36 Liczba wydanych wniosków/poleceń w zależności od sektorów gospodarki 

L.p. Sektory gospodarki Liczba skontrolowanych 
podmiotów 

Liczba  
wniosków / poleceń 

1. Sektor publiczny  10 11 / 1 

2. Sektor prywatny  54 52 / 2 

Tabela 37 Liczba wydanych wniosków/poleceń w zależności od wielkości zatrudnienia: 

L.p. Wielkości zatrudnienia Liczba skontrolowanych 
podmiotów 

Liczba  
wystąpień / poleceń 

1. Podmioty zatrudniające do 9 
pracowników  

31 32 / 1 

2. Podmioty zatrudniające od 10 
do 49 pracowników 

15 20 / 1 

3. Podmioty zatrudniające od 50 
do 249 pracowników 

16 
 

10 / 1 

4. Podmioty zatrudniające 
powyżej 250 pracowników 

3 1 / 0 

 

Wydane środki prawne: 

 do 3 pracodawców skierowano 3 polecenia, dotyczące 12 pracowników.  

 do 44 pracodawców skierowano łącznie 63 wnioski, które dotyczyły 77 pracowników, 

w zakresie zagadnień dotyczących zawierania umów o pracę na okres próbny, czas 

określony, obowiązkami informacyjnymi pracodawcy, oraz okresami wypowiedzenia. 

W ramach kontroli przeprowadzonych w 2018 r., w podmiotach objętych właściwością 

Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu, ujawniono 1 przypadek rażącego naruszenia 

przepisów przy rozwiązywaniu terminowych umów o pracę – inspektor pracy wymierzył 

pracodawcy karę grzywny w formie mandatu karnego w wysokości 1000,00 zł  

Przykłady uzyskanych efektów  

W wyniku kontroli przeprowadzonej w podmiocie, w zakresie przestrzegania 

przepisów dotyczących zawierania umów terminowych ujawniono przypadki naruszenia 

przez pracodawcę przepisu art. 251 k.p. (w brzmieniu obowiązującym od dnia 22.02.2016 r.). 

W szczególności inspektor pracy ujawnił okoliczności związane z zawarciem z dwoma 

pracownikami, zatrudnionymi odpowiednio na stanowiskach: magister farmacji, technik 

farmaceutyczny, terminowych umów o pracę na okres przekraczający dopuszczalny limit ich 

trwania, po zmianie przepisów. Ustalenia kontroli wykazały, że w 2011 i 2012 roku, a więc w 

czasie, kiedy nie obowiązywały przepisy limitujące czas trwania umów o pracę na czas 

określony, pracodawca zawarł z pracownikami umowy na okres 10 lat. W związku ze zmianą 

przepisów Kodeksu pracy dotyczących zawierania terminowych umów o pracę, pracodawca 

nie potwierdził pracownikom zmiany rodzaju umowy o pracę. W efekcie podjętych przez 

inspektora pracy działań, polegających na skierowaniu do pracodawcy wystąpienia na 
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podstawie art. 11 pkt 8, w związku z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. 

o Państwowej Inspekcji Pracy Dz.U. z 2018 r. poz. 108 ze zmianami oraz z 2018 r. poz. 

305), pracodawca potwierdził zmianę rodzaju umów wiążących strony na umowy na czas 

nieokreślony. 

W wyniku kontroli inspektor pracy ujawnił nieprawidłowości związane z zawieraniem 

z pracownikiem terminowych umów o pracę, które polegały na wielokrotnym ich zawieraniu.  

W szczególności ustalono, że pracownik pozostawał w zatrudnieniu u pracodawcy od 

2008 r., opartym na 6 kolejnych umowach o pracę na czas określony. Na podstawie 

dokumentacji zgromadzonej w aktach osobowych ustalono, że pracodawca zawierał 

z pracownikiem kolejne umowy na następujące okresy: od 01.12.2008 r. do 30.12.2008 r.; od 

01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.; od 01.01.2010 r. do 30.06.2010 r.; od 01.07.2010 r. do 

31.12.2011 r.; od 01.01.2012 r. do 31.12.2017 r. i ostatnia od 01.01.2018 r. do dnia 

31.12.2018 r. W świetle powyższych ustaleń, inspektor pracy działając na podstawie art. 11 

pkt 8, w związku z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej 

Inspekcji Pracy Dz.U. z 2018 r. poz. 108 ze zmianami oraz z 2018 r. poz. 305), skierował do 

pracodawcy wystąpienie wnosząc o potwierdzenie pracownikowi na piśmie faktu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.  

Wnioski  

W zakresie działań o charakterze kontrolnym. 

 Jeżeli uwzględnimy dotychczasową skalę zawierania tego rodzaju umów w relacjach 

pomiędzy stronami stosunku pracy oraz fakt, iż z dniem 22 listopada 2018 r. upłynął 

okres 33 miesięcy liczony od dnia wejścia życie znowelizowanych przepisów Kodeksu 

pracy dotyczących umów o pracę na czas określony, a wprowadzających między innymi 

limit czasowy ich trwania, to dalsze prowadzenie kontroli oraz nadzoru podmiotów  

w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy dotyczących zawierania terminowych 

umów o pracę należy uznać za słuszny i społecznie oczekiwany, zwłaszcza z punku 

widzenia ochrony pracy słabszej strony stosunku pracy czyli pracobiorcy.  

 Konsekwentne egzekwowanie realizacji wydawanych przez organy Państwowej 

Inspekcji Pracy środków prawnych powinno wpłynąć na większe zaangażowanie  

o w poprawę stanu przestrzegania przepisów dotyczących zawierania umów terminowych.  

4. Wypłata minimalnego wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na 
podstawie umów cywilnoprawnych 

W ramach działalności Okręgowego Inspektoratu pracy we Wrocławiu w roku 2018 

przeprowadzono łącznie 1 314 kontroli w 1 256 podmiotach (zakładach, filiach, 

placówkach) podczas których inspektorzy pracy realizowali temat. 
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 Badaniu poddano łącznie 5 953 osoby świadczące pracę na podstawie umów zlecenia 

i umów o świadczenie usług. Łącznie w 316 kontrolach inspektorzy pracy ujawnili 500 

nieprawidłowości, w wyniku czego skierowano do osób powierzających wykonywanie pracy 

455 wnioski 45 poleceń.  

Analiza przeprowadzonych kontroli ze względu na branże w jakiej działał podmiot 

kontrolowany wykazała, że w zdecydowanej większości prowadzone były one w podmiotach 

z sektora handlu i napraw - 292 kontroli, co stanowi 22,22 % ogółu skontrolowanych 

podmiotów oraz przetwórstwa przemysłowego 231 kontroli, co stanowi 17,58% wszystkich 

kontrolowanych podmiotów. W dalszej kolejności skontrolowano podmioty działające 

w branżach: zakwaterowanie i usługi – 122 kontrole ( 9,28%), budownictwo - 116 kontroli 

(8,83 %), usługi administrowania - 114 kontroli (8,67 %), transport i gospodarka magazynowa 

– 79 kontroli ( 6,01 %), opieka zdrowotna i pomoc społeczna – 68 kontroli (5,17 %), edukacja 

– 47 kontroli (3,58 %), działalność profesjonalna – 43 kontrole (3,27 %), pozostała 

działalność usługowa – 38 kontroli (2,89 %). 

Stwierdzone nieprawidłowości 

 Braku ustalenia sposobu potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub 

świadczenia usług w umowie lub w „potwierdzeniu pracodawcy”, powyższe stwierdzono 

w 159 przypadkach, 

 Niewypłacania, bądź zaniżania wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia 

bądź usługi, w wysokości niższej niż obowiązująca minimalna stawka godzinowa (114 

przypadków). 

 Niedopełniania obowiązku przedkładania przez przyjmującego zlecenie lub 

świadczącego usługę informacji o liczbie godzin wykonania zlecenia w terminie 

poprzedzającym termin wypłaty wynagrodzenia, w sytuacji kiedy strony w umowie nie 

określiły sposobu potwierdzania liczby godzin wykonywania zlecenia lub świadczenia 

usługi - w 75 przypadkach, 

 Nieprzestrzegania przepisu dotyczącego wypłacania wynagrodzenia co najmniej raz 

w miesiącu (przy zawartych umowach na okres dłuższy niż miesiąc). Powyższe 

stwierdzono w 67 przypadkach, 

 Braku ustalania wysokości wynagrodzenia w zawieranych umowach w taki sposób, aby 

wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług 

nie była niższa niż wysokość obowiązującej minimalnej stawki. Naruszenie takie 

stwierdzono w 57 przypadkach,  

 Niespełniania wymogu archiwizacji dokumentów określających sposób potwierdzania 

liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług oraz dokumentów 
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potwierdzających liczbę godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług – 28 

przypadków,  

 

Przykłady szczególnie rażących naruszeń: 

 W trakcie kontroli w Spółce X, inspektor pracy stwierdził niewypłacenie dwóm 

zleceniobiorcom wynagrodzenia za wykonanie zlecenia za okres od stycznia 2017 r. do 

lutego 2018 r., na łączną kwotę 53 694 zł brutto. W tym zakresie inspektor pracy 

skierował do Spółki wystąpienie. Inspektor pracy nałożył na osobę odpowiedzialną 

o mandat karny w kwocie 2 000 zł. 

 W wyniku przeprowadzonej kontroli w podmiocie sektora publicznego, stwierdzono 

zaniżenie 14 zleceniobiorcom, wynagrodzenia za wykonanie zlecenia, nie zachowując 

co najmniej kwoty obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za każdą godzinę 

pracy. Taki stan stwierdzono w okresie od stycznia 2017 r. do czerwca 2018 r. Łączna 

kwota zaniżonych wynagrodzeń wyniosła 17 223,20 zł. W celu wyegzekwowania 

należności na rzecz zleceniobiorców, inspektor pracy skierował wystąpienie. Zgodnie  

 z uzyskaną informacją od pracodawcy, należność została wypłacona. Za popełnione 

wykroczenie, inspektor pracy nałożył na osobę odpowiedzialną mandat karny w kwocie 

1000 zł. W trakcie kontroli w tym podmiocie stwierdzono również, że w zawieranych 

umowach zlecenia brak było ustalenia wysokości wynagrodzenia w taki sposób, aby 

wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia nie była niższa niż 

aktualna wysokość minimalnej stawki godzinowej. Brak sposobu potwierdzania liczby 

godzin wykonania zlecenia oraz nieprzestrzeganie obowiązku wypłacania 

wynagrodzenia za pracę wykonywaną na podstawie umowy zlecenia (zawartej na czas 

dłuższy niż 1 miesiąc) co najmniej raz w miesiącu. W celu doprowadzenia do stanu 

zgodnego z przepisami prawa, inspektor pracy skierował do pracodawcy wnioski 

w wystąpieniu.  

 W zakładzie pracy inspektor pracy ustalił, że nie wypłacono wynagrodzenia jednego 

zleceniobiorcy, za wykonywanie zlecenia za miesiące listopad i grudzień 2017 r. oraz 

styczeń i luty 2018 r. w kwocie 5 693,75 zł. Kwota ta została wypłacona w trakcie 

trwania kontroli, co zostało udokumentowane w wydanym poleceniu. 

 

Wskazując na przyczyny naruszeń przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. 

w zakresie wypłaty minimalnej stawki godzinowej stwierdzić należy, że nie odbiegają one 

generalnie od przyczyn które występowały w poprzednim roku sprawozdawczym. Często 

przyczyną niewypłacenia wynagrodzenia w wymaganej wysokości były rozbieżności co do 

liczby przepracowanych godzin. Wynikało to przede wszystkim z faktu, iż w umowie nie 

określono sposobu potwierdzania liczby przepracowanych godzin, po czym przedłożoną 
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zleceniodawcy (usługodawcy) informację o przepracowanych godzinach (usługodawcy) 

przez zleceniobiorcę (usługobiorcę) kwestionowano. Brak potwierdzania (ewidencjonowania) 

ilości przepracowanych godzin skutkowało jednocześnie brakiem możliwości ustalenia przez 

inspektora pracy wysokości należnego wynagrodzenia za wykonane usługi. 

Nieprawidłowości w zakresie zaniżonego wynagrodzenia wynikały również z przypadków 

błędnego ich wyliczania.  

W wyniku przeprowadzonych kontroli inspektorzy skierowali do podmiotów zlecających 

wykonanie zlecenia lub świadczenia usług, łącznie 455 wniosków wystąpieniach i 45 poleceń 

ustnych. Skierowane do powierzających pracę wnioski, w zakresie niewypłaconych bądź 

zaniżonych wynagrodzeń z tytułu świadczenia pracy na podstawie umów zlecenia lub 

świadczenia usług opiewały na kwotę około 100 000 zł. Wnioski wydane po 

przeprowadzonych kontrolach z omawianego tematu w zakresie należności z tytułu wypłat za 

wykonanie zlecenia lub usług, zostały zrealizowane na kwotę 39 815 zł . Polecenia wydane 

w trakcie kontroli dotyczące niewypłacenia lub zaniżenia wynagrodzenia stawki minimalnego 

wynagrodzenia dla osób świadczących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych zostały 

wykonane, a ogólna kwota wypłaconych wynagrodzeń wyniosła 38 795 zł. W stosunku do 

winnych popełnienia wykroczeń wynikających z ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za 

pracę, zastosowano postępowanie mandatowe nakładając 16 mandatów karnych w łącznej 

wysokości 21 100 zł oraz skierowano 10 wniosków do sądu o ukaranie. Zastosowano 

również, będące w dyspozycji inspektorów pracy, 24 środki wychowawcze.  

Wnioski 

Analiza problemów i spostrzeżeń dotyczących omawianego tematu wykazała, 

że w zdecydowanej większości pokrywają się one z poprzednim rokiem sprawozdawczym. 

 Zdaniem opracowującego niniejsze sprawozdanie, w celu dalszej minimalizacji wyżej 

wskazanych naruszeń, wskazane jest w dalszym ciągu intensyfikowanie działań kontrolno – - 

nadzorczych w tym temacie.  

Jednocześnie zaznaczyć trzeba, że ustawodawca winien iść w kierunku uproszczenia 

przepisów i ich doprecyzowania, które często nie są zrozumiałe dla zleceniodawców 

(usługodawców) jak i zleceniobiorców (usługobiorców).  

Należałoby podjąć działania w celu prostego interpretowania, bez możliwości obejścia 

przepisów w niej zawartych, dotyczących wynagrodzenia dla osób przyjmujących zlecenie 

lub świadczących usługi na podstawie umów o których mowa w art. 734 i art. 750 Kodeksu 

cywilnego. Regulacje powinny dotyczyć: 

 Ewidencjonowania czasu pracy. Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (art. 8b 

ust. 1) wprowadza rozwiązanie polegające na ustaleniu metody potwierdzania liczby, art. 
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8b ust. 2 mówi o przedkładaniu informacji o liczbie godzin wykonania zlecenia lub 

świadczenia usługi.  

 Zdaniem inspektorów pracy przepis powinien uwzględniać aktywność obu stron w tym 

zakresie , gdzie zarówno zleceniobiorca jak i zleceniodawca będą dokonywali wspólnie 

ustalenia ile godzin przepracowano. Rozwiązanie takie ograniczy możliwość sytuacji 

spornej w przedmiocie ilości przepracowanych godzin.  

 Wprowadzenia do ustawy postanowień nakazujących wprost określenie terminu wypłaty 

wynagrodzenia za wykonane zlecenie lub świadczoną usługę. Obowiązujący przepis 

w dalszym ciągu stwarza dużo problemów interpretacyjnych zlecenio i usługodawcom, 

jak również zlecenio- i usługobiorcom. Art. 8a ust. 6 wprowadza jedynie obowiązek 

wypłaty wynagrodzenia co najmniej raz w miesiącu . Nie wskazuje się w jakim dniu 

powinna nastąpić wypłata. Rozwiązanie to może być traktowane jako miesiąc liczony od 

ostatniej wypłaty lub jako miesiąc kalendarzowy. Rozwiązanie to przysparza wiele 

wątpliwości co do praktycznego zastosowania. W ustawie o minimalnym wynagrodzeniu 

za pracę pominięto termin wypłaty wynagrodzenia dla umów zwartych na miesiąc 

i krótsze. Umowy te nie korzystają z ochrony przepisem art. 8a ust. 6. 

 Zawarcie w ustawie zapisów w zakresie możliwości dokonywania potrąceń 

wierzytelności z wynagrodzenia przysługującego zleceniodawcy lub usługodawcy. 

 Doprecyzowanie zapisu art. 11b ustawy o PIP w zakresie kierowania wystąpienia lub 

wydania polecenia oprócz wypłacenia wynagrodzenia w wysokości 

wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej, w sprawach związanych 

z zapisami ustawy o minimalnym wynagrodzeniu, dotyczących kwestii prawidłowego 

sporządzania umów, ewidencjonowania przepracowanych godzin, czy też terminów 

dokonywania wypłaty. 

5. Informacja o egzekwowaniu przestrzegania przepisów dotyczących 
czasu prowadzenia pojazdu, przerw i czasu odpoczynku (działania w 
ramach Krajowej Strategii Kontroli) oraz czasu pracy kierowców 

Celem przeprowadzonych kontroli było dokonanie oceny oraz egzekwowanie przestrzegania 

przez pracodawców przepisów dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, przerw i czasu 

odpoczynku (działania w ramach Krajowej Strategii Kontroli) oraz czasu pracy kierowców  

w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.  

 W zakresie czasu pracy i czasu aktywności kierowców przeprowadzono 42 kontrole 

u 42 pracodawców, których przedmiotem prowadzonej działalności gospodarczej jest 

świadczenie usług w zakresie krajowego i międzynarodowego przewozu osób i rzeczy  

w ramach transportu drogowego oraz przewozu drogowego na potrzeby własne. Kontrolami 

objęto 35.791 dni przepracowanych przez 221 kierowców. 
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Przykłady naruszeń przepisów związanych z czasem aktywności kierowców: 

Przeprowadzona kontrola u pracodawcy, objęła 6 kierowców i ogółem 1.482 dni. 

Pracodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zarobkowego międzynarodowego 

przewozu drogowego rzeczy. 

Kontrola wykazała naruszenia przepisów dotyczące czasu pracy i czasu aktywności 

kierowców w okresie obejmującym od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 30 kwietnia 2018 r., 

które polegały na tym, że:  

 nie udostępniono pełnych danych cyfrowych o okresach aktywności kierowcy 

wczytanych z tachografu cyfrowego i karty kierowcy, co odnotowano u 4 kierowców, 

a uchybienie objęło 205 dni, 

 przekroczono limit maksymalnego dziennego czasu prowadzenia pojazdu przy 

wykonywaniu przewozu drogowego, co odnotowano u 4 kierowców, a liczba naruszeń 

wyniosła 42 przypadki, 

 prowadzono pojazd przez okres dłuższy niż 4,5 godzin bez wymaganej przerwy, co 

odnotowano u 6 kierowców, a liczba naruszeń wyniosła 59 przypadków,  

 nie zapewniono dziennego odpoczynku, co odnotowano u 5 kierowców, a liczba 

naruszeń wynosiła w 53 przypadkach, 

 nie zapewniono tygodniowego odpoczynku, co odnotowano u dwóch kierowców, a liczba 

naruszeń wystąpiła w 7 przypadkach, 

 nie odebrano od 6 kierowców pisemnych oświadczeń o pozostawaniu lub nie 

pozostawaniu w zatrudnieniu u innego pracodawcy oraz o przeciętnej tygodniowej 

liczbie wykonywanych przewozów drogowych lub innych czynności, na innej podstawie 

niż stosunek pracy, albo o ich nie wykonywaniu, 

 przekroczono maksymalny dobowy wymiar czasu pracy w sytuacji, gdy praca jest 

wykonywana w porze nocnej oznaczonej dla rozliczania czasu pracy, co odnotowano 

u 3 kierowców, a liczba naruszeń wyniosła 6 dni.  

Inspektor pracy w związku z przeprowadzoną kontrolą wydał i skierował w dniu 

09.08.2018 r. do pracodawcy decyzję o nałożeniu kary pieniężnej w wysokości 15.000,00 zł.  

Pracodawca odwołał się od decyzji o nałożeniu kary pieniężnej do okręgowego inspektora 

pracy. Okręgowy inspektor pracy utrzymał w mocy decyzję organu I instancji, natomiast 

pracodawca skierował skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Sprawa jest  

w toku.  

W celu wyeliminowania nieprawidłowości związanych z czasem pracy, do 

pracodawcy skierowano wystąpienie zawierające 2 wnioski o dopełnienie obowiązku 

odebrania od kierowców pisemnych oświadczeń o pozostawaniu lub nie pozostawaniu  
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w zatrudnieniu u innego pracodawcy i o przeciętnej tygodniowej liczbie wykonywanych 

przewozów drogowych lub innych czynności, na innej podstawie niż stosunek pracy, albo 

o ich nie wykonywaniu oraz o zapewnieniu, aby kierowcy nie świadczyli pracy w wymiarze 

powyżej 10 godzin na dobę w oznaczonej porze nocnej dla rozliczania czasu pracy. 

Przeprowadzona kontrola u pracodawcy, objęła 4 kierowców oraz 550 dni i dotyczyła 

okresu od dnia 1 maja 2017 r. do dnia 30 kwietnia 2018 r. Przedmiotem prowadzonej 

działalności gospodarczej jest wykonywanie usług w zakresie zarobkowego 

międzynarodowego przewozu drogowego przewozu rzeczy.  

Kontrola wykazała naruszenia związane zarówno z czasem pracy, jak i czasem 

aktywności kierowców polegające na tym, że:  

 nie udostępniono pełnych danych cyfrowych do kontroli o okresach aktywności 

kierowcy wczytanych z karty kierowcy i tachografu cyfrowego, co odnotowano 

u 3 kierowców, a uchybienie objęło 494 dni, 

 przekroczono maksymalny dzienny czas prowadzenia pojazdu, co odnotowano 

u 3 kierowców, a liczba naruszeń wystąpiła w 22 przypadkach, 

 przekroczono dwutygodniowy czas prowadzenia pojazdu, co odnotowano u jednego 

kierowcy, a liczba naruszeń wystąpiła w 1 przypadku,  

 kierujący prowadzili pojazd przez okres dłuższy niż 4,5 godziny bez wymaganej 

przerwy, co odnotowano u 3 kierowców, a liczba naruszeń wyniosła 57 przypadków, 

 nie zapewniono odpowiedniego dziennego odpoczynku, co odnotowano 

u 3 kierowców, a liczba naruszeń wyniosła 21 przypadków, 

 nie zapewniono odpowiedniego tygodniowego odpoczynku, co odnotowano 

u 2 kierowców, a liczba naruszeń wyniosła 2 dni, 

 nie odebrano od 3 kierowców pisemnych oświadczeń o pozostawaniu lub nie 

pozostawaniu w zatrudnieniu u innego pracodawcy oraz o przeciętnej tygodniowej 

liczbie godzin wykonywanych przewozów drogowych lub innych czynności, na innej 

podstawie niż stosunek pracy, albo o ich nie wykonywaniu. 

Stwierdzone naruszenia dotyczyły wykonywania zadań przewozowych przez kierowcę, 

które miały miejsce na drogach publicznych na terenie państw Unii Europejskiej  

w związku z realizacją usług związanych z przewozem rzeczy. 

Inspektor pracy wydał i skierował w dniu 29.06.2018 r. do pracodawcy decyzję 

o nałożeniu kary pieniężnej w wysokości 9.200,00 zł. W związku z zaniechaniem przez 

pracodawcę obowiązku uiszczenia kary pieniężnej, organ inspekcji pracy skierował tytułu 

egzekucyjny do naczelnika właściwego urzędu skarbowego o wszczęciu postępowania 

egzekucyjnego. Naczelnik urzędu skarbowego wszczął postępowanie egzekucyjne  



 

  
Strona 129 

 

  

i prowadzi egzekucję zobowiązania pieniężnego, biorąc możliwości finansowe pracodawcy. 

Naczelnik urzędu skarbowego prowadzi egzekucję kary pieniężnej, które nie zostało 

zakończone przed datą sporządzenia sprawozdania. 

W celu wyeliminowania nieprawidłowości związanej z czasem pracy kierowców, do 

pracodawcy skierowano wystąpienie zawierające jeden wniosek dotyczący dopełnienia 

obowiązku odebrania od kierowców pisemnych oświadczeń o pozostawaniu lub nie 

pozostawaniu w zatrudnieniu u innego pracodawcy i o przeciętnej tygodniowej liczbie 

wykonywanych przewozów drogowych lub innych czynności, na innej podstawie niż 

stosunek pracy, albo o ich nie wykonywaniu.  

Przeprowadzona kontrola u pracodawcy, objęła ogółem 5 kierowców oraz 973 dni 

w okresie od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2018 r. Przedmiotem prowadzonej 

działalności gospodarczej jest wykonywanie krajowego zarobkowego przewozu drogowego 

rzeczy. 

W zakresie czasu pracy i czasu aktywności kierowców odnotowano nieprawidłowości 

polegające na tym, że: 

 nie udostępniono pełnych danych do kontroli wczytanych z karty kierowcy i tachografu 

cyfrowego o okresach aktywności kierowcy, co odnotowano u jednego kierowcy,  

 a uchybienie objęło 10 dni, 

 przekroczono maksymalny dzienny czas prowadzenia pojazdu, co 

odnotowano u  2 kierowców, a liczba naruszeń wystąpiła w 2 przypadkach, 

 nie zapewniono wymaganej przerwy przy prowadzeniu pojazdu przez okres dłuższy niż 

4,5 godziny u 3 kierowców, a liczbę naruszeń zanotowano w 7 przypadku, 

 nie zapewniono dziennego odpoczynku, co odnotowano u 3 kierowców, a liczba 

naruszeń wystąpiła w 16 przypadkach, 

 nie zapewniono, aby kierowcy odbierali przerwę w wymiarze 15 minut do lub tuż po 6 

godzinach pracy, co odnotowano u 1 kierowcy, a liczba naruszeń objęła 2 dni.  

Inspektor pracy wydał w dniu 18.09.2018 r. i skierował do pracodawcy decyzję 

o nałożeniu kary pieniężnej w wysokości 5.850,00 zł. Pracodawca zapłacił karę pieniężną  

w całości w dniu 22.10.2018 r. 

Najczęstsze przyczyny naruszeń prawa: 

W ocenie inspektorów pracy najczęstszą przyczyną stwierdzonych nieprawidłowości 

po stronie pracodawców są: 

 niepełny lub czasami brak właściwego nadzoru pracodawców nad rozplanowaniem trasy 

przebiegu przewozu rzeczy, 

 brak prowadzenia regularnych kontroli i ocen wczytanych danych z tachografów, 

a ponadto pracodawcy nie przestrzegają przepisów o odpowiedniej częstotliwości 
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sczytywania danych czasu aktywności kierowcy, aby na bieżąco reagować 

i prewencyjnie eliminować powtarzające się naruszenia związane z wydłużaniem czasu 

jazdy, skracaniem czasu odpoczynku czy nie odbieraniem wymaganych przerw,  

 brak nadzoru nad pracą spedytorów i dysponentów działających w imieniu i na rzecz 

pracodawców w zakresie zapewnienia wydawania kierowcom odpowiednich poleceń 

wykonania zadania przewozowego, 

 brak analizy sczytywanych danych z tachografów i kart kierowców przez pracodawców 

pod kątem wyciągania wniosków wobec kierowców w przypadku zaistniałych naruszeń 

przepisów czasu aktywności przez kierowców.  

W ocenie inspektorów pracy nieprawidłowości występują również po stronie 

kierowców, którzy mając świadomość wystąpienia naruszenia przepisów o czasie 

aktywności, nie realizują obowiązku jaki na nich spoczywa, a który wynika z art. 12 

rozporządzenia (WE) nr 561/2006.  

Kierowca, jeżeli sytuacja na drodze to uzasadnia i nie stanowi to zagrożenia 

bezpieczeństwa na drodze publicznej, kiedy osiągnie odpowiednie miejsce postoju, nie 

dokonuje pisemnej adnotacji na wykresówce lub na wydruku danych wczytanych  

z tachografu cyfrowego, przyczyn stanowiących uzasadnione odstępstwo od naruszenia 

przepisów czasu aktywności w zakresie niezbędnym dla zapewnienia bezpieczeństwa osób, 

pojazdu, ładunku.  

W ocenie pracodawców przyczynami powstałych naruszeń są: 

 brak skutecznych prawnie dozwolonych środków do dyscyplinowania kierowców, do 

tego aby wykonywali zadania przewozowe z zachowaniem obowiązujących norm 

dotyczących czasu prowadzenia pojazdu i czasu odpoczynków, 

 pracodawcy z uwagi na występujący i pogłębiający się deficyt kierowców nie stosują 

żadnych środków dyscyplinujących np. poprzez zastosowanie kar przewidzianych w art. 

108 kodeksu pracy za naruszenie obowiązującego porządku i dyscypliny pracy, 

 błędne operowanie urządzeń kontrolnopomiarowych przez kierowców będące skutkiem 

niewiedzy, niefrasobliwości, 

 konieczność parkowania pojazdów tylko na parkingach wyznaczonych przez 

kontrahentów, na rzecz których wykonuje się zadania przewozowe.  

Wnioski:  

W ocenie inspektorów pracy konieczne jest prowadzenie działalności promocyjnej  

w zakresie profilaktycznej działalności szkoleniowej zwłaszcza dla małych oraz średnich 

pracodawców, gdyż w ich przypadku pokutuje brak odpowiedniej wiedzy i świadomości 

prawnej o obowiązujących przepisach dotyczących zarówno czasu pracy jak i czasu 

aktywności kierowców.  
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Również brak rozumienia obowiązujących regulacji prawnych związanych z czasem 

pracy i aktywności kierowców, gdyż zarówno przedsiębiorcy zatrudniający pracowników na 

stanowisku kierowcy oraz sami kierowcy nie widzą istotnych równic pomiędzy pojęciami 

związanymi z czasem prowadzenia pojazdu i czasem odpoczynków oraz z normami 

wynikającymi z systemu czasu pracy, jak i obowiązującymi pojęciami takimi jak pojęcie 

postoju w ramach gotowości i dyspozycji kierowcy, a okresem dyżurów, które nie jest 

wliczany do czasu pracy. 
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VII. Działania w obszarze legalności zatrudnienia 

1. Kontrola legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej obywateli 
polskich 

W 2018 r. w ramach właściwości Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu 

przeprowadzono łącznie 1 456 kontroli legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej 

w ramach realizacji tematu T013 gdzie kontrolą objęto 10 322 osób w tym 9 604 osób 

świadczących pracę w sektorze prywatnym, z czego m.in. 8 435 osób w sektorze krajowym. 

Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości 

 brak potwierdzania zawarcia umowy o pracę i jej warunków na piśmie, 

 brak zgłoszenia pracowników jak i osób którym powierzono wykonywanie innej pracy 

zarobkowej na podstawie umów cywilnoprawnych do ubezpieczenia społecznego,  

 brak zgłoszenia przez bezrobotnego do właściwego powiatowego urzędu pracy 

o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności pozarolniczej  

Struktura kontrolowanych podmiotów wg branż  

 w ramach Sekcji PKD C - Przetwórstwo Przemysłowe, gdzie w 211 skontrolowanych 

podmiotach kontrolą legalności zatrudnienia objęto 1 955 osób, z czego nielegalnie 

świadczyły pracę 78 osoby, 

 w ramach Sekcji PKD F - Budownictwo, gdzie w 174 skontrolowanych podmiotach 

kontrolą legalności zatrudnienia objęto 861 osoby, z czego nielegalnie świadczyły pracę 

62 osoby, 

 w ramach Sekcji PKD G - Handel, naprawy, gdzie w 418 skontrolowanych podmiotach 

kontrolą legalności zatrudnienia objęto 2 352 osoby, z czego nielegalnie świadczyły 

pracę 174 osoby, 

 w ramach Sekcji PKD H - Transport i gospodarka magazynowa, gdzie w 102 

skontrolowanych podmiotach kontrolą legalności zatrudnienia objęto 831 osoby, z czego 

nielegalnie świadczyły pracę 125 osoby, 

 w ramach Sekcji PKD I - Zakwaterowanie i usługi gastronomiczne, gdzie w 144 

skontrolowanych podmiotach kontrolą legalności zatrudnienia objęto 941 osoby, z czego 

nielegalnie świadczyły pracę 98 osoby, 

 w ramach Sekcji PKD N - Usługi administrowania, gdzie w 88 skontrolowanych 

podmiotach kontrolą legalności zatrudnienia objęto 745 osoby, z czego nielegalnie 

świadczyły pracę 103 osoby, 
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Praktyki w postępowaniu pracodawców służące obejściu obowiązujących 
przepisów prawa o legalnym powierzaniu pracy 

 rejestrowanie firm na adresy tzw. wirtualnych biur i nierozpowszechnianie informacji 

wskazujących na faktyczne miejsce działalności zakładu, celem praktycznego 

wyeliminowania wszczęcia jakiejkolwiek niezapowiedzianej kontroli, 

 powierzanie pracy całkowicie „na czarno” bez tworzenia jakichkolwiek śladów 

w dokumentach zakładu, szczególnie w miejscach trudno dostępnych dla szybkiego 

dotarcia tam niezapowiedzianej kontroli, 

  instruowanie osób wykonujących pracę, iż w przypadku otrzymania uprzedzenia 

o wszczętej kontroli winni starać się schować lub po prostu uciec z miejsca pracy, 

najlepiej niepostrzeżenie, 

 instruowanie osób wykonujących pracę, iż w przypadku jakiejkolwiek kontroli skutkującej 

kontaktem z nimi organów kontroli winni zaprzeczać, że wykonują pracę, lecz mają 

twierdzić, że np. przyszli w odwiedziny, 

  stosowanie tzw. okresów próbnych, podczas których ocenia się przydatność danej 

osoby do określonej pracy, zatrudniając ją bez zawarcia jakiejkolwiek umowy na piśmie 

jak i bez zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego, 

 zawieranie umów na „wszelki wypadek”, (np. w przypadku kontroli PIP), które faktycznie 

istnieją tylko przez okres wykonywania pracy, zaś po jej umowa jest niszczona, lub bez 

wskazani daty, 

 kreowanie wszelkiego rodzaju utrudnień i innych warunków opóźniających, aby nie 

dopuścić do niezwłocznego udania się kontrolujących na miejsce pracy w danym 

zakładzie, np. zatrzymywanie kontrolujących przez ochronę zakładu; kierowanie 

kontrolujących najpierw na rozmowy do osób zarządzających, niekiedy jakoby 

nieświadomie do osób w zakładzie akurat nieobecnych; długa weryfikacja dokumentów 

upoważaniających do kontroli, 

 rejestrowanie firm na adresy w innym województwie, niż faktyczne miejsce prowadzenia 

działalności zakładu, celem praktycznego wyeliminowania skutecznej kontroli związanej 

jednocześnie z oględzinami stanu faktycznego i jednoczesną analizą prowadzonej na tę 

okoliczność dokumentacji, 

 ukrywanie prawdziwego stanu (ilości) osób wykonujących pracę, zwłaszcza 

nieujawnianie zatrudniania w przeszłości osób, którzy już zakończyli pracę; okazywanie 

do kontroli wyłącznie dokumentów osób, których pracę udało się kontrolującemu 

stwierdzić naocznie, 

 tworzenie dokumentacji z przebiegu pracy osób wyłącznie na cele ewentualnej kontroli – 

zwłaszcza o charakterze pracy na umowę o dzieło – niewykazywanie pracy tych osób 
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w żadnym rejestrze np. ZUS czy podatkowym, w miarę możności niewydawanie tym 

osobom żadnych dokumentów świadczących o wykonywaniu pracy. 

Przyczyny nieprawidłowości w ocenie kontrolujących  

 możliwość zawierania umów cywilnoprawnych w formie ustnej (w tym powszechnie 

stosowanych umów o dzieło), 

 chęć uniknięcia przez pracodawców i przedsiębiorców dodatkowych kosztów jakie wiążą 

się z zatrudnianiem osób zgodnie z prawem, w tym danin publicznoprawnych oraz 

uchylanie się od przestrzegania standardów prawa pracy w zakresie minimalnego 

wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku kalendarzowym, przestrzeganie 

norm czasu pracy jak i obowiązkowych okresów odpoczynku, 

 zgoda pracobiorców na wykonywanie pracy nielegalnej, dla których może być korzystne 

otrzymywanie nie zadeklarowanego wynagrodzenia (bezrobotni, studenci, korzystający 

ze świadczeń socjalnych lub posiadający zobowiązania finansowe, np. alimenty), 

 słabą świadomość „małych” przedsiębiorców w zakresie obowiązku zapewnienia 

przestrzegania przepisów prawa pracy w tym przepisów dot. legalności zatrudnienia 

i innej pracy zarobkowej – np. w branży budowlanej czy gastronomicznej nadal pokutuje 

wykonywanie pracy na tzw. próbę w celu sprawdzenia umiejętności osoby zgłaszającej 

chęć podjęcia zatrudnienia, 

 dla osób świadczących pracę w szarej strefie korzyści wynikające z rejestracji 

zatrudnienia (świadczenia socjalne, ochrona pracy oraz wysokość przyszłej emerytury) 

są mało istotne, 

 trudności polskich pracowników w zakresie możliwości legalnego zatrudnienia, w celu 

preferencji zatrudniania osób pochodzących z państw trzecich, głównie z Ukrainy (brak 

realnej ochrony polskiego rynku pracy). 

 Przyczyny nieprawidłowości w ocenie pracodawców i przedsiębiorców  

 chęć obniżania kosztów pracy, 

 uniknięcie czasochłonnych i skomplikowanych procedur urzędowych, zwłaszcza przy 

zatrudnianiu bądź powierzaniu innej pracy zarobkowej na krótkie okresy bądź do pracy 

sezonowej. 

Postępowania karne 

W 2018 r. inspektorzy OIP we Wrocławiu skierowali na Policję 8 zawiadomień o podejrzeniu 

popełnienia przestępstwa dotyczących naruszenia art. 218 § 1a kodeksu karnego i 4 

zawiadomienia z art. 219 k.k. 
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Współpraca z innymi organami 

W 2018 r. inspektorzy pracy OIP we Wrocławiu, wtoku przeprowadzania czynności 

kontrolnych, współdziałali z innymi organami, np.: z urzędami pracy, policją, Strażą 

Graniczna, Służbą Celną, urzędami skarbowymi i z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.  

Najczęstszą formą współdziałania były powiadomienia wyżej wymienionych organów 

o naruszeniu przepisów dot. legalności zatrudnienia oraz czynności kontrolne 

przeprowadzane na wniosek ww. instytucji. Współpraca między powiatowymi urzędami pracy 

układała się bardzo dobrze. Jedynym mankamentem w procesie uzyskiwania informacji 

dotyczących osób zarejestrowanych jako bezrobotne jest zachowanie tradycyjnej formie, tj. 

na podstawie pisemnego wniosku, jakie kieruje do właściwego urzędu pracy inspektor pracy 

o udostępnienie danych osobowych ze zbioru osób zarejestrowanych jako bezrobotne – taka 

procedura znacznie wydłuża czas prowadzenia kontroli. W celu zwiększenia efektywności 

postępowań kontrolnych, wskazane byłoby zapewnienie inspektorom pracy, możliwości 

wymiany informacji z urzędami pracy w formie elektronicznej oraz uzyskiwanie danych 

z powiatowych urzędów pracy dotyczących osób znajdujących się w rejestrze bezrobotnych 

(system „Syriusz”).  

Inne organy, np. urzędy skarbowe, jak i Oddziały ZUS, w związku z powiadomieniami 

do nich kierowanymi, często zwracają się z prośbą do PIP o udostępnienie uwierzytelnionej 

kserokopii dokumentacji przeprowadzonych kontroli u danego przedsiębiorcy w części 

istotnej dla przeprowadzenia postępowania w zakresie wypełnienia obowiązków płatnika, tj. 

prawidłowości obliczania i wypłacania wynagrodzeń pracowników oraz naliczania 

i odprowadzenia należnych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od 

wypłaconych wynagrodzeń. Tak jak w latach poprzednich, często urzędy skarbowe, jak 

i jednostki terenowe ZUS przesyłają do OIP we Wrocławiu wszelkie zawiadomienia 

o nieprawidłowości za zakresu nieprzestrzegania przepisów prawa pracy, w tym przepisów 

dot. legalności zatrudnienia, jaki wykonywania pracy zarobkowej - do ewentualnego ich 

wykorzystania łącznie z wnioskiem o przeprowadzeniem kontroli w tym zakresie. 

Współpraca ze strażą graniczną jak co roku układa się dobrze. Pomimo, iż głównym 

polem współpracy inspekcji pracy ze strażą graniczną jest kontrolowanie legalności 

wykonywania pracy przez cudzoziemców, niektóre wspólnie przeprowadzone kontrole 

przynoszą również efekty w zakresie legalizacji pracy obywateli polskich. 

Jeśli chodzi o policję, współpraca jest realizowana na zasadzie wzajemnych oficjalnych 

wniosków pisemnych o współudział w kontrolach. Wnioski te pojawiają się jednak dość 

sporadycznie i są rozpatrywane na bieżąco w miarę potrzeb.  
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W maju 2018 r. na terenie województwa dolnośląskiego przeprowadzono wspólnie 

z funkcjonariuszami Policji oraz Straży Granicznej działania w ramach europejskiej akcji Joint 

Action Day (JAD) pod kątem zwalczania Handlu Ludźmi. 

Wnioski 

Przeprowadzone w 2018 r. kontrole wykazały, że skala ujawnionych nieprawidłowości 

w zakresie nielegalnego zatrudnienia i powierzania innej pracy zarobkowej utrzymuje się 

w większości badanych zagadnień na zbliżonym poziomie. Tym samym aktualne pozostają 

postulaty wprowadzenia wszelkich zmian legislacyjnych ograniczających możliwość 

powierzania pracy w sposób nielegalny, w tym: 

 wprowadzenie obowiązku zawierania wszystkich umów cywilnoprawnych w formie 

pisemnej przed dopuszczeniem do 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 pracę zarobkową na podstawie umów 

zleceń do ubezpieczenia społecznego – przed dopuszczeniem do pracy, 

 wprowadzenie obowiązku rejestrowania każdej osoby, której powierzono pracę, 

w systemie ewidencyjnym ZUS, bez względu na rodzaj zawartej umowy, tak aby objąć 

systemem rejestracyjnym także umowy o dzieło i inne niepodlegające obowiązkom 

składkowym w zakresie ubezpieczeń społecznych, 

 umożliwienie stosowania przez inspektorów pracy postępowania mandatowego 

w przypadku stwierdzenia podczas kontroli, niezgłoszenia osoby której powierzono 

pracę zarobkową na podstawie zlecenia do ubezpieczenia społecznego w terminie 7 dni 

od daty powstania obowiązku ubezpieczeniowego. 

2. Kontrola legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej oraz 
wykonywania pracy przez cudzoziemców 

W 2018 r. inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu, w tym 

w Oddziałach w Jeleniej Górze, Kłodzku, Legnicy i Wałbrzychu przeprowadzili kontrole 

legalności zatrudnienia cudzoziemców w 892 podmiotach. 

Liczba cudzoziemców objętych kontrolą – 4 027 cudzoziemców, w tym 3 429 (ponad 85%byli 

to obywatele Ukrainy 

Struktura kontrolowanych podmiotów wg branż 

 w ramach Sekcji PKD C. Przetwórstwo przemysłowe, co oprócz zakładów 

produkcyjnych różnych branż, obejmuje faktycznie także tzw. agencje outsourcingowe 
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organizujące pracę cudzoziemców w różnego rodzaju zakładach przemysłowych na 

terenie województwa. 

 w ramach Sekcji PKD F. Budownictwo. 

 w ramach Sekcji PKD N. Usługi administrowania, co obejmuje faktycznie agencje pracy 

tymczasowej kierujące cudzoziemców do pracy do wszelkiego rodzaju zakładów bez 

wyróżniania ich branż 

Zjawisko powierzania cudzoziemcom nielegalnego wykonywania pracy oraz 
nielegalnego wykonywania pracy przez cudzoziemców - ogólna analiza zjawiska 

W 2018 r. na Dolnym Śląsku w wyniku kontroli PIP w poniżej 10% przypadków 

skontrolowanych cudzoziemców stwierdzono powierzenie nielegalnego wykonywania pracy. 

Największą liczbę cudzoziemców, którym nielegalnie powierzano pracę w 2018r. na terenie 

Dolnego Śląska (ok. 1/4 przypadków nielegalności) stwierdzono w podmiotach z branży 

budowlanej. Oprócz branży budowlanej, podmiotami, w których wciąż występuje największa 

skala nieprawidłowości przy powierzaniu pracy cudzoziemcom, w tym zwłaszcza 

nielegalnego zatrudnienia, nieprzerwanie pozostają podmioty gastronomiczne i hotelarskie, 

przemysłowe, w tym tzw. agencje outsourcingowe, a ponadto agencje pracy tymczasowej.  

W zdecydowanej większości ujawnione przypadki nielegalnego powierzenie pracy były 

skutkiem nieuzyskania zezwolenia na pracę cudzoziemca, bądź powierzania pracy na innych 

warunkach niż w zarejestrowanym w PUP oświadczeniu. 

W toku kontroli zauważano zmniejszanie w zakładach pracy liczby cudzoziemców 

zatrudnionych „oficjalnie” w rozumieniu, że z cudzoziemcami zawarto pisemne umowy, 

zgłoszono do ZUS-u, a dokumentację przedkładano do kontroli; stwierdzano wręcz sytuacje 

„oficjalnego odchodzenia” od zatrudniania cudzoziemców, tj. znaczne ilości rozwiązywania 

z nimi umów. 

Jednocześnie nie jest zauważalny trend, aby znacznie malała liczba cudzoziemców 

przybywających do RP, ani aby malały ilości procedur legalizacyjnych wszczynanych 

w urzędach tzw. „imigracyjnych” – w PUP-ach czy urzędach wojewódzkich. Pojawiają się zaś 

coraz częściej wypowiedzi pracodawców, iż uzyskiwanie w urzędach „imigracyjnych” 

dokumentów dot. legalizacji pracy cudzoziemców, legalizowanie pracy cudzoziemców 

umowami i zgłoszeniami ZUS, a następnie wykazywanie cudzoziemców do kontroli PIP, czy 

Straży Granicznej nie ma sensu, gdyż bardzo często się okazuje, iż między dokumentami 

istnieje szereg rozbieżności skutkujących i tak uznaniem pracy za nielegalną, więc bardziej 

opłaca się powierzać cudzoziemcom pracę w pełni nielegalnie i nieoficjalnie, tj. bez umów, 

z pominięciem jakichkolwiek ewidencji, bez ZUS, i bez ich ujawniania do kontroli. 

Monitoring stron internetowych ukazuje, że wzrosła liczba i wyspecjalizowanie 

podmiotów zawodowo zajmujących się legalizowaniem imigracji do Polski pod pozorem 
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pracy /agencji legalizacyjnych, dla pozoru, działających jako agencje pracy/, o czym od kilku 

lat informuje w raportach Najwyższa Izba Kontroli. 

Podobnie jak w uprzednich latach czas oczekiwania na wydanie decyzji w sprawie 

zezwolenia na cudzoziemca w DUW we Wrocławiu wynosi nawet kilkanaście miesięcy. 

Stanowi to kolejny impuls do zwiększenia się skali szarej strefy nielegalnej pracy 

cudzoziemców, którzy nie chcąc opuszczać terytorium RP, nie są skutecznie do tego 

zobowiązywani przez służby imigracyjne, jednocześnie potrzebują źródła utrzymania w RP 

przez przedłużający się okres trwania postępowań administracyjnych, a nie mają w tym 

czasie prawa do legalnej pracy w RP; są przy tym gotowi do pracy nierejestrowanej za 

stawki niższe niż obywatele RP. 

Praktyki w postępowaniu pracodawców służące obejściu obowiązujących 
przepisów prawa o legalnym powierzaniu pracy cudzoziemcom 

 powierzanie cudzoziemcom pracy całkowicie „na czarno” bez tworzenia jakichkolwiek 

śladów w dokumentach zakładu przy jednoczesnym powierzaniu cudzoziemcom pracy 

w miejscach trudno dostępnych dla szybkiego dotarcia tam niezapowiedzianej kontroli, 

 instruowanie cudzoziemców, iż w przypadku otrzymania uprzedzenia o wszczętej 

kontroli: winni starać się schować lub po prostu uciec z miejsca pracy; zaprzeczać, że 

wykonują pracę, lecz mają twierdzić, że np. przyszli w odwiedziny; udawać, że nie znają 

języka polskiego; nie powinni składać żadnego rodzaju oświadczeń na piśmie na 

żądanie inspektorów pracy, w tym wypełniać druków oświadczeń o podstawach 

świadczenia pracy przedstawionych im w języku ojczystym (np. ukraiński, rosyjski),  

 kreowanie wszelkiego rodzaju utrudnień i innych warunków opóźniających, aby nie 

dopuścić do niezwłocznego udania się kontrolujących na miejsce pracy cudzoziemców 

w danym zakładzie, 

 rejestrowanie firm na adresy tzw. wirtualnych biur i nierozpowszechnianie informacji 

wskazujących na faktyczne miejsce działalności zakładu oraz rejestrowanie firm na 

adresy w innym województwie, niż faktyczne miejsce działalności zakładu/miejsce pracy 

cudzoziemców, 

 ukrywanie prawdziwego stanu zatrudnienia cudzoziemców, zwłaszcza nieujawnianie 

zatrudniania w przeszłości cudzoziemców, którzy już zakończyli pracę; okazywanie do 

kontroli wyłącznie dokumentów cudzoziemców, których pracę udało się kontrolującemu 

stwierdzić naocznie, 

 tworzenie dokumentacji z przebiegu pracy cudzoziemców wyłącznie na cele ewentualnej 

kontroli jak również tworzenie na potrzeby kontroli dokumentów i innych materiałów 
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mających zaprzeczać pracy cudzoziemców nierejestrowanych zastanych w zakładzie 

w czasie wszczęcia kontroli; tworzenie dokumentacji niezgodnej ze stanem faktycznym, 

 nietworzenie lub fałszowanie dokumentacji czasu pracy oraz dot. wysokości wypłat 

wynagrodzenia, poprzez zaniżanie faktycznej ilości przepracowanych godzin 

i dokumentowanie wypłacania tylko części wynagrodzenia, celem zaniżenia wysokości 

zobowiązań publicznoprawnych składek i podatków, 

 w przypadku agencji, a zwłaszcza tzw. agencji outsourcingowych, nawiązywanie 

z podmiotami współpracującym bliskich relacji albo w inny sposób przekonanie do 

współodpowiedzialności, tak aby wywołać efekt wzajemnej pomocy w ukrywaniu 

wszelkich ewentualnych nieprawidłowości przy powierzaniu pracy cudzoziemcom, w tym 

np. faktycznego kierowania na warunkach pracy tymczasowej lub na warunkach 

stosunku pracy zamiast umów cywilnoprawnych, na innych warunkach niż zezwolone. 

Przyczyny nieprawidłowości 

 brak realnej polityki imigracyjnej, ideologia otwartych drzwi, 

 tworzenie się struktur biznesowych zajmujących się wyłącznie sprowadzaniem 

cudzoziemców oraz biznesu wokół legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców, 

 brak wystarczająco dolegliwych sankcji dla pracodawców z tytułu powierzania 

cudzoziemcom nielegalnej pracy i z tytułu nielegalnego wykonywania pracy przez 

cudzoziemców, 

 skomplikowane prawo i złożoność rozwiązań prawych, 

 braki kadrowe w instytucjach kontrolnych. 

Współpraca z innymi organami 

Współpraca z dolnośląskimi placówkami Straży Granicznej, wydziałem 

ds. cudzoziemców Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, a także z powiatowymi urzędami 

pracy jest prowadzona na bieżąco, kontakty prowadzone są na poziomie roboczym. 

Inspektorzy pracy z sekcji kontroli legalności zatrudnienia pozostają w bezpośrednim 

kontakcie telefonicznym z funkcjonariuszami SG oraz urzędnikami DUW i PUP zajmującymi 

się sprawami cudzoziemców a współpraca w zakresie udzielania informacji czy niezbędnej 

pomocy służbowej układa się wzorowo. W przypadku współpracy z wydziałem 

ds. cudzoziemców Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego jej słabą stroną jest praktyczny 

brak możliwości otrzymania z tego urzędu w terminie informacji pisemnych. Współpraca ze 

Strażą Graniczną oceniana jest jako bardzo dobra. Jedynym mankamentem wydaje się 

niewielka ilość i niekorzystna niekiedy lokalizacja placówek SG oraz niewielka liczba 

funkcjonariuszy w stosunku do realnych potrzeb kontrolnych, wynikających z ilości 
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cudzoziemców przebywających i pracujących na obszarze woj. dolnośląskiego. Utrudnia to 

czasami zorganizowanie i przeprowadzenie wspólnych działań w krótkim terminie. Dla 

przykładu można wskazać, iż podwrocławskie tzw. „zagłębie ukraińskie”, tj. gminy Oława – 

Jelcz-Laskowice, znajduje się we właściwości terytorialnej oddalonej o prawie 100km 

Placówki SG w Kłodzku co powoduje, iż zdaniem inspektorów pracy istnieje pilna potrzeba 

utworzenia nowej Placówki SG na terenie powiatu oławskiego 

Wnioski 

Za pożądane należy uznać działania ustawodawcze nakierowane na zmiany prawne, 

eliminujące główne przyczyny nieprawidłowości, tj.: 

 ograniczenie masowej imigracji, za pomocą wyznaczenia realnych limitów ilościowych 

(ogólnokrajowych i wojewódzkich) cudzoziemców dopuszczonych do rynku pracy wraz 

z kryteriami zależnymi od tzw. zawodów deficytowych, 

 uproszczenie prawa dotyczącego zasad legalnego powierzania pracy cudzoziemcom 

i wykonywania pracy przez cudzoziemców, 

 uproszczenie zasad dostępu cudzoziemców do rynku pracy bez zezwoleń oraz 

wydawanie tylko jednego rodzaju zezwolenia o dostępie w ramach ww. limitu lub limitów, 

 uregulowanie rynku tzw. agencji outsourcingowych/zajmujących się zawodowo 

organizowaniem pracy cudzoziemców poza prawem dot. agencji pracy tymczasowej, 

 uregulowanie rynku podmiotów zajmujących się zawodowo legalizacją pobytu i pracy 

cudzoziemców, 

 urealnienie systemu sankcji z tytułu powierzania cudzoziemcom nielegalnej pracy 

i z tytułu nielegalnego wykonywania pracy przez cudzoziemców, tj. rezygnacja w tym 

zakresie z trybu wykroczeniowego i przejście na tryb kar administracyjnych nakładanych 

w drodze decyzji administracyjnych. 

3. Delegowanie pracowników z terytorium RP 

Liczba kontroli, liczba skontrolowanych podmiotów 

W roku 2018 inspektorzy Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu prowadzili 

łącznie 39 czynności w 36 podmiotach w zakresie delegowania pracowników w ramach 

świadczenia usług z terytorium RP.  

Czynności związane z wnioskiem o informacje skierowanym do PIP przez 
instytucję łącznikową z UE/EOG/Szwajcarii 

W roku 2018 do Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu wpłynęło 29 wniosków 

IMI przekazanych przez Główny Inspektorat Pracy. Natomiast badaniu poddano łącznie 
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33 wnioski instytucji łącznikowych: 7 wniosków to wnioski z roku 2017, zaś 26 wniosków to 

wnioski z roku 2018. 

Wnioski, wpływały z następujących instytucji łącznikowych: 

 Austria 1 wniosek  

 Belgia 13 wniosków  

 Chorwacja 1 wniosek 

 Czechy 13 wniosków  

 Francja 3 wnioski  

 Litwa 1 wniosek 

 Niemcy 3 wnioski  

 Słowacja 1 wniosek. 

Diagnoza zjawiska 

Na 14 kontroli prowadzonych w związku z delegowaniem pracowników, tylko w 3 

ujawniono nieprawidłowości specyficzne dla instytucji kierowania pracowników do pracy na 

terytorium innego państwa.  

Wśród nieprawidłowości ujawnionych w toku kontroli prowadzonych w temacie T016B 

są: 

 brak analizy w zakresie właściwych w okresie delegowania przepisów o czasie 

pracy i w konsekwencji prawdopodobne błędne ustalenie wysokości należnego 

pracownikom wynagrodzenia i dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych 

w związku z nieuwzględnieniem, 

 nieinformowanie pracowników o warunkach zatrudnienia w okresie 

delegowania, 

 nierzetelne prowadzenie ewidencji czasu pracy w okresie delegowania 

uniemożliwiające prawidłowe ustalenie wysokości należnego pracownikom 

wynagrodzenia, 

 nieprawidłowe ustalenie wynagrodzenia za okres delegowania, 

 określenie nieprawidłowego terminu wypłaty wynagrodzenia, a w konsekwencji 

opóźnienie w wypłacie wynagrodzenia należnego za pracę w okresie 

oddelegowania. 

Ustalenia inspektorów pracy wskazują, że nadal spotkać można się z obchodzeniem 

przepisów o płacy minimalnej kraju przyjmującego poprzez wypłatę pracownikom 

wynagrodzenia zasadniczego w wysokości równej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę 

i uzupełnieniu pozostałej należności dietami z tytułu podróży służbowej. Takie postępowanie 

pracodawców powoduje zarówno obniżenie należności pracowniczych z tytułu np. 
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wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego czy niezdolności do pracy, ale też 

nierzadko danin publiczno-prawnych. 

Wydaje się, iż za potęgujące się zjawisko uznać należy zastępowanie zatrudnienia 

pracowniczego osób delegowanych nawiązywaniem stosunków cywilnoprawnych.  

Przyczyny nieprawidłowości 

Prowadząc kontrole w zakresie delegowania pracowników można zauważyć 

prawidłowość, iż najmniej nieprawidłowości w tym obszarze występuje w przedsiębiorstwach, 

gdzie delegowanie pracowników następuje w drodze delegowania wewnątrzkorporacyjnego. 

Mniej naruszeń związanych ze stosowaniem prawa obcego mają też agencje zatrudnienia, 

które kierują pracowników tymczasowych do wykonywania pracy u niemieckich 

pracodawców użytkowników.  

W roku 2018 nie zaobserwowano zmniejszania się zjawiska pozornego delegowania 

cudzoziemców z krajów trzecich do wykonywania pracy poza granicami Rzeczpospolitej 

Polskiej, w tym głównie na terytorium Republiki Czeskiej. Praktyka podmiotów kierujących 

głównie Ukraińców na rynek czeski uległa jednak pewnej modyfikacji – w tym roku obserwuje 

się tendencję powierzania pracy cudzoziemcom na terenie Czech bez uprzedniego 

ubiegania się o legalizację pracy na terytorium Polski. Wykorzystanie luk prawnych w obu 

systemach prawa krajowego powoduje, iż działalność prowadzona przez polskie agencje 

(których wspólnikami są zawsze obywatele Ukrainy i Rosji lub Republiki Czeskiej), 

polegająca na wprowadzeniu na rynek czeski poprzez pozorne delegowanie nielegalnie 

zatrudnionych cudzoziemców, nie zostaje uznana za niezgodną z prawem, a osoby 

odpowiedzialne za owe działania nie zostają ukarane. 

Współpraca z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych 

W roku 2018 inspektor pracy prowadzący kontrole w zakresie delegowania 

pracowników – koordynator tematu T016B otrzymał dostęp do elektronicznego portalu 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych PUE. Odtąd wszystkie wnioski o udzielenie informacji 

w oparciu o art. 12 ust. 2 ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług 

kierowane są za pośrednictwem tej platformy, co znacznie skróciło drogę obiegu dokumentu 

(wyeliminowano pośrednictwo oddziału ZUS właściwego ze względu na siedzibę 

przedsiębiorstwa). Problemem związanym z nowym sposobem uzyskiwania informacji jest 

fakt, iż udostępniony przez Zakład system zobowiązuje do sporządzenia oddzielnego 

wniosku dla każdego ubezpieczonego.  
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Wnioski 

W tym miejscu powtórzyć należy wnioski wyartykułowane już w poprzednich 

sprawozdaniach z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w obszarze delegowania 

pracowników, w tym pracowników cudzoziemskich, do pracy poza terytorium Rzeczpospolitej 

Polskiej. Niestety skuteczność działań inspektorów pracy w tym zakresie jest niewielka, co 

wynika z uwarunkowań niezależnych od samej instytucji. Efektywność ta hamowana jest 

w toku postępowania kontrolnego, brakiem kontaktu z osobami reprezentującymi podmiot, 

wobec którego podejmowane są czynności. Następnie do braku możliwości skutecznego 

działania dochodzi w ewentualnym postępowaniu wykroczeniowym, gdy osoby 

odpowiedzialne za powstałe naruszenia, w tym w szczególności nieprzedstawienie 

dokumentów i oświadczeń umożliwiających dokonanie ustaleń, są obcokrajowcami 

nieprzebywającymi w Polsce, nieposiadającymi tu adresu dla doręczeń. Funkcjonujące 

przepisy nie pozwalają na skierowanie do sądu wniosku o ukaranie wobec osoby, która nie 

została pouczona o swoich prawach i obowiązkach i dla której nie ustalono krajowego 

adresu do korespondencji. Niemożliwym jest także postępowanie mandatowe 

z zastosowaniem mandatu zaocznego wobec ukaranego, który nie ma adresu zamieszkania 

w kraju. Wydaje się, iż rozwiązaniem tego problemu byłoby zastosowanie – obowiązującego 

w wielu krajach – postępowania administracyjnego. Taki sposób karania osób 

odpowiedzialnych m.in. za utrudnianie działań inspektora pracy w obszarze delegowania 

pracowników w ramach świadczenia usług pozwoliłby również Państwowej Inspekcji Pracy 

na wykorzystanie procedury transgranicznej egzekucji kar. 

Słusznym postulatem jest kierowanie do obcych instytucji łącznikowych 

wraz z odpowiedzią na skierowane przez nie wnioski prośby o przekazanie informacji 

o wykorzystaniu danych udostępnionych przez inspektorów pracy oraz o dokonanych 

ustaleniach i przeprowadzonych postępowaniach wobec podmiotów objętych wnioskiem.  

Uzasadnionym wydaje się również postulat skierowania do przedsiębiorców 

delegujących działań o charakterze edukacyjno-informacyjnym. Prowadzone przez 

koordynatora tematu spotkania z dolnośląskimi przedsiębiorcami w ramach wydarzeń 

organizowanych tak przez Państwową Inspekcję Pracy, jak i inne instytucje jak ZUS, Eures, 

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy pokazują, że tematyka delegowania do pracy poza 

granice Polski cieszy się ogromnym zainteresowaniem i jest jednocześnie 

jednym z obszarów, o której przedsiębiorcy, którzy podejmują się realizacji kontraktów 

w innych krajach Unii, mają skrajnie niewielką wiedzę.  
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4. Delegowanie pracowników na terytorium RP 

Zakres kontroli 

W roku 2018 inspektorzy Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu 

prowadzili 10 kontroli w 7 podmiotach w zakresie delegowania pracowników w ramach 

świadczenia usług na terytorium RP.  

Diagnoza zjawiska i stwierdzane nieprawidłowości 

Najistotniejszym problemem napotkanym w związku z kontrolami prowadzonymi 

w obszarze delegowania pracowników do pracy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej było 

nieudostępnienie do kontroli wszystkich dokumentów, które pozwoliłyby ustalić, czy 

pracodawca delegujący zapewnia swoim pracownikom skierowanym do pracy w naszym 

kraju minimalne warunki zatrudnienia. 

Odnosząc się do obowiązku składania oświadczenia o delegowaniu pracownika na 

terytorium RP stwierdzono, że w żadnym z badanych przypadków nie wystąpiła konieczność 

składania przez podmiot informacji o zmianie danych zawartych w złożonym uprzednio 

w Głównym Inspektoracie Pracy oświadczeniu. 

Wszystkie skontrolowane podmioty wyznaczyły osobę upoważnioną do pośredniczenia 

w kontaktach z Państwową Inspekcją Pracy oraz do przesyłania i otrzymywania dokumentów 

lub zawiadomień, przebywającą w okresie delegowania na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej. Ponadto wszystkie przedsiębiorstwa delegujące pracowników z krajów trzecich 

wskazały osobę przebywającą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działającą w imieniu 

pracodawcy i upoważnioną do jego reprezentowania wobec wojewody oraz innych organów 

kontroli i nadzoru.  

Pracodawcy z terenu UE / EOG i Szwajcarii oraz pracodawca koreański nie 

przechowywali w okresie delegowania dokumentów wymaganych przepisami art. 25 ust. 1 

ustawy delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług, ani w formie elektronicznej, 

ani w formie papierowej. Każdorazowo osoba odpowiedzialna za kontakt z Państwową 

Inspekcją Pracy musiała dokumentację niezbędną do kontroli uzyskiwać od podmiotu 

kontrolowanego. We wszystkich przypadkach kontrolowanych pracodawców pochodzących 

z krajów unijnych i Szwajcarii udostępniano inspektorom pracy dokumentację 

sporządzoną w języku obcym i nie dokonywano jej tłumaczenia. Jedynie w przypadku 

pracodawcy amerykańskiego i włoskiego, osoby wyznaczone do kontaktu z ramienia firm 

Whirlpool przedstawiły tłumaczenie dokumentów, jednak fakt ten miał miejsce ponad miesiąc 

po zakończeniu czynności kontrolnych.  
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We wszystkich badanych przypadkach udostępnione do kontroli dokumenty oraz inne 

ustalenia inspektorów prowadzących kontrolę potwierdzały wyłącznie tymczasowy charakter 

powierzania pracy pracownikom delegowanym na terytorium RP.  

 

Przyczyny nieprawidłowości 

Wydaje się, że wciąż główną przyczyną stwierdzanych nieprawidłowości jest brak 

wiedzy o obowiązujących w Polsce przepisach w zakresie delegowania pracowników na jej 

terytorium. O ile wprowadzenie obowiązku zgłaszania pracowników delegowanych 

właściwym organom krajów przyjmujących może być nieznanym obowiązkiem dla 

pracodawców z krajów trzecich, to zaskakującym jest niewypełnianie tego obowiązku przez 

pracodawców unijnych. W zeszłym roku diagnozowano w tym miejscu, iż niedopełnienie 

obowiązków informacyjnych jest domeną pracodawców z krajów trzecich, jednak w tym roku 

takiej tendencji potwierdzić już nie można. 

Działania o charakterze prewencyjnym 

Problematyka delegowania pracowników do pracy na terytorium Rzeczpospolitej 

Polskiej była poruszana w trakcie spotkania zorganizowanego dla koordynatorów BHP 

działających na dolnośląskich inwestycjach, w tym w szczególności dla wykonawców 

realizujących budowę nowego zakładu LG Chem sp. z o.o. w podwrocławskich Biskupicach 

Podgórnych. 

Podobne spotkanie zorganizowano także dla przedsiębiorców zagranicznych 

realizujących zadania budowalne Elektrowni Turów w Bogatyni. 

Tematyka delegowania cudzoziemców poruszana była też na prowadzonych 

wykładach dla słuchaczy aplikacji i szkoleń w Specjalistycznym Ośrodku Szkolenia Straży 

Granicznej w Lubaniu. 

Problematyka delegowania, pracy za granicą u zagranicznych pracodawców czy 

warunków zatrudnienia w RP w rozumieniu art. 3 dyrektywy o delegowaniu była 

przedmiotem 66 porad udzielonych w roku 2018 przez inspektorów pracy i pracowników 

merytorycznych OIP Wrocław. 

5. Agencje zatrudnienia i praca tymczasowa 

W 2018 r. przeprowadzono łącznie 54kontrole agencji zatrudnienia, w tym 

24w agencjach nie świadczących usług pracy tymczasowej(pośrednictwo pracy, doradztwo 

personalne, poradnictwo zawodowe) oraz 30 w agencjach pracy tymczasowej. Ponadto 

przeprowadzono 26 kontroli u pracodawców użytkowników.  
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Nielegalne agencje zatrudnienia 

W roku sprawozdawczym w 3 przypadkach stwierdzono prowadzenie działalności 

gospodarczej w zakresie usług pracy tymczasowej bez uzyskania certyfikatu wpisanego do 

Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia. 

 

Współpraca z Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego  

 

Zgodnie z art. 37 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. 

o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 623 ze zmianami oraz z 2018 r. poz. 

2282) okręgowy inspektor pracy powiadamia właściwego marszałka województwa 

o stwierdzonych przypadkach naruszenia warunków prowadzenia agencji zatrudnienia 

określonych w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.  

W 2018r. Okręgowy Inspektor Pracy we Wrocławiu w 15 przypadkach poinformował 

Marszałka Województwa Dolnośląskiego o stwierdzonych naruszeniach prowadzenia agencji 

zatrudnienia. Postępowania przeprowadzone przez służby Marszałka Województwa 

Dolnośląskiego nie zakończyły się podjęciem decyzji o wykreśleniu agencji z Krajowego 

Rejestru Agencji Zatrudnienia. Natomiast w wyniku postępowań wszczętych przed 2018 r. 

zostały wykreślone 4 agencje zatrudnienia.  

Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości 

 nieprawidłowości przy kierowaniu do pracy za granicą: 

 brak lub niewłaściwa umowa z osobą kierowaną, 

 brak lub niewłaściwa umowa z podmiotem zagranicznym,  

 brak wykazów osób kierowany lub podmiotów zagranicznych,  

 nieprawidłowości przy kierowaniu cudzoziemców do pracy na terenie Polski: 

 brak lub nieprawidłowa umowa z cudzoziemcem,  

 brak lub nieprawidłowa informacja pisemna dla cudzoziemca,  

 brak lub nieprawidłowa informacja pisemna dla pomiotu do którego 

skierowani zostali cudzoziemcy ,  

 brak lub nieprawidłowe wykazy cudzoziemców lub podmiotów do 

których zostali skierowani cudzoziemcy, 

 nieprawidłowości przy opłacaniu składek na fundusz pracy:, 

 brak lub błędne sprawozdanie lub informacje przekazane do marszałka 

województwa. 

 nieprawidłowości w zakresie pracy tymczasowej: 
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 brak lub niepełne uzgodnienia między agencjami zatrudnienia, 

 a pracodawcami użytkownikami,  

 nie umieszczenia w dokumentach, ogłoszeniach i ofertach numeru 

wpisu do rejestru lub nie oznaczania ofert pracy tymczasowej, 

 brak lub niepełna informacja przekazywana pracownikom 

tymczasowemu przez agencje, umożliwiająca im bezpośredni kontakt  

z przedstawicielami agencji, 

 brak wydania osobom zatrudnionym na podstawie umów prawa 

cywilnego a świadczących pracę tymczasową zaświadczań o okresach 

pracy na rzecz danego pracodawcy użytkownika, 

 brak lub niepełna informacja o wynagrodzeniu przysługującym 

pracownikowi tymczasowemu, warunkach bhp wykonywania pracy 

przez pracownika tymczasowego, 

 nieprowadzanie ewidencji osób wykonujących pracę tymczasową. 

Przyczyny stwierdzanych nieprawidłowości 

 nieznajomość obowiązujących przepisów ustawy o promocji zatrudnienia  

i instytucjach rynku pracy, 

 niedopatrzenie lub niewiedza osób prowadzących agencje w zakresie zasad 

prowadzenia agencji zatrudnienia, 

 nieprecyzyjne przepisy ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 

Uwagi dotyczące funkcjonowania znowelizowanych przepisów dotyczących 
pracy tymczasowej (obowiązujących od dnia 1 czerwca 2017 r.)  

W zakresie oceny stosowania znowelizowanych przepisów ustawy o zatrudnianiu 

pracowników tymczasowych, wskazać należy, że zdaniem inspektorów pracy, wyraźne 

wskazanie w znowelizowanych przepisach możliwości powierzania pracy tymczasowej na 

podstawie umów prawa cywilnego spowodowało szersze stosowanie tej formy, także (na co 

wskazują kontrolowane agencje zatrudnienia)w związku z jej narzucaniem agencjom 

zatrudnienia przez kontrahentów – pracodawców użytkowników. Użytkownicy zobowiązują 

agencje zatrudnienia do takiej konstrukcji umów zawieranych z osobami, którym powierza 

się pracę aby kształtowany przez nie, formalny stosunek prawny nie nosił znamion cech 

stosunku pracy. W takich przypadkach całkowicie zostaje pominięta kwestia rzeczywistego 

sposobu wykonywania pracy, gdyż ewentualną odpowiedzialność za zawarcie umowy 

zlecenia w warunkach umowy ponosi agencja zatrudnienia.  

Krytycznie należy odnieść się do nowej regulacji dotyczącej wyliczania wynagrodzenia 

za urlop pracownika tymczasowego oraz ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Nowa 
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regulacja może prowadzić do sytuacji zaniżenia wynagrodzenia lub też do braku możliwości 

ustalenia tego wynagrodzenia. W przypadku gdy pracownik w ciągu 3 miesięcy 

poprzedzających miesiąc, w którym korzystał z urlopu wypoczynkowego przebywał na 

zwolnieniu lekarskim wówczas, zgodnie z nową regulacją, nie ma możliwości wyliczenia 

wynagrodzenia urlopowego. Z uwagi na fakt, że zgodnie z nową regulacją wynagrodzenie za 

urlop wypoczynkowy wyliczane jest za godzinę urlopu a nie za dzień, pracownicy zatrudnieni 

w niepełnym wymiarze czasu pracy, którzy pracują w dużej ilości godzin ponad ustalony 

wymiar, otrzymują zaniżone wynagrodzenie (np. pracownik zatrudniony w wymiarze 1/8 

etatu pracujący ponad wymiar codziennie po 4 godziny otrzyma wynagrodzenie urlopowe za 

jeden dzień urlopu równe stawce za 1 godzinę). 

W zakresie najbardziej znaczącej zmiany regulacji dotyczących pracy tymczasowej, tj. 

wprowadzania limitu 18 miesięcy pracy na rzecz jednego pracodawcy użytkownika, obecnie 

nie ma możliwości w pełni dokonać analizy. Limit 18 miesięcy, liczony od 1 czerwca 2017 

roku upłynął z końcem listopada 2018 roku. Wydaje się, że przeważającym modelem 

obejścia limitu 18 miesięcy będzie odejście od pracy tymczasowej na rzecz usług 

outsourcingu. 

Działania o charakterze promocyjna – prewencyjnym. 

W roku 2018 r. problematyka powierzania pracy przez agencje zatrudnienia jest 

elementem wykładów prowadzonych dla przedsiębiorców i pracowników w ramach kampanii 

„Pracuj legalnie”. O agencjach wysyłających pracowników za granicę inspektorzy mówili 

także w trakcie seminariów prowadzonych w ramach EuresTriRegio: Hradec Kralove  

w dniach 21.06.2018 r. oraz 23.10.2018 r., a także w Legnicy w dniu 20.09.2018 r. 

6. Stosowanie outsourcingu pracowniczego 

 
W 2018 r. na terenie województwa dolnośląskiego badano łącznie 7 przypadków, 

w których istniała możliwość występowania tzw. outsourcingu połączonego z przejmowaniem 

pracowników z zastosowaniem art. 231 k.p. W ramach kontroli przeprowadzonych w 2018 r. 

nie ujawniono przypadków umowy tzw. outsourcingu, w których zastosowano wprost 

przejęcie pracowników na zasadach art. 231 k.p. W toku kontroli ujawniano albo umowy tzw. 

outsourcingu, w których nie regulowano zagadnień przejęcia pracowników, a mimo to 

dochodziło do przejmowania pracowników, albo ujawniano porozumienia o przejęciu 

pracowników, a świadczenie usług o charakterze outsourcingu następowało bez formalnego 

zawierania w tym zakresie pisemnych umów lub umów takich nie okazano do kontroli. 
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Diagnoza zjawiska 

Przede wszystkim należy ponownie wskazać na brak kompleksowej regulacji prawnej, 

zarówno zagadnień dot. przejmowania pracowników, jak i ogólnych zagadnień tzw. 

outsourcingu. Skąpa regulacja prawna art. 231k.p. uniemożliwia dokonanie przez inspektora 

pracy wprost ustaleń mających moc prawną w temacie, czy faktycznie ma miejsce 

świadczenie pracy na zasadach tzw. outsourcingu, a jeśli tak - czy w procesie tzw. 

outsourcingu doszło czy nie doszło do przejęcia pracowników przez innego pracodawcę. 

Dotyczy to zwłaszcza przypadku, gdy tzw. outsourcing obejmuje wyłącznie wykonywanie 

usług i nie jest połączony z przejmowaniem istotnych składników majątkowych zakładu 

pracy. W praktyce skutkuje to sytuacją, w której o tym, czy nastąpi czy nie nastąpi przejęcie 

pracowników na zasadach art. 231k.p. decydują de facto sami pracodawcy, nierzadko nie 

sporządzając przy tym nawet jednoznacznych dokumentów, które by formalizowały takie 

przejście, ani nie opierając się na jakichkolwiek skonkretyzowanych przesłankach. 

Aktualny stan prawny dot. przekazywania/przejęć pracowników powoduje przede 

wszystkim sytuacje, w których pracownicy bez swojej woli (a niekiedy i wiedzy) „stają się 

pracownikami” innego podmiotu, niż ten w którym świadomie podjęli pracę. Sytuacje takie 

nierzadko destabilizują życie zawodowe (a czasami i prywatne) pracowników. Z drugiej 

strony pracodawcy mogą, zamiast procedury przekazania/przejęcia pracowników, dokonać 

rozwiązania stosunku pracy i jego ponownego nawiązania, stojąc na stanowisku, iż nie 

nastąpiły podstawy do zastosowania trybu z art. 231 k.p. Ogranicza to uprawnienia 

pracownicze, które by wynikały z ciągłości zatrudnienia. Kolejnym problemem jest możliwość 

pominięcia przy przejęciach pracowników długotrwale nieobecnych w pracy i pozostawienia 

ich w podmiocie faktycznie przestającym funkcjonować, albo przeniesienia takich 

pracowników do spółki zarejestrowanej, ale faktycznie nieprowadzącej działalności – w obu 

przypadkach może to w przyszłości uniemożliwić powrót pracownika do pracy. 

Dodatkowo należy wskazać, iż kontrola zagadnień w ww. zakresie nierzadko jest 

utrudniona z przyczyn obiektywnych, jak np. z powodu odległości między siedzibą podmiotu 

dostarczającego pracowników, a miejscem ich pracy, zwłaszcza jeśli oba podmioty są 

zlokalizowane w innych województwach, co w praktyce uniemożliwia dogłębną analizę 

sprawy przez inspektora pracy z jednego okręgu – prowadząc kontrolę w agencji 

„outsourcingowej” nie ma możliwości przeprowadzenia oględzin faktycznych warunków 

pracy, a prowadząc kontrolę w zakładzie miejsca pracy nie ma możliwości zapoznania się 

z prowadzoną dla pracowników dokumentacją. Jeszcze większym problemem jest brak 

możliwości dokonania ustaleń w podmiotach, które wskutek przekształceń związanych 

z przekazaniem pracowników faktycznie kończą swoją działalność (jeszcze przed 

wszczęciem kontroli, albo np. w krótkim okresie po wszczęciu kontroli).  
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VIII. Tematy własne  

1. Przestrzeganie przepisów dotyczących czasu pracy i urlopów 
wypoczynkowych w jednostkach organizacyjnych sądów 
powszechnych. 

Celem przeprowadzonych kontroli było dokonanie oceny stanu przestrzegania przez 

podmioty kontrolowane przepisów dotyczących czasu pracy i urlopów wypoczynkowych z 

uwzględnieniem prawa do dodatkowego urlopu wypoczynkowego sędziów. W ramach 

realizacji ww. tematu na terenie objętym właściwością miejscową Okręgowego Inspektoratu 

Pracy we Wrocławiu przeprowadzono kontrole  w  6-ciu sądach powszechnych,  

W wyniku ww. kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości zakresie czasu pracy 

oraz urlopów wypoczynkowych: 

 świadczenie pracy w godzinach nadliczbowych w soboty jako dzień wolny od pracy, 

za którą nie udzielono innego dnia wolnego,  

 niewykorzystanie zaległych urlopów wypoczynkowych za lata 2015 i 2016 zarówno 

przez sędziów, jak i pracowników administracyjno-biurowych,   

 nie udzielenie pracownicy niepełnosprawnej dodatkowego urlopu wypoczynkowego 

za rok 2016,  

 brak ewidencji czasu pracy sędziów i pracowników administracyjnych, 

 nieprzestrzeganie okresu rozliczeniowego określonego w przepisach 

wewnątrzzakładowych  w zakresie przesunięcia udzielania czasu wolnego za 

przepracowane godziny nadliczbowe na następny okres,  

 wykonywanie pracę w soboty (dzień wolny wynikający z przeciętnie pięciodniowego 

rozkładu czasu pracy), tj. przez nieprzerwanie 6 dni w tygodniu, przez  pracownice z 

orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności i nie okazano zgody lekarza wydanej na 

ich wniosek, umożliwiający pracę w tym dniu. 

W wyniku ww. kontroli inspektorzy pracy skierowali do pracodawców łącznie 26 

wniosków w wystąpieniu i 4 decyzje oraz zastosowano jeden środek wychowawczy tj. 

pouczenie, w ramach postępowania wykroczeniowego. 

W związku ze stwierdzonymi w wyniku kontroli nieprawidłowościami dotyczącymi 

urlopów wypoczynkowych, skierowane do pracodawców wnioski w wystąpieniach dotyczyły 

przede wszystkim: 

 udzielenia pracownikom  zaległych urlopów wypoczynkowych najpóźniej do 30 

września następnego roku kalendarzowego, 

 przestrzeganie  zasady udzielania  urlopu zapewniającego wypoczynek obejmujący 

co najmniej kolejnych 14 dni kalendarzowych, 
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 udzielanie pracownikom urlopów wypoczynkowych w tym roku kalendarzowym 

w którym nabyli do niego prawo,  

 prowadzenie ewidencji czasu pracy sędziów i pracowników administracyjno–

biurowych sądów. 

Wyżej wymienione kontrole wykazały m. in. nieznajomość prawa i nie przestrzeganie 

przepisów w zakresie uprawnień pracowników niepełnosprawnych, tj. ograniczeń 

dotyczących czasu pracy (sztywna tygodniowa norma czasu pracy) jak też prawo do 10 dni 

dodatkowego urlopu wypoczynkowego dla osób z umiarkowanym lub znacznym stopniem 

niepełnosprawności.  

 W związku z przeprowadzonymi kontrolami i udzielonymi w ich trakcie poradami uznać 

należy, że doszło do wyeliminowania stwierdzonych naruszeń, w zakresie przestrzegania 

przepisów dotyczących czasu pracy i urlopów wypoczynkowych, a także do zwiększenia 

świadomości prawnej podmiotów kontrolowanych. Zdaniem inspektów pracy najczęstszą 

przyczyną stwierdzonych nieprawidłowości oraz naruszeń przepisów prawa pracy jest 

drugorzędne podejście pracodawców do spraw kadrowych, a przede wszystkim bardzo mała 

częstotliwość kontroli w podmiocie. 

Analiza wyników kontroli i stwierdzone nieprawidłowości wskazują na potrzebę 

uwzględnienia w harmonogramie Państwowej Inspekcji Pracy powyższej tematyki 

w kolejnych latach, co powinno wymóc na podmiotach kontrolowanych większe 

zaangażowanie w poprawę stanu przestrzegania przepisów prawa pracy w tym zakresie.  

 

2. Przestrzeganie przepisów dotyczących prawa pracy, w tym 
bezpieczeństwa i higieny pracy i legalności zatrudnienia w domach 
pomocy społecznej 

Celem kontroli była ocena przestrzegania przepisów prawa pracy, w tym bhp oraz 

legalności zatrudnienia w zakresie zagadnień przewidzianych w ramach realizacji tematu: 

„Przestrzeganie przepisów dotyczących prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy 

i legalności zatrudnienia w domach pomocy społecznej”. Dobór zakładów do kontroli 

realizowany był w taki sposób, aby możliwe było zbadanie wszystkich zagadnień objętych 

wytycznymi do kontroli. 

Zakresem kontroli objęto zagadnienia z zakresu prawnej ochrony pracy, w tym: dotyczące 

przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przestrzeganie przepisów o czasie pracy, 

prawidłowości naliczania i wypłacania wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń ze 

stosunku pracy, przestrzeganie przepisów o urlopach wypoczynkowych. Ponadto zakresem 

kontroli objęto zagadnienia związane z przestrzeganiem przepisów o zatrudnianiu 

pracowników socjalnych tj.: dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych, 
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dodatek do wynagrodzenia w wysokości 250 zł miesięcznie, zwrot kosztów uczestnictwa 

w szkoleniach w zakresie specjalizacji zawodowej w zawodzie pracownika socjalnego, zwrot 

kosztów przejazdów z miejsca pracy do miejsc wykonywania przez pracownika socjalnego 

czynności zawodowych.  

 

W omawianym okresie przeprowadzono ogółem 5 kontroli, obejmujących 226 

pracujących, tj.:  

 na podstawie stosunku pracy: 255 pracowników, w tym kobiet 233, 

 w ramach umów cywilno-prawnych: 11 zatrudnionych,  

 cudzoziemców: 4. 

W wyniku przeprowadzonych kontroli inspektorzy pracy wydali ogółem 57 decyzji w tym:  

 decyzji ustnych: 3, 

 decyzji w trybie art. 108 Kpa: 14. 

Liczba pracowników, których dotyczyły wszystkie decyzje: 1162. 

Ponadto do kontrolowanych podmiotów skierowano 6 wystąpień, zawierających 39 

wniosków dotyczących 135 pracowników. 

Stwierdzono 2 wykroczenia w których zastosowano 2 środki wychowawcze. 

W trakcie przeprowadzanych kontroli w ramach działań prewencyjnych inspektorzy 

pracy udzielili 8 porad prawnych, 8 porad technicznych oraz 8 porad dotyczących legalności 

zatrudnienia. 

 

Największa częstotliwość stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości dotyczyła 

następujących zagadnień: 

 Ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy, 

 Odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej, 

 Profilaktyczne badania lekarskie, 

 Stan techniczny obiektów i pomieszczeń pracy, 

 Przechowywanie i stosowanie środków chemicznych do utrzymania czystości, 

 Pomieszczenia higieniczno-sanitarne i ich wyposażenie. 

Wnioski z kontroli 

Przeprowadzone kontrole ujawniły nieprawidłowości i uchybienia leżące w 

podstawowych i istotnych obszarach technicznego bezpieczeństwa pracy. Z uwagi na fakt, 

że uchybienia tego rodzaju powtarzają się w domach pomocy społecznej, należałoby 

zaplanować kolejne kontrole w tej branży w zakresie zagadnień o największej częstotliwości 

występowania. 
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3. Przestrzeganie przepisów prawa pracy przez podmioty prowadzące 
działalność gospodarczą w miejscowościach turystycznych 

 
Celem przeprowadzonych kontroli było sprawdzenie przestrzegania przez 

pracodawców, prowadzących działalność gospodarczą w miejscowościach turystycznych na 

terenie województwa dolnośląskiego, przepisów i zasad prawa pracy dotyczących: legalności 

zatrudnienia i wykonywania innej pracy zarobkowej, przygotowania pracowników do pracy, 

oceny ryzyka zawodowego, wyposażenia pracowników w odzież i obuwie robocze 

oraz w środki ochrony indywidualnej, czasu pracy oraz wynagrodzenia i innych świadczeń ze 

stosunku pracy. Kontrole prowadzono na terenie działania Okręgowego Inspektoratu Pracy 

we Wrocławiu w okresie od dnia 02 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. u 16 

pracodawców zatrudniających łącznie 235 osób. 

Ponieważ podstawowym celem kontroli była ocena przestrzegania przepisów prawa 

pracy przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą sezonowo lub podmioty 

sezonowo zwiększające zatrudnienie (ilość osób świadczących pracę sezonową na ich 

rzecz), kontrole były prowadzone w okresach zwiększonego ruchu turystycznego zimowego 

oraz letniego, w miejscowościach typowo turystycznych. Kontrolami objęto podmioty, 

w których stan zatrudnienia jest ściśle związany z intensywnością ruchu turystycznego, tj. 

np.: zakłady gastronomiczne, pensjonaty (szczególnie działające sezonowo), hotele, obiekty 

rekreacyjno-wypoczynkowe (np. kempingi, ośrodki wypoczynkowe), wyciągi narciarskie, 

parkingi itp. 

Tabela 38 Liczba skontrolowanych zakładów z podziałem na liczbę osób. pracujących 

Liczba osób pracujących Liczba skontrolowanych zakładów 

od 0 do 9 pracujących 12 

od 10 do 49 pracujących 4 

od 50 do 249 pracujących 0 

powyżej 249 pracujących 0 

 

Zestawienie skontrolowanych zakładów według nowego PKD: 

- handel hurtowy i detaliczny (PKD od 45 do 47) - 3 kontrole (19%), 

- zakwaterowanie i gastronomia (PKD od 55 do 56) - 13 kontroli (81%). 

W wyniku przeprowadzonych kontroli inspektorzy pracy wydali łącznie 165 środków 

prawnych dotyczących przestrzegania przepisów prawa pracy przez podmioty prowadzące 

działalność gospodarczą w miejscowościach turystycznych, u 16 pracodawców, w tym: 

 decyzji nakazowych: 71 u 15 pracodawców, dotyczących łącznie 295 

pracowników, w tym decyzji ustnych: 9 u 4 pracodawców, dotyczących łącznie 38,  
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 wniosków pokontrolnych: 92 u 16 pracodawców, dotyczących łącznie 291 

pracowników, 

 poleceń ustnych: 2 u 1 pracodawcy, dotyczących łącznie 2 pracowników. 

Ponadto wszczęto procedury wykroczeniowe w stosunku do 5 pracodawców za 

popełnienie 12 wykroczeń przeciwko prawom pracownika, skutkujących zastosowaniem 

przez Inspektorów Pracy n/w sankcji w postaci: 

 udzielonego środka wychowawczego (ostrzeżenia): u 3 pracodawców, 

 udzielonego środka wychowawczego (pouczenia):  u 1 pracodawcy, mandat 

karny (w wysokości 1 000 zł): u 1 pracodawcy. 

Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości 

 brak szkolenia wstępnego – instruktażu ogólnego i stanowiskowego , 

 brak szkolenia okresowego w dziedzinie bhp dla osób będących pracodawcami, 

 brak szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w stosunku do 

pracowników, 

 brak profilaktycznych badań lekarskich (wstępnych i okresowych ,  

 brak udokumentowanej oceny ryzyka zawodowego,  

 nieprawidłowości w zakresie wyposażenia pracowników w odzież i obuwie robocze 

oraz środki ochrony indywidualnej, 

 nieprawidłowości w zakresie prowadzenia ewidencji czasu pracy, 

 nieprawidłowości w zakresie przestrzegana przeciętnie pięciodniowego tygodnia 

pracy, 

 niezapewnienie przynajmniej raz na cztery tygodnie niedzieli wolnej od pracy, 

 niezapewnienie odpoczynku tygodniowego,  

 niewypłacenie dodatkowego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych. 

Najczęstsze przyczyny naruszeń prawa według pracodawców 

 bardzo duża rotacja pracowników i stosunkowo wysokie koszty ponoszone na np. 

badania lekarskie i szkolenia (szczególnie dla „małych” przedsiębiorców), 

 sezonowość prowadzonej działalności, 

 brak osób wykonujących zadania służby bhp (brak doradców - nieznajomość prawa 

przez pracodawców) lub ich niekompetencja, 

 zmiany w przepisach dotyczących prawa pracy w tym bezpieczeństwa i higieny 

pracy, 

 trudności finansowe pracodawców, 

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

stosunkowo małe prawdopodobieństwo odpowiedzialności za naruszenie prawa, 

Najczęstsze przyczyny naruszeń prawa według inspektorów 

 trudności finansowe pracodawców szczególnie dotyczące podmiotów zaliczanych do 

grupy małych zakładów pracy, 

 niskie kompetencje pracowników kadr i służby bhp; powierzanie prowadzenia 

„całości” spraw pracowniczych niekompetentnym, w tym zakresie, biurom 

rachunkowym i doradcom podatkowym), 

 specyfika działalności sezonowej (np. zaniedbania pracodawców w zakresie 

procedury kierowania pracowników na profilaktyczne /szczególnie wstępne/ badania 

lekarskie, nieprawidłowości w zakresie czasu pracy), 

 stosunkowo niska odpowiedzialność pracodawców za naruszenie prawa (np. 

nieskierowanie ok. 10 pracowników na profilaktyczne badania lekarskie 

„rekompensuje” pracodawcy mandat karny nakładany przez inspektora pracy), 

 braki kadrowe powodujące łączenie stanowisk pracy i powierzanie zadań 

niekompetentnym pracownikom oraz sytuacja na rynku pracy, 

 lekceważące podejście pracodawców do obowiązków w zakresie prawa pracy. 

Wnioski 

Odnosząc się do podstawowego celu kontroli jakim była ocena przestrzegania 

przepisów prawa pracy przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą sezonowo lub 

podmioty sezonowo zwiększające zatrudnienie, należy zaznaczyć, że nieprawidłowości 

stwierdzono głównie w spodziewanych obszarach, tj. w zakresie: profilaktycznych badań 

lekarskich, szkoleń w dziedzinie bhp oraz ocenie ryzyka zawodowego. W stosunku do roku 

2017, stwierdzono stosunkowo niewiele nieprawidłowości w zakresie legalność zatrudnienia i 

wykonywanie innej pracy zarobkowej, wyposażenie pracowników w odzież i obuwie robocze 

oraz w środki ochrony indywidualnej, czasu pracy, oraz wynagrodzenia i innych świadczeń 

ze stosunku pracy: W pozostałych obszarach, wyniki kontroli wskazują, że sezonowość 

działalności nie ma wpływu na ilość i jakość stwierdzonych nieprawidłowości 

4. Bezpieczeństwo i higiena pracy w gospodarstwach rolnych 

 
Przeprowadzone kontrole miały na celu identyfikację nieprawidłowości  w zakresie 

eksploatacji ciągników, maszyn rolniczych i innych urządzeń technicznych stosowanych w 

rolnictwie, magazynowanie płodów rolnych, stosowanie chemicznych środków ochrony roślin 

oraz stan techniczny obiektów inwentarskich.  
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Sprawozdanie z realizacji tematu 

 Liczba przeprowadzonych kontroli – 10. 

 Liczba pracujących ogółem – 257, w tym: 

o na podstawie umów cywilno-prawnych 7, 

o cudzoziemców – 11, 

o w ramach stosunku pracy 238, w tym kobiet 55.  

 Liczba wydanych decyzji ogółem – 89, w tym decyzji ustnych – 28. 

 Liczba decyzji w trybie art. 108 kpa – 46. 

 Decyzje dotyczące wstrzymania prac – 1. 

 Decyzje wstrzymania eksploatacji maszyn – 4. 

 Liczba pracowników których dotyczyły wszystkie decyzje – 330. 

 Liczba wystąpień – 1, liczba wniosków 1, liczba pracowników których dotyczył 

wniosek – 19. 

 Liczba mandatów – 1, kwota grzywny – 1 000,00 zł. 

 Liczba zastosowanych środków wychowawczych – 2, liczba wykroczeń 2. 

Wyszczególnienie stwierdzonych nieprawidłowości 

Wyposażenie sprzętu rolniczego pochodzącego z importu w instrukcję 
obsługi  w języku polskim 

Stwierdzono dwa przypadki eksploatowania maszyny rolniczej bez instrukcji obsługi 

w języku polskim. 

Brak wymaganych kwalifikacji i odpowiedniego przeszkolenia do obsługi 
danego sprzętu rolniczego 

Nie stwierdzono eksploatowania maszyn bez wymaganych uprawnień kwalifikacyjnych. 

Stwierdzono natomiast, że dwaj pracodawcy zatrudniali pracowników be aktualnych szkoleń 

okresowych w dziedzinie bhp. 

Wyposażenie zespołów i części ruchomych w odpowiednie osłony 

Podczas kontroli tego zagadnienia stwierdzano brak wymaganych osłon przy różnych 

maszynach np.: 

- brak osłon tarcz szlifierskich przy szlifierce stołowej dwutarczowej.  

- Brak osłony na przekładni pasków klinowych przy kosiarce rotacyjnej typ Z 302. 

- Brak osłony na przekładni pasków klinowych przy rozdrabniaczu słomy typ FLIGO. 
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Wyposażenie wałów przegubowo-teleskopowych w wymagane osłony. 

Przeprowadzone kontrole wykazały, że część eksploatowanego sprzętu rolniczego 

napędzanego wałami przegubowo-teleskopowymi nie posiadała wymaganych osłon, lub 

posiadała te osłony uszkodzone i niekompletne. 

Wyposażenie jednoosiowego sprzętu rolniczego w podporę zapobiegającą 
przechylanie się sprzętu do przodu lub do tyłu. 

Nieprawidłowości w tym zakresie stwierdzono podczas eksploatowania 4 

następujących maszyn rolniczych np.: 

- Brak podpory pod zaczep beczkowozu HTS. 

- Brak podpory przy zaczepach trzech rozrzutników obornika typ FORSCHRIT T088. 

Stan techniczny ciągników rolniczych oraz przyczep transportowych 

Nieprawidłowości, które stwierdzono w związku z użytkowaniem ciągników rolniczych 

przedstawiają się następująco. 

 Brak osłony daszkowej osłaniającej przegub krzyżakowy wału przegubowo 

teleskopowego przy ciągniku. 

 Brak osłony daszkowej osłaniającej przegub krzyżakowy wału przegubowo 

teleskopowego przy ciągniku zagregowanym z agregatem do białkowania 

i dezynfekcji magazynu. 

 Nie zabezpieczono przed wypadnięciem sworzeń łączący przyczepę do transportu 

słomy z ciągnikiem. 

 Uszkodzona burta przyczepy transportowej wykorzystywanej do wywożenia obornika. 

Wyposażenie pracowników w odzież roboczą oraz środki ochrony indywidualnej 

Uchybienia w tym zakresie dotyczyły następujących nieprawidłowości. 

- Nie ustalono środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, których 

stosowanie na określonych stanowiskach pracy jest niezbędne. 

- Nie zaprowadzono dla zatrudnionych pracowników indywidualnych kart ewidencji 

przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz wydanych środków ochrony indywidualnej. 

Bhp przy wykonywaniu zabiegów chemizacyjnych i stosowaniu nawozów 
sztucznych 

Uchybienia związane z wykonywaniem prac dotyczących zabiegów chemizacyjnych np.: 

- Nie poinformowanie pracowników stosujących środki ochrony roślin, o wymaganiach 

dotyczących rodzaju i sposobu użytkowania środków ochrony indywidualnej. 
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- Nie poinformowano pracowników o zasadach dotyczących sposobu postępowania  

z nieużytymi środkami ochrony roślin, cieczami roboczymi oraz z pustymi opakowaniami. 

- Nie zapewniono wentylacji uruchamianej z zewnątrz pomieszczenia w magazynie środków 

ochrony roślin. 

 Wnioski z przeprowadzonych kontroli 

Przeprowadzone kontrole ujawniły nieprawidłowości, które są znane od wielu lat 

i  ciągle się powtarzają. Ponieważ kontrole branży rolniczej wymagają wiedzy 

specjalistycznej, powinny być prowadzone przez inspektorów z wydzielonej sekcji rolniczej. 

5. Bezpieczeństwo i higiena pracy w warsztatach samochodowych  

Kontrole realizowane w ramach tego tematu własnego Okręgowego Inspektoratu Pracy 

we Wrocławiu miały na celu identyfikację nieprawidłowości w zakresie bezpieczeństwa 

wykonywania prac związanych z naprawą i obsługą pojazdów w serwisach samochodowych, 

w tym przestrzeganie wymogów dotyczących dopuszczania do użytkowania maszyn 

i urządzeń technicznych.  

W ramach realizacji tematu „Bezpieczeństwo i higiena pracy w warsztatach 

samochodowych” inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu, 

przeprowadzili 34 kontrole u 34 przedsiębiorców, prowadzących działalność związaną z 

naprawą i obsługą samochodów. 

Zakresem tych kontroli objęto łącznie 1 604 pracujących, w tym: 

 - 1 570 osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, w tym: 

 - 427 kobiet, 

 - 29 młodocianych,   

 - 43 niepełnosprawnych,  

 - 15 osób świadczących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych,  

 - 3 podmioty samozatrudniające się, 

 - 1 cudzoziemiec. 

W wyniku przeprowadzonych kontroli inspektorzy pracy wydali ogółem 160 decyzji 

nakazowych, w tym: 90 decyzji pisemnych zawartych w 41 nakazach wydanych 

pracodawcom oraz 70 decyzji ustnych. Wśród tych decyzji było 65 decyzji opatrzonych 

rygorem natychmiastowej wykonalności, na podstawie art. 108 Kodeksu postępowania 

administracyjnego. Powyższe decyzje dotyczyły 779 pracowników.  

W trakcie kontroli wydano 12 wystąpień zawierających 29 wniosków.  

Wobec pracodawców i osób odpowiedzialnych zastosowano 3 środki wychowawcze 

w stwierdzonych 4 wykroczeniach.  
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W trakcie tych kontroli, inspektorzy pracy udzielili ponadto 100 porad prawnych, 114 

porad technicznych oraz 13 porad dotyczących legalności zatrudnienia. 

Najczęściej stwierdzone nieprawidłowości 

Nieprawidłowości w zakresie nie przestrzegania przez pracodawców przepisów i zasad 

bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach naprawy samochodów, oceniono na podstawie 

struktury wydanych przez inspektorów pracy decyzji administracyjnych regulujących 

stwierdzone w trakcie kontroli uchybienia. Należą do nich: 

 nieprawidłowości  dotyczące składowania i magazynowania regulowane 19 

decyzjami, 

 nieprawidłowości związane z niesprawnymi instalacjami elektrycznymi były przyczyną 

wydania 16 decyzji, 

 brak lub nieprawidłowe instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy były podstawą do 

wydania 13 decyzji, 

 w zakresie nieprawidłowości związanych z udzielaniem pracownikom szkoleń 

okresowych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy stwierdzono 17 przypadków, 

 brak oznakowania lub oznakowania miejsc niebezpiecznych w zakładzie wystąpiło w 

12 przypadkach, 

 nieprawidłowości stwierdzone podczas ręcznych prac transportowych wystąpiły w 6 

przypadkach. 

Wnioski 

Przeprowadzone kontrole wykazały, że niecelowym byłoby kontynuowanie w kolejnych 

latach kontroli zakładów naprawy pojazdów, ponieważ stwierdzone nieprawidłowości nie 

zagrażały pracownikom bezpośrednimi zagrożeniami utraty zdrowia bądź życia. 

W zrealizowanych kontrolach nie wszczynano też wobec pracodawców postępowań 

wykroczeniowych, które skutkowałyby nakładaniem grzywien w postępowaniach 

mandatowych lub skierowaniem do sądu wniosków o ukaranie.  

6. Przestrzeganie przepisów o urlopach wypoczynkowych w jednostkach 
samorządu terytorialnego 

W 2018 r. w Okręgowym Inspektoracie Pracy we Wrocławiu przeprowadzono łącznie 

16 kontroli w związku z przestrzeganiem przepisów o urlopach wypoczynkowych 

w jednostkach samorządu terytorialnego. Nieprawidłowości zostały stwierdzone w 15 

kontrolowanych jednostkach. Inspektorzy pracy w związku ze stwierdzonymi 

nieprawidłowościami dotyczącymi naruszania przepisów o urlopach wypoczynkowych 
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w 15 kontrolowanych jednostkach wydali łącznie - 15 wystąpień, zawierających 35 

wniosków, które dotyczyły 222 pracowników. 

W 5 kontrolowanych jednostkach, inspektorzy wszczęli postępowanie wykroczeniowe  

w związku z naruszeniem przepisów o urlopach wypoczynkowych. Inspektorzy pracy nałożyli 

3 mandaty karne na łączną kwotę: 4.000 zł oraz- zastosowali 4 środki wychowawcze , 2 –

pouczenia i 2 ostrzeżenia). 

Najczęściej występujące nieprawidłowości. 

 Nieudzielenie urlopu wypoczynkowego w roku, w którym pracownik nabył do niego 

prawo stwierdzono w 13 kontrolowanych jednostkach. Nieprawidłowość dotyczyła 193 

pracowników, 

 Nieudzielenie urlopu wypoczynkowego, niewykorzystanego w roku, w którym 

pracownik nabył do niego prawo do 30 września, roku następnego: Nieprawidłowość 

stwierdzono w 10 kontrolowanych jednostkach. Dotyczyła łącznie 18 pracowników i 426 dni, 

 Nieprawidłowego udzielenia urlopu podzielonego na części, z których żadna nie 

wynosiła co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Nieprawidłowość stwierdzono w 5 

kontrolowanych jednostkach. Dotyczyła łącznie 11 pracowników. 

 Nieustalenia planu urlopów, pomimo istnienia takiego obowiązku. Nieprawidłowość 

stwierdzono w 2 kontrolowanych jednostkach. Dotyczyła ona łącznie 240 pracowników. 

 Nieprawidłowego udzielania urlopów wypoczynkowych w dni pracy, niezgodnie z: 

 wymiarem czasu pracy obowiązującym pracownika w dniu udzielonych urlopów. 

Nieprawidłowość stwierdzono w 2 kontrolowanych jednostkach. Nieprawidłowość dotyczyła 

łącznie 27 pracowników. 

Przykłady nieprawidłowości. 

 Urząd Miasta i Gminy. 

U pracodawcy nietworzony jest plan urlopów, pomimo ustalenia w regulaminie pracy, iż 

urlopy udzielane są zgodnie z planem urlopów. Pracodawca nie udziela urlopu 

wypoczynkowego w roku, w którym pracownik nabył do niego prawo. W Urzędzie nie 

udzielano od dnia 30.09.2017 r. urlopu wypoczynkowego za 2016 r. następującym 

pracownikom: 

 Starostwo Powiatowe. 

W trakcie kontroli ustalono, że Starosta Powiatu posiadał – 19 dni urlopu 

wypoczynkowego za 2016 r. oraz 26 dni urlopu wypoczynkowego za 2017 r. Wicestarosta 

Powiatu posiadał 16 dni urlopu wypoczynkowego za 2016 rok oraz 26 dni urlopu 

wypoczynkowego za 2017 r.  

Dodatkowo w ramach prowadzonych czynności ustalono, że pracownicy posiadają 

niewykorzystane dni urlopu wypoczynkowego za rok 2016 i 2017.  
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Wnioski i uwagi. 

 Przeprowadzone czynności kontrolne wykazały, iż urlopów wypoczynkowych, nie 

udziela się pracownikom zgodnie z zasadą wynikającą z treści art. 152 k.p.,  

 Przeprowadzone czynności kontrolne wykazały ponadto, iż znaczące zaległości 

w wykorzystaniu urlopów wypoczynkowych, tj. za 2016 i 2017 r. posiadali pracownicy 

zajmujący kierownicze stanowiska w Urzędach, 

 Oceniając wyniki przeprowadzonych kontroli, wydaje się zasadnym przeprowadzenie w 

2019 r., czynności kontrolnych w jednostkach samorządowych nie objętych w roku 

poprzednim kontrolą oraz przeprowadzenie kontroli w tych urzędach, w których wystąpiła 

największa ilość nieprawidłowości. Kontrole takie powinny być przeprowadzone w okresie od 

października do grudnia. 

 

W ramach tematu własnego Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu 

realizowane było zagadnienie kontrole budów, które zostało ujęte w rozdziale V pkt 2 

niniejszego sprawozdania. 
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IX. Pozostałe działania 

1. Działania w obszarze prewencji i promocji 

 
Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu uczestniczy w budowaniu kultury prewencji 

i praworządności w stosunkach pracy nie tylko poprzez nadzór i kontrolę. Urząd prowadzi 

dialog z pracodawcami i pracownikami, oferuje im pomoc w charakterze doradcy, inspiruje 

do podejmowania działań na rzecz poprawy warunków pracy, bierze udział 

w upowszechnianiu dobrych praktyk i najlepszych przykładów. Działania te zyskują na 

znaczeniu i kierowane są do coraz szerszej grupy odbiorców.  

Programy prewencyjno – promocyjne 

W 2018 r. Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu realizował programy 

prewencyjno – promocyjne mające na celu wsparcie pracodawców w osiągnięciu trwałej 

poprawy warunków pracy i doprowadzenie zakładów pracy do stanu zgodnego z przepisami 

prawa pracy oraz rozszerzenie wiedzy z zakresu prawa pracy i bezpieczeństwa i higieny 

pracy. Uczestnikami tych działań było szerokie spektrum odbiorców: od pracodawców, 

poprzez pracowników do uczniów.  

Wśród podjętych przez OIP szeregu działań prewencyjnych można wymienić 

przykładowe programy, tj.: „Ograniczanie zagrożeń zawodowych w zakładach zajmujących 

się produkcją się produkcją wyrobów tartacznych i wyrobów z drewna”, „Przeciwdziałanie 

negatywnym skutkom stresu w miejscu pracy”, „Zarządzanie bezpieczeństwem pracy – 

prewencja wypadkowa”, program prewencyjny dla mikro zakładów – „Zdobądź Dyplom PIP”. 

W toku realizacji ww. programów przeprowadzono łącznie 283 szkolenia (zarówno 

w siedzibie Okręgu jak i jego oddziałach zamiejscowych), w których uczestniczyło ponad 

1111 pracodawców, z których prawie 64 uzyskało zaświadczenia i dyplomy potwierdzające 

dostosowanie warunków pracy i poziomu bezpieczeństwa pracy do stanu zgodnego 

z obowiązującymi przepisami prawa.  

 

Fot. 23 Uroczyste wręczenie zaświadczeń i dyplomów 
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Wzorem lat ubiegłych, inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy we 

Wrocławiu ocenili, że podstawowymi przesłankami jakie zadecydowały o udziale 

pracodawców w programach prewencyjnych były: dla części pracodawców pierwszy kontakt 

z inspekcją pracy (pierwsza kontrola), chęć pozyskania aktualnej wiedzy w zakresie prawa 

pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w okresie tak częstych zmian przepisów, a tym 

samym nauka identyfikowania oraz eliminowania nieprawidłowości występujących w firmach, 

bez represji ze strony urzędu. W jednostkowych przypadkach, pracodawcy chcieli zdobyć 

Dyplom PIP w celu podniesienia prestiżu swojej działalności gospodarczej oraz poprawy 

wizerunku w oczach pracowników i innych kontrahentów. 

Należy zauważyć, że coraz mniej pracodawców jest zainteresowanych współpracą 

z inspekcją pracy. Prowadzi to do sytuacji, w której zamiast organizować szkolenia 

i realizować program „Dyplom PIP” na podstawie dobrowolnych zgłoszeń pracodawców, 

przedstawiciele Okręgu muszą szukać skutecznych rozwiązać, aby zachęcić pracodawców 

do udziału w programie i zrealizować harmonogram, między innymi przez „zaproszenie" 

przez samych IP, którzy przeprowadzali kontrole w tych podmiotach oraz sporządzanie przez 

Sekcję Prewencji i Promocji wykazu podmiotów (różnych branż) kwalifikujących się do 

Dyplomu PIP, na podstawie których wysyłane są pisemne zaproszenia. Widocznym trendem 

jest fakt, że jeżeli już pracodawca uczestniczy w szkoleniu to podejmuje decyzję 

o wypełnieniu karty zgłoszenia i podjęciu dalszej współpracy z urzędem.  

Jeden z programów prewencyjnych w 2018 r. „Przeciwdziałanie negatywnym 

skutkom stresu w miejscu pracy” to program mający na celu dostarczanie 

i rozpowszechnianie wiedzy na temat stresu i innych zagrożeń psychospołecznych, 

inspirowanie podmiotów do rozwijania umiejętności radzenia sobie ze stresem w pracy, 

a także merytoryczne wsparcie przedsiębiorstw zainteresowanych przeprowadzeniem oceny 

stresogenności cech pracy (poziomu stresu) w ramach programu prewencyjnego oraz 

promowanie przykładów dobrych praktyk zarządzania stresem i innymi zagrożeniami 

psychospołecznymi. W roku sprawozdawczym pracodawcy, przystępujący do realizacji 

programu podnosili, iż głównymi przesłankami jakimi się kierowali był wzrost świadomości 

wśród pracodawców znaczenia negatywnych zjawisk psychospołecznych w miejscu pracy 

dla komfortu pracowników, efektywności i jakości wykonywania powierzonych im. 

obowiązków, a także postrzeganie dobrostanu pracowników i komfortu wykonywania przez 

nich pracy jako istotny warunek zatrudnienia. Pracownicy coraz częściej podejmując decyzję 

o zmianie miejsca pracy, uwzględniają nie tylko czynnik ekonomiczny (wysokość 

wynagrodzenia), ale również samopoczucie i higienę psychospołeczną środowiska pracy. 

Nierzadko są nawet gotowi zmienić miejsce pracy, tylko z powodu „toksycznej atmosfery 

środowiska pracy”, nawet gdyby ta zmiana miała wiązać się z obniżeniem wynagrodzenia za 
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pracę. Pracodawcy dostrzegają tę tendencję i między innymi, z tego powodu zależy im na 

budowaniu korzystnych warunków pracy, czemu sprzyja udział w programie.  

Ponadto w kilku organizacjach odnotowano dążenie do poprawy warunków 

psychospołecznych pracy jako niezbędny warunek ograniczenia nadmiernej fluktuacji 

pracowników i ograniczenie absencji chorobowej. Dążenie do zwiększenia stopnia 

retencyjności pracowników jest celem, którego osiągnięcie w znaczącej mierze jest 

uzależnione od tego jak bardzo pracownicy utożsamiają się z zakładem pracy i jak się w nim 

czują. 

Programy edukacyjno – informacyjne 

W ramach realizacji programów edukacyjno – informacyjnych takich jak: „Kultura 

bezpieczeństwa”, „Pracuję legalnie”, „Czas pracy kierowców a wypadki drogowe”, „Program 

edukacyjny dla zakładów usług leśnych”, czy działania informacyjno – edukacyjne 

w budownictwie oraz dotyczące bhp pracowników tymczasowych w ramach kampanii SLIC 

przeszkolono łącznie ponad 7 631 podmiotów, w tym studentów, uczniów, pracodawców 

działających w branży budowlanej, przedsiębiorców, cudzoziemców, rolników 

indywidualnych. 

W roku sprawozdawczym, Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu przeprowadził 

łącznie 17 szkoleń z zakresu legalnego zatrudniania. Zgodnie z założeniami kampanii 

„Pracuję legalnie”, szkolenia miały za zadanie podnieść świadomość pracodawców 

i pracowników z zakresu zasad zatrudniania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

pracy, a także propagowały wybór pracy legalnej w miejsce zatrudnienia w szarej strefie 

i przyjmujących ofertę pracy nielegalnej. 

Łącznie przeszkolono 380 pracodawców. W 2018 r. szkolenia odbyły się w Okręgowym 

Inspektoracie Pracy we Wrocławiu, a także między innymi w Starostwie Powiatowym 

w Środzie Śląskiej, Dolnośląskim Parku Technologicznym w Szczawnie - Zdroju, Miejskim 

Domu Kultury w Lubaniu, Starostwie Powiatowym w Kamiennej Górze, Powiatowym 

Urzędzie Pracy w Oleśnicy, Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Szklarskiej Porębie. 

W szkoleniach oprócz pracodawców uczestniczyli także pracownicy, osoby poszukujące 

pracy, w tym obcokrajowcy, przedstawiciele organizacji pracodawców, przedstawiciele 

samorządu terytorialnego, gospodarczego oraz zawodowego, służby mundurowe itp. 

Wiele z tych spotkań było okazją nie tylko do przekazania informacji o korzyściach 

wynikających z wykonywania pracy legalnie oraz zagrożeń wypływających z wykonywania 

pracy nierejestrowanej lub deklarowanej fałszywie, ale także do wymiany doświadczeń w tym 

zakresie i zaplanowaniu dalszej współpracy w ramach realizacji kampanii. Podczas tych 

spotkań uczestnicy mieli możliwość nie tylko zapoznać się z obowiązującymi regulacjami 
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prawnymi, ale także zasięgnąć osobistych porad prawnych, czy też otrzymać bezpłatne 

wydawnictwa PIP z tego zakresu. 

 

W roku 2018 Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu, w ramach realizacji tematu 

edukacyjno – informacyjnego „Czas pracy kierowców a wypadki drogowe” zorganizował 

łącznie 3 szkolenia. Wszystkie szkolenia odbyły się w Ośrodku Szkolenia PIP we Wrocławiu. 

Dwa pierwsze miały miejsce w pierwszym półroczu natomiast ostatnie w listopadzie 2018r.  

Największym zainteresowaniem cieszyło się wspólne przedsięwzięcie Okręgowego 

Inspektoratu Pracy we Wrocławiu oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział we 

Wrocławiu, które w dniu 15 listopada 2018r. Zgromadziło ponad 60 uczestników.  

Fot. 24 Seminarium „Pracuję legalnie” 

 
Fot. 25 Seminarium "Czas pracy kierowców 
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Konkurs 

W 2018 r. Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu przeprowadził łącznie 42 

konkursy (wynikające z harmonogramu działania Państwowej Inspekcji Pracy oraz zadań 

własnych Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu).  

Konkurs „Pracodawca organizator pracy bezpiecznej” w tut. OIP we Wrocławiu 

traktowany jest jako najistotniejszy z konkursów. W roku sprawozdawczym pracodawcy 

kontaktowali się z urzędem w celu pozyskania informacji o regulaminie konkursu, terminach 

zgłoszeń itp. Nadal nie odnotowaliśmy zgłoszeń kandydatów przez partnerów społecznych. 

Trzeba jednak podkreślić, że wraz ze wzrostem popularności konkursu, coraz częściej 

pracodawcy sami zgłaszają swoje kandydatury i tak w roku 2018 wszyscy pracodawcy 

zgłosili się sami. Nie zanotowano by partnerzy społeczni angażowali się w tego typu 

przedsięwzięcia choć na wszelkiego rodzaju spotkaniach przedstawiane są im warunki 

uczestnictwa. 

Ponadto, biorąc pod uwagę konieczność zaangażowania aspiranta do nagrody 

w przygotowanie zgłoszenia (prezentacja zakładu), inspektorzy pracy mają problemy 

z uzyskaniem zgody przedsiębiorców zatrudniających do 50 pracowników, na udział 

w konkursie. Zauważa się natomiast coraz większe zainteresowanie konkursem ze strony 

dużych pracodawców.  

Wśród działań prewencyjnych podjętych w 2018 r. w zakresie edukacji szkolnej na 

wyróżnienie zasługuje konkurs „Poznaj swoje prawa w pracy” adresowany do uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych. W tym roku zgłosiło się do niego 41 uczniów z 21 szkół 

ponadgimnazjalnych. W listopadzie 2018 r. wpłynęło do OIP we Wrocławiu 19 zgłoszeń 

szkół, które przeprowadziły etap szkolny i wyłoniły po dwóch kandydatów do etapu 

regionalnego.  

Z podanych przez szkoły danych wynika, że w etapie szkolnym wzięło udział 400 uczniów. 

Łącznie w etapie regionalnym w lutym 2019 r. weźmie udział 38 uczniów. 
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Komisja konkursowa zorganizowana w Okręgowym Inspektoracie Pracy we Wrocławiu, 

w tegorocznej edycji konkursu „Buduj bezpiecznie” oceniła łącznie 19 zgłoszeń 

konkursowych. W roku 2018 komisja konkursowa postanowiła przyznać nagrody w dwóch 

kategoriach budów: 

- budownictwo mieszkaniowe, 

- budownictwo przemysłowe. 

 Po analizie dokonanych zgłoszeń oraz dokumentacji pokontrolnej inspektorów pracy 

(każda budowa podlegała co najmniej dwóm kontrolom) przyznano w kategorii budownictwo 

mieszkaniowe 1,2 i 3 miejsce oraz 1 wyróżnienie, natomiast w kategorii budownictwo 

przemysłowe – 1 miejsce, trzy 2 miejsca,3 oraz 2 wyróżnienia. Ponadto dodatkowo 

wyróżniono trzech inwestorów, pięciu inspektorów bhp oraz jednego podwykonawcę 

budowy.  

Ponadto w 2018 r. odbyło się także 27 czerwca 2018 r. w siedzibie Ośrodka Szkolenia 

Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu, podsumowanie konkursu „Bezpieczne 

Gospodarstwo Rolne” 2018, etapu regionalnego i wojewódzkiego.  

Celem konkursu było przede wszystkim promowanie zasad ochrony zdrowia i życia 

podczas pracy w gospodarstwie rolnym oraz wyłonienie gospodarstw posiadających 

największe osiągnięcia we wdrażaniu tych zasad. W czasie wizytacji gospodarstw rolnych 

komisja konkursowa zwracała uwagę na czynniki, które mogą być zagrożeniem dla zdrowia  

i życia ludzkiego. Oceniano, między innymi, stan budynków gospodarczych, stan techniczny 

 
Fot. 26 Rozdanie dyplomów i nagród 
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ciągników i innych maszyn rolniczych, przyczep, pilarek, drabin, instalacji elektrycznych, 

zabezpieczeń przeciwpożarowych, warunków bytowania i obsługi zwierząt. 

Zgodnie z postanowieniami regulaminu, do etapu wojewódzkiego XVI 

Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne, zakwalifikowano 12 

indywidualnych gospodarstw rolnych. W dniach 04.06.2018- 12.06.2018r. Wojewódzka 

Komisja Konkursowa, powołana przez Dyrektora Oddziału Regionalnego KRUS we 

Wrocławiu dokonała wizytacji 12 gospodarstw. 

Ponadto w 2018 r. odbył się konkurs wiedzy o zasadach bhp dla młodzieży 

zatrudnionej w ramach OHP organizowany przez Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu 

wspólnie z Dolnośląską Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy oraz konkurs 

„Pracodawca przyjazny młodzieży”. Do pierwszego z ww. konkursów przystąpiło 42 

uczestników natomiast do drugiego 6. 

Natomiast w ramach konkursów własnych w roku 2018 Okręgowy Inspektorat Pracy 

we Wrocławiu zorganizował po raz kolejny konkurs „Wzorowy pracownik służby bhp 

województwa dolnośląskiego”, w którym wyróżnionych zostało trzech pracowników służby 

bhp. 

2. Poradnictwo prawne i techniczne 

 

Z dokonanej analizy zakresu tematycznego udzielonych w okresie sprawozdawczym 

porad prawnych i technicznych wynika, iż największe zapotrzebowanie wystąpiło na 

informacje dotyczące stosunku pracy – temat ten wystąpił w 5 785 przypadkach. Ponadto, 

najczęściej występujące tematy dotyczyły: wynagrodzeń za pracę i innych świadczeń 

związanych z pracą – 3 077 przypadków, czasu pracy – 2 825 przypadków, urlopów 

wypoczynkowych – 1 551 przypadków, uprawnień pracowniczych związanych 

z rodzicielstwem – 1 032 przypadki. 

Oprócz porad udzielonych w miejscach przyjęć interesantów, porady były udzielane 

również w zakładach pracy podczas czynności kontrolnych. Inspektorzy udzielili 

pracodawcom, pracownikom i związkom zawodowym: 11 261 porad prawnych i 10 593 

porad technicznych. Tematyka tych porad wynikała z konkretnych potrzeb zaistniałych 

w kontrolowanych podmiotach.  

Odnosząc się do ilości udzielonych w 2018 r. porad, zauważyć można, iż zmniejszyła 

się ich liczba w porównaniu z ubiegłym rokiem, kiedy to udzielono ich 25 976. 

W 2018 r. w Okręgowym Inspektoracie Pracy we Wrocławiu, udzielono 13 810 porad 

prawnych i technicznych, obejmujących łącznie 20 089tematów. Z powyższej liczby,600 

porad udzielono w formie pisemnej. 
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W szczególności należy zwróci uwagę na zmniejszenie ilości porad udzielanych drogą 

telefoniczną z 15 673 do 5 493. Sytuacja ta związana jest z likwidacją infolinii w Okręgowym 

Inspektoracie Pracy we Wrocławiu w 2018 r. 

Tematyka porad prawnych i technicznych udzielonych w 2018 r., podobnie jak 

w ubiegłym roku, dotyczyła w szczególności: 

a) w zakresie stosunku pracy: 

 kwestii dotyczących dozwolonej ilości i długości umów o pracę na czas określony, 

 kwestii ustalania okresu wypowiedzenia przy umowach na czas określony, 

 kwestii związanych z zatrudnianiem cudzoziemców, 

 zasad i trybu nawiązywania umów o pracę, zmian warunków umowy o pracę, ochrony 

prawnej przed rozwiązaniem stosunku pracy, 

 uprawnień pracowników w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z przepisami 

wypowiadania umów o pracę, 

 rozwiązywania umów o pracę bez wypowiedzenia, 

 zasad wydawania i prostowania świadectw pracy, 

 podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników, urlopów szkoleniowych, 

 zasad prowadzenia przez pracodawców dokumentacji dotyczących stosunku pracy oraz 

akt osobowych pracowników, 

 zasad odpowiedzialności materialnej pracowników, 

 zasad nakładania kar porządkowych, 

 udzielania pracownikom zwolnień od pracy (np. z okazji ślubu, urodzenia dziecka), 

b) w zakresie wynagrodzenia za pracę: 

 kwestii związanych z minimalną stawką godzinową przy umowie zlecenia, 

 terminu wypłaty wynagrodzenia, 

 potrąceń z wynagrodzenia, 

 wynagradzania za pracę w niedzielę, święta, w porze nocnej, w dodatkowe dni wolne od 

pracy, oraz za pracę w godzinach nadliczbowych, 

 świadczeń przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej, 

 świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, 

 odpraw pieniężnych związanych z rozwiązaniem stosunku pracy, 

c) w zakresie czasu pracy: 

 norm czasu pracy, 

 systemów czasu pracy, okresów rozliczeniowych, rozkładów czasu pracy, 

 przepisów o ograniczeniu handlu w niedziel, święta i inne dni, 

 przepisów odnośnie doby pracowniczej, pracy w godzinach nadliczbowych, 

 czasu pracy kierowców, pracowników służby zdrowia, osób niepełnosprawnych, 

d) w zakresie urlopów wypoczynkowych: 
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 kwestii dotyczących zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, 

 wymiaru urlopu wypoczynkowego, 

 urlopów zaległych, 

 urlopów wypoczynkowych osób niepełnosprawnych, 

e) w zakresie uprawnień związanych z rodzicielstwem: 

 zasad udzielania urlopów macierzyńskich, urlopów rodzicielskich, urlopów ojcowskich,  

 zasad łączenia urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy, 

 zasad udzielania urlopów wychowawczych, 

 ochrony pracownic w ciąży,  

 kwestii związanych z zasadami dotyczącymi wykorzystywania opieki z art.188 k.p, 

f) w zakresie wypadków przy pracy: 

 kwestii dotyczących postępowania powypadkowego, 

 kwestii dotyczących sporządzania protokołu powypadkowego, 

g) w zakresie warunków pracy: 

 kwestii dotyczących profilaktycznych badań lekarskich oraz szkoleń bhp, 

 zasad wydawania pracownikom odzieży i obuwia roboczego, środków ochrony 

indywidualnej oraz wypłacanie pracownikom ekwiwalentu pieniężnego za używanie 

własnej odzieży roboczej i za pranie odzieży we własnym zakresie, 

 obowiązków pracodawcy w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 warunków mikroklimatycznych (czynniki środowiska pracy).  

W wielu przypadkach porady prawne dotyczyły kwestii związanych z postępowaniem 

przed sądem pracy, a także zasad związanych ze sporządzaniem pozwu do sądu pracy 

celem dochodzenia roszczeń pieniężnych wobec pracodawcy. 

Tabela 39 Szczegółowe informacje dotyczące tematyki udzielanych w roku 2018 

P r z e d m i o t  p o r a d y   
 

L i c z b a  p o r a d  
 

Stosunek pracy 8 785 

Wynagrodzenia 3 077 

Czas pracy 2 825 

Urlopy pracownicze 1 551 

Uprawnienia zw. z rodzicielstwem 1 032 

Ochrona pracy młodocianych 144 

Mobbing 130 

Dyskryminacja 69 

Rozwiązywanie z pracownikami stosunków pracy z 
przyczyn niedotyczących pracowników 

924 

Pozostałe 4 552 

R a z e m  20 089 
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Tabela 40 Podmioty które zgłosiły się o udzielenie porady w roku 2018 r 

Analizując problematykę poruszaną przez osoby zgłaszające się po porady w zakresie 

prawnej ochrony pracy, bardzo częstym problemem był brak potwierdzania na piśmie 

ustaleń, co do rodzaju i warunków umowy o pracę, czy też brak jakichkolwiek ustaleń co do 

formy zatrudnienia (osoby wykonujące pracę niejednokrotnie nie były w stanie określić 

jakiego rodzaju umowa łączy strony). 

 Istotnym tematem poruszanym podczas porad prawnych była także kwestia zawierania 

umów na czas określony (problemy pojawiały się w związku z koniecznością liczenia umów, 

określeniem czasu trwania tych umów, ustalaniem okresu wypowiedzenia). 

 Jednym z najczęściej poruszanych zagadnień było naruszanie 

przepisów o wynagrodzeniu za pracę oraz innych należnych świadczeniach. Dotyczy to 

w szczególności systematycznych opóźnień terminu wypłaty, kwestii dotyczących minimalnej 

stawki godzinowej przy umowie zlecenia i minimalnego wynagrodzenia przy umowie o pracę, 

jak również dokonywania bezpodstawnych potrąceń z wynagrodzeń. Bardzo ważny problem 

stanowi wypłacanie części wynagrodzenia „pod stołem” (w umowie o pracę ustalone jest 

jedynie minimalne wynagrodzenie), co w sposób nielegalny powoduje zmniejszenie kosztów 

pracy). 

 Dużą ilość porad udzielono w zakresie nieprzestrzegania przez pracodawców 

przepisów dotyczących czasu pracy. W dalszym ciągu utrzymuje się na wysokim poziomie 

skala nieprawidłowości w zakresie prowadzenia ewidencji czasu pracy, jak również 

pojawiających się w związku z tym problemów z ustaleniem realnego poziomu należnych 

pracownikom świadczeń. Wiele pytań dotyczyło przepisów o ograniczeniu handlu 

w niedziele, święta oraz inne dni. 

P o d m i o t y  z g ł a s z a j ą c e  s i ę   
p o  p o r a d y  

L i c z b a  p o r a d  
 

Były pracownik 2 421 

Cudzoziemiec 542 

Inny 1 201 

Organ/urząd państwowy 37 

Organ/urząd samorządu terytorialnego 48 

Organizacje pracodawców 3 

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie 85 

Poseł/senator/radny 7 

Pracodawca/przedsiębiorca 2 571 

Pracownik niepełnosprawny 337 

Pracownik/pracownicy zbiorowo 6 242 

Rolnik indywidualny 3 

Służba bhp 88 

Społeczny inspektor pracy 28 

Związek Zawodowy 194 

R a z e m  13 810 
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 Istotnym zagadnieniem wydaje się również nieudzielanie urlopów wypoczynkowych 

w roku kalendarzowym, w którym pracownicy nabyli do niego prawo. Jednocześnie 

stwierdzono przypadki „zmuszania” pracowników do urlopów w okresach braku 

zapotrzebowania na pracę (np. w czasie przestoju niezawinionego przez pracowników). 

W zakresie korzystania z uprawnień związanych z rodzicielstwem, w dalszym ciągu 

obserwuje się tendencję rozwiązywania umów o pracę z pracownikami powracającymi 

z urlopów macierzyńskich, rodzicielskich oraz wychowawczych. Nadal stwierdza się liczne 

problemy związane z naliczaniem i sposobem wykorzystywania urlopów rodzicielskich, 

pomimo funkcjonowania przepisów od 2016 r. 

Porady prawne udzielane były najczęściej pracownikom, pracodawcom, 

przedstawicielom związków zawodowych, osobom zatrudnionym na innej podstawie niż 

stosunek pracy oraz innym osobom fizycznym. Porady prawne udzielane były w siedzibie 

OIP i Oddziałach, w redakcjach gazet i rozgłośniach radiowych, gdzie udzielono wielu porad 

nieznajdujących się w rejestrze Porady OIP. Ponadto, porady były udzielane w trakcie 

podejmowanych przedsięwzięć promocyjnych: w formie organizacji punktów informacyjno-

doradczych, w czasie: udziału w targach branżowych, targach pracy, a także w trakcie 

organizacji, bądź współuczestnictwa w szkoleniach, seminariach, konferencjach. 

Przedstawione w tabelach dane liczbowe wskazują na duże zapotrzebowanie na 

fachowe poradnictwo w zakresie porad prawnych i technicznych, zwłaszcza na bieżące 

wyjaśnianie zmienianych przez ustawodawcę przepisów Kodeksu Pracy. Z powyższej formy 

pomocy prawnej korzystają przede wszystkim pracownicy, a także pracodawcy i podmioty 

prowadzące działalność kadrowo-rachunkową dla pracodawców. 

Przedstawione dane w zakresie udzielanego poradnictwa wskazują, iż omawiana 

działalność Okręgu jest istotnym elementem rozpowszechniania zasad wiedzy 

o obowiązujących przepisach prawa pracy i technicznego bezpieczeństwa pracy oraz 

prawidłowego ich stosowania. Działalność ta ma bardzo istotny wpływ na przestrzeganie 

przez pracodawców przepisów prawa pracy w zakładach pracy. 

Porady udzielane związkom zawodowym  

Związkom zawodowym w 2018 r. udzielono łącznie 825 porad prawnych 

i technicznych. Powyższa ilość porad, za wyjątkiem 243 udzielonych związkom zawodowym 

w siedzibie, nie figuruje w żadnym z rejestrów, jest to liczba szacunkowa, wynikająca z porad 

udzielonych w trakcie organizowania konferencji, spotkań, seminariów 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 

45 porad prawnych i technicznych społecznym inspektorom pracy. 
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Tabela 41 Organizacje związkowe występujące o udzielenie porady w 2018 r. 

Nazwa  o rgan i zac j i  Zw iązk owe j  
 

Rok  2017  Rok  2018  

NSZZ „Solidarność”  670 280 

NSZZ „Solidarność 80” 50 30 

ZNP  160 140 

Związki branżowe – w tym OPZZ 790 375 

Ogółem: 1820 825 

 
Najwięcej porad prawnych udzielono związkom branżowym – 375. Dużą aktywność 

wykazała NSZZ „Solidarność” – 280 porady, NSZZ „Solidarność 80” - 30 porad, ZNP – 140 

porad. 

Podsumowanie i wnioski 

Tematyka porad udzielonych związkom zawodowym dotyczyła w szczególności:  

 zasad związanych z tworzeniem i zmianą regulaminów pracy i wynagradzania, układów 

zbiorowych pracy oraz interpretacji już zawartych zapisów w wewnątrzzakładowych 

źródłach prawa pracy, 

 zasad działania związków zawodowych, reprezentatywności związku zawodowego, 

 kwestii związanych ze sporem zbiorowym, 

 zwolnień doraźnych w celach związkowych, 

 zasad dotyczących funkcjonowania ZFŚS, tworzenia regulaminu Zakładowego 

Funduszu Świadczeń Socjalnych, 

 urlopów wypoczynkowych, udzielania urlopów zaległych oraz tworzenia planów urlopów, 

 kwestii dotyczących naliczania wynagrodzenia, 

 czasu pracy, odpoczynku dobowego i tygodniowego, pracy w godzinach nadliczbowych, 

dyżurów domowych, 

 zasad rozwiązywania umów o pracę oraz ochrony pracowników przed rozwiązywaniem 

umów o pracę, 

 warunków pracy, wypadków przy pracy, w tym postępowania powypadkowego. 

Niejednokrotnie związki zawodowe zasięgały opinii w trybie roboczym, przed 

podpisaniem wewnętrznych aktów normatywnych (układy zbiorowe, regulaminy pracy, 

pakiety socjalne). 
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Porady dotyczące równego traktowania w zatrudnieniu, molestowania 
i mobbingu 

W roku 2018 w Okręgowym Inspektoracie Pracy we Wrocławiu udzielono łącznie 215 

porad dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu, molestowania i mobbingu, z czego: 

69 porad dotyczyło dyskryminacji, 16 molestowania, a 130 mobbingu. 

 

Zakres tematyczny 

Odnośnie porad związanych z problematyką równego traktowania w zatrudnieniu 

pracownicy zwracali się w przeważającej mierze z pytaniami i problemami dotyczącymi 

nierównego traktowania w wynagradzaniu za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej 

wartości, pomijania niektórych pracowników przy przyznawaniu premii, pomijania niektórych 

pracowników przy przyznawaniu podwyżek wynagrodzenia oraz w kwestiach dotyczących 

podnoszenia kwalifikacji i braku dostępu do szkoleń.  

Problem mobbingu oraz zachowań pracodawcy i przełożonych naruszających godność 

i dobra osobiste pracowników zgłaszali pracownicy, byli pracownicy oraz osoby 

reprezentujące pracowników. Większość pytań dotyczyła problemu poniżania i zastraszania 

pracowników przez pracodawców i przełożonych, ośmieszania pracowników przy innych 

pracownikach, przydzielania pracownikom większej ilości zadań bez zmiany warunków 

umowy. 

 

Podsumowania i wnioski 

Na podstawie analizy ilości i treści wnoszonych zapytań prawnych stwierdzić można, 

iż zainteresowanie problematyką dotyczącą równego traktowania w zatrudnieniu, 

molestowania i mobbingu zmalało w stosunku do ubiegłego roku, z 310 udzielonych porad 

w 2017 r. do 215 w 2018 r. 

Odnośnie kwestii dotyczących dyskryminacji, pytający często w sposób ogólnikowy 

podnosili zarzut dotyczący m.in. naruszania zasady równego traktowania w zatrudnieniu 

(zakazu dyskryminacji w zatrudnieniu),bez wskazania choćby w sposób orientacyjny – 

kryterium lub przyczyny o charakterze dyskryminacyjnym, wymienionych w art. 183a k.p, na 

tle, których miało dochodzić do praktyk o charakterze dyskryminacyjnym w odniesieniu do 

pracownika, czy określonych grup pracowniczych. 

Odnośnie kwestii dotyczących mobbingu, w wielu przypadkach pod pojęciem 

mobbingu rozumiane były krótkotrwałe, często pojedyncze zachowania, takie jak 

niekulturalne zachowanie pracodawców, bezpośrednich przełożonych lub 

współpracowników. Z uwagi na subiektywność odczuć, a także konieczność zebrania 

dowodów uprawdopodobniających niewłaściwe zachowanie, pracownicy, pokładają nadzieję, 

że inspektor pracy przeprowadzi rzetelne, obiektywne postępowanie kontrolne i zastosuje 
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wobec pracodawcy odpowiednie środki. Pracownicy udzielający porad instruują 

poszkodowanych o procedurach obowiązujących w Inspekcji Pracy, informując w wielu 

przypadkach o braku uprawnień inspektorów pracy do rozstrzygania sporów ze stosunku 

pracy, w związku z czym, w praktyce osobom zainteresowanym pozostaje dochodzenie 

roszczeń na drodze postępowania sądowego. 
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X. Współpraca krajowa i międzynarodowa 

1. Współpraca krajowa w 2018 roku 

Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu współdziałając z różnymi instytucjami 

i podmiotami działającymi na Dolnym Śląsku ceni sobie wszelkiego typu inicjatywy mające 

wpływ na promowanie zasad bezpiecznej pracy i coraz powszechniejszej świadomości 

w zakresie prawnej ochrony pracy. 

Jednocześnie wrocławski Inspektorat kontynuuje współpracę z dotychczasowymi 

partnerami, wśród których znajdują się zarówno inne organy nadzorczo-kontrolne, jak 

i instytucje samorządowe. Wszędzie tam należy bowiem prowadzić wspólne działania na 

rzecz ochrony zdrowia i życia pracowników. Z tych też powodów za bardzo cenne uważamy 

sygnały o wszelkiego typu podejrzeniach naruszeń prawa pracy, wypadkach przy pracy, 

czy o zagrożeniach o charakterze publicznym. 

Posłowie, senatorowie, administracja centralna 

W roku sprawozdawczym, najszersze kontakty pracownicy Okręgowego Inspektoratu 

Pracy we Wrocławiu utrzymywali z posłami i senatorami, którzy swoje mandaty zdobyli 

kandydując z dolnośląskich okręgów wyborczych. Spotkania z parlamentarzystami, skupiają 

się przede wszystkim na bieżących problemach regionu. Omawiane na nich zostają działania 

i zamierzenia PIP. 

 I tak, m.in. w dniu 24 kwietnia 2018 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli OIP we 

Wrocławiu tj. kierownika Oddziału w Kłodzku Zdzisława Kowalskiego, oraz kierownika 

Oddziału w Wałbrzychu Dariusza Klimeckiego, w Biurze Poselskim posła Ireneusza Zyski. 

Spotkanie było okazją do wymiany informacji nt. problemów z zakresu prawa pracy i bhp na 

podstawie sprawozdania z działalności OIP we Wrocławiu za rok 2017, występujących na 

terenie działania oddziału w Kłodzku oraz oddziału w Wałbrzychu.  

Kolejnym spotkaniem o podobnej tematyce było spotkanie w dniu 26 kwietnia 2018 r. 

kierownika Zdzisława Kowalskiego z senatorem Wiesławem Kilianem, oraz w dniu 14 maja 

2018 r. z senatorem Aleksandrem Szwedem. 

W dniu 23 maja 2018r. kierownik Oddziału w Kłodzku Zdzisław Kowalski oraz kierownik 

Oddziału w Wałbrzychu Dariusz Klimecki uczestniczyli w spotkaniu w Biurze Poselskim 

Posła na Sejm RP Izabeli Katarzyny Mrzygłockiej. Spotkanie dotyczyło omówienia 

 

W roku 2018 inspektorzy Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu przeprowadzili 3 

kontrole na wniosek parlamentarzystów.  
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nieprawidłowości z zakresu prawa pracy i bhp występujących w zakładach pracy 

działających na terenie właściwości Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu. 

22 czerwca 2018r. odbyło się spotkanie Posła na Sejm RP Moniki Wielichowskiej 

z kierownikiem Oddziału w Kłodzku. Tematem spotkania było sprawozdanie z działalności 

PIP w roku 2017. 

W dniach 4 oraz 13 lipca 2018 r. kierownicy Oddziałów Kłodzka i Wałbrzycha spotkali 

się w celu wymiany informacji nt. problemów z zakresu prawa pracy i bhp występujących na 

terenie właściwości działania oddziałów z Panią Magdalena Szczurowską – asystentkom 

Posła na Sejm Pani Anny Zalewskiej oraz Panią Joanną Walaszczyk – Dyrektor Biura Posła 

Michała Dworczyka. 

18 sierpnia 2018 r. w Okręgowym Inspektoracie Pracy we Wrocławiu odbyło się 

spotkanie, w którym uczestniczyli : okręgowy inspektor pracy we Wrocławiu, kierownik 

Oddziału w Kłodzku, przedstawiciel Wojewody z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we 

Wrocławiu, Pan Janusz Maniecki – dyrektor biura poselskiego Posła na Sejm RP Michała 

Dworczyka. Tematem spotkania były podjęte działania kontrolno – nadzorcze prowadzone 

przez IP w stosunku do jednego z podmiotów działających jako Zakład Usług Leśnych. 

Wojewódzka administracja rządowa i samorządowa 

Współpraca z Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim opiera się w szczególności na 

współdziałaniu Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu z Wydziałem Spraw 

Obywatelskich i Cudzoziemców, który wielokrotnie korzystał w 2018 r. z ustaleń 

dokonywanych przez inspektorów sekcji legalności zatrudnienia, dokonywanych podczas 

kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców lub sam wnosił o dokonanie stosownych 

działań kontrolnych. 

W roku sprawozdawczym, 30 maja, w sali im. Romana Giedrojcia w Ośrodku Szkolenia 

PIP we Wrocławiu odbyła się konferencja „Od wieku na rzecz ochrony pracy w 100 - lecie 

niepodległości Państwa Polskiego”, zorganizowana przez Okręgowy Inspektorat Pracy we 

Wrocławiu wspólnie z wojewodą dolnośląskim oraz starostą powiatu wrocławskiego. 

Honorowym patronatem konferencję objął Marszałek Sejmu Marek Kuchciński. Wystąpienia 

wprowadzające wygłosili: Andrzej Kwaliński - zastępca głównego inspektora pracy, Paweł 

Hreniak - wojewoda dolnośląski, Roman Potocki - starosta wrocławski - przewodniczący 

Konwentu Powiatów Województwa Dolnośląskiego oraz Małgorzata Łagocka - Okręgowy 

Inspektor Pracy we Wrocławiu. 

W drugiej części konferencji odbyła się burzliwa dyskusja panelowa na temat 

współdziałania organów administracji państwowej i samorządowej ze szczególnym 

uwzględnieniem problematyki ochrony pracy i lokalnych problemów rynku pracy. 

Moderatorem dyskusji panelowej była Lilla Jaroń – wicedyrektor Dolnośląskiego 
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Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Uczestnikami zaś członkowie Dolnośląskiej Komisji Ochrony 

Pracy przy Okręgowym Inspektorze Pracy we Wrocławiu w osobach Katarzyny Stępień – 

Idzikowskiej reprezentującej Dolnośląski Urząd Wojewódzki, Marka Worona – kanclerza 

Loży Dolnośląskiej BCC, Marka Pasztetnika – prezesa Zachodniej Izby Gospodarczej, 

Kazimierza Kimso - przewodniczącego NSZZ „Solidarność” Region Dolny Śląsk, Andrzeja 

Otręby – przewodniczącego Rady OPZZ województwa dolnośląskiego i jednocześnie 

przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy, dr Jarosława Tomczyka – dyrektor 

Dolnośląskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Wrocławiu, Piotra 

Burtowskiego – dyrektor Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział we Wrocławiu oraz 

gospodarza konferencji okręgowego inspektora pracy we Wrocławiu. 

W konferencji wzięło udział ponad 130 osób w tym przedstawiciele urzędów 

państwowych, samorządu terytorialnego, służb mundurowych, organizacji pracodawców, 

związków zawodowych, służb bhp, społecznej inspekcji pracy oraz pracodawców 

i pracowników z terenu województwa dolnośląskiego. W ramach podpisanego w listopadzie 

2016r. porozumienia pn.: „Umowa o współpracy partnerskiej” pomiędzy Okręgowym 

Inspektoratem Pracy we Wrocławiu a Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy, zastępca 

okręgowego inspektora pracy kilkakrotnie w 2018 r. prowadził szkolenia zarówno dla 

pracowników Powiatowych Urzędów Pracy województwa dolnośląskiego, jak i pracodawców 

na zorganizowanych przez ww. urzędy szkoleniach, w zakresie nowych zasad zatrudniania 

cudzoziemców. W szkoleniach, w rolach prelegentów uczestniczyli także przedstawiciele: 

placówek Straży Granicznej, oddziałów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a także Urzędu 

Skarbowego.  

Ponadto, w lutym 2018 r., na wniosek władz samorządowych powiatu świdnickiego 

oraz złotoryjskiego przedstawiciele Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu 

uczestniczyli w zorganizowanych dla pracodawców z tych terenów, szkoleniach z zakresu 

legalnego zatrudniania cudzoziemców. 

Inspektorzy pracy z Oddziału w Jeleniej Górze uczestniczyli natomiast w szkoleniach 

zorganizowanych przez Powiatowe Urzędy Pracy z terenu właściwości działania Oddziału. 

Wszystkie szkolenia zorganizowane przez urzędy pracy dotyczyły prawidłowego zatrudniania 

cudzoziemców. 

Ponadto z ww. tematu odbyło się także szkolenie dla pracodawców z terenu działania 

Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śląskich. 

19 kontroli prowadzonych na wniosek wojewody i marszałka oraz 112 powiadomień 

skierowanych do tych organów o wynikach kontroli przeprowadzonych przez 

wrocławskich inspektorów, to efekty współpracy z wojewódzką administracją rządową  i 

samorządową. 
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Urzędy powiatów, miast i gmin 

Współpraca z lokalną administracją rządową czy samorządową odbywa się 

w szczególności w oparciu o działania poszczególnych oddziałów Okręgowego Inspektoratu 

Pracy i ich kierowników. 

W ramach współpracy z urzędami powiatów, gmin i miast przekazywano głównie 

informacje na temat aktualnych działań Inspekcji Pracy na terenie działalności Okręgowego 

Inspektoratu Pracy we Wrocławiu oraz przedstawiano wyniki podejmowanych kontroli. 

Współdziałanie Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu z organami samorządu 

terytorialnego cechowała różnorodność form, wśród których znalazły się, m.in spotkania 

kierownictwa OIP ze starostami, burmistrzami, wspólnie organizowane przedsięwzięcia czy 

udział w różnego typu imprezach – konferencjach, targach itp. organizowanych przez 

włodarzy samorządowych. 

Przykładem takiego współdziałania jest uczestnictwo kierownika Oddziału w Kłodzku w 

dniu 26 stycznia 2018 r. w spotkaniu z władzami samorządowymi powiatu kłodzkiego, na 

którym wręczone zostały doroczne nagrody starosty kłodzkiego „Róża Kłodzka 2017”. W 

spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele władz samorządowych i wojewódzkich oraz 

przedstawiciele organów państwowych.  

16 stycznia 2018 r. w Oddziale inspekcji pracy w Jeleniej Górze, obyło się posiedzenie 

Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Jeleniogórskim, której 

członkiem jest kierownik oddziału PIP w Jeleniej Górze. Podczas spotkania omówiono, m.in. 

plan działania Rady na 2018 r., w tym organizację konferencji w ramach Światowego Dnia 

Osób Niepełnosprawnych. 

Samorząd zawodowy i gospodarczy 

Dzięki działalności organizacji i stowarzyszeń pracodawców, samorządu zawodowego 

i izb gospodarczych czy rzemieślniczych Inspekcji Pracy udaje się dotrzeć do szerokiego 

grona konkretnych, wytypowanych odbiorców, dla których przygotowywane są odpowiednie 

treści i przekazy prewencyjne i informacyjne. To także dzięki nim okręg może edukować 

młodzież uczącą się zawodu. Młodzi ludzie dopiero wkraczający na rynek pracy, to jedni 

z najważniejszych adresatów przedsięwzięć edukacyjnych organizowanych przez wrocławski 

okręg. 

Przedstawiciele samorządu zawodowego, związków zawodowych czy pracowników 

naukowych wyższych uczelni są też członkami działających przy OIP Wrocław rad i komisji. 

W dniu 20 kwietnia 2018 r. kierownik Oddziału w Jeleniej Górze uczestniczył 

w spotkaniu zorganizowanym przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby 

BHP Oddział w Jeleniej Górze. Podczas spotkania Pan Mirosław Kocuba – kierownik 
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Oddziału, przedstawił zebranym ostanie zmiany w prawie pracy (m.in. bhp w odlewni metali), 

stan wypadkowości na podstawie sprawozdania PIP z 2017 r., oraz omówił kilka 

charakterystycznych wypadków. Zainteresowane osoby mogły otrzymać bezpłatne 

informacje oraz publikacje z zakresu prawa pracy i bhp. 

W roku 2018 w siedzibie Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu odbył się 

etap regionalny „Konkursu dla pracowników młodocianych zatrudnionych w rzemiośle” – 

wspólnego przedsięwzięcia Państwowej Inspekcji Pracy i Związku Rzemiosła Polskiego. Do 

konkursu przystąpiło 14 osób. Na podstawie uzyskanych wyników w eliminacjach 

pisemnych, zgodnie z postanowieniami regulaminu, 6 osób z największą ilością punktów 

zakwalifikowało się do ścisłego finału. Dolnośląską Izbę Rzemieślniczą we Wrocławiu, 

w ogólnopolskim finale reprezentowały 2 osoby, tj. Wiktoria Perka (Cukiernik), Sandra Gąska 

(Fryzjer). 

Na zaproszenie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby 

Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Oddział we Wrocławiu przedstawiciele OIP we Wrocławiu 

przeprowadzili dwa szkolenia. W dniu 6 lutego 2018 r. szkolenie z tematów: wykaz prac 

wzbronionych kobietom w ciąży i karmiącym dziecko piersią, ręczne prace transportowe 

przeprowadził z-ca okręgowego inspektora pracy. Natomiast w dniu 18 maja 2018 r. 

szkolenie z zagadnień: w jaki sposób odpowiednio zidentyfikować czynniki, które należy 

poddać badaniom; na jakich stanowiskach należy zlecać pomiary drgań mechanicznych; 

promieniowanie optyczne, elektromagnetyczne, laserowe i jonizujące – przeprowadziła st. 

inspektor pracy-specjalista p. Małgorzata Budzyńska. 

W grudniu 2018 r. Jan Buczkowski kierownik Oddziału w Legnicy wygłosił referat 

„Ochrona zdrowia – działania kontrolno – prewencyjne PIP” podczas I Ogólnopolskiej 

Konferencji Naukowo- Szkoleniowej pt.: „Medycyna i prawo w opiece zdrowotnej” 

organizowanej przez Wyższą Szkołę Medyczną w Legnicy.  

Na zaproszenie Zakładu Prawa Pracy Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Sądu 

Apelacyjnego we Wrocławiu, okręgowy inspektor pracy we Wrocławiu oraz nadinspektor 

Barbara Serafinowska w dniu 23 listopada 2018 r. uczestniczyły w konferencji naukowej z 

okazji jubileuszu pracy naukowej Profesora Zdzisława Kubota pt.: 

„Umowy o zatrudnienie – rodzaje, charakter oraz skutki ich zawarcia w sferze prawa pracy 

i ubezpieczeń społecznych.” 

Na uwagę także zasługują posiedzenia ciał doradczych Okręgowego Inspektora Pracy. 

W okręgu dolnośląskim funkcjonują 3 takie komisje: 

 Dolnośląska Komisja Ochrony Pracy w składzie której zasiadają przedstawiciele : 

Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy, Dolnośląskiego Wojewódzkiego 

Urzędu Pracy, BCC, Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej, Zachodniej Izby 
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Gospodarczej, Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, ZUS, NSZZ 

„Solidarność”, OPZZ, Urzędu Marszałkowskiego, 

 Dolnośląska Komisji ds. Rolnictwa której członkowie to m.in. Kasa Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego, Dolnośląski Urząd Wojewódzki, Uniwersytet 

Przyrodniczy, Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Dolnośląska Izba 

Rolnicza, 

 Dolnośląska Komisji ds. Górnictwa, która składa się z przedstawicieli Politechniki 

Wrocławskiej, KGHM POLSKA MIEDŹ S.A., Urzędu Górniczego, Kopalni Węgla 

Brunatnego w Turowie, Stowarzyszenia Kamieniarzy Ziemi Strzegomskiej; 

Miedziowego Centrum Zdrowia S.A. w Lubinie, oraz Dolnośląska Rada ds. 

Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie. W skład tej Rady wchodzą 

przedstawiciele Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, 

Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Związku Zawodowego 

Budowlani, NSZZ „Solidarność”, Cechu Rzemiosł Budowlanych, Dolnośląskiej 

Izby Rzemieślniczej, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP 

, Urzędu Dozoru Technicznego, Związku Pracodawców Dolnego Śląska, 

Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa.  

W 2018 r. podczas posiedzeń tych zespołów omawiano bardzo różnorodną 

problematykę, np. bezpieczeństwo pracy przy eksploatacji rusztowań na budowie, bhp przy 

wykonywaniu robót drogowych i mostowych, eksploatację maszyn budowlanych, 

problematykę dotyczącą zagrożeń psychofizycznych np. oddziaływania i stanu zdrowia 

psychicznego pracowników na organizację pracy, problematykę badań wydolnościowych 

u ratowników górniczych z O/ Jednostka Ratownictwa Górniczo – Hutniczego, wyniki prac 

zespołu ds. optymalizacji procesu kotwienia, wykorzystanie i zastosowanie współczesnych 

rozwiązań technicznych w zakresie systemu lokalizacji i ewidencji pracowników 

w podziemnych zakładach górniczych, w tym w rejonach zagrożenia. 

Ochotnicze i środowiskowe hufce pracy 

Z inicjatywy Młodzieżowych Centrów Kariery funkcjonujących w ramach Ochotniczych 

Hufców Pracy pracownicy Okręgowego Inspektoratu we Wrocławiu przeprowadzili szereg 

szkoleń z zakresu prawa pracy i bhp. Ponadto, przedstawiciele urzędu uczestniczyli także, 

w organizowanych przez MCK w Strzelinie, Wrocławiu, Wołowie, Bielawie, Ząbkowicach 

Śląskich oraz Kamiennej Górze, Targach Pracy i Edukacji poprzez organizację punktu 

poradniczego. Celem Targów Pracy było wspieranie rozwoju nowych miejsc pracy oraz 

stworzenie możliwości bezpośredniego kontaktu osób poszukujących pracy i pracodawców. 

Na zorganizowanym stanowisku nasi pracownicy, specjaliści prawa pracy, udzielali porad 

prawnych i technicznych w ramach kampanii informacyjnej „Pracuję legalnie” oraz „Kultura 
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bezpieczeństwa”. Zainteresowane osoby mogły otrzymać bezpłatne informacje oraz 

publikacje z zakresu prawa pracy i bhp. 

W kwietniu 2018 r. Dolnośląska Wojewódzka Komenda OHP we Wrocławiu wraz 

z Okręgowym Inspektoratem Pracy we Wrocławiu zorganizowała etap wojewódzki „Konkursu 

wiedzy o zasadach bhp dla młodzieży zatrudnionej w ramach ohp.” W etapie wojewódzkim 

uczestniczyło 42 osoby. Przyznano 3 miejsca i 3 wyróżnienia. 

W dniu 10 maja 2018 r. w Książnicy Karkonowskiej w Jeleniej Górze odbyła się 

Konferencja pt. „Niepełnosprawni na rynku pracy”. Na spotkaniu, zorganizowanym przez 

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Jeleniej Górze kierownik oddziału Mirosław Kocuba 

wygłosił referat nt. korzyści dla osób oraz pracodawców z zatrudniania osób 

niepełnosprawnych.  

Inne instytucje, organizacje i związki zawodowe 

Oprócz wyżej wspomnianych, Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu 

współpracował w roku 2018 także z innymi instytucjami i organizacjami oraz związkami 

zawodowymi. 

Zgodnie z podpisanymi z parterami kampanii „Pracuję legalnie” porozumieniami, 

Okręgowy Inspektorat Pracy zorganizował wraz z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych 

Oddział we Wrocławiu oraz w Wałbrzychu, a także Radą OPZZ Województwa 

Dolnośląskiego szkolenia, dokonując na nich prezentacji zagadnień legalności zatrudnienia 

i dystrybuując materiały wydawnicze związane z kampanią.  

W dniu 5 września 2018 r., w Łużyckim Centrum Rozwoju w Lubaniu starszy inspektor 

pracy Agata Kostyk Lewandowska przeprowadziła szkolenie z zakresu legalności 

zatrudniania cudzoziemców oraz delegowania pracowników do pracy poza granice RP. 

Spotkanie zorganizował ZUS O/Wałbrzych w ramach działań EURES TriRegio wraz 

z instytucjami niemieckimi i czeskimi. 

20 września 2018.r. w siedzibie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział 

w Wałbrzychu, w ramach współpracy odbyło się spotkanie przedstawicieli Państwowej 

Inspekcji Pracy, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Powiatowego Urzędu Pracy, 

Dolnośląskiego Urzędu Pracy oraz Straży Granicznej. Przedmiotem spotkania była wymiana 

informacji i doświadczeń związanych z zatrudnianiem cudzoziemców na przykładach kontroli 

przeprowadzanych przez PIP, ZUS i Straż Graniczną oraz omówienie m.in. zagadnień 

związanych z nowymi zasadami odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne. 

W dniu 14 listopada 2018 r. na terenie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. 

Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, oddział ZUS zorganizował konferencję pn. „Konstytucja 

Biznesu. Wiedza podstawą świadomego wyboru”. Podczas konferencji przedstawiciele 
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Oddziału Państwowej Inspekcji Pracy w Wałbrzychu udzielali porad prawnych oraz 

przekazali publikacje PIP.  

Największym zainteresowaniem cieszyły się wspólne przedsięwzięcia Okręgowego 

Inspektoratu Pracy we Wrocławiu oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział we 

Wrocławiu, które odbyły się w dniu 20 września oraz 15 listopada 2018 r.  

Seminarium „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy: Substancje niebezpieczne pod 

kontrolą” zgromadziło ponad 120 uczestników. Podczas seminarium omówione zostały takie 

tematy jak: Ograniczanie ryzyka zawodowego związanego z substancjami niebezpiecznymi 

(starszy inspektor pracy – specjalista Małgorzata Budzyńska), Środki Ochrony Indywidualnej 

– ochrona układu oddechowego (przedstawiciele 3M POLSKA), Skutki zdrowotne 

i profilaktyczna opieka lekarska nad pracownikami narażonymi na działanie czynników 

rakotwórczych i mutagennych (dr n.med. Katarzyna Broszko - Dziedzic Dolnośląski 

Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Wrocławiu). 

 
Seminarium nt. „Czas pracy kierowców a wypadki drogowe” w dniu 15 listopada 2018r. 

zgromadziło ponad 60 uczestników. Podczas seminarium temat „Czas pracy 

kierowców, a wypadki drogowe” omówiła i.p. Wirt - Krzywiecka , natomiast zaproszeni 

przedstawiciele Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu 

przedstawili temat : Prewencja wypadkowa, a Pan Marcin Kowalski z Wojewódzkiego 

Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu przedstawił uczestnikom wydarzenia, 

wnioski z kontroli czasu pracy i zasad wykonywania przewozów.  

W roku 2018 inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu 

przeprowadzili, na wniosek związków zawodowych następujące szkolenia: 

Fot. 28 Seminarium „czas pracy kierowców” 
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 21 kwietnia 2018 r.- Szklarska Poręba - szkolenie na wniosek Organizacji Zakładowej 

NSZZ „Solidarność” w KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Polkowice 

- Sieroszowice” dla społecznych inspektorów pracy, 

 24 kwietnia 2018r.- Wojnowo – szkolenie społecznych inspektorów pracy z KGHM 

Polska Miedź S.A.O/ZG „Lubin”, 

 18 maja 2018r. – Lądek Zdrój – na wniosek Dolnośląskiej Rady Wojewódzkiej 

Federacji Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej 

szkolenie dla SIP i przedstawicieli ZZ w zakresie czasu pracy, zmian w kodeksie pracy 

oraz ustawy o związkach zawodowych, 

 18 maja 2018 r.- Szklarska Poręba – na wniosek Ogólnopolskiego Porozumienia 

Związków Zawodowych Rady OPZZ Województwa Dolnośląskiego szkolenie 

w zakresie czasu pracy, 

 czerwiec, wrzesień, październik 2018 r.- na wniosek Związku Zawodowego 

Pracowników Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu „Odpowiedzialni” szkolenie 

z zagadnień związanych ze stresem i mobbingiem, 

 18 września 2018 r.- Karpacz - na wniosek Społecznej Inspekcji Pracy ArcelorMittal 

Poland S.A. Oddział w Zdzieszowicach szkolenie 36 SIP z zakresu prawnej ochrony 

pracy,); 

 18 września 2018 r. – Karpacz - na wniosek ZZ szkolenie dla społecznych inspektorów 

pracy z zakresu szkoleń bhp, badań lekarskich, działalności sip, 

 20 września 2018 r.- Jelenia Góra – na wniosek związku zawodowego Pracowników 

Komunikacji Miejskiej w RP Zakładowej Organizacji Związkowej w Jeleniej Górze 

przeprowadzono szkolenie z zakresu prawnej ochrony pracy w szczególności zmiany 

przepisów prawa pracy, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zmiany ustawy 

o transporcie drogowym, 

 16 października 2018 r.- Wrocław - na wniosek NSZZ „Solidarność” z Politechniki 

Wrocławskiej szkolenie z zakresu działania społecznej inspekcji pracy oraz prawa 

pracy – nowelizacji i z.u.z.p, 

 17 października 2018 r.- Polkowice – szkolenie na wniosek Organizacji Związków 

Zawodowych KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Rudna” dla 

społecznych inspektorów pracy, 

 18 października 2018 r.- Wałbrzych – na wniosek Zarządu Regionu Dolny Śląsk NSZZ 

„Solidarność”- szkolenie dla SIP w zakresie przeciwdziałania mobbingowi oraz 

molestowaniu w zatrudnieniu, 

 19 października 2018 r. – Szklarska Poręba – szkolenie na wniosek Rady OPZZ 

województwa dolnośląskiego dla SIP z zakresu prawnej ochrony pracy, systemu 
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nadzoru nad warunkami pracy, technicznej ochrony pracy w zakresie badań lekarskich, 

odzieży i obuwia roboczego oraz ŚOI, szkoleń BHP, bezpieczeństwa podczas 

użytkowania maszyn, wymagań bhp dla pomieszczeń pracy, podstawowych zagadnień 

higieny pracy, zagadnień ergonomii i psychologii pracy, 

 20 października 2018 r.- Szklarska Poręba – szkolenie społecznych inspektorów pracy 

z zakresu funkcjonowania społecznej inspekcji pracy oraz wypadków przy pracy, 

 23 października 2018 r. - Karpaczu - na wniosek Międzyzakładowej Organizacji 

Związkowej Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego przy KOGENERACJI 

S.A. szkolenie w zakresie zmian przepisów prawa pracy i czasu pracy w podstawowym 

systemie, w rozkładzie zmianowym, 

 23 listopada 2018 r.- Szklarska Poręba - na wniosek Ogólnopolskiego Porozumienia 

Związków Zawodowych Rady OPZZ Województwa Dolnośląskiego szkolenie w 

zakresie prawnej ochrony pracy ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień 

dotyczących regulaminów pracy w tym monitoringu pracowników, wynagradzania za 

pracę w tym akord i normy pracy, umowy na czas określony, legalność zatrudnienia 

cudzoziemców,; 

 16 listopada 2018 r. – Ośrodek Szkolenia PIP Wrocław – na wniosek NSZZ 

„Solidarność” z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej we Wrocławiu 

szkolenie z zakresu przeciwdziałania negatywnym skutkom stresu w pracy oraz 

mobbingu, 

 23 listopada 2018 r.- Karpacz – na wniosek Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział 

Oleśnica szkolenie z zakresu funduszu świadczeń socjalnych oraz uprawnień 

związków zawodowych, 

24 kwietnia 2018 r. w siedzibie KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie odbyło się, 

z udziałem przedstawicieli Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu Oddział 

w Legnicy, seminarium „Zdrowie i bezpieczeństwo pracowników w procesie pracy”. 

Organizatorem spotkania był Związek Pracodawców Polska Miedź S.A. , a tło stanowił 

Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy. 

W dniu 26 kwietnia 2018 r. w Ośrodku Szkolenia PIP we Wrocławiu odbyły się 

uroczystości związane z obchodami Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy 

Pracy i Chorób Zawodowych. Gospodarzem był przewodniczący dolnośląskiej 

„Solidarności” Kazimierz Kimso. W spotkaniu, zorganizowanym pod wspólnym 

patronatem Krajowej i Dolnośląskiej „Solidarności” oraz Państwowej Inspekcji Pracy 

uczestniczyli: arcybiskup metropolita wrocławski Józef Kupny, wiceminister Stanisław 

Szwed, zastępca głównego inspektora pracy Andrzej Kwaliński, wiceprzewodniczący 

KK NSZZ„Solidarność” Bogdan Kubiak, okręgowy inspektor pracy we Wrocławiu 

Małgorzata Łagocka oraz przedstawiciele Okręgu, reprezentacje organizacji 
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związkowych, pracodawców, społecznej inspekcji pracy, przedstawiciele świata nauki, 

biznesu, pracownicy służby BHP. 

Podczas konferencji wygłoszono referaty wprowadzające do dyskusji panelowej. 

Prezentowali je przewodniczący Regionu NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk Kazimierz Kimso, 

nadinspektor Okręgowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu Barbara Serafinowska, kanclerz 

Dolnośląskiej Loży BCC Marek Woron oraz dr Łukasz Bakaz Centralnego Instytutu Ochrony 

Pracy-PIB. Ekspertami w dyskusji panelowej byli Stanisław Szwed, Tomasz Wójcik i Stefan 

Kiesz. Dobre praktyki w swoich zakładach pracy omówili przedstawiciele wałbrzyskiej 

Toyoty: zastępca prezesa Dariusz Mikołajczak i społeczny inspektor pracy Tomasz Podolski 

oraz prezes wrocławskiego Herbapolu Dorota Santorowska. 

 

 

 

W dniu 30 listopada 2018 r. na Zamku Książ pod patronatem Komisji Krajowej NSZZ 

„Solidarność” odbyła się konferencja naukowa, której tematem była „Odpowiedzialność 

prawna zatrudniającego za naruszenie przepisów i zasad bhp”. W spotkaniu uczestniczył 

Wiesław Łyszczek, główny inspektor pracy, Małgorzata Łagocka, okręgowy inspektor pracy 

we Wrocławiu oraz inspektorzy pracy z OIP we Wrocławiu. 

W dniu 7 września 2018 r. miała miejsce Konferencja Naukowo-Techniczna 

pn.:”Nowoczesne standardy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy”, organizowana 

przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych oraz przez Dział BHP 

i Dział Kadr z KGHM „Polska Miedź” S. A. Oddział Huta Miedzi Głogów. Do udziału 

Fot. 29  Obchody uroczystości związane z obchodami Światowego Dnia Pamięci Ofiar 
Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych 
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w konferencji został zaproszony Jan Buczkowski – NIP Kierownik Oddziału OIP w Legnicy, 

celem wygłoszenia referatu pt.: „Profilaktyka i promowanie bezpiecznych metod pracy przez 

Państwową Inspekcją Pracy”. 

21 grudnia 2018 r. kierownik oddziału w Legnicy – Jan Buczkowski brał udział 

w spotkaniu w Klubie Społecznej Inspekcji Pracy działającym przy Zarządzie Regionu 

Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” w Legnicy. Spotkanie było połączone z obchodami 

jubileuszu XX-lecia powstania Klubu SIP. 

Corocznie organizowane są również obchody „Światowego Dnia Osób 

Niepełnosprawnych” w Jeleniej Górze, z inicjatywy Jeleniogórskiego Forum Organizacji 

Osób Niepełnosprawnych w Jeleniej Górze. W roku sprawozdawczym udział na Konferencji 

„Niepełnosprawny – Pełnosprawny. Sytuacja osoby niepełnosprawnej w społeczeństwie” 

wraz z prezentacją potwierdził Kierownik Oddziału w Jeleniej Górze – Mirosław Kocuba. 

 Inne urzędy, w tym organy nadzoru i kontroli nad warunkami pracy 

Inne organy nadzoru i kontroli, w tym kontroli nad warunkami pracy, to te 

instytucje, z którymi Okręgowy Inspektorat Pracy w swym codziennym funkcjonowaniu 

współpracuje najczęściej i w najszerszym zakresie. Współpraca dotyczyła problematyki 

będącej sferą działania w/w organów, jej formy były dostosowywane do potrzeb, a realizacja 

opierała się na zapisach porozumień zawartych tak na szczeblu centralnym, jak i okręgów. 

Współdziałanie OIP Wrocław z organami nadzoru nad warunkami pracy  
oraz innymi instytucjami 2018 

Tabela 42 Współdziałanie OIP Wrocław z organami nadzoru nad warunkami pracy innymi instytucjami 2018 

Wyszczególnienie 
Kontrole na 

wniosek organu 
współdziałającego 

Zawiadomienie  
o wynikach kontroli 

prowadzonej 
samodzielnie przez 

OIP 

Państwowa Inspekcja Sanitarna 2 13 

Urząd Dozoru Technicznego 0 65 

Urząd Transportu Kolejowego 10 10 

Prokuratura 2 16 

Policja 21 33 

Straż Graniczna 11 94 

Straż Pożarna 0 4 

Państwowy Nadzór Budowlany 3 18 

PFRON 0 1 

Urząd celny 5 14 

Urząd skarbowy, UKS, IS 36 52 

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy 3 8 

Powiatowe urzędy pracy 36 41 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 28 134 

Urzędy górnicze 2 2 
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Rzecznik Praw Obywatelskich 1 1 

Inspekcja Ochrony Środowiska 0 2 

 
W dniu 22 listopada 2018 r. w fabryce Toyoty w Wałbrzychu miała miejsce konferencja 

BHP zorganizowana przy udziale Urzędu Dozoru Technicznego. Tematem przewodnim 

tegorocznej konferencji było zapewnienie bezpieczeństwa i elastyczności pracy operatorów 

wózków jezdniowych w świetle zmiany rozporządzenia dotyczącego BHP przy obsłudze 

wózków jezdniowych z napędem silnikowym. W konferencji wzięli udział : kierownik Oddziału 

OIP w Wałbrzychu Dariusz Klimecki oraz starszy inspektor pracy – specjalista Jerzy 

Kończewski. 

W roku 2018 dzięki współpracy i zaangażowaniu Regionalnej Dyrekcji Lasów 

Państwowych we Wrocławiu, przedstawiciele Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu 

przeszkolili około 347 właścicieli ZUL-i oraz ich pracowników, zajmujących się 

pozyskiwaniem i zrywką drewna. Wszystkie szkolenia zorganizowane były na terenie 

Nadleśnictw położonych na terenie właściwości Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych 

we Wrocławiu. 

W ramach współpracy z Komendantem Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży 

Granicznej im. gen. bryg. Wilhelma Orlika – Rückemanna w Lubaniu, od lutego 2018 r. do 

sierpnia 2018 r. – przedstawiciele OIP we Wrocławiu prowadzili szkolenia dla 

funkcjonariuszy straży z tematu „Praktyka kontrolna inspektora pracy w toku kontroli 

legalności zatrudnienia cudzoziemców”. 

W dniu 20 października 2018 r. na zaproszenie Dolnośląskiego Wojewódzkiego 

Ośrodka Medycyny Pracy nadinspektor Barbara Serafinowska, uczestniczyła w panelu 

ekspertów podczas konferencji „Zdrowie pracowników wobec zagrożeń współczesnego 

środowiska pracy”. 

27 czerwca 2018 r. w siedzibie Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we 

Wrocławiu, odbyło się podsumowanie konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2018, 

etapu regionalnego i wojewódzkiego.  

Celem konkursu, współorganizowanego z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego było przede wszystkim promowanie zasad ochrony zdrowia i życia podczas 

pracy w gospodarstwie rolnym oraz wyłonienie gospodarstw posiadających największe 

osiągnięcia we wdrażaniu tych zasad. W czasie wizytacji gospodarstw rolnych komisja 

konkursowa zwracała uwagę na czynniki, które mogą być zagrożeniem dla zdrowia i życia 

ludzkiego. Zgodnie z postanowieniami regulaminu, do etapu wojewódzkiego XVI 

Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne, zakwalifikowano 12 

indywidualnych gospodarstw rolnych. W dniach 04.06.2018-12.06.2018 r. Wojewódzka 
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Komisja Konkursowa, powołana przez Dyrektora Oddziału Regionalnego KRUS we 

Wrocławiu dokonała wizytacji 12 gospodarstw. 

W dniu 30 listopada 2018 r. w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu 

odbyła się kolejna edycja Olimpiady wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy 

w rolnictwie dla uczniów dolnośląskich szkół o profilu rolniczym. Organizatorem 

i jednocześnie gospodarzem olimpiady był Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu przy 

współudziale Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego we 

Wrocławiu. W finale konkursu udział wzięło 28 uczniów z 10 dolnośląskich szkół o profilu 

rolniczym.  

2. Współpraca międzynarodowa w 2018 roku 

W roku sprawozdawczym pracownicy Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu 

cztery razy uczestniczyli w wydarzeniach o randze międzynarodowej.  

W dniach 19-21 września 2018 r. w Legnicy miało miejsce transgraniczne seminarium 

EURES-TriRegio – dla doradców EURES z pogranicza polsko-czesko-niemieckiego oraz 

pracowników realizujących zadania EURES w powiatowych urzędach pracy. Referat nt. 

działalności Państwowej Inspekcji Pracy w Polsce w aspekcie międzynarodowym wygłosiła 

starszy inspektor pracy Agata Kostyk – Lewandowska. 

W dniu 23 października 2018 r. starszy inspektor pracy Agata Kostyk – Lewandowska 

oraz starszy inspektor pracy Jakub Miś uczestniczyli w Hradec Karlowe w szkoleniu dla 

pracodawców, z udziałem Państwowego Urzędu Inspekcji Pracy – okręgu hradeckiego 

i pardubickiego oraz czeskiego EuresTriRegio. 

10 października 2018 r. w Dreźnie odbyło się polsko-niemiecko-czeskie seminarium nt. 

”Aktualności z prawa pracy i prawa socjalnego”, organizowane przez Niemiecką Konferencję 

Związków Zawodowych DGB z Regionu Saksonii wraz z partnerstwem transgranicznym 

EURES-TriRegio. W seminarium udział wzięli okręgowy inspektor pracy we Wrocławiu Pani 

Małgorzata Łagocka oraz nadinspektor sekcji prewencji i promocji Barbara Serafinowska, 

która wygłosiła prelekcję na temat struktury i zadań polskiej inspekcji pracy w ramach sesji 

zatytułowanej ”Kontrole przestrzegania minimalnych standardów prawa pracy i prawa 

ubezpieczeń społecznych w Polsce, Niemczech i Czechach.” 

W dniach 14-15 listopada 2018 r. w Görlitz odbyła się polsko-niemiecka konferencja 

poświęcona ochronie pracy. Polskę reprezentowali prof. Danuta Koradecka, dyrektor CIOP-

PIB i Bogdan Drzastwa, zastępca głównego inspektora pracy. Delegacji niemieckiej 

przewodniczył Bruno Zwingmann, prezes Federalnej Grupy Roboczej ds. Bezpieczeństwa 

i Higieny Pracy. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Okręgowe Inspektoratu 
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Pracy we Wrocławiu: Małgorzata Łagocka, okręgowy inspektor pracy we Wrocławiu, Andrzej 

Pogórski, nadinspektor pracy z OIP Wrocław.  
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XI. Podsumowanie i wnioski 
 

W roku 2018, będącym 99 rokiem działalności Państwowej Inspekcji Pracy, pracownicy 

Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu, podobnie jak w latach poprzednich, 

w sposób rzetelny i profesjonalny podejmowali działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa 

pracy. Działania te nie ograniczały się jedynie do przeprowadzania kontroli w zakładach 

pracy, ale także obejmowały działania prewencyjne i promocyjne. W realizacji swoich działań 

Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu był wspierany przez inne urzędy, organy nadzoru 

nad warunkami pracy, a także przez partnerów społecznych. 

W ramach działalności kontrolno-nadzorczej, w roku 2018 inspektorzy pracy 

Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu przeprowadzili 7 495 kontroli, w 5 809 

podmiotach gospodarczych, obejmując swoimi czynnościami 623 834 pracujących. Kontrole 

te obejmowały szeroki zakres tematyczny i ukierunkowane były przede wszystkim na 

realizację zadań i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. 

o Państwowej Inspekcji Pracy. Zadania te dotyczyły nie tylko zagadnień z zakresu 

bezpieczeństwa i higieny pracy, czy prawnej ochrony pracy, ale także zagadnień 

wynikających z innych przepisów, w tym dotyczących, między innymi: 

 wypłaty minimalnego wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na podstawie umów 

cywilnoprawnych, 

 przestrzegania przepisów o ograniczeniu handlu w niedziele i święta, 

 legalności zatrudnienia obywateli polskich oraz cudzoziemców, 

 pracowników delegowanych na teren RP oraz za granicę, 

 zatrudniania pracowników tymczasowych,  

 organizmów i mikroorganizmów genetycznie zmodyfikowanych, 

 analizy okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, 

 eliminowania zagrożeń wypadkowych w budownictwie, 

Na zakres tematyczny przeprowadzanych kontroli, oprócz założonych do realizacji 

tematów, największy wpływ miały skargi i wnioski, które wpływały do Okręgowego 

Inspektoratu Pracy we Wrocławiu. Tematyka tych skarg oraz wniosków wniesionych w roku 

2018, podobnie jak w latach ubiegłych, dotyczyła najczęściej: 

 niewypłacania pracownikom należnego wynagrodzenia za pracę i innych 

świadczeń pieniężnych ze stosunku pracy, 

 nieprawidłowości w zakresie stosunku pracy , 

 warunków pracy i bhp, 

 czasu pracy, 

 legalności zatrudnienia, 

 wypadków przy pracy i chorób zawodowych, 
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 uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem, 

Największy odsetek skarg dotyczył: wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń ze 

stosunku pracy, w tym w szczególności wypłaty zaległego wynagrodzenia, zaniżania jego 

wysokości, terminowości wypłat, potrąceń, należności z tytułu podróży służbowych; 

nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy; przysługujących odpraw; ilości i długości 

zawieranych umów na czas określony; nieprawidłowości związanych ze świadectwami pracy; 

czasu pracy, w tym świadczenia pracy w godzinach nadliczbowych i braku stosownej 

rekompensaty, naruszenia przepisów gwarantujących pięciodniowy tydzień pracy, 

odpoczynek tygodniowy i dobowy; nieprawidłowości związanych z prowadzeniem 

nierzetelnej ewidencji czasu pracy; warunków pracy, w szczególności sanitarno-

higienicznych. Przedmiotem skarg były również częste przypadki zatrudniania pracowników 

„na czarno”. W związku z realizacją w 2018 r. nowego tematu, jakim jest przestrzeganie 

przepisów o ograniczeniu handlu w niedziele i święta, zaobserwowano wzrost ilości skarg 

dotyczących tej tematyki. 

Oprócz skarg kierowanych do OIP we Wrocławiu przez pracowników, wpływały 

również skargi kierowane przez działające w zakładach pracy związki zawodowe. Tematyka 

oraz ilość skarg wnoszonych przez związki zawodowe, kształtuje się na stosunkowo 

niewysokim poziomie. Przeprowadzone w zakładach kontrole ujawniają niewielki zakres 

wykorzystywania przez związki zawodowe uprawnień, które zawarte są w ustawie 

o związkach zawodowych, co może wynikać z ostrożności działaczy związkowych lub też 

rozwiązywania tych problemów pomiędzy stronami na gruncie danych podmiotów. Inną 

przyczyną takiego stanu rzeczy może być zmniejszająca się ilość i liczebność związków 

zawodowych w zakładach pracy. Potwierdza to m. in. spadająca ilość wniosków o rejestrację 

nowych układów zbiorowych pracy, czy też protokołów dodatkowych.  

Wśród zagadnień poruszanych w poradach najczęściej występowały tematy dotyczące 

stosunku pracy, tj.: dozwolonej ilości i długości zawierania umów o pracę na czas określony, 

ustalania okresu wypowiedzenia przy umowach na czas określony, zasad związanych 

z zatrudnianiem cudzoziemców, zasad i trybu nawiązywania umów o pracę, zmian warunków 

umowy o pracę, ochrony prawnej przed rozwiązaniem stosunku pracy. W zakresie 

wynagrodzenia za pracę największą ilość porad zanotowano w kwestiach związanych 

z minimalną stawką godzinową przy umowie zlecenia, terminu wypłaty wynagrodzeń, 

potrąceń z wynagrodzeń, wynagradzania za pracę w niedzielę, święta, w porze nocnej, 

w dodatkowe dni wolne od pracy, oraz za pracę w godzinach nadliczbowych. W zakresie 

warunków pracy tematyka obejmowała najczęściej kwestii dotyczących profilaktycznych 

badań lekarskich oraz szkoleń bhp, zasad wydawania pracownikom odzieży i obuwia 

roboczego, środków ochrony indywidualnej oraz wypłacania pracownikom ekwiwalentu 

pieniężnego za używanie własnej odzieży roboczej i za pranie odzieży we własnym zakresie. 
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Porady prawne dotyczyły ponadto kwestii związanych z postępowaniem przed sądem pracy, 

a także zasad związanych ze sporządzaniem pozwu do sądu pracy celem dochodzenia 

roszczeń pieniężnych wobec pracodawcy.  

Systematycznie spada liczba powództw wnoszonych przez inspektorów 

pracy o ustalenie istnienia stosunku pracy. W roku 2018 r. skierowano do sądu1 takie 

powództwo. Główną przyczyną zmniejszenia się ilości wnoszonych powództw, był brak 

zainteresowania osób świadczących pracę udziałem w procesie sądowy, którego wynik jest 

niepewny i w przypadku niekorzystnego rozstrzygnięcia, wiąże się z ryzykiem poniesienia 

kosztów. Rozstrzygnięcia sądów pracy są bowiem niejednolite i często w podobnych stanach 

faktycznych rozbieżne, co wiąże się z dużym ryzykiem dla inspektora pracy jako strony 

powodowej. 

W ramach działalności kontrolno-nadzorczej, w obszarze prawnej ochrony pracy, 

w Okręgowym Inspektoracie Pracy we Wrocławiu w 2018 r., prowadzono kontrole w zakresie 

tematu: „Przestrzeganie przepisów o ograniczeniu handlu w niedziele i święta”, co wiązało 

się z wejściem w życie w dniu 1 marca 2018 r. ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. 

o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. W toku prowadzonych 

czynności kontrolnych w placówkach handlowych wielkopowierzchniowych w zakresie 

przestrzegana przepisów ww. ustawy nie stwierdzono rażących uchybień. Zdecydowanie 

większa ilość nieprawidłowości występowała w małych sklepach, które zostały objęte 

kontrolami po raz pierwszy. U przedsiębiorców prowadzących jednostki o powierzchni 

powyżej 300 m2 oraz u przedsiębiorców prowadzących jednostki do 300 m2 stwierdzono 

błędną interpretację przepisów w zakresie zatrudniania pracowników w ramach stosunku 

pracy i umów zlecenia na tzw. umowy „jednorazowe” jednodniowe. Na uwagę zasługują 

również przypadki powierzania czynności związanych z handlem „partnerowi życiowemu”. 

Takie działanie, przy pomocy partnera – nie wyczerpuje dyspozycji art. 6 ust. 1 pkt 27 

„w placówkach handlowych, w których handel jest prowadzony przez przedsiębiorcę 

będącego osobą fizyczną wyłącznie osobiście, we własnym imieniu i na własny rachunek”. 

Podobnie jak w latach poprzednich, również w roku 2018, zakresem tematycznym 

kontroli przeprowadzanych przez inspektorów pracy OIP we Wrocławiu, objęto pracowników 

tymczasowych. Nieprawidłowości stwierdzane w trakcie kontroli realizowanych przy realizacji 

tematu „Egzekwowanie przestrzegania przepisów prawa przy zatrudnianiu pracowników 

tymczasowych”, dotyczyły głównie sfery prawnej ochrony pracy, które w efekcie mogą mieć 

wpływ na warunki świadczenia pracy. Jednym z głównych problemów, który był 

sygnalizowany w roku sprawozdawczym były zasady związane z prowadzeniem agencji 

zatrudnienia oraz zatrudniania pracowników tymczasowych, w tym uregulowanie instytucji 

pośrednictwa pracy cudzoziemców sprowadzanych przez agencje zatrudnienia do Polski.  
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Podjęto również szeroko zakrojoną działalność kontrolną w sprawie legalności pobytu 

i pracy cudzoziemców. W związku z licznym napływem pracowników z zagranicy wykonano 

bardzo dużą liczbę kontroli, zwłaszcza wychodząc na przeciw obowiązkowi sprawdzania 

legalności pobytu i pracy wszystkich cudzoziemców, w każdym kontrolowanym podmiocie, 

przy każdej kontroli.  

W roku 2018, kontynuowany był temat „Pierwsza kontrola”, wprowadzony z inicjatywy 

Głównego Inspektora Pracy w roku 2016.W powyższym temacie przeprowadzono 486 

kontroli, zakresem których objęto 7 254 osób świadczących pracę. W wyniku tych kontroli, 

sankcje karne wobec pracodawców stosowano wyjątkowo, jedynie w przypadkach, gdy 

stwierdzano rażące naruszenia przepisów i zasad bhp, zwłaszcza w sytuacjach 

bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia pracowników, kontroli po wypadkach ciężkich, 

śmiertelnych i zbiorowych, a także gdy stwierdzano przypadki nielegalnego zatrudniania oraz 

rażącego naruszenia przepisów prawnej ochrony pracy. 

Kontrole przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, 

w roku 2018 przeprowadzane były zarówno w zakresie przestrzegania podstawowych 

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

wypełnianie zadań służby bhp, czy ocena ryzyka zawodowego, tj. szeroko rozumianego 

przygotowania do pracy, jak również w tematach specjalistycznych takich jak: czynności 

kontrolne dotyczące organizmów i mikroorganizmów genetycznie zmodyfikowanych; 

eliminowanie zagrożeń wypadkowych w budownictwie, kontrole prac budowlanych 

i rozbiórkowych, kontrole prac przy budowach i remontach dróg; ograniczanie zagrożeń 

zawodowych w zakładach produkujących wyroby tartaczne i wyroby z drewna. 

Kontrole dotyczące przestrzegania przepisów ustawy o mikroorganizmach 

i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz związane z wnioskiem o wydanie 

zezwolenia na prowadzenie zakładu inżynierii genetycznej wskazują, że liczba 

nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli w roku 2018 była niewielka i w większości 

były to uchybienia drobne i nieświadczące o istotnych zaniedbaniach ze strony pracodawców 

lub ze strony innych odpowiedzialnych osób ani o świadomym lekceważeniu przepisów 

prawa. Podmiotami występującymi o wyrażenie zgody na prowadzenie zakładów inżynierii 

genetycznej są przede wszystkim uczelnie publiczne i państwowe instytuty naukowo 

badawcze. Są to zatem pracodawcy, którym zależy na wysokim poziomie przestrzegania 

prawa i wszystkie zalecenia Państwowej Inspekcji Pracy są realizowane 

Kontrole obejmujące swoim zakresem tematycznym eliminowanie zagrożeń 

wypadkowych w budownictwie, kontrole prac budowlanych i rozbiórkowych, kontrole prac 

przy budowach i remontach dróg, przeprowadzone w 2018 r. wskazują, że zdecydowana 

większość skontrolowanych podmiotów stwarzających zagrożenia dla pracowników 

zatrudnionych na budowach oraz przy budowie dróg to podmioty małe, zatrudniające kilka 
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lub kilkanaście osób, o stosunkowo małym potencjale finansowym. Stwierdzona liczba 

zagrożeń występujących w ich działalności jest natomiast duża. Ponadto, częstym 

zjawiskiem jest fakt nielegalnego zatrudniania pracowników w tym sektorze. Takie zjawisko 

zostało również zaobserwowane w latach poprzednich, co po raz kolejny potwierdza, że 

właśnie w sektorze małych wykonawców przestrzeganie przepisów BHP i zapewnianie 

bezpiecznych warunków pracy odbiega od wykonawców o większej liczbie zatrudnionych, 

w których funkcjonują struktury bhp oraz osoby nadzoru technicznego średniego i wyższego 

szczebla. Pozytywnie należy ocenić fakt, że nie odnotowano w tej gałęzi budownictwa 

chorób zawodowych. 

Odnosząc się do wyników kontroli zawodowych w zakładach produkujących wyroby 

tartaczne i wyroby z drewna należy zauważyć, że skala stwierdzonych nieprawidłowości 

wskazuje na potrzebę zintensyfikowania działań kontrolno-nadzorczych w zakresie 

przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w tych zakładach. Skala 

stwierdzonych nieprawidłowości w kontrolowanych podmiotach była różna. Mniej istotne 

nieprawidłowości występowały w szczególności w zakładach, które przystąpiły do programu 

prewencyjnego, uczestnicząc w szkoleniach organizowanych przez OIP we Wrocławiu. 

Natomiast w większości kontrolowanych podmiotów, które nie przystąpiły do programu 

prewencyjnego, stwierdzono istotne nieprawidłowości powodujące bezpośrednie zagrożenie 

dla życia i zdrowia pracowników, dotyczące głównie braku odpowiednich urządzeń 

ochronnych - osłon.  

W roku 2018, Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu, realizował także tematy 

własne, związane ze specyfiką regionalną Dolnego Śląska oraz wynikające z wniosków 

z przeprowadzanych wcześniej kontroli. Do tematów tych należały: 

 przestrzeganie przepisów prawa pracy przez podmioty prowadzące działalność 

w miejscowościach turystycznych, 

 przestrzeganie przepisów dotyczących czasu pracy i urlopów wypoczynkowych 

w jednostkach organizacyjnych sądów powszechnych, 

 przestrzeganie przepisów dotyczących prawa pracy, w tym bhp i legalności 

zatrudnienia w domach pomocy społecznej, 

 kontrole budów – inne. 

Realizacja tych zadań przyczyniła się do zgłębienia wiedzy na temat nieprawidłowości 

występujących w naszym regionie, w niektórych branżach, a jednocześnie pozwoliła na 

wyeliminowanie w kontrolowanych zakładach występujących zagrożeń. 

Oprócz działań kontrolno-nadzorczych, Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu, 

w roku 2018, prowadził także szereg działań w obszarze prewencji i promocji. Do działań 

tych należały programy i akcje prewencyjne, konkursy i szkolenia. W ramach tych działań 

Urząd prowadził dialog z pracodawcami i pracownikami, oferując im pomoc w charakterze 
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tzw. doradcy, inspirując do podejmowania wysiłków na rzecz poprawy warunków pracy 

i zachęcając do udziału w upowszechnianiu dobrych praktyk i najlepszych przykładów. 

Działania te zyskują na znaczeniu i kierowane są do coraz szerszej grupy odbiorców. 

W 2018 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 2018, tak 

różnorodnych działań była możliwa dzięki współpracy z posłami i senatorami, innymi 

urzędami, jednostkami administracji centralnej, rządowej i samorządowej oraz innymi 

organami nadzoru nad warunkami pracy, a także partnerami społecznymi. Dzięki dobrze 

układającej się współpracy, możliwe jest realizowanie przez OIP we Wrocławiu tak 

różnorodnych zadań zarówno nadzorczo-kontrolnych, jak i prewencyjnych, czy 

promocyjnych.  

Działania te mobilizują kontrolowane podmioty do podejmowania wysiłków w celu 

poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przestrzegania przepisów prawa 

pracy, jak również pozwalają na poprawienie stanu znajomości przepisów prawa pracy, 

w tym przepisów i zasad bhp oraz popularyzację pozytywnych standardów w tym zakresie. 

XII. Załączniki 

1. Dane statystyczne z działalności kontrolno-nadzorczej Okręgowego 
Inspektoratu Pracy we Wrocławiu w 2018 r. 
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