
SPRAWOZDANIE
Okręgowego Inspektora Pracy

z działalności
Okręgowego Inspektoratu Pracy

w Szczecinie w 2020 roku





Szanowni Państwo,

Sprawozdanie z działalności Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie w 2020
roku zawiera informacje i dane o wszystkich działaniach kontrolno-nadzorczych oraz
prewencyjnych, edukacyjnych i informacyjnych realizowanych przez pracowników
Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie w roku 2020.

Rok 2020 był rokiem wyzwań, z którymi zmierzyć się musieli wszyscy uczestnicy
rynku pracy. Obawy o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich, a także lęk przed utratą pracy
lub pogorszeniem jej warunków stały się smutnym znakiem szczególnym czasu pandemii.
Ryzyko zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 wymusiło na wszystkich nowe podejście do
wykonywania pracy, w tym świadczenie jej w bezprecedensowym dotychczas wymiarze
w formie zdalnej. Powodowało to liczne problemy i wątpliwości, w których rozwiązywanie
solidarnie zaangażowały się wszystkie podmioty działające na rynku pracy. Nie brakowało
w tym czasie przykładów heroicznych postaw, szczególnie wśród pracowników służby
zdrowia oraz służb odpowiedzialnych za walkę z pandemią. Po raz kolejny w historii
udowodniliśmy, że nasza narodowa wrażliwość i solidarność nie są pojęciami słownikowymi,
ale kryje się za nimi wspólna odpowiedzialność za los całego społeczeństwa i drugiego
człowieka.

W 2020 r. inspektorzy pracy – pomimo obiektywnych trudności – przeprowadzili 2 307
kontroli, w trakcie których sprawdzali przestrzeganie przez pracodawców i przedsiębiorców
przepisów prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy. Podkreślić należy, że w dużej
mierze były to kontrole związane z badaniem skarg, które dotyczyły przede wszystkim
nieprawidłowości w zakresie wypłacania wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku
pracy. Ze względu na okoliczności niezwykłą rangę miało poradnictwo prawne i działania
informacyjne. Staraliśmy się w tym trudnym dla wszystkich okresie służyć rzetelną informacją
i profesjonalnymi poradami prawnymi, współpracując z naszymi partnerami społecznymi oraz
mediami.

Dziękuję pracownikom Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie za ich
zaangażowanie w realizację zadań i wysoki stopień społecznej wrażliwości. Dziękuję
partnerom społecznym, organizacjom związkowym i organizacjom zrzeszającym
pracodawców, w tym rzemieślników, a także instytucjom, urzędom i innym podmiotom, które
współpracowały z nami przy realizacji naszych zadań. Dziękuję również tym wszystkim
pracodawcom i przedsiębiorcom, którzy prowadzą swoją działalność przestrzegając zasad
i przepisów prawa pracy. Dzięki wspólnej i odpowiedzialnej pracy udało nam się w tym
trudnym okresie podejmować działania, pozwalające łagodzić skutki pandemii oraz chronić
życie i zdrowie wszystkich uczestników rynku pracy. Z nadzieją patrzymy w przyszłość,
wierząc, że 2021 rok będzie czasem długo wyczekiwanego spokoju i wytchnienia, a praca
będzie mogła odbywać się w normalnych warunkach.

Okręgowy Inspektor Pracy

Konrad Pachciarek







MISJA
PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY

„Misją Urzędu 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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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 w ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej
Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 786, z późn. zm.).
Państwowa Inspekcja Pracy podlega Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej. Nadzór nad
Państwową Inspekcją Pracy sprawuje Rada Ochrony Pracy, powoływana przez Marszałka
Sejmu RP. Strukturę organizacyjną Państwowej Inspekcji Pracy tworzą Główny Inspektorat
Pracy i 16 okręgowych inspektoratów pracy oraz Ośrodek Szkolenia we Wrocławiu.
Kontroli Państwowej Inspekcji Pracy podlegają:
- 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;

- podmioty świadczące usługi pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego, poradnictwa
zawodowego oraz pracy tymczasowej;

- agencje pośrednictwa pracy;
- pracodawcy delegujący pracowników na terytorium RP;
- 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.

Do zadań Państwowej Inspekcji Pracy należy:
- 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, której
prowadzenie jest uzależnione od uzyskania wpisu do tego rejestru i prowadzenia agencji
zatrudnienia zgodnie z warunkami określonymi w odrębnych przepisach;

- kontrola prowadzenia działalności przez podmioty, kierujące osoby w celu nabywania
umiejętności praktycznych, w tym odbywania praktyk absolwenckich, praktyk lub stażu
zawodowego, niebędących zatrudnieniem lub inną pracą zarobkową, zgodnie
z warunkami określonymi w odrębnych przepisach;

- 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 przepisów
o ocenie zgodności oraz prowadzenie postępowań w sprawie takich wyrobów, a także
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, a także nadzór nad przestrzeganiem warunków stosowania substancji
określonych przez Europejską Agencję Chemikaliów, 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 odrębnej ustawie o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych
oraz określonych w zezwoleniach na prowadzenie zakładów inżynierii genetycznej
i zgodach na zamknięte użycie mikroorganizmów genetycznie zmodyfikowanych,
w zakresie określonym w odrębnych przepisach;

- 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;

- 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 na pracę dzieci;
- wykonywanie zadań określonych w odrębnej ustawie o delegowaniu pracowników

w ramach świadczenia usług;
- 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 oraz szkolenia
zawodowego dla dzieci pracowników; pomocy udzielanej przez urzędy pracy;

- ściganie wykroczeń przeciwko prawom pracownika określonych w Kodeksie pracy,
w przepisach ustawy 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;
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- kontrola spełniania obowiązków określonych w prawie energetycznym, w zakresie:
posiadania koncesji, wpisu do rejestru i zgłoszenia do Prezesa URE infrastruktury paliw
ciekłych oraz spełnienia wymogu: prowadzenia sprzedaży, świadczenia usług
magazynowania lub przeładunku, a także przesyłania lub dystrybucji paliw ciekłych;

- kontrola wypłacania wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej
stawki godzinowej, zgodnie z przepisami ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;

- kontrola przestrzegania przepisów ustawy z 10.01.2018 r. o ograniczeniu handlu
w niedziele i święta oraz niektóre inne dni, w zakresie powierzania pracownikowi lub
zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu lub wykonywania czynności związanych
z handlem w placówkach handlowych;

- podejmowanie działań w zakresie prowadzenia badań i pomiarów oraz analizowania
zagrożeń powodowanych przez czynniki szkodliwe i uciążliwe w środowisku pracy;

- 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.

- zajęć odbywanych na rzecz pracodawców na ich terenie przez studentów i uczniów
niebędących pracownikami.

Realizacja tych zadań jest możliwa, poprzez nakazanie:
- usunięcia stwierdzonych uchybień w ustalonym terminie w przypadku, gdy naruszenie

dotyczy przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
- wstrzymania prac lub działalności, gdy naruszenie powoduje bezpośrednie zagrożenie

życia lub zdrowia pracowników lub innych osób wykonujących te prace lub prowadzących
działalność, nakazy w tych sprawach podlegają natychmiastowemu wykonaniu;

- skierowania do innych prac pracowników lub innych osób dopuszczonych do pracy wbrew
obowiązującym przepisom przy pracach wzbronionych, szkodliwych lub niebezpiecznych
albo pracowników lub innych osób dopuszczonych do pracy przy pracach
niebezpiecznych, jeżeli pracownicy ci lub osoby nie posiadają odpowiednich kwalifikacji,
nakazy w tych sprawach podlegają natychmiastowemu wykonaniu;

- wstrzymania eksploatacji maszyn i urządzeń w sytuacji, gdy ich eksploatacja powoduje
bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, nakazy w tych sprawach podlegają
natychmiastowemu wykonaniu;

- zakazania wykonywania pracy lub prowadzenia działalności w miejscach, w których stan
warunków pracy stanowi bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, nakazy
w tych sprawach podlegają natychmiastowemu wykonaniu;

- 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;

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

- wypłacenia przez pracodawcę należnego wynagrodzenia za pracę, a także innego
świadczenia przysługującego pracownikowi, nakazy w tych sprawach podlegają
natychmiastowemu wykonaniu;

- umieszczenia pracownika w ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych
warunkach lub o szczególnym charakterze;

Ponadto organy Państwowej Inspekcji Pracy są uprawnione do skierowania wystąpienia lub
wydania polecenia:
- w sprawie wypłacenia wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej

stawki godzinowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę;

- w sprawie usunięcia innych stwierdzonych naruszeń, a także wyciągnięcia konsekwencji
w stosunku do osób winnych.

Realizację zadań wspiera, min. nieodpłatny dostęp do danych zgromadzonych:
- w Centralnym Rejestrze Podmiotów - Krajowej Ewidencji Podatników;
- w rejestrze podatników VAT;
- w rejestrze podmiotów (REGON) prowadzonym przez Prezesa Głównego Urzędu

Statystycznego;
- przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na koncie ubezpieczonego i koncie płatnika

składek, a także danych o wypadkach przy pracy;
- w systemie RCI PESEL;
- w rejestrze bezrobotnych;
- w Krajowym Rejestrze Sądowym;
- w Krajowym Rejestrze Karnym.

Państwowa Inspekcja Pracy ma prawo występować do organów administracji
publicznej, w tym naczelników urzędów skarbowych i dyrektorów izb administracji skarbowej,
a także Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz innych właściwych podmiotów z wnioskiem
o udzielenie informacji niezbędnych do udzielenia porad, w celu wspierania równego
traktowania obywateli państw członkowskich UE i EFTA.

W razie uzasadnionej potrzeby oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa
kontrolującym, organy Policji są obowiązane, na wniosek inspektora pracy, do udzielenia
stosownej pomocy.

Państwowa Inspekcja Pracy przy realizacji zadań współdziała ze związkami
zawodowymi, organizacjami pracodawców, organami samorządu załogi, radami
pracowników, społeczną inspekcją pracy, publicznymi służbami zatrudnienia w rozumieniu
przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Pełnomocnikiem Rządu do
Spraw Równego Traktowania oraz z organami administracji państwowej, w szczególności
z organami nadzoru i kontroli nad warunkami pracy oraz naczelnikami urzędów skarbowych,
a także z Policją, Strażą Graniczną, Służbą Celną, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
i organami samorządu terytorialnego.
Państwowa Inspekcja Pracy może, na wniosek związków zawodowych, prowadzić szkolenie
i instruktaż oraz udzielać pomocy w szkoleniu społecznych inspektorów pracy, a także
podejmować działania na rzecz doskonalenia i zwiększenia skuteczności działania
społecznej inspekcji pracy.

Okręgowy Inspektorat Pracy z siedzibą w Szczecinie wraz z Oddziałem w Koszalinie
obejmują swoją działalnością obszar województwa zachodniopomorskiego. Okręgowy
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Inspektor Pracy kieruje działalnością Okręgowego Inspektoratu Pracy oraz nadzoruje
i koordynuje pracę działających na terenie jego właściwości inspektorów pracy. Zadania
swoje wykonuje przy pomocy zastępcy.

Podstawowe dane statystyczne dotyczące działalności Okręgowego Inspektoratu
Pracy w Szczecinie w roku 2020 zawarto w załączniku nr 1.
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W 2020 roku inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie
przeprowadzili w 2 283 podmiotach gospodarczych łącznie 2 307 kontroli, w których pracę
świadczyło 120 730 osób. W porównaniu z rokiem 2019 przeprowadzono mniejszą liczbę
kontroli, na co wpływ niewątpliwie miało ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej
pandemii koronawirusa. Kontrolami objęto 114 490 osób zatrudnionych w ramach stosunku
pracy, 24 205 osób świadczących pracę w oparciu o umowy cywilnoprawne, a także 7 710
cudzoziemców.

W wyniku przeprowadzonych w 2020 roku kontroli wydano łącznie 4 871 decyzji
nakazowych, w tym 99 decyzji zobowiązujących do wypłaty wynagrodzeń lub innych
świadczeń ze stosunku pracy oraz 3 294 decyzje pisemne i 1 577 decyzji ustnych.
W przypadkach bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia oraz w związku
ze stwierdzeniem wykonywania prac szkodliwych i niebezpiecznych lub wzbronionych
wydano 124 decyzje wstrzymania prac, 54 decyzje skierowania pracowników do innych prac,
12 decyzji zakazujących wykonywania prac oraz 205 decyzji wstrzymania eksploatacji
maszyn i urządzeń.

W roku 2020 inspektorzy pracy wydali 99 decyzji nakazujących wypłatę należności
ze stosunku pracy na kwotę 879 878 zł. Pracodawcy zrealizowali 32 decyzje płatnicze
wypłacając uprawnionym pracownikom należności na kwotę 327 670 zł.

W trakcie prowadzonych czynności kontrolnych inspektorzy pracy ponadto skierowali
do pracodawców 254 polecenia dotyczące między innymi wypłacenia wynagrodzeń i innych
świadczeń ze stosunku pracy, na kwotę 637 737 zł.

W związku ze stwierdzeniem w toku kontroli innych naruszeń niż wymienione
w art. 11 pkt 1-8 ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy kierowane były wystąpienia
o usunięcie nieprawidłowości. W 2020 roku inspektorzy pracy skierowali do pracodawców
1 409 wystąpień zawierających 6 242 wnioski i zalecenia. Ustalono, że zobowiązani
zrealizowali łącznie 3 276 zaleceń ujętych w wystąpieniach.

W wyniku kontroli przestrzegania przepisów o czasie pracy kierowców wydano
28 decyzji administracyjnych o nałożeniu kar pieniężnych na łączną kwotę 70 800 zł.

Niewykonanie przez pracodawców decyzji z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
oraz wypłaty należnego wynagrodzenia za pracę, a także innego świadczenia
przysługującego pracownikowi, nakładanych w drodze decyzji organów Państwowej
Inspekcji Pracy spowodowało skierowanie 27 upomnień z pouczeniem, że w przypadku
niewykonania obowiązków ujętych w upomnieniu zostanie wszczęte postępowanie
egzekucyjne. W 2020 roku, z uwagi na dalsze uchylanie się od wykonania decyzji
administracyjnych, wszczęto 7 postępowań egzekucyjnych, przewidzianych dla egzekucji
obowiązków o charakterze niepieniężnym i wystawiono 7 tytułów wykonawczych. W 2020
roku nałożonych zostało 10 grzywien w celu przymuszenia, w łącznej kwocie 40 000 zł.
Do naczelników urzędów skarbowych przekazano 8 tytułów wykonawczych w celu wszczęcia
egzekucji należności pieniężnych dotyczących grzywien w celu przymuszenia w łącznej
kwocie 41 000 zł.

Pracodawcy wnieśli w 2020 roku do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Szczecinie 3 skargi na decyzje Okręgowego Inspektora Pracy w Szczecinie. Jedna skarga
została oddalona, 2 skargi nie zostały rozpatrzone. Wojewódzki Sąd Administracyjny w 2020
roku oddalił 1 skargę pracodawcy wniesioną w latach ubiegłych. Skargi, które zostały
rozpoznane przez sąd w 2020 roku dotyczyły stwierdzonych przez inspektorów pracy
naruszeń przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz naruszeń
przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie unieszkodliwiania odpadów.
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W 2020 roku pracodawcy wnieśli do Naczelnego Sądu Administracyjnego
w Warszawie 2 skargi kasacyjne. Jedna skarga została oddalona a druga nie została
rozpatrzona. Okręgowy Inspektor Pracy w Szczecinie w 2020 roku nie wnosił skarg
kasacyjnych.

Do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie w 2020 roku wpłynęło 2 946 skarg
– o 26 mniej niż w roku 2019. Badając zagadnienia zgłoszone w skargach przeprowadzono
1 251 kontroli. Od kilku lat na stałym, wysokim poziomie utrzymują się skargi dotyczące
niewypłacenia lub bezpodstawnego obniżenia wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń
związanych ze stosunkiem pracy, a także skargi wskazujące na nieprawidłowości w obrębie
stosunku pracy. W mniejszym stopniu zgłaszane przez skarżących problemy dotyczyły
legalności zatrudnienia, czasu pracy, obiektów czy pomieszczeń pracy oraz środków
ochrony indywidualnej. Problem dyskryminacji i mobbingu podnoszono w 177 skargach.

Najwięcej skarg zgłosili pracownicy – 1 007, oraz byli pracownicy – 883. Na stałym,
dość wysokim poziomie odnotowano wpływ skarg anonimowych – 340. W 2020 roku 203
skargi zgłosili cudzoziemcy, a 21 skarg wniosły organizacje związkowe.

Wykres 1. Problemy najczęściej zgłaszane w skargach (według tematów).

Ze wszystkich rozpatrzonych skarg, biorąc pod uwagę zgłaszane przedmioty skarg,
1 206 uznano za w pełni zasadne, a 1 122 uznano za bezzasadne.

 Ważną grupą skarg, z punktu widzenia roli spełnianej przez te organizacje
w zakładzie pracy, były wnioski o przeprowadzenie kontroli złożone przez związki
zawodowe. W 2020 roku do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie wpłynęło
21 skarg złożonych przez organizacje związkowe. NSZZ „Solidarność” złożyła 7 skarg,

1
3
5
6
7
11
21
24
25

77
105

174
177
196
198
211

294
406

1133
2070

0 500 1000 1500 2000

Agencje zarudnienia i pośrednictwa pracy

Inne zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy

Organizacja bezpiecznej pracy

Transport

Urządzenia i instalacje energetyczne

Zakładowe układy zbiorowe pracy

Ochrona pracy młodocianych

Maszyny i urządzenia techniczne

Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem

Wypadki

Urlopy pracownicze

Stanowiska i procesy pracy

Mobbing i dyskryminacja

Środki ochrony indywidualnej

Obiekty i pomieszczenia pracy

Przygotowanie do pracy

Czas pracy

legalność zatrudnienia

Stosunek pracy

Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OIP SZCZECIN W 2020 r.

- 15 -

3 skargi Związek Nauczycielstwa Polskiego oraz 1 skargę wniósł Ogólnopolski Związek
Zawodowy Pielęgniarek i Położnych. Najliczniejszą grupę (10 skarg) stanowiły skargi
zgłoszone przez inne organizacje związkowe.

Okręgowy Inspektor Pracy w Szczecinie opiniował wnioski w sprawie zgody
na zastosowanie oświetlenia wyłącznie elektrycznego w pomieszczeniach stałej pracy
oraz na zlokalizowanie pomieszczeń stałej pracy poniżej poziomu terenu. Złożono łącznie
35 wniosków, w tym 17 dotyczących oświetlenia oraz 18 dotyczących usytuowania
pomieszczeń poniżej terenu. Wydano 20 opinii pozytywnych i 2 opinie negatywne. Wydano
także 13 postanowień stwierdzających brak przesłanek do rozpatrywania wniosków.

Inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie w okresie
od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku ujawnili 1 656 wykroczeń w tym: 867 wykroczeń
objęto mandatami, 127 wykroczeń ujęto we wnioskach do sądów a 662 wskazano
w zastosowanych środkach wychowawczych. Wszczęto łącznie 759 postępowań
w sprawach o wykroczenia przeciwko prawom pracownika. W związku z powyższym podjęto
decyzje o:

· sporządzeniu 37 wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia przeciwko prawom
pracownika;

· nałożeniu 362 mandatów karnych na kwotę 405 300 zł;
· zastosowaniu 360 środków wychowawczych.

Sądy karne wydały 13 wyroków nakazowych nakładających grzywnę w łącznej
kwocie 24 600 zł oraz wydały 2 wyroki w postępowaniu zwykłym, opiewające na łączną
kwotę grzywien w wysokości 3 500 zł. W 2020 roku rozstrzygnięto także sprawy z roku 2019.
Wydano 28 wyroków na kwotę 50 100 zł.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku inspektorzy pracy działający
w ramach właściwości terytorialnej Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie skierowali
do prokuratury 32 zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. W wyniku
złożonych pism, prokuratura wszczęła 12 postępowań. W 2 przypadkach odmówiono
wszczęcia postępowania, a w przypadku 2 spraw umorzono wszczęte wcześniej
postępowanie.

Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie w 2020 roku, poza działaniami
kontrolno-nadzorczymi, prowadził także działania prewencyjne, którymi objęto 4 776 osób
uczestniczących w 552 szkoleniach. Z uwagi na panującą sytuację pandemiczną
w 2020 roku Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie prowadził działania „covidowe", takie
jak szkolenia dla dyrektorów placówek oświatowych. Zaplanowane programy prewencyjne,
edukacyjne a także większość konkursów zaplanowanych na 2020 rok została zrealizowana.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku w Okręgowym Inspektoracie Pracy
w Szczecinie udzielono łącznie 2 398 porad osobistych, telefonicznych i pisemnych. W tym
okresie o poradę zwróciło się 1 055 pracowników (w tym 36 pracowników z orzeczoną
niepełnosprawnością), 509 byłych pracowników, 268 osób reprezentujących pracodawcę,
87 cudzoziemców, 9 pracowników służby bhp, 3 społecznych inspektorów pracy i 9 osób
reprezentujących związki zawodowe. Ponadto o poradę zwróciły się 342 osoby niezwiązane
z żadną z wyżej wymienionych grup. W liczbie wszystkich udzielonych w 2020 roku
porad – 2 398, zawiera się 2 175 porad z zakresu prawnej ochrony pracy (91%) oraz 223
porady z zakresu bhp i pokrewnych (9%).
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Wykres 2. Tematyka porad prawnych.

W 2020 roku do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie wpłynęło łącznie
57 wniosków o rejestrację z zakresu zakładowych układów zbiorowych pracy,
w tym: 37 wniosków o rejestrację protokołów dodatkowych, 7 wniosków o wpis informacji
o zawieszeniu stosowania części układu, 3 wnioski o wpis informacji o wypowiedzeniu
układu, 2 wnioski o wpis informacji o rozwiązaniu układu na mocy porozumienia stron,
2 wnioski o wpis informacji o rozwiązaniu/ likwidacji organizacji związkowej, 1 wniosek o wpis
informacji o odstąpieniu od stosowania układu przez pracodawcę, 1 wniosek o wpis
informacji o zmianie siedziby podmiotu, który zawarł układ, 3 wnioski o rejestrację
zakładowego układu zbiorowego pracy, 1 wniosek o wpis informacji dotyczącej odwieszenia
postanowień o zawieszeniu niektórych zapisów zakładowych układów zbiorowych pracy.
Do rejestru zakładowych układów zbiorowych pracy w 2020 roku wpisano ogółem:

- zakładowy układ zbiorowy pracy;
- 1 odmowę rejestracji układu zbiorowego pracy;
- 34 protokoły dodatkowe;
- 16 informacji określonych w § 9 ust. 1 rozporządzenia z dnia 4 kwietnia 2001 r.

w sprawie trybu postępowania w sprawie rejestracji układów zbiorowych pracy,
prowadzenia rejestru układów i akt rejestrowych oraz wzorów klauzul rejestracyjnych
i kart rejestrowych;

- w 1 przypadku poinformowano wnioskodawcę/stronę o braku podstaw do rejestracji
informacji o odwieszeniu postanowień o zawieszeniu niektórych zapisów
zakładowych układów zbiorowych pracy.
Do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie w okresie od 1 stycznia do

31 grudnia 2020 roku wpłynęło 11 zgłoszeń dotyczących sporów zbiorowych. Zgłoszenia
sporów zbiorowych miały miejsce na skutek przedstawienia 11 pracodawcom przez związki
zawodowe 42 żądań. Żadne z żądań zgłoszonych pracodawcom przez organizacje
związkowe nie było objęte zakresem działania PIP i większość z nich dotyczyła spraw
finansowych (żądania podwyżek czy przeszeregowań) albo zagwarantowania zatrudnienia.
Z uwagi na powyższe, organy Państwowej Inspekcji Pracy nie podejmowały w tym
przedmiocie czynności kontrolnych. Jednocześnie w 2020 roku Okręgowy Inspektorat Pracy
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w Szczecinie został powiadomiony o zakończeniu podpisaniem porozumień 4 sporów
zbiorowych z roku 2020 i 2 sporów z lat wcześniejszych.

W 2020 roku do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie wpłynęły 34 wnioski
o wydanie zezwolenia na wykonywanie pracy lub innych zajęć zarobkowych przez dziecko,
które nie ukończyło 16 roku życia. Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie.

Inspektorzy pracy przeprowadzili 18 kontroli na 21 statkach żeglugi śródlądowej.
W wyniku kontroli wydano 24 orzeczenia w sprawie dopuszczenia statku do eksploatacji
pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym 5 orzeczeń negatywnych. W trzech
przypadkach armatorzy, po usunięciu nieprawidłowości powodujących niedopuszczenie
jednostek do eksploatacji, powtórnie występowali o przeprowadzenie kontroli.

W 2020 roku nie kierowano do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wniosków
o podwyższenie składki wypadkowej na ubezpieczenie społeczne o 100%, w myśl
art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu
wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

W ubiegłym roku Okręgowy Inspektor Pracy w Szczecinie nie podejmował decyzji
dotyczących zaprzestania działalności określonego rodzaju.

W zakresie współpracy krajowej realizowanej przez Okręgowy Inspektorat Pracy
w Szczecinie podjęto działania polegające między innymi na udziale inspektorów pracy
Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie w spotkaniach z pracodawcami zrzeszonymi
w Związku Pracodawców Pomorza Zachodniego oraz członkami Małego Porozumienia
na rzecz bezpieczeństwa pracy w Budownictwie. Prowadzono także szkolenia dla:

- pracowników Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
w Barzkowicach w ramach programu „Przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu
w miejscu pracy”;

- przewodniczących Organizacji Zakładowych Rady OPZZ Powiatów Koszalin i Sławno
dotyczące zmian w kodeksie pracy;

- przedsiębiorców działających na terenie powiatu kamieńskiego dotyczące regulacji
związanych z legalnym zatrudnianiem i powierzaniem pracy;

- zakładowych społecznych inspektorów pracy ze szkół i placówek
oświatowo-wychowawczych podległych gminie Szczecin, gdzie tematem był
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

- bezrobotnych kobiet zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świnoujściu
dotyczące prawnych aspektów zawierania umów;

- Rady OPZZ Województwa Zachodniopomorskiego z zakresu aktualnych przepisów
prawa pracy związanych z zagrożeniem epidemicznym oraz działalnością społecznej
inspekcji pracy;

- przedstawicieli związków zawodowych MNSZZ ZEDO oraz Zrzeszenia Związków
Zawodowych Energetyków Zespołu Elektrowni Dolna Odra z zakresu prawa pracy
i zagadnień związanych z działalnością związków zawodowych;

- przedstawicieli MOZ NSZZ „Solidarność” - 80 PGE ZEDO w Nowym Czarnowie
dotyczące funkcjonowania zakładowego układu zbiorowego pracy oraz praw
i obowiązków pracodawcy w związku z przekształceniami własnościowymi;

- dyrektorów placówek oświatowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
w okresie zagrożenia epidemicznego.

Pełniono również:
- dyżur ekspercki podczas Dnia Otwartego Północnej Izby Gospodarczej;



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OIP SZCZECIN W 2020 r.

- 18 -

- dyżury w mediach z zakresu prawa pracy oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny
pracy w okresie zagrożenia epidemicznego dla czytelników: Głosu Koszalińskiego,
Gazety Kołobrzeskiej, Dziennika Nowogardzkiego, Dziennika Stargardzkiego
oraz Gazety Gryfińskiej, Tygodnika „Pojezierze Wałeckie”.

Uczestniczono w:
- organizowanych przez Biuro Karier Politechniki Koszalińskiej

18. Środkowopomorskich Targach Edukacji i Pracy GlobalLogic Job Fair;
- w regionalnym etapie konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy” organizowanym

w Zespole Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w Szczecinie;
- briefingach prasowych poświęconych realizacji programu "Bezpiecznie w szkole"

oraz czynnościom kontrolnym związanym z zagrożeniem epidemicznym;
Zawarto również pisemne porozumienie pomiędzy Zachodniopomorskim Państwowym
Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Szczecinie a Okręgowym Inspektorem Pracy
w Szczecinie o współdziałaniu Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Państwowej Inspekcji
Pracy. Porozumieniem objęto współpracę w zakresie ochrony zdrowia pracowników przed
zagrożeniami środowiska pracy, zapobiegania powstawaniu chorób zawodowych i innych
chorób związanych z warunkami pracy i ich zwalczania, mając na uwadze również
zagrożenia związane ze stanem epidemii.

Ponadto w 2020 roku przedstawiciel Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie
uczestniczył w spotkaniu Grupy Współpracy Administracyjnej ADCO zajmującej się środkami
ochrony indywidualnej w okresie pandemii. Spotkanie odbyło się w formie wideokonferencji.
Celem spotkania była wymiana informacji i doświadczeń pomiędzy organami nadzoru
z krajów członkowskich oraz opracowanie wspólnych stanowisk w zakresie zagadnień
związanych z nadzorem rynku i stosowaniem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej
oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG.
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3.1. BADANIE OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKÓW PRZY PRACY

Celem kontroli było zbadanie okoliczności i przyczyn zgłoszonych wypadków przy
pracy, jakie wydarzyły się u pracodawców na terenie województwa zachodniopomorskiego,
w szczególności wypadków ze skutkiem śmiertelnym i ciężkim oraz wypadków zbiorowych,
o których pracodawcy, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 234 § 2 k.p., powinni
powiadomić właściwego okręgowego inspektora pracy i prokuratora.

Wykres 3. Liczba wypadków i poszkodowanych zgłoszonych do OIP w Szczecinie w latach
2018-2020 (wypadki zaistniałe w danym roku kalendarzowym od 01.01.
do 31.12.).

Wypadki zbadane

Po wstępnym rozpoznaniu Okręgowy Inspektor Pracy w Szczecinie podjął decyzję
o zbadaniu 69 zgłoszonych wypadków, w tym: 10 śmiertelnych, 45 ciężkich, 6 lekkich
i 2 zbiorowych. Ostatecznie w roku 2020 zbadano 66 wypadków, z czego 21 zaistniałych
w roku 2019. Inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie zbadali 45
wypadków przy pracy, w tym 3 zbiorowe oraz 1 wydarzenie potencjalnie wypadkowe, które
wydarzyły się w okresie od 01.01. do 31.12.2020 r. W zbadanych wypadkach zaistniałych w
2020 roku poszkodowanych zostało 47 osób, w tym 10 zatrudnionych na innej podstawie niż
stosunek pracy i 1 osoba niepodlegająca ubezpieczeniu społecznemu. W zbadanych
wypadkach 4 osoby poniosły śmierć, 24 osoby uległy ciężkim obrażeniom ciała, a obrażenia
18 osób zostały zakwalifikowane jako lekkie.

W ramach badania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy inspektorzy pracy
w roku 2020 przeprowadzili 66 kontroli. Inspektorzy przeprowadzili także 21 kontroli
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w podmiotach związanych z wypadkami przy pracy poprzez udział w wydarzeniach
wypadkowych pracowników i sprzętu tychże podmiotów, których pracownicy nie doznali
obrażeń.

Kontrole mające na celu zbadanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy
wykazały, że, podobnie jak w latach ubiegłych, głównymi przyczynami wypadków były
czynnik ludzki i nieprawidłowa organizacja pracy. Do wypadków przy pracy głównie
doprowadzały zachowania pracowników wynikające z nieświadomości zagrożeń, co jest
w głównej mierze efektem nieodpowiedniego szkolenia pracowników w dziedzinie
bezpieczeństwa i higieny pracy, braku identyfikacji zagrożeń w ramach dokonanej przez
pracodawców oceny ryzyka zawodowego oraz niewłaściwa organizacja pracy i lekceważenie
zagrożeń przez pracodawców i pracowników. Niewłaściwa organizacja pracy polegała
głównie na braku nadzoru nad wykonywanymi pracami, braku wykazu prac szczególnie
niebezpiecznych, nieokreśleniu szczegółowych wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy
przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, niewyznaczaniu i nieoznakowaniu
stref niebezpiecznych. W szczególny sposób zjawiska te uwidoczniły się w budownictwie
oraz gospodarce leśnej poprzez wzrost liczby wypadków śmiertelnych. W roku 2020
do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie zgłoszono 7 wydarzeń wypadkowych
w zakładach usług leśnych, z czego 5 dotyczyło wypadków śmiertelnych.
W wyniku przeprowadzonych łącznie 87 kontroli wydano:

· 132 decyzje nakazowe, w tym:
- 95 decyzji pisemnych,
- 37 decyzji ustnych,
-  9 decyzji wstrzymania eksploatacji maszyn,
-  5 decyzji wstrzymania prac,
-  3 decyzje zakazujące wykonywania prac,
-  2 decyzje skierowania 2 pracowników do innych prac;

·  97 wniosków.
Skierowano jedno zawiadomienie prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa
oraz 2 wnioski do sądu o ukaranie osób odpowiedzialnych za stan bezpieczeństwa i higieny
pracy, których zaniedbania doprowadziły do wypadków. W 38 przypadkach zastosowano
postępowania mandatowe, w wyniku których nałożono grzywny w łącznej wysokości
52 000 zł. Na dzień sporządzania informacji zbiorczej potwierdzono realizację 80 ze 132
decyzji nakazowych(60,6% wydanych decyzji) oraz 38 z 97 wniosków (39,2% wydanych
wniosków w wystąpieniach).

Ponadto inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie w roku
2020 w 79 zakładach pracy przeprowadzili kontrole, których celem było sprawdzenie
przestrzegania przez pracodawców przepisów prawa pracy dotyczących prowadzenia
postępowania powypadkowego. Zakres kontroli obejmował sposób ustalania przez
zakładowe zespoły powypadkowe okoliczności i przyczyn zaistniałych zdarzeń
wypadkowych, terminowość sporządzania dokumentacji powypadkowej oraz prawidłowość
ustalania i wdrażania przez pracodawców wniosków profilaktycznych. W ramach kontroli
analizą objęto 110 dokumentacji powypadkowych, w tym 17 nieuznanych za wypadki przy
pracy. W 2 przypadkach stwierdzono, że pracodawcy nie dopełnili obowiązku niezwłocznego
powiadomienia Okręgowego Inspektora Pracy w Szczecinie o zaistniałych wypadkach
podlegających zgłoszeniu, a w 2 przypadkach uczynili to z nieuzasadnioną zwłoką.

Wydano 100 wniosków oraz 13 decyzji nakazowych, w tym 3 decyzje dotyczące
ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy. W 3 przypadkach zastosowano
postępowania mandatowe, w wyniku których nałożono grzywny w łącznej wysokości
3 450 zł.



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OIP SZCZECIN W 2020 r.

- 23 -

Na dzień sporządzania informacji zbiorczej pracodawcy potwierdzili realizację 7 z 13
decyzji nakazowych tj. 54% oraz 66 ze 100 wniosków zawartych w wydanych wystąpieniach
(66% wydanych wniosków).

Osiągnięte efekty

Kontrole związane z badaniem okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy były
z reguły kontrolami interwencyjnymi podejmowanymi niezwłocznie po zgłoszeniu wypadku.
Wydawane decyzje wstrzymania prac, wstrzymania eksploatacji maszyn i zakazu
wykonywania prac wyeliminowały bezpośrednie zagrożenia dla zdrowia i życia pozostałych
pracowników. Ponadto pracodawcy dokonali aktualizacji oceny ryzyka zawodowego
po ujawnieniu zagrożeń, które zainicjowały powstanie wypadku, określili szczegółowe
wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy realizacji prac szczególnie niebezpiecznych.
W wyniku kontroli dokumentacji powypadkowych i wydanych przez inspektorów pracy
środków prawnych, między innymi.:

- 2 pracodawców w wyniku wydanych decyzji nakazowych ustaliło przyczyny
i okoliczności 3 zaistniałych wypadków;

- 2 pracodawców w wyniku skierowanych wystąpień ponownie ustaliło okoliczności
i przyczyny wypadków przy pracy – w jednym przypadku ze względu na niewłaściwe
wnioski profilaktyczne, w drugim również ze względu na zawarcie w protokole
powypadkowym nieuzasadnionych stwierdzeń naruszających prawo
poszkodowanych do świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego;

- 5 pracodawców zobowiązało zespoły powypadkowe do właściwego uzasadniania
przypadków nieuznania wydarzeń wypadkowych za wypadki przy pracy;

- 13 pracodawców zobowiązało się do powoływania zespołów powypadkowych
w prawidłowym składzie;

- 9 pracodawców zobowiązało się do przestrzegania postanowień rozporządzenia
Rady Ministrów w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy
dotyczących terminów sporządzania protokołów powypadkowych;

- 32 pracodawców w odpowiedzi na wystąpienia inspektorów pracy skierowane
w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w postępowaniu powypadkowym,
zobowiązało się do egzekwowania od powoływanych zespołów powypadkowych
przestrzegania wynikających z przepisów prawa procedur przy ustalaniu okoliczności
i przyczyn wypadków przy pracy, w tym 6 do określania wniosków profilaktycznych
adekwatnych do ustalonych przyczyn wypadków.

Wnioski

Wypadkom przy pracy najczęściej ulegali pracownicy ze stażem pracy do 1 roku,
w małych i średnich firmach, niejednokrotnie w przeciągu pierwszych kilku tygodni, a nawet
dni od momentu rozpoczęcia pracy. W ocenie inspektorów pracy jest to efektem braku
doświadczenia i niewłaściwego szkolenia w dziedzinie bhp na stanowisku pracy przed
dopuszczeniem do pracy. Często małe i średnie firmy nie dysponują tak wykwalifikowaną
kadrą jak firmy duże, co negatywnie wpływa na jakość szkolenia pracowników. W związku
z powyższym zagadnienia szkoleń pracowników w dziedzinie bhp w firmach prowadzących
działalność produkcyjną, budowlaną i w zakresie gospodarki leśnej w dalszym ciągu powinny
być przedmiotem szczególnej uwagi inspektorów pracy. Należy szczególną uwagę zwracać
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na programy szkoleń, ujęte w nich zagadnienia oraz kwalifikacje osób prowadzących
szkolenia. Należy sprawdzać czy szkolenia wstępne pracowników są rzeczywiście
prowadzone.

Kontrole wykazały, że częstokroć wypadków można byłoby uniknąć, gdyby nie
lekceważenie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przez pracowników nadzorujących
i koordynujących prace szczególnie niebezpieczne. W ocenie inspektorów pracy jest
to wynikiem stosunkowo niskiej wiedzy i świadomości pracowników niższego szczebla
kierowniczego. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r.
w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dopuszcza prowadzenie
szkoleń okresowych osób kierujących pracą innych pracowników przez pracodawców.
Sytuacja mogłaby ulec poprawie, jeżeli obowiązek zawarty w § 4 ust. 2 wyżej wymienionego
rozporządzenia zostałby rozszerzony – poprzez zobowiązanie do poddawania osób
kierujących pracą innych pracowników oraz nadzorujących pracę okresowym szkoleniom
przeprowadzanym przez jednostki organizacyjne prowadzące działalność szkoleniową.

Konieczne jest dalsze kontynuowanie akcji prewencyjnej mającej na celu
uświadomienie pracodawcom konieczności przeprowadzenia właściwej oceny ryzyka
zawodowego i właściwej identyfikacji zagrożeń występujących w miejscach pracy, jako drogi
do zmniejszenia narażenia pracowników na zagrożenia wypadkowe. U małych pracodawców
obowiązek ten nadal jest postrzegany jako obowiązek formalny, realizowany wyłącznie
na potrzeby ewentualnego postępowania kontrolnego.

Stosunkowo dużą liczbę wypadków przy pracy stanowią wypadki podczas
świadczenia pracy na innej podstawie niż stosunek pracy. Rozporządzenie Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie trybu uznawania zdarzenia
powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy pracy, kwalifikacji
prawnej zdarzenia, wzoru karty wypadku i terminu jej sporządzenia nie nakłada
na zleceniodawcę obowiązku formułowania wniosków profilaktycznych, co nie przyczynia
się do ograniczenia występujących zagrożeń. Niezbędne jest wystąpienie z wnioskiem
legislacyjnym do właściwego ministra o wprowadzenie obowiązku formułowania w kartach
wypadków i stosowania środków profilaktycznych ograniczających ryzyko w przypadku
ustalania okoliczności i przyczyny wypadków przez pracodawców i przedsiębiorców.

Ze względu na stosunkowo dużą liczbę wypadków ciężkich i śmiertelnych
w zakładach usług leśnych prowadzących działalność w zakresie zrywki i pozyskiwania
drewna, w dalszym ciągu należy kontynuować działalność prewencyjną dla tej grupy
pracodawców i przedsiębiorców. W ramach działań prewencyjnych konieczne jest
omawianie wypadków zaistniałych przy pozyskiwaniu drewna ze szczególnym zwróceniem
uwagi na aspekt właściwej koordynacji prac, aspekt nadzoru nad prowadzonymi pracami
i zakaz przebywania pracowników w strefach niebezpiecznych. Dla zapewnienia pełnej
skuteczności podejmowanych działań prewencyjnych niezbędne jest zaangażowanie
Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych, na co wskazują pozytywne efekty wcześniejszej
współpracy.

Podobnie wysoki wskaźnik wypadków ciężkich i śmiertelnych występuje w małych
i średnich zakładach prowadzących działalność budowlaną, wobec czego istnieje potrzeba
kontynuowania programów prewencyjnych skierowanych do przedsiębiorców tej branży,
w szczególności programu „Prewencja wypadkowa”. Istotnym jest uświadamianie
uczestnikom szkoleń organizowanych przez okręgowe inspektoraty pracy potrzeby i sensu
dokonywania oceny ryzyka zawodowego oraz przekazywanie dobrych praktyk w zakresie
zabezpieczania pracowników przed upadkiem z wysokości.
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W związku z wpływającymi skargami zleceniobiorców na postępowanie
powypadkowe pracodawców i przedsiębiorców, niezbędne jest wystąpienie z wnioskiem
legislacyjnym o ujednolicenie zasad postępowania powypadkowego niezależnie od formy
świadczenia pracy oraz upoważnienie Państwowej Inspekcji Pracy do wydawania decyzji
nakazowych na podstawie art. 11 pkt 6 ustawy o PIP, niezależnie od formy wykonywania
pracy zarobkowej, podczas której doszło do wypadku przy pracy. Inspektorzy pracy badają
okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy podczas świadczenia pracy na innej
podstawie niż stosunek pracy, jednak nie posiadają możliwości wydana decyzji nakazowej
ustalenia okoliczności i przyczyn takiego wypadku. Jest to niezrozumiałe dla osób
wnoszących skargi i budzi kontrowersje.

Wątpliwości u przedsiębiorców, pracodawców i inspektorów pracy powoduje
obowiązek powiadomienia właściwego okręgowego inspektora pracy oraz prokuratora
o wypadku ciężkim, śmiertelnym i zbiorowym w przypadku, gdy poszkodowane są osoby
świadczące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy. W aktualnym brzmieniu obowiązek
sformułowany w art. 234 § 2 k.p. dotyczy pracodawców. W związku z istniejącymi
rozbieżnościami i wątpliwościami interpretacyjnymi oraz skargami osób poszkodowanych,
problem ten powinien zostać jednoznacznie rozstrzygnięty.

Nadal wysoka jest skala nieprawidłowości w postępowaniu powypadkowym
w zakresie ustalania rzeczywistych przyczyn, które doprowadziły do wypadków,
co w konsekwencji ma wpływ na trafność wniosków profilaktycznych mających na celu
wyeliminowanie podobnych wydarzeń w przyszłości. Inspektorzy pracy zauważają, iż jest
to efekt presji pracodawców i kadry kierowniczej wywieranej na zespoły powypadkowe w
celu nieujawniania wszystkich przyczyn i okoliczności wydarzeń wypadkowych w obawie
przed odpowiedzialnością karną. Do większości wypadków przy pracy dochodziło w małych
i średnich firmach, gdzie nie funkcjonuje społeczna inspekcja pracy, a okoliczności
i przyczyny wypadków przy pracy w rzeczywistości ustala inspektor bhp reprezentujący
pracodawcę. Rola przedstawiciela pracowników ogranicza się do podpisania dokumentów.
W związku z powyższym niezbędne jest w działalności Państwowej Inspekcji Pracy
kontynuowanie programu prewencyjnego skierowanego do małych i średnich pracodawców,
u których nie działa społeczna inspekcja pracy, mającego na celu uaktywnienie
i uświadomienie roli drugiego członka zespołu powypadkowego – przedstawiciela
pracowników.
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4.1. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

4.1.1. BHP przy wykonywaniu robót budowlanych - kontrole szczegółowe

Celem kontroli było sprawdzenie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania prac budowalnych. Kontrole przeprowadzono na budowie
obiektów mieszkalnych, usługowych, handlowych i przemysłowych, a także przy budowie
i remoncie dróg oraz obiektów mostowych. Podczas czynności kontrolnych w sposób
szczególny skoncentrowano się na zagadnieniach związanych z bezpieczeństwem pracy
na wysokości – w tym na rusztowaniach, przy wykonywaniu prac ziemnych, przy
wykonywaniu prac remontowych dróg i obiektów mostowych.

Kontrole prac budowlanych i rozbiórkowych.

Na terenie województwa zachodniopomorskiego przeprowadzono 92 kontrole na 40
budowach.

Wykres 4. Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości przy wykonywaniu robót
kubaturowych.

W obszarze dotyczącym przygotowania do pracy najwięcej nieprawidłowości
dotyczyło dopuszczania pracowników do pracy bez instruktażu stanowiskowego
(20% kontroli). Kolejną nieprawidłowością było powierzanie pracy pracownikom bez
orzeczeń lekarskich świadczących o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy
na zajmowanych stanowiskach (8% kontroli). Brak wyposażenia pracujących w odzież
i obuwie robocze dotyczył 4% kontroli.

W obszarze związanym z organizacją prac naruszenia dotyczyły braku wygrodzenia
stref niebezpiecznych i prowadzenia robót bez instrukcji bezpiecznego ich wykonania
(37% kontrolowanych przedsiębiorców, u których problem badano). Niewłaściwie dokonaną
ocenę ryzyka zawodowego lub jej brak stwierdzono w przypadku 36% przeprowadzonych
kontroli. Kolejnym naruszeniem są zagrożenia związane z brakiem zabezpieczenia otworów
w stropach i ścianach (69% kontroli, podczas których problem badano).
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W celu usunięcia uchybień inspektorzy pracy wydali 605 decyzji, w tym 266 decyzji
ustnych, 384 decyzji z rygorem natychmiastowej wykonalności, 31 decyzji wstrzymania prac,
60 decyzji wstrzymania eksploatacji maszyn, 7 decyzji skierowania do innych prac
11 pracowników, 5 decyzji zakazania wykonywania prac. Inspektorzy pracy skierowali
74 wnioski w wystąpieniach.

W wyniku stwierdzonych wykroczeń skierowano do sądu 1 wniosek o ukaranie osoby
winnej, 29 osób ukarano mandatami karnymi w łącznej wysokości 33 600 zł, a w stosunku
do 23 osób zastosowano środki oddziaływania wychowawczego.

W związku z prowadzonymi kontrolami na budowach w 2020 roku inspektorzy pracy
skierowali 4 pisma do Straży Granicznej informujące o nielegalnym zatrudnieniu
cudzoziemców. Powiadomiono Urząd Dozoru Technicznego o braku decyzji dopuszczającej
do eksploatacji żuraw wieżowy.

Na terenie budowy przeprowadzono dwie wspólne kontrole z funkcjonariuszami
Straży Granicznej oraz jedną z funkcjonariuszami Policji.

fot.
Pracownicy wykonujący prace
zbrojarskie przy krawędzi
stropu budynku bez
zabezpieczeń przed
upadkiem z wysokości około
3 m.

Wykonanie 150 decyzji pisemnych oraz 36 wniosków zawartych w wystąpieniach
inspektorów pracy poprawiło w sposób trwały warunki pracy dla 1 084* pracowników.
Decyzje i wnioski dotyczyły między innymi: przygotowania do pracy – 237 pracowników
(47% wydanych decyzji pisemnych w tym zakresie, 62% wydanych wniosków), organizacji
prac budowalnych – 507 pracowników (55% wydanych decyzji w tym zakresie, 56%
wydanych wniosków), prac ziemnych – 907 pracowników (36% wydanych decyzji w tym
zakresie), prac na wysokości – 428 pracowników (37% wydanych decyzji w tym zakresie),
prac z użyciem rusztowań – 148 pracowników (22% wydanych decyzji pisemnych w tym
zakresie).

Wykonanie 266 decyzji ustnych przyczyniło się do poprawy w sposób doraźny
warunków pracy dla 1 669* pracowników.

* pracowników liczonych tyle razy, ile razy badany problem ich dotyczył
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Kontrole przy budowie i remontach dróg

Przeprowadzono 14 kontroli na 8 placach budów, w tym 2 kontrole przy wykonywaniu
robót mostowych i 12 kontroli przy wykonywaniu robót drogowych.

Wykres 5. Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości przy wykonywaniu robót drogowych
i mostowych.

W obszarze związanym z przygotowaniem pracowników do pracy najwięcej uchybień
odnotowano w zakresie dopuszczania pracowników do pracy bez odbycia instruktażu
stanowiskowego (72% kontroli). Ustalenia wykazały, że na dużych budowach prowadzonych
przez firmy korporacyjne pracownicy (w tym firm podwykonawczych) przed dopuszczeniem
do pracy byli poddawani szkoleniom informacyjnym (dotyczącym ogólnych zasad
obowiązujących na terenie budowy), które było traktowane przez przedsiębiorców
ich zatrudniających jako odbycie instruktażu stanowiskowego. Kolejną dominującą
nieprawidłowością w tej grupie było niewyposażanie pracowników w odzież i obuwie
robocze, w szczególności dotyczyło to pracowników z krajów trzecich, którzy świadczyli
pracę na podstawie umów cywilnoprawnych (14% kontroli). Niewyposażenie
lub niestosowanie przez pracowników środków ochrony indywidualnej dotyczyło 14%
kontroli. Brak orzeczeń lekarskich o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy
na zajmowanych stanowiskach stwierdzono w przypadku 7% kontroli. Natomiast brak
posiadania wymaganych kwalifikacji przez operatorów do obsługi maszyn dotyczył 14%
kontroli.

Niewłaściwą ochronę przeciwporażeniową dla instalacji i urządzeń elektrycznych,
w tym brak zabezpieczenia przed uszkodzeniem mechanicznym, stwierdzono w przypadku
29% ogółu przeprowadzonych kontroli. Dotyczyło to przede wszystkim eksploatacji
przedłużaczy elektrycznych z uszkodzoną izolacją przewodów oraz gniazd elektrycznych
nieposiadających wymaganego stopnia ochrony, tj. co najmniej IP44. Brak wymaganych
pomiarów (lub aktualnych) potwierdzających skuteczność działania ochrony
przeciwporażeniowej eksploatowanej na budowach instalacji elektrycznej wykazano podczas
7% kontroli.

Uchybienia związane z brakiem opracowania instrukcji bezpiecznego wykonywania
robót w zakresie realizowanych prac na danej budowie stwierdzono w przypadku 14%
kontroli.
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Niekompletność zaplecza higienicznosanitarnego lub jego całkowity brak stwierdzono
w przypadku 43% ogółu przeprowadzonych kontroli (brak ustępów w pobliżu miejsc pracy,
brak umywalni czy nieodpowiedni stan techniczny kontenerów socjalnych). Powyższa
nieprawidłowość związana jest wyłącznie z ograniczaniem przez wykonawców kosztów
budowy.

Problem związany z niewłaściwym składowaniem materiałów budowlanych dotyczył
21% ogółu przeprowadzonych kontroli. Powyższe uchybienia w większości przypadków
przejawiały się między innymi składowaniem palet z materiałami budowlanymi ułożonymi
„piętrowo” na niestabilnym podłożu, w strefie klina naturalnego odłamu, powodując tym
samym zagrożenie przewrócenia się na osoby świadczące tam prace.

W wyniku przeprowadzonych kontroli inspektorzy pracy wydali 72 decyzje, w tym
19 decyzji ustnych, 32 decyzje z rygorem natychmiastowej wykonalności, 6 decyzji
wstrzymania prac, 2 decyzje skierowania do innych prac dotyczące 2 pracujących, 5 decyzji
wstrzymania eksploatacji maszyn i urządzeń. Do pracodawców skierowano 6 wniosków
w wystąpieniach.

W wyniku stwierdzonych wykroczeń 5 osób ukarano mandatami karnymi w łącznej
wysokości 5 000 zł, a w stosunku do 3 osób zastosowano środki oddziaływania
wychowawczego.

fot.
Pracownicy wykonujący prace
związane z montażem studni
kanalizacyjnej w wykopie,
o pionowych
niezabezpieczonych przed
osunięciem ścianach.
Dodatkowo pracownicy nie
stosują hełmów ochronnych
głowy.

Wykonanie 26 decyzji pisemnych oraz 1 wniosku z wystąpień inspektorów pracy
poprawiło w sposób trwały warunki pracy dla 170* pracowników.

 Zrealizowane decyzje i wnioski dotyczyły między innymi: przygotowania do pracy - 14
pracowników (38% realizacji ogółu wydanych decyzji w tym zakresie), organizacji prac
budowlanych – 136 pracowników (64% realizacji ogółu wydanych decyzji w tym zakresie),
prac ziemnych – 44 pracowników (43% realizacji ogółu wydanych decyzji w tym zakresie),
prac na wysokości – 100 pracowników (86% realizacji ogółu wydanych decyzji pisemnych
w tym zakresie).

Wykonanie 19 decyzji ustnych przyczyniło się do poprawy w sposób doraźny
warunków pracy dla 265* pracowników.

* pracowników liczonych tyle razy, ile razy badany problem ich dotyczył
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4.1.2. Kontrole przestrzegania przepisów bhp podczas usuwania wyrobów
zawierających azbest z obiektów budowlanych i przemysłowych

Przeprowadzono 5 kontroli w podmiotach powierzających pracę łącznie 27 osobom,
w tym 25 zatrudnionym w ramach stosunku pracy. Wszystkie przeprowadzone kontrole
dotyczyły mikroprzedsiębiorców (podmiotów zatrudniających do 9 osób).

 Najczęstszym uchybieniem, jakie stwierdzano podczas kontroli przeprowadzonych
w roku 2020, były nieprawidłowości w zakresie wyposażenia pracujących w środki ochrony
indywidualnej oraz odzież odpowiednią do pracy w narażeniu na pył azbestu.
Nieprawidłowości stwierdzono w trakcie 3 przeprowadzonych kontroli u 3 różnych
pracodawców. W trakcie kontroli stwierdzono również nieprawidłowości związane
z niewyposażeniem pracowników dokonujących demontażu wyrobów zawierających azbest
z dachów budynków w niezbędne środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem
z wysokości (w 2 kontrolach), a także niewłaściwe postępowanie z opadami azbestowymi
(w 2 kontrolach). Kontrole ujawniały przede wszystkim błędy w zakresie dostosowania planu
prac do charakterystyki miejsca, w którym w danym momencie wykonywano prace.

W wyniku prowadzonych kontroli przedsiębiorcom wydano 8 decyzji nakazowych,
w tym 7 decyzji ustnych, oraz skierowano 1 wniosek w wystąpieniu. Na 2 osoby nałożono
mandaty karne w łącznej kwocie 2 000 zł za popełnienie 6 wykroczeń.

Dzięki interwencjom inspektorów pracy, poprawiono warunki pracy wszystkim
osobom wykonującym prace w kontakcie z włóknami azbestu miedzy innymi poprzez
zapewnienie 10 osobom środków ochrony indywidualnej, w postaci kombinezonów
jednorazowych, posiadających właściwości ochronne przed działaniem toksycznych cząstek
stałych przenoszonych drogą powietrzną, półmasek chroniących przed pyłami azbestu oraz
środków ochrony indywidualnej chroniących przed upadkiem z wysokości.

4.1.3. Zagrożenia o charakterze publicznym

Po uzyskaniu zgłoszeń telefonicznych i pisemnych, przeprowadzono 39 kontroli
interwencyjnych w 38 podmiotach. Zgłoszenia dotyczyły sytuacji stwarzających zagrożenie
życia i zdrowia zarówno dla osób wykonujących pracę, jak i dla osób postronnych,
na przykład przechodniów, użytkowników dróg i mieszkańców osiedli, na terenie których
wykonywane były różnego typu prace.

W 35 przypadkach zgłoszenia dotyczyły prowadzonych prac budowlano-
montażowych. Pozostałe zgłoszenia dotyczyły: prac remontowych przenośnika
prowadzonych na terenie czynnego zakładu, prac na wysokości prowadzonych na terenie
innego czynnego zakładu, prac związanych z okrzesywaniem i rozdrabnianiem ściętych
drzew oraz firmy świadczącej usługi związane z organizacją skoków z wysokości ok. 250 m
z wykorzystaniem układu asekuracyjnego z lin dynamicznych oraz bloczka.

W wyniku przeprowadzonych kontroli wydano 26 decyzji pisemnych i 55 decyzji
ustnych. Po stwierdzeniu bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia wydano: 8 decyzji
wstrzymania prac dotyczących 13 pracowników i 15 osób wykonujących pracę na podstawie
innych umów, 8 decyzji wstrzymania eksploatacji maszyn i urządzeń dotyczących
11 pracowników, 2 decyzje skierowania do wykonywania innych prac dotyczące 2 osób
wykonujących pracę. Za stwierdzone wykroczenia 8 osób ukarano mandatami karnymi
w łącznej wysokości 9 000 zł za popełnienie 22 wykroczeń. W stosunku do 5 osób
zastosowano środki wychowawcze za popełnienie 8 wykroczeń.
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 Podjęte działania przyczyniły się do poprawy bezpieczeństwa osób postronnych,
które mogły znaleźć się w obrębie prowadzonych prac. Dotyczyło to szczególnie wykonania
decyzji nakazowych w zakresie: wydzielenia i oznakowania strefy niebezpiecznej,
na przykład strefy możliwego upadku przedmiotów z góry dla prac budowlanych,
elewacyjnych i dekarskich; zabezpieczenia balustradami wykopów i ich oświetlenia w porze
nocnej; zapewnienia właściwej eksploatacji urządzeń i instalacji elektrycznych.

Wykres 6. Główne nieprawidłowości i zagrożenia publiczne.

4.1.4. Krótkie kontrole w budownictwie

Celem prowadzonych kontroli było podejmowanie przez inspektorów pracy
niezwłocznych działań mających na celu eliminację występujących nieprawidłowości
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy stanowiących bezpośrednie zagrożenie życia
i zdrowia dla osób wykonujących prace budowlane.

Przeprowadzono 57 kontroli, w wyniku których wydano ogółem 173 decyzji
nakazowych dotyczących 566 osób wykonujących prace budowlane. Po stwierdzeniu
bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia osób wykonujących prace budowlane wydano
34 decyzje wstrzymania prac, 11 decyzji skierowania 22 pracowników do innych prac,
25 decyzji wstrzymania eksploatacji maszyn i urządzeń. W jednym przypadku wydana
została decyzja zakazująca wykonywanie prac.

Ponadto w związku ze stwierdzonymi stanami niezgodnymi z obowiązującymi
przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, które stwarzały potencjalne zagrożenie
dla zdrowia i życia osób wykonujących roboty budowlane, wydanych zostało ogółem 101
decyzji nakazowych, którym nadany został rygor natychmiastowej wykonalności.
Za stwierdzone wykroczenia 29 osób ukarano mandatami karnymi na łączną kwotę
29 050 zł, a wobec 19 osób zastosowano środki wychowawcze. W stosunku do jednej osoby
skierowano wniosek o ukaranie do sądu.

Do głównych stwierdzanych nieprawidłowości powodujących bezpośrednie
zagrożenia zdrowia i życia należały niewłaściwa organizacja stanowisk pracy na wysokości
oraz niewłaściwa eksploatacja rusztowań budowlanych. W większości przypadków efekty
w postaci zaprzestania wykonywania prac w warunkach zagrożenia życia i zdrowia uzyskano
natychmiast, gdyż wydawanym w tych sprawach decyzjom nadawano rygor
natychmiastowego wykonania i niezwłocznie po wydaniu decyzji sprawdzano ich realizację.

W ramach rekontroli przeprowadzono 21 kontroli budów, które potwierdziły pełną
realizację wcześniej wydanych decyzji.
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% miejsc robót, na których stwierdzono nieprawidłowości
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4.1.5. Kontrole prac przy budowie infrastruktury kolejowej

 Celem kontroli była ocena stopnia przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robót związanych z utrzymaniem infrastruktury torowej
oraz eliminowanie bądź znaczące ograniczanie zagrożeń wypadkowych przy wykonywaniu
robót torowych.

 Kontrole przeprowadzono na 2 odcinkach, na których prowadzone były prace.
Kontroli poddano głównych wykonawców prac oraz wszystkich podwykonawców obecnych
w trakcie kontroli na budowach. Łącznie przeprowadzono 5 kontroli w 5 podmiotach.
Przedmiotem kontroli były przede wszystkim zagadnienia związane z przygotowaniem
oraz prowadzeniem robót torowych, w tym: organizacja pracy, zabezpieczenie i oznakowanie
miejsca robót, stanowiska i procesy pracy przy pracach związanych z robotami torowymi,
kwalifikacje pracowników.

 W czasie czynności kontrolnych wydano 3 nakazy pisemne zawierające 6 decyzji
oraz 3 decyzje ustne, w tym 1 decyzję skierowania osób do innych prac.  W wyniku realizacji
decyzji zapewniono prawidłowe zabezpieczenie i sygnalizację miejsca robót
oraz zapewniono pracownikom pomieszczenia higieniczno-sanitarne. W stosunku
do 1 osoby za stwierdzone wykroczenia zastosowano środek odziaływania wychowawczego.

W roku bieżącym stwierdzono zdecydowanie mniej nieprawidłowości niż w latach
poprzednich. Z pewnością wpływ na to miała znajomość zagadnień bezpieczeństwa i higieny
pracy kierownictwa budowy przy realizacji inwestycji na stacji Szczecin Port Centralny.
Szczególnie widoczne było to w przygotowaniu dokumentacji budowy, przygotowaniu
pracowników do prac, zapewnieniu na budowie stale obecnego inspektora
ds. bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pomimo tego stwierdzono jednak nieprawidłowości, w tym istotne z punktu widzenia
bezpieczeństwa. Przyczynami nieprawidłowości jest nadal niedostateczny poziom
zrozumienia potrzeby przestrzegania wszystkich przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
i ich wpływu na bezpieczeństwo. Stwierdzone w trakcie kontroli nieprawidłowości
występowały zarówno na etapie organizacji pracy, jak i samego wykonawstwa prac.
Do najczęściej stwierdzanych uchybień należy zaliczyć: brak lub nieprawidłowe
zabezpieczenie i sygnalizacja miejsca robót w bezpośrednim sąsiedztwie czynnych torów
kolejowych; nieprawidłowości w organizacji stanowisk i procesów pracy (brak instrukcji
w zakresie bezpiecznego wykonywania robót budowlanych), nieprawidłowa organizacja prac
transportowych oraz uchybienia w wykonawstwie prac w wykopie, brak odpowiedniego
zaplecza higieniczno-sanitarnego.

4.1.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu prac związanych z obsługą
żurawi wieżowych i szybkomontujących

Celem działań kontrolnych było sprawdzenie stopnia przestrzegania przepisów
dotyczących żurawi oraz eliminacja stwierdzonych nieprawidłowości w tym zakresie,
prowadząca do poprawy bezpieczeństwa pracy i ograniczenia zagrożeń wypadkowych.
Przeprowadzono 18 kontroli w 16 podmiotach gospodarczych.

W wyniku przeprowadzonych kontroli wydano łącznie 39 decyzji, w tym 12 decyzji
ustnych oraz skierowano 11 wniosków w wystąpieniach. Stwierdzenie bezpośredniego
zagrożenia życia i zdrowia skutkowało wydaniem 1 decyzji wstrzymania prac, 2 decyzji
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skierowania pracowników do innych prac. W wyniku stwierdzonych wykroczeń w stosunku
do 3 osób skierowano do sądu wnioski o ukaranie, a w stosunku do 3 osób zastosowano
środki oddziaływania wychowawczego.

Najczęściej stwierdzane naruszenia przepisów rozporządzenia Ministra
Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 października 2018 roku w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi wieżowych i szybkomontujących
stanowiły:
- brak udostępnienia do stałego korzystania instrukcji bezpieczeństwa prac

transportowych, co związane było głównie z brakiem opracowania instrukcji;
- brak prowadzenia lub nierzetelne prowadzenie książki dyżurów;
- brak urządzenia umożliwiającego odczytanie wartości temperatury w kabinie;
- brak urządzenia umożliwiającego odczytanie prędkości wiatru mierzonej na wysokości

wysięgnika;
- brak zapewnienia świateł obrysowych określających położenie skrajnych elementów

żurawia.
Wskazane wyżej nieprawidłowości pozwalają na wyciągniecie wniosków,

że naruszenie obowiązujących przepisów rozporządzenia związane było w mniejszym
zakresie ze sposobem prowadzenia prac transportowych z użyciem żurawi, a dotyczyły one
głównie sfery organizacyjnej związanej z brakiem opracowania instrukcji bezpieczeństwa
prac transportowych, brakiem prowadzenia lub nierzetelnym prowadzeniem książek dyżurów
pracy operatorów żurawi oraz niewłaściwym wyposażeniem kabiny operatora.

4.1.7. Kontrole wyrobów w zakresie oceny ich zgodności z wymaganiami
zasadniczymi

W ramach nadzoru rynku przeprowadzono łącznie 36 kontroli w 32 podmiotach
dokonując sprawdzenia przestrzegania przepisów dotyczących systemu oceny zgodności
w odniesieniu do 39 wyrobów, w tym 22 maszyn, 15 środków ochrony indywidualnej
oraz 2 sprzętów elektrycznych. Kontrolami objęto w szczególności: obrabiarki do metalu
(11 maszyn), środki ochrony indywidualnej chroniącej przed upadkiem z wysokości
(14 wyrobów) oraz inne wyroby zgodnie z informacjami o nieprawidłowościach przekazanych
z innych okręgowych inspektoratów pracy lub urzędów, a także w związku z badaniem
wypadków przy pracy.

 Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości dotyczące maszyn były związane z treścią
lub brakiem deklaracji zgodności WE. Potwierdzono tę nieprawidłowość w odniesieniu
do 13 maszyn, w tym przy 2 maszynach odnotowano, że deklaracja zgodności WE nie
została dostarczona razem z maszyną. Kolejna grupa nieprawidłowości była związana
z instrukcjami, które powinny być przekazane użytkownikom razem z maszyną.
W 12 przypadkach stwierdzono nieprawidłową zawartość instrukcji, a ponadto instrukcje
zawierały niezrozumiałe i niejednoznaczne zapisy mające znaczenie dla bezpiecznej obsługi
maszyn. W odniesieniu do jednej maszyny odnotowano, że dostarczona użytkownikowi
instrukcja nie była sporządzona w języku polskim.

 Kolejna najczęstsza nieprawidłowość występowała w zakresie niewłaściwego
oznaczenia i oznakowania maszyn. Niezgodność tego rodzaju zanotowano
w 6 przypadkach. Najistotniejsze nieprawidłowości dotyczące budowy potwierdzono
przy 5 maszynach wprowadzonych do obrotu.
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 W odniesieniu do środków ochrony indywidualnej przeznaczonych do ochrony
przed upadkiem z wysokości stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły wyłącznie treści
instrukcji użytkowania dołączonej do sprzętu. W przypadku szelek bezpieczeństwa
przekazana użytkownikowi instrukcja zawierała niejednoznaczne zapisy mające wpływ
na bezpieczny sposób ich użytkowania. Nieprawidłowość ta polegała na wskazaniu dwóch
różnych wartości dotyczących wytrzymałości punktu mocowania sprzętu do konstrukcji
nośnej. W tej samej instrukcji, jak również w instrukcji innego elementu sprzętu chroniącego
przed upadkiem z wysokości – amortyzatora z linką bezpieczeństwa, nie podano
podstawowych informacji dotyczących zastosowanej procedury oceny zgodności.

 W 2020 roku Okręgowy Inspektor Pracy w Szczecinie wydał 1 postanowienie
zobowiązujące producenta indywidualnych ochronników słuchu do usunięcia stwierdzonych
nieprawidłowości. Dodatkowo wydano decyzję zakazu udostępniania środka ochrony
na okres 3 miesięcy (decyzja została wykonana).

 Przyczyn stwierdzanych nieprawidłowości należy upatrywać w niewystarczającej
wiedzy odbiorców i przyszłych użytkowników maszyn w zakresie wymagań stawianych
tego rodzaju wyrobom. Wydaje się, że pracodawcy – użytkownicy maszyn są przekonani,
że dla spełnienia wymagań określonych w przepisach Kodeksu pracy wystarczy,
aby maszyna posiadała oznakowanie zgodności CE i instrukcję. Brak podstawowych
elementów bezpieczeństwa w postaci osłon lub innych urządzeń ochronnych
zabezpieczających przed dostępem do miejsc niebezpiecznych stwierdzany w czasie kontroli
potwierdza to ustalenie. Kontrole nie potwierdziły, aby przed zakupem maszyny pracodawcy
korzystali z doradztwa np. osób pełniących zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy,
a także aby przed pierwszym ich uruchomieniem została przeprowadzona kontrola wstępna
potwierdzająca właściwe wyposażenie maszyn dla zapewnienia jej bezpiecznego
użytkowania zgodnie z przeznaczeniem. Również osoby uczestniczące w procedurze oceny
zgodności, w szczególności producenci, nie mają pełnej świadomości odpowiedzialności
i konsekwencji, jakie są związane z wprowadzaniem wyrobów do obrotu.

 Z ustaleń potwierdzających skuteczność działania w ramach sprawowanego nadzoru
rynku można przytoczyć dwa przykłady. W 2020 roku zakończone zostały czynności
u importera podjęte w związku z postępowaniem dotyczącym wprowadzonych do obrotu
maszyn do recyklingu kabli wyprodukowanych w Chinach. W wyniku podjętych działań
importer wyposażył maszyny w niezbędne elementy zapewniające spełnienie wymagań
oraz zapewnił niezbędną dokumentację. Kolejny przykład dotyczy giętarki elektrycznej
do prętów zbrojeniowych wyprodukowanej w Polsce. W wyniku kontroli producent podjął
dobrowolne działania mające na celu usunięcie stwierdzonych niezgodności polegających
w pierwszej kolejności na natychmiastowym wstrzymaniu sprzedaży maszyny we wszystkich
kanałach dystrybucji i wdrożył w stosunku do odbiorców maszyny akcję informacyjną
„Zmiany dla bezpieczeństwa i higieny pracy”. Akcja polegała na wysłaniu do znanych
odbiorców pisma informującego o wprowadzonych zmianach mających na celu zwiększenie
bezpieczeństwa podczas użytkowania giętarki oraz poinformowaniu odbiorców
o zobowiązaniu się producenta do wymiany elementów sterowniczych i dokonania
bezpłatnego przeglądu oraz dostarczenia oznakowania i poprawionej wersji instrukcji
wraz z deklaracją zgodności. Co najmniej 43 odbiorców odesłało giętarki do siedziby firmy
w celu ich modernizacji i wyposażenia w nowe dokumenty. Akcja nadal jest prowadzona.
Ponowna kontrola potwierdziła usunięcie niezgodności z jednym wyjątkiem, dotyczącym
zastosowania środków ochronnych, eliminujących zagrożenie doznania urazu dłoni
operatora w strefie niebezpiecznej. W tym przypadku producent precyzyjnie określił ryzyko
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resztkowe i określił bezpieczny sposób prowadzenia czynności przy maszynie w instrukcji,
jak również w oznakowaniu maszyny.

4.1.8. Przestrzeganie przepisów ustawy o produktach biobójczych

 Przestrzeganie przepisów ustawy o produktach biobójczych kontrolowano
w 5 podmiotach świadczących usługi pralnicze dla służby zdrowia oraz dla zakładów
komunalnych, w których produkty biobójcze stosowane były w procesach
termiczno-chemicznej dezynfekcji odzieży, w procesach dezynfekcji powierzchni i urządzeń
(w tym wózków do transportu bielizny) i do dezynfekcji rąk. Do pracodawców skierowano 25
decyzji, które w 100% zostały wykonane oraz 12 wniosków.

 Stwierdzone podczas kontroli naruszenia to głównie naruszenia formalno-prawne,
dotyczące oceny ryzyka stwarzanego przez czynniki chemiczne, uzyskania aktualnych kart
charakterystyki oraz przekazania pracownikom informacji o zagrożeniach stwarzanych
przez produkty biobójcze – chemikalia stosowane w procesach dezynfekcji. W znacznie
mniejszym stopniu dotyczyły one bezpośrednich zagrożeń dla bezpieczeństwa i zdrowia
pracowników, ze względu na powszechne stosowanie produktów biobójczych gotowych
do bezpośredniego użycia, jak również stosowanie produktów dostępnych dla ogółu
ludności, a nie tylko przeznaczonych do działalności specjalistycznej.

Efekty osiągnięte w wyniku kontroli:
- w 5 kontrolowanych podmiotach dla 27 pracowników dokonano oceny lub aktualizacji

oceny ryzyka stwarzanego przez czynniki chemiczne, w tym produkty biobójcze;
- w 1 podmiocie 6 pracownikom zapewniono środki chroniące przed niekontrolowanym

rozprzestrzenianiem się produktów biobójczych;
- w 1 podmiocie 6 pracownikom zapewniono higieniczne warunki do przechowywania

środków ochrony indywidualnej stosowanych przez pracowników podczas wymiany
pojemników z płynnymi produktami biobójczymi oraz zasypem granulatu środka
odkażającego.

4.1.9. Kontrole dotyczące tematyki REACH i CLP

W ramach kontroli zakładów stosujących substancje i mieszaniny chemiczne,
jako dalsi użytkownicy chemikaliów w rozumieniu rozporządzenia REACH, oraz w ramach
weryfikacji przestrzegania przepisów unijnego rozporządzenia CLP, w zakresie kompetencji
Państwowej Inspekcji Pracy oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach
w narażeniu na czynniki chemiczne skontrolowano 7 zakładów, na rzecz których pracę
świadczyło 731 osób.

Kontrolą objęto 95 substancji i mieszanin chemicznych klasyfikowanych
jako niebezpieczne, w narażeniu na które pracowały łącznie 34 osoby. W wyniku
przeprowadzonych kontroli wydano 62 decyzje, w tym 26 decyzji ustnych. Za stwierdzone
wykroczenia 2 osoby zostały ukarane mandatami karnymi na łączną kwotę 3 000 zł.
W kontrolowanych podmiotach nie miały miejsca wypadki przy pracy ani choroby zawodowe
związane z wykonywaniem prac w kontakcie z chemikaliami.

W ramach kontroli przepisów rozporządzenia CLP stwierdzono naruszenia w zakresie
szczegółowych programów szkoleń wstępnych i okresowych pracowników zatrudnionych
na stanowiskach pracy, na których występuje kontakt z chemikaliami stwarzającymi
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zagrożenie, naruszenia dotyczące klasyfikacji, znakowania i pakowania chemikaliów, braku
aktualnych kart charakterystyki mieszanin niebezpiecznych oraz substancji, braku
lub nieczytelnego oznakowania ostrzegawczego.

W wyniku przeprowadzonych kontroli:
- w 4 kontrolowanych podmiotach dokonano aktualizacji zasad przydziału odzieży, obuwia

oraz środków ochrony indywidualnej;
- w 2 kontrolowanych podmiotach uzyskano aktualne karty charakterystyki stosowanych

w procesie pracy chemikaliów;
- w 2 z kontrolowanych podmiotach dokonano doposażenia pracowników w środki ochrony

indywidualnej adekwatne do występujących zagrożeń, zgodne z wymaganiami kart
charakterystyki stosowanych produktów;

- w 3 z kontrolowanych podmiotach oznakowano piktogramami ostrzegawczymi miejsca
przechowywania środków chemicznych oraz zabezpieczono miejsca przechowywania
chemicznych środków niebezpiecznych w sposób ograniczający dostęp osób
postronnych;

- w 4 kontrolowanych podmiotach dokonano aktualizacji dokumentacji oceny ryzyka
zawodowego stwarzanego przez czynniki chemiczne;

- w 2 podmiotach pracodawcy poinformowali pracowników o zmianie przepisów
o chemikaliach w związku z wejściem w życie rozporządzenia REACH;

- w 1 z kontrolowanych podmiotów dokonano uzupełnienia programów szkolenia
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w odniesieniu do bezpieczeństwa stosowania
chemikaliów;

- w 2 podmiotach ze względu na stwierdzone bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia
pracowników wydano decyzje skutkujące wstrzymaniem eksploatacji maszyn i urządzeń
oraz skierowaniem pracowników do innych prac.

4.1.10. Kontrole wynikające z ustawy Prawo energetyczne - w zakresie paliw ciekłych

 Celem kontroli była ocena realizacji przez przedsiębiorców obowiązku wynikającego
z art. 23r ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne w zakresie:
· posiadania koncesji dotyczących paliw ciekłych, w odniesieniu do:

- wytwarzania paliw ciekłych;
- magazynowania paliw gazowych w instalacjach magazynowych, skraplania gazu

ziemnego i regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego w instalacjach skroplonego
gazu ziemnego, jak również magazynowania lub przeładunku paliw ciekłych
w instalacjach magazynowania paliw ciekłych lub instalacjach przeładunku paliw
ciekłych;

- przesyłania lub dystrybucji paliw;
- obrotu paliwami;

· wpisu do rejestru podmiotów przywożących;
· zgłoszenia do Prezesa URE informacji o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw

ciekłych wykorzystywanej do prowadzonej działalności.
W 2020 roku przeprowadzono 3 kontrole w podmiotach, w których podstawowym

przedmiotem działalności gospodarczej była sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów
silnikowych na stacjach paliw (bez obrotu paliwami ciekłymi z zagranicą). Podczas kontroli
dokonano sprawdzenia czy:
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- charakter prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej wiąże
się z koniecznością uzyskania koncesji;

- przedsiębiorca posiada koncesję odpowiadającą rodzajowi prowadzonej działalności;
- przedsiębiorca spełnia warunki określone w udzielonej koncesji;
- przedsiębiorca uzyskał wpis do Rejestru Podmiotów Przywożących, jeżeli był do tego

zobowiązany;
- zgłoszono do URE sprawozdanie o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych

wykorzystywanej do prowadzonej działalności.
W przedmiotowym zakresie kontrole nie wykazały nieprawidłowości.

4.1.11. Przestrzeganie przepisów dotyczących obsługi wózków jezdniowych
z napędem silnikowym

Celem kontroli była ocena przestrzegania przepisów z zakresu bezpieczeństwa
i higieny pracy przy obsłudze wózków jezdniowych, o których mowa w rozporządzeniu
Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym oraz dokonanie analizy
wypadkowej dotyczycącej wypadków przy pracy z udziałem wózków jezdniowych
w kontrolowanych zakładach. Kontrole zostały zrealizowane w przedsiębiorstwach z sektora
prywatnego, w tym także w zakładach produkcyjnych oraz w filiach handlowych
prowadzących działalność w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej.

 Kontrole polegały przede wszystkim na sprawdzeniu, czy pracodawcy wywiązali
się z obowiązków określonych przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy wyżej wskazanego
rozporządzenia po jego wejściu w życie od dnia 10 sierpnia 2018 roku. Zakresem kontroli
objęto również wypadki przy pracy zaistniałe w latach 2017-2019 podczas wykonywania prac
transportowych przy użyciu wózków jezdniowych z napędem silnikowym.

 Kontrolami objęto 8 zakładów, w których było zatrudnionych łącznie 7 771 osób.
Wśród tych, którym powierzono pracę, było 42 operatorów obsługujących łącznie 37 wózki
jezdniowe.

 Najistotniejsze nieprawidłowości dotyczyły zagadnień związanych z bezpośrednią
eksploatacją wózków jezdniowych, ale nieprawidłowości stwierdzano również
w sporządzeniu oceny ryzyka zawodowego, w której nie zawarto informacji o zagrożeniach
wynikających z użytkowania wózków. Kontrole wykazały nieprawidłowości w zakresie
przeprowadzenia szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz instrukcji
zarówno wykonywania prac transportowych jak i instrukcji obsługi wózków. W trakcie
czynności kontrolnych, podczas analizy 4 wypadków przy pracy z udziałem wózków
jezdniowych, stwierdzono liczne nieprawidłowości, a przez uaktywnienie się niepożądanego
czynnika ryzyka, jakim było spożycie alkoholu, doszło do 1 wypadku śmiertelnego.

 W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości wydano łącznie 29 decyzji pisemnych
oraz 9 decyzji ustnych, a także 4 wnioski w wystąpieniach. Ponadto w 2 przypadkach
w stosunku do osób winnych naruszeń praw pracowniczych inspektorzy pracy prowadzili
postępowanie wykroczeniowe, raz nakładając mandat karny na kwotę 1 000 zł oraz
w stosunku do jednej osoby zastosowano środek wychowawczy. Przedsiębiorcy wykonali
82% pisemnych decyzji nakazowych i 75% wydanych wniosków.

 Przyczyny nieprawidłowości wynikają głównie z nieznajomości przepisów, braku
lub niewłaściwego nadzoru ze strony pracodawców nad pracami przy użyciu wózków
jezdniowych z napędem silnikowym. Sami operatorzy wózków, którzy posiadają wymagane
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kwalifikacje, również lekceważą i uważają za zbędne wymagania jakie nakłada.
rozporządzenie.

4.1.12. Bezpieczeństwo w zakładach o wysokiej skali zagrożeń

Celem kontroli była weryfikacja zgodności zakładowych procedur z obowiązującymi
przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz normami określającymi sposób oceny
ryzyka zawodowego i jego minimalizowania, jak również ocena skuteczności systemów
zarządzania bezpieczeństwem pracy lub innych rozwiązań organizacyjnych
ukierunkowanych na efektywną poprawę warunków pracy.

Przeprowadzono 3 kontrole podmiotów, których dobór uwzględniał następujące
kryteria: zakłady, w których odnotowano najwięcej wypadków przy pracy; zakłady
charakteryzujące się wysokimi wskaźnikami zagrożeń zawodowych (tzw. zakłady
pod wzmożonym nadzorem); zakłady o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia
poważnej awarii przemysłowej. Wszystkie zakłady były kontrolowane już w poprzednich
latach, a czynności kontrolne dotyczyły wybranych obszarów zakładów, co wynikało
w szczególności z wielkości tych zakładów. W wyniku czynności kontrolnych wydano łącznie
24 decyzje oraz skierowano 9 wniosków w wystąpieniach.

Najistotniejsze nieprawidłowości stwierdzono w następujących obszarach:
- braku lub niewłaściwym doborze środków ochrony indywidualnej,
- układów bezpieczeństwa,
- szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,
- oceny ryzyka zawodowego,
- braku lub niedostatecznie opracowanych instrukcjach bezpieczeństwa i higieny pracy,
- postępowań wypadkowych.

Przeprowadzone kontrole wykazały naruszenia przepisów prawa w obszarach
związanych z organizacją bezpiecznych stanowisk pracy. Źródeł stwierdzonych
nieprawidłowości można doszukiwać się w błędach organizacyjnych wynikających
z niedostatecznego funkcjonowania służb lub osób pełniących nadzór nad bezpieczeństwem
pracy w kontrolowanych zakładach pracy. Realizacja wydanych środków prawnych
spowodowała poprawę bezpieczeństwa i warunków pracy.

4.1.13. Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładach, w których występuje narażenie
na czynniki o działaniu rakotwórczym lub mutagennym

Celem kontroli było sprawdzenie poziomu przestrzegania przez pracodawców
przepisów dotyczących substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów
technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy.

Kontrolami objęto 4 zakłady branż: farmacji (receptury apteczne); dystrybucji
paliw; eksploatacji sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków; mieszalni
farb i lakierów samochodowych, w których wykonywało pracę 30 pracowników, w tym 11
kobiet w narażeniu na substancje i czynniki o działaniu rakotwórczym.

W wyniku przeprowadzonych kontroli wydano 12 decyzji oraz 2 wnioski.
Najistotniejsze nieprawidłowości dotyczyły:
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- braku lub nieprawidłowości przekazywanych informacji o substancjach chemicznych,
ich mieszaninach, czynnikach lub procesach technologicznych o działaniu rakotwórczym
lub mutagennym;

- braku rozpoznania źródeł emisji szkodliwych dla zdrowia czynników chemicznych (w tym
rakotwórczych) oraz warunków wykonywania prac na nowo utworzonym stanowisku
mieszania farb i lakierów samochodowych, celem ich wskazania do badań i pomiarów.

Efekty osiągnięte w wyniku kontroli:
- 2 pracodawców przesłało do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie informacje

za 2019 roku o substancjach chemicznych, ich mieszaninach, czynnikach lub procesach
technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym, a 1 pracodawca dopełnił
tego obowiązku w związku z wdrożeniem nowego rodzaju działalności;

- w 2 podmiotach dla 18 pracowników dokonano korekty oceny ryzyka zawodowego
związanego z narażeniem pracowników na działanie substancji i czynników o działaniu
rakotwórczym oraz poinformowano tych pracowników o ryzyku zawodowym
występującym przy wykonywanych pracach;

- w 2 podmiotach zapewniono aktualne karty charakterystyki dla benzyny
oraz dla 2 substancji stosowanych do produkcji mieszanin chemicznych.

4.1.14. Ograniczanie zagrożeń wypadkowych poprzez wdrożenie elementów
zarządzania bezpieczeństwem pracy w zakładach, w których wystąpiły
wypadki przy pracy

Celem kontroli była weryfikacja zgodności zakładowych procedur z obowiązującymi
przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz normami dotyczącymi przede wszystkim
sposobu dokonywania oceny ryzyka zawodowego przy wykonywaniu określonych prac
oraz jego minimalizowania, jak również ocena skuteczności systemów zarządzania
bezpieczeństwem pracy lub innych rozwiązań organizacyjnych ukierunkowanych
na efektywną poprawę warunków pracy.

 Kontrolami objęto 6 zakładów gdzie stwierdzono: w 2017 roku 28 wypadków
przy pracy; w 2018 roku 28 wypadków przy pracy; w 2019 roku 21 wypadków przy pracy.
Podczas kontroli zostały poddane analizie 24 dokumentacje powypadkowe sporządzone
przez zespoły powypadkowe, poddano kontroli 4 udokumentowane oceny ryzyka
zawodowego przy pracach, przy których wydarzyły się wypadki przy pracy. W ramach
kontroli dokonano oceny poprawności wykonywania zadań służb bezpieczeństwa i higieny
pracy.

 Wydane w trakcie czynności kontrolnych decyzje i wnioski dotyczyły zakładowych
procedur oceny ryzyka zawodowego, kontroli stanu bhp w zakładzie, przygotowania
pracowników do pracy, prac szczególnie niebezpiecznych, kontroli użytkowanych maszyn
w zakresie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa.

 Realizacja wydanych decyzji oraz realizacja wniosków w wystąpieniach pozwolą
pracodawcom na rzetelne przeprowadzenie ocen ryzyka zawodowego z uwzględnieniem
zagrożeń czynnikami związanymi ze środowiskiem pracy. Prawidłowe zidentyfikowanie
zagrożeń pozwoli na rzetelny opis środowiska pracy w skierowaniach na profilaktyczne
badania lekarskie. Zrealizowane przez pracodawców środki prawne pozwolą na prawidłowe
opracowanie programów instruktażu stanowiskowego, które zapewnią uczestnikom
szkolenia umożliwiające zapoznanie z rzeczywistymi czynnikami środowiska pracy
występującymi na ich stanowiskach pracy i ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną
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przez nich pracą. Każda kontrola to także działania o charakterze
informacyjno-prewencyjnym. Udzielone w trakcie kontroli porady dotyczące technicznego
bezpieczeństwa pracy wskazują pracodawcy przyczyny braku postępu w zakresie
eliminowania nieprawidłowości w prowadzonych procesach technologicznych, które pozwolą
usunąć bądź naprawić wadliwy mechanizm prowadzony w zakładzie.

 Należy jednak pamiętać, że powyższe środki prawne dadzą efekty tylko w sytuacji,
kiedy pracodawca połączy otrzymane środki prawne z działaniem o charakterze
informacyjno-prewencyjnym.

4.1.15. Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładach zajmujących się obróbka mięsa

 Celem kontroli była weryfikacja przestrzegania obowiązujących przepisów prawa
pracy, w szczególności bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach zajmujących
się obróbką mięsa, przede wszystkim tych, które uczestniczyły w dedykowanych działaniach
prewencyjnych z 2019 roku, a realizowanych w 2019 i 2020 roku oraz w zakładach, które
nie podjęły z PIP współpracy prewencyjnej lub od niej odstąpiły.

 Przeprowadzono kontrole 10 podmiotów, zatrudniających łącznie 474 osoby, w tym
347 pracowników, 122 osoby świadczące pracę na podstawie umów cywilnoprawnych,
56 cudzoziemców. Kontrolę prowadzono w:
- 5 małych zakładach zatrudniających do 10 pracowników;
- 3 zakładach zatrudniających od 11 do 50 pracowników;
- 2 zakładach zatrudniających powyżej 50 pracowników.

W celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości wydano 66 decyzji
oraz 31 wniosków w wystąpieniach. Za stwierdzone wykroczenia wobec 1 osoby
zastosowano środek oddziaływania wychowawczego. Nieprawidłowości dotyczyły
przede wszystkim:

- nieprzeprowadzania badań i pomiarów czynników szkodliwych w środowisku
pracy – wydano 10 decyzji;

- braku instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze urządzeń
technicznych – wydano 9 decyzji;

- braku profilaktycznych badań lekarskich oraz szkoleń wstępnych w dziedzinie
bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników – wydano 8 decyzji.

 Działania kontrolne i pozakontrolne zapewniły poprawę warunków pracy
pracowników. Dwa zakłady zostały pozytywnie ocenione przez inspektorów pracy w ramach
programu prewencyjnego pod względem dostosowania zakładów do wymogów
bezpieczeństwa pracy.

4.1.16. Narażenie pracowników na działanie szkodliwych czynników biologicznych
w gospodarce komunalnej

 Celem kontroli było sprawdzenie warunków pracy pracowników zatrudnionych
przy oczyszczaniu ścieków oraz ocena stanu przestrzegania przepisów bezpieczeństwa
i higieny pracy.

 W 2020 roku przeprowadzono 2 kontrole u pracodawców eksploatujących
oczyszczalnie ścieków. Do pracodawców skierowano 30 decyzji oraz 10 wniosków.
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W stosunku do jednej osoby w związku z stwierdzonymi wykroczeniami zastosowano środek
odziaływania wychowawczego. Najistotniejsze nieprawidłowości dotyczyły:
- szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, tj.: nieprzeprowadzenie instruktaży

stanowiskowych w związku ze zmianą stanowiska pracy lub przeprowadzenie w sposób
nieprawidłowy, brak szkolenia okresowego, nieprawidłowe programy szkoleń
stanowiskowych i okresowych, nieprawidłowa częstotliwość szkoleń okresowych;

- badań lekarskich, tj.: ogólnikowa informacja w skierowaniach na badania lekarskie
w zakresie opisu zagrożeń występujących na stanowiskach pracy;

- oceny ryzyka zawodowego, tj.: nieprawidłowo sporządzona dokumentacja oceny ryzyka
zawodowego objawiająca się niepełnym rozpoznaniem zagrożeń występujących
na stanowiskach pracy oraz nieprawidłowymi opisami stanowisk pracy;

- zabezpieczenia i oznakowania miejsc niebezpiecznych;
- pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, tj.: w obydwu przypadkach zapewnione

pomieszczenia nie spełniały wymogów obowiązujących przepisów;
- środków ochrony indywidualnej, tj. brak zapewnienia odpowiednich środków ochrony

indywidualnej.
Przykłady znaczących efektów:
- zapewniono przyrządy kontrolno-pomiarowe i sygnalizacyjne służące do ostrzegania

przed substancjami szkodliwymi i niebezpiecznymi dla życia i zdrowia;
- zabezpieczono nieosłoniętą część elementu ruchomego przenośnika ślimakowego;
- zapewniono środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości,

rękawice ochronne zabezpieczające pracowników przed działaniem czynników
chemicznych i niebezpiecznych czynników biologicznych, maski przeciwgazowe
z pochłaniaczem na gazy niebezpieczne;

- zabezpieczono obiekty technologiczne przed możliwością wpadnięcia pracowników;
- zapewniono pomieszczenia higieniczno-sanitarne;
- jeden z pracodawców rozpoczął kompleksową modernizację jednej z eksploatowanych

oczyszczalni ścieków.

4.1.17. Przestrzeganie przepisów ustawy o mikroorganizmach i organizmach
genetycznie zmodyfikowanych

Celem działań kontrolnych była ocena przestrzegania wymagań bezpieczeństwa
i higieny pracy, o których mowa w ustawie o mikroorganizmach i organizmach genetycznie
zmodyfikowanych.

 W ramach realizacji tematu przeprowadzono 2 kontrole mające na celu ustalenie
stanu faktycznego dającego podstawę do wyrażenia opinii dotyczącej zamiaru uruchomienia
w kontrolowanych podmiotach zakładów inżynierii genetycznej. Na podstawie wyników
zrealizowanych kontroli Okręgowy Inspektor Pracy wydał dwa postanowienia, w których
wyraził pozytywną opinię w zakresie spełniania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy
przez obiekty, pomieszczenia, stanowiska i procesy pracy w kontrolowanych zakładach.

 Zamiary utworzenia zakładów inżynierii genetycznej dotyczyły dwóch działających
w Szczecinie szpitali zatrudniających powyżej 250 pracowników. W przyszłych zakładach
inżynierii planowane jest prowadzenie działalności zamkniętego użycia GMM
zakwalifikowanych do pierwszej kategorii zagrożenia. W obydwu przypadkach planowane
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jest uruchomienie innowacyjnych terapii genowych, które mają pomóc w leczeniu
nowotworów. W pierwszym przypadku nowotworów krwi, w drugim – nowotworów kobiecych.

4.1.18. Bezpieczeństwo w leśnictwie

Celem kontroli było sprawdzenie przestrzegania przepisów prawa pracy,
w szczególności bezpieczeństwa i higieny pracy przez zakłady usług leśnych prowadzące
prace związane z pozyskiwaniem i zrywką drewna.

 Kontrole przeprowadzono w 12 podmiotach mających status pracodawcy,
świadczących usługi z zakresu gospodarki leśnej, w których pracę świadczyło 75 osób,
w tym 68 pracowników i 7 osób na podstawie umów cywilnoprawnych.

 W wyniku kontroli wydano 101 decyzji nakazowych i 70 wniosków w wystąpieniach.
Za stwierdzone wykroczenia 2 osoby ukarano mandatami karnymi, a w stosunku do 2 osób
zastosowano środki odziaływania wychowawczego.

 Najistotniejsze nieprawidłowości dotyczyły dopuszczania pracowników do pracy
bez uzyskania orzeczenia lekarskiego o zdolności do pracy po powierzeniu dodatkowych
obowiązków, niedostarczenia wymaganych środków ochrony indywidualnej, niestosowania
dostarczonych środków ochrony indywidualnej, nieprawidłowości w przeprowadzonych
ocenach ryzyka zawodowego, niezapewnieniu bezpiecznych warunków pracy
przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, niezapewnieniu bezpiecznej
organizacji pracy, niezapewnianiu sprzętu pomocniczego przy wykonywaniu ręcznych prac
transportowych, niepodejmowania działań w celu ochrony pracowników przed chorobami
wywoływanymi czynnikami środowiska pracy.

Uzyskano efekty w zakresie:
- przygotowania pracowników do pracy polegające na skierowaniu na profilaktyczne

badania lekarskie pracowników i uzyskaniu przez nich orzeczeń lekarskich
stwierdzających brak przeciwskazań do wykonywania pracy na zajmowanych
stanowiskach;

- wzrostu świadomości poprzez przeprowadzenie lub aktualizację oceny ryzyka
zawodowego i poinformowanie o ryzyku pracowników;

- dostarczenia wymaganych środków ochrony indywidualnej;
- zlikwidowania zagrożenia związanego z eksploatacją 13 maszyn i urządzeń

niespełniających wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy;
- dostarczenia sprzętu pomocniczego do ręcznych prac transportowych;
- dostarczenia środków ograniczających narażenie pracowników na szkodliwe czynniki

biologiczne.

4.1.19. Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz legalność zatrudnienia
w przedsiębiorstwach rolnych

 Celem kontroli była ocena stanu bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia osób
pracujących w zakładach rolnych przy produkcji roślinnej i zwierzęcej.

 Kontrolami objęto 3 zakłady, w tym dwa zakłady o profilu wyłącznie roślinnym
oraz jeden zakład o profilu produkcji mieszanej roślino-zwierzęcej, w których świadczyły
pracę 53 osoby.
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 W wyniku przeprowadzonych kontroli wydano łącznie 56 decyzji, w tym 12 decyzji
ustnych oraz 20 wniosków w wystąpieniach. Stwierdzenie bezpośredniego zagrożenia życia
i zdrowia osób wykonujących pracę skutkowało wydaniem 8 decyzji, którym nadano rygor
natychmiastowej wykonalności. W wyniku naruszeń praw pracowniczych na jedną osobę
nałożono mandat karny w wysokości 1 000 zł, a w stosunku do drugiej osoby zastosowano
środek wychowawczy.

 Najwięcej nieprawidłowości stanowiących podstawę wydanych środków prawnych
dotyczyło procesów pracy (13 decyzji), zagrożenia czynnikami mechanicznymi
(13 decyzji), przygotowania pracowników do wykonywania pracy (4 decyzje i 3 wnioski
pokontrolne), oceny ryzyka zawodowego (4 decyzje i 3 wnioski pokontrolne), zagrożenia
szkodliwymi czynnikami biologicznymi (4 decyzje i 3 wnioski pokontrolne), zagrożenia
czynnikami chemicznymi i pyłami (5 decyzji), zagrożenia upadkiem z wysokości (4 decyzje).

 W trzech kontrolowanych podmiotach stwierdzono nieprawidłowości dotyczące
nieprzestrzegania przepisów mających na celu zapobieganie i ograniczanie
rozprzestrzeniania się wirusa SARS-COV-2. Brak przeprowadzania pomiarów środowiska
pracy stwierdzono w 2 zakładach.

 Wśród uzyskanych efektów należy przede wszystkim wskazać na ograniczenie
zagrożeń dla bezpieczeństwa i zdrowia, w tym likwidację bezpośrednich zagrożeń życia
i zdrowia pracowników i innych osób świadczących pracę. Ponadto w następstwie
przeprowadzonych kontroli o stwierdzonych nieprawidłowościach stosownie do zakresu
właściwości rzeczowej został powiadomiony Urząd Dozoru Technicznego.

4.1.20. Bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu prac związanych
z narażeniem pracowników na hałas

 Celem kontroli było ustalenie, czy i jakie działania podejmują pracodawcy w celu
ograniczenia lub eliminowania hałasu – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki
i Pracy z 5 sierpnia 2005 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach
związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne oraz rozporządzeniem Ministra
Zdrowia z 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia
w środowisku pracy, a także ocena tych działań.

 Kontrole przeprowadzono w 3 małych podmiotach prowadzących działalność
w zakresie produkcji wyrobów tartacznych, produkcji mebli, produkcji opakowań
drewnianych, w których pracę świadczyło 53 pracowników narażonych na hałas.

 W wyniku kontroli wydano 30 decyzji nakazowych i 11 wniosków w wystąpieniach.
Główne nieprawidłowości stwierdzone w wyniku kontroli przedstawia tabela poniżej.

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły: [%] nieprawidłowych w stosunku
do liczby zbadanych

Aktualności wyników pomiarów hałasu 29% zbadanych stanowisk
Spójności kart badań i pomiarów z danymi w
sprawozdaniu z ostatniego wykonanego pomiar

100% kontrolowanych zakładów

Aktualności informacji zawartej w rejestrze
czynników szkodliwych dla zdrowia

100% kontrolowanych zakładów

Doboru indywidualnych środków ochrony słuchu,
co do wielkości charakteryzujących hałas
występujący na stanowiskach pracy

100% kontrolowanych zakładów
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Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły: [%] nieprawidłowych w stosunku
do liczby zbadanych

Przekazania zatrudnionym pracownikom
instrukcji bhp użytkowania i konserwacji
ochronników słuchu

100% kontrolowanych zakładów

Uwzględnienia w ocenie ryzyka zawodowego
związanego z hałasem informacji wymaganych w
§ 4 ust. 1

75% zbadanych stanowisk

Sporządzenia programu działań organizacyjno-
technicznych zmierzających do ograniczenia
narażenia pracowników na hałas w związku z
przekroczeniem w zakładzie pracy wartości NDN

33% kontrolowanych zakładów

Wdrożenia programu działań organizacyjno-
technicznych zmierzających do ograniczenia
narażenia pracowników na hałas w związku z
przekroczeniem w zakładzie pracy wartości NDN

67% kontrolowanych zakładów

Oznaczenia znakami bezpieczeństwa miejsc
pracy w tym stosowania ochronników słuchu w
miejscach, w których wielkości charakteryzujące
hałas w środowisku pracy przekraczają wartości
NDN

67% kontrolowanych zakładów

Uwzględnienia w programie szkoleń zagadnień
na temat wyników oceny ryzyka zawodowego
związanego z hałasem (wyników pomiarów,
wartości NDN i progów działania, skutków
oddziaływania, bezpiecznego postępowania)

33% kontrolowanych zakładów

Nieprawidłowości stwierdzone w toku czynności kontrolnych przeprowadzonych
w zakładach wynikają przede wszystkim z następujących przyczyn:
- oszczędzanie na kosztach związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. Pracodawcy

w obecnym czasie, w okresie pandemii, wkładają więcej wysiłku i zaangażowania
w utrzymanie stanowisk pracy oraz rentowności zakładów pracy, niż w kierunku
wdrażania nowych technologii, bądź wyposażania stanowisk w nowe maszyny
i urządzenia;

- nieegzekwowanie przez pracodawców realizacji działań należących do służby
bezpieczeństwa i higieny pracy, między innymi z uwagi na ich nieznajomość;

- niedostateczna znajomość obowiązujących wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy
w tym przepisów dotyczących narażenia na hałas przez pracodawców (mały zakład);

- nierealizowanie przez pracodawcę obowiązków w zakresie rejestrowania wyników badań
i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia oraz oceny ryzyka zawodowego;

- lekceważenie przez pracodawców zagrożeń związanych z hałasem, przejawiało
się między innymi nieprzekazywaniem zatrudnionym pracownikom instrukcji bhp
użytkowania i konserwacji ochronników słuchu, nieoznaczeniem znakami
bezpieczeństwa miejsc pracy, w których wielkości charakteryzujące hałas w środowisku
pracy przekraczają wartości NDN.
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Efekty uzyskane po kontrolach:
- dokonano w zakładzie pracy pomiarów szkodliwego dla zdrowia czynnika fizycznego

występującego w postaci hałasu na stanowiskach, na których stwierdzono brak
pomiarów;

- zaktualizowano rejestry oraz karty badań i pomiarów czynników szkodliwych
dla zdrowia;

- sporządzono i wdrożono program działań organizacyjno-technicznych zmierzających
do ograniczenia narażenia pracowników na hałas w związku z przekroczeniem
w zakładzie pracy wartości NDN;

- oznaczono znakami bezpieczeństwa miejsca pracy, w których wielkości charakteryzujące
hałas w środowisku pracy przekraczają wartości NDN;

- dokonano doboru środków ochrony indywidualnej ochrony słuchu do wielkości
charakteryzujących hałas;

- opracowano oraz przekazano pracownikom instrukcje bhp z zakresu użytkowania
i konserwacji ochronników słuchu;

- dokonano aktualizacji oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy
z uwzględnieniem poziomu i rodzaju narażenia na hałas, czasu trwania narażenia,
wartości NDN oraz wartości progów działania dla hałasu, dostępności środków ochrony
indywidualnej przed hałasem o odpowiedniej charakterystyce tłumienia.

4.1.21. Bezpieczeństwo i higiena pracy dotycząca organizacji pracy w miejscach, gdzie
może wystąpić atmosfera wybuchowa

 Celem kontroli było sprawdzenie stopnia przestrzegana rozporządzenia Ministra
Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy
atmosfery wybuchowej.

 Kontrole zostały przeprowadzone w trzech podmiotach, w których prowadzone
procesy produkcyjne były związane z wystąpieniem zagrożenia wybuchem, w szczególności
w jednym zakładzie z branży chemicznej, w firmie zajmującej się technologią nakładania
przemysłowych powłok lakierniczych oraz w zakładzie produkującym wyroby z żywic
poliestrowych wzmacnianych włóknem szklanym lub szklano-węglowym.

 Najczęściej stwierdzana nieprawidłowość dotyczyła oceny ryzyka związanego
z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej. Brak aktualnej oceny
ryzyka wynikał, na przykład, z nieuwzględnienia możliwości powstawania produktów
ubocznych, które mogą być źródłem tworzenia się mieszanin wybuchowych. W przypadku
nieuwzględnienia w ocenie ryzyka wszystkich jej elementów stwierdzono brak określenia
prawdopodobieństwa i czasu występowania atmosfery wybuchowej
oraz prawdopodobieństwa wystąpienia i uaktywnienia się źródeł zapłonu. Mając na uwadze
wyżej wymienioną nieprawidłowość można stwierdzić, że udostępnienie pracownikom miejsc
pracy, na których występuje zagrożenie wybuchowe, następuje bez zapewnienia
podstawowego warunku dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy. Brak udokumentowanej
oceny ryzyka uniemożliwia ustalenie czy pracodawca, wprowadzając zmiany, podjął
niezbędne działania w celu dostosowania tych miejsc do minimalnych wymagań określonych
w przepisach prawa.

 Kolejna istotna nieprawidłowość stwierdzona w kontrolowanych podmiotach była
związana z planowaniem oraz z zastosowaniem środków ochronnych technicznych
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i organizacyjnych. W tym zakresie odnotowano przypadki dokonywania zapisów
określających środki ochronne w taki sposób, że niemożliwe było jednoznaczne sprawdzenie
ich wykonania lub przyjęcia do stosowania. Dotyczy to również terminów dokonywania
przeglądów zastosowanych technicznych środków ochrony. Kontrole potwierdziły, że część
z zaproponowanych środków ochronnych technicznych i organizacyjnych została
zrealizowana, ale w kontrolowanych zakładach nie były podejmowane działania mające
na celu dokonanie kompleksowego przeglądu zaproponowanych środków ochronnych.
W zakresie dotyczącym klasyfikacji stref zagrożonych wybuchem oraz ich oznakowania
również stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanych podmiotach. Nieprawidłowości
te polegały na braku precyzyjnego określenia miejsc zagrożonych wybuchem oraz sposobu
ich oznakowania, na przykład niewyznaczenia zasięgu strefy zagrożenia. Przeprowadzone
kontrole nie wykazały rażących naruszeń przepisów prawa pracy, które skutkowałyby
wydaniem decyzji wstrzymania pracy bądź wstrzymania eksploatacji maszyn i urządzeń
technicznych.

 Po kontrolach wydano pracodawcom zalecenia nakazujące zapewnienie
przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w miejscach
gdzie może występować atmosfera wybuchowa w szczególności zobowiązujące
do zaktualizowania dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem wraz z oceną ryzyka
i precyzyjnym określaniu działań ochronnych. Z informacji od pracodawców wynika,
że decyzje zostały wykonane.

 Powodów stwierdzonych nieprawidłowości należy dopatrywać się w braku osób
posiadających specjalistyczną wiedzę i doświadczenie w ocenie zagrożeń wybuchowych,
a zatrudnionych w firmach, w których tego rodzaju zagrożenie występuje. Podejmowanie
przez pracodawców odpowiednich działań powinno być poprzedzone rzetelną oceną ryzyka
i sporządzeniem dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem potwierdzającego
przeprowadzoną analizę stanu zagrożenia z uwzględnieniem odpowiednich środków
ochronnych.

4.1.22. Kontrole w zakresie wyposażenia pracowników w odzież roboczą i środki
ochrony indywidualnej

 Celem kontroli było ustalenie stanu przestrzegania przez pracodawców przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczących wyposażenia pracowników w środki ochrony
indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze.

 W 2020 roku przeprowadzono 30 kontroli, podczas których skontrolowano
29 pracodawców zatrudniających 2 146 osób, w tym 557 pracowników.

 W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami skierowano do podmiotów
kontrolowanych 30 decyzji pisemnych, 9 decyzji ustnych oraz 17 wniosków zawartych
w wystąpieniach. W wyniku stwierdzonych wykroczeń ukarano mandatem karnym
w wysokości 1 800 zł jedną osobę, a w stosunku do dwóch osób zastosowano środki
oddziaływania wychowawczego.

 Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości dotyczyły: nieustalenia rodzajów środków
ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, których stosowanie na określonych
stanowiskach pracy jest niezbędne oraz nieustalenie przewidywanych okresów użytkowania
odzieży i obuwia roboczego; niedostarczenia pracownikom nieodpłatnie środków ochrony
indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego; niewyposażenia pracowników w środki
ochrony indywidualnej spełniającej wymagania dotyczące oceny zgodności; dopuszczania
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pracowników do pracy bez przewidzianych do stosowania na ich stanowiskach pracy
środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego; niewydania pracownikom
środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego posiadających właściwości
ochronne i użytkowe; niezapewnienia pracownikom prania i konserwacji odzieży roboczej;
niewypłacenia ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży roboczej we własnym zakresie;
nieudostępnienia instrukcji użytkowania przydzielonych środków ochrony indywidualnej.

 Na podstawie dotychczasowych kontroli można stwierdzić, iż pracodawcy nie znają
w pełni problematyki związanej z obowiązkiem wyposażenia pracowników w odzież i obuwie
robocze oraz środki ochrony indywidualnej, a także mają trudności z prawidłową
interpretacją przepisów w tym zakresie. Niekiedy świadomie lekceważą podstawowe
obowiązki i próbują wykorzystać przepisy do własnych potrzeb. Z wyjaśnień udzielanych
przez pracodawców wynika, iż nieprawidłowości wynikały także z braku odpowiedniego
nadzoru nad pracownikami. Istotnym problemem jest fakt, że pracodawcy oraz osoby
zajmujące się zakupem i przydziałem środków ochrony indywidualnej nie mają
wystarczającej świadomości, że powinny zapewniać rzeczywistą ochronę na możliwie
najwyższym poziomie.

4.1.23. Funkcjonowanie służby bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach pracy

Celem kontroli była ocena przestrzegania przepisów dotyczących funkcjonowania
i realizacji zadań przez służbę bezpieczeństwa i higieny pracy lub inne struktury, którym
wykonywanie tych zadań zostało powierzone.

 Kontrole przeprowadzono w 8 podmiotach mających status pracodawcy, w których
pracę świadczyło 1024 pracowników, w tym 549 kobiet i 2 pracowników młodocianych.
W kontrolowanych zakładach stwierdzono następującą formę pełnienia funkcji bhp:

· Służba bhp (zatrudnienie>100 osób) – 4 zakłady,
· Pracownik zatrudniony przy innej pracy – 1 zakład,
· Specjalista ds. bhp spoza zakładu – 3 zakłady.

W wyniku przeprowadzonych kontroli wydanych zostało 38 decyzji nakazowych
i wystąpiono do pracodawców z 26 wnioskami, w celu zapewnienia stanu bezpieczeństwa
i higieny pracy zgodnego z obowiązującymi przepisami. Wydanych zostało 6 decyzji oraz
8 wniosków, które dotyczyły zapewnienia prawidłowego funkcjonowania służby bhp.

 Za stwierdzone wykroczenia będące skutkiem nieprawidłowości w realizacji
obowiązków służby bhp 2 osoby zostały ukarane mandatami karnymi na łączną kwotę
3 000zł.

 Najistotniejsze nieprawidłowości dotyczyły niedostatecznej liczebności działu bhp,
braku uprawnień kwalifikacyjnych osoby wykonującej zadania służby bhp, jako specjalista do
spraw bhp spoza zakładu. Stwierdzono również brak realizacji zadań określonych dla służby
bhp w zakresie realizacji swojego podstawowego obowiązku, jakim jest kontrola stanu bhp
na stanowiskach pracy oraz analiza stanu bhp w zakładzie pracy, której następstwem winno
być przedstawienie pracodawcy propozycji rozwiązań technicznych lub organizacyjnych
mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę
warunków pracy. W przypadku 25% kontrolowanych zakładów stwierdzono, że służba bhp
nie prowadziła kontroli stanu bhp na stanowiskach pracy. W 25% zakładów przedstawiciele
służby bhp nie formułowali żadnych propozycji przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych
mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę
warunków pracy. Natomiast tam, gdzie kontrole były prowadzone, stwierdzono przypadki
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braku rzetelnego dokumentowania stanu faktycznego w obszarze bhp podczas
prowadzonych przez siebie kontroli. Aż w 87% kontroli stwierdzono, że służba bhp nie
prowadziła żadnej formy inicjowania i rozwijania oraz popularyzacji problematyki bhp na
terenie kontrolowanych zakładów.

Przedstawiciele służby bhp niechętnie dokumentowali realizowane przez siebie
działania oraz bardzo rzadko korzystali ze swoich uprawnień między innymi
do: wstrzymywania pracy urządzeń technicznych lub maszyn, odsunięcia od pracy
pracownika który swoim zachowaniem lub sposobem wykonywania pracy stwarzał
bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia własnego albo innych osób. W trakcie kontroli
inspektorzy pracy stwierdzili okoliczności, w których wykorzystanie wyżej wymienionych
uprawnień przez przedstawicieli służby bhp było wskazane, a mimo to uprawnienia
te nie były wykorzystywane do usunięcia zagrożeń w ramach wewnątrzzakładowych kontroli
stanu bhp, co świadczy o mało skutecznym oddziaływaniu służby bhp na ogólny poziom
bezpieczeństwa w kontrolowanych zakładach.

W efekcie przeprowadzonych kontroli, między innymi, w jednym zakładzie
zwiększono obsadę komórki służby bhp oraz w jednym przypadku powierzono wykonywanie
zadań służby bhp osobie posiadającej wymagane prawem kwalifikacje zawodowe.

Ponadto w ramach kontroli przeprowadzonych w 2020 roku stwierdzono
u 35 pracodawców brak wywiązania się w całości z obowiązku utworzenia służby bhp
lub powierzenia wykonywania jej zadań. W powyższym zakresie również zostały wydane
środki prawne obligujące pracodawców do powierzenia w sposób zgodny z obowiązującymi
przepisami w ich zakładach pracy wykonywania funkcji doradczych i kontrolnych w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy.

4.1.24. Działania podejmowane przez zakłady pracy w celu zapewnienia osobom
pracującym odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie
epidemii koronawirusa SARS-CoV-2

 W okresie od 01 sierpnia do 31 grudnia 2020 roku przeprowadzonych zostało 667
kontroli, podczas których sprawdzano działania podejmowane przez zakłady pracy w celu
zapewnienia osobom pracującym odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy
w czasie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2. Kontrole zostały przeprowadzone głównie
w urzędach administracji państwowej oraz samorządowej, w sklepach oraz na budowach.

 Celem kontroli było zbadanie zagadnienia, czy pracodawcy przestrzegają reżimu
sanitarno-epidemiologicznego obowiązującego na terenie kraju, a obligującego
do wyposażenia pracowników w płyny do dezynfekcji rąk, rękawiczki jednorazowe,
maseczki, przyłbice oraz zachowania dystansu co najmniej 1,5 m pomiędzy stanowiskami
pracy. Zbadano łącznie 2 080 stanowisk pracy, w podmiotach zatrudniających łącznie 16 966
pracowników.

 Podczas prowadzonych kontroli inspektorzy wykazali uchybienia, które polegały
na nieodpowiednim oznakowaniu pojemników, do których były przelewane płyny
do dezynfekcji rąk oraz braku kart charakterystyki stosowanych płynów do dezynfekcji rąk
na terenie kontrolowanych podmiotów. W związku ze stwierdzonymi uchybieniami
inspektorzy wydali łącznie 348 decyzji (zrealizowanych zostało 206 decyzji). Ponadto
w wystąpieniach skierowano do pracodawców 111 wniosków (zrealizowano 73).
W czterech przypadkach o naruszeniu przestrzegania reżimu sanitarno-epidemiologicznego
przez pracodawców, powiadomiono Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną.
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4.1.25. Warunki pracy w przedsiębiorstwach gospodarki morskiej

 Celem kontroli prowadzonych w związku z realizacją zadania było sprawdzenie
przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów z zakresu prawnej
ochrony pracy w przedsiębiorstwach prowadzących działalność w zakresie gospodarki
morskiej ze szczególnym uwzględnieniem nieprawidłowości, które mogą skutkować
zdarzeniami wypadkowymi lub chorobami zawodowymi.

 Realizując zadanie inspektorzy pracy przeprowadzili 14 kontroli, w tym 8 kontroli
w stoczniach i zakładach współpracujących ze stoczniami, 2 kontrole w portach morskich,
2 kontrole na jednostkach pływających oraz 2 kontrole w innych zakładach gospodarki
morskiej.

 W wyniku przeprowadzonych 14 kontroli stwierdzono szereg nieprawidłowości,
w związku z którymi wydano łącznie 53 decyzje z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,
z czego zostały zrealizowane 44 decyzje (83%), 19 wniosków w wystąpieniach, z czego
zostało zrealizowanych 12 wniosków (63%) oraz jedno polecenie. Łącznie w wyniku
wykonania wydanych decyzji polepszono stan bezpieczeństwa i higieny pracy dla około 680
osób pracujących w kontrolowanych przedsiębiorstwach.

Wydane decyzje dotyczyły przede wszystkim:
- badań i pomiarów czynników środowiska pracy – wydano w tym zakresie 4 decyzje

dotyczące pracowników zatrudnionych przez jednego pracodawcę;
- instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy – wydano w tym zakresie 4 decyzje dotyczące

pracowników zatrudnionych przez 3 pracodawców;
- oceny ryzyka zawodowego i innych działań organizacyjnych mających na celu likwidację

stwierdzonych zagrożeń – wydano w tym zakresie 4 decyzje dotyczące pracowników
zatrudnionych przez 3 pracodawców;

- dróg komunikacyjnych i dojść do stanowisk pracy, w tym między innymi: oznakowania
przejść dla pieszych, stanu nawierzchni, utrzymania ścieżek cumowniczych – wydano
w tym zakresie 11 decyzji dotyczących pracowników zatrudnionych
przez 4 pracodawców;

- barw bezpieczeństwa, znaków ostrzegawczych i innych informacji mających wpływ
na bezpieczeństwo – wydano w tym zakresie 5 decyzji dotyczących pracowników
zatrudnionych przez 3 pracodawców;

- zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości, na pokład lub do wody – wydano w tym
zakresie 4 decyzje dotyczące pracowników zatrudnionych przez 3 pracodawców;

- przygotowania pracowników do pracy (uprawnień, badań lekarskich i szkoleń bhp)
wydano w tym zakresie 3 decyzje dotyczące pracowników zatrudnionych przez
2 pracodawców;

- zawiesi, rusztowań wiszących i koszy montażowych – wydano w tym zakresie 8 decyzji
dotyczących pracowników zatrudnionych przez 1 pracodawcę;

- eksploatacji wózków jezdniowych – wydano w tym zakresie 4 decyzje dotyczące
pracowników zatrudnionych przez 2 pracodawców.

 W przeprowadzonych 14 kontrolach zakładów branży morskiej stwierdzono łącznie
16 wykroczeń przeciwko prawom pracownika. W związku z popełnionymi wykroczeniami
nałożono na osoby winne naruszeń obowiązujących przepisów prawa pracy 5 mandatów
karnych na łączną kwotę 6 000 zł oraz zastosowano w stosunku do 5 osób środki
oddziaływania wychowawczego.
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4.2. KONTROLE WYBRANYCH ZAGADNIEŃ BHP I PRAWA PRACY

4.2.1. Pierwsza kontrola

Zgodnie z założeniami przyjętymi w Państwowej Inspekcji Pracy, pierwsza
kontrola, co do zasady, ma mieć charakter instruktażowy. Powinna wskazywać problemy
występujące w zakładzie, a także podnieść świadomość pracodawców w zakresie ciążących
na nich obowiązków. Podczas prowadzonych czynności zakresem kontroli obejmowano
zarówno zagadnienia prawnej ochrony stosunku pracy, legalności zatrudnienia
oraz bezpieczeństwa pracy osób pracujących i warunków wykonywania pracy, mających
wpływ na stan ich zdrowia. Pracodawcy byli informowani o możliwości uczestnictwa
w programach prewencyjnych prowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy, a także
o możliwości uzyskania i zapoznania się z materiałami informacyjnymi i publikacjami
dostępnymi zarówno w postaci wydawnictw papierowych, jak i materiałów elektronicznych
do pobrania ze stron internetowych.

 Przeprowadzono 20 kompleksowych kontroli w zakładach, w których pracę
świadczyło łącznie 90 osób, w tym na podstawie stosunku pracy 64 osoby. Większość
kontroli (18) dotyczyło mikroprzedsiębiorców. Najwięcej kontroli (8) przeprowadzono
w sklepach i innych podmiotach zajmujących się handlem hurtowym i detalicznym, 5 kontroli
w zakładach branży budowlanej, 2 kontrole przeprowadzono w zakładach branży
gastronomicznej, 3 kontrole w zakładach przemysłowych, 2 kontrole w agencjach
zatrudnienia.

 W wyniku prowadzonych kontroli wydano ogółem 90 decyzji, skierowano
do przedsiębiorców łącznie 104 wnioski w wystąpieniach oraz 3 polecenia.
W toku prowadzonych kontroli ujawniono łącznie 22 wykroczenia, w wyniku czego:

- nałożono 3 mandaty karne na łączną kwotę 4 000 zł;
- zastosowano 6 środków odziaływania wychowawczego.

Realizując pierwsze kontrole, objęto kontrolami w sumie 20 cudzoziemców.
Stwierdzono nielegalne powierzenie zatrudnienie 2 cudzoziemców oraz jeden przypadek
niezawiadomienia Powiatowego Urzędu Pracy o niepodjęciu pracy przez 25 cudzoziemców.
Najczęściej stwierdzanym naruszeniem przepisów dotyczących legalności zatrudnienia było
nieterminowe zgłoszenie osób świadczących pracę do obowiązkowych ubezpieczeń
społecznych, które stwierdzono w 5 podmiotach (13 osób). Innym naruszeniem przepisów
było nieopłacenie lub nieterminowe opłacenie składek na Fundusz Pracy – stwierdzono
w 3 podmiotach.

 Szczególnie istotne problemy, z którymi spotykali się inspektorzy pracy podczas
kontroli zagadnień w zakresie bhp, związane były w głównej mierze z ogólnie niskim
poziomem organizacyjno-technicznym w zakładach pracy. Stwierdzane naruszenia dotyczyły
najczęściej niewłaściwego przygotowania pracowników do pracy (brak odpowiednich szkoleń
w dziedzinie bhp i badań profilaktycznych).

 Analiza wyników kontroli prowadzonych w zakładach pracy objętych pierwszą
kontrolą nie wskazuje, aby stopień przestrzegania w nich przepisów prawnej ochrony pacy,
w znaczący sposób odbiegał od tego występującego w podmiotach działających dłużej
(powyżej 1 roku). Zarówno skala, jak i waga stwierdzanych nieprawidłowości
jest porównywalna z występującymi u pozostałych kontrolowanych pracodawców
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i przedsiębiorców. W 2020 roku najczęstsze naruszenia dotyczyły przepisów o czasie
pracy, nieterminowego wydawania świadectw pracy lub ich nieprawidłowej treści. Kontrole
wykazały, że najczęściej występującą nieprawidłowością w zakresie wypłacania
wynagrodzeń i innych świadczeń związanych ze stosunkiem pracy było nieterminowe
wypłacanie wynagrodzenia.

4.2.2. Rekontrole pracodawców kontrolowanych po raz pierwszy

 Celem kontroli było przede wszystkim sprawdzenie wykonania przez przedsiębiorców
środków prawnych wydanych po zrealizowaniu pierwszej kontroli.

 Przeprowadzono 18 rekontroli w podmiotach, które były kontrolowane w latach
wcześniejszych, na rzecz których pracę świadczyło łącznie 232 osób, w tym na podstawie
umowy o pracę 193 osoby. Większość kontroli (13) dotyczyła mikroprzedsiębiorców,
3 kontrole przeprowadzono w małych przedsiębiorstwach, 2 kontrole miały miejsce
w zakładzie zatrudniającym powyżej 50 pracowników.

W ramach rekontroli sprawdzono wykonanie 71 decyzji nakazowych. Stwierdzono
niewykonanie 3 decyzji (4,2% sprawdzanych decyzji) przez 1 kontrolowany podmiot.
W trakcie kontroli sprawdzono wykonanie 130 wniosków, z czego nie wykonanych zostało
15 wniosków (11,5% sprawdzanych wniosków). Większość (11) niezrealizowanych
wniosków, odnosiło się do przepisów regulujących prawną ochronę pracy.

 W ramach kontroli sprawdzano legalność zatrudnienia i innej pracy zarobkowej
obywateli polskich, innej pracy zarobkowej oraz wykonywania pracy przez cudzoziemców.
Realizując kontrole w zakresie legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej
skontrolowano 39 obywateli polskich i 2 cudzoziemców. Stwierdzono dwa przypadki
zgłaszania nieprawidłowych danych do ZUS, co skutkowało wydaniem dwóch wniosków
w wystąpieniach.

 W toku prowadzonych kontroli ujawniono łącznie 6 wykroczeń, w tym 2 dotyczyły
naruszeń przepisów regulujących prawną ochronę pracy, 3 bezpieczeństwa i higieny pracy
oraz 1 legalności zatrudnienia. Na jednego sprawcę wykroczeń nałożono mandat karny
na kwotę 1 000 zł, a w stosunku do 2 sprawców zastosowano środki oddziaływania
wychowawczego.

 W większości zakładów pracy nastąpiła znacząca poprawa przestrzegania przepisów
prawa, co przełożyło się między innymi na zauważalny spadek liczby skarg dotyczących
podmiotów, w których realizowane były pierwsze kontrole. Rekontrole pierwszych kontroli
w ramach skarg pracowników dotyczyły dwóch podmiotów. Przeprowadzone kontrole
wykazały także, że żaden z podmiotów całkowicie nie zlekceważył wydanych środków
prawnych i nie zaniechał dostosowania zakładu pracy do wymogów prawa. Biorąc powyższe
pod uwagę należy uznać, że osiągnięto trwałą i widoczną poprawę warunków pracy
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, legalności zatrudnienia oraz prawnej ochrony
pracy.

4.2.3. Przestrzeganie przepisów dotyczących zatrudniania osób niepełnosprawnych

 Celem kontroli było sprawdzenie stopnia przestrzegania przepisów prawa pracy przez
pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne, w tym przepisów określających
szczególne uprawnienia osób niepełnosprawnych w stosunku pracy, wynikające z ustawy



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OIP SZCZECIN W 2020 r.

- 55 -

z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych. Sprawdzano także realizację obowiązków dotyczących zapewnienia
bezpieczeństwa i higieny pracy w obiektach i pomieszczeniach pracy oraz dostosowania
obiektów, pomieszczeń i stanowisk pracy do potrzeb i możliwości zatrudnionych osób
niepełnosprawnych.

 Przeprowadzono 37 kontroli u 33 pracodawców. Kontrolami objęto pracodawców
prowadzących zakłady pracy chronionej, pracodawców tworzących stanowiska dla osób
niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy oraz zakłady aktywności zawodowej. Podczas
24 kontroli rozpatrzono wnioski o wydanie opinii o tworzonych 30 stanowiskach dla osób
niepełnosprawnych złożonych na podstawie art. 26e ust. 5 ustawy o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Wydano 26 opinii pozytywnych
dotyczących wszystkich objętych kontrolami stanowisk.

 W wyniku przeprowadzanych kontroli wydano łącznie 44 decyzje nakazowe,
29 wniosków w wystąpieniach i 2 polecenia. Ponadto, w związku ze stwierdzonymi
wykroczeniami, w stosunku do jednego pracodawcy zastosowano środek wychowawczy.
Pracodawcy wykonali 39 decyzji nakazowych (87%), 25 wniosków (86%) i 2 polecenia,
poprawiając warunki i bezpieczeństwo pracy oraz poziom przestrzegania prawa pracy
w stosunku do 350 osób niepełnosprawnych.

Przykładowe efekty dotyczące pracowników niepełnosprawnych uzyskane w wyniku
przeprowadzonych kontroli: .
- 3 pracodawców wyeliminowało nieprawidłowości związane ze stosowaniem

niebezpiecznych substancji i mieszanin chemicznych oraz z instrukcjami bhp – tym
samym zwiększono bezpieczeństwo co najmniej 12 osobom niepełnosprawnym;

- 4 pracodawców wykonało zalecenia dotyczące eksploatowanych obiektów w zakresie
stanu przejść i dróg komunikacyjnych – w wyniku tych działań poprawiono warunki pracy
dla około 200 osób niepełnosprawnych;

- 3 pracodawców usunęło nieprawidłowości związane z wyposażaniem pomieszczeń
zaplecza higienicznosanitarnego – w wyniku tych działań poprawiono warunki socjalne
dla około 15 osób niepełnosprawnych;

- 3 pracodawców przyjęło do realizacji zalecenia dotyczące wymiany powietrza
w użytkowanych pomieszczeniach, a także wykonało pomiary środowiska
pracy – działaniami tymi objęto około 20 osób niepełnosprawnych;

- 4 pracodawców wyeliminowało nieprawidłowości dotyczące oświetlenia pomieszczeń
pracy oraz wykonało w tym zakresie niezbędne pomiary – działaniami tymi objęto
co najmniej 10 osób niepełnosprawnych;

- 5 pracodawców przyjęło do stosowania zalecenia dotyczące czasu pracy – działania
te dotyczyły około 200 osób niepełnosprawnych.

4.2.4. Opieka zdrowotna – przestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym bhp

Celem kontroli była diagnoza stanu przestrzegania przepisów prawa pracy, w tym
stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w podmiotach leczniczych i osiągnięcie poprawy w tym
zakresie.

Kontrolami objęto łącznie 743 osoby, w tym 369 pracowników, 146 osób
wykonujących prace na podstawie umów zlecenia oraz 228 osób świadczących usługi
medyczne na rzecz podmiotów leczniczych. Przeprowadzono 3 kontrole w podmiotach
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ambulatoryjnych oraz 1 kontrolę w podmiocie leczniczym udzielającym świadczeń
stacjonarnych, całodobowych.

Do pracodawców skierowano 36 decyzji, 18 wniosków i 2 polecenia. Wszystkie
zostały wykonane albo przyjęte do bieżącej realizacji.

Charakterystyczne nieprawidłowości z zakresu prawnej ochrony pracy dotyczyły
między innymi braku potwierdzenia na piśmie umowy o pracę, informacji o dodatkowych
warunkach zatrudnienia, uregulowań w zakresie terminów wypłat wynagrodzeń za pracę,
ustalenia systemów i rozkładów czasu pracy oraz długości okresów rozliczeniowych,
prowadzenia ewidencji czasu pracy, terminów wypłat świadczeń wynikających ze stosunku
pracy, niezastosowania przepisów ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia
zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, urlopów
wypoczynkowych, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w zakresie
nieuwzględnienia w regulaminie wszystkich uprawnionych grup.

Nieprawidłowości w zakresie technicznego bezpieczeństwa pracy dotyczyły między
innymi szkoleń okresowych pracowników wykonujących prace związane z narażeniem
na zranienie ostrymi narzędziami używanym przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych,
przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego z uwzględnieniem zagrożeń czynnikami
chemicznymi o działaniu rakotwórczym, narażenia na zranienie ostrymi narzędziami
używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, zagrożenia nowym czynnikiem
biologicznym – wirusem SARS CoV-2, oznakowania pojemników z chemikaliami, wymaganej
dokumentacji potwierdzającej prace w narażeniu na czynniki rakotwórcze, szkodliwe czynniki
biologiczne 3. grupy zagrożenia oraz w narażeniu na zranienia ostrymi narzędziami,
wyposażenia pracowników w odzież ochronną, odzież i obuwie robocze, postępowania
z odzieżą skażoną szkodliwymi czynnikami biologicznymi

Przykłady znaczących efektów z zakresu prawnej ochrony pracy przedstawiają
się następująco: zaprowadzono ewidencję czasu pracy oraz dokonano przeliczenia
wynagrodzenia zasadniczego w oparciu o przepisy ustawy o sposobie ustalania najniższego
wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach
leczniczych; objęto regulaminem ZFŚS emerytów, którym dotychczas nie przyznawano
uprawnień do korzystania z przysługujących im świadczeń; dla 95 pracowników zmieniono
termin wypłaty składników wynagrodzenia, które dotychczas wypłacane były w terminach
późniejszych niż wymagane.

W wyniku działań inspektorów pracy uzyskano między innymi następujące efekty
z zakresu technicznego bezpieczeństwa pracy: w jednym podmiocie dla 80 pracowników,
zapewniono pranie odzieży roboczej oraz zaprzestano powierzania pracownikom
wykonywania tych czynności we własnym zakresie, pracownikom wydano obuwie robocze
oraz oznakowano pojemniki z mieszaninami chemicznymi stwarzającymi zagrożenie, które
stosowane były w prowadzonych działalnościach.

4.2.5. Kontrole placówek handlowych

Celem kontroli było sprawdzenie przestrzegania przez pracodawców prowadzących
placówki handlowe przepisów prawa pracy, w tym bhp, przepisów dotyczących legalności
zatrudnienia i powierzania pracy.

Inspektorzy pracy skontrolowali 3 markety wielkopowierzchniowe oraz przeprowadzili
kontrole w 13 małych placówkach handlowych. Spośród wszystkich kontroli 3 kontrole były
przeprowadzone na skutek złożonej pisemnej skargi, 1 skarga okazała się zasadna.
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W kontrolowanych podmiotach zatrudnionych było łącznie 118 osób, 105 osób świadczyło
pracę na podstawie umowy o pracę.

W związku z przeprowadzonymi kontrolami inspektorzy pracy wydali 95 decyzji
nakazowych – 62 decyzje na piśmie i 33 decyzje ustne. Ponadto inspektorzy pracy
skierowali 16 wystąpień zawierających 89 wniosków dotyczących prawnej ochrony stosunku
pracy i bezpieczeństwa i higieny pracy. Stwierdzono popełnienie 7 wykroczeń, w związku
z którymi zastosowano 4 środki wychowawcze.

Przeprowadzone w 2020 roku kontrole w placówkach wielkopowierzchniowych, jak
i mniejszych punktach handlowych, nie wykazały nieprawidłowości w dużej skali. Inspektorzy
nie stwierdzali rażących naruszeń przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, które
skutkowałyby wydaniem decyzji nakazowych wstrzymujących prace lub decyzji skierowania
pracowników do innych prac. W żadnym skontrolowanym sklepie nie ujawniono także pracy
w święta.

Z zakresu prawnej ochrony pracy u pracodawców stwierdzono uchybienia, które
w zdecydowanej części miały charakter formalny i dotyczyły przede wszystkim zagadnień
związanych z prowadzoną dokumentacją pracowniczą, polegających między innymi
na nieprawidłowo prowadzonych aktach osobowych, czy też braku obwieszczeń
o systemach i rozkładach czasu pracy,

Wskutek realizacji zaleceń inspektorów pracy między innymi przeanalizowano czas
pracy i wyliczono liczbę godzin nadliczbowych, za które wypłacono pracownikom
wynagrodzenie w wysokości 27 389,45 zł, dwóm pracownikom wyrównano zaniżone
wynagrodzenie za pracę w wysokości 2 259,15 zł, dwóm pracownikom wyrównano dodatki
za pracę w godzinach nadliczbowych w wysokości 491,96 zł. W jednej z małych placówek
handlowych zalegalizowano zatrudnienie zleceniobiorcy.

Do najczęściej występujących uchybień z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
należały nieprawidłowości związane z naruszeniem przepisów dotyczących wyposażenia
pracowników w odzież i obuwie robocze, a także nieprawidłowości w ocenie ryzyka
zawodowego. W wyniku realizacji decyzji nakazowych i wniosków zawartych
w wystąpieniach pokontrolnych usunięto nieprawidłowości z zakresu bezpieczeństwa
i higieny pracy. W zakładach opracowano i poprawiono ocenę ryzyka zawodowego
oraz zapoznano z nią pracowników, uregulowano zasady gospodarowania odzieżą
i obuwiem roboczym zgodnie z przepisami oraz wyeliminowano nieprawidłowości w zakresie
składowania i magazynowania towarów.

Ograniczenie handlu w niedziele i święta

W ramach realizacji tematów dotyczących sprawdzenia stopnia przestrzegania prawa
pracy w placówkach handlowych dotyczących ograniczenia handlu w niedziele i święta
w okresie od dnia 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. przeprowadzono łącznie 134 kontrole,
podczas których stwierdzono fakt prowadzenia działalności w niedziele objęte zakazem
handlu oraz w święta. Spośród wszystkich kontroli jedynie 4 kontrole były przeprowadzone
na skutek złożonych skarg, po rozpoznaniu których okazało się, że tylko 1 skarga była
zasadna. W kontrolowanych podmiotach zatrudnionych było 358 osób, w tym 278 osób
wykonywało pracę na podstawie umowy o pracę.

Nie odnotowano szczególnie rażących naruszeń ustawy o ograniczeniu handlu
w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. Kontrole wykazały, że handel w niedziele
i święta prowadzony był w placówkach handlowych, które podlegały wyłączeniu na
podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele
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i święta oraz w niektóre inne dni. Przedsiębiorcy stosowali wyłączenia poprzez zgłoszenie
przeważającej działalności gospodarczej w zakresie handlu wyrobami tytoniowymi,
kuponami gier losowych i zakładów wzajemnych, handlu wyrobami piekarniczymi
i cukierniczymi, prowadzenia placówki pocztowej. W powyższych placówkach w niedziele
objęte kontrolą pracę świadczyli pracownicy oraz zatrudnieni zleceniobiorcy.

Wobec dokonanych ustaleń naruszenia obowiązujących przepisów prawa skierowano
6 wniosków w wystąpieniach, stwierdzono także popełnienie 6 wykroczeń, w wyniku których
wystawiono 2 mandaty na łączną kwotę 2 000 zł oraz zastosowano 4 środki wychowawcze.
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4.3. PRAWNA OCHRONA PRACY

4.3.1. Przestrzeganie przepisów dotyczących zatrudniania pracowników
młodocianych

Celem kontroli prowadzonych w związku z realizacją tematu było dokonanie oceny
przestrzegania przez pracodawców przepisów prawa pracy w zakresie zatrudniania
pracowników młodocianych. Inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie
przeprowadzili w 2020 roku łącznie 12 kontroli. W zakładach pracy objętych kontrolą
zatrudnionych było łącznie 68 pracowników, w tym 24 pracowników młodocianych.

W związku z naruszeniami przepisów bhp decyzje kierowane przez inspektorów
pracy do pracodawców najczęściej dotyczyły nieprawidłowości dotyczących braku oceny
ryzyka zawodowego związanego z wykonywaniem pracy przez młodocianych
lub niezaktualizowanej oceny ryzyka zawodowego, nieustalenia rodzajów odzieży roboczej,
obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej oraz niepoddania pracowników
młodocianych szkoleniom z zakresu bhp.

Wobec naruszeń dotyczących prawnej ochrony stosunku pracy kierowane
do pracodawców wnioski w wystąpieniach dotyczyły najczęściej braku informacji
o warunkach zatrudnienia, nieprawidłowości w dokumentowaniu szkoleń z zakresu bhp
i przechowywaniu dokumentów dotyczących szkoleń z zakresu bhp i badań lekarskich,
niezaprowadzania przez pracodawców ewidencji pracowników młodocianych oraz
nieprawidłowości związanych z prowadzeniem ewidencji czasu pracy pracowników
młodocianych.

Inspektorzy pracy po zakończeniu kontroli wydali 14 decyzji nakazowych
oraz skierowali 41 wniosków w wystąpieniach. W związku z popełnieniem 2 wykroczeń
przeciwko prawom pracowników młodocianych inspektorzy pracy zastosowali jeden środek
wychowawczy.

W wyniku zastosowanych środków prawnych pracodawcy podjęli działania mające
na celu przywrócenie stanu zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa
oraz przestrzegania przepisów w przyszłości. Uzyskane efekty polegały przykładowo na tym,
że poddano pracownicę młodocianą szkoleniu okresowemu w dziedzinie bezpieczeństwa
i higieny pracy, w dwóch zakładach pracy oceniono i udokumentowano ryzyko zawodowe
występujące na stanowisku pracy z uwzględnieniem pracowników młodocianych, w dwóch
zakładach pracy ustalono rodzaje odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony
indywidualnej.

4.3.2. Przestrzeganie przepisów w zakresie czasu jazdy i czasu postoju oraz
obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców oraz czasu pracy
kierowców

Celem kontroli przeprowadzanych z zakresu przestrzegania przepisów dotyczących
czasu prowadzenia pojazdu, przerw i czasu odpoczynku kierowców było przede wszystkim
ustalenie stopnia przestrzegania przepisów ustawy o czasie pracy kierowców
oraz przestrzegania czasu prowadzenia pojazdu, przerw i czasu odpoczynku w ramach
ustawodawstwa wspólnotowego. W powyższym zakresie w 2020 roku przeprowadzono
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32 kontrole, w których skontrolowano czas pracy 135 kierowców. W ramach realizowanego
tematu inspektorzy pracy skontrolowali 25 550 dni pracy kierowców.

Na 135 kontrolowanych kierowców stwierdzono między innymi następujące
nieprawidłowości:

- 45 przypadków przekroczenia dobowego limitu czasu prowadzenia pojazdu,
- 10 przypadków przekroczenia dwutygodniowego limitu czasu prowadzenia pojazdu,
- 43 przypadki braku wymaganej przerwy przy prowadzeniu pojazdu przez okres

dłuższy niż 4,5 godziny,
- 71 przypadków skrócenia czasu odpoczynku dobowego,
- 9 przypadków skrócenia czasu odpoczynku tygodniowego.

Za stwierdzone naruszenia obowiązujących przepisów inspektorzy pracy
27 decyzjami administracyjnymi nałożyli kary administracyjne za na łączną kwotę 62 900 zł.
W ramach realizowanego tematu inspektorzy pracy nie stwierdzili naruszeń przepisów
o czasie pracy kierowców stanowiących wykroczenia przeciwko prawom pracownika.

4.3.3. Czas pracy oraz wypłata wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. w Okręgowym Inspektoracie Pracy
w Szczecinie w ramach realizacji tematu „Czas pracy oraz wypłata wynagrodzeń i innych
świadczeń ze stosunku pracy” przeprowadzono łącznie 39 kontroli. Skontrolowano
38 pracodawców, którzy zatrudniali 2 083 pracowników.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w zakresie czasu pracy
oraz wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy inspektorzy pracy skierowali
do pracodawców:

- 10 decyzji płacowych,
- 7 poleceń ustnych,
- 198 wniosków zawartych w wystąpieniach.

W związku z nałożonymi środkami prawnymi łącznie wyegzekwowano dla pracowników
kwotę 115 364,57 zł.

Z uwagi na stwierdzone nieprawidłowości w zakresie czasu pracy oraz wynagrodzeń
i innych świadczeń ze stosunku pracy inspektorzy pracy nałożyli 10 mandatów
kredytowanych na łączną kwotę 10 500 zł oraz zastosowali 15 środków wychowawczych.

Wydano łącznie 112 wniosków dotyczących nieprawidłowości z zakresu czasu pracy
stwierdzonych w stosunku do 939 pracowników. Wykonano 66 wniosków regulujących
nieprawidłowości z zakresu czasu pracy, które dotyczyły 623 pracowników. Wydane środki
prawne miały na celu uregulowanie nieprawidłowości polegających między innymi
na nieprowadzeniu ewidencji czasu pracy, niesporządzaniu rozkładów czasu pracy,
nieokreśleniu w regulaminie pracy lub obwieszczeniu systemów i rozkładów czasu pracy
oraz okresów rozliczeniowych.

4.3.4. Przestrzeganie zakazu zawierania umów cywilnoprawnych w warunkach
wskazujących na istnienie stosunku pracy

Inspektorzy pracy prowadzący czynności kontrolne w Okręgowym Inspektoracie Pracy
w Szczecinie w okresie 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. przeprowadzili 320 kontroli w ramach
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realizacji tematu dotyczącego zawierania umów cywilnoprawnych. W kontrolowanym okresie
do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie wpłynęło 17 skarg, w których podnoszona
była kwestia nieprawidłowości w zakresie wyboru formy zatrudnienia. Po rozpoznaniu skarg
tylko 1 została uznana za zasadną, w 7 przypadkach skargi były bezzasadne.
W 9 przypadkach nie była możliwa do ustalenia zasadność skargi, zaś 1 skarga jest nadal
rozpatrywana.

Inspektorzy pracy zakwestionowali zatrudnienie na podstawie umów cywilnoprawnych
w 25 kontrolach. Stwierdzono 79 przypadków zawierania umów cywilnoprawnych
w warunkach wskazujących na istnienie stosunku pracy. W wyniku tego inspektorzy pracy
skierowali do pracodawców 12 wniosków w wystąpieniach, których realizacja poskutkowała
przekształceniem 44 umów zlecenia na umowy o pracę. Inspektorzy pracy wydali także
5 poleceń ustnych pracodawcom, które skutkowały przekształceniem umów
cywilnoprawnych na umowy o pracę dla 7 osób. Inspektor pracy wniósł 3 powództwa
o ustalenie istnienia stosunku pracy. Łącznie w wyniku zastosowanych środków prawnych
przekształcono 51 umów zlecenia na umowy o prace.

4.3.5. Wypłata minimalnego wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na podstawie
umów cywilnoprawnych

Inspektorzy pracy przeprowadzili 374 kontrole z zakresu przestrzegania obowiązku
wypłaty minimalnego wynagrodzenia dla osób świadczących pracę na podstawie umów
cywilnoprawnych.

Kontrole wykazały, że w większości przedsiębiorcy wypłacili wynagrodzenia
w wysokości nie niższej niż wynikająca z obowiązującej w 2020 roku wysokości minimalnej
stawki godzinowej, tj. 17,00 zł brutto za godzinę pracy osobom przyjmującym zlecenie
lub świadczącym usługi na podstawie umów, o których mowa w art. 734 i art. 750 Kodeksu
cywilnego.

Nieprawidłowości dotyczące niewypłacenia lub zaniżenia wynagrodzenia stwierdzono
w stosunku do 56 przedsiębiorców poddanych kontroli. Ponadto 16 przedsiębiorców, którzy
zawarli umowy cywilnoprawne na czas dłuższy niż miesiąc, nie wypłacało wynagrodzeń raz
w miesiącu. U 12 przedsiębiorców stwierdzono nieustalenie w treści umowy cywilnoprawnej
sposobu potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług.

W toku kontroli, w wyniku wydania poleceń ustnych, wyegzekwowano wypłacenie
dla 37 zleceniobiorców świadczeń pieniężnych wynikających z minimalnej stawki godzinowej
na łączną kwotę 23 786,95 zł. W wyniku przeprowadzonych kontroli do 77 przedsiębiorców
skierowano wystąpienia zawierające łącznie 100 wniosków zobowiązujących
do przestrzegania przepisów ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Skierowano
do sądu 2 wnioski o ukaranie osób winnych popełnienia wykroczenia, a 14 sprawców
wykroczeń ukarano mandatami w łącznej wysokości 14 300 zł.

4.3.6. Ocena przestrzegania znowelizowanych przepisów dotyczących zawierania
umów terminowych

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. w Okręgowym Inspektoracie Pracy
w Szczecinie inspektorzy pracy przeprowadzili 20 kontroli, podczas których były badane
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zagadnienia dotyczące zawierania umów terminowych. Skontrolowani pracodawcy
zatrudniali łącznie 2 146 pracowników.

Nieprawidłowości dotyczące zawierania terminowych umów o pracę stwierdzono
u 13 skontrolowanych pracodawców. W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych
do pracodawców skierowano 21 wniosków pokontrolnych oraz jedno polecenie wykonane
w trakcie kontroli. Z otrzymanych od pracodawców odpowiedzi wynika, że zrealizowali
oni 17 wniosków pokontrolnych.

4.3.7. Przestrzeganie przepisów dotyczących pracowniczych planów kapitałowych

W 2020 roku inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie
prowadzili 10 kontroli przestrzegania przepisów dotyczących pracowniczych planów
kapitałowych (PPK).

Kontrole nie wykazały nieprawidłowości w zakresie naliczania oraz dokonywania
wpłat na PPK. Na dzień prowadzonych czynności kontrolnych w kontrolowanych podmiotach
odprowadzono składki w łącznej kwocie 214 832 zł. Kontrole prowadzone przez inspektorów
pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie wykazały, że podmioty na bieżąco,
prawidłowo i terminowo wykonywały obowiązki wynikające z przepisów ustawy. Z tych
też względów brak było podstaw do stosowania jakichkolwiek sankcji.

Inspektorzy pracy rozpatrzyli w 2020 roku skargę zawierajacą zarzut
nieprzestrzegania przez pracodawcę przepsów dotyczących pracowniczych planów
kapitałowych. Kontrolę przeprowadzono w podmiocie zatrudniającym powyżej 250 osób.
W wyniku kontroli inspektorzy pracy ujawnili nieprawidłowości polegające na tym, że wbrew
obowiązkowi pracodawca nie zawarł umowy o prowadzenie PPK, nie dokonywał również
wpłat na PPK za co najmniej dwa miesiące, bowiem wpłaty nie zostały naliczone
i odprowadzone do wybranej instytucji finansowej. Powyższy stan dotyczył 356 osób
zatrudnionych, co do których pracodawca obowiązany był zawrzeć umowę o prowadzenie
PPK. W związku z wyżej wymienioną kontrolą stwierdzono popełnienie łącznie 4 wykroczeń
określonych w art. 107 pkt 1-3 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych
planach kapitałowych. Na osobę odpowiedzialną za popełnienie wykroczenia nałożono
mandat karny w kwocie 2 000 zł.

4.3.8. Czas pracy w korporacjach, w jednostkach samorządu terytorialnego
i w urzędach administracji państwowej

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. inspektorzy pracy prowadzący czynności
kontrolne w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Szczecinie przeprowadzili 3 kontrole czasu
pracy w korporacjach zatrudniających łącznie 335 osób.

Nieprawidłowości stwierdzono u 2 kontrolowanych pracodawców. Wydano łącznie
7 zaleceń w 2 wystąpieniach pokontrolnych, które zostały przyjęte przez pracodawców
do stosowania. Względem jednego pracodawcy zastosowano sankcję w postaci środka
wychowawczego. Opisane nieprawidłowości dotyczyły nieprzestrzegania obowiązujących
okresów rozliczeniowych czasu pracy, nieustalenia w regulaminie pracy rozkładów czasu
pracy wszystkich pracowników, nieprawidłowego prowadzenia ewidencji czasu pracy,
stosowania systemów i rozkładów czasu pracy.

Inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie w ramach realizacji
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tematu czas pracy w urzędach administracji państwowej przeprowadzili łącznie 3 kontrole.
W jednym z kontrolowanych podmiotów stwierdzono nieprawidłowości polegające na braku
ustalenia w obwieszczeniu systemu i rozkładu czasu pracy oraz przyjętego okresu
rozliczeniowego, a także uchybienia w zakresie ewidencjonowania godzin pracy polegające
na braku odnotowania w ewidencji czasu pracy informacji dotyczących godzin rozpoczęcia
i zakończenia pracy. W tym samym urzędzie stwierdzono nieprzekazanie pisemnej informacji
o nowych indywidualnych warunkach zatrudnienia dostosowanych do wymiaru czasu pracy
pracownikowi, któremu zmieniono wymiar czasu pacy z ¾ etatu na pełny etat. Ponadto
w jednym z kontrolowanych podmiotów stwierdzono brak rekompensaty pracy w godzinach
nadliczbowych w tym samym okresie rozliczeniowym. W ramach posiadanych kompetencji
oraz w celu usunięcia stwierdzonych w toku kontroli uchybień, inspektorzy pracy skierowali
5 wniosków w wystąpieniach.

W omawianym okresie inspektorzy pracy przeprowadzili 4 kontrole dotyczące czasu
pracy w jednostkach samorządu terytorialnego. W zakresie przedmiotowego zadania
inspektorzy pracy skontrolowali pracodawców, którzy zatrudniali łącznie 639 pracowników.
Ujawniono niewielkie nieprawidłowości w powyższym zakresie. Wydano łącznie 9 zaleceń
w 3 wystąpieniach pokontrolnych, które zostały przyjęte do realizacji. Wobec pracodawców
nie zastosowano sankcji wykroczeniowych.

4.3.9. Edukacja – przestrzeganie przepisów prawnej ochrony pracy

Celem kontroli prowadzonych w związku z realizacją tematu było ustalenie stopnia
przestrzegania przez dyrektorów placówek oświatowych, przepisów Karty Nauczyciela
i kodeksu pracy.

W ramach realizacji tematu inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy
w Szczecinie przeprowadzili w 2020 roku łącznie 7 kontroli. Skontrolowano 4 publiczne
szkoły podstawowe, 1 publiczny zespół szkół ogólnokształcących, 1 publiczne liceum
ogólnokształcące, 1 publiczne centrum edukacji ogrodniczej. Łącznie szkoły zatrudniały
na dzień kontroli 528 pracowników.

W wyniku kontroli inspektorzy pracy skierowali 26 wniosków w wystąpieniach
i jednym poleceniu ustnym, w którym polecono wypłacić 25 nauczycielom wynagrodzenia
średniourlopowe z tytułu godzin ponadwymiarowych na łączną kwotę 26 198,10 zł.

Uzyskane efekty polegały przykładowo na tym, że wypłacono 2 pracownikom dodatek
motywacyjny, 2 pracownikom dodatek za wysługę lat, 2 pracownikom wynagrodzenie
za doraźne zastępstwa, zmieniono 20 nauczycielom umowy o pracę na prawidłowo
sporządzone, a w 5 szkołach zmieniono nieprawidłowo sporządzone regulaminy
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
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4.4. LEGALNOŚĆ ZATRUDNIENIA

4.4.1. Kontrole legalności zatrudnienia obywateli polskich

Celem kontroli przeprowadzanych z zakresu legalności zatrudnienia było przede
wszystkim ustalenie podstawy prawnej zatrudnienia osób wykonujących pracę w podmiotach
kontrolowanych, zgłoszenie osób zatrudnionych do ubezpieczenia społecznego,
odprowadzenie składek na Fundusz Pracy, a także sprawdzenie statusu osób
w powiatowych urzędach pracy celem ustalenia, czy pozostają w rejestrach osób
bezrobotnych.

W roku 2020 inspektorzy pracy przeprowadzili kontrole w 468 podmiotach, w których
kontrolą objęli 2 876 osób. W 176 podmiotach stwierdzono nielegalne zatrudnienie 426 osób,
w tym w 37 podmiotach stwierdzono brak zawartych na piśmie umów o pracę i dotyczyło to
86 pracowników. W 167 podmiotach stwierdzono brak zgłoszenia lub nieterminowe
zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych osób podlegających obowiązkowi ubezpieczenia,
dotyczyło to 397 osób. W 29 podmiotach jednocześnie stwierdzono brak zawartych na
piśmie umów o pracę i brak lub nieterminowe zgłoszenie do obowiązkowych ubezpieczeń
społecznych.

Największy odsetek nielegalnie zatrudnionych stwierdzono w podmiotach
zatrudniających: do 9 osób - w 314 kontrolach na 1 446 osób objętych kontrolą stwierdzono
231 osób nielegalnie zatrudnionych (16%); w podmiotach zatrudniających od 10 do 49
osób - w 122 kontrolach na 1 139 osób objętych kontrolą stwierdzono 170 osób nielegalnie
zatrudnionych (15%).

Najwięcej przypadków nielegalnego zatrudnienia stwierdzono w następujących
rodzajach działalności:

- zakwaterowanie i usługi gastronomiczne (421 osób objętych kontrolą) – 78 osób
(18,0% ogółu stwierdzonych przypadków nielegalnego zatrudnienia) wykonywało
pracę nielegalnie, w tym 6 osobom nie potwierdzono na piśmie umów o pracę,
a 73 osoby nie zostały zgłoszone lub zostały nieterminowo zgłoszone do ZUS;

- handel i naprawy (561 osób objętych kontrolą) – 75 osób (17,6% ogółu stwierdzonych
przypadków nielegalnego zatrudnienia) wykonywało pracę nielegalnie, w tym
8 osobom nie potwierdzono na piśmie umów o pracę, a 70 osób nie zostało
zgłoszonych lub zostały nieterminowo zgłoszone do ZUS;

- budownictwo (295 osób objętych kontrolą) – 59 osób (13,8% ogółu stwierdzonych
przypadków nielegalnego zatrudnienia) wykonywało pracę nielegalnie, w tym
11 osobom nie potwierdzono na piśmie umów o pracę, a 56 osób nie zostało
zgłoszonych lub zostały nieterminowo zgłoszone do ZUS.
W 63 podmiotach stwierdzono naruszenie obowiązujących przepisów prawa

w zakresie opłacania składek na Fundusz Pracy. Nieprawidłowości odnotowano przede
wszystkim w zakresie nieterminowego opłacania składek. W trakcie kontroli jeden
pracodawca opłacił zaległe składki w kwocie 53 304,89 zł.

W wyniku kontroli do pracodawców skierowano 18 poleceń i 394 wnioski
w wystąpieniach, z których 199 zostało wykonanych. W kontrolach stwierdzono
38 wykroczeń, w tym 8 w związku z niepotwierdzeniem na piśmie warunków zatrudnienia.
W związku ze stwierdzonym naruszeniami skierowano do sądu 1 wniosek o ukaranie,
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a 22 osoby ukarano mandatami w łącznej wysokości 25 250 zł, natomiast wobec 14 osób
zastosowano środek oddziaływania wychowawczego.

W 2020 inspektorzy pracy skierowali do prokuratury 31 zawiadomień o podejrzeniu
popełnienia przestępstwa w tym: 14 zawiadomień zawierało zarzuty z art. 219 Kodeksu
karnego polegające na niezgłoszeniu do obowiązkowych ubezpieczeń, bądź podaniu
nieprawdziwych danych mających wpływ na prawo do świadczeń z ubezpieczenia
społecznego; 16 zawiadomień zawierało zarzuty z art. 225 k.k. związane z utrudnianiem,
bądź udaremnieniem czynności kontrolnych z zakresu legalności zatrudnienia;
3 zawiadomienia zawierały zarzuty z art. 218 § 1a k.k. związane ze złośliwym lub
uporczywym naruszeniem prawa pracownika wynikającego ze stosunku pracy
lub ubezpieczenia społecznego; 4 zawiadomienia zawierały zarzuty z art. 270 i 270a k.k.
w związku z użyciem przez pracodawców osoby działające w imieniu pracodawcy
podrobionego lub przerobionego dokumentu lub faktury.

W następstwie przeprowadzonych kontroli nie ujawniono żadnego przypadku
podejrzenia występowania znamion pracy przymusowej lub przestępstwa handlu
ludźmi – art. 189a Kodeksu karnego.

4.4.2. Kontrole legalności zatrudnienia cudzoziemców

Celem kontroli przeprowadzanych z zakresu legalności zatrudnienia
oraz wykonywania innej pracy zarobkowej przez cudzoziemców było zbadanie problematyki
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
z uwzględnieniem kwestii legalności zatrudnienia oraz naruszania praw pracowniczych
obcokrajowców, w tym warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.

Ograniczenie czynności kontrolnych (z uwagi na epidemię SARS-COV-2) w roku
2020 przyczyniło się do istotnego zmniejszenia liczby kontroli realizowanych w zakresie
legalności zatrudnienia cudzoziemców. Przeprowadzono 295 kontroli w 280 zakładach pracy
i stanowiły one 53,73% liczby kontroli przeprowadzonych w roku 2019. Pomimo spadku ilości
kontroli o 46,27%, temat 014 był realizowany między innymi w oparciu o 316 rozpatrzonych
skarg, składanych bezpośrednio przez cudzoziemców do Okręgowego Inspektoratu Pracy
w Szczecinie. Kontrolami objęto 1 158 cudzoziemców. Największą grupę stanowili obywatele
Ukrainy (1 011 pracujących, tj. 87,31%). Na 114 przypadków nielegalnie świadczących pracę
cudzoziemców, 107 (93,86%) było obywatelami Ukrainy. Nielegalnie pracę wykonywało
również 3 obywateli Mołdawii, 2 obywateli Białorusi, 1 obywatel Gruzji i 1 obywatel Indii.
Kontrolą objęto 364 oświadczenia o powierzeniu pracy (31 nielegalnie pracujących obywateli
Ukrainy) oraz 77 zezwoleń sezonowych (19 przypadków naruszenia przepisów).
W 2 przypadkach potwierdzono nielegalny pobyt cudzoziemca narodowości ukraińskiej.

W wyniku kontroli wydano:
- 139 decyzji w 59 kontrolach – 20% ogółu kontroli T014, w tym: 6 decyzji płatniczych

na kwotę 38 044,61 zł, 8 decyzji wstrzymania eksploatacji, 5 decyzji skierowań
do innej pracy);

- 382 wnioski w 142 kontrolach – 48,16% ogółu kontroli T014, w tym 4 wnioski
skutkujące wypłatą zaległych należności na rzecz cudzoziemców w wysokości
łącznej 4 892,58 zł;

- 27 ustnych poleceń wypłaty należnych świadczeń cudzoziemcom w 21 podmiotach
kontrolowanych (7,12% ogółu kontroli) na kwotę 84 229,46 zł.
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W trakcie kontroli ujawniono 81 wykroczeń. W 48 przypadkach nałożono mandaty
karne na łączną kwotę 54 100 zł, a w 15 przypadkach zastosowano środki oddziaływania
wychowawczego. Inspektorzy odnotowali łącznie 50 wykroczeń za naruszenie przepisów
art. 120 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, natomiast 25 razy
stwierdzono naruszenie przepisów Kodeksu pracy w stosunku do cudzoziemców. W roku
2020 inspektorzy pracy nie kierowali wniosków o ukaranie w zakresie legalności zatrudnienia
cudzoziemców. Na 28 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa skierowanych
do prokuratury, 5 przypadków (17,86%) dotyczyło podejrzenia popełnienia przestępstw
określonych przepisami art. 219 i 225 Kodeksu karnego i miały związek z pracą
cudzoziemców. W 1 przypadku prokuratura wszczęła postępowanie, które nie zostało
zakończone.

Przyczynami nielegalnego zatrudnienia i powierzania pracy cudzoziemcom były stale
odnotowywane problemy, w tym między innymi:

- nieznajomość skomplikowanych i często niejednoznacznych przepisów prawa
dotyczącego legalności zatrudnienia cudzoziemców;

- przewlekłość procedur administracyjnych w zakresie wydawania zezwoleń i decyzji
na pobyt czasowy i pracę;

- niemożność uzyskania dokumentu legalizującego pracę cudzoziemca
po wyczerpaniu okresu umożliwiającego jej wykonywanie na podstawie oświadczenia
o powierzeniu pracy (uregulowane przepisami ustaw antykryzysowych);

- niska popularność zezwoleń na pracę sezonową.
W ograniczaniu nielegalnego wykonywania pracy przez cudzoziemców istotnym

elementem jest współpraca zaangażowanych organów. Konieczna jest dalsza informatyzacja
i wymiana danych w czasie rzeczywistym między urzędami wojewódzkimi, urzędami pracy,
Państwową Inspekcją Pracy, Strażą Graniczną i Urzędem do Spraw Cudzoziemców.

W roku 2020 w ramach współpracy do organów kooperujących w szeroko
rozumianym nadzorze i kontroli rynku pracy, skierowano łącznie 121 zawiadomień
o naruszeniu przepisów, których kontrolą przestrzegania zajmowali się inspektorzy pracy
OIP w Szczecinie. Ponadto koordynator 45 razy wymieniał informacje w ramach tele-narad
z funkcjonariuszami Straży Granicznej, a 9 razy z kierownikiem Oddziału do Spraw
Cudzoziemców Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

4.4.3. Przestrzeganie przepisów prawa przez agencje pracy tymczasowej

Celem prowadzonych kontroli było eliminowanie naruszeń przepisów prawa wobec
osób wykonujących pracę tymczasową z uwzględnieniem przepisów ustawy o zatrudnianiu
pracowników tymczasowych. W powyższym zakresie przeprowadzonych zostało w 2020
roku 18 kontroli.

W 1 przypadku potwierdzono prowadzenie agencji pracy tymczasowej
bez uprzedniego uzyskania certyfikatu Marszałka Województwa. W wyniku kontroli wydano
2 decyzje pisemne, 72 wnioski (24 zrealizowane) i 1 polecenie. Stwierdzono również
3 wykroczenia, w następstwie których wystawiono 3 mandaty karne na łączną kwotę
3 000,00 zł. Łączna liczba pracowników zatrudnionych w poddanych kontroli agencjach
wyniosła 164.

Jako najczęściej występujące nieprawidłowości stwierdzono: niedopełnianie
obowiązku dokumentowania w formie pisemnej wszystkich wymaganych przepisami prawa
uzgodnień zawartych między agencją pracy tymczasowej a pracodawcą użytkownikiem;
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zamieszczanie przez agencje pracy tymczasowych w umowach zawartych pomiędzy nimi
a pracodawcami użytkownikami niezgodnych z prawem klauzul zakazujących pracodawcy
użytkownikowi bezpośredniego zatrudniania skierowanych do niego pracowników
tymczasowych po okresie pracy tymczasowej (dotyczy 3 podmiotów, co stanowi 17% wśród
wszystkich przeprowadzonych kontroli).

Przestrzeganie przepisów prawa przez pracodawców użytkowników

Celem prowadzonych czynności było egzekwowanie przestrzegania przepisów
ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, ujawnianie i skuteczne eliminowanie
naruszeń przepisów prawa wobec osób wykonujących pracę tymczasową przez podmioty
korzystające z ich usług.

W powyższym zakresie przeprowadzonych zostało w 2020 roku 10 kontroli
u pracodawców użytkowników. Inspektorzy pracy wydali:

- 16 decyzji nakazowych u 5 pracodawców użytkowników, w tym 7 decyzji ustnych,
- 15 wniosków w wystąpieniach u 4 pracodawców użytkowników, z których 9 zostało

zrealizowanych.
W związku z ujawnieniem łącznie 5 wykroczeń, w tym 4 dotyczących bezpieczeństwa
i higieny pracy, nałożono:

- 1 mandat karny na kwotę 1 000 zł (za 1 wykroczenie związane naruszeniem
przepisów o czasie pracy oraz za 2 wykroczenia związane z naruszeniem przepisów
bhp),

- 1 mandat karny na kwotę 1 000 zł (za wykroczenie związane z naruszeniem
przepisów bhp),

- 1 środek wychowawczy (za wykroczenie związane z bhp).
Podczas kontroli przeprowadzonych w 2020 r. w zakresie zatrudniania pracowników

tymczasowych stwierdzono nieprawidłowości dotyczące między innymi:
- nieprowadzenia ewidencji osób wykonujących pracę tymczasową;
- w jednym przypadku pracodawca użytkownik powierzał wykonywanie pracy

pracownikom tymczasowym pod kierownictwem innego podmiotu;
- w trzech przypadkach stwierdzono nieprawidłowe zapisy w umowach pomiędzy

agencją pracy a pracodawcą użytkownikiem;
- u jednego pracodawcy użytkownika stwierdzono rażące naruszenie przepisów

dotyczących zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy polegające
na braku zabezpieczenia ruchomych elementów przekładni łańcuchowej maszyny
oraz braku instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach, które wykonywali
pracownicy tymczasowi;

- dwóch pracodawców użytkowników nie poddało pracowników tymczasowych
wstępnym szkoleniom w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy;

- trzech pracodawców użytkowników nie wykonało prawidłowej oceny ryzyka
zawodowego.
Podczas kontroli przeprowadzonych w roku 2020 roku ustalono, iż pracodawcy

użytkownicy, korzystający z pracy tymczasowej, zatrudniają w większości pracowników
tymczasowych na podstawie umów o pracę. Z rozmów przeprowadzonych z pracodawcami
wynika, iż coraz częściej sięgają po pracowników tymczasowych – cudzoziemców. Spośród
skontrolowanych 10 firm, 4 pracodawców zatrudniało pracowników tymczasowych
cudzoziemców głównie z Ukrainy i Białorusi.
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Zdaniem inspektorów pracy, najczęstszymi przyczynami naruszeń, zarówno
przepisów dotyczących prawnej ochrony pracy jak również przepisów i zasad bhp, była
nieznajomość przepisów prawa. Naruszenia przepisów prawa wynikały również z braku
należytej staranności w realizacji obowiązków przez osoby funkcyjne. Inspektorzy pracy
zauważyli również, że pracodawcy często skupiali się wyłącznie na ekonomicznym aspekcie
prowadzonej działalności gospodarczej, natomiast obowiązek zapewnienia bezpiecznych
i higienicznych warunków pracy przez pracodawcę był bagatelizowany.

Przestrzeganie przepisów prawa przez pracy dotyczącego outsourcingu/leasingu
w odniesieniu do pracy tymczasowej

Celem prowadzonych czynności było zdiagnozowanie zjawiska omijania i naruszania
przepisów ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych poprzez stosowanie
outsourcingu, leasingu czy innych form zatrudnienia, w szczególności ze względu
na regulowany charakter działalności związanej ze świadczeniem usług pracy agencji
zatrudnienia, ograniczenia czasowe zatrudnienia tymczasowego, zakaz powierzania pracy
szczególnie niebezpiecznej.

W wyniku czynności prowadzonych w zakresie outsourcingu/leasingu, w odniesieniu
do pracy tymczasowej w 2020 roku przeprowadzonych zostało 5 kontroli w podmiotach które
zawierały umowy cywilnoprawne na świadczenie usług na rzecz innych podmiotów. Cztery
kontrole przeprowadzono na terenie podmiotów, na rzecz których świadczyły pracę osoby
zatrudnione lub wykonujące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w innych
podmiotach. Jedną kontrolę przeprowadzono w agencji pracy tymczasowej. Jedna kontrola
była kontrolą krzyżową, którą przeprowadzono w agencji pracy tymczasowej i na terenie
podmiotu na rzecz którego świadczona była usługa. W kontrolach badaniem objęto
53 osoby.

W następstwie kontroli ujawniono 1 przypadek naruszenia i omijania przepisów
ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych przez agencję
pracy tymczasowej. W dwóch podmiotach korzystających z usługi analiza dostępnych
inspektorom pracy dokumentów (wyciągi z KRS i KRAZ) pozwoliły na wyciągnięcie wniosku,
że podmioty zawierające cywilnoprawne umowy o świadczenie usług wykorzystują
mechanizmy, które mogą prowadzić do omijania przepisów ustawy o zatrudnianiu
pracowników tymczasowych.

Przykładem rażącego naruszenia przepisów ustawy o zatrudnianiu pracowników
tymczasowych w kontekście usług outsourcingu jest zawarcie cywilnoprawnej umowy
o świadczenie usług pomiędzy agencją pracy tymczasowej z podmiotem korzystającym
z usługi. Agencja pracy tymczasowej nie wypełniła podstawowych obowiązków wobec
10 pracowników tymczasowych i osób świadczących pracę tymczasową. W umowie zawartej
z podmiotem korzystającym z usługi agencja pracy tymczasowej nie zawarła podstawowych
elementów wymaganych przepisami prawa (art. 9 ust. 1 pkt 1-4 ustawy o zatrudnianiu
pracowników tymczasowych).

Z analizy kontroli przeprowadzonych w roku 2020, jak i spostrzeżeń inspektorów
pracy na przestrzeni kilku ostatnich lat wynika, że zjawisko outsourcingu usług funkcjonuje
i ciągle ewoluuje. Zjawisko to, niezależnie od różnic w definiowaniu, wymaga zdecydowanej
reakcji ze strony ustawodawcy. Inspektorzy pracy od lat sygnalizują, że outsourcing usług
ma charakter powszechny i jeden zasadniczy cel, a mianowicie ominięcie przepisów ustawy
o zatrudnieniu tymczasowym, a tym samym gwarancji równego traktowania w zatrudnieniu.
Ustawodawca powinien wychodzić naprzeciw nowym atypowym formom zatrudnienia,
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głównie w celu ograniczenia nadużyć i zagwarantowania pracobiorcom poczucia
bezpieczeństwa. Na chwilę obecną mamy na rynku pracy formę zatrudnienia, która sprzyja
przedsiębiorcom, obniżając koszty pracy i zdecydowanie nie sprzyja pracobiorcom, poprzez
omijanie chociażby gwarancji równego traktowania w zatrudnieniu. Co więcej, pracownikami
świadczącymi usługi w ramach outsourcingu pracowniczego są coraz częściej cudzoziemcy
(z takich krajów jak Ukraina, Białoruś, a także z krajów azjatyckich) stanowiący pożądaną
i tanią siłę roboczą na naszym rynku pracy.

4.4.4. Przestrzeganie przepisów prawa przez agencje zatrudnienia

Celem prowadzonych kontroli było egzekwowanie przestrzegania przepisów ustawy
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przez agencje zatrudnienia prowadzące
działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług pośrednictwa pracy, doradztwa
personalnego, poradnictwa zawodowego oraz pracy tymczasowej.

W podmiotach świadczących usługi w podanym wyżej zakresie przeprowadzono
w roku 2020 łącznie 33 kontrole. W 1 przypadku potwierdzono prowadzenie agencji
zatrudnienia bez uprzedniego uzyskania certyfikatu Marszałka Województwa.
Po zakończeniu czynności kontrolnych podmiot złożył wniosek i został wpisany do rejestru
agencji zatrudnienia (otrzymał dwa odrębne certyfikaty). W 1 przypadku nie udało
się przeprowadzić czynności kontrolnych w agencji zatrudnienia. O uzasadnionym
podejrzeniu popełnienia przestępstwa (art. 225 § 2 Kodeksu karnego) zawiadomiono
prokuraturę.

W wyniku kontroli wydano 1 polecenie oraz wystosowano 29 wniosków
w wystąpieniach (u 12 podmiotów). Zrealizowanych zostało 17 wniosków. W 2 przypadkach
inspektorzy pracy zastosowali środek oddziaływania wychowawczego.

Jako najczęściej występujące nieprawidłowości ustalono: nieprzedstawianie
w obowiązującym terminie marszałkowi województwa rocznej informacji o działalności
agencji zatrudnienia – stwierdzono w 4 agencjach, w tym 1 agencji pracy tymczasowej;
niedopełnianie obowiązku zamieszczania w dokumentach, ogłoszeniach i ofertach numeru
wpisu do rejestru agencji zatrudnienia – stwierdzono w 5 agencjach zatrudnienia, w tym
3 agencjach pracy tymczasowej; niesporządzanie pełnego wykazu cudzoziemców
kierowanych do zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej do podmiotów prowadzących
działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – stwierdzono w 2 agencjach;
niezawieranie w umowach z osobami kierowanymi do wykonywania pracy za granicą
u pracodawcy zagranicznego wszystkich wymaganych prawem postanowień; niezawieranie
w umowach o współpracy z pracodawcami zagranicznymi, do którego agencja zatrudnienia
kieruje osoby do pracy za granicą, wszystkich wymaganych prawem ustaleń – stwierdzono
w 2 agencjach.

Przestrzeganie przepisów prawa przez agencje zatrudnienia prowadzone przez
podmioty/cudzoziemców spoza Unii Europejskiej

Celem prowadzonych kontroli było zdiagnozowanie i wyeliminowanie naruszeń
przepisów prawa związanych z działalnością agencji zatrudnienia prowadzonych przez
podmioty lub cudzoziemców spoza UE, świadczących na terenie RP usługi agencji
zatrudnienia, w szczególności pośrednictwa pracy oraz pracy tymczasowej.
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W wyniku czynności prowadzonych w powyższym zakresie przeprowadzone zostały
w 2020 roku 2 kontrole. W wyniku kontroli wydano 1 polecenie, 7 wniosków, które dotyczyły
25 pracowników (wnioski zostały zrealizowane). Łączna ilość zatrudnionych pracowników
w poddanych kontroli agencjach wyniosła 67 osób.

Jako najczęściej występującą nieprawidłowość uznano zamieszczanie przez agencje
pracy tymczasowych w umowach zawartych pomiędzy nimi a pracodawcami użytkownikami
niezgodnych z prawem klauzul zakazujących pracodawcy użytkownikowi bezpośredniego
zatrudniania skierowanych do niego pracowników tymczasowych po okresie pracy
tymczasowej.

4.4.5. Delegowanie pracowników z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach
świadczenia usług oraz delegowanie pracowników na terytorium RP

 Celem kontroli jest realizacja zadań Państwowej Inspekcji Pracy określonych
w ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia
usług, w zakresie:
- stosowania wymogów administracyjnych i środków kontrolnych, wprowadzonych

do prawa krajowego RP w następstwie implementacji dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2014/67/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie egzekwowania
dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług,
zmieniającej Rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 w sprawie współpracy administracyjnej
za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym („rozporządzenie
w sprawie IMI”), celem skutecznego monitorowania procesu delegowania
i przeciwdziałania nadużyciom w tym obszarze;

- zapewnienie praworządności w transgranicznych stosunkach zatrudnienia przy
wykorzystaniu dostępnych narzędzi i instrumentów współpracy administracyjnej
z właściwymi organami innych państw członkowskich polegającej w szczególności
na: udzielaniu na ich wniosek informacji dotyczących delegowania pracowników
z terytorium RP, przeprowadzaniu na ich wniosek kontroli, przekazywaniu organom
właściwym tych państw informacji w związku z podejrzeniem naruszania przepisów
prawa państwa oddelegowania, do egzekwowania których organy PIP nie
są uprawnione.
 Zakres kontroli przeprowadzonych przez organy PIP uzależniony był od podstawy

realizacji zadania kontrolnego, tj. dla:
- kontroli związanej z wnioskiem o informacje, skierowanym do GIP z innego państwa

członkowskiego UE/EOG lub Szwajcarii wymagany zakres badanych zagadnień
określało pismo GIP skierowane do okręgowego inspektoratu pracy w związku
z wnioskiem właściwego organu innego państwa członkowskiego;

- pozostałych kontroli (bez wniosku innego państwa członkowskiego) zakres kontroli
wynikał z zagadnień badanych przez inspektora pracy, np. w związku ze skargą
pracownika delegowanego, uzyskanych informacji o nieprawidłowościach, w wyniku
powiadomienia otrzymanego od innego organu, czy przyjętego przez inspektora pracy
zakresu kontroli.

W 2020 roku przeprowadzono 3 kontrole w podmiotach, które delegują pracowników
na terytorium Polski oraz 7 postępowań (4 kontrole i 3 postępowania wyjaśniające)
w podmiotach, które delegują pracowników z terytorium RP do innych krajów Unii.
Z posiadanych danych wynika, że wszystkie postępowania przeprowadzono w związku
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z realizacją wniosków IMI, przekazanych przez Główny Inspektorat Pracy do Okręgowego
Inspektoratu Pracy w Szczecinie. Z zebranego materiału wynika, że firmy rejestrujące
działalność na terenie województwa zachodniopomorskiego coraz chętniej zatrudniają
cudzoziemców (obywateli Ukrainy, czy Rumunii) z zamiarem ich delegowania do krajów UE,
gdzie świadczą usługi na rzecz kontrahentów zagranicznych.

Znakomita część pracowników delegowanych z naszego obszaru świadczy usługi
na terenie Republiki Federalnej Niemiec. W roku 2020 można było dostrzec aktywizację
służb niemieckich, które złożyły kilka wniosków o przeprowadzenie kontroli w podmiotach
zarejestrowanych na terytorium RP, a delegujących pracowników na terytorium RFN.
Do niedawna służby niemieckie nie korzystały z przysługujących im kompetencji, bowiem
nie tylko nie wpływały żadne wnioski o przeprowadzenie kontroli, ale organy nie wykazywały
również aktywności w zakresie przeprowadzenia postępowań w reakcji na wnioski składane
przez inspektorów polskiej inspekcji pracy. Analiza wniosków IMI z roku 2020 wskazuje
na ożywienie służb niemieckich, które występowały co najmniej 4 razy o dokonanie ustaleń
w podmiotach, które delegowały pracowników na terytorium Niemiec (z uwagi na pandemię
nie wszystkie kontrole w ramach złożonych wniosków zostały do końca 2020 roku
przeprowadzone).

Firmy delegujące pracowników z obszaru województwa zachodniopomorskiego, poza
branżą budowlaną, dominującą w 2020 roku, świadczyły usługi sprzątania, czy w zakresie
nadzoru inwestorskiego. Przeprowadzone w roku 2020 postępowania potwierdzają regułę,
że podmiot delegujący, który stara się przestrzegać przepisów prawa, z reguły poddaje się
kontroli Państwowej Inspekcji Pracy. Podmioty, które rejestrowane są i ukierunkowane na
omijanie przepisów prawa, dążą do uniknięcia kontroli – w tego typu podmiotach, co do
zasady, przeprowadzane są postępowania wyjaśniające, a nie kontrolne. W takich
przypadkach sprawa kończy się powiadomieniem właściwych organów o podejrzeniu
popełnienia przestępstwa.

Podobnie jak w roku poprzednim, tak i w 2020 roku, w przypadku kontroli
inicjowanych wnioskami IMI zakres badanych problemów determinowany był treścią pism
kierowanych do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie przez współdziałające
Instytucje Łącznikowe krajów UE. Kontrole ograniczały się do dokonania szczegółowych
ustaleń i udzielenia odpowiedzi podmiotom współpracującym w zakresie podnoszonych
zagadnień. Zakres pytań przesyłanych przez instytucję współpracującą nie zawsze wymaga
wszczynania i przeprowadzania kontroli. Niejednokrotnie można odpowiedzieć
na postawione pytania, kierując stosowne zapytanie do ZUS czy US.

W 2020 roku najpoważniejszym problemem, podobnie jak w latach ubiegłych, było
nieprzestrzeganie obowiązku wynikającego z art. 25 ustawy o delegowaniu pracowników
w ramach świadczenia usług, tj. przechowywanie na terytorium RP w postaci papierowej czy
elektronicznej kopii wymaganych dokumentów. Zdecydowana większość dokumentów
objętych żądaniem inspektorów pracy była przekazywana z krajów macierzystych dopiero po
rozpoczęciu czynności kontrolnych, a czas potrzebny na ich przetłumaczenie dodatkowo
wydłużał czas kontroli. W wyniku ustaleń stwierdzono, że coraz częściej na terytorium RP,
w ramach oddelegowania, pracę świadczą cudzoziemcy spoza Unii Europejskiej, tj. z Korei
Południowej czy Ukrainy. Wiąże się to z dużymi inwestycjami prowadzonymi przez Koreę
Południową na terytorium Polski i potrzebą zapewnienia nadzoru nad wykonywanymi
pracami przez pracowników zatrudnionych w macierzystych koreańskich spółkach.
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4.5. ZADANIA WŁASNE OKRĘGOWEGO INSPEKTORATU PRACY

4.5.1. Kontrole w rejonach turystycznych – pas nadmorski

W okresie od 01.05. do 30.09.2020 roku przeprowadzonych zostało 120 kontroli oraz
5 postępowań wyjaśniających w podmiotach powierzających pracę w rejonach
turystycznych. Kontrole prowadzone były w miejscowościach zlokalizowanych w pasie
nadmorskim, w obszarze od Świnoujścia do Darłowa, między innymi w Świnoujściu,
Międzyzdrojach, Wisełce, Międzywodziu, Dziwnowie, Dziwnówku, Łukęcinie, Pobierowie,
Rewalu, Trzęsaczu, Niechorzu, Pogorzelicy, Dźwirzynie, Ustroniu Morskim, Mielnie,
Darłowie, ale również w miejscowościach położonych nad jeziorami Miedwie, Ińsko czy
Dąbie.

Kontrole miały na celu ustalenie stanu faktycznego w zakresie przestrzegania
przepisów dotyczących legalności zatrudnienia, podstawowych zagadnień z zakresu prawnej
ochrony pracy oraz elementarnych zagadnień z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
Najwięcej kontroli przeprowadzono w sektorach gospodarki, w których przewidywano
wysokie ryzyko wystąpienia naruszeń prawa, tj. w podmiotach prowadzących działalność
w zakresie:

- prowadzenia restauracji i punktów gastronomicznych, zakwaterowania – 42% ogółu
kontroli,

- handlu hurtowego i detalicznego – 21% ogółu kontroli,
- przetwórstwa przemysłowego – 9%,
- kultury, rozrywki i rekreacji – 5%.

Z danych statystycznych wynika, że do naruszenia przepisów dochodziło przede
wszystkim w małych podmiotach. Większe firmy (zatrudniające powyżej 10 osób),
korzystające z usług kadr, księgowych i posiadające zaplecze administracyjne, co do zasady
nie powierzają pracy nielegalnie i dbają o bezpieczeństwo zatrudnionych pracobiorców.
W kontrolowanych podmiotach pracę świadczyło 1 229 osób. Wśród wykonujących inną
pracę zarobkową na podstawie cywilnoprawnych umów zlecenia, analogicznie jak w latach
poprzednich, znaczną część stanowili studenci oraz osoby posiadające status ucznia.
Przedsiębiorcy działający w rejonach turystycznych od lat chętnie powierzają wykonywanie
innej pracy zarobkowej na podstawie umów zlecenia uczniom i studentom z uwagi na fakt,
że osoby te do ukończenia 26 roku życia nie podlegają zgłoszeniu do ubezpieczenia
społecznego, co ma istotny wpływ na koszty pracy. Zawieraniu umów cywilnoprawnych
w pasie nadmorskim, sprzyja krótki czas prowadzenia działalności, dorywczość
i sezonowość. Większość skontrolowanych podmiotów prowadzi działalność wyłącznie
w okresie sezonu letniego, najczęściej od maja do końca września. W związku z wejściem
w życie od 1 stycznia 2017 roku minimalnej stawki godzinowej (w 2020 roku 17 zł brutto
za godzinę pracy) dla wykonujących inną pracę zarobkową na podstawie niektórych umów
cywilnoprawnych, kontrolom poddawane było przestrzeganie prawidłowego naliczania
wynagrodzeń dla zleceniobiorców.

W wyniku przeprowadzonych kontroli wydano 319 wniosków dotyczących
826 zatrudnionych, z czego 143 wnioski zostały zrealizowane. W związku z realizacją
wydanych wniosków i poleceń 32 osobom zatrudnionym wypłacono łączną kwotę 4 499 zł.
Wydano również decyzje płatnicze nakładające obowiązek wypłaty należnych świadczeń
pieniężnych w łącznej kwocie 14 775 zł.
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Wydanych zostało 238 decyzji mających na celu zapewnienie bezpiecznych
i higienicznych warunków pracy. Wykonanych zostało 138 wydanych decyzji, z czego 48
decyzji ustnych zostało zrealizowanych jeszcze w trakcie czynności kontrolnych.

W wyniku przeprowadzonych kontroli ujawniono 28 wykroczeń, które zostały
popełnione przez pracodawców i przedsiębiorców. W stosunku do sprawców wykroczeń
nałożono grzywny w drodze 10 mandatów karnych, na łączną kwotę 7 000 zł. Zastosowano
11 środków oddziaływania wychowawczego na podstawie art. 41 Kodeksu wykroczeń
(pouczenie, ostrzeżenie, zwrócenie uwagi itp.).

4.5.2. Kontrole w lodziarniach, cukierniach i gabinetach kosmetycznych

Inspektorzy pracy działający w ramach Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie
w 2020 roku w ramach realizacji tematów własnych przeprowadzili łącznie 63 kontrole
w lodziarniach, cukierniach i gabinetach kosmetycznych

Po 10 kontrolach przeprowadzonych w podmiotach prowadzących cukiernie,
w związku ze stwierdzonymi naruszeniami, do 8 pracodawców skierowano 8 wystąpień
zawierających 31 wniosków, którymi uregulowano nieprawidłowości w prowadzeniu
dokumentacji pracowniczej oraz naruszenia dotyczące rozliczania czasu pracy, zatrudniania
na podstawie umów cywilnoprawnych i zgłaszania do ubezpieczenia społecznego. Ponadto,
w związku z naruszeniami przepisów bhp, do 7 pracodawców wystosowano 20 decyzji, w
tym 5 decyzji ustnych, którymi uregulowano nieprawidłowości dotyczące oceny ryzyka
zawodowego, badań lekarskich, szkoleń w dziedzinie bhp, pomieszczeń
higieniczno-sanitarnych, a także środków ochrony indywidualnej, urządzeń, pomieszczeń
i stanowisk pracy, magazynowania, pomiarów elektrycznych. W związku z popełnieniem
5 wykroczeń zastosowano 2 środki wychowawcze.

Po kontrolach przeprowadzonych w 29 podmiotach prowadzących lodziarnie,
wzwiązku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami do 22 pracodawców skierowano
wystąpienia zawierające 112 wniosków oraz 1 polecenie zobowiązujące do usunięcia
stwierdzonych naruszeń polegających na nieprawidłowościach w przygotowaniu do pracy,
prowadzeniu dokumentacji pracowniczej, zatrudnianiu na podstawie umów cywilnoprawnych,
dokumentowaniu czasu pracy oraz wypłacie wynagrodzenia.

Do 23 pracodawców skierowane zostały nakazy zawierające 96 decyzji (w tym 21
decyzji ustnych) zobowiązujących do usunięcia stwierdzonych naruszeń polegających
na nieprawidłowościach dotyczących urządzeń i instalacji w tym pomiarów, a także badań
lekarskich, szkoleń w dziedzinie bhp, odzieży i obuwia roboczego, oceny ryzyka
zawodowego, pomieszczeń pracy i higieniczno-sanitarnych, środków ochrony indywidualnej,
magazynowania. W związku z popełnieniem 8 wykroczeń nałożono 1 mandat karny na kwotę
1 000 zł oraz zastosowano 3 środki wychowawcze.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, po kontrolach prowadzonych
w 24 podmiotach prowadzących gabinety kosmetyczne do 21 pracodawców skierowano
wystąpienia zawierające 131 wniosków oraz 1 polecenie zobowiązujących do usunięcia
stwierdzonych naruszeń polegających na nieprawidłowościach w prowadzeniu dokumentacji
pracowniczej, zatrudnianiu na podstawie umów cywilnoprawnych, dokumentowaniu czasu
pracy, nieprawidłowościach dotyczących przygotowania do pracy, sposobu wynagradzania,
urlopów wypoczynkowych, zatrudniania młodocianych. Ponadto do 24 pracodawców
skierowanych zostało 118 decyzji (w tym 11 decyzji ustnych) zobowiązujących do usunięcia
stwierdzonych naruszeń polegających na nieprawidłowościach dotyczących badań
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lekarskich, szkoleń w dziedzinie bhp, pomiarów, przeglądów, instrukcji, odzieży i obuwia
roboczego, oceny ryzyka zawodowego, wentylacji, czynników szkodliwych, kart
charakterystyki oraz spisu substancji niebezpiecznych, środków ochrony indywidualnej.
W związku z popełnieniem 14 wykroczeń na 7 winnych nałożono środki wychowawcze.

4.5.3. Kontrole podmiotów związanych z gospodarką morską, rybołówstwem
i żeglugą śródlądową

W 2020 roku zakodowano tym tematem jedną kontrolę przeprowadzoną
u pracodawcy, którego przeważającą działalnością gospodarczą według kod PKD jest
produkcja statków i konstrukcji pływających. Zakres przeprowadzonej kontroli wynikał
z realizacji tematów: kontrola legalności zatrudnienia, innej pracy zarobkowej
oraz wykonywania pracy przez cudzoziemców, przestrzeganie zakazu zawierania umów
cywilnoprawnych w warunkach wskazujących na istnienie stosunku pracy, wypłata
minimalnego wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych,
kontrole związane z badaniem skarg zgłoszonych przez cudzoziemców, kontrola
sprawdzająca realizację środków prawnych. W czasie kontroli nie kontrolowano innych
zagadnień.



 5
DZIAŁANIA PREWENCYJNE
I PROMOCYJNE
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Mimo panującej w kraju sytuacji epidemicznej, zaplanowane przez Okręgowy
Inspektorat Pracy w Szczecinie działania o charakterze prewencyjno-promocyjnym związane
z przestrzeganiem prawa pracy zostały zrealizowane. Priorytetem w działalności stało się
zachowanie szczególnego bezpieczeństwa, w związku z czym wprowadzono realizację
szkoleń zdalnych, a podsumowania konkursów odbywały się w ścisłym reżimie sanitarnym.

5.1. PROGRAMY PREWENCYJNE

W 2020 roku realizowano drugi etap trzyletniej kampanii prewencyjno-kontrolnej
„Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładach zajmujących się obróbką mięsa”. Jej celem jest
poprawa przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności bezpieczeństwa i higieny
pracy w zakładach zajmujących się przetwórstwem mięsa oraz pomoc pracodawcom
w dostosowaniu zakładu do obowiązującego prawa. W szkoleniach uczestniczyło
13 pracodawców. Ze względu na zagrożenie epidemiczne szkolenia przybrały formę zdalną.

Celem programu „Prewencja wypadkowa” jest ograniczenie zagrożeń w zakładach,
w których odnotowano największą liczbę wypadków przy pracy. W roku 2020
przeprowadzono 3 zdalne szkolenia, w czasie których poruszano zagadnienia związane
z oceną ryzyka zawodowego w kontekście zaistniałych w zakładzie wypadków przy pracy
i omawiano sposoby zapobiegania im w przyszłości. Uczestnictwo w programie
zadeklarowało 16 pracodawców, a 2 z nich ukończyło program z wynikiem pozytywnym
i otrzymało zaświadczenia.

Program prewencyjny „Zdobądź dyplom PIP” skierowany jest do pracodawców
prowadzących małe zakłady produkcyjne, handlowe i usługowe, którzy chcą zwiększyć
poziom bezpieczeństwa własnego i pracowników. Celem programu jest wsparcie
przedsiębiorstw w zakresie działań zmierzających do poprawy warunków bhp
i doprowadzenia do stanu zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa pracy oraz
upowszechnianie wiedzy i przykładów dobrych praktyk w zakresie zapobiegania
i ograniczania ryzyka związanego z występującymi w zakładach zagrożeniami. W 2020 roku
do programu przystąpiło 26 pracodawców. Wymagania prawne i standardy bezpieczeństwa
uprawniające do otrzymania dyplomu spełniło 6 firm.

fot.
Uczestnicy szkolenia dla
pracodawców realizowanego
w ramach programu „Zdobądź
dyplom PIP” w siedzibie OIP.
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Celem programu prewencyjnego „Przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu
w miejscu pracy” jest dostarczenie pracodawcom i pracownikom wiedzy na temat stresu
i innych zagrożeń psychospołecznych w miejscu pracy, a także identyfikacja tych zagrożeń.
W 2020 roku przeprowadzono 9 szkoleń, w których uczestniczyły 844 osoby.

Program prewencyjny „Budowa. STOP wypadkom!” ma na celu podniesienie
świadomości i wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania
robót budowlanych, a także doprowadzenie stanu bezpieczeństwa i higieny pracy
do poziomu zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa pracy w przedsiębiorstwach
budowlanych. W trakcie październikowego „Tygodnia bezpieczeństwa” zrealizowano
15 szkoleń na budowach, w których uczestniczyło 188 osób. Inną formą działań
promocyjno-prewencyjnych w budownictwie są posiedzenia Zachodniopomorskiej Rady
ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie przy Okręgowym Inspektorze Pracy w Szczecinie
oraz Małego Porozumienia dla Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie w Województwie
Zachodniopomorskim.

Program edukacyjny „Kultura bezpieczeństwa” jest skierowany do uczniów
i młodzieży akademickiej. Jego celem jest podniesienie poziomu wiedzy z zakresu prawnej
ochrony pracy oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Program realizowany jest
przez nauczycieli, którzy przeprowadzają lekcje tematyczne przygotowane na podstawie
materiałów udostępnionych przez Państwową Inspekcję Pracy. Dodatkowym wsparciem dla
nauczycieli są zajęcia z uczniami przeprowadzane przez inspektorów pracy. W roku 2020
odbyło się 16 szkoleń dla 549 uczniów. Z dokumentacji przesłanych przez nauczycieli
wynika, że przeprowadzili oni 508 lekcji z zakresu prawa pracy, w których uczestniczyło
4 618 uczniów. W roku szkolnym 2020/2021 do programu przystąpiło 69 nauczycieli z 36
szkół.

Celem kampanii informacyjno-promocyjnej „Szanuj życie! Bezpieczna praca
w gospodarstwie rolnym” jest zwiększenie świadomości w zakresie zapobiegania
zagrożeniom występującym w pracy rolniczej oraz kształtowanie kultury bezpieczeństwa
pracy wśród rolników indywidualnych, osób czasowo przebywających na terenach wiejskich
oraz dzieci. W roku 2020 przeprowadzono 10 szkoleń, w których udział wzięło 144 rolników
indywidualnych oraz 405 wizytacji indywidualnych gospodarstw rolnych, w których
uczestniczyły 442 osoby. Działaniami objęto również 474 dzieci z terenów wiejskich.
Przeprowadzono między innymi 20 prelekcji skierowanych do najmłodszych.

Celem programu edukacyjno-informacyjnego „Czas pracy kierowców a wypadki
drogowe” jest zapobieganie wypadkom komunikacyjnym związanym z naruszaniem
przepisów o czasie pracy lub złym stanem psychofizycznym pracownika. W roku 2020
Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie zorganizował szkolenie zdalne dla pracodawców,
przedsiębiorców oraz osób samozatrudnionych w sektorze transportowym, w którym
uczestniczyło 79 osób.

Celem programu „Bezpiecznie w szkole” była popularyzacja wymagań prawnych oraz
dobrych praktyk w zakresie działań polegających na zapobieganiu i redukcji zagrożeń
w szkołach oraz placówkach oświatowych, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony
zdrowia w czasie pandemii. Program oferował wsparcie dla pracodawców (dyrektorów
placówek oświatowych) w identyfikacji i ograniczaniu czynników niebezpiecznych,
szkodliwych i uciążliwych w środowisku pracy. Akcja szkoleniowa rozpoczęła się 4 września
i trwała do 30 października. W tym okresie inspektorzy pracy oraz pracownicy merytoryczni
przeprowadzili szkolenia dla 495 osób z 453 placówek.
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Działania informacyjne związane z pandemią

W trudnym okresie związanym z pandemią ważne stało się wsparcie pracowników
i pracodawców niezbędną wiedzą z zakresu prawa pracy oraz przepisów bezpieczeństwa
i higieny pracy związanych głównie z okresem zagrożenia epidemicznego. W ramach porad
eksperckich w mediach OIP w Szczecinie nawiązał współpracę z 6 tytułami. W dniach
23 listopada – 4 grudnia inspektorzy pracy pełnili dyżury dla czytelników Głosu
Koszalińskiego, Gazety Kołobrzeskiej, Dziennika Nowogardzkiego, Dziennika
Stargardzkiego oraz Gazety Gryfińskiej, Tygodnika „Pojezierze Wałeckie”. Temat spotkał się
z dużym zainteresowaniem mediów i bardzo pozytywnym odbiorem czytelników.

5.2. KONKURSY

Konkurs „Pracodawca organizator pracy bezpiecznej” ma na celu promowanie
pracodawców, którzy organizują pracę w sposób zapewniający wysoki poziom
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników oraz przestrzegania przepisów prawa pracy.
Konkurs przebiega w dwóch etapach – na szczeblu regionalnym zorganizowanym
przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie oraz na szczeblu ogólnokrajowym
prowadzonym przez Główny Inspektorat Pracy. W 2020 roku komisja konkursowa wyróżniła
jedną firmę z województwa zachodniopomorskiego w kategorii od 50 do 249 zatrudnionych
(Nolato Stargard Sp. z o.o.).

Konkurs „Najaktywniejszy społeczny inspektor pracy” ma na celu promowanie
działalności społecznych inspektorów pracy, którzy w ramach pełnionych zadań aktywnie
wpływają na zapewnienie przez zakłady poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz
ochrony uprawnień pracowniczych. Do wojewódzkiego etapu konkursu przystąpiło
5 społecznych inspektorów pracy. Laureatami konkursu zostali: Paweł Cieszyński –
Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy w Terminal Promowy Świnoujście (I miejsce), Jolanta
Mieżecka – Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy w PKP PLK S.A., Zakład Linii Kolejowych
w Szczecinie (II miejsce) oraz Marek Sobczak – Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy
w Grupie Azoty, Zakładach Chemicznych „Police” (III miejsce). Cała trójka została
przez komisję zakwalifikowana do etapu ogólnopolskiego. Laureaci II i III miejsca zostali
także wyróżnieni na etapie centralnym konkursu (znaleźli się wśród 16 wyróżnionych
społecznych inspektorów pracy z całej Polski).

Konkurs „Poznaj swoje prawa w pracy” skierowany jest do uczniów szkół
ponadpodstawowych biorących udział w programie edukacyjnym „Kultura bezpieczeństwa”.

Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy dotyczącej przepisów prawa pracy
wśród uczniów.
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fot.
Uczestnicy konkursu „Poznaj
swoje prawa w pracy” podczas
pisania testu.

Regionalny etap konkursu odbył się w Zespole Szkół Budowlanych im. Kazimierza
Wielkiego w Szczecinie. Uczestniczyło w nim 49 uczniów z 25 szkół województwa
zachodniopomorskiego.
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Działalność Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie w roku 2020
koncentrowała się na czynnościach kontrolnych, nadzorczych, prewencyjnych oraz promocji
prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy zapisanych w harmonogramie zadań
Urzędu opartym na programie działania Państwowej Inspekcji Pracy, zaopiniowanym przez
Radę Ochrony Pracy.

Działalność kontrolną Państwowej Inspekcji Pracy należy uznać za rozproszoną
w kontekście różnorodnych podmiotów i zagadnień, które podlegają jej kontroli i nadzorowi,
stąd też w wielu przypadkach wiedza pozyskana z niewielkiej liczby kontroli w danym
obszarze pozwala jedynie na zasygnalizowanie występujących problemów
lub sformułowanie tylko ogólnych wniosków.

Podczas rutynowych kontroli sprawdzających przestrzeganie przepisów prawa pracy,
w tym bezpieczeństwa i higieny pracy, stwierdzono, że stan bezpieczeństwa pracy,
szczególnie w mikroprzedsiębiorstwach, ocenić należy jako dalece niewystarczający.
Abstrahując od czasem trudnej sytuacji ekonomicznej wielu pracodawców i przedsiębiorców
wskazać należy, że wiele problemów z zakresu bezpieczeństwa pracy wynika z niewielkiej
znajomości przepisów i zasad bhp. Stosunkowo wysoki udział nieprawidłowości w zakresie
szkoleń bhp samych pracodawców świadczy o pewnej deprecjacji zagadnień
bezpieczeństwa pracy i braku chęci poznania zagadnień prawnych, szczególnie
we wskazanej wcześniej grupie mikroprzedsiębiorstw. Potwierdza to także niewielka liczba
zgłoszeń z tej grupy przedsiębiorców do organizowanych bezpłatnych szkoleń,
czy programów prewencyjnych, podczas których mogą skorzystać z porad inspektorów
pracy.

Istotną przyczyną naruszeń prawa jest kwestia braku lub niewłaściwej identyfikacji
zagrożeń, lekceważenie ich przez pracodawców i pracowników, a następnie niepełnej oceny
ryzyka zawodowego i nieinformowania pracowników o zasadach ochrony przed
zagrożeniami. Obowiązek oceny ryzyka nadal nie zyskał należnej mu roli, jako skutecznego
narzędzia w profilaktyce wypadkowej, i nie spowodował istotnego zwiększenia wpływu
samych pracowników na kształtowanie warunków bhp na ich stanowiskach pracy.
Z narzędzia do uzyskania poprawy warunków pracy i współkształtowania tych warunków
przez pracowników, przez ich przedstawicieli, stał się celem samym w sobie. Praktyka
wskazuje, że przepisy dotyczące obowiązku konsultowania przez pracodawców
z pracownikami najważniejszych zagadnień bhp pozostają martwe.

Brak znajomości przepisów prawa przez pracodawców potwierdza także
wyposażanie stanowisk pracy w nowo zakupione, a nawet skonstruowane we własnym
zakresie maszyny i urządzenia oraz środki ochrony indywidualnej, które nie spełniają
wymagań zasadniczych. Przyczyny stwierdzanych nieprawidłowości wynikają
z niedostatecznej znajomości przepisów, norm i procedur obowiązujących w ramach
systemu oceny zgodności u producentów, importerów oraz dystrybutorów wyrobów.
Niespełnienie zasadniczych i innych wymagań w kontrolowanych maszynach polegało
zarówno na wykonaniu maszyny niezgodnie z wymaganiami przepisów i norm
zharmonizowanych, ale także na nieprawidłowej dokumentacji technicznej, między innymi na
niewłaściwym oznakowaniu wyrobu. Jednakże istotne dla bezpieczeństwa pracowników były
przede wszystkim takie nieprawidłowości, jak brak instrukcji eksploatacji w języku polskim
czy niezapewnienie odpowiednich urządzeń ochronnych eliminujących dostęp do strefy
niebezpiecznej.

W grupie podmiotów o najwyższej skali zagrożeń, czyli w zakładach branży
budowlanej poza kontrolami kompleksowymi prowadzonymi na budowach, prowadzono
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tzw. „kontrole krótkie”, których celem było natychmiastowe usunięcie bezpośrednich
zagrożeń życia i zdrowia, a w krótkim czasie po ich zakończeniu prowadzono kontrole
sprawdzające, czy stan bezpieczeństwa pracujących uległ znaczącej poprawie. Wszystkie
rekontrole budów potwierdziły realizację decyzji wydanych w następstwie krótkich kontroli
i poprawę bezpieczeństwa w zakresie wykonywanych prac, co świadczy o wysokim stopniu
skuteczności kontroli tego typu.

W 2020 roku do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie zgłoszono
226 wypadków. Jest to o 41 wypadków mniej niż w poprzednim roku. Poszkodowanych
zostało 236 osób. W porównaniu do roku ubiegłego liczba poszkodowanych się zmniejszyła.

Priorytetem w roku 2020 było także podejmowanie działań kontrolno-nadzorczych
w tych obszarach, gdzie nieprawidłowości są szczególnie dotkliwe i uciążliwe dla codziennej
egzystencji pracowników i ich rodzin, a więc w obszarze niewypłacania wynagrodzeń
i innych świadczeń pracowniczych. Pracodawcy uzasadniali niewypłacenie wynagrodzeń
i świadczeń trudnościami finansowymi, brakiem płynności i trudnościami na rynku zleceń.
Wyniki kontroli w wielu przypadkach wskazywały, że przyczyny niewypłacania
lub nieterminowego wypłacania należnych pracownikom wynagrodzeń są jednak zupełnie
inne. Zdarzały się przypadki, kiedy pracodawcy uznawali za nienależne świadczenia, których
konieczność naliczenia i wypłacenia nie budziła żadnych wątpliwości inspektora pracy.
Swoje przeświadczenie o braku należności pracodawcy argumentowali względami
pozaprawnymi, np. rozczarowaniem postawą pracownika, który w opinii pracodawcy
nie przykładał się do swoich obowiązków. Niewypłacenie wynagrodzenia wynikało także
z bezpodstawnego potrącenia należności cywilnoprawnych z wynagrodzenia pracownika,
w związku z czym inspektorzy pracy kierowali do pracodawców nakazy wypłaty
wynagrodzenia. Czynności kontrolne ujawniły, iż pracodawcy zapominają, jak również
niekiedy nie zdają sobie sprawy, że znajomość przepisów oraz ich prawidłowe stosowanie
należy do podstawowych obowiązków wynikających z faktu zatrudniania pracowników.
Niestety kontrole wykazały, iż wielu pracodawców nadal posiada niekompletną wiedzę
w zakresie obecnych regulacji prawnych, nie śledzi zmian w prawie pracy, a niekiedy wręcz
opiera się na nieaktualnych przepisach. Szczególną grupę stanowią pracodawcy, którzy
świadomie bagatelizują podstawowe obowiązki, a niekiedy próbują wykorzystać przepisy
do własnych potrzeb.

Ważnym elementem poprawy sytuacji pracowników w zakresie wynagrodzeń za
pracę jest zmiana ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, która dokonała się na
mocy ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. W roku 2020 kontrole wypłacania wynagrodzeń osobom
zatrudnionym na podstawie umów cywilnoprawnych wykazały, że w większości
przedsiębiorcy wypłacili wynagrodzenia w wysokości nie niższej niż wynikająca z minimalnej
stawki godzinowej. Zwiększone w tym zakresie uprawnienia inspektorów pracy pozwoliły
na ograniczenie patologii w ustalaniu i wypłacaniu stawek godzinowych w wysokości
urągającej godności pracujących, w szczególności przy pracach związanych z ochroną
mienia, utrzymaniem porządku, czy gastronomią.

Kontrole wykazały, że w wielu przypadkach nieprowadzenie lub nierzetelne
prowadzenie ewidencji czasu pracy nosiło znamiona wyrachowania i chłodnej kalkulacji.
Pracodawcy, nie prowadząc ewidencji, uniemożliwiają skuteczne ustalanie inspektorom
pracy należności pracowniczych. Poważnym problemem w walce ze zjawiskiem polegającym
na nieujawnianiu w ewidencji czasu pracy faktycznych rozmiarów pracy jest cicha akceptacja
takiego procederu przez samych pracowników, którzy godzą się, aby część wynagrodzenia
wypłacana im była poza oficjalną listą wynagrodzeń. Dopiero w przypadku długotrwałej
nieobecności, gdy okazuje się, że wynagrodzenie i zasiłek za okres choroby są znikome,
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albo w przypadku rozwiązania umowy lub sporu z pracodawcą, pracownicy składają skargi
wskazując, że byli zmuszani do podpisywania dwóch dokumentów ewidencjonujących ich
czas pracy – jednego rzeczywistego, służącego pracodawcy, drugiego oficjalnego dla
organów kontroli.

Przeprowadzone kontrole wykazały także, że przepisy prawa dotyczące czasu pracy
są niezrozumiałe dla pracodawców, stąd popełniają wiele błędów, w szczególności nie
wprowadzają obwieszczenia o systemie i rozkładach czasu pracy, nieterminowo informują
pracowników o obowiązującym ich rozkładzie czasu pracy, z dnia na dzień zmieniają
ustalenia zawarte w harmonogramach, co powoduje, że pracownicy nie mogą sobie
zaplanować czasu wolnego. Dla wielu pracodawców nadal niezrozumiałe jest pojęcie doby
pracowniczej, które często mylą z pojęciem nieprzerwanego odpoczynku dobowego. Nie
mają świadomości, że powtórne zatrudnienie pracownika w tej samej dobie, za wyjątkiem
sytuacji ściśle określonych przepisami prawa, przewidującymi tzw. ruchomy rozkład czasu
pracy, może spowodować przekroczenie dobowej normy czasu pracy, a tym samym
konieczność wypłacenia dodatkowego wynagrodzenia. Jedną z najczęściej stwierdzanych
nieprawidłowości w zakresie czasu pracy było niezapewnienie pracownikom należnej liczby
dni wolnych od pracy, wynikających z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy
w przyjętym okresie rozliczeniowym oraz nieudzielenie raz na 4 tygodnie niedzieli wolnej
od pracy.

Warto wspomnieć również o sytuacjach związanych z powierzaniem wykonywania
pracy na podstawie umów cywilnoprawnych w warunkach, w których powinna być zawarta
umowa o pracę. Dla wielu osób wykonujących pracę w ramach umowy zlecenia, czy też
umowy o dzieło najistotniejszą sprawą jest faktyczne otrzymanie wynagrodzenia za
wykonaną pracę. Osoby te często godzą się na brak uprawnień, jakie przysługują
zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, w tym urlopów wypoczynkowych i rodzicielskich,
czy płatnego zwolnienia za okres choroby. Wiele z tych osób podczas rozmowy
z inspektorami pracy wręcz zabraniało występowania w ich imieniu o uznanie stosunku
pracy, z obawy o utratę zatrudnienia, a tym samym źródła utrzymania dla siebie i rodziny.
Nieliczne osoby wskazywały, że przy niezbyt pewnej sytuacji związanej z przyszłymi
emeryturami wolą w chwili obecnej otrzymać wyższą wypłatę niż odkładać składki
emerytalne. Działania inspektorów pracy skutkowały potwierdzeniem na piśmie zawartych
umów o pracę lub przekształceniem umów cywilnoprawnych w umowy o pracę.

W kontekście legalności zatrudnienia warto przywołać regułę ogólną, według której
specyfikę działania danego okręgowego inspektoratu pracy determinuje w dużej mierze jego
położenie geograficzne i rozwój gospodarczy. Województwo zachodniopomorskie należy
z całą pewnością do jednego z bardziej atrakcyjnych turystycznie regionów kraju: bliskość
morza, zasoby wodne oraz duża powierzchnia obszarów leśnych skutkują natężeniem ruchu
turystycznego w okresie od maja do września, a tym samym rozbudową i uaktywnieniem
już istniejącej bazy turystycznej. Dlatego od wielu lat, w okresie tzw. sezonu letniego,
prowadzone są zintensyfikowane kontrole z zakresu legalności zatrudnienia w pasie
nadmorskim. W roku 2020 oprócz pasa nadmorskiego kontrolami sezonowymi objęto także
miejscowości położone nad jeziorami. Stwierdzono, że wśród osób zatrudnionych sezonowo
znaczną grupę stanowią uczniowie i studenci.

Nieprawidłowości stwierdzone w zakresie legalności zatrudnienia w roku 2020
nie odbiegają znacząco od tych, które ustalano w latach poprzednich. Efekty
podejmowanych przez inspektorów pracy działań mogą być różne, w zależności od specyfiki
podmiotu kontrolowanego, czy liczby osób zatrudnionych. Jednym z czynników mających
niewątpliwy wpływ na ustalenia kontrolne ma postawa i postępowanie pracodawcy.
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W sytuacji, gdy pracodawca jest gotowy na wyeliminowanie uchybień i skorzystanie z porad
inspektora, już w trakcie kontroli legalizuje zatrudnienie, opłaca zaległe składki na Fundusz
Pracy i zgłasza pracobiorców do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych. Są jednak
sytuacje, w których być może z obawy przed konsekwencjami, niewiedzy, zachowania
pracodawców nakierowanie są na unikanie kontaktu z inspektorem, niepodejmowanie
korespondencji kierowanej na adres siedziby podmiotu, rejestrowanie firmy pod fikcyjnym
adresem (wirtualne biura), nieokazywanie do kontroli żądanych dokumentów, prowadzenie
nierejestrowanej działalności gospodarczej. W takich sytuacjach, po wyczerpaniu
dostępnych środków prawnych, inspektor pracy składa zawiadomienie do prokuratury
o utrudnianie bądź udaremnianie czynności. W roku 2020 skierowano 16 takich
zawiadomień.

Zakresem kontroli objęto tych pracodawców i przedsiębiorców, u których stwierdzano
pracę cudzoziemców, obywateli krajów trzecich (w tym przede wszystkim obywateli Ukrainy).
Jednak ograniczenie czynności kontrolnych (z uwagi na epidemię SARS-COV-2) w roku
2020 przyczyniło się do istotnego zmniejszenia liczby kontroli realizowanych w zakresie
legalności zatrudnienia cudzoziemców. Przyczynami nielegalnego zatrudnienia i powierzania
pracy cudzoziemcom były stale odnotowywane problemy, takie jak nieznajomość przepisów
prawa czy przewlekłość procedur administracyjnych. Konieczna jest zatem dalsza
współpraca zaangażowanych organów w celu ograniczenia tego problemu. Utrzymująca się
w roku 2020 w zdecydowanym stopniu przewaga cudzoziemców narodowości ukraińskiej
na lokalnym rynku pracy potwierdza, że rynek zachodniopomorski nadal pozostaje atrakcyjny
dla tej grupy narodowościowej. Nową i znaczącą grupą pracowników na lokalnym rynku
pracy są obywatele Korei Południowej zatrudnieni w macierzystych koreańskich spółkach.

Ustawa o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług, która weszła
w życie 18 czerwca 2016 r. zmieniła sytuację organów kontrolnych, które nie tylko mają
łatwiejszy dostęp do wielu informacji i dokumentów, ale przede wszystkim mają podstawę
do sporządzenia protokołu kontroli, wydania środków prawnych oraz stosowania sankcji
za stwierdzone wykroczenia. Najpoważniejszy problem, podobnie jak w latach ubiegłych,
stanowiło nieprzestrzeganie obowiązku wynikającego z art. 25 ustawy o delegowaniu
pracowników w ramach świadczenia usług, tj. przechowywanie na terytorium RP w postaci
papierowej czy elektronicznej kopii wymaganych dokumentów. Zdecydowana większość
dokumentów objętych żądaniem inspektorów pracy była przekazywana z krajów
macierzystych dopiero po rozpoczęciu czynności kontrolnych, a czas potrzebny na ich
przetłumaczenie dodatkowo wydłużał czas kontroli.

Zmiany prawa w obszarze prowadzenia akt pracowniczych zobligowały pracodawców
do wyboru formy prowadzenia tej dokumentacji i wykonania określonych obowiązków.
Od strony praktycznej proces nie wydaje się łatwy, a same przepisy budzą wiele wątpliwości
w zakresie ich stosowania. Problem dotyczy redakcji przepisów – brak wyraźnie
wyodrębnionych obowiązków dla poszczególnych grup zatrudnionych w poszczególnych
latach. Również od strony informatycznej pracodawcy będą musieli dostosować obecne
systemy, tak aby móc sprawnie realizować obowiązki wynikające z nowych przepisów.
Dodatkowym elementem jest obliczanie terminów dotyczących przechowywania
dokumentacji pracowniczej. Pracodawcy będą musieli znaleźć sposób na monitorowanie
upływu okresów, po których dokumentację pracowniczą należy zniszczyć, pamiętając
o wykonaniu wielu obowiązków przed ostatecznym usunięciem tych danych.

W latach ubiegłych przepisy ustawy z dnia 10 stycznia 2018 roku o ograniczeniu
handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dz.U. 2018 poz. 305) powodowały wiele
problemów interpretacyjnych, czego skutkiem były próby obejścia jej zapisów przez
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pracodawców. W roku 2020 przeprowadzono łącznie 134 kontrole i nie odnotowano
szczególnie rażących naruszeń w tym zakresie.

Stosunkowo nowym zagadnieniem są pracownicze plany kapitałowe, które zostały
wprowadzone z dniem 1 stycznia 2019 r. W 2020 r. inspektorzy pracy Okręgowego
Inspektoratu Pracy w Szczecinie przeprowadzili 10 kontroli przestrzegania przepisów ustawy
z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, z których tylko jedna
zakończyła się nałożeniem na pracodawcę mandatu karnego. W pozostałych przypadkach
nie odnotowano naruszeń przepisów ustawy.

W roku 2020, mimo panującej w kraju sytuacji epidemicznej, zaplanowane przez
Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie działania o charakterze
prewencyjno-promocyjnym związane z przestrzeganiem prawa pracy zostały zrealizowane.
Priorytetem w działalności stało się zachowanie szczególnego bezpieczeństwa, w związku
z czym wprowadzono realizację szkoleń zdalnych, a podsumowania konkursów odbywały się
w ścisłym reżimie sanitarnym.

W ramach działań prewencyjnych i promocyjnych Okręgowy Inspektorat Pracy
współpracował z wieloma organami, instytucjami i stowarzyszeniami, gdyż tylko wspólne
działania mogą skutkować skutecznym egzekwowaniem prawa. Ważne były także spotkania
i wymiana informacji ze związkami zawodowymi, które niezwłocznie reagują na łamanie praw
pracowniczych. Przeprowadzono też liczne szkolenia, uczestniczono w targach, konkursach
i briefingach. W 2020 r. zrealizowano m.in. drugi etap trzyletniej kampanii
prewencyjno-kontrolnej „Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładach zajmujących się
obróbką mięsa”, program prewencyjny „Zdobądź dyplom PIP” skierowany jest
do pracodawców prowadzących małe zakłady produkcyjne, handlowe i usługowe, którzy
chcą zwiększyć poziom bezpieczeństwa własnego i pracowników, a także program „Budowa.
STOP wypadkom!” mający na celu podniesienie świadomości i wiedzy dotyczącej
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, Efekty działań
prewencyjnych i promocyjnych powinny procentować w latach następnych.

W 2020 roku czynnikiem, który w znacznym stopniu przyczynił się do zaistnienia
różnorodnych naruszeń, między innymi w zakresie wypłaty wynagrodzeń i innych świadczeń
należnych z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, udzielania bieżących
i zaległych urlopów wypoczynkowych, rozwiązywania stosunku pracy, szkoleń z zakresu
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz badań lekarskich, oceny ryzyka zawodowego, a także
czasu pracy, była pandemia koronawirusa. W obliczu nowej sytuacji, z jaką zmierzyć musieli
się pracodawcy oraz pracownicy, niepewność co do obowiązującego stanu prawnego
wielokrotnie powodowała dezorganizację w zakładach pracy. Niestabilność zatrudnienia
oraz nagłe problemy finansowe pracodawców prowadziły do nadużyć zarówno w zakresie
legalności zatrudnienia, prawnej ochrony pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.
Ograniczone możliwości reakcji ze strony organów Państwowej Inspekcji Pracy częstokroć
uniemożliwiały egzekwowanie przestrzegania praw pracowniczych oraz wykonywania
obowiązków przez pracodawców. Trudna sytuacja stała się jednak przyczynkiem
do szukania alternatywnych sposobów kontaktu i niesienia pomocy pracownikom
i pracodawcom przez organy inspekcji, przez co funkcjonowanie Urzędu podporządkowane
zostało w większym stopniu realnym problemom i potrzebom stron stosunku pracy.
W trudnym okresie związanym z pandemią ważne stało się wsparcie pracowników
i pracodawców niezbędną wiedzą z zakresu prawa pracy oraz przepisów bezpieczeństwa
i higieny pracy związanych głównie z okresem zagrożenia epidemicznego. W efekcie
zawarto pisemne porozumienie pomiędzy Zachodniopomorskim Państwowym Wojewódzkim
Inspektorem Sanitarnym w Szczecinie a Okręgowym Inspektorem Pracy w Szczecinie
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o współdziałaniu Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Państwowej Inspekcji Pracy, któremu
przyświeca cel ochrony zdrowia pracowników przed zagrożeniami środowiska pracy,
zapobiegania powstawaniu chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami
pracy i ich zwalczania, mając na uwadze również zagrożenia związane ze stanem epidemii.

Naruszenia przepisów prawa występujące w zakładach pracy, w szczególności brak
eliminacji zagrożeń wypadkowych, nielegalne zatrudnianie i niewypłacanie należnych
wynagrodzeń i świadczeń ze stosunku pracy motywują organy Państwowej Inspekcji Pracy
do skuteczniejszego nadzoru. W roku 2020 powierzono inspektorom pracy nowe zadania
wynikające ze zmian przepisów prawa. Zwiększenie uprawnień i obowiązków organów
Państwowej Inspekcji Pracy pozytywnie wpłynie na poszanowanie prawa przez
pracodawców i przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie województwa
zachodniopomorskiego.
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Załącznik nr 1

Podstawowe dane statystyczne z działalności
Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie w 2020 r.

Lp. Wyszczególnienie Liczba

1. Liczba kontroli wykonanych 2 307

2. Skontrolowane zakłady 2 283

3. Liczba pracujących w skontrolowanych zakładach 120 730

4. Liczba decyzji wydanych ogółem, w tym: 4 871

- płacowych 99

- bhp, w tym: 4 772

- ujętych w nakazach na piśmie 3 183

- wpisanych do dziennika budowy 0

- ustnych 1 577

- zakazu prac 12

5. Liczba decyzji wstrzymania pracy 124

6. Liczba pracowników, których dotyczyło wstrzymanie prac 350

7. Liczba decyzji wstrzymania eksploatacji maszyn 205

8. Liczba pracowników wstrzymania eksploatacji maszyn 760

9. Liczba decyzji skierowania pracowników do innych prac 54

10. Liczba pracowników skierowanych do innych prac 73

11. Liczba wystąpień 1 409

12. Liczba wniosków w wystąpieniach 6 242

13. Liczba wniosków do sądu 37

14. Liczba wykroczeń we wnioskach do sądu 127

15. Liczba mandatów 362

16. Liczba wykroczeń w mandatach 867

17. Kwota grzywny ogółem, w złotych 405 300

18. Liczba środków wychowawczych 360

19. Liczba wykroczeń objętych środkami wychowawczymi 662

20. Liczba zawiadomień prokuratury 32

21. Liczba orzeczeń o dopuszczeniu statków do eksploatacji 23

22. Liczba upomnień 28

23. Liczba poleceń 254

Źródło – opracowanie własne
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