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I. Wprowadzenie 

 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 2019 r. poz. 1251 - t.j.). 

 

 

 

 

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. 

 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 2019 r. poz. 623 

1251 - t.j.). 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), 

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

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

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

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

 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 2019 r., poz. 544), z wyłączeniem wyrobów podlegających kontroli innych właściwych 

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

w sprawie takich wyrobów; 

 kontrola wyrobów wprowadzonych do obrotu lub oddanych do użytku pod względem 

spełniania przez nie zasadniczych lub innych wymagań dotyczących bezpieczeństwa 

i higieny pracy, określonych w odrębnych przepisach; 
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 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 

zmodyfikowanych (Dz. U. z 2019 r., poz. 706 - t.j.) 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, 
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 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 - t.j.); 

 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 – t.j.); 

 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, 

 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; 
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 ściganie wykroczeń, o których mowa w art. 106 i art. 107 ustawy z dnia 4 października 

2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2215 – t.j.) oraz 

udział w postępowaniu w sprawach dotyczących tych wykroczeń w charakterze 

oskarżyciela publicznego; 

 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 2019 r., poz. 755 – t.j.),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 – t.j.); 

 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. 

 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 

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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Polski. Okręgowemu Inspektoratowi Pracy we Wrocławiu podlegają cztery oddziały 

terenowe zlokalizowane w Jeleniej Górze, Legnicy, Wałbrzychu i Kłodzku. 

Rozmieszczenie struktury OIP przedstawiono na Mapie 1. 

Okręgowym Inspektoratem Pracy kieruje okręgowy inspektor pracy przy pomocy 

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

W Okręgowym Inspektoracie Pracy we Wrocławiu stan zatrudnienia na dzień 

31.12.2019 r. wynosił 217 osób, tj. 216,875 etatu, w tym: 

 3 osoby kierownictwa (OIP i 2 Zastępców OIP), 

 143 pracowników z uprawnieniami kontrolno-nadzorczymi, 

 8 kandydatów na inspektorów pracy, 

 28 (27,875 etatu) pracowników merytorycznych, 

 11 pracowników organizacyjnie wspomagających inspektorów pracy, 

 24 pracowników księgowości, administracyjnych i obsługi. 

 

Mapa 1 Struktura terytorialna Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu 
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Pracownicy Inspektoratu, w tym inspektorzy pracy, w zależności od wykonywanych 

zadań, przypisani są formalnie do zorganizowanych w Okręgowym Inspektoracie Pracy 

sekcji i zespołów, ze szczególnym uwzględnieniem zespołów branżowych. Strukturę OIP we 

Wrocławiu w 2019 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. 
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 Stosowane środki prawne 

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

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

w szczególności: 

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

bezpieczeństwa i higieny pracy, 

 nakazania natychmiastowego wstrzymania prac lub działalności, gdy naruszenie 

powoduje bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia pracowników lub innych osób 

wykonujących te prace albo prowadzących działalność, 

 natychmiastowego skierowania do innych prac pracowników lub innych osób 

dopuszczonych do pracy wbrew obowiązującym przepisom przy pracach wzbronionych, 

szkodliwych lub niebezpiecznych albo pracowników lub innych osób dopuszczonych do 

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

odpowiednich kwalifikacji, 

 nakazania natychmiastowego wstrzymania eksploatacji maszyn i urządzeń w sytuacji, 

gdy ich eksploatacja powoduje bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia 

zatrudnionych. Nakazy w tych sprawach podlegają natychmiastowemu wykonaniu, 

 natychmiastowego zakazania wykonywania pracy lub prowadzenia działalności 

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

lub zdrowia, 

 nakazania zaprzestania prowadzenia działalności bądź działalności określonego rodzaju 

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

zdrowiu pracowników lub osób fizycznych wykonujących pracę na innej podstawie niż 

stosunek pracy, w tym osób wykonujących na własny rachunek działalność 

gospodarczą, 

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

 nakazania wykonania badań i pomiarów czynników szkodliwych i uciążliwych 

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

wykonania tych badań i pomiarów lub konieczności stwierdzenia wykonywania pracy 

w szczególnych warunkach, 

 nakazania pracodawcy wypłaty należnego wynagrodzenia za pracę, a także innego 

świadczenia przysługującego pracownikowi; nakazy w tych sprawach podlegają 

natychmiastowemu wykonaniu, 

 nakazania umieszczenia pracownika w ewidencji pracowników wykonujących prace 

w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze; 
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 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; 

 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. 

 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 15 606 decyzji, z których 281 było decyzjami 

płacowymi na kwotę 2 937 798,02 złotych, a 15 121 to decyzje dotyczące 

bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym, między innymi: 

 443 decyzji wstrzymania prac, 

 301 decyzje skierowania pracowników do innych prac, 

 455 decyzji wstrzymania eksploatacji maszyn. 

Oprócz ww. decyzji inspektorzy wydali także 16 576 wniosków w 3 585 wystąpieniach 

oraz 884 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.  

 Rozpatrywanie skarg i wniosków 

 

W stosunku do roku 2018, ilość skarg zmalała o 124 skargi. Spośród ogólnej liczby 

skarg obejmuje 511 skarg, które zostały przekazane wg właściwości do innych podmiotów, 

w tym do innych Okręgowych Inspektoratów Pracy. Liczba tematów zawartych w skargach 

zmalała z 8 810 w roku 2018 do 7 513 w roku 2019, co stanowi spadek o 1 297 liczby 

problemów rozpatrywanych w ramach załatwionych skarg. Różnica w liczbie skarg 

W roku 2019 inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu przeprowadzili          

6 683 kontrole, w 5 798 podmiotach gospodarczych, obejmując swoimi czynnościami  

535 560 pracujących. 

W roku 2019 do Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu wpłynęło 5 243 skarg  

i wniosków. Liczba ta obejmuje 111 skarg zgłoszonych przez związki zawodowe, 47 skarg 

dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu oraz 177 skarg dotyczących mobbingu. 

W celu rozpatrzenia treści tych skarg i wniosków, inspektorzy pracy przeprowadzili 2 948 

kontroli. 
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w stosunku do liczby tematów, wynika z faktu, iż niejednokrotnie w skargach poruszanych 

było kilka problemów. 

Z ogólnej liczby skarg, które wpłynęły do Okręgowego Inspektoratu Pracy we 

Wrocławiu w roku 2019: 

    993 to skargi zasadne, co stanowi 18,90% wszystkich załatwionych skarg, 

    692 to skargi częściowo zasadne, co stanowi 13,20% wszystkich załatwionych skarg, 

  920 to skargi bezzasadne, co stanowi 17,50% wszystkich załatwionych skarg. 

 

Co do pozostałych 2 638 skarg brak jest możliwości rozstrzygnięcia ich zasadności 

przez inspektora pracy w trakcie czynności kontrolnych. 

Podsumowanie i wnioski 

W roku 2019 do Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu wpłynęło 5 243 skarg 

i wniosków, tj. o 124 skarg mniej niż w analogicznym okresie roku 2018. W 120 przypadkach 

skarżący wycofali wniesione skargi. Należy stwierdzić, iż pomimo to liczba skarg wpływająca 

do Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu utrzymuje się na wysokim poziomie. 

Tematyka skarg oraz wniosków wniesionych w 2019 r. do Okręgowego Inspektoratu 

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

 

 stosunku pracy  

W 2019 r. liczba tematów zawartych w skargach dotyczących ww. grupy zagadnień 

wyniosła 1 664, co stanowi 22,15% w odniesieniu do całej tematyki. Dotyczyły one przede  

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  

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

dotyczyła zagadnień związanych z wynagrodzeniem za wykonywaną pracę. Temat ten 

w roku 2019 występował w 2 558 przypadkach, co stanowi 34,05% wszystkich problemów 

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

realizacji obowiązku zapłaty należności wynikających ze stosunku pracy, dotyczących  

w szczególności wypłaty zaległego wynagrodzenia, zaniżania jego wysokości, terminowości 

wypłat, potrąceń, należności z tytułu podróży służbowych, 
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 czasu pracy  

W okresie sprawozdawczym w grupie ww. zagadnień wystąpiło 525 przypadków 

zgłoszeń, co stanowi 6,99 % ogólnej liczby tematów. W tej grupie spraw, naruszenia 

przepisów prawnych dotyczyły czasu pracy w szerokim zakresie, dotyczącym świadczenia 

pracy w godzinach nadliczbowych i braku stosownej rekompensaty, naruszenia przepisów 

ochronnych dotyczących zagwarantowania pięciodniowego tygodnia pracy, odpoczynku 

tygodniowego, dobowego, nieprawidłowości związanych z prowadzeniem nierzetelnej 

ewidencji czasu pracy, 

 

 urlopów pracowniczych  

Ilość tematów w skargach dotyczących zagadnienia urlopów pracowniczych w roku 

2019 wyniosła 156, co stanowi 2,10% ogólnej liczby przedmiotów zawartych w skargach. 

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

niewykorzystany urlop, 

 

 uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem  

W okresie sprawozdawczym w grupie ww. zagadnień odnotowano 16 zgłoszeń, co 

stanowi 0,21% ogólnej liczby tematów. W tej grupie naruszenia przepisów dotyczyły, między 

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

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

dzieckiem do 14 lat, 

 

 legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej  

Ilość zgłoszeń w tym temacie w roku 2019 zamknęła się liczbą 364, co stanowi 4,84% 

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 

W 2019 r. odnotowano 1198 tematów dotyczących ww. grupy zagadnień, co stanowi 

15,90% w odniesieniu do całej tematyki. W tej grupie spraw znalazły się szeroko rozumiane 

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

niedostatecznego przygotowania zawodowego do wykonywanej pracy, niewydania odzieży 

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

magazynowania, składowania, prac na wysokości. 
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W odniesieniu do wypadków przy pracy, chorób zawodowych („B”) w 2019 r. zgłoszono 

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

stanowi 1,60% ogółu tematów.  

Na podstawie analizy treści skarg wniesionych w roku 2019 r. należy stwierdzić, iż 

największy odsetek dotyczył skarg związanych z problematyką wynagrodzenia za pracę 

(szeroko rozumianego). Ponadto liczba skarg dotycząca zatrudniania pracowników „na 

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

cywilnoprawnych, pozostała na podobnym poziomie, jak w roku ubiegłym. 

W kwestiach związanych z zagadnieniami dotyczącymi stosunku pracy oraz czasem 

pracy skargowość zmalała. 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 2018 wzrosła o 13 ilość złożonych skarg i wniosków. 

Wykaz organizacji związkowych, które w roku 2019 najczęściej kierowały skargi do 

Okręgowego Inspektoratu Pracy przedstawia poniższa tabela. 

 

Tabela 1 Wykaz organizacji związkowych, które w roku 2019 najczęściej kierowały skargi do Okręgowego 

Inspektoratu pracy we Wrocławiu 

Nazwa organizacji  

związkowej 

Związek 

Zawodowy 

„Solidarność” 

Związek 

Zawodowy 

”Solidarność80” 

ZNP Inne Związki 

Zawodowe 

(branżowe – w 

tym OPZZ) 

Ogółem 

Razem 35 4 12 60 111 

 

Zakres tematyczny spraw kierowanych przez związki zawodowe, dotyczył, 

w szczególności: zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, 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, konsultacji wewnątrzzakładowych źródeł prawa 

pracy, odmowy zwrotu kosztów działalności społecznego inspektora pracy, zasad wypłaty 

W roku 2019 do Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu wpłynęło 111 skarg od 

organizacji związkowych, co stanowi 2,12% ogólnej liczby skarg i wniosków. 
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wynagrodzenia, zasad dotyczących regulacji czasu pracy (nierzetelnego prowadzenia 

ewidencji czasu pracy), nieprawidłowości przy rozwiazywaniu umowy o pracę bez 

wypowiedzenia w trybie art. 52 k.p., odmowy zwrotu kosztów działalności społecznego 

inspektora pracy,  nierównego traktowania w zatrudnieniu, zasad dotyczących regulacji 

czasu pracy (nierzetelnego prowadzenia ewidencji czasu pracy), nieprawidłowości 

w przygotowaniu pracowników do pracy, w tym braku środków ochrony indywidualnej. 

 

Ilość tematów zawartych w skargach złożonych przez związki zawodowe w 2019 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 

4 3 0 1 

B 

Wypadki przy pracy, choroby 

zawodowe – stosowanie środków 

zapobiegawczych 

2 0 2 0 

C Wentylacja, ogrzewanie, oświetlenie 1 0 0 1 

D 

Stanowiska, procesy pracy, procesy 

technologiczne, magazynowanie  

i składowanie 

3 3 0 0 

G Transport 2 2 0 0 

I 
Środki ochrony indywidualnej, 

odzieży i obuwie robocze 
5 3 0 2 

J Przygotowanie do pracy 4 0 3 1 

K 
Inne zagadnienia bezpieczeństwa i 

higieny pracy 
1 0 1 0 

L Stosunek pracy 35 8 14 13 

M Czas pracy 17 6 7 4 

P 
Wynagrodzenie za pracę i inne 

świadczenia 
23 10 3 10 

Q 
Legalność zatrudnienia i innej pracy 

zarobkowej 
3 1 2 0 
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R Zbiorowe prawo pracy 53 26 11 16 

S Urlopy pracownicze 7 6 0 1 

V 
Agencje zatrudnienia i elastyczne 

formy zatrudnienia 
1 0 0 1 

Y 
Dyskryminacja, molestowanie, 

mobbing 
11 1 5 5 

Z Pozostałe 10 1 0 9 

Razem  182 70 53 59* 

 rozbieżność sumaryczna w tabeli spowodowana jest nierozpatrzeniem części skarg w 2019 r. 

 

Podsumowanie i wnioski 

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

Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu w 2019 r. przez związki zawodowe, ich liczba 

nieznacznie wzrosła w porównaniu do 2018 r. Wśród złożonych skarg i wniosków dominuje 

Związek Zawodowy „Solidarność”, który wniósł 35 skarg i wniosków, co stanowi 31,53%  

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

roku 2018  ZZ „Solidarność” wniósł 43 skargi i wnioski. Związek Zawodowy „Solidarność 80”, 

wniósł w 2019 r. 4 skargi i wnioski do rozpatrzenia.  

Związek Nauczycielstwa Polskiego, w tym samym okresie sprawozdawczym wniósł 12 

skarg i wniosków do PIP (w 2018 r. nie odnotowano skarg). Inne związki zawodowe w 60 

przypadkach zwracały się o interwencję do OIP we Wrocławiu, tj. o 10 więcej, 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.  

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

zawodowych w procesie pracy jest w dalszym ciągu relatywnie mała, czego przykładem 

może być Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy. Tematyka oraz ilość skarg wnoszonych 

przez związki zawodowe, kształtująca się na stosunkowo niewysokim poziomie, wskazuje 

również na brak odpowiedniej aktywności związków zawodowych w egzekwowaniu od 

pracodawców wykonywania ciążących na nich obowiązków wobec pracowników. 

Przeprowadzone kontrole ujawniają nikły procent wykorzystywania uprawnień przez związki 

zawodowe, które zawarte są w ustawie o związkach zawodowych. Tłumaczyć to można tym, 

iż działania związków zawodowych są nacechowane ostrożnością w postępowaniu wobec 
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pracodawców, którzy najchętniej w sposób legalny lub też niezgodny z prawem rozwiązują 

stosunki pracy z działaczami społecznymi.  

Treść skarg wnoszonych przez związki zawodowe niejednokrotnie wskazuje na słabą 

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

konsekwencją z jednej strony bywa nieznajomość własnych uprawnień i odpowiadających im 

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

Analiza skarg i wniosków dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu, 

molestowania i mobbingu 

 

Zakres tematyczny:  

Zakres tematyczny skarg i wniosków dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu, 

molestowania i mobbingu obejmował w szczególności takie sprawy, jak nierówne traktowanie ze 

względu na wynagrodzenie oraz podnoszenie kwalifikacji, nieuwzględnianie 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 ponizanie pracowników, skutkiem czego było rozwiazywanie umów o pracę, 

czy też korzystanie z długotrwałych zwolnień lekarskich wystawianych przez lekarza psychiatrę, 

wykazywanie przez przełożonych błędnie wykonanej pracy, aczkolwiek przeczyło to finalnym 

efektom końcowym, wymuszanie przez pracodawcę podejmowania przez pracowników działań 

niezgodnych z posiadanym wykształceniem i kwalifikacjami, zastraszanie pracowników 

W roku 2019 do Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu wpłynęło 47 skarg 

dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu. Stanowi to 0,90% wszystkich skarg 

jakie wpłynęły do rozpatrzenia oraz 0,63% wszystkich tematów jakie zgłosili do kontroli 

skarżący. Na 47 zgłoszonych skarg 22 okazało się zasadnych. Skarg dotyczących 

mobbingu wpłynęło 177, co stanowi 3,38% wszystkich skarg oraz 2,36% wszystkich 

tematów jakie zgłosili do kontroli skarżący.  

Ponadto wpłynęło 7 skarg zawierających temat molestowania, co stanowi 0,93% tematów 

wszystkich skarg. Na 177 zgłoszonych skarg dotyczących mobbingu, 8 okazało się 

zasadnych. Na 7 zgłoszonych skarg zawierających temat molestowania, żadna nie okazała 

się zasadna, w 3 przypadkach inspektorzy pracy stwierdzili bezzasadność skarg, a w 4 

przypadkach brak możliwości ustalenia zasadności. 
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dyscyplinarnym rozwiązaniem umowy o pracę za brak wykonania poleceń niezgodnych z umowa 

o pracę, również w przypadku korzystania przez nich ze zwolnień chorobowych, zobowiązywanie 

do wykonywania zadań pracowniczych ponad obowiązujące 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 

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

istnieją niewielkie szanse na wykrycie tych zjawisk, a tym bardziej ich wyeliminowanie 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 
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oceny, czy w konkretnym przypadku doszło do mobbingu i czy z tego tytułu pracownikowi 

przysługuje odszkodowanie lub zadośćuczynienie, leży w kompetencjach sądu pracy.  

 Postępowanie w sprawach o wykroczenia przeciwko osobom wykonującym 

pracę zarobkową 

 

W tym okresie inspektorzy pracy skierowali do Sądów Rejonowych Wydziałów Karnych 

74 wnioski o ukaranie. Wnioski zawierały 193 wykroczenia. W omawianym okresie 

inspektorzy pracy nałożyli 1 015 grzywien w drodze mandatów karnych kredytowanych, 

które zawierały 1 806 wykroczeń. Ponadto zastosowali 1 122 środki oddziaływania 

wychowawczego, ujmując w nich 1 588 czynów zabronionych.  

 

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 

Kp. 

art. 282 

Kp. 

art. 283 

Kp. 

SIP 

(art. 22 

ust.1) 

 

ZFŚS 

(art.  

12a ) 

 

LZ (Art. 

119, 120, 

121, 122 ) 

INF TYM 

Ustawa o 

delegowani

u 

pracownikó

w 

Ustawa o 

minimalny

m 

wynagrodz

eniu 

Ustawa o 

zakazie 

handlu 

2017 3 393 613 746 1585 4 20 369 1 0 15 40 0 

2018 3 562 573 888 1609 3 8 360 0 4 6 73 38 

2019 3 587 561 743 1682 1 7 486 0 3 25 62 17 

 

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 561 wykroczeń, określonych w art. 281 Kodeksu pracy, największą 

W roku 2019 inspektorzy pracy, działający w ramach terytorialnej właściwości Okręgowego 

Inspektoratu Pracy we Wrocławiu, w trakcie czynności kontrolnych stwierdzili  

3 587 wykroczeń. 

. 
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grupę, tj. 161 przypadków, stanowią czyny naruszające przepisy o czasie pracy lub przepisy 

o uprawnieniach pracowników związanych z rodzicielstwem i zatrudnianiu młodocianych. 

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

naruszenia dotyczące nieprowadzenia dokumentacji pracowniczej - 56 przypadków oraz 

dotyczące braku potwierdzenia na piśmie zawartej z pracownikiem umowy o pracę  przed 

dopuszczeniem go do pracy - 51 przypadków  W dalszej kolejności należy wymienić 23 

przypadki dotyczące zawarcia umowy cywilnoprawnej w warunkach, w których zgodnie 

z art. 22 § 1 powinna być zawarta umowa o pracę.  

Wykroczenia z art. 282 ustawy Kodeks pracy 

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

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

sprawozdawczym stwierdzili 743 takie wykroczenia. Największą grupę w omawianej kategorii 

czynów zabronionych stanowią naruszenia przepisów o wynagrodzeniu za pracę i innych 

świadczeń - 333 przypadki (niewypłacenie w ustalonym terminie wynagrodzenia za pracę lub 

innego świadczenia przysługującego pracownikowi albo uprawnionemu do tego świadczenia 

członkowi rodziny pracownika, wysokość tego świadczenia bezpodstawnie obniża albo 

dokonuje bezpodstawnych potraceń). W grupie wykroczeń z art. 282 Kodeksu pracy należy 

wskazać również na wykroczenia dotyczące niewydania pracownikowi w terminie 

świadectwa pracy - 53 przypadki. 

Wykroczenia z art. 283 ustawy Kodeks pracy 

Analogicznie, jak w poprzednich okresach sprawozdawczych, największą grupę 

wykroczeń stanowią  wykroczenia z art. 283 Kodeksu pracy - 1682 wykroczeń. Najliczniejszą 

grupę wśród stwierdzonych wykroczeń stanowią uchybienia, dotyczące nieprzestrzegania 

przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy - 818 przypadków (art. 283 § 1 Kodeksu 

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

najczęściej stwierdzane przypadki, tj. niewykonania w wyznaczonym terminie podlegającego 

wykonaniu nakazu organu PIP - 46 przypadki oraz 11 przypadków niezawiadomienia, wbrew 

obowiązkowi, właściwego okręgowego inspektora pracy, o śmiertelnym, ciężkim lub 

zbiorowym wypadku przy pracy (art. 283 §2 pkt 6 Kodeksu pracy).  

Wykroczenia z ustawy o Społecznej Inspekcji Pracy  

W okresie sprawozdawczym inspektorzy pracy stwierdzili jedno wykroczenie 

określone w art. 22 ustawy o SIP, które dotyczyło niewykonania zaleceń zakładowego sip. 
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Wykroczenia z ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych 

W okresie sprawozdawczym inspektorzy pracy stwierdzili 7 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 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 486 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 131 takich wykroczeń. Znaczną część stanowiły wykroczenia 

dotyczące niedopełnienia obowiązku opłacenia składek na Fundusz Pracy lub nieopłacenia 

ich w przewidzianym przepisami terminie - 85 przypadków. W 29 przypadkach inspektorzy 

pracy stwierdzili wykroczenia określone w art. 120 ust. 2  które dotyczyły nielegalnego 

wykonywania pracy przez cudzoziemca. Ponadto w 27 przypadkach inspektorzy pracy 

stwierdzili wykroczenie 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.  

Wykroczenia z ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 

W 2019 r. inspektorzy pracy potwierdzili 3 przypadki wykroczeń określonych w art. 27b 

ust. 2 pkt 3 i 1 ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Powyższe 

nieprawidłowości dotyczyły nieprowadzenia ewidencji czasu pracy pracowników pracownika 

tymczasowego w zakresie i na zasadach obowiązujących w stosunku do pracowników - 2 

przypadki, oraz korzystania z pracy tymczasowej tego samego pracownika tymczasowego 

przez okres przekraczający łącznie 18 miesięcy w okresie obejmującym 36 kolejnych 

miesięcy. 
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Wykroczenia z ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia 

usług 

W okresie sprawozdawczym inspektorzy pracy stwierdzili 25 wykroczeń określonych 

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

świadczenia usług. Dotyczyły one niewyznaczenia przez pracodawcę delegującego 

pracownika na terytorium RP osoby upoważnionej do pośredniczenia w kontaktach 

z Państwową Inspekcją Pracy oraz do przesyłania i otrzymywania dokumentów lub 

zawiadomień przez tę osobę przebywającą w okresie delegowania na terytorium 

Rzeczypospolitej. Kolejne wykroczenie dotyczyło nieprzechowywania w okresie delegowania 

na terytorium RP w postaci papierowej lub elektronicznej dokumentów, zgodnie z art. 25 

ust. 1 (kopia umów o pracę pracownika delegowanego, dokumentacji dotyczącej czasu 

pracy, dokumentów określających wysokość wynagrodzenia pracownika delegowanego). 

Należy nadmienić, iż w związku ze stwierdzonymi wykroczeniami, inspektor pracy nałożył na 

pracodawców mandat karny kredytowany, gotówkowy oraz skierował środek oddziaływania 

wychowawczego - ostrzeżenie. 

Wykroczenia z ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę  

W okresie sprawozdawczym inspektorzy pracy stwierdzili 62 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 17 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 1 015 kar grzywny w drodze 

mandatów karnych kredytowanych, zaocznych i gotówkowych, za 1 806 zarzutów 

stwierdzonych w czasie wykonywanych czynności kontrolno-nadzorczych. Nakładając 
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mandaty inspektorzy pracy wymierzyli grzywny na łączną kwotę 1 232 980,00 zł. Średnia 

kwota nałożonych mandatów to 1 214,75 zł.  

W Okręgowym Inspektoracie Pracy we Wrocławiu w 2019 r. odnotowano dwa 

przypadki złożenia przez ukaranych wniosków do sądu o uchylenie nałożonych przez 

inspektorów pracy mandatów karnych. W jednym przypadku odwołanie dotyczyło mandatu 

karnego kredytowanego w wysokości 1 500,00 zł (prawomocnego). Ukarany zakwestionował 

stan faktyczny ustalony przez inspektora pracy i opisany w protokole kontroli, który był 

podstawą ukarania. Jak wynika z dokonanych ustaleń, ukarany w czasie kontroli przyjął 

przedmiotowy mandat od inspektora pracy. Przed Sądem Rejonowym II Wydziałem Karnym 

w Oławie odbyły się dotychczas dwa posiedzenia. Kolejny przypadek to odwołanie złożone 

do Sądu przez ukaranego, obywatela Republiki Korei, który złożył wniosek o uchylenie 

mandatu karnego gotówkowego w wysokości 1 500,00 zł. Termin posiedzenia został 

wyznaczony na 30 stycznia 2020 r. Należy tu dodać, że ukarany posiada zezwolenie 

Wojewody Dolnośląskiego na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej 

do dnia 15 maja 2022 r., a nałożony mandat był już drugim mandatem gotówkowym, 

w okresie dwóch lat. Złożenie odwołania najprawdopodobniej uzasadnione jest obawą 

wydania przez Wojewodę decyzji odmownej w przypadku, gdy podmiot powierzający 

wykonywanie pracy cudzoziemcowi w ciągu dwóch lat od uznania za winnego popełnienia 

czynu, o którym mowa w art. 120 ust.1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy, został prawomocnie ukarany za podobne wykroczenia. Sprawy dotychczas nie zostały 

rozstrzygnięte. 

Poniższa tabela przedstawia ilość nałożonych mandatów w ujęciu kwotowym. 

Tabela 4 Ilość mandatów nałożonych przez inspektorów pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu 

w latach 2018 i 2019 

Kwota mandatu w złotych 2018 2019 

20-50 0 7 

100-120 4 11 

200-500 6 22 

1000 481 564 

1050-1900 200 260 

2000 71 143 

2100-4500 0 2 

5000 0 4 

Ogółem: 762 1 015 
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Wnioski o ukaranie 

W roku 2019, inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu 

skierowali do Sądów Rejonowych Wydziałów Karnych 74 wnioski o ukaranie. Wnioski 

te zawierały ogółem 193 zarzuty.  

Tabela 5 Liczba wykroczeń zawartych we wnioskach skierowanych przez inspektorów pracy 

Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu do sądów w latach 2017-2019 

Artykuł 

Liczba % ogólnej liczby wykroczeń 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

281 k.p. 61 46 23 9,13 10,15 11,92 

282 k.p. 191 148 92 28,60 32,67 47,67 

283 k.p. 144 124 29 21,59 27,37 15,02 

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

12a  ZFŚS 11 2 0 1,64 0,44 0 

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

121 ust. 1,2,6, 122 ust. 1 pkt 

1,2 ustawy  

o promocji zatrudnienia… 

248 99 38 36,82 21,86 19,69 

art. 8e ustawy o minimalnym 

wynagrodzeniu za  
13 21 10 1,94 4,64 5,18 

art. 27 ust. 1 pkt 2 ustawy o 

delegowaniu pracowników w 

ramach świadczenia usług 

1 0 0 0,14 0 0 

ustawa o ograniczeniu handlu 

w niedziele i święta oraz w 

niektóre inne dni 

0 12 1 0 2,65 0,52 

Ogółem: 671 453 193 100% 100% 100% 

W okresie sprawozdawczym sądy zwróciły ogółem 4 wnioski o ukaranie celem uzupełnienia 

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

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

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

 brak wskazania daty i miejsca urodzenia obwinionej, imion rodziców, adresu 

zamieszkania, nr PESEL- 2 wnioski, 

 konieczność przesłuchania obwinionego w trybie art. 54 § 6 k.p.w., bądź 

przeprowadzenia czynności zgodnie z art. 54 § 7 k.p.w. - 1 wniosek. 



 

  
Strona 30 

 

  

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

ponownie przesłane do Sądów Rejonowych Wydziałów Karnych celem rozpatrzenia.  

W okresie sprawozdawczym odnotowano jeden przypadek czterokrotnego zwrotu 

wniosku o ukaranie. Dotyczy to wniosku, w którym obwiniony nie został przesłuchany 

w charakterze osoby, co do której istnieje uzasadniona podstawa do sporządzenia przeciwko 

niej wniosku o ukaranie. Czynności wyjaśniające nie zostały przeprowadzone przez 

inspektora pracy z uwagi na brak kontaktu z obwinionym, (brak kontaktu telefonicznego, 

mailowego, nie stawianie się na wezwania). Pomimo prób doręczenia dokumentów 

(odstąpienia od przesłuchania oraz pouczenia) przez kuriera do rak własnych, przesyłki były 

odbierane przez inne osoby. Inspektor pracy przesłał do sądu Notatkę Urzędową 

w odpowiedzi na Zarządzenie Sądu wyjaśniając okoliczności zaistniałych braków formalnych 

wniosku. Sąd uznał, że pisma, które inspektor pracy kierował do obwinionego nie zostały 

skutecznie doręczone, gdyż osobą odbierającą nie był adresat. Inspektor pracy podjął 

kolejne próby doręczenia przesyłki, ale bez rezultatu.  

Rozstrzygnięcia Sądów Rejonowych - Wydziałów Karnych 

W okresie sprawozdawczym na skutek skierowanych przez inspektorów pracy 

wniosków o ukaranie, Sądy Rejonowe Wydziały Karne wydały ogółem 57 rozstrzygnięć 

(dotyczą one również spraw skierowanych do sądów w  2017 i 2018 r.).  

Tabela 6 Rozstrzygnięcia Sądów Rejonowych - Wydziałów Karnych w latach 2017 ÷ 2019 

Rodzaj rozstrzygnięcia 
Ilość % wszystkich rozstrzygnięć 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Grzywna 6 17 3 3,42 10,76 5,27 

Nagana 3 2 0 1,71 1,27 0 

Uznanie winnym i odstąpienie 

od wymierzenia kary 
1 4 0 0,57 2,53 0 

Uniewinnienie 6 2 1 3,42 1,27 1,75 

Umorzenie postępowania 1 3 1 0,57 1,90 1,75 

Wyrok nakazowy 150 115 47 85,71 72,78 82,46 

Post. o odm. wszczęcia postęp. 1 3 1 0,57 1,90 1.75 

Ograniczenie wolności 0 0 0 0 0 0 

Zwrot wniosku do uzupełnienia 7 12 4 4,00 7,59 7,02 

Ogółem: 175 158 57 100% 100% 100% 

Z przedstawionych danych wynika, że zdecydowaną większość stanowią 

rozstrzygnięcia, które zapadły w postępowaniu nakazowym - 47 rozstrzygnięć, na łączną 
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kwotę 1 481 00,00 zł oraz 3 orzeczone kary grzywny w postępowaniu zwyczajnym, na łączną 

kwotę 7700,00 zł. W 2019 r. ujawnieni pokrzywdzeni nie składali oświadczeń o chęci 

działania w charakterze oskarżyciela posiłkowego w sprawach z wniosków inspektorów 

pracy.   

 

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 2018-2019 

Kwota grzywny w złotych 

Liczba orzeczeń % ogółu orzeczeń 

2018 2019 2018 2019 

50 - 520 12 4 9,09 8,00 

550 - 1000 29 17 21,97 34,0 

1200 - 4500 79 21 59,85 42,0 

5000 8 3 6,06 6,00 

6000 - 8000 1 2 0,76 4,00 

10000 - 20000 3 3 2,27 6,00 

Ogółem: 132 50 100% 100% 

 

Odwołania od orzeczeń Sądów 

W  2019 r. z terenu działania Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu 

inspektorzy pracy wnieśli 1 sprzeciw od wyroku nakazowego, który zapadł w 2019 r. 

W omawianym okresie sami obwinieni wnieśli 16 sprzeciwów od wyroków nakazowych 

wydanych przez sądy w 2019 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 2019 r. sądy wydały następujące rozstrzygnięcia:  

(uwzględniają one również sprzeciwy z lat 2017 i 2018 r., które doczekały się rozstrzygnięcia 

w 2019 r.):  

 w 2 przypadkach sąd uniewinnił obwinionego od zarzucanych mu czynów, 

 w 1 przypadku sąd uznał obwinionego za winnego popełnienia czynów stanowiących 

wykroczenia i odstąpił od wymierzenia kary, 
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 w  6 przypadkach sąd wymierzył kary grzywny w wysokości niższej niż wyrok nakazowy, 

 w 1 przypadku 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 2 przypadkach sąd umorzył postępowanie.   

  

Apelacje od wyroków 

W 2019 r. obwinieni zaskarżyli 2 wyroki sądu I instancji.  W omawianym okresie 

inspektorzy pracy zaskarżyli 2 wyroki sądu I instancji.  

W wyniku wniesionych apelacji przed Sądami Okręgowymi w 2019 r. zapadły 

następujące rozstrzygnięcia (uwzgledniające apelacje z lat ubiegłych):  

 w 3 przypadkach sąd utrzymał w mocy wyrok sądu I instancji, 

 w 2 przypadkach sąd uniewinnił obwinionego, 

 w 1 przypadku sąd oddalił apelację oskarżyciela publicznego 

 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 1 122 przypadkach, które 

zawierały ogółem 1 588 wykroczeń 

Tabela 8 Środki wychowawcze zastosowane przez inspektorów pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy we 

Wrocławiu w latach 2017-2019 

Rok 
Ilość środków oddziaływania 

wychowawczego 

Ilość wykroczeń w środkach 

oddziaływania wychowawczego 

2017 1 030 1 453 

2018 1 262 1 749 

2019 1 122 1 588 

 

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

wszystkim: 

 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, 
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 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. 

 Zawiadomienia prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa 

Wśród zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstw przeciwko prawom osób 

wykonujących pracę zarobkową znalazło się: 

 art. 225 § 2 Kodeksu karnego w 30  zawiadomieniach o podejrzeniu popełnienia 

przestępstwa  (…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), 

 art. 219 Kodeksu karnego w 8 zawiadomieniach o podejrzeniu popełnienia 

przestępstwa (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), 

 art. 218 § 1a Kodeksu karnego w 6 zawiadomieniach o podejrzeniu popełnienia 

przestępstwa (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), 

  art. 270 Kodeksu karnego w 5 zawiadomieniach o podejrzeniu popełnienia 

przestępstwa  dotyczących (Kto, w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia 

dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego używa, podlega grzywnie, karze 

ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5), 

 art. 220 Kodeksu karnego w 2 zawiadomieniach o podejrzeniu popełnienia 

przestępstwa  dotyczących (Kto, będąc odpowiedzialny za bezpieczeństwo i higienę 

pracy, nie dopełnia wynikającego stąd obowiązku i przez to naraża pracownika na 

W roku 2019 inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu złożyli 

we właściwych prokuraturach 50 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. 

. 
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bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, 

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3), 

 art. 271 Kodeksu karnego w 1 zawiadomieniu o podejrzeniu popełnienia 

przestępstwa dotyczący 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), 

 art. 272 Kodeksu karnego w 1 zawiadomieniu o podejrzeniu popełnienia 

przestępstwa. (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), 

 art. 273 Kodeksu karnego w 1 zawiadomieniu o podejrzeniu popełnienia 

przestępstwa (Kto używa dokumentu określonego w art. 271 lub 272, podlega 

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

 art. 286 § 1 Kodeksu karnego w 1 zawiadomieniu o podejrzeniu popełnienia 

przestępstwa (Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do 

niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą 

wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego 

pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 

miesięcy do lat ), 

 art. 190a § 2 Kodeksu karnego w 1 zawiadomieniu o podejrzeniu popełnienia 

przestępstwa (Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej 

wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza 

jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3, §  2  Tej samej karze 

podlega, kto, podszywając się pod inną osobę, wykorzystuje jej wizerunek lub inne jej 

dane osobowe w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej). 

W okresie sprawozdawczym zostało wszczętych 6 postępowań przygotowawczych, 

związanych z zawiadomieniami wniesionymi przez inspektorów pracy. W przypadku 13 

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

doręczenia zawiadomienia, o wszczęciu lub odmowie wszczęcia postępowania.  

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

postępowania z zawiadomienia inspektora pracy lub postępowania takie zostają umorzone, 

inspektor pracy w 2 przypadkach zwrócił się do prokuratury z wnioskiem o uzasadnienie 

postanowienia o odmowie wszczęcia lub umorzeniu postępowania.  
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Spośród wniesionych do prokuratury zawiadomień, w 4 sprawach zostały wydane 

postanowienia o odmowie wszczęcia dochodzenia, a w 6 sprawach wydaniom postanowienie 

o umorzeniu  dochodzenia. 

W okresie sprawozdawczym do właściwych prokuratur zostały wniesione przez 

inspektora pracy 2 zażalenia na postanowienie o  odmowie wszczęcia dochodzenia oraz 3 

zażalenia o umorzeniu dochodzenia. Jedno z powyższych zażaleń zostało uwzględnione 

przez prokuraturę, 3 zażalenia zostały przekazane do sądu, co do jednego brak informacji.  

W konsekwencji składanych przez inspektorów pracy zawiadomień o podejrzeniu 

popełnienia przestępstwa, w roku 2019 prokuratorzy wnieśli do sądu 6 aktów oskarżenia.  

W ramach współpracy PIP z prokuraturą odbyły się, między innymi wspólne spotkania 

i szkolenia inspektorów pracy oraz prokuratorów i sędziów. W jednym ze spotkań 

uczestniczyli: Zastępcy OIP ds. Nadzoru i nadinspektorów pracy (kierujących Sekcją 

Badania Wypadków przy Pracy, Sekcją Prawną i Sekcją Prewencji i Promocji) 

z Prokuratorem Okręgowym we Wrocławiu. Przedmiotem spotkania było omówienie 

procedur związanych ze zgłaszaniem do inspekcji pracy wypadków przy pracy, ujednolicenie 

zasad przepływu informacji w zakresie tych zgłoszeń oraz przekazywanie dokumentów 

powypadkowych. Ponadto w trakcie spotkania uzyskano od Prokuratora Okręgowego 

informację, że dane inspektora pracy przesłuchiwanego jako świadka, powinny być 

uzyskiwane z legitymacji służbowych - adres do doręczeń tylko służbowy (nawet jeżeli 

świadek jest spisywany z dowodu osobistego) oraz że w przypadku współpracy 

z prokuraturą  i koniecznością wydania dokumentów zasadnym jest, aby prokurator wydawał 

postanowienie o wydaniu rzeczy (art. 217 k.p.k.) i zwolnieniu z tajemnicy 

zawodowej/służbowej (art. 180 k.p.k). Jednocześnie zostało zaplanowane wspólne szkolenie 

inspektorów pracy i prokuratorów, mające się odbyć w siedzibie OIP w okresie luty-marzec 

2020 r. 

Kolejne spotkanie odbyło się w Oddziale OIP w Wałbrzychu. Uczestniczyli w nim  

kierownik Oddziału, kierownik Oddziału w Kłodzku oraz Zastępca Prokuratora Okręgowego 

w Świdnicy. Celem spotkania było omówienie zasad współpracy pomiędzy inspektorami 

pracy Oddziału w Wałbrzychu i Kłodzku oraz prokuratorami jednostek podległych 

Prokuraturze Okręgowej w Świdnicy. Spotkanie to miało charakter informacyjny, tak co do 

celu, jak i problemów mających być poruszanymi na spotkaniach z prokuratorami 

rejonowymi, w szczególności dotyczyło wypracowania zasad współpracy pomiędzy inspekcją 

pracy, a prokuraturą oraz określenia trybu i sposobu wymiany informacji związanych 

z badaniem zdarzeń wypadkowych przez inspektorów pracy w ww. Oddziałach. 

Zagadnienia z zakresu prowadzonych przez inspektorów pracy spraw, skierowanych 

zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, zasad wymiany informacji 
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i udostępniania dokumentacji z kontroli na wniosek organów ścigania; ponadto przekazano 

podstawowe informacje dotyczące zasad postępowania inspektorów pracy przy ustalaniu 

okoliczności i przyczyn wypadków, obowiązki pracodawców związane z zaistnieniem 

wypadków przy pracy omówiono w trakcie kolejnego spotkania z Zastępcą Prokuratora 

Rejonowego w Dzierżoniowie. 

Ponadto należy dodać, iż w ramach współpracy Państwowej Inspekcji Pracy 

z prokuraturą inspektorzy pracy przeprowadzili 2 kontrole na wniosek prokuratora.  

 Wydawanie zezwoleń na wykonywanie pracy lub innych zajęć zarobkowych 

przez dzieci 

 

Rozpatrując powyższe wnioski, inspektorzy pracy wydali w trybie art. 3045  k.p. łącznie 449 

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 3 miesięcy do 10 lat wydano 204 decyzji, natomiast 

od 11 do 16 lat wydano 245 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 (role epizodyczne) - 146, 

W roku 2019 do Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu wpłynęły ogółem  

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

przez dziecko do ukończenia przez nie 16 roku życia. 
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 role w serialach i programach telewizyjnych - 25, 

 statystowanie w serialach telewizyjnych, dokumentach fabularyzowanych - 195, 

 udział w realizacji spektakli  teatralnych - 69, 

 udział w realizacji reklamy, spotu reklamowego, sesji fotograficznej, teledysków -14. 

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. 

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. 

 Zakładowe układy zbiorowe pracy i spory zbiorowe 

Zakładowe układy zbiorowe pracy 

 

 

 

 

 

 

W okresie sprawozdawczym do organu rejestrowego skierowano:  

 1 wniosek o rejestrację zakładowych układów zbiorowych, 

 109 wniosków o rejestrację protokołów dodatkowych do ZUZP, 

 34 wnioski o wpis informacji, w tym: 

 2 wnioski o wypowiedzeniu układu (porozumienia),    

 3 wnioski o rozwiązaniu układu (porozumienia),  

 12 o rozwiązaniu/wykreśleniu organizacji związkowej, 

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

 1 o wstąpieniu związku zawodowego w prawa strony, 

 5 o odstąpieniu od stosowania ZUZP (art. 24129 § 3 k.p.) 

 7 o zmianie nazwy, adresu pracodawcy/organu związkowego. 

 

Spośród złożonych wniosków, w roku 2019 zarejestrowano: 

 1 zakładowy układ zbiorowy pracy,  

 105 protokołów dodatkowych do ZUZP. 

 

W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 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 rejestru układów zakładowych wpisano ponadto 29 informacji, w tym: 

 1 informacja o wypowiedzeniu ZUZP,  

 11 informacji o rozwiązaniu organizacji związkowej, 

 1 informacja o wstąpieniu pracodawcy w prawa strony układu, 

 4 informacje o zawieszeniu stosowania układu, 

 7 informacji dotyczących zmiany nazwy lub siedziby pracodawcy/związku zawodowego, 

 5 informacji o odstąpieniu. 

Do załatwienia na miesiąc styczeń 2020 r. przeszły 3 wnioski, z tego 1 dotyczący 

rejestracji protokołu dodatkowego, 2 dotyczące 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 ZUZP, wniosków o wpis układów, protokołów dodatkowych oraz informacji. W wyniku 

powyższej weryfikacji organ rejestrowy odmówił rozpatrzenia wniosku o rejestrację protokołu 

dodatkowego, oraz w 4 przypadkach rozpatrzenia wniosków o wpis informacji do rejestru 

ZUZP (informacja o wypowiedzeniu ZUZP - 1 przypadek, rozwiązaniu ZUZP - 1 przypadek, 

rozwiązaniu organizacji związkowej - 2 przypadki). 

Najczęstsze przyczyny odmowy rozpatrzenia wniosków o rejestrację układów, 

protokołów dodatkowych, porozumień o stosowaniu układu oraz o wpis informacji 

Odmowy rozpatrzenia wniosków przez organ rejestrowy nadal mają, tak, jak i w latach 

ubiegłych, charakter incydentalny. W 2019 r. wystąpiły 2 przypadki odmowy rejestracji 

protokołu dodatkowego i 4 przypadki odmowy wpisu informacji. Tak więc, ilość odmów 

łącznie wzrosła o 2 pozycje, w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego 

i dotyczyła wpisu informacji, natomiast ilość odmów rejestracji protokołu dodatkowego 

utrzymała się na niezmienionym poziomie.  

Przyczyną odmowy rejestracji protokołu dodatkowego w obu przypadkach było 

rozwiązanie się zakładowych organizacji związkowych. Po stronie pracowniczej projekty 

nadesłanych protokołów dodatkowych podpisane były przez ich przedstawicieli. 

W uzasadnieniach powyższych odmów rozpatrzenia wniosku o rejestrację protokołu 

dodatkowego przywołano treść art. 24123 oraz art.  24125 § 5 k.p. W odmowach podkreślono, 

iż z postanowień przywołanych powyżej przepisów wynika, iż zdolność układowa na 

poziomie zakładu pracy rozumiana jest jako możliwość negocjowania, zawierania i bycia 

stroną układu zbiorowego pracy, w tym także zawieszenie stosowania układu i wyjaśniania 

jego treści, która przysługuje organizacji związkowej zrzeszającej największą ilość członków. 

Jeżeli zatem u pracodawcy istniała jedna zakładowa organizacja związkowa 
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(reprezentatywna) to właśnie ona posiadała zdolność układową. Jednocześnie 

zaakcentowano, iż przepisy prawa takiej kompetencji nie przewidziały dla przedstawicieli 

pracowników. Równocześnie poinformowano zainteresowanych, że w zaistniałym stanie 

faktycznym pracodawca może jedynie stosować zakładowy układ zbiorowy, ale nie ma 

możliwości jego nowelizacji w związku z brakiem zakładowej organizacji związkowej 

mogącej reprezentować pracowników. Poinstruowano pracodawców, iż w sytuacji 

konieczności dostosowania obowiązujących u pracodawców przepisów należałoby wystąpić 

z wnioskiem o wpis informacji dotyczącej wykreśleniu nieistniejącej już organizacji 

związkowej dołączając stosowny dokument w tej sprawie na podstawie § 9 ust 1 pkt 5 

rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 kwietnia 2001 r. (Dz.U. 

2001.34.408) w sprawie trybu postępowania w sprawie rejestracji układów zbiorowych pracy, 

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

rejestrowych, z których wynika, iż na wniosek jednej ze stron układu wpisuje się do rejestru 

informacje dotyczące podziału, połączenia, rozwiązania się lub likwidacji organizacji. 

Ponadto powyższy wniosek dotyczyłby o wpis informacji o odstąpieniu od stosowania układu 

przez pracodawcę w przypadku rozwiązania organizacji związkowej będącej stroną tego 

układu.  

Wśród 4 przypadków dotyczących odmowy wpisu informacji należy wskazać na jeden 

dotyczący odmowy wpisu informacji o wypowiedzeniu ZUZP. W uzasadnieniu do odmowy 

podkreślono, iż w przypadku rozwiązania się jedynej organizacji związkowej działającej 

u pracodawcy, nie ma możliwości wypowiedzenia ZUZP. W zaistniałym stanie faktycznym 

pracodawca powinien najpierw wystąpić z wnioskiem o wpis informacji o rozwiązaniu się 

zakładowej  organizacji związkowej przedkładając stosowny dokument, a następnie wystąpić 

z kolejnym wnioskiem o wpis informacji o odstąpieniu od stosowania układu zbiorowego 

pracy.  

Kolejny przypadek miał miejsce pod koniec 2019 r. i dotyczył wniosku pracodawcy 

o wpis informacji o rozwiązaniu ZUZP. W uzasadnieniu odmowy rozpatrzenia 

poinformowano sygnatariuszy układowych, iż postępowanie rejestracyjne rozpoczyna 

wniosek strony lub stron układu o jego rejestrację, złożony do organu prowadzącego rejestr 

układów zbiorowych. W trakcie prowadzonego postepowania okazało się, iż akta rejestrowe 

są w posiadaniu Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku. Podkreślono, iż wprawdzie 

obecnie siedziba pracodawcy znajduje się we Wrocławiu, niestety w rejestrze prowadzonym 

przez tutejszy OIP brak jest zakładowego układu zbiorowego pracy. Rejestracji ZUZP 

dokonano w OIP-ie w Białymstoku. Żaden z sygnatariuszy nie wystąpił, po zmianie siedziby 

firmy na Wrocław, z wnioskiem o dokonanie wpisu o zmianie adresu pracodawcy do czego 

był zobowiązany postanowieniami ww. rozporządzenia z dnia 4 kwietnia 2001 r. Dopiero 
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dokonanie takiego wpisu obligowałoby organ rejestrowy do przekazania akt rejestrowych do 

właściwego Okręgowego Inspektoratu pracy we Wrocławiu. 

Kolejne dwie odmowy rozpatrzenia wniosku o wpis dotyczyły wystąpienia przez 

zainteresowanych z wnioskami o wpis informacji o wykreśleniu zakładowej organizacji 

związkowej. W pierwszej sytuacji wnioskodawca dołączył jedynie uchwałę zakładowej 

organizacji związkowej informującej „o wstąpieniu zbiorowym” do struktur związku 

zawodowego nie będącego strona ZUZP o zmianie jego nazwy. Na potwierdzenie tej 

okoliczności nie dołączono żadnego stosownego dokumentu potwierdzającego powyższe. 

Powody odmowy rejestracji układów, porozumień o stosowaniu układu oraz 

protokołów dodatkowych.  

W roku sprawozdawczym na terenie Dolnego Śląska wystąpił tylko jeden taki 

przypadek. W zaistniałej sytuacji organ rejestrowy wystosował najpierw do stron 

zakładowego układu zbiorowego powiadomienie o postanowieniach protokołu niezgodnych 

z prawem. W pouczeniu wezwano strony do dokonania w układzie odpowiednich zmian 

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

rejestracji układu. W związku z bezskutecznym upływem zakreślonego terminu oddział 

rejestrowy odmówił rejestracji projektu protokołu dodatkowego. 

Najczęściej kwestionowane postanowienia układów, jako niezgodne 

z przepisami prawa lub mniej korzystne. 

W roku sprawozdawczym organ rejestrowy jedynie raz wystosował pismo 

o postanowieniach niezgodnych z prawem, czyli kwestionujące  zapisy  nadesłanego 

protokołu dodatkowego. Tak mała ilość wystosowanych powiadomień 

o postanowieniach niezgodnych z prawem do sygnatariuszy ZUZP, jest następstwem 

„prowadzonej polityki” przez OIP Wrocław, tj. do dokonywania koniecznych zmian w trybie 

roboczym.  

W sytuacji zakwestionowania przez organ rejestrowy większej ilości zapisów 

układowych jego strony występowały z wnioskami o wycofanie złożonych dokumentów oraz 

ponownie składały już po dokonaniu koniecznych zmian. W roku sprawozdawczym wystąpiły 

takie 4 przypadki. 
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Zakres regulacji układowej oraz przykłady  korzystniejszych regulacji 

układowych 

Z uwagi na zwiększające się problemy z dostępem w ramach NFZ do świadczeń 

medycznych kolejne firmy protokołami dodatkowymi  przyznają swoim pracownikom, 

w trosce o ich zdrowie - prawo do dodatkowych świadczeń w tym zakresie.  

Przykładem na powyższe może być podpisanie przez jedną z firm układowych 

z wyspecjalizowaną placówką medyczną, umowy o świadczenie dodatkowych usług 

medycznych. Umowa ta przewiduje możliwość przystąpienia przez pracowników do jednego 

z kilku „programów”, o wyborze decyduje zainteresowany, natomiast zapisy protokołu 

dodatkowego wprowadziły zasadę, iż pracodawca każdemu pracownikowi finansuje 

abonament w wysokości 49 zł niezależnie od przystąpienia do wybranego przez siebie 

programu. Pozostałą część kosztów pokrywa zainteresowany. 

Niestandardowym rozwiązaniem było wprowadzenie cyt.: „za każdą godzinę pracy 

w niedzielę i święta ustawowo wolne od pracy pracownikom  zatrudnionym na stałe w jedno-, 

dwu- i trzyzmianowym systemie pracy niezależnie udzielonego dnia wolnego w tygodniu” 

prawa do  dodatku w wysokości 7,50 zł. za każdą godzinę pracy. Zapisami tego samego 

wewnątrzzakładowego aktu prawnego ustalono wysokość dodatku za pracę w porze nocnej 

na poziomie 40% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia. 

Sygnatariusze omawianego ZUZP przewidzieli również „prawo do nagrody rocznej” za 

czas faktycznie przepracowany z uwzględnieniem urlopu wypoczynkowego. Przepisy ustaliły 

możliwość utraty prawa do omawianej nagrody w przypadku: otrzymania kary 

regulaminowej, spowodowania wypadku z własnej winy, nieusprawiedliwionej nieobecności 

w pracy oraz rozwiązania umowy o pracę z  pracownikiem w „trybie dyscyplinarnym”. 

W okresie sprawozdawczym nie było żadnego przypadku odwołania do sądu pracy. 

W okresie sprawozdawczym nie wniesiono wystąpień z zastrzeżeniem, o którym mowa 

w art. 24111 § 51 k.p. 

Formy działalności szkoleniowej i popularyzatorskiej w zakresie prawa 

układowego, w tym liczba udzielonych porad prawnych  - dot. 2019 roku 

W roku ubiegłym przeprowadzono szereg działań popularyzatorskich z tematyki 

dotyczącej zakładowych układów zbiorowych pracy.  

W marcu ubiegłego roku Zarząd Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność” Oddział  

w Wałbrzychu zorganizował spotkanie związków zawodowych Wałbrzyskiej Strefy 

Ekonomicznej podczas, którego omówiono między innymi, zagadnienia związane z rolą  

i znaczeniem zakładowych układów zbiorowych pracy. 
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Kolejny raz omawiane zagadnienie było przedmiotem, między innymi, corocznego 

spotkania w dniu 15 maja 2019 roku, a zorganizowanego przez  OPZZ w Szklarskiej 

Porębie. Także i tym razem jego  uczestnikami byli przewodniczący i zastępcy związków 

zawodowych zrzeszonych w ramach w/w porozumienia. W ramach prelekcji szczególny 

nacisk położono na   tworzenie zakładowego autonomicznego prawa opartego na ZUZP. 

W ramach cyklu szkoleń zorganizowanych dla kierownictwa Klastra LG Biskupice 

Podgórne omawiano ww. tematykę, tj. między innymi  dotyczącą procedury i trybu 

zawierania i rejestracji układów zbiorowych pracy. Szczególny  nacisk położono na 

zagadnienia dotyczące postanowień normatywnych, obligacyjnych oraz innych mogących 

stanowić źródło zakładowego prawa pracy, a także na możliwości wprowadzania w nich 

zmian i rozwiązywania układów. 

Trzy spotkania w zakresie działalności szkoleniowej i popularyzatorskiej w zakresie 

prawa układowego odbyły się w miesiącu październiku ubiegłego roku. Pierwsze z nich 

zorganizowała Sekcja Krajowa Elektrociepłowni i Ciepłowni OZZZ Pracowników Ruchu 

Ciągłego oraz międzyzakładowych organizacji związkowych, w Bystrzycy Kłodzkiej. Tym 

razem poruszono zagadnienia związane z fuzją zakładów pracy oraz omówiono w tym 

kontekście byt prawny uregulowań wewnątrzzakładowych. 

W 2019 roku udzielono 123 porady w ramach omawianej tematyki. 

Podsumowanie i wnioski 

Aktualny okres sprawozdawczy, był rokiem w którym wystąpiło obniżenie ogólnej ilości 

złożonych wniosków o wpis ZUZP, protokołów dodatkowych oraz informacji w stosunku do 

poprzedniego okresu sprawozdawczego (spadek o 20 pozycji). W okresie tym wystąpił 

znaczący spadek  ilości wniosków o wpis nowo zawieranych zakładowych układów 

zbiorowych pracy, bowiem zarejestrowano jedynie 1 nowy ZUZP.  Po raz pierwszy na terenie 

Dolnego Śląska ta pozycja sprawozdawcza nie osiągnęła tak niskiego pułapu. Powyższe 

może świadczyć o zmniejszającym się zainteresowaniu tematyką układową prowadzącą 

wręcz do zapaści i to pomimo utrzymywania się gospodarki na zbliżonym poziomie do 

poprzedniego okresu sprawozdawczego. Główną przyczyną prowadzącą do takiej sytuacji 

jest zmniejszające się uzwiązkowienie. W 2019 roku organ rejestrowy wpisał, aż 12 pozycji 

o rozwiązaniu/wykreśleniu organizacji związkowych, natomiast tylko 1 pozycję dotyczącą 

wstąpienia związku zawodowego  w prawa strony układowej. 

Zaistniałą sytuację należy interpretować, jako zmniejszające się zainteresowanie 

młodych ludzi działalnością związkową i w momencie odejścia z zakładu pracy 

dotychczasowych działaczy na emeryturę lub rentę, czy też zmiany pracodawcy  brak jest 

zainteresowanych, którzy chcieli by dalej kontynuować działalność związkową. 
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W ramach takich działań, tak jak w poprzednim roku  zachowana została tendencja do 

wprowadzania do układów zbiorowych pracy postanowień dot. zapewnienia dodatkowej 

opieki medycznej, czy też prawo do ponadstandardowych świadczeń medycznych „Modne” 

stało się wykupowanie dla zainteresowanych pracowników różnego rodzaju pakietów 

sportowych.  Strony ZUZP analogicznie do poprzedniego okresu, protokołami dodatkowymi 

zwiększali odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. 

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. 

Tak, jak w poprzednich latach, na bazie wycofanych przez sygnatariuszy układowych 

nadesłanych projektów protokołów dodatkowych, jako najczęściej pojawiający się 

nieprawidłowy zapis należy wskazać próbę objęcia osób zarządzających postanowieniami 

układu w zakresie warunków wynagradzania, co jest niezgodne z postanowieniami 

art. 24126 § 2 k.p.  

W 2019 roku  zarejestrowano jedynie 1 zakładowy układ zbiorowy pracy, czyli należy 

podkreślić znaczący spadek w porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego.  

Układ ten zawiera zarówno zapisy dotyczące zasad wynagradzania oraz polityki 

płacowej, jak i dotyczące warunków jakim powinna odpowiadać treść stosunków pracy. 

Dodatkowo ZUZP określa wzajemne zobowiązania stron układu, w tym dotyczące jego 

stosowania i przestrzegania jego postanowień, a także formy i ramowy zakres współpracy, 

komunikacji i przepływu informacji.  

Spory zbiorowe 

W tabeli nr 9 przedstawiono informację o rodzaju działalności wykonywanej przez 

pracodawców (według PKD), u których został wszczęty spór zbiorowy w roku 2019. 

Tabela 9 Spory zbiorowe wszczęte w 2019 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 8 

2. E 
Dostawa wody, gospodarowanie ściekami i 

odpadami oraz działalność związana z rekultywacją 
1 

W roku 2019 w Okręgowym Inspektoracie Pracy we Wrocławiu, zarejestrowano 1 560 sporów 

zbiorowych, które miały miejsce w zakładach pracy Dolnego Śląska 
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3. B Górnictwo i wydobywanie 1 

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

5. K Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 2 

6. O 
Administracja publiczna i obrona narodowa, 

obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 
24 

7. 

 

H 

 

Transport i gospodarka magazynowa 2 

8. Q Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 9 

9. G 
Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów 

samochodowych, włączając motocykle 
1 

10. M Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 1 

11. D 

Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, 

gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do 

układów klimatyzacyjnych. 

9 

12. N 
Działalność w zakresie usług administrowania i 

działalność wspierająca. 
2 

13. I 
Działalność związana z zakwaterowaniem i 

usługami gastronomicznymi 
1 

14. P Edukacja 1 498 

 

Łącznie w 2019 roku zgłoszono 1 598 żądań, w tym dotyczących:  

 

a) warunków pracy - 20, 

b) warunków płacy – 1 567, 

c) świadczeń socjalnych – 3, 

d) praw i wolności związkowych - 5, 

e) innych, nie objętych definicji sporu zbiorowego - 3, 

Przykładem lat ubiegłych, większość sporów zbiorowych zarejestrowanych przez OIP 

we Wrocławiu w 2019 roku  dotyczyła wzrostu wynagrodzeń – 1 567 żądań. 

 

W roku 2019 ponad 1400 placówek oświatowych województwa dolnośląskiego zgłosiło 

do Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu spór zbiorowy w zakresie podwyższenia 

wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, wychowawców, innych pracowników 

pedagogicznych i pracowników niebędących nauczycielami,  o kwotę 1000 zł z wyrównaniem 

od 1 stycznia 2019 r. W ramach prowadzonych sporów zorganizowano strajk, który jednak 

nie doprowadził do zakończenia konfliktu.  
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W związku ze zgłoszonymi sporami zbiorowymi w oświacie, na terenie Okręgowego 

Inspektoratu Pracy we Wrocławiu przeprowadzono 4 kontrole, które zostały podjęte 

w nawiązaniu do pisma ZNP do Głównego Inspektora Pracy w sprawie bezprawnego 

delegowania nauczycieli do pracy w zespołach nadzorujących, utworzonych w innych 

szkołach niebędących dla tych nauczycieli pracodawcami. W wyniku kontroli ustalono, że 

wszyscy dyrektorzy kontrolowanych szkół złożyli w formie pisemnej zawiadomienie do 

Okręgowego Inspektora Pracy we Wrocławiu o wejściu w spór zbiorowy. W okresie strajku 

zadania dyrektorów w kontrolowanych placówkach wykonywały osoby, które aktualnie pełniły 

funkcje dyrektora szkoły. Ustalono także, że za okres strajku nauczycielom nie zostało 

naliczone i wypłacone wynagrodzenie. 

Dodatkowo, z inspiracji Związku Zawodowego „Świdniczanie”, złożono na podstawie 

art. 304 § 2 k.p.k. zawiadomienie o niewykonaniu przez pracodawcę postanowienia 

normatywnego z art. 8 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, tj. 

o niepodjęciu rokowań przez pracodawców. W dniu 30 maja 2019 r. Prokuratura Rejonowa 

w Świdnicy zawiadomiła Okręgowego Inspektora Pracy we Wrocławiu o wszczęciu 

dochodzenia, natomiast pismem z dnia 9 września 2019 r. powiadomiła OIP o jego 

umorzeniu. 

W 2019 roku na podstawie dokonanego monitoringu  dotyczącego przebiegu sporów 

zbiorowych, na terenie właściwości miejscowej Okręgowego Inspektoratu Pracy we 

Wrocławiu spośród 1 560 sporów jakie zostały zarejestrowane, w 15 przypadkach spór 

zbiorowy zakończył się porozumieniem. 

Natomiast w pozostałych przypadkach, spory nadal trwają, są zawieszone bądź brak 

jest informacji o ich wynikach. Ponadto w roku sprawozdawczym zakończono 

porozumieniami 5 sporów rozpoczętych w 2018 roku. 
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III. Wypadki przy pracy 

Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy 

W roku 2019 do Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu zgłoszono ogółem 

324 zdarzeń wypadkowych co stanowi ich wzrost o 13,6% w stosunku do 2018 r. – 285 

zdarzeń wypadkowych. Wśród zgłoszonych w 2019 r. zdarzeń wypadkowych w 1 przypadku 

podjęto  działań w sytuacji zaistnienia zdarzenia  potencjalnie wypadkowego – w poprzednim 

roku nie było takiego oficjalnego  zgłoszenia.  

 

 

 

 

 

Źródła informacji o wypadkach. 

W 324 zgłoszonych i zarejestrowanych w formie meldunku  zdarzeniach, informację 

uzyskano od:  

 podmiotu zatrudniającego: 198 przypadków,  

 policji: 104 przypadki,  

 pogotowia 5 przypadków,  

 sam poszkodowany: 1 przypadek, 

 inspektor pracy w trakcie kontroli: 1 przypadek 

 inny OIP 4 przypadki, 

 media: 3 przypadki, 

 inny zakład pracy: 5 przypadków, 

 inne osoby: 3 przypadki.  

Wypadków, które  podlegają zgłoszeniu (ciężkie, śmiertelne,  zbiorowe) oraz lekkich co do 

których podjęto w 2019 r. czynności kontrolne było 127 oraz jedno zdarzenie potencjalnie 

wypadkowe. 

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. 
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Tabela 10 Rozkład ilości wypadków w poszczególnych jednostkach organizacyjnych OIP Wrocław 

 

We wszystkich zgłoszonych zdarzeniach wypadkowych  poszkodowanych ogółem było 445 

osób, a w tym:   

 ze skutkiem śmiertelnym: 89, 

 z ciężkimi obrażeniami: 94,  

 z lekkimi obrażeniami: 262. 

W zgłoszonych wypadkach co do których podjęto czynności kontrolne, poszkodowanych 

ogółem było 263 osoby, a w tym: 

 ze skutkiem śmiertelnym: 47, 

 z ciężkimi obrażeniami: 82, 

 z lekkimi obrażeniami: 134.  

Ogółem w 2019 r. zakończono 181 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 2018 r. których 

badanie zakończono w 2019 r. 

 

Lp. 

 

Oddział 

Ilość wypadków zgłoszonych w 2019 r co do których podjęto 

czynności kontrolne 

  Ogółem Śmiertelnych 

indywid. 

Ciężkich 

indywid. 

zbiorowych lekkich 

1. Jelenia Góra 28 4 11 2 11 

2. Kłodzko 17 4 5 1 7 

3. Legnica 43 11 15 10 7 

4. Wałbrzych 30 7 15 2 6 

5. Wrocław 78+1 19 31 6 22 

 Razem 197 45 83 16 53 
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Tabela 11 Ilości wypadków śmiertelnych, ciężkich, zbiorowych, których badanie zakończono 

w OIP Wrocław   w latach 2017-2019: 

 

Rok 

 

Wypadki 

Ogółem 
śmiertelne 

(indywidualne) 

ciężkie 

(indywidualne) 
zbiorowe 

2019 122 36 63 23 

2018 75 11 37 27 

2017 128 22 88 18 

 

 

Tabela 12 Ilość wypadków w branżach  -  wszystkie zbadane wypadki 

Wyszczególnienie wg PKD Pracownicy 
Umowy 

zlecenia 

Osoby nie 

podlegające 

ubezpieczeniu  

wypadkowemu 

A. Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo 8 1 0 

B. Górnictwo i wydobycie 10 0 0 

C. Przetwórstwo przemysłowe 47 5 0 

D. Wytwarzanie energii 2 0 0 

E. Dostawa wody 5 1 0 

F. Budownictwo 31 18 2 

G. Handel, naprawy 15 4 0 
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H. Transport i gospodarka magazynowa 7 1 0 

I. Zakwaterowanie i usługi gastronom. 1 2 0 

J. Informacja i komunikacja 0 0 0 

K. Finanse i ubezpieczenia 0 0 0 

L. Obsługa nieruchomości 1 0 0 

M. Działalność profesjonalna 2 0 0 

N. Usługi administrowania 7 2 0 

O. Administracja publiczna 0 0 0 

P. Edukacja 0 0 0 

Q. Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 3 0 0 

R. Kultura, rozrywka i rekreacja 1 0 0 

S. Pozostała działalność usługowa 0 0 0 

T. Gospodarstwa domowe 0 0 0 

U. Organizacje eksterytorialne 0 0 0 

X. Działalność nieokreślona 0 0 5 

Ogółem 140 34 7 

Przyczyny wszystkich  zbadanych wypadków  

W przeprowadzonych kontrolach inspektorzy wyszczególnili ogółem 713 przyczyn 

zaistniałych wypadków. Jest to znaczący wzrost w stosunku do roku ubiegłego  (480 

przyczyn), który wynika z większej ilości zbadanych wypadków 181.  

 

Przyczyny ogólna % 

 liczba  

techniczne 123 17 

organizacyjne 245 35 

wynikające ze stanu fizycznego i  zachowań 

pracownika (ludzkie) 
345 48 

Razem 480 100% 
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Zestawienie to jednoznacznie wskazuje na określoną tendencję  w stosunku do lat ubiegłych. 

Uchybienia techniczne  są  na tym samym poziomie, nieco lepiej wygląda organizacja pracy, 

natomiast zdecydowanie wzrósł udział czynnika ludzkiego  i negatywny wpływ  pracowników  

i samych poszkodowanych na przyczynianie się do wypadków.  

 

 

 

18%

43%

39%

Przyczyny wypadków z 2018r.

techniczne

organizacyjne

ludzkie



 

  
Strona 51 

 

  

Spośród 713 wyszczególnionych w protokołach przyczyn, najczęściej stwierdzanymi 

przyczynami były:  

Wśród przyczyn technicznych 

 Brak urządzeń zabezpieczających - 17 przypadków. 

 Brak środków ochrony zbiorowej - 13 przypadków. 

 Niewłaściwa stateczność czynnika materialnego - 10 przypadków. 

 Brak sygnalizacji zagrożeń -  10 przypadków. 

 Niewłaściwa konstrukcja lub działanie urządzeń zabezpieczających - 9 przypadków. 

 Ukryte wady materiałowe  - 9 przypadków. 

 Niewłaściwa stateczność czynnika  - 8 przypadków. 

Wśród przyczyn organizacyjnych: 

 Tolerowanie przez nadzór odstępstw od przepisów i zasad bhp lub stosowania 

niewłaściwej technologii: 35 przypadków.  

 Brak nadzoru:  27 przypadków. 

 Brak instrukcji obsługi maszyn i urządzeń lub prowadzenia procesu: 23 przypadki. 

 Brak środków ochrony indywidualnej – 16 przypadków. 

 Brak lub niewłaściwie przeprowadzony instruktaż ogólny i stanowiskowy: 16 

przypadków. 

 Brak wymaganych uprawnień kwalifikacyjnych – 14 przypadków. 

 Niewłaściwa koordynacja prac zbiorowych  - 11 przypadków.  

19%

47%

34%

Przyczyny wypadków z 2017r.

techniczne

organizacyjne

ludzkie
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 Niewłaściwe rozmieszczenie i składowanie przedmiotów – 10 przypadków. 

 Tolerowanie przez nadzór stosowania niewłaściwej technologii – 9 przypadków.  

 Dopuszczenie do pracy bez badań lekarskich – 8 przypadków. 

 Niewłaściwe rozmieszczenie lub składowanie przedmiotów na stanowisku: 10 

przypadków. 

 Nieodpowiednie przejścia i dojścia – 7 przypadków.  

Wśród przyczyn  wynikających z zachowań  ludzkich: 

 Zaskoczenie niespodziewanym zdarzeniem: 44 przypadki. 

 Wejście w obszar zagrożenia lub wykonywanie prac bez usunięcia zagrożenia: 19 

przypadków. 

 Lekceważenie zagrożenia, brawura, ryzykanctwo: 34 przypadki 

 Lekceważenie przepisów i zasad bhp lub poleceń przełożonych: 26 przypadków. 

 Niedostateczna koncentracja uwagi: 23 przypadki. 

 Niewłaściwe   operowanie kończynami w strefie zagrożenia: 12 przypadków. 

 Wykonywania pracy bez usunięcia zagrożeń: 18 przypadków. 

 Samowolne wykonywanie przez poszkodowanego określonych czynności: 7 

przypadków. 

 Nieużywanie przez pracownika środków ochrony indywidualnej lub urządzeń 

zabezpieczających: 17 przypadków. 

 Alkohol lub środki odurzające: 12 przypadków. 

 Przechodzenie, przebywanie w miejscach niedozwolonych: 16 przypadków. 

 Niewłaściwe operowanie kończynami w strefie zagrożenia:12 przypadków.  

 Wykonywanie pracy poza zakresem swoich obowiązków: 7 przypadków. 

 Użycie sprzętu, narzędzi w sposób niewłaściwy lub niezgodny z przeznaczeniem: 6 

przypadków. 

Zastosowane środki prawne w wyniku przeprowadzonych kontroli   

Z danych zgromadzonych w systemie informatycznym OIP Wrocław wynika, że wydano:  

 decyzji ogółem:   151,  

              w tym decyzji: 

 pisemnych  96,  

  ustnych      55, 

 liczba decyzji wstrzymania prac: 10,       

 liczba decyzji wstrzymujących eksploatację maszyn: 13,  

 liczba decyzji z rygorem na podst. art.108 kpa: 36,   
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 liczba decyzji kierujących pracowników do innych prac:  2, 

 zakaz wykonywania prac: 1,    

 liczba wystąpień: 63,   

 liczba wniosków w wystąpieniach: 158,   

 liczba poleceń: 0. 

Postępowanie w sprawach o wykroczenia lub przestępstwo. 

 liczba nałożonych mandatów: 79  na ogólną kwotę 126.300zł., 

 środki wychowawcze: 10,  

 liczba wniosków do sądu: 6, 

 2 zawiadomienia prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 220 Kk.  

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 2019 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. 

Realizując kontrole związane z badaniem zdarzeń wypadkowych inspektorzy pracy 

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

możliwe i zasadne,  podjęcie działań w postaci środków prawnych eliminujących lub 

ograniczających  występujące zagrożenie.  Generalnie  cele te były osiągane. Z przyczyn 

niezależnych od inspektorów,  w nielicznych przypadkach nie udało się precyzyjnie określić 

wszystkich przyczyn co wynika z ograniczonych możliwości technicznych, organizacyjnych 

i „śledczych”  w działalności PIP.  Tak więc ten efekt kontroli został osiągnięty i jest on 

zgodny z zakresem działań PIP. W wyniku kontroli wypadkowych skierowane zostały do ZUS 

2 wnioski o podwyższenie składki. 

W 2019 r. w ramach powypadkowych działań kontrolnych nie było przypadków 

zdarzeń, które kwalifikowałyby się do „nagłośnienia” i wdrożenia czynności na skalę kraju.  
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Szereg wypadków było zdarzeniami, które można określić jako typowe zarówno co do 

okoliczności jak przyczyn. Nieskuteczny  nadzór lub jego brak  oraz lekceważenia 

zagrożenia, to nagminnie powtarzające się przyczyny.  

Poniżej przedstawiam przykłady, które obrazują  problemy, na które  żadne działania 

PIP nie mają wpływu i możliwości przeciwdziałania są praktycznie zerowe. 

1. Podmiot zajmujący się handlem używanymi częściami samochodowymi.  

W ramach działalności przedsiębiorca skupował również silniki samochodowe. Płyny 

eksploatacyjne  z tych silników przechowywał w beczce  stalowej o pojemności 200 litrów. 

Po napełnieniu beczki do ok. 3/4 objętości okazało się, że beczka jest nieszczelna i olej 

wycieka.  Pracodawca  postanowił ją „naprawić” i pospawać nieszczelności. Pracownik 

podtrzymywał przechyloną beczkę z olejem, a  właściciel zakładu przystąpił do spawania 

elektrycznego.  W tym momencie nastąpił wybuch, a metalowe fragmenty  rozerwanej beczki 

spowodowały szereg obrażeń u pracownika.  Był to ewidentny przykład bezmyślnego 

działania i lekceważenia zagrożenia przez obu wykonujących te czynności.   

2. Budowa domu jednorodzinnego. 

Inwestycja obejmowała budowę osiedla domków jednorodzinnych. Firma, która podjęła 

się realizacji robót nie miała doświadczenia w branży budowlanej, gdyż wcześniej zajmowała 

się inną działalnością.  Na potrzeby realizacji umowy zatrudniony został „koordynator” 

prowadzący własną działalność, który miał sprawować  nadzór nad  całością.  

Projekt techniczny domku  zakładał wykonanie stropów w systemie Teriva, co 

wymuszało zastosowanie odpowiedniej ilości  podpór pod belki stropowe nośne.  Strop 

został ułożony lecz bez podpór.  Zbrojarz, który przygotowywał zbrojenia do ułożenia na 

stropie  przed zalaniem wieńców, wszedł na ten strop.  Obciążona dodatkowo belka  

przełamała się. Pracownik spadł na niższą kondygnację. Pustaki ułożone na belkach również 

spadły powodując obrażenia u innych 2 osób, które pod tym stropem wykonywały czynności 

porządkowe.   
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Fot.  1 

 

Fot.  2 

Ani inwestor, ani wykonawca nie podjęli działań aby dopełnić wymogu formalnego 

w zakresie zaprowadzenia dziennika budowy. Prace  odbywały się więc bez żadnego 

oficjalnego potwierdzenia kolejnych etapów.   
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Stwierdzone przyczyny to nieskuteczny nadzór, lekceważenia zagrożenia, 

niedostateczne zaopatrzenie materiałowe (brak wystarczającej ilości podpór). Dodatkowo 

ustalono, że wykonujący strop obywatele Ukrainy nie znali tej technologii.  

3. Przewrócenie wózka widłowego i przyciśnięcie pracownika. 

Do wypadku doszło na terenie  bazy magazynowej  firmy zajmującej się robotami 

wodnymi i ekologicznymi gdzie składowano materiały budowlane. 

Pracownik poszkodowany podczas pracy wózkiem jezdniowym podnośnikowym 

czołowym  unosząc element stalowy grodzi wykonywał to w sposób, który spowodował 

destabilizację wózka i jego wywrócenie na bok. Operator (poszkodowany) w chwili gdy 

wózek się przewracał próbował uciekać w kierunku, w którym z uniesionym masztem 

i widłami przewracał się wózek. Elementy masztu i widły uderzyły i docisnęły  

poszkodowanego do utwardzonego podłoża.   

Zadaniem pracowników był przetransportowania 3 grodzi. Dwie pierwsze były łatwe do 

przetransportowania, a tę trzecią trzeba były wyciągnąć ze stosu. Wykonawcy postanowili 

użyć zawiesia linowego, który użyli w następujący sposób: oczko stalowe zwiesia wsunął 

w widłę prawą wózka i poprzez otwór wykonany w końcówce widły włożył sworzeń stalowy 

wykonany z pręta gładkiego stalowego blokującego oczko przed jego zsunięciem się z widły 

prawej. Hak zawiesia został zaczepiony w otwór wypalony w końcówce grodzicy leżącej na 

spodzie stosu. Poszkodowany wsiadł do wózka stojącego w oddaleniu około 150-180 [cm] 

od końcówki „larsena” i rozpoczął manewr uniesienia wideł  na wysokość pozwalającą na 

napięcie zawiesia (widły nie były idealnie pionowo nad punktem wpięcia zawiesia w „larsen”), 

a wózek stał w pozycji odsunięty od czoła grodzicy do której podpięto zawiesie w odległości 

dalszej niż długość wideł. Patrząc od strony kierowcy wózka wózek był przesunięty w lewą 

stronę od osi grodzicy. Po wykonaniu ww. czynności poszkodowany włączył kierunek jazdy 

w tył i ruszył, powstały od sposobu podniesienia moment sił spowodował w pierwszej 

kolejności napięcie cięgien zawiesia, a później uniesienie się kół osi skrętnej wózka nad 

podłoże i po czym wózek lekko podjechał do przodu. W chwili kiedy zawiesie zostało napięte 

(nie było pionowo nad ciężarem unoszonym oraz nie było w osi podnoszonego ciężaru i osi 

wzdłużnej wózka) powstał również moment sił wywracający działający w kierunku prawej 

strony wózka. Moment sił był znaczny i spowodował pochylenie się wózka z uniesionym 

masztem na prawo co doprowadziło do przemieszczenia się środka ciężkości wózka poza 

krawędź wywrotu i skutkowało jego przewróceniem. Poszkodowany w trakcie pracy 

wielokrotnie wsiadał i wysiadał z wózka, jednak w żadnym z tych przypadków nie zapinał 

pasa bezpieczeństwa, w który wyposażono wózek. Podczas wizytacji miejsca zdarzenia 

Inspektor pracy sprawdził, czy pas się wysuwa z podajnika i czy przy szarpnięciu blokuje się 

oraz czy wpinka końcówki pasa działa – nie stwierdził nieprawidłowości. Poszkodowany 

w trakcie przewracania się wózka nie pozostał w obrębie klatki bezpieczeństwa wózka lecz 
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wybiegł w kierunku w jakim przewracał się wózek i podczas przebywania poza wózkiem 

został uderzony w plecy masztem wózka i przygnieciony nim. 

 

Fot.  3  

Operator mając wymagane uprawnienia kwalifikacyjne wykorzystywał sprzęt 

wbrew instrukcji obsługi, wbrew zasadom obsługi oraz naruszając podstawowe 

wymogi bezpieczeństwa.  

Wypalone otwory w widłach wózka wskazywały, że był on  w ten sposób 

wykorzystywany już wcześniej.  

Poza kontrolne powypadkowe działania profilaktyczne.  

W 2019 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 2019 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.   

 

Nawiercone otwory i założone 

w  jeden z nich zawiesie 

zblokowane sworzniem stalowym.  
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Współpraca  z innymi organami. 

Podobnie jak w latach ubiegłych „współpraca”  polegała generalnie na przekazywaniu 

informacji i materiałów. Policja, prokuratura, czy sądy  zwracały się o dokumenty 

z prowadzonych czynności kontrolnych. Niejednokrotnie inspektorzy pracy wykorzystywali 

materiały zgormadzone przez policję, co było pomocne w prowadzonych kontrolach.  

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

związanych z urządzeniami poddozorowymi,  natomiast  wspólne kontrole „wypadkowe” były 

jednostkowe. UDT prowadzi określone czynność wg osobnych, własnych procedur bez 

możliwości wglądu do akt osobowych i stąd wynikała potrzeba działań PIP.  

Zdarzenia potencjalnie wypadkowe. 

Analizowane było tylko jedno zdarzenie po zgłoszeniu przez policję sytuacji 

rozszczelnienia się chłodzącej instalacji amoniakalnej w zakładzie zajmującym się produkcją 

spożywczą. Wyciek okazał się niewielki – nieszczelność przy jednym manometrze (pomiar 

ciśnienia) instalacji technologicznej. W dniu zdarzenia inspektor pracy udał się do zakładu, 

do miejsca rozszczelnienia chłodniczej instalacji amoniakalnej. Ustalono, że do 

rozszczelnienia chłodniczej instalacji amoniakalnej doszło w pomieszczeniu technicznym 

wybudowanym nad halą produkcyjną około 9 m nad poziomem posadzki hali produkcyjnej, 

w części nowo zainstalowanej instalacji chłodniczej (w trakcie rozruchu). Ściany budynku od 

strony wewnętrznej pomieszczeń pracy były w trakcie ocieplania po demontażu ocieplenia 

w  związku z instalacją linii technologicznej chłodzenia. Stąd też odsłonięta była przestrzeń 

między ścianami konstrukcji budynku, a magazynu chłodni. Amoniak po rozszczelnieniu  

instalacji wszedł  w przestrzeń między ścianami i 9 metrów niżej, do pomieszczenia 

paletyzacji.  

W pomieszczeniu paletyzacji w dniu zdarzenia pracował jeden pracownik na 

stanowisku magazyniera. Ze względu na właściwości fizykochemiczne amoniaku – amoniak 

jest cięższy od powietrza, z  rozszczelnionej  instalacji  amoniak w postaci pary zaczął 

wnikać 9 metrów poniżej, wprost do pomieszczenia paletyzacji. Pracownik poczuł zapach 

amoniaku i zawiadomił innych pracowników o zdarzeniu. Ostry zapach amoniaku był wtedy 

bardzo odczuwalny. Nieszczelność w dniu zdarzenia została usunięta przez serwis instalacji 

technologicznej. 

W wyniku przeprowadzonych czynności wydana została decyzja nakazowa dotycząca 

weryfikacji oceny ryzyka zawodowego w odniesieniu do zagrożeń wynikających ze 

stosowania amoniaku do celów technologicznych.  
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Uwagi końcowe.   

  Przeprowadzone w 2019 r. kontrole wypadkowe nie wykazały jakiś szczególnych 

tendencji, które dawałyby podstawę do  zmiany sposobu podejścia do kontroli tego typu, czy 

też  ukierunkowania się na  daną branżę co do działań zapobiegawczych. Występujące 

przyczyny wypadków są powtarzalne na przestrzeni lat.  Wzrost liczby zgłoszonych zdarzeń 

wynika z rozwoju przedsiębiorczości w regionie, a jednocześnie  jest również skutkiem 

przedkładania wielkości zysku przedsiębiorcy nad kosztami na bezpieczeństwo.   

Wyżej przeprowadzona analiza przyczyn wypadków wykazała znaczny wzrost 

przyczyn leżących po stronie poszkodowanych.  Może wynikać to z faktu niedoboru 

pracowników na rynku pracy i praktycznie przypadkowemu naborowi na określone 

stanowiska. Niedoświadczenie, brak umiejętności, lekceważenie zagrożeń oraz świadomość, 

że to pracodawcy zależy na pracowniku, powoduje, że obie strony lekceważą zasady 

i przepisy wykonywania bezpiecznej pracy. Kontrole inspektorów mogą wychwycić 

jednostkowe sytuacje na zasadzie „tu i teraz”, a po kontroli wszystko toczy się po staremu.  

Wielokrotnie bezskutecznie sugerowane były zmiany w przepisach dotyczące  

zaostrzenia sankcji zarówno za zakładowe zaniedbania, które doprowadziły do wypadku jak 

również za ewidentne  i celowe tworzenie dokumentacji powypadkowej z zapisami 

odbiegającymi od stanu faktycznego. 
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IV. Działania nadzorczo-kontrolne w obszarze 

bezpieczeństwa i higieny pracy 

 Eliminowanie zagrożeń wypadkowych w budownictwie. Budownictwo 

infrastruktury kolejowej. 

Celem przeprowadzonych kontroli było  eliminowanie bądź znaczące ograniczanie 

zagrożeń wypadkowych przy wykonywaniu robót budowalnych związanych z modernizacją 

i przebudową obiektów kolejowych. 

Najczęstsze przyczyny naruszeń prawa ze wskazaniem częstotliwości ich 

występowania oraz ich trendów.  

Na podstawie analizy materiału zebranego, w trakcie kontroli należy stwierdzić, iż: 

 do najczęściej powtarzalnych naruszeń przepisów prawa należy:  

 nie zapewnienie zaplecza higieniczno – sanitarnego na placu budowy pracownikom 

zatrudnionym przy wykonywaniu robót budowalnych związanych z remontem 

i modernizacją budowli kolejowych.; 

 nie stosowanie środków ochrony zbiorowej przed upadkiem z wysokości.;  

 nie wyznaczenie i oznakowanie  stref niebezpiecznych związanych z ruchem taboru 

kolejowego.;  

 nie zabezpieczenie i oznakowanie głębokich wykopów.; 

 nie zapewnienie nadzoru nad pracą sprzętu zmechanizowanego, w pobliżu czynnego 

toru kolejowego, po którym prowadzony jest ruch pociągów.; 

 brak koordynatora w zakresie bhp, w przypadku wykonywania prac budowlanych 

przez kilku pracodawców w tym samym miejscu.; 

 nie przestrzeganie postanowień regulaminów tymczasowego prowadzenia ruchu 

pociągów.; 

 nie  przestrzeganie postanowień regulaminów wyłączenia napięcia w sieci trakcyjnej, 

w tym użytkowanie nieaktualnych regulaminów wyłączenia napięcia w sieci 

trakcyjnej.; 

 nie zabezpieczenie kozłami oporowymi miejsca prowadzenia robót budowalnych 

przed najechaniem przez manewrujący na stacji tabor kolejowy.; 
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 brak apteczek pierwszej pomocy oraz pracowników wyznaczonych do udzielania 

pierwszej pomocy posiadających kwalifikacje do udzielania pierwszej pomocy na 

budowach związanych przebudową i modernizacją infrastruktury kolejowej.; 

 brak zapoznania pracowników zatrudnionych na budowach związanych przebudową 

i modernizacją infrastruktury kolejowej z oceną ryzyka zawodowego na stanowisku 

pracy oraz z instrukcją bezpiecznego wykonywania robót.  

 do podstawowych przyczyn mających wpływ na częstotliwość występowania ww. 

naruszeń obowiązującego prawa ma: 

 dążenie do maksymalizacji osiąganego  zysku przez przedsiębiorstwa z tytułu 

wykonania określonych robót budowalnych  

 brak pełnej znajomości przepisów obowiązujących w danym podmiocie 

 brak pełnej znajomości obowiązujących przepisów bhp, a tym samym ich nie 

przestrzeganie lub lekceważenie.  

Najczęstsze przyczyny naruszeń prawa według pracodawców i inspektora pracy. 

Na podstawie analizy zebranego materiału oraz informacji uzyskanych od pracodawców 

poddanych kontroli należy stwierdzić, iż do podstawowych przyczyn mających bezpośredni 

wpływ na występowanie stwierdzonych naruszeń prawa zalicza się: 

 dążenie do maksymalizacji zysku, ze strony przedsiębiorstw przy obniżeniu kosztów 

poniesionych w związku z wykonywanymi robotami., 

 lekceważenie obowiązujących przepisów prawa. 

 brak pełnej znajomości obowiązujących przepisów bhp, a tym samym ich nie 

przestrzeganie.; 

 brak pełnej znajomości przepisów obowiązujących w danym podmiocie a tym samym 

ich nie przestrzeganie.; 

 błędne lub nieprecyzyjne zapisy w postanowieniach regulaminów tymczasowego  

prowadzenia ruchu pociągów.; 

 błędne lub nieprecyzyjne zapisy w postanowieniach regulaminów wyłączenia napięcia 

w sieci trakcyjnej.  

Wymienione przyczyny są związane bezpośrednio : 

 z realizacją dużej ilości nowych  inwestycji,  mających na celu przebudowę  

i modernizację obiektów kolejowych przy udziale firm  budowalnych, które zatrudniają 

pracowników nie mających doświadczenia związanego z zagrożeniami 

występującymi przy realizacji tych robót  i nie stosujących w pełni regulacji zawartych 

w przepisach branżowych.; 
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 kłopotami wykonawców w pozyskiwaniu pracowników posiadających wymagane 

kwalifikacje ( można zauważyć postępujące zjawisko  braku fachowców na rynku 

pracy ). 

Wnioski 

 Mając na względzie znaczną ilość stwierdzonych nieprawidłowości oraz zakres ich 

występowania celowym jest: 

 objęcie kontrolą jak największej ilości firm wykonujących prace budowlane 

związane z modernizacją i przebudową infrastruktury kolejowej z zakresie przestrzegania 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,  

 kontrolę prac budowlanych związanych z modernizacją i przebudową 

infrastruktury kolejowej powinni przeprowadzać inspektorzy pracy zajmujący się transportem 

kolejowym z poszczególnych Okręgowych Inspektoratów Pracy znający specyficzne 

wymagania przepisów obowiązujących w kolejnictwie, które mają wpływ na zapewnienie 

pracownikom wykonującym te roboty bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Przy 

przeprowadzaniu kontroli tych zagadnień, należy wziąć pod uwagę, według uznania 

właściwych miejscowo Okręgowych Inspektorów Pracy możliwość utworzenia 

dwuosobowych zespołów inspektorów pracy, w skład których wszedłby oprócz ww. 

inspektora pracy specjalisty inspektor pracy  zajmujący się budownictwem. Należy również 

rozważyć możliwość wsparcia tych inspektorów pracy, w ramach współpracy z Urzędem 

Transportu Kolejowego pracownikami tego Urzędu.  

 

 Eliminowanie zagrożeń wypadkowych w budownictwie. Kontrole prac 

budowlanych i rozbiórkowych 

Cel i zakres zrealizowanego zadania. 

 Inspektorzy Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu w ramach realizacji 

zadań w 2019 r. przeprowadzili łącznie 247 kontroli (planowanych 231 kontroli), obejmując 

nimi 200 przedsiębiorców.  

 

Komentarz do wyników kontroli- ze wskazaniem najczęściej naruszanych przepisów 

bhp i najczęściej powtarzających się nieprawidłowości, z analizą możliwych przyczyn 

ich występowania i wskazaniem zauważalnych tendencji w odniesieniu do 

stwierdzonych naruszeń prawa i ich przyczyn. 
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Żurawie wieżowe i szybkomontujące. 

 W związku z poleceniem zwrócenia szczególnej uwagi na eksploatację żurawi 

wieżowych i szybkomontujących inspektorzy pracy przeprowadzając kontrole z tematu 021A 

dokonywali oceny dokumentacji, wyposażenia oraz prawidłowości eksploatacji takich 

urządzeń. W sumie przeprowadzono 28 kontroli budów, na których eksploatowane były 

żurawie wieżowe lub szybkomontujące i wydano 7 decyzji nakazowych. W trakcie 

przeprowadzanych kontroli nie stwierdzono przypadków eksploatacji żurawi bez aktualnych 

decyzji Urzędu Dozoru Technicznego dopuszczających urządzenia do eksploatacji, 

nieprawidłowości w zakresie czasu pracy operatorów żurawi oraz wyposażenia kabin żurawi 

w urządzenia wskazane w rozporządzeniu.. 

Stwierdzone podczas kontroli nieprawidłowości dotyczyły: 

 braku instrukcji bezpieczeństwa prac transportowych prowadzonych przy użyciu 

żurawia (2 decyzje), 

 braku instrukcji ewakuacji z kabiny żurawia, 

 braku zapoznania operatora żurawia, sygnalisty i hakowego z instrukcją 

bezpieczeństwa prac transportowych prowadzonych przy użyciu żurawia, 

 braku urządzenia komunikacyjnego służącego do porozumiewania się między 

sygnalistą a operatorem żurawia, 

 wyposażenia sygnalisty i hakowego w elementy odzieży lub wyposażenia, które są 

widoczne z kabiny operatora żurawia i które odróżniają ich od pozostałych 

pracowników, 

 braku książki dyżurów operatorów żurawia. 

 

Przykłady szczególnie istotnych nieprawidłowości. 

Przeprowadzone kontrole wskazały szereg nieprawidłowości i uchybień dotyczących 

stanu bezpieczeństwa i higieny pracy na prowadzonych budowach. Poniżej przedstawiono 

przykłady najczęściej występujących nieprawidłowości oraz uchybień stwarzających 

największe zagrożenia wypadkowe. 

 

- Brak zabezpieczenia pracowników przed możliwością upadku z wysokości: 
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Fot.  4 Brak zabezpieczenia pracowników 

Pracownicy pracujący na wysokości nie są w żaden sposób zabezpieczeni przed 

możliwością upadku z wysokości. Na zdjęciu nr 1 widać pracownika stojącego jedną nogą na 

płycie warstwowej z rdzeniem poliuretanowym będącej obudową wznoszonego budynku 

oraz drugą nogą na barierce podestu ruchomego. W celu zapewnienia sobie równowagi 

i jakiegokolwiek zabezpieczenia pracownik trzyma się ogniomurka. Na zdjęciu nr 2 widać 

kilku pracowników dokonującym wymiany pokrycia dachu wielorodzinnego budynku 

mieszkalnego. Żaden z pracowników przebywających na połaci dachu nie jest 

zabezpieczony przed możliwością upadku z wysokości. Co prawda paru pracowników ma 

założone szelki bezpieczeństwa jednak nie są one przypięte do punktów kotwiących. 

 

Uwagi i spostrzeżenia dotyczące szczególnie istotnych problemów związanych z profilaktyką 

wypadków przy pracy i chorób zawodowych w budownictwie. 

W roku 2019 na terenie OIP Wrocław w sektorze budowlanym odnotowano ogółem 44 

wypadków z czego 19 wypadki śmiertelne i 25 wypadków ciężkiego uszkodzenia ciała, w tym 

1 wypadek zbiorowy (w wypadku zbiorowym jedna osoba doznała ciężkich urazów a dwie 

doznały lekkich obrażeń). Łącznie na budowach śmierć poniosło 19 osób (9 cudzoziemców - 

7 Ukraińców i 2 obywateli Korei Południowej) a 26 doznało ciężkiego uszkodzenia ciała 

(4 cudzoziemców – 3 Ukraińców i 1 obywatel Korei Południowej). 

W roku 2018 na terenie OIP Wrocław w sektorze budowlanym odnotowano ogółem  

zdarzeń wypadkowych, w których śmierć poniosło 4 pracowników (1 cudzoziemiec, 2 

przypadki medyczne, w tym jeden spowodowany spożyciem alkoholu) i 15 wypadków 

powodujących ciężkie uszkodzenie ciała. Łącznie na budowach śmierć poniosły 4 osoby 

a 17 doznało ciężkiego uszkodzenia ciała.  

W roku 2017 na terenie OIP Wrocław w sektorze budowlanym odnotowano ogółem 22 

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

na budowach śmierć poniosło 9 osób a 13 doznało ciężkiego uszkodzenia ciała. 
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Poniżej przedstawiono tabelarycznie niektóre dane dotyczące wypadkowości 

w budownictwie na terenie działania Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu w latach 

2017-2019. 

Tabela 13 dotyczące wypadkowości w budownictwie na terenie działania Okręgowego Inspektoratu Pracy we 

Wrocławiu w latach 2017-2019. 

 

 Wszystkie wypadki zaistniałe w 2019 roku wydarzyły się w sektorze budownictwa 

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

Przykład zakładu ocenionego najgorzej. 

 Kontrola budowy „P” przy ul. Zakładowej we Wrocławiu  

 Stwierdzono w trakcie kontroli nieprawidłowości dotyczyły głównie: 

 braku zabezpieczenia otworów technologicznych wychodzących na zewnątrz 

budynku (okien balkonowych), 

 braku zabezpieczenia barierami ochronnymi krawędzi stropów oraz otworów 

technologicznych pozostawionych w stropach, 

 nieprawidłowo ustawionych i zmontowanych na budowie rusztowań budowlanych, 

 wykonania prowizorycznych pomostów roboczych z elementów nieprzystosowanych 

do tego typu zastosowań,  

 ułożenia przewodów elektrycznych na przejściach komunikacyjnych utrudniających 

komunikację pracowników, 

 braku zabezpieczenia przewodów elektrycznych przed możliwością uszkodzenia 

mechanicznego, 

 braku zapewnienia ładu i porządku na ciągach komunikacyjnych, zastawieniu dróg 

transportowych przez składowane tam materiały budowlane. 

Przykład zakładu ocenionego najlepiej. 

 Kontrola budowy „W”. Wykonawca robót na kontrolowanej budowie wykazał się 

szczególnym profesjonalizmem w zakresie przestrzegania przepisów i zasad 

bezpieczeństwa i higieny pracy, zarówno przy zabezpieczeniu całego terenu budowy jak też 

stanowisk pracy oraz pracowników zatrudnionych na budowie. Wstęp na budowę możliwy 

jest jedynie przez osoby posiadające identyfikatory, które otrzymuje się po odbyciu 

przeszkolenia w dziedzinie bhp. Dla pracowników zorganizowano zaplecze socjalne dla całej 

budowy. Na budowie eksploatowane są wyłącznie sprawdzone i odebrane systemowe 

Liczba 

poszkodowanych 

śmiertelne ciężkie 

2019 2018r 2017r 2019 2018r 2017r 

Łącznie 19 4 9 25 17 13 
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rusztowania budowlane, montowane przez wyspecjalizowaną firmę zewnętrzną. Pracownicy 

zatrudnieni na wysokości zabezpieczeni są przed możliwością upadku z wysokości poprzez 

zastosowanie środków ochrony zbiorowej a w sytuacjach gdzie nie ma możliwości ich 

wykonania, stosowane są środki ochrony indywidualnej.  

 Eliminowanie zagrożeń wypadkowych w budownictwie. Kontrole prac przy 

budowach i remontach dróg 

Cel i zakres zrealizowanego zadania 

Inspektorzy Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu w 2019 r. 

przeprowadzili łącznie 55 kontroli w ramach realizacji danego tematu,  obejmując kontrolami 

44 podmioty gospodarcze na 31 budowach. 

Kontrolami objęto zakłady o łącznej liczbie osób pracujących: 

 liczba pracujących ogółem –  539 osób, w tym : 

 liczba zatrudnionych w ramach stosunku pracy wyniosła : 508 

Najczęstsze przyczyny naruszeń przepisów: 

 niewłaściwa organizacja pracy,  

 brak odpowiedniego nadzoru nad wykonywanymi pracami,  

 zauważalne w wielu przypadkach niewielkie zainteresowanie osób odpowiedzialnych 

za stan bhp , 

 ekonomiczna kalkulacja kosztów poprawy stanu bhp przez część pracodawców,  

 niska świadomość przedsiębiorców i osób pracujących na budowach w zakresie 

znajomości przepisów bhp i konieczności ich przestrzegania;  

 zatrudnianie osób i pracowników na stanowiskach robotniczych nie posiadających 

odpowiedniego wykształcenia zawodowego,  

 brak jednoznacznie określonej odpowiedzialności inwestora wynikającej z przepisów 

prawa za organizację bezpiecznej pracy na budowie, 

 wykorzystywanie silniejszej pozycji finansowej dużych przedsiębiorstw budowlanych 

wobec małych firm budowlanych,  

 okresowość prac budowlanych, zwłaszcza drogowych,  

 w dalszym ciągu duże trudności z pozyskaniem zarówno wysoko wykwalifikowanych 

pracowników budowlanych. 
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Przykłady szczególnie istotnych nieprawidłowości. 

Przykład nr 1 

 Brak barier ochronnych przy krawędziach przyczółków wiaduktów, brak barier 

zabezpieczających przy krawędziach przęseł wznoszonych wiaduktów, prowizoryczne 

podesty robocze i niekompletne, wadliwie posadowione rusztowania, wykonywanie prac na 

wysokościach przez pracowników nie wyposażonych w środki ochrony indywidualnej przed 

upadkiem z wysokości lub przez pracowników nie stosujących posiadanych środków 

zabezpieczających (pracownicy nie wpinali posiadanych środków do punktów kotwiczenia), 

brak wyznaczenia i wygrodzenia miejsc niebezpiecznych oraz zabezpieczenia dojść do 

stanowisk pracy w miejscach znajdujących się na wysokościach. Wykonywano prace 

w wykopach o pionowych, niczym nie zabezpieczonych ścianach i z urobkiem składowanym 

bezpośrednio przy krawędzi wykopu co dodatkowo obciążało ścianę wykopu, podobnie jak 

sprzęt do robót ziemnych znajdujący się w granicach klina odłamu, nie wykonano ani nie 

zapewniono bezpiecznego i swobodnego zejścia do wykopu i wyjścia z niego. 
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Przykład wysokiego poziomu przestrzegania przepisów i wysokiej kultury pracy 

 

Przykład nr 1 

 

Na załączonych poniżej fotografiach przedstawiono prace dotyczące przebudowy 

skrzyżowania w miejscowości Świdnica i wykonania ronda. Wykonawca zastosował 

niezbędne wygrodzenia i oznakowania stref niebezpiecznych, w tym dla osób postronnych 

zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym przez odpowiednie służby projektem organizacji 

ruchu zastępczego. Wprowadzono sygnalizację świetlną. Zabezpieczenia i oznakowania 

zastosowano na całej długości liniowej terenu prac przy czynnych ciągach komunikacyjnych. 
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Sprzęt ciężki do robót drogowych był sprawny, a podczas prac uruchomione były światła 

ostrzegawcze oraz sygnalizacja dźwiękowa stanowiąca ich wyposażenie.   

 

 

Uwagi i spostrzeżenia dotyczące szczególnie istotnych problemów związanych 

z profilaktyką wypadków przy pracy i chorób zawodowych 

 

Dane dotyczące wypadków zestawiono w tabeli poniżej.  

Tabela 14 Wypadki w sektorze budownictwa drogowego na terenie OIP Wrocław 

 Wypadki w sektorze budownictwa drogowego na terenie OIP Wrocław 

Rok 2017 2018 2019 

Wypadki śmiertelne 0 0 0 

Wypadki ciężkie 1 0 0 

Wypadki zbiorowe 0 0 0 
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 Eliminowanie zagrożeń wypadkowych w budownictwie 

Dane dotyczące skontrolowanych podmiotów gospodarczych:  

W Okręgowym Inspektoracie Pracy we Wrocławiu, w ramach realizacji tematów 

z harmonogramu PIP przeprowadzono łącznie w 2019 r. 216 kontroli w 214 zakładach pracy. 

Informacja zbiorcza dotycząca nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli. 

Opis najczęściej stwierdzonych bezpośrednich zagrożeń ( nieprawidłowości ): 

 

Prace na wysokości. 

 brak skutecznego zabezpieczenia przed możliwością upadku pracowników 

z wysokości otwartych zewnętrznych krawędzi obiektów budowlanych; 

 brak skutecznego zabezpieczenia przed możliwością upadku pracowników 

z wysokości na ciągach komunikacyjnych prowadzących do stanowisk pracy. 

Prace na rusztowaniach.  

 brak na rusztowaniach pionów komunikacyjnych poziomych i pionowych, 

 brak na rusztowaniach bortnic, 

 brak na rusztowaniach prawidłowych balustrad ( poręczy ochronnych ), 

 brak na rusztowaniach pomostów roboczych o powierzchni roboczej wystarczającej 

dla osób wykonujących roboty oraz do składowania narzędzi i niezbędnej ilości 

materiałów. 

Roboty ziemne ( w tym praca w wykopach ). 

 brak zabezpieczenia przed osuwaniem się ścian w wykopach wąskoprzestrzennych,  

 składowanie urobku bezpośrednio przy krawędziach wykopów,   

 brak zejść i wejść do wykopów,  

 brak skutecznego zabezpieczenia wykopów przed dostępem osób 

nieupoważnionych. 

 

Środki ochrony indywidualnej. 

 brak stosowania przez pracowników kasków ochronnych, 

 brak stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej chroniącej przed 

 upadkiem z wysokości. 
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Instalacje elektryczne. 

 brak zabezpieczenia przed możliwością uszkodzeń mechanicznych przewodów 

energetycznych 230V ułożonych na ciągach komunikacyjnych zasilających 

elektronarzędzia, 

 naprawiane prowizorycznie przewody energetycznych 230V zasilające 

elektronarzędzia. 

Inne. 

 brak wyznaczonych i oznakowanych stref niebezpiecznych,  

 użytkowanie maszyn i urządzeń technicznych w tym elektronarzędzi niezgodnie 

z instrukcją   

 producenta np. brak osłon tarcz szlifierskich, 

 brak instrukcji bezpiecznego wykonywania robót na terenie kontrolowanych budów. 

 

Nieprawidłowości: 

 w klatkach schodowych stwierdzono prowizoryczne zewnętrzne podesty 

komunikacyjne łączące wnętrza mieszkań z płytami balkonowymi, co pokazano na 

zdjęciach poniżej.  
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Kolejną kontrolę przeprowadzono w miejscu prowadzenia prac związanych z budową nowej 

sieci wody do nowo wybudowanych budynków zamieszkania zbiorowego. Miejsce 

prowadzenia robót jest w pasie drogi publicznej, której szerokość została zmniejszona. 

Droga w trakcie robót jest nadal dwukierunkowa co powoduje że pojazdy przejeżdżają przy 

krawędzi wykopu, powodując nacisk na grunt. Wykop został na całej długości ogrodzony 

barierkami, które zabezpieczają pieszych przed wpadnięciem. 

Fot. 13 przedstawia widok na miejsce pracy w wykopie Fot. 12 przedstawia widok na miejsce pracy w wykopie 

Fot. 14 przedstawia widok na drogę, ograniczenie jej 
szerokości i zagrożenie wjechania do wykopu 

Fot. 15 przedstawia widok na wykop, składowany 
urobek i dojście do drabiny 

603; 92%

51; 8%
decyzje ustne
decyzje pisemne

Decyzje ogółem 

Dane dotyczące zastosowanych środków prawnych w temacie 021C: 
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Ocena stanu przestrzegania przepisów 

 

Należ zwrócić uwagę szczególną uwagę na skalę oraz przyczyny naruszeń prawa: 

według inspektorów: 
 

 zatrudnianie pracowników bez kwalifikacji na tzw. umowach śmieciowych,  

 brak pracowników na rynku pracy, 

 lekceważenie zagrożeń przez pracowników wynikające z niskiej świadomości 

potrzeby odpowiedniego poziomu bhp a także braku nawyków bezpiecznej pracy, którzy 

zabezpieczenia traktują jako zło konieczne tzw. spowalniacze pracy, które im tylko 

przeszkadzają,  

 niska jakość prowadzonych szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Bardzo często szkolenia prowadzą BHP-owcy, którzy nie mają pojęcia o zagrożeniach 

występujących na budowach ( brak doświadczenia ), 

 tolerowaniem odstępstw od zasad bezpieczeństwa podczas organizacji i nadzoru 

prac na terenie prowadzonych budów przez pracodawców, osoby kierujące i nadzorujące 

prace ze strony pracodawcy (majster, brygadzista, osoba prowadząca pracę) oraz 

kierowników budów, którzy na terenie małych budów są bo „muszą” bo tak stanowi prawo, tj. 

konieczność ustanowienia kierownika budowy (lub robót) – na małych budowach, który musi 

być wpisany do dziennika budowy,- niska świadomość z zakresu bezpieczeństwa i higieny 

pracy pracodawców zatrudniających zazwyczaj kilka osób, „przepisy zaczyna się 

przestrzegać w momencie kontroli lub po zaistniałych wypadkach”, 

 lekceważenie zagrożeń przez pracodawców. Konkurencja w branży budowlanej 

wymusza konieczność obniżania kosztów w celu utrzymania się na rynku. W pierwszej 

kolejności oszczędności dotyczą tzw. bhp. ewentualne koszty związane 

z nieprzestrzeganiem przepisów takie jak grzywna są niewielkie w porównaniu z nakładami 

finansowymi jakie należałoby ponieść aby zapewnić właściwy poziom przestrzegania 

przepisów prawa pracy,    

 brak odpowiedzialności prawnej inwestora, najważniejszego uczestnika procesu 

budowy, za stan bhp podczas prac budowlanych realizowanych na jego rzecz.
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 Kontrole wyrobów w zakresie oceny ich zgodności z wymaganiami 

zasadniczymi – działania realizowane w ramach nadzoru rynku 

Dane dotyczące kontroli pracodawców 

  

W 2019 roku, w ramach czynności kontrolnych związanych z realizacją ww. tematu 

inspektorzy pracy w OIP we Wrocławiu przeprowadzili ogółem 80 kontroli. 

W zakresie związanym z wydawaniem opinii na wniosek organów celnych, w 2019 roku 

przeprowadzono tylko 6 kontroli, podczas których skontrolowano 11 wyrobów, a opinia 

wydawana była odrębnie dla każdego zgłoszonego wyrobu. Inaczej niż w poprzednich 

latach, za każdym razem był to inny wyrób (w 2019 roku nie dochodziło do sytuacji 

dwukrotnego poddawania badaniom tego samego wyrobu, po usunięciu przez importera wad 

stwierdzonych podczas pierwszej oceny i ponownym zgłoszeniu organom celnym w tym 

samym roku). 

Kontrole dały następujące wskaźniki ilości wyrobów wadliwych w stosunku do ilości 

wyrobów poddanych kontroli:  

 dyrektywa „niskonapięciowa” –  58,3%,  

 dyrektywa dotycząca środków ochrony indywidualnej – 3,3%, 

 dyrektywa „maszynowa” – 38,1%,  

 dyrektywa „hałasowa” – 6,7%, 

 dyrektywa „pirotechniczna” – 100% (ale kontroli podlegały tylko dwa wyroby 

w ramach tematu, czyli z założenia wadliwe, więc ta statystyka, jako absolutnie 

niemiarodajna, musi być pominięta w rozważaniach).  

Bez podziału na dyrektywy odsetek wyrobów wadliwych wśród ogółem poddanych 

badaniu wynosił  26,9%, a więc był istotnie mniejszy od tego z roku poprzedniego (35%), 

zatem, choć nadal trzeba mówić o znaczącym wskaźniku wadliwości, to jednocześnie 

należałoby snuć wnioski (niestety niekoniecznie muszą być one prawdziwe) o istotnej 

poprawie w stosunku do statystycznych danych z 2018 roku (także wcześniejszego, bo 

w 2017 roku wskaźnik wadliwych wyrobów wynosił aż 65%).  

Wśród niepochodzących z Polski produktów z krajów Unii Europejskiej problemy 

w większości dotyczyły kwestii dokumentacyjnych i językowych (napisy ostrzegawcze, 

instrukcje lub opisy elementów sterowniczych tylko w językach obcych i nieprzetłumaczone 

na język polski, wady deklaracji zgodności lub brak takiego dokumentu, nieumieszczenie 

wymaganych informacji w treści instrukcji użytkowania). Jednak stwierdzano także istotne 

nieprawidłowości w zakresie zastosowanych rozwiązań konstrukcyjnych lub w budowie 
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wyrobów pochodzących z tych krajów (np. opisana poniżej maszyna do otworów 

z Hiszpanii). 

W 2019 roku Azja była reprezentowana przez wyroby chińskie (12) oraz z Tajwanu (3) 

i– jak co roku – charakteryzowały się one nieprawidłowościami „dokumentacyjnymi”, np. brak 

lub wady deklaracji zgodności, wady znakowania umieszczonego na wyrobie, braki w treści 

lub inne nieprawidłowości związane z instrukcjami dołączanymi do wyrobów. Stwierdzono 

także przypadek wad w zakresie zastosowanych rozwiązań technicznych i zapewnianego 

użytkownikom poziomu bezpieczeństwa (chiński sloter) – stosunkowo mała ilość 

stwierdzanych nieprawidłowości wynika raczej ze specyficznego rodzaju wyrobów 

poddawanych w tym roku czynnościom kontrolnym oraz firm zajmujących się ich 

dystrybucją w Polsce, a tym samym trudno formułować wniosek o radykalnej poprawie 

wyrobów pochodzących z Chin (Azji). Nie powinno to zmieniać zasady, by, abstrahując od 

wyników tegorocznych kontroli, nadal bacznie przyglądać się i prowadzić dokładną ocenę 

azjatyckich (zwłaszcza chińskich lecz nie tylko) wyrobów również w latach następnych. 

Wśród produktów z Polski stwierdzano występowanie wszelkich możliwych 

nieprawidłowości i niezgodności z obowiązującymi wymaganiami, ale musiało być to także 

pochodną tego, że wyroby z naszego kraju stanowiły 1/3 wyrobów poddanych badaniom 

w 2019 roku. Najczęściej wyroby te charakteryzowały się nieprawidłowościami dotyczącymi 

dokumentacji oraz oznaczeń i informacji umieszczanych na wyrobach, choć niestety, 

podobnie jak w poprzednich latach, aż 4 z 10 wyrobów z wadami budowy lub 

konstrukcyjnymi to wyroby firmowane przez firmy polskie, w tym m.in. poniżej opisana 

frezarka (choć jest ona raczej przykładem wyrobu firmowanego przez polską firmę niż 

rzeczywiście polskiego wyrobu). – na szczęście były one maszynami produkowanymi 

w niewielkich seriach (bądź wg specyfikacji dla konkretnego odbiorcy).   

Uzyskane efekty 

Dla znacznej większości wadliwych wyrobów, których wady dobrowolnie usunięto 

(zadeklarowano usunięcie), deklaracje przeprowadzenia takich działań złożone zostały 

jeszcze na etapie kontroli co w konsekwencji nie wymagało podejmowania kolejnych kroków 

wobec kontrolowanych podmiotów. 

W przypadkach, w których stwierdzono wady wyrobów, sprawy przekazano do 

załatwienia właściwym terytorialnie Okręgowym Inspektoratom Pracy, bądź do rozeznania 

w ramach badania tematu z harmonogramu we własnym OIP.  

Choć od momentu wejścia w życie przepisów dotyczących oceny zgodności upłynął już 

znaczny okres, to niestety nadal występuje relatywnie wysoki wskaźnik wadliwości wyrobów 

– w 2019 roku osiągnął on poziom niemal 27%, co oznacza, że tak duża część ogółu 

zbadanych wyrobów pod jakimś względem nie spełniała obowiązujących wymagań. Choć 
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wielkość ta wydaje się być duża, to jednocześnie sugeruje znaczącą poprawę, bo w 2018 

roku wskaźnik wadliwości wyrobów wynosił 35%, a wskaźniki z poprzednich lat oscylowały 

wokół granicy 70%, czasami przekraczając ją o kilka procent, a czasami będąc od niej o kilka 

procent niższym. W 2019 roku szczególnie znaczącą poprawę jakościową odnotowano 

wśród wyrobów podlegających pod przepisy o środkach ochrony indywidualnej, bo tylko 

jeden wyrób na 30 zbadanych uznany został za wadliwy. W stosunku do poprzedniego roku 

na zbliżonym poziomie przedstawia się wskaźnik wadliwości wyrobów objętych dyrektywą 

„maszynową”, choć znacząco wzrosła ilość wyrobów z wadami budowy lub wykonania.  

Niezbędne jest dostarczenie inspektorom pracy odpowiednich narzędzi do 

wykonywania czynności w zakresie nadzoru rynku, a takimi są z pewnością normy 

zharmonizowane. Nawet jeśli będą oni dysponowali dużą wiedzą, szerokimi umiejętnościami 

i długoletnim doświadczeniem, to bez aktualnych, a przy tym rzetelnie przetłumaczonych na 

język polski norm, nie będą w stanie właściwie realizować swoich zadań.  

Na podstawie doświadczeń uzyskanych w latach poprzednich można stwierdzić, że 

zadeklarowanie przez podmioty wprowadzające wyroby do obrotu tzw. działań dobrowolnych 

jeszcze na etapie prowadzonej u nich kontroli, przynosi najczęściej szybkie i pozytywne 

rezultaty, niemniej powinny być one związane z prowadzeniem kontroli sprawdzających, czy 

rzeczywiście u użytkownika wprowadzono wymagane zmiany i usunięto wady. Niestety, 

doświadczenie uczy, że zdarzają się przypadki działań nie w pełni likwidujących stan 

niezgodny z wymaganiami przepisów, bądź niewdrażanie w życie deklaracji dotyczących 

usunięcia nieprawidłowości, więc powinno się prowadzić działania sprawdzające, na co – 

przy obecnej organizacji i stanie osobowym – zwyczajnie nie ma czasu i możliwości.  

Dane statystyczne potwierdzają już po raz kolejny, że nakłanianie podmiotów do 

dobrowolnego usunięcia wad wyrobów jest receptą na zwiększenie skuteczności organów 

PIP w zakresie nadzoru rynku oraz skraca wyraźnie czas potrzebny na osiągnięcie celu. 

Stosowanie takich działań nie tylko zgodne jest z intencjami twórców przepisów, ale nie 

powinno być w tym przypadku także przeszkód formalno-prawnych związanych 

w właściwością miejscową inspektorów pracy. Zaznaczyć jednak trzeba, że choć w pewnym 

odsetku przypadków można i powinno się podejmować próby rozstrzygnięcia sprawy na 

etapie kontroli wyrobu u użytkownika, zwłaszcza jeśli nieprawidłowości mają tylko charakter 

dokumentacyjny (np. nieznaczne błędy w instrukcji lub deklaracji zgodności), to jednak 

system powinien być oparty na procedurze przekazywania spraw do rozpatrzenia w innych 

okręgach, właściwych terytorialnie pod względem siedziby podmiotu wprowadzającego 

wyrób do obrotu – działanie takie często jest niezbędne, aby uniknąć błędów merytorycznych 

w zakresie dokonywanych ustaleń, zwłaszcza w przypadkach, gdy np. deklarację zgodności 

wystawia podmiot nie mający do tego żadnych uprawnień, bądź dystrybutor nie dostarcza 

instrukcji wraz z wyrobem, zapewnianej jednak przez podmiot wprowadzający ten wyrób do 



 

  
Strona 77 

 

  

obrotu (co niejednokrotnie potwierdzono w praktyce) albo także nieprawidłowości powstały 

na etapie eksploatacji wyrobu u użytkownika, usiłującego przerzucić swoją odpowiedzialność 

na inny podmiot, co już niejednokrotnie stwierdzono w praktyce.   

 Bezpieczeństwo pracy w zakładach produkujących wyroby tartaczne 

i wyroby z drewna 

Informacje wstępne 

Kontrole przeprowadzone były w zakładach, 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, które w latach 2016-2018 nie były kontrolowane 

w ramach tematu z harmonogramu PIP  tj. „Ograniczanie zagrożeń zawodowych 

w zakładach produkujących wyroby tartaczne i wyroby z drewna – kontrole”. 

Inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu objęli kontrolami 

pracowników – osoby świadczące pracę w zakładach prowadzących działalność produkcyjną 

w zakresie: 

 produkcji wysokogatunkowej tarcicy iglastej i liściastej, mokrej i suchej,  

 produkcji więźby dachowej oraz drewna konstrukcyjnego , 

 produkcji tarcicy i fryzów dębowych, 

 produkcji elementów architektury ogrodowej, 

 produkcji stelaży drewnianych do mebli,  

 produkcji palet drewnianych oraz wyrobów tartacznych, 

 produkcji stolarki budowlanej (okna, drzwi), 

 produkcji stolarskiej, 

Charakterystyka kontrolowanych zakładów: 

W 2019 roku przeprowadzono 21 kontroli, którymi objęto 21 podmiotów zajmujących 

się obróbką drewna, przede wszystkim tartaki i stolarnie. 

Powyższy rozkład kontrolowanych zakładów, odzwierciedla strukturę zatrudnienia 

w branży przetwórstwa drewna, podmiotów w regionie Dolnego Śląska. 

Poziom wyposażenia w maszyny do obróbki drewna:  

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

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

taśmowe, linie technologiczne do przerzynki drewna, centra obróbcze, korowarki, rębaki, 

grubościówki, tokarki, wiertarki poziome i pionowe, frezarki dolnowrzecionowej, szlifierki 
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boczne, szlifierki taśmowe, strugarki, wyrówniarki, piły wahadłowe, dłutownice itp.  W wyniku 

czynności inspektorów pracy, ustalono, że w kontrolowanych podmiotach eksploatuje się 182 

maszyn i urządzeń do obróbki drewna, co stanowi, że na jeden kontrolowany zakład 

przypada ok. 8,7 maszyn do obróbki drewna. 

Wypadki przy pracy 

W kontrolowanych zakładach w latach 2016 - 2018, zarejestrowano 22 wypadków przy 

pracy. Z analizy dokumentacji kontrolnej, wynika, że w kontrolowanych podmiotach w latach 

2016-2018, miały miejsce 22 wypadki przy pracy uznane za lekkie, powodujące czasową 

niezdolność do pracy. 

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 technicznyc,.  

 eksploatacji urządzeń i instalacji energetycznych,  

 potwierdzeniu pomiarami ochrony przeciwporażeniowej,  

 transportu i magazynowania,  

 organizacji i procesów pracy,  

 wyposażenia pracowników w środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze,  

 oceny ryzyka zawodowego,  

 profilaktycznych badań lekarskich pracowników,  

 szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.  

Przykłady szczególnie istotnych nieprawidłowości 

Przykłady stwierdzonych nieprawidłowości dotyczące maszyn: 

 brak osłony przekładni pasowej napędu wielopiły eksploatowanej na terenie 

zakładu, co przestawia fotografia poniżej: 

Fot.  5 
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 w hali magazynowo -produkcyjnej z trakiem taśmowym eksploatuje się pilarkę 

wahadłową, którą nie wyposażono w osłony przekładni napędowej. W chwili kontroli pilarka 

podłączona była do zasilania i nie była oznakowana, jako maszyna wyłączona z eksploatacji, 

stwierdzone nieprawidłowości przedstawia fotografia poniżej. 

 

 w zakładzie eksploatuje się frezarkę dolnowrzecionową GOMAD FD-1, przy 

której nie zapewniono górnej osłony zabezpieczającej przed dostępem do ruchomego 

wrzeciona frezarki, na którym zainstalowano nóż frezerski. W trakcie kontroli żaden 

z pracowników nie obsługiwał maszyny, stwierdzoną nieprawidłowość przedstawia fotografia 

poniżej. 

 

Fot.  7 

Fot.  6 
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 - w zakładzie eksploatuje się frezarkę dolnowrzecionową GOMAD, przy której nie 

zapewniono górnej osłony zabezpieczającej przed dostępem do ruchomego wrzeciona 

frezarki, na którym zainstalowano nóż frezerski. W trakcie kontroli żaden z pracowników nie 

obsługiwał maszyny, stwierdzoną nieprawidłowość przedstawia fotografia poniżej. 

 

Fot.  8 

Inspektor pracy stwierdził, że w hali produkcyjnej zakładu eksploatuje się frezarkę 

dolnowrzecionową R30, przy której nie zapewniono skutecznej osłony lub innego urządzenia 

zabezpieczającego przed dostępem do noża frezerskiego. 

 nie zapewniono osłony bocznej zabezpieczającej przed dostępem do zespołów 

napędowych maszyny, 

 nie zapewniono instalacji umożliwiającej wychwytywanie pyłu drzewnego 

powstającego w czasie obróbki. 

Stwierdzone nieprawidłowość przedstawiają fotografie poniżej. 
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Przykłady stwierdzonych nieprawidłowości dotyczące eksploatacji instalacji 

i urządzeń energetycznych. 

- w hali produkcyjnej zakładu eksploatuje się piłę tarczową poprzeczną nr 9.000 oraz piłę 

tarczową poprzeczną nr, 4 przy której nie zapewniono sprawnej izolacji ochronnej na 

przewodzie elektrycznym zasilającym silnik piły, nie zabezpieczając przed dotykiem 

bezpośrednim do czynnych elementów instalacji elektrycznej będących pod napięciem 400V, 

stwierdzoną nieprawidłowość przedstawia fotografia poniżej. 

 

 

Przykłady stwierdzonych nieprawidłowości dotyczących organizacji stanowisk pracy, 

nie wyznaczeniu miejsc magazynowania i składowania materiałów i odpadów 

poprodukcyjnych oraz środków niebezpiecznych. 

  

 na terenie zakładu magazynuje się stosy drewna przeznaczonego do obróbki 

mechanicznej, dla którego nie określono miejsce, sposobu i dopuszczalnej wysokość 

składowania. Ponadto drewno składowane w stosach nie zostało zabezpieczone przed 

możliwością utraty stateczności i samoczynnego stoczenia się, co przedstawia fotografia 

poniżej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot.  9 
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Przykłady stwierdzonych nieprawidłowości dotyczących obiektów budowlanych 

i pomieszczeń pracy: 

 - uszkodzenie murowanego filara podtrzymującego strop nad pomieszczeniem 

produkcyjnym zakładu, co przedstawia fotografia poniżej: 

Fot.  10 uszkodzenie murowanego filara podtrzymującego strop 

 - w szatni nie zapewniono szafek służących do przechowywania odzieży własnej oraz 

roboczej, 

 - w szatni nie zapewniono miejsc siedzących, dla co najmniej 50% zatrudnionych. 

Sposób przechowywania odzieży własnej oraz roboczej dokumentuje poniższa fotografia: 

  

Fot.  11 Sposób przechowywania odzieży własnej oraz 

roboczej 



 

  
Strona 83 

 

  

Wnioski 

W większości kontroli podmiotów, które nie były wcześniej kontrolowane przez organy 

Państwowej Inspekcji Pracy, stwierdzono istotne nieprawidłowości powodujące bezpośrednie 

zagrożenie dla życia i zdrowia pracowników gdzie inspektorzy wydali decyzje wstrzymania 

prac, wstrzymania eksploatacji maszyn bądź decyzje podlegające rygorowi 

natychmiastowego wykonania. Dotyczyły to przede wszystkim braku odpowiednich urządzeń 

ochronnych, głownie osłon przy eksploatowanych w zakładach maszynach i urządzeniach do 

obróbki drewna. To potencjalnie te uchybienia stanowią największe zagrożenie dla 

pracowników. 

Stwierdzone nieprawidłowości w zakresie elementów sterowniczych i układów 

sterowania polegały na braku wyposażenia maszyn i urządzeń technicznych w odpowiednie 

układy sterowania przeznaczone do całkowitego i bezpiecznego zatrzymania, braku lub 

niesprawnym urządzeniu zatrzymania awaryjnego, na braku oznaczeń elementów 

sterowniczych w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację. 

Szczególnie niepokojące były uchybienia w sferze braku pomiarów skuteczności 

ochrony przeciwporażeniowej eksploatowanych instalacji i urządzeń elektrycznych, jaki 

niewłaściwa eksploatacja instalacji i urządzeń elektrycznych narażając pracowników na 

porażenie prądem. 

Ponadto w skontrolowanych podmiotach ujawniono nieprawidłowości w obszarze 

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

wytypowania czynników szkodliwych w środowisku pracy bądź nie przeprowadzenia lub 

nieterminowego przeprowadzenia badań i pomiarów czynników szkodliwych w środowisku 

pracy. 

Analizując dokumentację pokontrolną inspektorów pracy należy wskazać następujące 

przyczyny występowania nieprawidłowości w obszarze czynników szkodliwych 

występujących w środowisku pracy, poprzez: 

 brak i/lub znikomą analizę 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 
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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 

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. 

 Przestrzeganie przepisów ustawy o produktach biobójczych 

Informacje wstępne  

Kontrole realizowane w ramach tematu w roku 2019 miały na celu, podobnie jak 

w latach poprzednich, ocenę prawidłowości oznakowania opakowań jednostkowych 

produktów biobójczych wprowadzanych do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, 

a także ocenę wypełniania przez pracodawców podstawowych obowiązków związanych 

z zapewnieniem pracownikom i innym osobom wykonującym pracę bezpiecznych 

i higienicznych warunków pracy podczas stosowania produktów biobójczych.  

W roku 2019 r. w ramach realizacji tematu przeprowadzono 5 kontroli (łącznie u 5 

pracodawców).  

Wszystkie kontrole przeprowadzane były u pracodawców stosujących produkty 

biobójcze. Żadnej kontroli nie przeprowadzono w podmiocie odpowiedzialnym za obrót 

produktem biobójczym, tj. w podmiocie będącym adresatem decyzji MZ na obrót produktem 

biobójczym. 

Cztery kontrolowane podmioty prowadziły działalność w zakresie leczenia zwierząt, 

a jedna – w zakresie diagnostyki laboratoryjnej materiału pochodzącego od zwierząt.  

Liczba pracowników stosujących produkty biobójcze 

W każdym z podmiotów czynności związane ze stosowaniem produktów biobójczych 

wykonywali pracownicy, a w trzech – także osoby świadczące pracę na innej podstawie 

(zleceniobiorcy oraz osoby samozatrudnione – w tej ostatniej grupie przeważali lekarze 

weterynarii współpracujący z przechodniami weterynaryjnymi w ramach własnych 

działalności gospodarczych). 
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We wszystkich 5 kontrolowanych podmiotach produkty biobójcze stosowało łącznie 85 

pracowników, a łącznie z osobami pracującymi na innej podstawie niż stosunek pracy – 

liczba osób stosujących produkty biobójcze wynosiła 101 osób. 

Liczba objętych kontrolą produktów biobójczych i ich charakterystyka 

W roku 2019 kontrolami objęto 8 różnych produktów biobójczych. Wystąpiły przypadki 

obejmowania kontrolą tych samych produktów biobójczych u różnych pracodawców – 

dotyczyło to 2 produktów biobójczych. Wszystkie objęte kontrolami produkty biobójcze były 

mieszaninami chemicznymi stwarzającymi zagrożenie (żaden nie był substancją 

stwarzającą zagrożenie). 

Komentarz do wyników kontroli wraz ze wskazaniem najczęściej naruszonych 

przepisów i przykładami naruszeń prawa  

W roku 2019, podobnie jak w poprzednich 3 latach, skala nieprawidłowości w zakresie 

oznakowania opakowań produktów biobójczych wynikających z błędów popełnianych przez 

podmioty odpowiedzialne za obrót produktami biobójczymi przy tworzeniu etykiet na rynek 

polski była niewielka.  

Nieprawidłowości w zakresie związanym ze stosowaniem produktów biobójczych 

wynikającym z wytycznych do realizacji tematu wystąpiły (w różnej skali) we wszystkich 

skontrolowanych zakładach, przy czym: 

 nieprawidłowości w zakresie oznakowania opakowań produktów biobójczych 

skutkujące przekazaniem informacji o nieprawidłowościach do Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej (tj. nieprawidłowości związane z niezgodnością opakowań z wymogami 

ustawy o produktach biobójczych) – w 3 podmiotach, 

 nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przez pracodawców przepisów prawa 

pracy (w zakresie bhp) – w 4 podmiotach. 

Przygotowanie do pracy pracowników mających kontakt  z produktami biobójczymi 

Na pięć skontrolowanych w 2019 roku podmiotów prowadzących działalność 

w zakresie usług weterynaryjnych w tym zakresie nieprawidłowości stwierdzono w trzech.  

 

Karty charakterystyki produktów biobójczych będących substancjami lub 

mieszaninami chemicznymi stwarzającymi zagrożenie  

 

 Skala nieprawidłowości w zakresie posiadania przez pracodawców kart 

charakterystyki stosowanych niebezpiecznych substancji chemicznych i ich 
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mieszanin kilku lat maleje – co ma związek zarówno ze wzrostem świadomości 

pracodawców, jak i z coraz rzadszymi przypadkami niedopełniania obowiązku 

przekazania odbiorcom kart charakterystyki przez dostawców substancji / mieszanin 

stwarzających zagrożenie.  

 Nieprawidłowości w tym zakresie stwierdzono w dwóch na pięć 

skontrolowanych podmiotów i dotyczyły one braku kart charakterystyki 

4 produktów biobójczych będących mieszaninami stwarzającymi zagrożenie.  

Instrukcje w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu 

niebezpiecznych substancji i mieszanin chemicznych, w tym produktów biobójczych  

Skala nieprawidłowości była, jak w latach poprzednich, relatywnie wysoka 

(w porównaniu z innymi nieprawidłowościami) – nieprawidłowości wystąpiły w 4 zakładach 

na 5 skontrolowanych.  

Brak instrukcji w zakresie bhp przy stosowaniu substancji i mieszanin chemicznych 

stwarzających zagrożenie, w tym sklasyfikowanych tak produktów biobójczych, jest 

obserwowany od początku realizacji kontroli dotyczących produktów biobójczych i skala 

nieprawidłowości w tym zakresie się nie zmniejsza.  

Najczęstsze przyczyny naruszeń prawa oraz wskazanie zauważonych tendencji 

w odniesieniu do stwierdzonych naruszeń i przyczyn 

Przyczyny nieprawidłowości dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

stosowaniu produktów biobójczych:  

 brak znajomości przepisów prawa przez pracodawców,  

 lekceważenie zagrożeń przez pracodawców/służbę bhp/osoby kierujące 

pracownikami lub brak u tych samych osób pełnej świadomości zagrożeń, 

 w niektórych przypadkach przyczyną nieprawidłowości był brak, u pracodawców 

i osób kierujących pracownikami, świadomości istniejących zagrożeń. 

Podsumowanie obejmujące kompleksową ocenę stanu przestrzegania przepisów 

Kontrole dotyczące przestrzegania przepisów ustawy o produktach biobójczych 

realizowane na terenie Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu od roku 2007 do roku 

2019 nasuwają wnioski, że liczba nieprawidłowości w zakresie oznakowania opakowań 

produktów biobójczych sukcesywnie spada, co prawdopodobnie wynika ze wzrostu 

świadomości podmiotów wprowadzających te produkty do obrotu.  
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 Przestrzeganie przepisów ustawy o mikroorganizmach  organizmach 

genetycznie zmodyfikowanych:  

A - Zamknięte Użycie GMM I GMO 

B - Kontrole w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na prowadzenie 

Zakładu Inżynierii Genetycznej 

Liczba wniosków ministra właściwego ds. 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 2019 w Okręgowym Inspektoracie Pracy we Wrocławiu przeprowadzono 

8 kontroli wynikających z wniosków Ministra Środowiska/Klimatu w trybie wynikającym z art. 

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

zmodyfikowanych.  

Kontrole te objęły 5 pracodawców. W wyniku 8 kontroli Okręgowy Inspektor Pracy we 

Wrocławiu wydał 10 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.  

 

Postanowienia Okręgowego Inspektora Pracy we Wrocławiu wydane w powyższym trybie 

w roku 2019 dotyczyły następujących zakładów inżynierii genetycznej:  

zakłady inżynierii genetycznej przeznaczone do zamkniętego użycia GMM 

(mikroorganizmów genetycznie zmodyfikowanych) – 8 , w tym:  

 do działań w I kategorii – 6,  

 do działań w II kategorii – 2, 

 zakłady inżynierii genetycznej przeznaczone do zamkniętego użycia GMO 

(organizmów genetycznie zmodyfikowanych) – 2, oba przeznaczone do działań w I 

kategorii. 

Wszystkie podmioty, w których prowadzono kontrole w ramach tematu 024B należały do 

kategorii pracodawców zatrudniających ponad 250 pracowników.  
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Dane dotyczące stwierdzonych nieprawidłowości i komentarz  

Brak nieprawidłowości wynika – w ocenie autorki opracowania – z faktu, że kontrole 

prowadzone są faktycznie na wniosek kontrolowanych podmiotów.  

W roku 2019 6 wniosków o wydanie zezwoleń na prowadzenie zakładów inżynierii 

genetycznej złożyły do właściwego ministra 3 uczelnie publiczne, które w poprzednich latach 

już występowały z podobnymi wnioskami, a zatem przeszły wcześniej procedury kontroli PIP 

związane z oceną spełnienia wymagań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przez 

obiekty, pomieszczenia, stanowiska i procesy pracy. W każdym z tych przypadków osoby 

faktycznie odpowiadające za przygotowanie wniosków o wydanie zezwolenia na 

prowadzenie zakładów inżynierii genetycznej konsultowały się z pracownikami danej uczelni, 

które już prowadzą zamknięte użycie GMM/GMO we wcześniej utworzonych (i objętych 

decyzjami ministra właściwego ds. środowiska) zakładach inżynierii genetycznej. 

Trzy kontrole związane były z tworzeniem zakładów inżynierii genetycznej 

w publicznych podmiotach leczniczych (przychodni i szpitalu), których jedynym 

przeznaczeniem miało być podawanie pacjentom leków w ramach badań klinicznych. Zatem 

w tych przypadkach zakłady inżynierii genetycznej obejmowały gabinety zabiegowe 

i pomieszczenia do przechowywania leków wykorzystywane w tych podmiotach leczniczych 

do normalnych procedur związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych (w dwóch 

przypadkach były to gabinety zabiegowe do wykonywania iniekcji, gdyż leki zawierający 

GMM są szczepionkami; w trzecim  przypadku zamknięte użycie GMM związane jest 

z procedurą podawania pacjentom preparatu krwiopochodnego zawierającego żywe 

zmodyfikowane komórki, poprzedzoną przechowywaniem tego preparatu zamrożonego 

w parach ciekłego azotu). Zatem tworzenie zakładu inżynierii genetycznej w praktyce nie 

wiązało się dla tych podmiotów z wprowadzaniem jakichkolwiek zmian w dotychczas 

wykorzystywanym sprzęcie i procesach pracy oraz opracowanych już procedurach, poza 

koniecznością dopełnienia obowiązku uwzględnienia w tych procedurach zagadnień 

dotyczących GMM. 

W roku 2019 w każdym przypadku osoby, które ze strony pracodawców uczestniczyły 

w kontrolach, wykazywały się znajomością przepisów związanych z mikroorganizmami 

genetycznie zmodyfikowanymi i organizmami genetycznie zmodyfikowanymi oraz – 

w niezbędnym zakresie – przepisów prawa pracy (tj. w szczególności przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy).  

W dwóch przypadkach, na etapie opracowywania wniosków i przygotowywania 

pomieszczeń pracy oraz stanowisk pracy, pracownicy podmiotów składających do ministra 

właściwego ds. środowiska wnioski o wydanie zezwolenia na zamknięte użycie GMM 

kontaktowali się telefonicznie z inspektorem pracy w celu uzyskania porad prawnych 

i technicznych. 
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V. Działania nadzorczo-kontrolne w obszarze prawnej 

ochrony pracy 

 Kontrole placówek handlowych o powierzchni powyżej 300 m2  

Celem kontroli było dokonanie oceny przestrzegania w placówkach handlu 

detalicznego o powierzchni handlowej powyżej 300m2 praworządności w stosunkach pracy, 

w tym bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych na terenie działania 

Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu. 

W ramach realizacji tematu kontroli poddano 8 jednostek handlu detalicznego o powierzchni 

handlowej powyżej 300m2 u 8 pracodawców, w których liczba pracujących wynosiła: ogółem 

- liczba: pracujących: 482, zatrudnionych w ramach stosunku pracy: 474 

W toku tych kontroli rozpatrzono dwie skargi pracownicze. Wszystkie rozpatrywane 

skargi były skargi zasadne, a dotyczyły zagadnień prawa pracy i z zakresu bezpieczeństw 

i higieny pracy. Nie stwierdzono zatrudniania pracowników w dni świąteczne, w których 

obowiązywał zakaz zatrudniania zgodnie z przepisami prawa pracy. 

Dokonując analizy wyników kontroli przeprowadzonych w ramach tego tematu przez 

inspektorów pracy na terenie Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu wyłoniły się 4 

obszary nieprawidłowości dotyczące prowadzenia dokumentacji pracowniczej (odpoczynek 

dobowy, prowadzenie ewidencji czasu pracy i jej rzetelność, zapewnienia pracownikom dnia 

wolnego wynikających z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy zatrudnionych 

pracowników). Towarzyszą temu również naruszenia przepisów o czasie pracy (zatrudnienie 

pracowników dwukrotnie w tej samej dobie pracowniczej. W kontrolowanych podmiotach nie 

stwierdzono występowania zjawiska stosowania umów cywilno- prawnych, w sytuacjach, 

w których winna być zawarta umowa o pracę. W ocenie inspektorów pracy umowy 

cywilnoprawne zawarte z osobami pracującymi na terenie jednostek kontrolowanych, nie 

budziły zastrzeżeń co do prawidłowości ich zawarcia, czy intencji stron. 

W przeprowadzonych kontrolach w jednostkach wielkopowierzchniowych uwidacznia 

się pozytywne zjawisko zmniejszenia naruszeń przepisów prawa pracy, a naruszenia nie 

mają charakteru nagminnego i są przypadkami jednostkowymi, i w wielu przypadkach 

wynikają z braku odpowiedniej staranności w planowaniu pracy. Powyższe naruszenia mają 

niejednokrotnie charakter naruszeń porządkowych. Dlatego też należy uznać, że 

w porównaniu z rokiem 2018 kontrole wskazują na znaczną poprawę warunków pracy. 

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych sklepów należących do sieci 

stwierdzono, że nieprawidłowości w poszczególnych sklepach miały charakter systemowy 

i były efektem polityki prowadzonej przez władze sieci. 
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Szczególnie istotnym obszarem, w którym nadal, występuje niezadowalający poziom 

przestrzegania przepisów prawa jest czas pracy. Stwierdzane przypadki prowadzenia 

ewidencji czasu  w sposób nierzetelny, utwierdzają we wniosku, że pracodawcy 

niedostatecznie wypełniają nałożone nań obowiązki w tym zakresie. Szczególnie ważki jest 

problem nieprawidłowego ewidencjonowania czasu pracy i braku dokumentów 

pozwalających na jego prawidłowe rozliczenie. Doniosłość tego problemu wynika przede 

wszystkim z faktu, że konsekwencją braku prawidłowych dokumentów z zakresu czasu 

pracy, jest niepoprawne jego rozliczenie i uszczuplenie świadczeń pieniężnych należnych 

pracownikowi. Niezadowalająco przedstawia się również aspekt prowadzenia akt osobowych 

pracowników. Z kolei, 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 i nieznajomości przepisów, 

nadal stan w tym zakresie jest niezadowalający choć uległ znacznej poprawie w stosunku do 

lat poprzednich. 

 

Wnioski 

1. Przeprowadzanie kontroli przez organy Państwowej Inspekcji Pracy przyniosły 

wymierny efekt w postaci naprawy stanu bezprawnego i w znacznym stopniu 

podniosły świadomość pracodawców w określonych działach prawa pracy, głównie 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

2. Wzrost świadomości pracodawców przełożył się na prawidłowe wykonywanie 

obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy co potwierdziły kontrole z 2019 

roku. 

3. Przeprowadzone kontrole w placówkach wielkopowierzchniowych potwierdziły 

konieczność i zasadność przeprowadzania ciągłych wizytacji ww. placówkach, gdyż 

za ich przyczyną zmniejsza się w sposób znaczący ilość popełnianych przez 

pracodawców wykroczeń z zakresu prawa pracy. 

4. W jednostkach wielkopowierzchniowych nastąpił zdecydowany spadek ilości 

stwierdzanych nieprawidłowości w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Największe jednak zmniejszenie ilości naruszeń przepisów prawa pracy zauważane 

jest w tych jednostkach, gdzie bywają częstsze kontrole inspektorów pracy. 
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 Kontrole placówek handlowych o powierzchni do 300m2  

Celem kontroli było dokonanie oceny przestrzegania w placówkach handlu 

detalicznego o powierzchni handlowej do 300m2 praworządności w stosunkach pracy, w tym 

bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych na terenie działania 

Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu. 

W ramach realizacji tematu kontroli poddano 21 jednostki handlu detalicznego 

o powierzchni handlowej do 300m2  u 19 pracodawców, w których liczba pracujących 

wynosiła: ogółem- liczba: pracujących 104, zatrudnionych w ramach stosunku pracy 59 osób. 

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych w okresie objętym niniejszą informacją  

w jednostkach do 300 m2  stwierdzono w 2 placówkach zatrudnianie pracowników w dni 

świąteczne, w których obowiązywał zakaz zatrudniania zgodnie z ustawy z 10 stycznia 

2018r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz niektóre inne dni. Powyższe kontrole 

nie wynikały z skargi pracowniczej wniesionej do rutynowych działań inspektorów pracy. 

Przeprowadzone kontrole przez organy Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu  

przyniosły wymierny efekt w postaci naprawy stanu bezprawnego i znacznym stopniu 

podniosły świadomość pracodawców  w określonych działach prawa pracy, głównie 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Powyższe potwierdziły uzyskane efekty 

wynikające z wykonanych decyzji ustnych inspektorów pracy, oraz udzielonych odpowiedzi 

przez pracodawców. Przeprowadzone  kontrole w placówkach o powierzchni handlowej do 

300m2 potwierdziły konieczność i zasadność przeprowadzania ciągłych wizytacji ww. 

placówkach, gdyż za ich przyczyną zmniejsza się w sposób znaczący ilości popełnianych 

przez pracodawców wykroczeń z zakresu prawa pracy. Niepokojącym jednakże faktem 

w kontrolowanych jednostkach jest powtarzalność niektórych nieprawidłowości, w wszystkich 

kontrolowanych podmiotach. Potwierdza to problem małej świadomości prawnej 

kontrolowanych pracodawców. Pracodawcy dokonują naprawy stanu bhp dopiero 

w momencie wdrożenia przez inspektorów pracy postępowania nadzorczo – kontrolnego. 

Szczególnie istotnym obszarem, w którym nadal występuje niezadowalający poziom 

przestrzegania przepisów prawa jest czas pracy. Szczególnie ważny jest problem 

nieprawidłowego ewidencjonowania czasu pracy i braku dokumentów pozwalających na jego 

prawidłowe rozliczenie. Dokonując analizy porównawczej kontroli przeprowadzonych 

w placówkach kontrolowanych o powierzchni handlowej do 300m2 i wielkopowierzchniowych 

wyraźnie dostrzegalna jest zdecydowana większa ilość nieprawidłowości występujących 

w małych sklepach, które zostały objęte kontrolami po raz pierwszy. 
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  Przestrzeganie przepisów o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz 

inne dni  

Celem kontroli było dokonanie oceny przestrzegania w placówkach handlu 

detalicznego o powierzchni handlowej do 300m2 przepisów ustawy z 10 stycznia 2018r. 

o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz niektóre inne dni na terenie działania 

Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu. 

Czynności kontrolne (co do zasady miały charakter interwencyjny) zostały 

przeprowadzone przez inspektorów pracy w okresie od miesiąca marca do miesiąca grudnia 

2019r. Kontrolą objęto jednostki handlu detalicznego o powierzchni handlowej do 300m2 

zlokalizowanych na terenie działania Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu. 

W ramach realizacji tematu poddano kontroli 758 jednostek handlu detalicznego 

o powierzchni handlowej do 300m2, w których liczba kontroli w niedziele (MN) wynosiła- 650, 

w święta (WS) wyniosła- 94 a w  niektóre inne dni (MI)- 14. 

W ramach realizacji tematu rozpoznaniu poddano 47 jednostek handlu detalicznego 

o powierzchni handlowej do 300m2, w których nie przeprowadzono kontroli („placówki były 

zamknięte”). Odnotowano ponadto 24  skargi dotyczące naruszenia zakazu pracy 

w niedziele i święta w jednostkach powierzchni handlowej powyżej 300m2. 

W wyniku kontroli stwierdzono w 12 przypadkach zasadność skargi dotyczącej zatrudniania 

pracownika w niedzielę. Pozostałe wniesione skargi nie potwierdziły zatrudniania 

pracowników lub innych osób wbrew zakazowi. 

W ramach realizacji tematu odnotowano 18 naruszeń zakazu pracy w niedziele, w 13 

jednostkach handlowych stwierdzono naruszenie zakazu pracy święta oraz w 3 jednostkach 

stwierdzono zatrudnienie pracowników w Wigilie Bożego Narodzenia. 

W toku prowadzonych czynności kontrolnych w placówkach handlowych tzw. mało 

powierzchniowych w zakresie przestrzegana ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. 

o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dz.U. z 2018 r. poz. 305 

ze zmianami z 2018r. poz. 650) stwierdzono błędną interpretacje przepisów w szczególności 

w zakresie zatrudniania pracowników w ramach stosunku pracy i umów zlecenia na tzw. 

umowy „jednorazowe” - 1 dniowe. Na uwagę zasługują również przypadki powierzania 

czynności związanych z handlem innej osobie tzw. „partnerowi życiowemu”.  

Wydaje się, że korzystanie w takim przypadku przez przedsiębiorcę będącego osobą 

fizyczną z okazjonalnej i nieodpłatnej pomocy członków rodziny, nie narusza przepisów 

ustawy, jednak przy założeniu, że osoby te nie mogą być pracownikami lub zatrudnionymi 

u takiego przedsiębiorcy i wykonywać odpłatnej pracy w inne dni tygodnia.  

Za stosowne należałoby uznać podjęcie działań legislacyjnych zmierzających do 

uszczegółowienia osób z tzw. grona „rodziny” mogących pomagać przedsiębiorcy 
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w prowadzącej działalność we własnym imieniu w dni zakazu. Jak również wskazania 

w ustawie w sposób jednoznaczny definicji - przeważającej podstawowej działalności 

gospodarczej wskazującej na możliwość skorzystania z wyłączenia,  na które przedsiębiorcy 

powołują się w obecnym stanie prawnym. 

Dokonując analizy porównawczej kontroli przeprowadzonych w placówkach 

kontrolowanych o powierzchni handlowej do 300m2 i wielkopowierzchniowych wyraźnie 

dostrzegalna jest zdecydowana większa ilość nieprawidłowości występujących w małych 

sklepach, które zostały objęte kontrolami po raz pierwszy. Przeprowadzone kontrole 

w placówkach do 300m2 potwierdziły konieczność i zasadność przeprowadzania ciągłych 

wizytacji ww. placówkach, gdyż za ich przyczyną zmniejsza się w sposób znaczący ilość 

popełnianych przez pracodawców wykroczeń z zakresu ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. 

o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dz.U. z 2018r. poz. 305 

ze zmianami z 2018r. Poz. 650). Największe jednak zmniejszenie ilości naruszeń przepisów 

prawa pracy zauważane jest w tych jednostkach, gdzie bywają częstsze kontrole 

inspektorów pracy. Ważne jest tworzenie  prawa pracy, które powinno gwarantować 

stabilność uregulowań prawa pracy oraz przejrzystych przepisów, które nie będą budziły 

wątpliwości w zakresie ich stosowania.  

  Przestrzeganie przepisów dotyczących pracowniczych planów 

kapitałowych 

W Okręgowym Inspektoracie Pracy we Wrocławiu przeprowadzono łącznie:  

6 kontroli u 6 pracodawców, zatrudniających łącznie: 19 522 pracowników. 

 

Do Pracowniczych Planów Kapitałowych przystąpiło: 5 kontrolowanych podmiotów, 

zatrudniających łącznie: 17 964 pracowników. 

Przeprowadzone u 6 pracodawców czynności kontrolne nie wykazały nieprawidłowości 

w obszarach objętych zakresem przedmiotowym do kontroli przez organy Państwowej 

Inspekcji Pracy.  

Z 6 kontrolowanych podmiotów w 5 zakładach zawarto umowy o zarządzanie 

Pracowniczym Planem Kapitałowym i umowy o prowadzenie w nieprzekraczalnym 

przepisami ustawy terminie. 

W 2019 roku do Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu nie wpłynęły skargi, 

których zakres tematyczny związany był z tym zagadnieniem.  
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 Czas pracy w korporacjach 

W związku z realizacją tematu „Czas pracy w korporacjach”  w Okręgowym 

Inspektoracie Pracy we Wrocławiu w 2019 r. przeprowadzono 10 kontroli, kontrolując 10 

podmiotów. 

Inspektorzy pracy przeprowadzający czynności kontrolne nie odnotowali znaczących 

uchybień w zakresie prowadzenia dokumentacji pracowniczej obejmującej czas pracy. 

Jednocześnie zaakcentować należy, że nadal zdarzają się przypadki naruszania 

obowiązków przez pracodawców w tym obszarze, jednak ze względu na profesjonalną 

obsługę kadrowo – płacową (zarówno wewnętrzną, jak również niekiedy zewnętrzną) są one 

stosunkowo ograniczone. W obszarze przestrzegania przepisów o czasie pracy  występują 

pewne, powtarzające się obszary nieprawidłowości, takie jak; naruszenie prawa do 

odpoczynku, naruszenie limitów pracy nadliczbowej czy wreszcie niezapewnienie przeciętnie 

pięciodniowego tygodnia pracy, rekompensaty za pracę w soboty, niedzielę i święta. Skala 

tych naruszeń i ich nasilenie uzasadniają w ocenie sprawozdającego dalsze kontynuowanie 

działań w tych obszarach, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników działów IT. 

Nadal odnotowywane są także nieprawidłowości w obszarze naruszenia 

pięciodniowego tygodnia pracy. Zaakcentować jednocześnie należy, że naruszenie tygodnia 

jest z reguły rekompensowane przez pracodawców poprzez wypłacenie stosownych 

świadczeń pieniężnych, co spotyka się nierzadko z aprobatą pracowników.  

Interesującą uwagą jest fakt, że niekiedy nieprawidłowości w zakresie czasu pracy są 

rekompensowane płacowo przez pracodawców, pomimo braku takiego obowiązku, np. 

w przypadku niezapewnienia odpoczynku dobowego wobec pełnienia dyżuru „w domu pod 

telefonem”. Pracodawcy wypłacają pracownikom specjalne gratyfikacje z tego tytułu, 

a pracownicy chętnie przystają na takie rozwiązanie.  

Aktualnym pozostaje problem obecnej regulacji art. 1513 ustawy z dnia 26 czerwca 

1974 roku Kodeks pracy, która przewiduje możliwość oddania dnia wolnego w związku 

z pracą w dniu wolnym z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy.  

Sukcesywnie powtarzającą się nieprawidłowością są naruszenia uprawnień 

pracowniczych związanych z przestrzeganiem ustawowych norm o czasie pracy w postaci 

prawa do odpoczynku dobowego i tygodniowego, przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy 

czy limitów pracy nadliczbowej.  

Pracodawcy korporacyjni nadużywają polecania pracy nadliczbowej w związku ze 

szczególnymi potrzebami pracodawcy w sytuacjach w których możliwe byłoby zlecenie pracy 

innemu pracownikowi. Najczęściej takie sytuacje dotyczą obszaru IT, Niedostateczne 

rozumienie znaczenia przepisów ochronnych o czasie pracy. niekiedy można wręcz użyć 
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sformułowania – bagatelizowanie charakteru norm regulujących organizację czasu pracy, 

w szczególności przez osoby kierujące bezpośrednio pracownikami.  

  Czas pracy w jednostkach samorządu terytorialnego  

W ramach realizacji tematu „Czas pracy w jednostkach samorządu terytorialnego” 

w Okręgowym Inspektoracie Pracy we Wrocławiu w 2019 r. przeprowadzono 14 kontroli u 14 

pracodawców.  

Analiza danych pokontrolnych wskazuje na wyższy standard przestrzegania przepisów 

prawa o czasie pracy w sektorze samorządowym w stosunku do sektora prywatnego.  

Zaakcentować należy, że nadal zdarzają się przypadki nieprawidłowości w zakresie 

prowadzenia dokumentacji dotyczącej czasu pracy, nie stanowią one jednak przejawów 

rażących odstępstw od obowiązujących przepisów prawa pracy.  

W obszarze szeroko rozumianych przepisów o czasie pracy niezwykle istotne jest zwrócenie 

uwagi na to, że nadal występują przypadki naruszenia przepisów o czasie pracy w zakresie 

odpoczynku dobowego i tygodniowego czy przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy. 

Wprawdzie skala naruszeń nie jest tak rażąca i rozbudowana jak w przypadku sektora 

prywatnego, to jednak należy zaznaczyć że jest obecna.  

Główną przyczyną odnotowywanych nieprawidłowości w zakresie niezapewnienia 

odpoczynków dobowych i tygodniowych, a także pięciodniowego tygodnia pracy są trudności 

kadrowe. Bardzo często pracodawcy mają trudności z pozyskaniem pracowników ze 

względu na ograniczone środki budżetowe, jak również – powiązane z tym – ograniczenia w 

możliwości zatrudnienia kolejnych osób w samorządowych zakładach pracy. Dość istotnym 

problemem jest konieczność wypełniania powinności i zadań przez jednostki samorządowe 

wobec społeczności lokalnych, a także realizacja celów wyznaczonych ustawowo, co przy 

ograniczonej ilości pracowników powoduje naruszenia przepisów o czasie pracy.  

Zasadniczą uwagą jaka nasuwa się w związku ze stwierdzanymi nieprawidłowościami 

jest wzajemne nakładanie się przepisów o czasie pracy wynikających z ustawy 

o pracownikach samorządowych oraz z przepisów ustawy Kodeks pracy, a także aktów 

wykonawczych. W toku kontroli odnotowywano pojawiające się wśród pracodawców 

samorządowych wątpliwości w zakresie stosowania poszczególnych unormowań wobec 

pracowników samorządowych. 

Wiele wątpliwości wśród pracodawców oraz pracowników samorządowych budzi 

obowiązujące unormowanie prawne przewidujące prawo pracownika do rekompensaty za 

pracę nadliczbową w takim samym wymiarze.  

Uzasadnionym wnioskiem, który wymaga szczególnego rozważenia i przeanalizowania, jest 

nowelizacja przepisów o czasie pracy zawartych w ustawie o pracownikach samorządowych, 
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w szczególności w zakresie rekompensaty za pracę nadliczbową. Obecnie funkcjonujące 

rozwiązanie prawne budzi bardzo wiele wątpliwości i nasuwa wiele zastrzeżeń w toku ich 

stosowania. O ile bowiem skala naruszeń przepisów o czasie pracy nie jest bardzo poważna 

czy wręcz rażąca, to jednak wiele wątpliwości wiąże się ze stosowaniem ustawy 

o pracownikach samorządowych i ustawy Kodeks pracy. W szczególności podkreślenia 

wymaga rozwiązanie prawne które przewiduje prawo do rekompensaty za pracę 

nadliczbową w tym samym wymiarze jak była wykonywana praca nadliczbowa albo prawo do 

wynagrodzenia. 

 Czas pracy w urzędach administracji państwowej 

W związku z realizacją tematu Czas pracy w administracji państwowej w Okręgowym 

Inspektoracie Pracy we Wrocławiu w 2019 r. przeprowadzono łącznie 8 kontroli, które objęły 

8 pracodawców.  

Skala naruszeń odnotowanych w toku kontroli przez państwowych inspektorów pracy, 

a w szczególności odstępstw o charakterze rażącym, jest nieporównanie mniejsza aniżeli 

w przypadku sektora prywatnego. Ujawniono jednak, bardzo poważne nieprawidłowości 

związane ze znacznymi brakami kadrowymi.  

Analizując przestrzeganie przepisów o czasie pracy w urzędach administracji 

państwowej należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, ograniczonych możliwości 

rekompensaty za pracę nadliczbową. Przy jednoczesnym braku pracowników i dużej ilości 

wakatów pracodawcy bardzo istotnie ograniczają zlecanie pracy nadliczbowej, ponieważ nie 

mają możliwości rekompensaty pracy nadliczbowej. Jak zauważono wcześniej, z jednej 

strony są ograniczeni brakiem środków finansowych, a z drugiej strony niewystarczająca 

ilość pracowników powoduje niemożliwość udzielania czasu wolnego w zamian za pracę 

nadliczbową.  

Stąd też przeprowadzone kontrole nie ujawniły w ogóle przypadków zatrudniania 

pracowników w granicach dopuszczalnej liczby godzin nadliczbowych przeciętnie w tygodniu 

(art. 131 § 1 k.p.) lub też zatrudniania pracowników w granicach dopuszczalnej liczby godzin 

nadliczbowych w roku kalendarzowym (art. 151 § 3 i 4 k.p.). 

Wobec problemów służby cywilnej z rozliczaniem pracy nadliczbowej za uzasadnioną należy 

przyjąć koncepcję zniesienia ograniczeń rozliczania pracy nadliczbowej w formie świadczeń 

pieniężnych. Rozwiązanie takie ułatwiłoby pracodawcom służby publicznej 

rekompensowanie pracy nadliczbowej w tych przypadkach, w których znalezienie 

dodatkowych pracowników nie jest możliwe, albo co najmniej wysoce utrudnione, 

a jednocześnie są oni zobowiązani do wykonywania zadań ustawowych.  
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 Czas pracy kierowców. 

Celem przeprowadzonych kontroli było dokonanie oceny i 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 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.  

W zakresie czasu pracy i czasu aktywności kierowców przeprowadzono 41 kontroli 

u 41 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 39.480 dni i 223 kierowców. Ustalona liczba dni pracy kierowców do skontrolowania 

w 2019r. wynosi 37.709.  

Przyczyny stwierdzonych naruszeń przepisów o czasie pracy i czasie aktywności 

kierowców są złożone i wielowątkowe, gdyż leżą zarówno po stronie pracodawców, 

pracowników zatrudnionych u pracodawców, spedytorów i dysponentów kontrahentów na 

rzecz, których realizowane są zadania przewozowe, którzy podejmują decyzje o charakterze 

spedycyjnym i zlecają oraz określają realizację zadań przewozowych dla kierowców, jak 

i przez samych kierowców. 

Pracodawcy twierdzą, że naruszenia przepisów wynikają ze wzrostu kosztów 

gospodarczych prowadzonej działalności gospodarczej w sferze usług transportowych. 

Przedsiębiorstwom transportowym, które realizują międzynarodowy przewóz drogowy 

rzeczy, kontrahenci narzucają ceny jednostkowe na realizację usługi transportowej za 

wykonanie usługi, które są przez nich sukcesywnie obniżane, a przy wzroście kosztów 

eksploatacji pojazdów, skutkuje to szukaniem przez pracodawców oszczędności. 

Tych oszczędności, pracodawcy szukają poprzez zwiększanie i maksymalizację 

realizacji zadań przewozowych przez zatrudnionych kierowców. Również powodem 

naruszeń w zakresie czasu jazdy dziennej, czasu odpoczynków, wydłużania czasu jazdy bez 

odbierania przez kierującego przerw wymaganych po 4, 5 godzinach ciągłej jazdy jest 

konieczność szybkiego i terminowego wykonania zadań przewozowych pod groźbą wysokich 

kar umownych narzucanych przez kontrahentów na rzecz, których świadczone są usługi 

transportowe. Pracodawca wykonując przewozy drogowe jest zmuszany do podejmowania 

trudnych decyzji i stawiany jest przez alternatywą w kontekście, co się bardziej opłaca czy 

zagrożenie wysokością kary pieniężnej za stwierdzone naruszenia przepisów dotyczących 

czasu jazdy i czasu odpoczynku, czy zagrożenie wysokimi karami umownymi narzucone 

przez kontrahentów na rzecz, których wykonuje zadania za niedotrzymanie terminu 

dostarczenia towaru do wskazanego miejsca rozładunku lub nieterminowe podstawie 

pojazdu pod załadunek.  
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Wpływ na występowanie naruszeń w zakresie czasu aktywności kierowców mają 

również niewłaściwe zachowania kierowców, którzy z przyzwyczajenia, a czasami celowego 

i świadomego działania nie stosują się do przepisów rozporządzenia (WE) nr 561/2006 z 15 

marca 2006r. Parlamentu i Unii Europejskiej, co wyraża się złym planowaniem wykonania 

zadania przewozowego, niewłaściwym planowaniem przerw podczas prowadzenia pojazdu, 

nieumiejętnym planowaniem trasy przemieszczenia ładunku po drogach publicznych, 

bezzasadnym niczym nieusprawiedliwionym krótkotrwałym uruchamianiem pojazdu podczas 

postoju, co powoduje przerwanie, albo dziennego, albo tygodniowego okresu odpoczynku. 

Niefrasobliwością i brakiem odpowiedzialności kierowcy jest realizacja przejazdu pojazdu 

z ładunkiem nie stosując się lub wręcz ignorując polecenia bezpośrednich przełożonych 

przede wszystkim spedytorów, którzy planują organizację transportu i monitorują trasę 

przejazdu. Kierowcy generalnie nie prowadzą analizy zaistniałych zdarzeń na drogach 

publicznych (np. konieczność objazdu zamkniętych odcinków dróg publicznych z różnych 

względów). U mniej doświadczonych kierowców zdarzają się przypadki niewłaściwego 

operowaniem selektorem tachografu zamontowanego w pojeździe. 

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 sczytanych danych z tachografów 

analogowych i cyfrowych, a ponadto pracodawcy nie przestrzegają przepisów 

o odpowiedniej częstotliwości 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 konieczne jest prowadzenie działalności promocyjnej 

w zakresie profilaktycznej działalności szkoleniowej zwłaszcza dla małych i średnich 

pracodawców, gdyż w ich przypadku pokutuje brak odpowiedniej wiedzy i świadomości 

prawnej o obowiązujących przepisach dotyczących zarówno czasu pracy, jak i czasu 

aktywności kierowców.  
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Również brak jest 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 różnic 

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, który nie 

jest wliczany do czasu pracy. 

 Czas pracy oraz wypłata wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku 

pracy. 

W związku z realizacją tematu, w Okręgowym Inspektoracie Pracy we Wrocławiu 

w 2019 r., przeprowadzono 163 kontrole w 158 podmiotach.  

W trakcie kontroli ujawniane są przypadki nieprowadzenia lub nieprawidłowego, prowadzenia 

ewidencji czasu pracy. Stan taki budzi szczególne zaniepokojenie ponieważ jest to 

podstawowy dokument służący rozliczeniu czasu pracy, ale i ustaleniu szeregu uprawnień 

pracowniczych zarówno w zakresie czasu pracy, jak i urlopów wypoczynkowych czy 

wynagrodzenia za pracę i pochodnych.  

Ponadto podmioty zatrudniające małą ilość pracowników nie wydają również 

regulaminu pracy – do czego nie są zobowiązane – ale nie wydają również obwieszczenia 

o czasie pracy, co znakomicie utrudnia prawidłowe i bezsprzeczne ustalanie stanu 

faktycznego. Dodatkowo podkreślić należy, że pracodawcy nie wydając tego obwieszczenia, 

nie informują również pracowników o zasadach rozliczania czasu pracy.  

Nadal ujawniane są przypadki łamania limitu pracy nadliczbowej w roku 

kalendarzowym, a niekiedy wręcz mają charakter rażący, co wymaga dalszej diagnostyki 

kontrolno – nadzorczej.  

Szczególnie niepokojącym zjawiskiem jest nierespektowanie pracowniczego prawa do 

nieprzerwanego odpoczynku i to zarówno w wymiarze dobowym jak również i tygodniowym.  

Wciąż odnotowywaną nieprawidłowością jest nierespektowanie podstawowego 

uprawnienia pracowniczego, jakim jest reguła pięciodniowego tygodnia pracy. 

Szczególnym przypadkiem są wciąż odnotowywane przypadki niezapewnienia 

pracownikom co czwartej niedzieli wolnej od pracy, co ma szczególnie negatywne konotacje 

społeczne.  

Wskazać należy, że kontrole ujawniają przypadki zarówno niewypłacenia wynagrodzenia za 

pracę czy nieterminowego spełnienia tego świadczenia, ale też i jego zaniżania oraz  

przypadki zaniżenia minimalnego wynagrodzenia za pracę. Nierzadko zdarzają się również 

przypadki wypłacania wynagrodzenia w sposób ratalny, z jednoczesnym naruszeniem 
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terminu wypłaty wynagrodzenia za pracę oraz dodatkowych składników. Interesujące są 

przypadki wliczania do wynagrodzenia minimalnego dodatku za pracę w porze nocnej lub 

ryczałtu za pracę w porze nocnej, co jest praktyką prawnie zakazaną.  

Interesującym problemem jest prawo pracownika do świadczeń pieniężnych z tytułu 

pracy w porze nocnej. Problemem diagnozowanym przez państwowych inspektorów pracy 

jest stosunkowo często nieprawidłowe ustalenie prawa pracownika do dodatku. Nierzadkie 

są również przypadki niewypłacania dodatku za pracę w porze nocnej.  

Zagadnieniem dostrzeganym przez państwowych inspektorów pracy jest 

wynagrodzenie przysługujące za czas dyżuru, które nie było wypłacane uprawnionym 

pracownikom. Ponieważ problem się powtarza, należy zwrócić na niego dalszą uwagę.  

Aktualnym problemem pozostaje wciąż prawidłowość ustalania prawa pracownika do 

wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy. O ile bowiem co do zasady pracodawcy wypłacają 

pracownikom wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy, to już ustalenie podstawy wymiaru 

wynagrodzenia urlopowego nie zawsze jest prawidłowe. W szczególności problem dotyczy 

tzw. zmiennych składników wynagrodzenia o charakterze dodatkowym jak np. premie.  

Zagadnienie nieterminowego wypłacania ekwiwalentu pieniężnego z tytułu 

niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego (tj. po dniu ustania stosunku pracy) lub w ogóle 

nie wypełnienie tego zobowiązania wobec pracownika wciąż występuje i jest odnotowywane 

przez państwowych inspektorów pracy. Przyczyny takiego stanu rzeczy są wspólne dla 

innych identyfikowanych problemów, tj. brak środków finansowych, nieznajomość przepisów 

czy niekiedy pozostawanie w sporze z pracownikiem.  

Zagadnieniem wymagającym dalszej analizy są przypadki niewypłacania przez 

pracodawców świadczeń pieniężnych z tytułu odbywanych przez pracowników podróży 

służbowych.  

Odrębnym zagadnienie objęto odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn 

niedotyczących pracownika (art. 8 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach 

rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, 

Dz.U. z 2018 r. poz. 1969). Nieterminowość wypłacania odpraw z tytułu rozwiązania 

stosunku pracy to przykład jednego z wielu przypadków opóźnień w wypłatach tego rodzaju 

świadczeń ze stosunku pracy. bardzo często bowiem nie tylko tego rodzaju odprawa jest 

wypłacana nieterminowo, ale i odprawa emerytalna czy rentowa, wreszcie nagroda 

jubileuszowa. 

Pracodawcy pomijają również niekiedy uprawnienia pracownicze do rekompensaty za 

używanie odzieży własnej czy obuwia roboczego, jak i ekwiwalentu za ich pranie oraz 

konserwację. Stan taki powoduje dodatkowe obciążenie finansowe dla pracownika, który 

niejako „współfinansuje” koszt prowadzenia działalności przez przedsiębiorcę.  
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Wśród szczególnie ważkich problemów naruszeń prawa wciąż aktualnym pozostaje 

zagadnienia niewypłacania wynagrodzenia oraz dodatków za prace nadliczbową, względnie 

udzielania stosownej rekompensaty w postaci czasu wolnego. Pracodawcy oprócz 

wynagrodzenia za pracę, przyznają pracownikom wiele innych składników, których charakter 

prawny, ze względu na praktykę stosowania, wskazuje na to że powinny być traktowany jak 

premia w rozumieniu regulaminowym, a więc w istocie pełnoprawny składnik wynagrodzenia 

za pracę. Tymczasem praktyki wielu pracodawców, w zakresie tworzenia uprawnień 

płacowych do takich składników, zakładają niekiedy uznaniowość, których głównym celem 

jest pozbawienie pracownika prawa do roszczenia o wypłatę takich premii uznaniowych lub 

regulaminowych. Wydaje się, że konieczne jest dokonanie takiej zmiany przepisów, która 

wykluczyłaby tego rodzaju możliwości i kategorycznie określiła periodycznie i powszechnie 

wypłacane świadczenia jako premie, co jest zresztą obecnie zgodne z najnowszą linią 

orzeczniczą Sądu Najwyższego; 

Postulowana jest zmiana przepisów o naliczaniu wypłacania wynagrodzenia 

urlopowego i ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w taki 

sposób, aby obligatoryjnie uwzględniane były wszystkie składniki pieniężne wypłacane 

pracownikowi bez względu na nazewnictwo, np. premie uznaniowe, nagrody, świadczenia 

pieniężne z tytułu udziału w konkursach zakładowych. 

 Wypłata minimalnego wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na 

podstawie umów cywilnoprawnych. 

W ramach działalności Okręgowego Inspektoratu pracy we Wrocławiu w roku 2019 

przeprowadzono łącznie 814 kontroli w 774 podmiotach (zakładach, filiach, placówkach) 

podczas których inspektorzy pracy realizowali ww. zagadnienia. 

W zakresie omawianego tematu badaniu poddano łącznie 3781 osób świadczących pracę na 

podstawie umów zlecenia i umów o świadczenie usług. 

Łącznie w 159 kontrolach inspektorzy pracy ujawnili 266 nieprawidłowości, w wyniku czego 

skierowano do osób powierzających wykonywanie pracy 212 wniosków 54 poleceń.  

 

Podczas czynności kontrolnych w ramach realizacji ww. zagadnień  inspektorzy pracy 

stwierdzali nieprawidłowości w zakresie: 

 Braku ustalenia sposobu potwierdzania liczy godzin wykonania zlecenia lub 

świadczenia usług w umowie lub w „potwierdzeniu pracodawcy”, powyższe 

stwierdzono w 29 przypadkach. 
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 Niewypłacania, bądź zaniżania wynagrodzenia za  każdą godzinę wykonania zlecenia 

bądź usługi,  w wysokości niższej niż obowiązująca minimalna stawka godzinowa ( 61 

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 36 przypadkach. 

 Nieprzestrzegania przepisu dotyczącego wypłacania wynagrodzenia co najmniej raz 

w miesiącu (przy zawartych umowach na okres dłuższy niż miesiąc). Powyższe 

stwierdzono w 102 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  23 przypadkach.  

 Niespełniania wymogu archiwizacji dokumentów określających sposób potwierdzania 

liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług oraz dokumentów 

potwierdzających liczbę godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług – 15 

przypadków.  

 

Wskazując na przyczyny naruszeń przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 

w zakresie wypłaty minimalnej stawki godzinowej stwierdzić należy, że nie odbiegają one 

generalnie od przyczyn, które występowały w poprzednim roku sprawozdawczym .  

Głównymi przyczynami naruszeń ujawnionych w trakcie przeprowadzonych kontroli są 

trudności finansowe podmiotów zlecających wykonanie zlecenia bądź usługi, powodujące 

zaniżanie bądź niewypłacanie wynagrodzeń za wykonane zlecenia (usługi). Pewna grupa 

kontrolowanych pracodawców jest zdania, iż kwestia wypłaty wynagrodzenia i innych 

świadczeń, to sprawa drugorzędna, ważniejszym dla nich jest utrzymanie firmy na rynku.  

Jedną z częstszych 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 zleceniodawcy (usługodawcy) informację o przepracowanych godzinach 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 oraz braku elementarnej wiedzy i błędnej interpretacji 
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przepisów przez podmioty zlecające wykonanie usług i zlecenia. W szczególności 

interpretacja zapisu dotyczącego częstotliwości wypłaty wynagrodzenia (co najmniej raz 

w miesiącu). 

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.  
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VI. Działania w obszarze legalności zatrudnienia 

1. Kontrola legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej obywateli 

polskich 

W 2019 r. w ramach właściwości Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu 

przeprowadzono łącznie 1 187 kontroli legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej 

obywateli polskich, gdzie kontrolą objęto 7 525 osób w tym m.in. 5 507 osób świadczących 

pracę w sektorze prywatnym krajowym oraz 930 osoby w sektorze prywatnym zagranicznym, 

711 osób świadczących pracę w sektorze publicznym i 48 w podmiotach o niekreślonej 

własności. 

Stwierdzane nieprawidłowości.  

Nielegalne wykonywanie pracy przez stwierdzono w przypadku 488 osób w tym:  

 

 brak potwierdzania zawarcia umowy o pracę i jej warunków na piśmie – 64 

przypadki, 

 brak lub nieterminowe zgłoszenie pracowników jak i osób którym powierzono 

wykonywanie innej pracy zarobkowej na podstawie umów cywilnoprawnych 

do ubezpieczenia społecznego – 453 przypadki, 

 brak zgłoszenia przez bezrobotnego do właściwego powiatowego urzędu 

pracy o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności 

pozarolniczej – 11 przypadków.  

Przyczyny nieprawidłowości  

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 odprowadzania 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, 
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 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 2019 r. inspektorzy OIP we Wrocławiu skierowali na Policję 7 zawiadomień o podejrzeniu 

popełnienia przestępstwa dotyczących naruszenia art. 218 § 1a Kodeksu karnego 

i 7 zawiadomienia z art. 219 k.k. 

Współpraca z innymi organami 

W 2019 r. inspektorzy pracy OIP we Wrocławiu, w toku 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. 
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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”).  

2. Kontrola legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej oraz 

wykonywania pracy przez cudzoziemców 

W 2019 r. inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu 

przeprowadzili kontrole legalności zatrudnienia cudzoziemców w prawie 850 podmiotach. 

Liczba cudzoziemców objętych kontrolą – ponad 4 300 cudzoziemców, w tym z Ukrainy - 

ponad 3 700 cudzoziemców, z Białorusi - 144 cudzoziemców, z Filipin  - 127 cudzoziemców, 

z Korei Południowej - 94 cudzoziemców. 

Zjawisko powierzania cudzoziemcom nielegalnego wykonywania pracy oraz 

nielegalnego wykonywania pracy przez cudzoziemców - ogólna analiza zjawiska 

W 2019 r. na Dolnym Śląsku w wyniku kontroli PIP w poniżej przypadków 

skontrolowanych cudzoziemców stwierdzono powierzenie nielegalnego wykonywania pracy. 

Największą liczbę cudzoziemców, którym nielegalnie powierzano pracę w 2019 r. (ok. 1/4 

przypadków nielegalności) stwierdzono w podmiotach z branży budowlanej, następnie 

w podmiotach gastronomicznych i hotelarskich, przemysłowych, w tym tzw. agencjach 

outsourcingowych, a ponadto agencjach pracy tymczasowej.  

W zdecydowanej większości ujawnione przypadki nielegalnego powierzenie pracy były 

skutkiem nieuzyskania zezwolenia na pracę cudzoziemca. Jedynie w agencjach zatrudnienia 

większość przypadków „nielegalności” było skutkiem powierzenia pracy na innych niż 

zezwolono warunkach. Trendy te wydają się nie zmieniać. Zaznaczyć należy, że wciąż 

niezmiernie rzadko ujawniane się przypadki powierzania cudzoziemcom pracy bez umów na 

piśmie. W roku 2019 stwierdzono ponadto następujące zjawiska: 

- przypadki cudzoziemców wykonujących nielegalnie pracę polegającą na systematycznym 

pełnieniu bez zezwolenia funkcji w zarządach swoich spółek; 

- kolejne przypadki podmiotów, które całkowicie zaprzestawały uzyskiwania dokumentów 

legalizacyjnych dla cudzoziemców, którym powierzały pracę. 
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Przyczyny nieprawidłowości 

Zdaniem inspektorów pracy, przyczyny nieprawidłowości pozostają niezmienne od lat.  

 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 

W 2019r. została uruchomiona baza danych dla inspektorów pracy, zawierająca 

fragmentaryczne informacje o cudzoziemcach, co umożliwia weryfikację statusu 

cudzoziemca przebywającego legalnie w Polsce - tzw. Platforma Publicznych Służb 

Zatrudnienia, która w trybie online gromadzi dane będące w posiadaniu innych urzędów. 

Narzędzie ma charakter nowatorski i wymaga bieżącej korekty w zakresie swojej 

przydatności.  

Jeśli chodzi o współpracę z dolnośląskimi placówkami Straży Granicznej, wydziałem 

ds. cudzoziemców Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, a także z powiatowymi urzędami 

pracy, stwierdzić należy, iż jest ona prowadzona nieprzerwanie na bieżąco głównie na 

poziomie roboczym.  

W przypadku współpracy z wydziałem ds. cudzoziemców Dolnośląskiego Urzędu 

Wojewódzkiego występują problemy, wynikające z nadmiaru spraw do załatwienia – 

w efekcie znaczna ilość cudzoziemców nie ma ustalonego statusu prawnego legalności 

pobytu na terytorium RP. W takich sytuacjach szereg cudzoziemców obejmowanych 

kontrolami posiada urzędowo nieustalony status pobytowy.  

W przypadku Straży Granicznej mankamentem jest niewielka ilość i niekorzystna 

lokalizacja placówek SG oraz niewielka liczba funkcjonariuszy w stosunku do realnych 

potrzeb kontrolnych, wynikających z ilości cudzoziemców przebywających i pracujących na 

obszarze woj. dolnośląskiego. Utrudnia to czasami zorganizowanie i przeprowadzenie 

wspólnych działań w krótkim terminie, zwłaszcza utrudnia zorganizowanie działań 

„akcyjnych” na szerszą skalę.  
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3. Delegowanie pracowników, w tym cudzoziemców z terytorium RP 

W roku 2019 inspektorzy Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu prowadzili 

łącznie: 

1. 36 czynności w 32 podmiotach – w zakresie delegowania pracowników obywateli 

polskich  

2. 17 czynności w 14 podmiotach – w zakresie delegowania cudzoziemców  

Czynności związane z wnioskiem o informacje skierowanym do PIP przez 

instytucję łącznikową z UE/EOG/Szwajcarii 

Na 37 wniosków, które w 2019 roku wpłynęły do Okręgowego Inspektoratu Pracy  

we Wrocławiu za pośrednictwem Głównego Inspektoratu Pracy z Systemu Wymiany 

Informacji na Rynku Wewnętrznym IMI 11 dotyczyło wyłącznie obywateli polskich, 3 

obejmowały zarówno Polaków, jak i obywateli z państw trzecich, 23 wnioski dotyczyły 

obywateli Ukrainy, Mołdawii, Białorusi, Rosji i Rumunii.  

Wnioski, wpływały z następujących instytucji łącznikowych: 

 Dania - 1 wniosek  

 Belgia - 12 wniosków  

 Holandia - 2 wnioski 

 Czechy - 10 wniosków  

 Francja - 4 wnioski  

 Łotwa - 5 wniosków 

 Niemcy - 2 wnioski 

Diagnoza zjawiska i przyczyny nieprawidłowości  

W tym roku sprawozdawczym nie ujawniono nowych zjawisk związanych z badaną 

tematyką i stwierdzane nieprawidłowości dotyczą tych samym problemów: 

 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. 

Zakres kontroli prowadzonych w temacie delegowania pracowników jest zależny od 

kraju, z którego wpływa rozpatrywany wniosek. Wnioski z Francji i Belgii dotyczą kwestii 

badania wypełniania przez polskich pracodawców obowiązków w zakresie wypłaty 
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minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w państwie przyjmującym oraz odprowadzania 

składek na ubezpieczenia społeczne. Wnioski z Czech i Łotwy dotyczyły obywateli państw 

trzecich i obejmują zapytania dotyczące legalności prowadzenia działalności przez podmiot 

wysyłający oraz legalności powierzania pracy pracownikom skierowanym do wykonywania 

pracy w krajach wnioskujących. 

 

Zdaniem inspektorów pracy, przyczyny nieprawidłowości są podobne jak w latach 

poprzednich: 

 najistotniejszym problemem związanym z prowadzeniem czynności 

w podmiotach delegujących cudzoziemców z terenu RP jest brak bezpośredniego kontaktu 

bądź kontaktu w ogóle z przedsiębiorcami, których dotyczą wnioski instytucji łącznikowych. 

Dotyczy to głównie spółek z kapitałem ukraińskim bądź rosyjskim, w których członkami 

zarządu są cudzoziemcy nieprzebywający na terytorium RP. Podmioty te rejestrowane są 

pod wynajmowanymi adresami „wirtualnych sekretariatów” i nie prowadzą zazwyczaj żadnej 

działalności na terytorium Polski. Kierowane do tych podmiotów żądania przedstawienia 

dokumentów niezbędnych dla przeprowadzenia kontroli bądź sporządzenia odpowiedzi na 

wniosek instytucji łącznikowych nie są realizowane – korespondencja najczęściej nie jest 

nawet podejmowana z biura świadczącego usługi sekretariatu, a jeżeli podjęta zostaje, 

osoba upoważniona do reprezentowania podmiotu po prostu nie stawia się na wezwania 

inspektora pracy. 

 problemem pracodawców jest prawidłowe planowanie czasu pracy pracowników 

delegowanych tak, by przestrzegać porządku prawnego państwa przyjmującego bez 

jednoczesnego naruszenia uprawnień pracowników wynikających z przepisów polskiego 

prawa mającego zastosowanie do stosunku pracy, 

 w przypadku podmiotów niespełniających kryteriów wysyłania, czyli tam, gdzie 

nie byłoby możliwym utrzymanie dla osób wysyłanych za granicę ustawodawstwa polskiego 

w zakresie zabezpieczenia społecznego.- zawieranie pozornych umów na wykonywanie prac 

na terytorium Polski, bądź wprowadzenie tych pozornych czynności do treści zawieranych 

umów, 

 unikanie przepisów dotyczących wypłacania stawki minimalnego wynagrodzenia 

za pracę kraju przyjmującego poprzez wypłacanie pracownikom wynagrodzenia 

zasadniczego w wysokości równej ustawowemu polskiemu minimalnemu wynagrodzeniu za 

pracę i uzupełnieniu pozostałej należności dietami z tytułu podróży służbowej, 

 odmienności systemów prawnych krajów wysyłających i przyjmujących, 

w szczególności w zakresie definiowania pojęcia pracownika. Niejednokrotnie polscy 

przedsiębiorcy, by uniknąć obowiązków nakładanych na nich kodeksem pracy, powierzają 

pracę w oparciu o umowy prawa cywilnego. Przedsiębiorcy nie mają świadomości, że 
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pojęcie pracownika definiowane jest przez system prawa kraju przyjmującego i praca 

najemna najczęściej rodzi obowiązek stosowania przepisów dyrektywy o delegowaniu 

pracowników. 

 Delegowanie pracowników na terytorium RP 

W roku 2019 inspektorzy Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu 

prowadzili 19 kontroli w 18 podmiotach w zakresie delegowania pracowników w ramach 

świadczenia usług na terytorium RP. Wszystkie kontrole prowadzone były w związku 

z rutynowymi działaniami inspektorów pracy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy 

w budownictwie, przy czym 5 z tych kontroli związanych było wypadkami delegowanych 

cudzoziemców, które miały miejsce bądź na budowie zakładów, bądź już w samych 

zakładach jednej grupy kapitałowej zlokalizowanej pod Wrocławiem (dwa wypadki śmiertelne 

obywateli Korei, wypadek śmiertelny obywatela Ukrainy i dwa wypadki ciężkie obywateli 

Ukrainy). 

Diagnoza zjawiska i stwierdzane nieprawidłowości 

Z uwagi na charakter prowadzonych kontroli w 2019r. zidentyfikowano następujące 

nieprawidłowości:  

 nielegalne powierzanie pracy pracownikom delegowanym z krajów trzecich. 

W toku tych kontroli ujawniono znaczną liczbę pracowników wykonujących pracę bez 

wymaganych zezwoleń na pracę. Pracodawcy delegujący (albo reprezentujące ich polskie 

kancelarie prawne) składają we właściwych urzędach wojewódzkich wnioski o wydanie 

zezwoleń na pracę typu C lub D, jednakże długi czas oczekiwania powoduje, że pracodawcy 

powierzają pracę przed wydaniem tych dokumentów. 

 niedopełnienie obowiązku wyznaczenia osoby do kontaktów na terenie 

Rzeczpospolitej Polską, przebywającej stale na terenie Polski, 

 niedopełnienie obowiązku złożenia w Państwowej Inspekcji Pracy oświadczenia 

o delegowaniu pracowników, oraz niedopełnienie obowiązku zgłoszenia zmiany danych, 

 nieprzechowywanie dokumentów wymaganych ustawą o delegowaniu 

pracowników w ramach świadczenia usług na terenie Polski i tym samym uniemożliwienie 

udostępnianie ich do kontroli, np. dokumentów zawierających informację o wysokości 

wypłacanego pracownikom delegowanym wynagrodzenia, lub posiadanie takiej 

dokumentacji tylko w języku ojczystym, 
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Zdaniem inspektorów pracy przyczyny nieprawidłowości uległy pewnym zmianom 

 brak wiedzy ze strony pracodawców o obowiązkach tzw. informacyjnych i związanych 

z przechowywaniem dokumentacji związanej z pracą wykonywaną na terenie Polski, 

 celowe wykorzystywania luk w przepisach ustawy o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy oraz delegowania pracowników w ramach świadczenia 

usług, 

 w przypadku podmiotów z Europy wschodniej  - lekceważenie prawa.  

 niezrozumienia celu i znaczenia przepisów ustawy o delegowaniu pracowników 

w ramach świadczenia usług co implikuje kolejne nieprawidłowości, np.: 

nieprzechowywanie dokumentów zawierających informację o wysokości wypłacanego 

pracownikom delegowanym wynagrodzenia, wskazywanie polskich specjalistów ds. 

bhp jako osoby do kontaktu z Państwową Inspekcją Pracy, 

 Agencje zatrudnienia i praca tymczasowa 

W 2019 r. przeprowadzono 59 kontroli agencji zatrudnienia, w tym  33 kontrole 

dotyczyły agencji pracy tymczasowej oraz 26 kontroli u pracodawców użytkowników.  

Nielegalne agencje zatrudnienia 

W roku sprawozdawczym w 9 przypadkach stwierdzono prowadzenie działalności 

gospodarczej w zakresie usług agencji zatrudnienia bez uzyskania certyfikatu wpisanego do 

Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia, w tym 7 przypadków dotyczyło działalności 

nielegalnych agencji pracy tymczasowej.  

Współpraca z Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego  

W 2019 roku okręgowy inspektor pracy skierował do marszałka województwa 21 

powiadomień o stwierdzonych przypadkach naruszenia warunków prowadzenia agencji 

zatrudnienia, określonych w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

Z uzyskanych z DWUP informacji wynika, iż w wyniku skierowanych powiadomień 3 

podmioty zostały wykreślone z KRAZ.  

Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości 

Agencje zatrudnienia:  

 nieumieszczania w dokumentach, ogłoszeniach i ofertach numeru wpisu do 

rejestru KRAZ, 

 niewłaściwego oznaczania ofert pracy tymczasowej, 
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 nieprawidłowości przy kierowaniu do pracy za granicą u pracodawców 

zagranicznych: 

 brak lub niewłaściwa umowa z osobą kierowaną, 

 brak lub niewłaściwa umowa z podmiotem zagranicznym, 

 brak lub nieprawidłowe prowadzenie wykazów osób kierowany lub 

podmiotów zagranicznych,  

 nieprawidłowości przy opłacaniu składek na fundusz pracy,  

 braku lub błędnego sprawozdania lub informacji przekazanej do marszałka 

województwa o działalności agencji zatrudnienia, 

 braku lub niepełnych uzgodnień miedzy agencjami zatrudnienia a pracodawcami 

użytkownikami, 

 nieprawidłowo sporządzonej umowy o pracę zawieranej z pracownikiem 

tymczasowym,  

 braku wydania osobom zatrudnionym na podstawie umów prawa cywilnego 

a świadczących pracę tymczasową zaświadczań o okresach pracy na rzecz danego 

pracodawcy użytkownika, 

 braku lub niepełnej informacji przekazywanej pracownikom tymczasowemu przez 

agencję, dotycząca uzgodnień dokonanych między agencją a pracodawca 

użytkownikiem (w zakresie, o którym mowa w art. 9 i art. 10 ustawy z dnia 9 lipca 

2003r. ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych), 

 

Pracodawcy użytkownicy: 

 braku lub niepełnych uzgodnień miedzy agencjami zatrudnienia a pracodawcami 

użytkownikami, 

 nieprowadzania ewidencji osób wykonujących pracę tymczasową,  

 nieprawidłowości z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy 

Przyczyny stwierdzanych nieprawidłowości 

W ocenie inspektorów pracy oraz osób prowadzących agencje zatrudnienia  

przyczynami stwierdzonych nieprawidłowości były:  

 niedopatrzenie lub niewiedza osób prowadzących agencje w zakresie zasad 

prowadzenia agencji zatrudnienia  

 zmniejszanie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej poprzez rezygnację 

z wypełniania części obowiązków.    
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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, pozytywnie należy ocenić najbardziej znaczącą zmianę nowej 

regulacji, tj. wprowadzanie limitu 18 miesięcy pracy na rzecz jednego pracodawcy 

użytkownika. Należy jednocześnie zaważyć, że przeważającym modelem obejścia 

wprowadzonego limitu jest odejście od pracy tymczasowej na rzecz usług outsourcingu. 

Odnosząc się do wyartykułowanej wprost, możliwości powierzania pracy tymczasowej 

na podstawie umów prawa cywilnego, należy zauważyć, że spowodowało to szersze 

stosowanie tej formy. Niejednokrotnie pracodawcy 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.   

 Stosowanie tzw. outsourcingu pracowniczego 

W roku 2019 przeprowadzono 7 kontroli, w wyniku których stwierdzono, że podmioty 

nie posiadające wpisu do rejestru KRAZ świadczyły usługi outsourcingu, będących w ocenie 

inspektorów pracy były usługami pracy tymczasowej.  Ustalono, że usługi nazywane przez 

podmioty kontrolowane oraz ich kontrahentów usługami outsourcingu polegają jedynie na 

„wynajmie” osób do pracy – tj. dostarczaniu pracy ludzkiej.  

 

Jako przyczyny korzystania przez firmy z tego modelu pozyskiwania pracowników 

można wskazać:  

 możliwość ominięcia przepisów dotyczących limitu świadczenia pracy przez 

pracowników tymczasowych,  

 możliwość ominięcia zakazu wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych przez 

pracowników tymczasowych,  

 brak obowiązku równego traktowania, co do warunków wynagradzania pracowników 

skierowanych przez podmioty outsourcingowe, w stosunku do pracowników podmiotu 

korzystającego z takich usług.  

Wnioski  

Zdaniem inspektorów pracy zasadną jest, zmiana przepisów ustawy o zatrudnianiu 

pracowników tymczasowych w taki sposób, aby: 
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 wykroczeniem było także korzystanie z usług tzw. outsourcingu w warunkach 

charakterystycznych dla pracy tymczasowej – tj. rozszerzenia odpowiedzialności 

również na pracodawcę użytkownika.  

 wprowadzanie odpowiedzialności za świadczenie usług outsourcingu w warunkach 

charakterystycznych dla pracy tymczasowej także w przypadku, gdy podmiot 

świadczący te usługi posiada certyfikat agencji zatrudnienia – należy zauważyć, że 

część podmiotów świadczących usługi  outsourcingu podsiada certyfikat agencji 

zatrudnienia, co uniemożliwia przypisanie odpowiedzialności za prowadzanie agencji 

zatrudnienia bez certyfikatu.  
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VII. Tematy własne 

 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. 

Z uwagi na okoliczność, iż podstawowym celem kontroli była ocena przestrzegania 

przepisów prawa pracy przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą sezonowo lub 

podmioty sezonowo zwiększające zatrudnienie, 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, m. in. zakłady gastronomiczne, pensjonaty, hotele, 

noclegownie. 

W okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., przeprowadzono 

kontrole 15 podmiotów mających status pracodawcy, w których łączne zatrudnienie wynosiło 

90 osób, w tym 61 osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i 21 osób świadczących 

pracę zarobkową na podstawie umów cywilnoprawnych.  

W wyniku przeprowadzonych kontroli inspektorzy pracy wydali ogółem 222 środki 

prawne dotyczące przestrzegania przepisów prawa pracy przez podmioty prowadzące 

działalność gospodarczą w miejscowościach turystycznych, tj.: 

 decyzje nakazowe: 63, w tym 3 decyzje ustne,  

 wnioski pokontrolne: 154, 

 polecenia ustne: 5.   

Wszczęto procedury wykroczeniowe w stosunku do 10 pracodawców za popełnienie 

24 wykroczeń przeciwko prawom pracownika, co skutkowało zastosowaniem sankcji 

w postaci: 

 środka wychowawczego (ostrzeżenia) – w stosunku do 6 pracodawców za 

popełnienie 15 wykroczeń, 

 mandatu karnego – ukarano 4 osoby za popełnienie 9 wykroczeń, karą grzywny 

w łącznej wysokości 4 800 zł. 
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Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości dotyczyły następujących zagadnień: 

1. Legalność zatrudnienia: 

 zawieranie umów cywilnoprawnych w warunkach wskazujących na istnienie stosunku 

pracy, 

 nieprawidłowości dotyczące obowiązku zgłaszania osób świadczących pracę do 

ubezpieczenia  społecznego, 

 inne nieprawidłowości dotyczące legalność zatrudnienia lub wykonywania innej pracy 

zarobkowej. 

2. Szkolenia w dziedzinie bhp: 

 brak szkoleń wstępnych, 

 brak szkoleń okresowych. 

3. Ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy. 

4. Odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej. 

5. Profilaktyczne badania lekarskie: 

 brak wstępnych badań profilaktycznych, 

 brak okresowych lub kontrolnych badań profilaktycznych. 

6. Czas pracy: 

 nieprawidłowości dotyczące prowadzenia ewidencji czasu pracy, 

 nieprawidłowości w zakresie rozkładu czasu pracy, 

 nieudzielenie dnia wolnego za pracę w niedziele i święta. 

7. Wynagrodzenie i inne świadczenia ze stosunku pracy: 

 nieterminowa wypłata wynagrodzenia, 

 niewypłacenie wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, 

 niewypłacenie dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych. 

Przykłady: 

 W firmie prowadzącej działalność gastronomiczną w Karpaczu w przypadku 

dwóch osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia na stanowisku „kelnerki” i „pomocy 

kuchennej” treść zawartej umowy oraz charakter wykonywanej pracy wskazywały na 

możliwość istnienia stosunku pracy – skierowano do pracodawcy dwa wnioski 

o przekształcenie ww. umów zleceń w umowy o pracę. 

 W podmiocie prowadzącym w Karłowie działalność gospodarczą w zakresie 

usług noclegowych i gastronomicznych nie zgłoszono wszystkich pracowników do 

ubezpieczenia społecznego. 
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 W podmiocie prowadzącym w Karpaczu działalność gastronomiczną z jedną 

pracownicą zawarto czwartą umowę o pracę na czas określony. 

 W podmiocie prowadzącym w Karpaczu działalność gastronomiczną pracownik 

nie odbył wymaganego szkolenia okresowego w dziedzinie bhp dla osób zatrudnionych na 

stanowiskach robotniczych oraz pracownica (kierownik Restauracji) nie odbyła wymaganego 

szkolenia okresowego w dziedzinie bhp dla osób kierujących pracownikami. 

 W podmiocie prowadzącym w Karłowie działalność gospodarczą w zakresie 

usług noclegowych i gastronomicznych pracodawca nie określił częstotliwości oraz czasu 

trwania szkoleń w dziedzinie bhp, nie opracował również programów szkolenia wstępnego 

oraz szkolenia okresowego w dziedzinie bhp (określających szczegółową tematykę, formy 

realizacji i czas trwania szkolenia dla poszczególnych grup stanowisk). 

 W podmiocie prowadzącym w Karłowie działalność w zakresie usług 

gastronomicznych pracodawca dopuścił do pracy pracowników bez przeprowadzenia 

wstępnych profilaktycznych badań lekarskich. 

 W restauracji w Karpaczu dokument potwierdzający dokonanie oceny ryzyka 

zawodowego na stanowiskach: kucharz, pomoc kuchenna oraz kelner, nie zawierał daty 

przeprowadzonej oceny i opisu ocenianego stanowiska pracy, w tym wyszczególnienia 

stosowanych maszyn, narzędzi i materiałów.  

 W podmiocie prowadzącym w Karłowie działalność gospodarczą w zakresie 

usług noclegowych i gastronomicznych pracodawca nie określił w udokumentowanej formie, 

jakie rodzaje środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego powinny być 

stosowane na określonych stanowiskach pracy oraz nie określił przewidywanych okresów 

użytkowania odzieży i obuwia roboczego. 

 W podmiocie prowadzącym w Karpaczu działalność gastronomiczną ewidencja 

czasu pracy pracowników prowadzona była w sposób uniemożliwiający ustalenie godzin 

rozpoczęcia i zakończenia pracy przez pracowników.  

 W podmiocie  prowadzącym w Karłowie działalność w zakresie usług 

noclegowych oraz gastronomicznych pracownicy nie zostali poinformowani w formie 

obwieszczenia o systemie czasu pracy, rozkładzie czasu pracy oraz przyjętym okresie 

rozliczeniowym czasu pracy. 

 W barze restauracyjnym w Karpaczu dwóch pracowników w jednym miesiącu 

letnim pracowało po 160 godzin (nominalny czas pracy w czerwcu 2019 r. wynosił 152 

godziny) – pracodawca nie naliczył i nie wypłacił im wynagrodzenia wraz z dodatkiem za 

pracę w godzinach nadliczbowych. 
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Wnioski z kontroli: 

Przeprowadzone kontrole ujawniły nieprawidłowości i uchybienia w podstawowych 

i istotnych obszarach prawnej ochrony pracy i technicznego bezpieczeństwa pracy. 

Najczęstszą przyczyną tych nieprawidłowości były następujące okoliczności: 

 trudności finansowe pracodawców dotyczące przede wszystkim podmiotów 

zaliczanych do grupy małych zakładów pracy, 

 niskie kompetencje pracowników kadr i służby bhp, 

 specyfika działalności sezonowej (np. zaniedbania pracodawców w zakresie 

procedury kierowania pracowników na profilaktyczne badania lekarskie, 

nieprawidłowości w zakresie czasu pracy), 

 braki kadrowe powodujące łączenie stanowisk pracy i powierzanie zadań 

niekompetentnym pracownikom oraz sytuacja na rynku pracy. 

 Kontrole budów – inne. 

Kontrole przeprowadzane w ramach realizacji tematu Kontrole budów inne niż 

zakwalifikowane do tematów 021 prowadzone są od kilku lat i służą wsparciu dla 

realizowanych kontroli w ramach tematu 021 – Eliminacja zagrożeń wypadkowych 

w budownictwie. Kontrole te zostały opisane w części sprawozdania zatytułowanej „Działania 

kontrolno-nadzorcze w obszarze bhp”. Kontrole realizowane w ramach tematu 969 dotyczą 

pracodawców będących podwykonawcami u większych inwestorów realizujących u nich 

wycinkowy zakres robót. W 2019r. przeprowadzono łącznie 136 kontroli.  
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VIII. Pozostałe działania 

 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 2019 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.: „Przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu w miejscu 

pracy”, „Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładach zajmujących się obróbką mięsa”, 

program prewencyjny dla mikro zakładów oraz dla zakładów usług leśnych – „Zdobądź 

Dyplom PIP”.  

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. 

Celem prewencyjnego długofalowego programu „Bezpieczeństwo i higiena pracy 

w zakładach zajmujących się obróbką mięsa” rozpoczętego w roku sprawozdawczym jest 

pomoc pracodawcom w dostosowaniu zakładu do obowiązującego prawa oraz 

wyeliminowaniu nieprawidłowości, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa i higieny.  
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Program ten ukierunkowany został tak, aby pracodawca po przeszkoleniu mógł określić 

i wyeliminować nieprawidłowości za pomocą narzędzi przygotowanych przez PIP. W roku 

2019 r. został implementowany I. etap realizacji  tego 3 letniego działania długofalowego 

w obszarze prewencji i promocji. 

 Program prewencyjny „Przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu w miejscu 

pracy” spotkał się w 2019 roku, jak również w ubiegłych latach, z dużym zainteresowaniem 

ze strony pracodawców, związków zawodowych, pracowników oraz innych organizacji 

partnerów dialogu społecznego. W roku sprawozdawczym udział w ww. programie wzięło 73 

uczestników, zorganizowano 13 szkoleń. Program „Przeciwdziałanie negatywnym skutkom 

stresu w miejscu pracy” jest ukierunkowany na poprawę warunków pracy, rozwój dobrostanu 

pracowników. Ma on również służyć  podniesieniu wydajności pracy. Realizacja programu 

przez wielu pracodawców jest traktowana jako forma przeciwdziałania zjawiskom 

mobbingowym w miejscu pracy. Powyższa postać działania jest tym skuteczniejsza 

i pożądana, że dokonywana jest przez organizację profesjonalnie zabiegającą o ochronę 

interesów pracowniczych z dużym doświadczeniem w badaniu zagrożeń psychospołecznych 

w miejscu pracy, tj. Państwową Inspekcję Pracy. W wielu przypadkach państwowi 

inspektorzy pracy są zapraszani do zakładów pracy celem realizacji szkoleń z tego obszaru 

m. in. dlatego, że obejmuje ono również zagadnienia mobbingowe.  

 

 

Fot. 12 Program prewencyjny „Przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu w miejscu pracy” 
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Programy edukacyjno – informacyjne 

W ramach realizacji programów edukacyjno – informacyjnych takich jak: „Kultura 

bezpieczeństwa”, „Pracuję legalnie”, „Czas pracy kierowców a wypadki drogowe”, działań 

prewencyjno-promocyjnych w rolnictwie indywidualnym „Szanuj życie! Bezpieczna praca 

w gospodarstwie rolnym”, czy działań informacyjno – edukacyjnych w budownictwie oraz 

program edukacyjny „Kultura bezpieczeństwa” udział wzięli studenci, uczniowie, pracodawcy 

działający w branży budowlanej, a także przedsiębiorcy, cudzoziemcy, rolnicy indywidualni. 

 

 

Fot.  13 Konkurs „Bezpieczne gospodarstwo rolne 2019” 

 

W roku sprawozdawczym Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu przeprowadził 

łącznie 24 szkolenia z zakresu legalnego zatrudniania. Zgodnie z założeniami kampanii, 

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. W dużej mierze skierowane były do pracodawców, którzy zatrudniają 

obcokrajowców i takie też szkolenia cieszyły się największą frekwencją. 

Łącznie przeszkolono ponad 330 pracodawców. W 2019 roku szkolenia odbyły się 

w Okręgowym Inspektoracie Pracy we Wrocławiu, a także m.in. w Starostwie Powiatowym 

w Środzie Śląskiej, Dolnośląskim Parku Technologicznym w Szczawnie – Zdroju, Łużyckim 
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Centrum Rozwoju, Cechu Rzemiosł Różnych w Jeleniej Górze, ZUS Jelenia Góra, 

Wałbrzych, Placówce Straży Granicznej w Jeleniej Górze, Starostwie Powiatowym 

w Trzebnicy, Cechu Rzemiosł w Sycowie, Powiatowym Urzędzie Pracy w Oleśnicy, Ośrodku 

Szkolenia Straży Granicznej w Szklarskiej Porębie. 

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 

prawnymi, ale także zasięgnąć osobistych porad prawnych, czy też otrzymać bezpłatne 

wydawnictwa PIP z tego zakresu. 

 

 

Fot.  14 Kampania Informacyjno – Edukacyjna „Pracuję legalnie” 

 

W roku 2019 Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu, w ramach realizacji tematu 

edukacyjno – informacyjnego „Czas pracy kierowców a wypadki drogowe” zorganizował 

łącznie 3 szkolenia. Największym zainteresowaniem cieszyło się wspólne przedsięwzięcie 

Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu, Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu 

Drogowego oraz Dolnośląskiego Stowarzyszenia Przewoźników Międzynarodowych we 

Wrocławiu. 

Podczas seminarium, w którym uczestniczyło około 70 osób, wystąpienia 

wprowadzające wygłosili  Maria Michoń - z - ca Okręgowego Inspektora Pracy we 

Wrocławiu, Dariusz Przybytniowski - Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu 

Drogowego oraz Jerzy Tyczyno - Dyrektor Biura Zarządu Dolnośląskiego Stowarzyszenia 

Przewoźników Międzynarodowych  we Wrocławiu. Omówiono takie tematy jak : „Przepisy 

prawne i rozliczanie czasu pracy kierowców”, „Kontrola czasu pracy i zasad wykonywania 

przewozów”  oraz „Niedozwolone manipulacje w tachografach”, a także przekazano 
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przybyłym przygotowane publikacje dotyczące czasu pracy kierowców oraz materiały 

promujące temat. 

Natomiast podczas  działań informacyjno-edukacyjnych „Budowa. STOP wypadkom” 

w OIP Wrocław przeprowadzono łącznie 27 szkoleń, w których udział wzięło 248 

pracodawców, 44 przedsiębiorców nie będących pracodawcami, 206 pracowników kadry 

kierowniczej budów oraz 106 pracowników służby bhp wykonujących prace na budowach. 

Szkolenia prowadzone były na 19 budowach,  8 szkoleń zorganizowano poza terenami 

budów, tj. w OS PIP we Wrocławiu – 2 szkolenia oraz Oddziałach OIP Wrocław  (w Legnicy, 

w Wałbrzychu, w Jeleniej Górze, w Kłodzku)  - 6 szkoleń. 

W roku sprawozdawczym Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu w ramach 

działań prewencyjno – promocyjnych, innych niż wskazane w harmonogramie, przeprowadził 

łącznie 52 szkolenia z zakresu prawa pracy i bhp, w których wzięło udział łącznie 

1386 podmiotów. 

Ponadto pracownicy OIP  we Wrocławiu ponad 27 razy popularyzowali wiedzę 

z zakresu prawa pracy, legalności zatrudnienia i bhp podczas targów pracy, imprez 

tematycznych, dni otwartych, konferencji, seminariów organizowanych lub 

współorganizowanych przez partnerów społecznych, związki zawodowe, stowarzyszenia, 

organizacje pracodawców, uczelnie wyższe itp. Ogółem popularyzacją objęto 

501 podmiotów.  

Jednocześnie pracownicy OIP we Wrocławiu uczestniczyli w spotkaniach 

z przedstawicielami placówek naukowo – badawczych, stowarzyszeń, ponadzakładowych 

organizacji związkowych itp., gdzie mieli możliwość wymiany wiedzy i doświadczeń 

z zakresu prawnej ochrony pracy oraz bhp, a także wypracowywanie dobrych praktyk czy 

zaplanowanie wspólnych przedsięwzięć w tym temacie. 

Wśród najważniejszych wydarzeń, należy wskazać zorganizowaną 12 kwietnia 2019 r. 

na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego konferencję 

naukową „PRAWO PRACY. DOCTRINA ET USU. Państwowa Inspekcja Pracy wczoraj, dziś, 

jutro …”. Było to wspólne przedsięwzięcie Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu 

oraz Zakładu Prawa Pracy, Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetem 

Wrocławskiego. Podczas konferencji referaty wygłosili : dr Tomasz Kozłowski - nadinspektor 

pracy – kierownik oddziału w Ostrowie Wlkp., dr hab. Dariusz Makowski - Uniwersytet 

Łódzki; prof. dr hab. Mariusz Jabłoński - Uniwersytet Wrocławski. dr hab. Teresa Wyka - 

profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Łódzkiego; Łukasz Paroń - starszy inspektor pracy – 

główny specjalista Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu; dr Sebastian Kowalski - 

Uniwersytet Zielonogórski; dr Andrzej Jabłoński - Uniwersytet Wrocławski; dr Anna Dubowik - 

Uniwersytet Warszawski. 
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Konkurs 

W 2019 r. Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu przeprowadził także 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 sami pracodawcy 

kontaktowali się z urzędem w celu pozyskania informacji o regulaminie konkursu oraz 

terminach zgłoszeń.  Zainteresowaniem cieszy się również program prewencyjny „Zdobądź 

Dyplom PIP”.  

Wśród działań prewencyjnych podjętych w 2019 r. w zakresie edukacji szkolnej na 

wyróżnienie zasługuje konkurs „Poznaj swoje prawa w pracy” adresowany do uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych. W marcu 2019 roku Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu 

przeprowadził etap regionalny konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy”, do którego zgłosiło 

się 29 uczniów z 16 szkół ponadgimnazjalnych. W listopadzie 2019 roku wpłynęło do OIP we 

Wrocławiu 26 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 421 uczniów. Jednakże kilka szkół nie podało liczby uczestników 

etapu szkolnego. Łącznie w etapie regionalnym w lutym 2020r. weźmie udział 52 uczniów. 

Ponadto w związku z organizacją konkursu „Bezpieczne gospodarstwo rolne” 

pracownicy OIP we Wrocławiu wraz z przedstawicielami KRUS, ARiMR OR we Wrocławiu, 

PTUW wizytowali gospodarstwa rolne. Podczas tych wizyt zauważalny był wzrost liczby 

gospodarstw, które posiadają coraz nowsze maszyny i urządzenia. Na terenie województwa 

dolnośląskiego można zaobserwować gospodarstwa, potrafiące odnaleźć się w warunkach 

gospodarki rynkowej, które inwestują w nowe maszyny, ciągniki i kombajny zbożowe. 

Rolnicy coraz chętniej korzystają z doradztwa pracowników Okręgowego Inspektoratu 

Pracy podczas wizytacji związanych z konkursem, co ma wpływ na wprowadzanie rozwiązań 

technologicznych uwzględniających poprawę warunków bezpieczeństwa. Niejednokrotnie 

rolnicy wskazują iż zmiany dotyczące bezpieczeństwa w gospodarstwach następują dzięki 

działaniom popularyzującym prowadzonym przez pracowników PIP i KRUS.  

  Poradnictwo prawne i techniczne  

W 2019 r. w Okręgowym Inspektoracie pracy we Wrocławiu udzielono 7 310 porad 

niejednokrotnie obejmujących swoim zakresem różne zagadnienia, łącznie 10 871 tematów. 

Na ogólną liczbę  tematów porad prawnych i technicznych udzielonych w miejscach przyjęć 

interesantów w formie ustnej udzielono 6 506 porad, w formie pisemnej natomiast 613 porad. 
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Z dokonanej analizy zakresu tematycznego udzielonych w okresie sprawozdawczym 

porad prawnych i technicznych wynika, iż największe zainteresowanie dotyczyło informacji 

ze stosunku pracy – temat związany z tymi zagadnieniami wystąpił łącznie w 2 847 

przypadkach. Najczęściej występujące tematy dotyczyły: wynagrodzeń za pracę i innych 

świadczeń 2 083 przypadków, czasu pracy 1 334 przypadków, urlopów pracowniczych 841 

przypadków, uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem  przypadków 385. 

Oprócz porad udzielonych w łącznej liczbie 7  310, również w zakładach pracy 

inspektorzy udzielili pracodawcom, pracownikom i związkom zawodowym w czasie 

czynności kontrolnych 10 401 porad prawnych, 10 180 porad technicznych oraz 2 305 porad 

z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziemców w Polsce. Tematyka tych porad wynikała 

z konkretnych potrzeb zaistniałych w zakładach pracy.  

Odnosząc się do liczby udzielonych w 2019 r. porad zauważyć można tendencję 

spadkową w zakresie liczby udzielonych porad, co jest bezpośrednim efektem uruchomienia 

Centrum Poradnictwa PIP przy Głównym Inspektoracie Pracy. Pośrednio jest to również 

związane z dostępem w tym przedmiocie do sporych zasobów informacji w Internecie. 

W dobie społeczeństwa informacyjnego źródłem informacji stają się przede wszystkim 

powszechnie użytkowane nowe technologie. Co więcej, na podnoszenie świadomości 

prawnej wpływa również edukacja prawna. Niewątpliwie na spadek liczby porad ma również 

ogólna poprawa sytuacji ekonomicznej społeczeństwa, zarówno ze strony osób 

wykonujących pracę jak również podmiotów powierzających pracę. Należy również wskazać, 

iż ww. zjawisko jest równoważone przez wzrastającą tendencję liczby porady, które mają 

charakter wielopłaszczyznowy i udzielenie odpowiedzi na nie wymaga pogłębionej analizy 

prawnej oraz znajomości linii judykatury w danym obszarze prawa.  

 

Zakres przedmiotowy i podmiotowy ilustrują przedstawione poniżej tabele. 

Tabela 15 Tematyka udzielonych porad prawnych. 

Przedmiot porady Liczba porad 

Stosunek pracy 2 847 

Wynagrodzenia 2 083 

Czas pracy 1 334 

Urlopy pracownicze 841 

Uprawnienia zw.  z rodzicielstwem  385 

Ochrona pracy młodocianych 69 

Mobbing 116 

Dyskryminacja 56 

Rozwiązywanie z pracownikami stosunków pracy z 641 
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Informacje dotyczące podmiotów, które zgłosiły się o udzielenie porady w roku 2019 r. 

w miejscach przyjęć interesantów według kryterium podmiotowego przedstawia tabela nr 2. 

 

Tabela 16 Kryterium podmiotowe udzielonych w 2019 r. porad prawnych i technicznych. 

Podmioty zgłaszające się po porady Liczba porad 

Były pracownik 1 456 

Cudzoziemiec 254 

Inny 662 

Organ/urząd państwowy 16 

Organ/urząd samorządu terytorialnego 33 

Organizacje pracodawców 2 

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie 32 

Pracodawca/przedsiębiorca 790 

Pracownik niepełnosprawny 238 

Pracownik/pracownicy zbiorowo 3 718 

Rolnik indywidualny 2 

Służba bhp 17 

Społeczny inspektor pracy 15 

Związek Zawodowy 74 

Razem 7 310 

 

 Tematyka porad prawnych z zakresu stosunku pracy, których udzielono w 2019 roku  

w Okręgowym Inspektoracie Pracy we Wrocławiu dotyczyła w szczególności: zasad i trybu 

nawiązywania umów o pracę, zmian warunków umowy o pracę, ochrony prawnej przed 

rozwiązaniem stosunku pracy, kwestii ustalania okresu wypowiedzenia przy umowach na 

czas określony i nieokreślony, rozwiązywania umów o pracę bez wypowiedzenia, uprawnień 

pracowników w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z przepisami wypowiadania umów 

o pracę, zasad wydawania i prostowania świadectw pracy. Pojawiały się też pytania 

dotyczące możliwości jak najszybszego rozwiązania stosunku pracy przez pracownika 

z powodu zmiany pracodawcy.  

przyczyn niedotyczących pracowników 

Pozostałe 2 499 

Razem 10 871 
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Znaczny odsetek porad prawnych obejmował swym zakresem problem braku 

potwierdzenia na piśmie ustaleń co do rodzaju i warunków umowy o pracę, a nawet braku 

jakichkolwiek ustaleń co do formy zatrudnienia. Wiele wątpliwości budziły także kwestie 

związane z zatrudnianiem cudzoziemców.  

Pytania w zakresie wynagrodzenia za pracę najczęściej dotyczyły kwestii związanych 

z minimalną stawką godzinową przy umowie zlecenia, a w przypadku umów o pracę: terminu 

wypłaty wynagrodzeń, wynagradzania za pracę w niedzielę, święta, w porze nocnej, 

w dodatkowe dni wolne od pracy, oraz za pracę w godzinach nadliczbowych. Wątpliwości 

budziły także zagadnienia dotyczące świadczeń przysługujących pracownikom z tytułu 

podróży służbowej, świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz odpraw 

pieniężnych związanych z rozwiązaniem stosunku pracy. 

Normy czasu pracy, systemy czasu pracy, okresy rozliczeniowe, rozkłady czasu  pracy 

były najczęstszymi pytaniami z zakresu czasu pracy. Aktywną grupę stanowili również  

pracownicy zainteresowani przepisami dotyczącymi doby pracowniczej, pracy w godzinach 

nadliczbowych. Znaczna liczba porad dotyczyła również czasu pracy kierowców, 

pracowników służby zdrowia, osób niepełnosprawnych.  

W zakresie urlopów wypoczynkowych spory odsetek pytań dotyczył kwestii 

dotyczących zasad udzielania urlopu wypoczynkowego oraz wymiaru urlopu 

wypoczynkowego. Pojawiały się także często zagadnienia urlopów zaległych oraz urlopów 

wypoczynkowych osób niepełnosprawnych. W zakresie uprawnień związanych 

z rodzicielstwem najczęściej pytano o zasady udzielania urlopów macierzyńskich, urlopów 

rodzicielskich, urlopów ojcowskich oraz łączenia urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem 

pracy. Porady prawne dotyczyły także urlopów wychowawczych, ochrony pracownic w ciąży, 

kwestii związanych z zasadami dotyczącymi wykorzystywania opieki z art.188 kodeksu 

pracy, tj. uprawnienia przysługującego rodzicom dzieci do ukończenia 14 roku życia.  

Jeśli chodzi natomiast o porady techniczne to najczęściej pytano o kwestie dotyczące 

postępowania powypadkowego oraz dotyczące sporządzania protokołu powypadkowego. 

Dużo pytań w zakresie warunków pracy obejmowało kwestie dotyczące profilaktycznych 

badań lekarskich oraz szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad wydawania 

pracownikom odzieży i obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej oraz wypłacania 

pracownikom ekwiwalentu pieniężnego za używanie własnej odzieży roboczej, za pranie 

odzieży we własnym zakresie oraz obowiązków pracodawcy w zakresie zapewnienia 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 
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Porady udzielone związkom zawodowym  

W 2019 roku udzielono związkom zawodowym 125 porad prawnych i technicznych. 

Porady były udzielane w trakcie konferencji, spotkań, seminariów organizowanych 

w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu, oraz w innych miejscach 

prowadzenia różnego rodzaju przedsięwzięć w ramach działań prewencyjno-promocyjnych, 

np. w siedzibach stowarzyszeń, organizacji związkowych (OPZZ, NSZZ ”Solidarność”, ZNP). 

Spotkania takie często przybierają formę polemiki, dyskusji w zakresie obowiązujących 

przepisów. Przykładowo w biurze Oddziału Zarządu Regionu Dolny Śląsk NSZZ 

"Solidarność" w Wałbrzychu i w Świdnicy w ramach współpracy z partnerami społecznymi 

w trakcie 6 dyżurów prawnych udzielane były porady prawne dla członków związku. 

Niezależnie od powyższego udzielono 15 porad prawnych i technicznych Społecznym 

Inspektorom Pracy. 

Pytania związków zawodowych dotyczyły głównie zasad związanych z tworzeniem 

oraz zmianą regulaminów pracy i wynagradzania, interpretacji już zawartych zapisów 

w regulaminach wynagradzania, zasad działania związków zawodowych, reprezentatywności 

związku zawodowego, zasad tworzenia regulaminu oraz funkcjonowania Zakładowego 

Funduszu Świadczeń Socjalnych czy kwestii związanych ze sporami zbiorowymi. Porady 

prawne udzielone związkom zawodowym swoim zakresem tematycznym obejmowały także 

zagadnienia dotyczące stosunku pracy, czasu pracy oraz rozwiązywania umów o pracę 

z przyczyn niedotyczących pracowników. Niejednokrotnie związki zawodowe zasięgały opinii 

w trybie roboczym, przed podpisaniem wewnętrznych aktów normatywnych (układów 

zbiorowych, regulaminów pracy, pakietów socjalnych). Po porady prawne i techniczne 

najczęściej zgłaszały się organizacje związkowe takie jak: NSZZ Solidarność, „Solidarność” 

80, ZNP,  a także pozostałe związki branżowe, w tym OPZZ i FZZ .  

Porady prawne dotyczące równego traktowania w zatrudnieniu, molestowania 

i mobbingu 

W roku 2019 w Okręgowym Inspektoracie Pracy we Wrocławiu udzielono 181 porad 

dotyczących zagadnień związanych z równym traktowaniem w zatrudnieniu, zjawiskami  

molestowania i mobbingu. 

Należy zauważyć, iż „mobbing” i „dyskryminacja” to pojęcia często ze sobą mylone, 

niekiedy traktowane  przez interesantów jako synonimy.  

Problem mobbingu zgłaszali pracownicy, byli pracownicy oraz osoby reprezentujące 

pracowników, a większość ich pytań dotyczyła weryfikacji oceny określonych działań 

pracodawcy lub współpracowników. W wielu przypadkach pod pojęcie mobbingu podciągane 

były krótkotrwałe, często pojedyncze zachowania takie jak niekulturalne zachowanie 
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pracodawców, bezpośrednich przełożonych lub współpracowników. Padały również pytania 

o kompetencje PIP w zakresie przeciwdziałania zjawisku mobbingu. 

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. Pojawiło się kilkukrotnie również 

zagadnienie dotyczące dyskryminacji podczas rekrutacji. 
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IX. Współpraca krajowa i międzynarodowa 

 Współpraca krajowa 

Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu współdziałając z różnymi instytucjami 

i podmiotami działającymi na Dolnym Śląsku docenia 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.  

Posłowie, senatorowie, administracja centralna 

W 2019 r. 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, skupiały się przede 

wszystkim na bieżących problemach regionu. Omawiane były również działania  

i zamierzenia PIP. 

W ramach współpracy z parlamentarzystami w dniu 17 kwietnia 2019 r. w siedzibie 

Oddziału Okręgowego Inspektoratu Pracy - w Wałbrzychu odbyło się spotkanie 

przedstawicieli OIP we Wrocławiu tj. kierownika Oddziału w Kłodzku Zdzisława Kowalskiego, 

oraz kierownika Oddziału w Wałbrzychu Dariusza Klimeckiego, z Panią Magdaleną 

Szczurowską – asystentem posła na Sejm RP Anny Zalewskiej. Spotkanie było okazją do 

wymiany informacji nt. problemów z zakresu prawa pracy i bhp na podstawie sprawozdania 

z działalności OIP we Wrocławiu za rok 2018, występujących na terenie działania oddziału 

w Kłodzku oraz oddziału w Wałbrzychu.   

7 maja 2019 r. w Biurze Poselskim Posła na Sejm RP, miało miejsce spotkanie z Panią 

Moniką Wielichowską, mające na celu wymianę  informacji nt. problemów z zakresu prawa 

pracy i bhp, występujących na terenie działania oddziału w Kłodzku na podstawie 

sprawozdania z działalności OIP we Wrocławiu za rok 2018. 

10 maja 2019 r. Kierownik Oddziału OIP w Wałbrzychu spotkał się w Biurze Poselskim 

z posłem Ireneuszem Zyską. Spotkanie było okazją do przekazania sprawozdania 

z działalności OIP we Wrocławiu za rok 2018. 

Kolejnym spotkaniem o podobnej tematyce było spotkanie w dniu 17 maja 2019 r. 

kierownika Zdzisława Kowalskiego z senatorem Aleksandrem Szwedem. Ponadto spotkanie 

W roku 2019 inspektorzy Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu przeprowadzili  

3 kontrole na wniosek parlamentarzystów.  

 

 

 

 

 



 

  
Strona 131 

 

  

związane było także z wymianą informacji nt. spraw zgłaszanych przez mieszkańców 

w biurze senatorskim, aktów legislacyjnych dot. funkcjonowania Państwowej Inspekcji Pracy 

oraz aktualnej sytuacji na rynku pracy. 

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 2019 roku z ustaleń 

dokonywanych przez inspektorów sekcji legalności zatrudnienia, dokonywanych podczas 

kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców lub sam wnioskował o dokonanie stosownych 

działań kontrolnych. 

 

W ramach podpisanego w listopadzie 2016 r. porozumienia: „Umowa o współpracy 

partnerskiej” pomiędzy Okręgowym Inspektoratem Pracy we Wrocławiu a Dolnośląskim 

Wojewódzkim Urzędem Pracy, inspektorzy sekcji zajmującej się legalnością  zatrudnienia 

cudzoziemców kilkakrotnie w 2019 roku prowadzili szkolenia zarówno dla pracowników 

Powiatowych Urzędów Pracy województwa dolnośląskiego, jak i pracodawców, głównie 

w zakresie nowych zasad zatrudniania cudzoziemców. W szkoleniach, oprócz pracowników 

PIP, w rolach prelegentów uczestniczyli także przedstawiciele: placówek Straży Granicznej, 

oddziałów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego.  

W 2019 roku szkolenia odbyły się m.in. w Starostwie Powiatowym w Środzie Śląskiej- 

Powiatowym Urzędzie Pracy, Powiatowym Urzędzie Pracy w Oleśnicy, Powiatowym 

Urzędzie Pracy w Jeleniej Górze, Powiatowym Urzędzie Pracy w Trzebnicy.  

Urzędu 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 

W 2019 roku przeprowadzono 11 kontroli na wniosek wojewody i marszałka oraz 

skierowano do tych organów 176 powiadomień o wynikach kontroli prowadzonych przez 

wrocławskich inspektorów. 
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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 

Pana Zdzisława Kowalskiego w dniu 23 października 2019 r. w Konferencji Partnerstwa 

Lokalnego nt. „Pracodawca – Partner na rynku pracy” organizowanej w ramach Europejskich 

Dni Pracodawców 2019 w powiecie ząbkowickim.  

10 stycznia 2019r. w oddziale inspekcji pracy w Jeleniej Górze, obyło się posiedzenie 

Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Jeleniogórskim, której 

członkiem jest kierownik oddziału PIP Mirosław Kocuba. Podczas spotkania omówiono m.in. 

wykonanie zadań w 2018 roku oraz plan działania Rady na 2019 rok, w tym organizację 

konferencji w ramach  Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych. W marcu 2019 roku 

odbyło się kolejne posiedzenie Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy 

Staroście Jeleniogórskim – tym razem zorganizowane w Domu Pomocy Społecznej 

w Kowarach. 

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 lutym 2019 roku Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu przyjął zaproszenie 

Zachodniej Izby Gospodarczej do udziału w projekcie dot. promowania umiejętności 

podejmowania decyzji dotyczących równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, 

jako instytucja doradcza. 

W dniu 12 kwietnia 2019 r.  na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii 

Uniwersytetu Wrocławskiego odbyła się konferencja naukowa „PRAWO PRACY. 

DOCTRINA ET USU. Państwowa Inspekcja Pracy wczoraj, dziś, jutro …”. Było to 

wspólne przedsięwzięcie Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu oraz Zakładu Prawa 

Pracy, Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetem Wrocławskiego. 
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Wystąpienia wprowadzające wygłosili:  prof. dr 

hab. Karol Kiczka – dziekan Wydziału Prawa, 

Administracji i Ekonomii Uniwersytetu 

Wrocławskiego, Małgorzata Łagocka – okręgowy 

inspektor pracy we Wrocławiu oraz  prof. dr hab. 

Tadeusz Kuczyński – kierownik Zakładu Prawa 

Pracy, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii 

Uniwersytetu Wrocławskiego.  

 

Konferencja podzielona była na dwa moduły. 

Pierwszy moduł dotyczył historii rozwoju 

i przeobrażeń urzędu. Referaty wygłosili: 

dr Tomasz Kozłowski - nadinspektor pracy – 

kierownik oddziału w Ostrowie Wlkp., dr hab. 

Dariusz Makowski - Uniwersytet Łódzki; prof. dr 

hab. Mariusz Jabłoński - Uniwersytet 

Wrocławski. Natomiast drugi moduł prezentował 

instrumentarium prawne stosowane przez inspektorów pracy w działaniach kontrolno - 

nadzorczych oraz aktualne kierunki orzecznictwa w sferze spraw związanych z ochroną 

pracy i technicznym bezpieczeństwem pracy. W tej części referaty wygłosili: dr hab. Teresa 

Wyka - profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Łódzkiego; Łukasz Paroń - starszy inspektor 

pracy – główny specjalista Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu; dr Sebastian 

Kowalski - Uniwersytet Zielonogórski; dr Andrzej Jabłoński - Uniwersytet Wrocławski;  

dr Anna Dubowik - Uniwersytet Warszawski. Każdy moduł  wieńczyła burzliwa dyskusja 

oraz pytania do prelegentów. W konferencji wzięło udział ponad 150 osób w tym 

przedstawiciele środowisk naukowych, inspektorów pracy  oraz partnerów instytucjonalnych, 

a także pracodawcy i związki zawodowe. 

W kwietniu  2019 roku w siedzibie Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu 

odbył się etap regionalny „Konkursu dla pracowników młodocianych zatrudnionych 

Fot.  15 Konferencja OIP Wrocław / uniwersytet WRO 
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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. Natomiast 22 listopada 2019 r. 

w Teatrze Starym w Bolesławcu odbyła się Gala wręczania nagród w konkursie „Najlepszy 

nauczyciel zawodu” zorganizowana przez Cech Rzemiosł Różnych w Bolesławcu. 

Uczestnikiem gali był Mirosław Kocuba – Kierownik oddziału w Jeleniej Górze. 

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 udzielano porad prawnych i technicznych w ramach 

kampanii informacyjnej „Pracuję legalnie” oraz „Kultura bezpieczeństwa”. Zainteresowane 

osoby mogły otrzymać bezpłatne informacje oraz publikacje z zakresu prawa pracy i bhp. 

4 kwietnia 2019 r. przeprowadzony został finał XIV edycji wojewódzkiego konkursu 

„Wiedzy o zasadach BHP dla młodzieży zatrudnionej w ramach OHP”. Organizatorami 

konkursu była Dolnośląska Wojewódzka Komenda OHP oraz Okręgowy Inspektorat Pracy 

we Wrocławiu.  

Inne instytucje, organizacje i związki zawodowe 

W roku 2019 efektywnie układała się współpraca z Zakładem Ubezpieczeń 

Społecznych – jego oddziałami i jednostkami terenowymi, z którymi zorganizowano szereg 

imprez tematycznych i szkoleń. 

Przedstawiciele Państwowej  Inspekcja Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy we 

Wrocławiu oraz Oddziałów w Jeleniej Górze, Wałbrzychu, Kłodzku, Legnicy na początku 

roku uczestniczyli w zorganizowanych przez ZUS szkoleniach dla pracodawców/płatników  

z zakresu nowych przepisów dotyczących dokumentacji pracowniczej, natomiast we 

wrześniu w przedsięwzięciu „TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCY 2019”.   
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Fot.  17 wydarzenia w ramach „TYGODNIA PRZEDSIĘBIORCY” 

Podczas tego przedsięwzięcia organizowane były 

bezpłatne seminaria tematyczne,  konsultacje 

dotyczące usług oferowanych przez ZUS, a także 

udzielane porady ekspertów ZUS i instytucji 

współpracujących, w tym m.in. Państwowej 

Inspekcji Pracy. W trakcie spotkań poruszana 

była  problematyka legalnego zatrudniania w 

Polsce oraz promowane były istotne założenia 

kampanii PIP  „Pracuję legalnie”.  

 

Podsumowaniem całego wydarzenia, w tym również 3-letniej kampanii „Pracuje legalnie” 

było zorganizowane 27 września 2019 r. seminarium pt.: Rola i obowiązki pracodawcy na 

transgranicznym rynku pracy, które zgromadziło w Ośrodku Szkolenia Państwowej  

Inspekcji Pracy ponad 150 osób.   

Podczas seminarium omówione zastały takie tematy jak : 

1. Szanse i zagrożenia dla dolnośląskich pracodawców na transgranicznym rynku pracy. 

2. Legalność zatrudnienia a prawo do świadczeń. Wykonywanie pracy przez cudzoziemców 

w Polsce. 

3. Dokumentacja wymagana przy zatrudnianiu cudzoziemców  

4. Wysyłam pracownika do pracy za granicę/wykonuję usługi w innym kraju w ramach 

zarejestrowanej w Polsce działalności – w jakim kraju opłacam składki? Umowa o pracę 

za granicą a działalność w Polsce - kiedy etat faktycznie zwalnia ze składek w Polsce? 

Konsekwencje dla ochrony ubezpieczeniowej.  

 

Przez cały czas wydarzenia dostępne były stoiska z doradcami oraz bezpłatne publikacje. 

 

Fot.  16 wydarzenia w ramach „TYGODNIA 

PRZEDSIĘBIORCY 
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Dużym zainteresowaniem cieszyły się wspólne przedsięwzięcia Okręgowego 

Inspektoratu Pracy we Wrocławiu, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział we 

Wrocławiu oraz KGHM Polska Miedź S.A.  

W dniu 24  października 2019 r. w Sali im. Prof. Jana Wyżkowskiego (budynek Centrali 

KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie) odbyło się seminarium „Substancje niebezpieczne 

pod kontrolą”.  

 

Patronatem honorowym ww. przedsięwzięcie 

objął Wiceprezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. 

Radosław Stach. Wystąpienia wprowadzające 

wygłosili: Małgorzata Łagocka  - okręgowy inspektor 

pracy we Wrocławiu, Krzysztof Graba – naczelnik 

Wydziału Orzecznictwa Lekarskiego i Prewencji 

ZUS we Wrocławiu oraz Radosław Stach - 

wiceprezes zarządu KGHM Polska Miedź S.A.  

Podczas seminarium omówiono takie tematy jak: „Ograniczanie ryzyka zawodowego 

związanego z substancjami niebezpiecznymi”; „Ołów i arsen  w KGHM – profilaktyka 

medyczna związana z tym zagrożeniem w kopalniach i hutach oraz udział MCZ 

w działaniach dla monitorowania zagrożenia Pb i As mieszkańców LGOM” (dr Leszek 

Gruszczyński kierownik Poradni Medycyny Pracy KGHM);„Krystaliczna krzemionka w KGHM 

Polska Miedź S.A.”; „Świadome użytkowanie ochron układu oddechowego - rola 

dopasowania”. Moderatorami seminarium byli Barbara Serafinowska – nadinspektor pracy 

w Okręgowym Inspektoracie Pracy we Wrocławiu oraz Jarosław Murdzek – główny inżynier 

ds. BHP w Departamencie BHP i Ryzyka Zawodowego KGHM. Podsumowania seminarium 

dokonał Adam Chyliński – dyrektor Departamentu BHP i Ryzyka Zawodowego KGHM, 

a uczestniczyło w nim ponad 100 osób. 

Fot.  18  seminarium „SUBSTANCJE NIEBEZPIECZNE POD KONTROLĄ” 
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Fot.  19 seminarium „CZAS PRACY KIEROWCÓW” 

W dniu 14 listopada 2019 r. w Ośrodku Szkolenia PIP odbyło się seminarium pn. 

„Czas pracy kierowców a wypadki drogowe”. Było to wspólne przedsięwzięcie 

Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu, Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu 

Drogowego oraz Dolnośląskiego Stowarzyszenia Przewoźników Międzynarodowych 

we Wrocławiu.  

 

Podczas seminarium omówiono takie 

tematy jak: przepisy prawne i rozliczanie 

czasu pracy kierowców, kontrola czasu 

pracy i zasad wykonywania przewozów 

niedozwolone manipulacje w tachografach. 

W seminarium uczestniczyło około 70 osób. 

 

 

 

 

 

W roku 2019 inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu 

przeprowadzili, na wniosek związków zawodowych następujące szkolenia/dyżury prawne: 

 7 marca 2019 r.,11 kwietnia 2019 r., 6 czerwca 2019 r., 4 lipca 2019 r., 12 września 

2019r., 3 października 2019 r., dyżur prawny w biurze Oddziału Zarządu Regionu 

Dolny Śląsk NSZZ "Solidarność" w Wałbrzychu i w Świdnicy w trakcie którego 

udzielane były porady prawne dla członków związku; 

 W maju, październiku i listopadzie 2019 – na wniosek Rady Wojewódzkiej OPZZ we 

Wrocławiu przeprowadzono szkolenia i spotkania z przewodniczącymi zw. 

zawodowych z ramienia OPZZ, dotyczące prawnej ochrony pracy i technicznego 

bezpieczeństwa pracy. Szkolenia te są już realizowane cyklicznie, wpisując się 

w stały kalendarz spotkań w ramach wzajemnej współpracy; 

 16 kwietnia 2019 r. na wniosek NSZZ Solidarność Pracowników Wojska 

przeprowadzono szkolenie obejmujące zagadnienia mobbingu, naruszenia dóbr 

osobistych pracowników w miejscu pracy oraz stresu; 

 25 września 2019 r. na wniosek Społecznej Inspekcji Pracy ArcelorMittal Poland S.A. 

Oddział w Zdzieszowicach szkolenie dla nowo wybranych SIP w zakresie prawnej 

ochrony pracy; 

 3 października 2019 r. szkolenie w  zakresie zmian w prawie pracy na wniosek Sekcji 

Krajowej Elektrociepłowni i Ciepłowni Ogólnokrajowego Zrzeszenia Związków 

Zawodowych Pracowników Ruchu Ciągłego oraz Międzyzakładowej Organizacji 
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Związkowej Związku Zawodowego  Pracowników Ruchu Ciągłego przy Kogeneracji 

S.A.; 

 19 października 2019 r. szkolenie na wniosek Związku Zawodowego Budowlani 

Zarząd Okręgu Dolnośląskiego we Wrocławiu dla przedstawicieli związku 

zawodowego w zakresie prawnej ochrony pracy ze szczególnym uwzględnieniem 

nowelizacji przepisów prawa pracy; 

 7 listopada 2019 r. szkolenie w zakresie zmian w przepisach Kodeksu pracy w Biurze 

Oddziału Zarządu Regionu Dolny Śląsk NSZZ Solidarność w Świdnicy ; 

 7 listopada 2019 r. – szkolenie dla Związku Zawodowego Inżynierów i techników 

Okręgu Dolnośląskiego z zakresu zmian w prawie pracy; 

 9 grudnia 2019 r.- szkolenie dla przedstawicieli Związku Nauczycielstwa Polskiego  

w Szkole Podstawowej w Borowej w zakresie zakładowego funduszu świadczeń 

socjalnych  i uprawnień związków zawodowych; 

 10 kwietnia 2019 r.- Polkowice – szkolenie na wniosek Organizacji Związków 

Zawodowych KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Rudna” dla 

społecznych inspektorów pracy ; 

 11 maja 2019 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 ; 

 15 maja 2019 r.- Szklarska Poręba – szkolenie społecznych inspektorów pracy 

z KGHM Polska Miedź S.A.O/ZG „Lubin” ; 

 19 czerwca 2019 r. – spotkanie/szkolenie w Biurze  Zarządu Regionu Dolny Śląsk 

NSZZ „Solidarność” w Kłodzku z działaczami, a także przewodniczącymi komisji 

zakładowych NSZZ „Solidarność”; 

 6 września 2019 r. udział w Akademii Górniczej w związku z obchodami 45-lecia 

funkcjonowania Oddziału Zakłady Górnicze „Rudna”; 

 9 października 2019 r.- Polkowice – szkolenie na wniosek Organizacji Związków 

Zawodowych KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Rudna” dla 

społecznych inspektorów pracy. 

 

W dniu 24 kwietnia 2019 r. w Ośrodku Szkolenia PIP we Wrocławiu odbyły się 

uroczystości związane z obchodami Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy  

i Chorób Zawodowych. Gospodarzem konferencji pn. „Dialog społeczny w świetle 

dynamicznie zmieniającej się sytuacji na rynku pracy” był przewodniczący dolnośląskiej 

„Solidarności” Kazimierz Kimso. Gośćmi honorowymi konferencji stanowiącej część 

obchodów przypadającego 28 kwietnia Światowego Dnia Pamięci Ofiar przy Pracy i Chorób 
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Zawodowych byli biskup pomocniczy wrocławski Jacek Kiciński oraz zastępca głównego 

inspektora pracy Bogdan Drzastwa. Uczestnikami konferencji byli także Małgorzata Łagocka, 

okręgowy inspektor pracy we Wrocławiu oraz zastępca  OIP ds. nadzoru Andrzej Podgórski. 

Ponadto w spotkaniu licznie uczestniczyli przedstawiciele organizacji związkowych, 

organizacji pracodawców i przedsiębiorców, służby bhp, społecznej inspekcji pracy, nauki. 

Wyróżniającą się wysokim poziomem merytorycznym część roboczą konferencji 

zdominowały referaty zaproszonych ekspertów tj. Kazimierza Kimso, Barbary 

Serafinowskiej, Wioletty Cichly, Łukasza Kapicy. W drugiej części spotkania odbyła się 

niezwykle interesująca i twórcza dyskusja panelowa z udziałem zaproszonych gości. 

Panelistami byli dr Tomasz Wójcik, przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ 

„Solidarność” na Politechnice Wrocławskiej, nadinspektor Barbara Serafinowska, Marek 

Woron, Kanclerz BCC oraz Paweł Chabiński, Kierownik Wszechnicy SIP. 

W sierpniu 2019 r. – jak co roku przedstawiciele OIP we Wrocławiu oraz oddziałów 

zamiejscowych brali udział w uroczystościach upamiętniających podpisanie „Porozumień 

sierpniowych” i powstanie NSZZ „Solidarność”. 

Corocznie organizowane są również obchody „Światowego Dnia Osób 

Niepełnosprawnych” w Jeleniej Górze, z inicjatywy Jeleniogórskiego Forum Organizacji 

Osób Niepełnosprawnych  w Jeleniej Górze.  

Inne urzędy, w tym organy nadzoru i kontroli nad warunkami pracy 

Inne organy nadzoru i kontroli, w tym kontroli nad warunkami pracy, to te instytucje,  

z którymi Okręgowy Inspektorat Pracy w swym codziennym funkcjonowaniu współpracuje 

najczęściej i w najszerszym zakresie. Współpraca dotyczyła problematyki będącej sferą 

działania ww. organów, jej formy były dostosowywane do potrzeb, a realizacja opierała się 

na zapisach porozumień zawartych tak na szczeblu centralnym, jak i okręgów. 

W roku 2019 dzięki współpracy i zaangażowaniu Regionalnej Dyrekcji Lasów 

Państwowych we Wrocławiu, przedstawiciele Okręgowego Inspektoratu Pracy we 

Wrocławiu przeszkolili około 78 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 dniu 12 września 2019 r. w siedzibie Nadodrzańskiego Oddziału Straży 

Granicznej w Krośnie Odrzańskim Okręgowi Inspektorzy Pracy w Poznaniu, Wrocławiu 

i Zielonej Górze zawarli porozumienie w sprawie zasad współpracy z Komendantem 

Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim. Zgodnie z zawartym 

porozumieniem,  w zakresie swoich uprawnień i na terenie objętym terytorialnym zasięgiem 
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działania tj. na terenie województwa wielkopolskiego, dolnośląskiego, strony porozumienia 

będą podejmować wspólne przedsięwzięcia w zakresie zapobiegania i zwalczania 

powierzania nielegalnego wykonywania pracy cudzoziemcom, nielegalnego wykonywania 

pracy przez cudzoziemców, naruszania praw cudzoziemców związanych z wykonywaniem 

pracy zarobkowej oraz handlu ludźmi do pracy przymusowej. 

 

Tabela 17 Współdziałanie OIP Wrocław z organami nadzoru nad warunkami pracy oraz innymi instytucjami 

Wyszczególnienie 
Kontrole 

wspólne 

Kontrole na 

wniosek organu 

współdziałającego 

Zawiadomienie  

o wynikach kontroli 

prowadzonej 

samodzielnie przez 

OIP 

Państwowa Inspekcja Sanitarna 1 1 7 

Urząd Dozoru Technicznego 1 1 53 

Urząd Transportu Kolejowego 0 2 3 

Prokuratura 0 4 14 

Policja 20 15 15 

Straż Graniczna 52 9 146 

Straż Pożarna 0 0 5 

Państwowy Nadzór Budowlany 1 3 13 

PFRON 0 1 1 

Urząd celny 0 2 19 

Urząd skarbowy, UKS, IS 0 25 47 

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy 0 0 6 

Powiatowe urzędy pracy 0 18 28 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 4 20 98 

Urzędy górnicze 0 1 2 

Rzecznik Praw Obywatelskich 0 1 2 

Inspekcja Ochrony Środowiska 0 0 3 

GIODO 0 0 2 

Inspekcja Transportu Drogowego 0 0 1 

 

W ramach współpracy z Komendantem Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży 

Granicznej  im. gen. bryg. Wilhelma Orlika – Rückemanna w Lubaniu, od lutego 2019 roku 

do sierpnia 2019 r. - przedstawiciele OIP we Wrocławiu prowadzili szkolenia dla 

funkcjonariuszy straży z tematu „Praktyka kontrolna inspektora pracy w toku kontroli 

legalności zatrudnienia cudzoziemców”. Ponadto przedstawiciele OIP uczestniczyli 

w uroczystościach obchodów kolejnej rocznicy powstania Szkoły SG w Lubaniu. 

W dniu 27 czerwca 2019 roku w siedzibie Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji 

Pracy we Wrocławiu, odbyło się podsumowanie konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 

2019, 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.  



 

  
Strona 141 

 

  

W czasie wizytacji gospodarstw rolnych komisja konkursowa zwracała uwagę na czynniki, 

które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego. Oceniano między innymi stan 

budynków gospodarczych, stan techniczny ciągników i maszyn rolniczych, przyczep, pilarek, 

drabin, instalacji elektrycznych, zabezpieczeń przeciwpożarowych, warunków bytowania  

i obsługi zwierząt. Zgodnie z postanowieniami regulaminu, do etapu wojewódzkiego 

Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne, zakwalifikowano  

12 indywidualnych gospodarstw rolnych. W miesiącu czerwcu 2019 r. Wojewódzka Komisja 

Konkursowa, dokonała wizytacji 12 gospodarstw. Pracownicy Okręgowego Inspektoratu 

Pracy we Wrocławiu w ramach konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”  przeprowadzili 

łącznie 77 wizytacji gospodarstw rolnych województwie dolnośląskim. 

 

We współpracy z Dolnośląskimi Ośrodkami Doradztwa Rolniczego przez cały 2019 

rok, na terenie działalności okręgu wrocławskiego organizowano szereg szkoleń oraz imprez 

tematycznych, pikników, konkursów z zakresu wiedzy rolniczej i znajomości przepisów bhp 

dla producentów rolnych i mieszkańców terenów i wiejskich. Ww. wydarzenia były okazją do 

popularyzacji zagadnień związanych z bezpieczeństwem podczas prac rolnych, a także do 

dystrybucji materiałów wydawniczych poświęconych tej tematyce.  

 

W dniu 22 listopada 2019 roku  

w Ośrodku Szkolenia PIP  odbył 

się  finał Olimpiady wiedzy 

z zakresu bhp w rolnictwie dla 

uczniów dolnośląskich szkół 

o profilu rolniczym. Organizatorem 

olimpiady był Okręgowy Inspektorat 

Pracy we Wrocławiu oraz Oddział 

Regionalny Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego we 

Wrocławiu. Podstawowym celem 

olimpiady było upowszechnienie wśród uczniów szkół rolniczych zasad bezpiecznej pracy 

w rolnictwie oraz pogłębienie, ugruntowanie wiedzy i umiejętności z tego zakresu.  

 

 

 

 



 

  
Strona 142 

 

  

 Współpraca międzynarodowa 

We wrześniu 2019 roku pracownicy 

Okręgowego Inspektoratu Pracy we 

Wrocławiu   uczestniczyli w Lubaniu 

w wydarzeniu o randze międzynarodowej.  

W Łużyckim Centrum Rozwoju odbyło się, 

zorganizowane przez Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych Oddział w Wałbrzychu, 

Inspektorat w Lubaniu, poradnictwo 

polsko-czesko-niemieckie.  

Wydarzenie skierowane było dla 

osób pracujących w Niemczech lub Czachach, osób prowadzących lub chcących prowadzić 

działalność gospodarczą w Niemczech lub Czechach oraz wszystkich zainteresowanych 

tematyką prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Poradnictwo podzielone było na dwie 

części – panel wykładowy oraz doradztwo. Wśród wykładowców znaleźli się przedstawiciele 

Czeskiej Administracji  Zabezpieczenia Społecznego, Straży Granicznej, Okręgowego 

Inspektoratu Pracy we Wrocławiu, Urzędu Skarbowego, Powiatowego Urzędu Pracy oraz 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Natomiast indywidualnych porad udzielali eksperci 

z Česká Správa Sociálního Zabezpečení w zakresie świadczeń emerytalno-rentowych dla 

osób pracujących w Czechach, doradca z Oddziału ZUS w Nowym Sączu w zakresie 

świadczeń emerytalno-rentowych dla osób pracujących w Czechach, doradcy z Oddziału 

ZUS w Opolu i Oddziału ZUS w Wałbrzychu w zakresie niemieckich i polskich świadczeń 

emerytalno-rentowych, eksperci z Powiatowego Urzędu Pracy w zakresie ofert pracy  

i dofinansowania prowadzenia działalności gospodarczej, eksperci z Państwowej Inspekcji 

Pracy w zakresie prawa pracy, eksperci z Urzędu Skarbowego w zakresie praw 

i obowiązków podatkowych, eksperci z Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie 

ubezpieczenia zdrowotnego. 
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X. Podsumowanie i wnioski 

W roku 2019, będącym 100 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 2019 inspektorzy pracy 

Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu przeprowadzili 6 683 kontrole, w 5 798 

podmiotach gospodarczych, obejmując swoimi czynnościami 535 560 pracujących. 

Kontrolami objęto szeroki zakres tematyczny i ukierunkowano je 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 

2019, 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”.  

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.: wynagrodzeń za pracę i innych świadczeń, czasu pracy, urlopów 

pracowniczych, uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem, mobbingu, 

rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.  

W ramach działalności kontrolno-nadzorczej, w obszarze prawnej ochrony pracy, 

w Okręgowym Inspektoracie Pracy we Wrocławiu w 2019 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 były obejmowane 

kontrolami w dniach obowiązywania zakazu handlu. U przedsiębiorców prowadzących 

jednostki o powierzchni powyżej 300 m2 oraz u przedsiębiorców prowadzących jednostki do 

300 m2 , podobnie jak w zeszłym roku, stwierdzono błędną interpretację przepisów 
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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”. 

 

W roku sprawozdawczym podjęto kontrole w zakresie nowego rodzaju zadań 

przypisanych Państwowej Inspekcji Pracy - „Przestrzeganie przepisów dotyczących 

pracowniczych planów kapitałowych”. Kontrole miały charakter pilotażowy z uwagi na fakt, iż 

nie wszystkich pracodawców obowiązują jeszcze nowe przepisy. W toku kontroli ustalono, że 

pracodawcy zawarli umowy o zarządzanie Pracowniczym Planem Kapitałowym i umowy  

o prowadzenie. W 2019 roku do Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu nie wpłynęły 

skargi, których zakres tematyczny związany był z tym zagadnieniem. 

Nadal podejmowana była szeroko zakrojona działalność kontrolna w sprawie 

legalności pobytu i pracy cudzoziemców. W związku z licznym napływem pracowników 

z zagranicy przeprowadzono dużą liczbę kontroli, zwłaszcza wychodząc na przeciw zjawisku 

wykonywania pracy przez cudzoziemców w części dotyczącej zgodności warunków 

w oświadczeniu lub zezwoleniu na pracę z faktycznymi warunkami pracy – co generuje 

szereg nieprawidłowości definiowanych jako nielegalne zatrudnienie bądź powierzenie pracy.   

Kontrole przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, 

w roku 2019 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 

wyrobów w zakresie oceny ich zgodności z wymaganiami zasadniczymi – działania 

realizowane w ramach nadzoru rynku.  

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 2019 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 
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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 2019 r. wskazują, że zdecydowana 

większość skontrolowanych podmiotów stwarzających zagrożenia dla pracowników 

zatrudnionych na budowach oraz przy budowie dróg to podmioty małe, zatrudniające kilka 

lub kilkanaście osób, o stosunkowo małym potencjale finansowym. Stwierdzona liczba 

zagrożeń występujących w ich działalności jest natomiast duża. 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. Nadto w 2019 roku w sposób szczególny zwracano uwagę na eksploatację 

żurawi wieżowych i szybkomontujących. W trakcie przeprowadzanych kontroli nie 

stwierdzono przypadków eksploatacji żurawi bez aktualnych decyzji Urzędu Dozoru 

Technicznego dopuszczających urządzenia do eksploatacji, nieprawidłowości w zakresie 

czasu pracy operatorów żurawi oraz wyposażenia kabin żurawi w urządzenia wskazane 

w rozporządzeniu. Nieprawidłowości dotyczyły zarówno naruszeń w sferze dokumentacji, np. 

braku instrukcji bezpieczeństwa prac transportowych prowadzonych przy użyciu żurawia jak 

również przepisów technicznego bezpieczeństwa pracy, np. wyposażenia sygnalisty 

i hakowego w elementy odzieży lub wyposażenia, które są widoczne z kabiny operatora 

żurawia i które odróżniają ich od pozostałych pracowników, 

W 2019 r. przeprowadzono kontrole wyrobów w zakresie oceny ich zgodności  

z wymaganiami zasadniczymi – działania realizowane w ramach nadzoru rynku. Uzyskane  

dane potwierdzają, że nakłanianie podmiotów do dobrowolnego usunięcia wad wyrobów jest 

receptą na zwiększenie skuteczności organów PIP w zakresie nadzoru rynku oraz skraca 

wyraźnie czas potrzebny na osiągnięcie celu.  

Odnosząc się do wyników kontroli zawodowych w zakładach produkujących wyroby 

tartaczne i wyroby z drewna należy zauważyć, że u większości podmiotów, które nie były 

wcześniej kontrolowane przez organy Państwowej Inspekcji Pracy, stwierdzono istotne 

nieprawidłowości powodujące bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia pracowników 

skutkujące wydaniem decyzji wstrzymania prac, wstrzymania eksploatacji maszyn bądź 

decyzji podlegających rygorowi natychmiastowego wykonania. W szczególności w zakresie 
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braku odpowiednich urządzeń ochronnych, głownie osłon przy eksploatowanych 

w zakładach maszynach i urządzeniach do obróbki drewna. To potencjalnie te uchybienia 

stanowią największe zagrożenie dla pracowników. 

W roku 2019, 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, 

 kontrole budów – inne. 

Realizacja tych zadań przyczyniła się do zgłębienia wiedzy na temat nieprawidłowości 

występujących w naszym regionie w branży turystycznej, a jednocześnie pozwoliła na 

wyeliminowanie w kontrolowanych zakładach występujących zagrożeń. 

Oprócz działań kontrolno-nadzorczych, Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu, 

w roku 2019, prowadził także szereg działań w obszarze prewencji i promocji. Do działań 

tych należały programy i akcje prewencyjne, konkursy i szkolenia. W ramach tych działań 

Urząd prowadził dialog z pracodawcami i pracownikami, oferując im pomoc w charakterze 

tzw. doradcy, inspirując do podejmowania wysiłków na rzecz poprawy warunków pracy 

i zachęcając do udziału w upowszechnianiu dobrych praktyk i najlepszych przykładów. 

Działania te zyskują na znaczeniu i kierowane są do coraz szerszej grupy odbiorców. 

W 2019 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 2019, 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. 
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XI. Załączniki 

1. Dane statystyczne z działalności kontrolno-nadzorczej Okręgowego 
Inspektoratu Pracy we Wrocławiu w 2019 r 

 

Sprawozdanie sporządziła:  
Sekcja Prawna  
w Okręgowym Inspektoracie Pracy 
we Wrocławiu 

 




