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Szanowni Państwo,

Sprawozdanie z działalności Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie w 2019 roku,
które mam przyjemność przedstawić, zawiera informacje i dane o wszystkich działaniach
kontrolno-nadzorczych oraz prewencyjnych, promocyjnych i informacyjnych realizowanych
przez pracowników Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie w roku 2019.

Z satysfakcją podkreślam, że wszystkie zaplanowane na rok 2019 zadania zostały
zrealizowane. Nie byłoby to możliwe bez dużego zaangażowania pracowników Okręgowego
Inspektoratu Pracy w Szczecinie w wykonywanie swoich obowiązków. Ich wiedza
i doświadczenie zawodowe stanowią fundament profesjonalnego podejścia do realizacji
zadań nałożonych na Państwową Inspekcję Pracy.

W 2019 r. inspektorzy pracy przeprowadzili 3 477 kontrole, 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. Nadal istotne w tym
zakresie pozostają zjawiska nielegalnego zatrudnienia oraz zastępowania umów o pracę
umowami cywilnoprawnymi.

Rok 2019 był rokiem obchodów stulecia istnienia Państwowej Inspekcji Pracy. W związku
z tym Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie prowadził w roku 2019 rozbudowaną
działalność prewencyjną i promocyjną. Spośród wielu realizowanych inicjatyw, na
szczególną uwagę zasługuje przygotowanie filmu informacyjno-promocyjnego, którego
premiera miała miejsce 28 maja w Teatrze Narodowym w Warszawie podczas centralnych
uroczystości z okazji 100-lecia PIP. Ponadto we współpracy z ZUS Oddział w Szczecinie po
raz kolejny zorganizowaliśmy seminarium z okazji Światowego Dnia Bezpieczeństwa
i Ochrony Zdrowia w Pracy, które zgromadziło wielu ciekawych prelegentów i cieszyło się
dużym zainteresowaniem słuchaczy. W ramach tego wydarzenia przedstawiciele wiodących
w tym zakresie polskich przedsiębiorstw oraz Centralnego Instytutu Ochrony Pracy –
Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie zaprezentowali badania i przykłady
dobrych praktyk w zakresie ochrony pracy. Szczególny nacisk położyliśmy na działania
prewencyjne i edukacyjne dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych. Uroczyste
podsumowanie programów i konkursów prewencyjnych miało miejsce podczas Gali OIP
Szczecin, która odbywa się corocznie w Teatrze Lalek „Pleciuga”. Oprawę artystyczną
wydarzenia stanowią występy młodych artystów ze szkół i placówek, z którymi na co dzień
współpracujemy. W grudniu 2019 r. w siedzibie Okręgu odbyło się uroczyste otwarcie Galerii
„Pszczelna 7” i wernisaż pierwszej wystawy fotograficznej „Wyzwolenie”. Tworząc Galerię
w roku obchodów 100-lecia PIP, chcieliśmy podkreślić społeczny wymiar działalności urzędu,
a także stworzyć kolejną przestrzeń promowania uzdolnionej młodzieży z województwa
zachodniopomorskiego.

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 zadań prewencyjnych, promocyjnych i informacyjnych.



Dziękuję również tym wszystkim pracodawcom i przedsiębiorcom, którzy prowadzą swoją
działalność, świadomie i odpowiedzialnie przestrzegając zasad i przepisów prawa pracy.

Mając takich współpracowników i partnerów z nadzieją i spokojem wchodzimy w kolejne
stulecie służby na rzecz wszystkich ludzi pracy.

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 2019 zawarto w załączniku nr 1.
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W 2019 r. inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie
przeprowadzili łącznie 3477 kontroli w 2863 podmiotach gospodarczych, w których pracę
świadczyły 156082 osoby. W porównaniu z rokiem 2018 przeprowadzono o 371 kontroli
mniej. Skontrolowano zatrudnienie 131506 osób zatrudnionych w ramach stosunku pracy,
19343 osoby wykonujące pracę na podstawie umów cywilnoprawnych a także 7063
cudzoziemców. Inspektorzy czynnościami kontrolnymi objęli łącznie 9931 dni z czego na
pobyt w podmiocie kontrolowanym przeznaczono 6706 dni.

W wyniku przeprowadzonych kontroli wydano 9489 decyzji nakazowych. Wśród nich było
275 decyzji zobowiązujących do wypłaty wynagrodzeń lub innych świadczeń ze stosunku
pracy, 6488 decyzji pisemnych oraz 2712 decyzji ustnych dotyczących usunięcia zagrożeń
i nieprawidłowości z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. W sytuacjach bezpośredniego
zagrożenia życia i zdrowia oraz w związku ze stwierdzeniem wykonywania prac szkodliwych
i niebezpiecznych lub wzbronionych wydano 261 decyzji wstrzymania prac, 97 decyzji
skierowania pracowników do innych prac, 29 decyzji zakazujących wykonywania prac, 429
decyzji wstrzymania eksploatacji maszyn i urządzeń. Ponadto 3245 decyzjom nadano rygor
natychmiastowej wykonalności na podstawie art. 108 kpa, gdyż było to niezbędne ze
względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego.

W 63 przypadkach decyzje nakazywały przeprowadzenie badań i czynników szkodliwych
dla zdrowia, a w 24 ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.

Istotna dla realizacji uprawnień pracowniczych jest grupa decyzji płacowych,
wydawanych w sytuacji, gdy roszczenia pracowników są bezsporne, tj. naliczone
i zatwierdzone do wypłaty. Wydano 275 decyzji nakazujących wypłatę dla 1541 pracowników
kwoty 4381103 zł. Pracodawcy wykonali 110 decyzji nakazowych, wypłacając kwotę 2 091
752 zł na rzecz 834 pracowników.

W trakcie prowadzonych czynności kontrolnych inspektorzy pracy ponadto skierowali do
pracodawców 422 polecenia, w tym dotyczące wypłacenia wynagrodzeń i innych świadczeń
ze stosunku pracy na łączną kwotę 949670 zł. W przypadkach, gdy pracodawcy nie naliczyli
należnych pracownikom wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy, kierowano do
nich, zgodnie z kompetencją organu, wystąpienia zalecające naliczenie i wypłacenie
należnych kwot.

W związku ze stwierdzeniem w toku kontroli innych naruszeń niż wymienione
w art. 11 pkt 1-7 ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, kierowane były wystąpienia
o usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości. Do pracodawców skierowano 2365 wystąpień
zawierających 11468 wniosków i zaleceń.

Wnioskami najczęściej regulowano nieprawidłowości zaistniałe przy nawiązywaniu
i rozwiązywaniu stosunku pracy, przy informowaniu pracowników na piśmie o ich prawach,
nieprawidłowości w zawartych umowach o pracę, nieprawidłowości w zakresie wystawiania
i doręczania świadectw pracy oraz prowadzenia akt osobowych pracowników, czasu pracy,
wypłaty wynagrodzeń i świadczeń ze stosunku pracy, legalności zatrudnienia,
w szczególności zgłaszania osób pracujących do ubezpieczenia społecznego i terminowego
opłacania składek na Fundusz Pracy. Ponadto zaleceniami regulowano niektóre uchybienia
z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

W wyniku kontroli przestrzegania przepisów o czasie pracy kierowców wydano 45 decyzji
administracyjnych o nałożeniu kar pieniężnych za stwierdzone wykroczenia, na łączną kwotę
222300 zł.

W związku z niewykonaniem przez 79 pracodawców 134 decyzji nakazowych
(76 płacowych i 58 z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy), skierowano 92 upomnienia
z pouczeniem, że w przypadku niewykonania obowiązków ujętych w upomnieniu zostanie
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wszczęte postępowanie egzekucyjne. Po otrzymaniu upomnień, pracodawcy wykonali 108
decyzji nakazowych (9 płacowych i 99 z zakresu bhp). W pozostałych przypadkach
wystawiono 18 tytułów wykonawczych i nałożono 22 grzywny w celu przymuszenia, na
łączną kwotę 91000 zł.

Z powodu nieuiszczenia w zakreślonym terminie należności publicznoprawnych
powstałych w związku z prowadzoną egzekucją administracyjną, do naczelników urzędów
skarbowych skierowano 58 tytułów wykonawczych (w tym z lat ubiegłych), w celu
wyegzekwowania należności w łącznej wysokości 101344,86 zł z tytułu:

- grzywien w celu przymuszenia w łącznej wysokości: 99852,43 zł;
- opłat egzekucyjnych, w łącznej wysokości: 1202,43 zł;
- kosztów upomnień, w łącznej wysokości: 290,00 zł.
W 2019 r. przedsiębiorcy wnieśli 5 skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

w Szczecinie na decyzje ostateczne Okręgowego Inspektora Pracy. Skargi dotyczyły
obowiązków z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, wypłacenia pracownikom należnych
świadczeń ze stosunku pracy oraz nałożenia kar pieniężnych na podstawie ustawy z dnia
6 września 2001 r. o transporcie drogowym. W 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny
rozpatrzył 4 skargi wniesione przez pracodawcę w 2019 r. Trzy skargi zostały oddalone,
jedna natomiast odrzucona. Nie zapadło rozstrzygnięcie w zakresie 1 skargi.

W 2019 r. pracodawcy wnieśli 2 skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu
Administracyjnego, które nie zostały rozpoznane. Natomiast NSA w Warszawie rozpoznał
3 skargi kasacyjne wniesione przez pracodawców w latach ubiegłych (dotyczących
obowiązków z zakresu bhp oraz decyzji płacowych). Wszystkie skargi zostały oddalone.
Okręgowy Inspektor Pracy w Szczecinie w 2019 r. nie wnosił skarg do Naczelnego Sądu
Administracyjnego.

W 2019 r. wpłynęło do rozpatrzenia przez inspektorów pracy 23 skarg więcej, niż
w 2018 r. Łączna liczba wniosków o wszczęcie kontroli wyniosła 2972. Przeprowadzono
w sumie 1831 kontroli, badając zagadnienia zgłoszone w skargach. Niezmiennie
najliczniejszą grupę skarg stanowią skargi dotyczące niewypłacenia lub bezpodstawnego
obniżenia wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych ze stosunkiem pracy.
Najwięcej skarg zgłosili pracownicy i byli pracownicy, łącznie 1 867 skarg. Odnotowano
zwiększoną liczbę skarg składanych przez zatrudnionych anonimowych nadawców - 344
skargi oraz wnoszonych przez osoby trzecie - 324 skargi. Wpłynęły 134 skargi dotyczące
dyskryminacji i mobbingu, przy czym problemy te wskazywano łącznie z innymi
nieprawidłowościami.

Ważną grupą skarg/wniosków wpływających do urzędu były wnioski o przeprowadzenie
kontroli złożone przez związki zawodowe, ze względu na rolę organizacji związkowych w
zakładach pracy. Wpłynęły 24 skargi złożone przez organizacje związkowe, w tym, 7 skarg
od NSZZ „Solidarność”, 5 skarg od Związku Nauczycielstwa Polskiego, od NSZZ
„Solidarność 80” - 3 skargi oraz 8 skarg od innych organizacji związkowych.

Spośród wszystkich rozpatrzonych skarg 1160 uznano za zasadne, 181 za częściowo
zasadne, a 983 za skargi bezzasadne. W 255 przypadkach dokonano przekazania skarg
według właściwości.
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Wykres 1. Problemy najczęściej zgłaszane w skargach (według tematów).

W 2019 r. do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie zgłoszono 272 wypadki,
w tym 19 wypadków zbiorowych. W zgłoszonych wypadkach przy pracy poszkodowanych
zostało 297 osób, w tym 48 osób poniosło śmierć, 81 osób doznało obrażeń
zakwalifikowanych wstępnie jako ciężkie, 178 osób doznało lżejszych obrażeń ciała.

W 2019 r. w ramach nadzoru rynku w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Szczecinie
przeprowadzono łącznie 49 kontroli w 43 podmiotach, w tym: 18 kontroli u pracodawców
użytkujących maszyny do robót ziemnych i drogowych oraz 14 kontroli u pracodawców,
którzy wyposażyli swoich pracowników w środki ochrony indywidualnej. W sumie, w ramach
przeprowadzonych kontroli, sprawdzonych zostało 47 wyrobów, w tym 31 maszyn,
15 środków ochrony indywidualnej oraz jeden sprzęt elektryczny.

Od kilku lat inspektorzy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie kontrolują
przestrzeganie przepisów prawa pracy, w szczególności art. 22 § 1 Kodeksu pracy.
W trakcie kontroli badano zagadnienia dotyczące zawierania umów cywilnoprawnych
sprawdzając, czy nie zostały zawarte w warunkach wskazujących na istnienie stosunku
pracy. Przeprowadzono 391 takich kontroli. Zakwestionowano zatrudnienie na podstawie
umów cywilnoprawnych w 42 kontrolach, co skutkowało: wydaniem 12 poleceń ustnych,
o przekształcenie dla 20 osób umów cywilnoprawnych w umowy o pracę - polecenia zostały
wykonanie w trakcie kontroli - oraz skierowaniem 23 wniosków w wystąpieniach
o przekształcenie umów cywilnoprawnych w umowy o pracę. W ich wyniku przekształcono
w umowy zlecenia w umowy o pracę dla 23 osób.

Ponadto inspektorzy pracy wnieśli do sądów pracy 18 powództw o ustalenie istnienia
stosunku pracy na rzecz 18 osób zatrudnionych na podstawie cywilnoprawnych umów
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zlecenia, bądź na rzecz osób wykonujących pracę bez żadnej umowy o pracę. Do dnia
31.12.2019 r., przed sądami pracy nie zakończono żadnego z postępowań.

Nierozerwalnie z zatrudnianiem na podstawie umów cywilnoprawnych wiąże się wypłata
minimalnego wynagrodzenia za pracę. Przeprowadzono 464 kontrole z zakresu
przestrzegania wypłaty minimalnego wynagrodzenia dla osób świadczących pracę na
podstawie umów cywilnoprawnych. W wyniku kontroli skierowano do 101 przedsiębiorców
wystąpienia zawierające 132 wnioski. Wyegzekwowano w trakcie trwania czynności
kontrolnych dla 218 zleceniobiorców kwotę 304962,75 zł.

W całym roku 2019 odnotowano łącznie jedynie 17 zgłoszeń dotyczących prowadzenia
handlu w dni objęte zakazem, w tym w wyniku 6 zgłoszeń stwierdzono naruszenie przepisów
ustawy. Ponadto spośród wszystkich kontroli jedynie 24 kontrole przeprowadzone były na
skutek złożonych skarg. Rozpatrując skargi inspektorzy pracy w 6 kontrolach potwierdzili
naruszenie przepisów ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne
dni. Łącznie w trakcie kontroli w 14 sklepach ujawniono nieprzestrzeganie zakazu pracy
w niedziele, w 5 placówkach stwierdzono nielegalną pracę w święto oraz w 2 placówkach
naruszenie zakazu handlu w inne dni. W związku ze stwierdzonymi naruszeniami ustawy
o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz niektóre dni do pracodawców skierowano 49
wniosków w wystąpieniach i 5 decyzji nakazowych.

W związku z wejściem w życie przepisów ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych
inspektorzy pracy poddali kontroli 2 pracodawców zatrudniających łącznie 6153 osoby, które
podlegały obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu. W obu podmiotach
obowiązek zawarcia umowy o prowadzenie PPK dotyczył łącznie 2 634 zatrudnionych.
Umowę o prowadzenie zawarto dla 2 281 zatrudnionych, natomiast dla 353, na ich wniosek,
umów nie zawarto.

Okręgowy Inspektor Pracy w Szczecinie opiniował także 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 20 dotyczących oświetlenia oraz 15 dotyczących usytuowania
pomieszczeń poniżej terenu. Wydano 21 opinii pozytywnych i 5 opinii negatywnych. Wydano
ponadto 9 postanowień stwierdzających brak przesłanek do rozpatrzenia wniosków.

W wyniku 3087 stwierdzonych w 2019 r. wykroczeń skierowano do sądów 90 wniosków
o ukaranie, 647 osób ukarano mandatami w łącznej wysokości 739400 zł, a w stosunku do
548 osób zastosowano środki wychowawcze. Z uwagi na fakt, iż środki wychowawcze
charakteryzują się niską represyjnością, stosowane były wobec sprawców mniej istotnych
wykroczeń, których stopień winy był niski lub którzy natychmiast usunęli stwierdzone
naruszenia. Środki wychowawcze były również stosowane w przypadku prowadzenia
u pracodawcy pierwszej kontroli, o ile w jej trakcie inspektor pracy nie stwierdził rażących
naruszeń prawa pracy, w tym bezpośrednich zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników
i innych osób.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. sądy karne wydały 6 zarządzeń o zwrocie wniosku do
uzupełnienia. W 49 sprawach sądy wydały wyroki nakazowe, w tym 48 spraw zakończono
nałożeniem grzywny. Łączna kwota grzywien wyniosła 103600 zł. Ponadto, w 3 sprawach
zapadły wyroki nakładające grzywny w kwocie 5000 zł. W pozostałych przekazanych do
sądu w 2019 r. wnioskach o ukaranie nie zapadły rozstrzygnięcia.

W roku 2019 sądy karne rozstrzygnęły również 48 wniosków o ukaranie skierowanych
w 2018 r. oraz wydały 1 postanowienie. Wydano 21 wyroków nakazowych o wymierzeniu kar
grzywny w łącznej wysokości 40800 zł. Ponadto w 26 sprawach wydano wyroki, w tym
4 uniewinnienia. Kwota orzeczonych grzywien wyniosła 51500 zł.
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Inspektorzy pracy skierowali do prokuratury 63 zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia
przestępstwa. Najczęściej zawiadomienia dotyczyły przestępstw określonych
w następujących przepisach:

- art. 219 kk (naruszenie przepisów prawa o ubezpieczeniach społecznych) – 27
zawiadomień,

- art. 225 § 2 kk (udaremnianie lub utrudnianie wykonania czynności służbowej) – 24
zawiadomienia,

- art. 218 § 1a kk (złośliwie lub uporczywie naruszanie praw pracownika) – 9
zawiadomień.

W 27 przypadkach, w wyniku zawiadomienia przez inspektorów pracy o podejrzeniu
popełnienia przestępstwa, zostało wszczęte postępowanie przygotowawcze.
W 3 przypadkach prokuratura odmówiła wszczęcia postępowania. Umorzono wszczęte
postępowanie w 9 przypadkach. W wyniku rozpoznania zawiadomień, w roku 2019
prokuratorzy wnieśli 5 aktów oskarżenia. W 2019 r. nie zapadło żadne rozstrzygnięcie przed
sądem. W ramach bieżącej współpracy, inspektorzy pracy występowali w prowadzonych
przez organy ścigania postępowaniach w charakterze świadków 35 razy.

Ponadto, w 2019 r. wpłynęło 70 wniosków o przesłanie do sądów pracy kompletów
dokumentacji z kontroli, w związku z toczącymi się sprawami z powództwa pracowników
przeciwko pracodawcom.

Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie w 2019 r. poza działaniami
kontrolno-nadzorczymi prowadził także szeroko rozumiane działania prewencyjne,  w  tym
dotyczące programów umożliwiających małym podmiotom gospodarczym samokontrolę
i dostosowanie firmy do obowiązujących przepisów prawa przy wsparciu inspektora pracy.
Wśród działań prewencyjnych i promocyjnych były szkolenia dla pracodawców, partnerów
społecznych i rolników indywidualnych, konkursy oraz działania promujące bezpieczeństwo
i zagadnienia z prawnej ochrony pracy. Działaniami prewencyjnymi objęto ponad 4300 osób,
które uczestniczyły w 160 szkoleniach. Podsumowanie działalności Okręgowego
Inspektoratu Pracy w Szczecinie zakończyło się uroczystą galą, która niezmiennie od kilku
lat odbywa się w Teatrze Lalek „Pleciuga” w Szczecinie.

W ramach działań prewencyjno-informacyjnych udzielane były także porady prawne.

Wykres 2. Tematyka porad prawnych.
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Po poradę zgłosiło się łącznie 3513 osób w tym: 1861 pracowników (w tym 100
z    orzeczoną niepełnosprawnością), 771 byłych pracowników, 9 pracodawców,
131 cudzoziemców, 5 pracowników służby bhp, 6 społecznych inspektorów pracy i 20 osób
reprezentujących związki zawodowe.

W 2019 roku wpłynęły do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie 52 wnioski do
rejestru zakładowych układów zbiorowych pracy, w tym:

- 42 wnioski o rejestrację protokołów dodatkowych do układu,
- 10 wniosków o wpis do rejestru informacji dotyczących układów.
Dokonano rejestracji wszystkich wniosków, które wpłynęły w 2019 roku. Załatwiono także

10 spraw, które wpłynęły w roku 2018. Informacje wpisane do rejestru dotyczyły w głównej
mierze: likwidacji organizacji związkowych, zmiany nazwy lub adresu pracodawcy/
organizacji związkowej.

W 2019 roku wpłynęło 969 zgłoszeń dotyczących sporów zbiorowych z czego 951
zostało zgłoszonych przez placówki oświatowe województwa zachodniopomorskiego.
Związki zawodowe wysunęły łącznie 998 żądań. Żadne z żądań zgłoszonych pracodawcom
przez organizacje związkowe nie było objęte zakresem działania Państwowej Inspekcji
Pracy, gdyż dotyczyły głównie wzrostu wynagrodzeń. Okręgowy Inspektorat Pracy został
poinformowany o zakończeniu 4 sporów zbiorowych z 2018 roku.

W 2019 roku do Inspektoratu wpłynęło 14 wniosków o wydanie zezwolenia na
wykonywanie pracy lub innych zajęć zarobkowych przez dziecko, które nie ukończyło
16 roku życia. Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie.

W 2019 roku inspektorzy pracy przeprowadzili 10 kontroli u 8 podmiotów na 15 statkach.
Kontrole powodowane były złożeniem przez armatorów wniosków o dopuszczenie statków
do eksploatacji pod względem bhp. Wydano 16 orzeczeń, w tym 9 negatywnych. Jedynie
w jednym przypadku, po usunięciu stwierdzonych nieprawidłowości, zwrócono się ponownie
o wydanie postanowienia o dopuszczeniu.

W 2019 roku skierowano 1 wniosek do ZUS 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.
Składka może być podwyższona wyłącznie o 100%, dlatego naruszenia przepisów
o ochronie zdrowia i życia muszą mieć charakter szczególnie rażący, w tym przypadku
wniosek był uzasadniony utrzymującym się stanem zagrożenia życia i zdrowia pracowników
oraz nierealizowaniem wydanych przez inspektorów pracy środków prawnych.

Okręgowy Inspektor Pracy w Szczecinie w roku 2019 nie wydawał decyzji
zobowiązujących do zaprzestania działalności określonego rodzaju.

Współpraca międzynarodowa

W dniach 25-27 czerwca 2019 roku w Holandii miała miejsce wizyta studyjna w ramach
Programu Wymiany Personelu realizowanego pod egidą Europejskiej Platformy
ds. Przeciwdziałania Pracy Nierejestrowanej. W spotkaniu udział wzięła między innymi
p. Bogumiła Podyma-Szczerba – starszy inspektor pracy – specjalista OIP w Szczecinie. W
czasie wizyty przedstawiciele PIP mieli możliwość zapoznania się ze sposobem
funkcjonowania holenderskiej Inspekcji Pracy ze szczególnym uwzględnieniem warsztatu
pracy holenderskich inspektorów obejmującym przygotowanie do prowadzenia inspekcji oraz
ich przebiegiem. Uczestnicy brali udział w kontrolach prowadzonych na budowach,
w hotelach oraz w zakładach przemysłu mięsnego, a także zostali zapoznani
z zagadnieniami dotyczącymi kontroli w transporcie drogowym.
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W dniach 30 września – 2 października 2019 roku polska delegacja uczestniczyła
w Europejskim Tygodniu, organizowanym w siedzibie Krajowego Instytutu Pracy,
Zatrudnienia i Kształcenia Zawodowego (INTEFP) w Marcy l’ Etoile we Francji. Spotkanie
było adresowane przede wszystkim do francuskich kandydatów na inspektorów pracy.
Celem spotkania było przedstawienie i porównanie zasad funkcjonowania poszczególnych
inspekcji pracy. W czasie wizyty przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy mieli możliwość
zapoznania się z zakresem działania francuskiej, belgijskiej, niemieckiej, hiszpańskiej
i portugalskiej inspekcji pracy oraz europejskim projektem „Usprawnianie współpracy
administracyjnej w zakresie delegowania pracowników (Eurodelegowanie)”. Ponadto polska
delegacja uczestniczyła w warsztacie dotyczącym walki z dyskryminacją.

W dniach 6-7 listopada 2019 roku w Amsterdamie miało miejsce spotkanie Grupy
Współpracy Administracyjnej ds. dyrektywy ciśnieniowej (ADCO PED). W spotkaniu udział
wzięła p. Bogumiła Podyma-Szczerba – starszy inspektor pracy – specjalista z Okręgowego
Inspektoratu Pracy w Szczecinie. 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 dyrektywą Parlamentu Europejskiego
i Rady 2014/68/UE z dnia 15 maja 2014 r. dotyczącą urządzeń ciśnieniowych.
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3.1. BADANIE OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKÓW PRZY PRACY.

W 2019 roku do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie zgłoszono
267 wypadków, które zaistniały w okresie od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 roku,
w tym: 42 wypadki śmiertelne, 64 ciężkie, 18 zbiorowych, 2 wydarzenia potencjalnie
wypadkowe. Zgłoszono o 8 wypadków mniej niż w roku 2018. W zgłoszonych w roku 2019
wypadkach przy pracy poszkodowanych zostało 290 osób, w tym 42 osoby poniosły śmierć,
71 osób doznało obrażeń zakwalifikowanych wstępnie jako ciężkie, 177 osób doznało
lżejszych obrażeń ciała. Dwanaście zgłoszonych w roku 2019 wydarzeń wypadkowych
dotyczyło wypadków komunikacyjnych, w których poszkodowanych zostało 19 osób, w tym
4 poniosły śmierć, 8 doznało ciężkich obrażeń ciała, 7 lekkich. Dwadzieścia pięć zdarzeń
dotyczyło tzw. nagłych przypadków medycznych (zawałów, udarów, wylewów itp.), w których
19 osób poniosło śmierć, obrażenia 5 osób uznano za ciężkie, a 1 za lekkie.

 W 3 przypadkach pracodawcy nie dopełnili obowiązku niezwłocznego powiadomienia
Okręgowego Inspektora Pracy w Szczecinie o zaistniałych wypadkach podlegających
zgłoszeniu, w 5 przypadkach uczynili to z nieuzasadnioną zwłoką.

Wykres 3. Liczba wypadków i poszkodowanych zgłoszonych do OIP w Szczecinie w latach
2017-2019.

Wypadki zbadane.

W roku 2019 (od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2019 r.) inspektorzy pracy
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zaistniałych w roku 2019, poszkodowanych zostało 77 osób, w tym: 17 zatrudnionych na
innej podstawie niż stosunek pracy; 4 niepodlegające ubezpieczeniu społecznemu.
W zbadanych wypadkach 8 osób poniosło śmierć, 31 osób uległo ciężkim obrażeniom ciała,
a obrażenia 38 osób zostały zakwalifikowane jako lekkie.

W OIP w Szczecinie w 2019 roku zbadano łącznie 105 wypadków (31 wydarzyło się
jeszcze w roku 2018). W wyniku zbadanych wypadków poszkodowanych zostało 107 osób,
19 poniosło śmierć, 39 doznało ciężkich obrażeń ciała, obrażenia 49 osób zakwalifikowano
jako lekkie.

 W ramach badania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy inspektorzy pracy
w roku 2019 przeprowadzili 106 kontroli w podmiotach, w których doszło do wypadków.
Ponadto przeprowadzili 35 kontroli u przedsiębiorców związanych z wypadkami przy pracy
poprzez udział w wydarzeniach wypadkowych pracowników i sprzętu tychże
przedsiębiorców, w których pracownicy nie doznali obrażeń.

Wykres 4. Zestawienie wypadków przy pracy i osób poszkodowanych w wypadkach
zbadanych przez OIP w Szczecinie w latach 2017-2019 (zaistniałych w danym
roku od 1 stycznia do 31 grudnia).
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wypadków przy pracy wykazały, że przyczyny wypadków leżały głównie po stronie
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nieprawidłowe zachowania pracowników, wynikające z nieświadomości zagrożeń, co jest
często efektem nieodpowiedniego szkolenia pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa
i higieny pracy, braku identyfikacji zagrożeń w ramach dokonanej przez pracodawców oceny
ryzyka zawodowego. Do wypadków przy pracy przyczyniały się w równym stopniu
nieprawidłowości organizacyjne podczas wykonywanych pracy, takie jak brak nadzoru nad
wykonywanymi pracami, brak wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, nieokreślenie
szczegółowych wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac
szczególnie niebezpiecznych, niewyznaczanie i nieoznakowanie stref niebezpiecznych,
lekceważenie zagrożeń przez pracodawców i pracowników nadzoru.
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Jak wykazały przeprowadzone czynności kontrolne, wyżej wskazane okoliczności
i przyczyny wypadków miały miejsce w szczególności u pracodawców prowadzących
działalność w zakresie gospodarki leśnej i działalność budowlaną.

W wyniku przeprowadzonych łącznie 141 kontroli wydano:
· 166 decyzji nakazowych, w tym:

- 157 decyzji pisemnych;
- 9 decyzji ustnych;

· 22 decyzje wstrzymania eksploatacji maszyn;
· 6 decyzji wstrzymania prac;
· 3 decyzje zakazujące wykonywania prac;
· 2 decyzje ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy;
· 1 decyzję skierowania 4 pracowników do innych prac;
· 168 wniosków.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych mających na celu zbadanie
okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy skierowano do sądów 5 wniosków o ukaranie,
z tym, że dwa dotyczyły wypadków zaistniałych jeszcze w roku 2018, których badanie
zakończono w roku 2019. W jednym przypadku o podejrzeniu popełnienia przestępstwa
powiadomiono prokuraturę. W jednym przypadku skierowano do Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych wniosek o podwyższenie składki na ubezpieczenie wypadkowe o 100 % stopy
procentowej ustalanej na najbliższy rok składkowy, w związku ze stwierdzeniem w czasie
dwóch kolejnych kontroli rażącego naruszenia przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Na
winnych wykroczeń nałożono 68 mandatów na kwotę 90150 zł. Na dzień sporządzania
informacji zbiorczej potwierdzono realizację 110 z 166 decyzji nakazowych, co stanowi
66,3 % wydanych decyzji oraz 87 z 168 wniosków, co stanowi 51,8 % wydanych wniosków
w wystąpieniach.

W 2019 roku przeprowadzono 63 kontrole danych zawartych w druku ZUS P IWA.
Nieprawidłowe dane stwierdzono łącznie w 11 zakładach. Nieprawidłowości polegały na
podaniu błędnej liczby zatrudnionych w warunkach zagrożenia, błędnej liczby osób
poszkodowanych w wypadkach, błędnej liczby ubezpieczonych zgłoszonych do
ubezpieczenia wypadkowego. Ponadto w jednym przypadku stwierdzono nieprawidłowy kod
rodzaju działalności gospodarczej. Z obserwacji dokonanych przez inspektorów pracy można
wnioskować, że nieprawidłowości zasadniczo wynikają z błędów obliczeniowych
popełnianych przez osobę sporządzającą formularz ZUS P IWA. W części formularzy błąd
ten pojawiał się w wyniku błędnych informacji przekazanych przez służby bhp (w tym
błędnego wypełnienia druku Z-10).

Ponadto w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Szczecinie w roku 2019 przeprowadzono
kontrole w 176 zakładach pracy, których celem było sprawdzenie przestrzegania przez
pracodawców przepisów prawa pracy dotyczących prowadzenia postępowania
powypadkowego oraz sprawdzenie prawidłowości środków profilaktycznych podejmowanych
przez pracodawców w związku z zaistniałymi wypadkami przy pracy oraz ocena ich
spójności z wnioskami profilaktycznymi wynikającymi z dokonanej oceny ryzyka
zawodowego. Zakres kontroli obejmował sposób badania przez zakładowe zespoły
powypadkowe okoliczności i przyczyn zaistniałych zdarzeń, terminowość sporządzania
dokumentacji powypadkowej oraz prawidłowość ustalania i wdrażania przez pracodawców
wniosków profilaktycznych. W ramach kontroli analizą objęto 531 dokumentacji
powypadkowych, w tym 67 nieuznanych za wypadki przy pracy.
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W rezultacie wydano 34 decyzje nakazowe, w tym 5 decyzji ustalenia okoliczności
i przyczyn wypadków przy pracy oraz 336 wniosków. W 7 przypadkach zastosowano
postępowania mandatowe, w wyniku których nałożono grzywny w łącznej wysokości 8600 zł.
 Na dzień sporządzania informacji zbiorczej pracodawcy zrealizowali 26 z 34 pisemnych
decyzji nakazowych tj. 76,5 %. Potwierdzono również wykonanie 225 z 336 wniosków
zawartych w wydanych wystąpieniach, co stanowi 67 % wydanych wniosków.

Działania inspektorów przyniosły następujące, przykładowe efekty:
· 4 pracodawców w wyniku wydanych decyzji nakazowych ustaliło przyczyny

i okoliczności zaistniałych wypadków;
· 3 pracodawców, w wyniku skierowanych wystąpień o ponowne ustalenie okoliczności

i przyczyn wypadków przy pracy ze względu na zawarcie w protokole
powypadkowym nieuzasadnionych stwierdzeń naruszających prawo
poszkodowanych do świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego lub niewłaściwe
wnioski profilaktyczne, potwierdziło realizację tego obowiązku zgodnie z wnioskami
w stosunku do 2 wypadków ciężkich i jednego śmiertelnego;

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

· 22 pracodawców zobowiązało się do powoływania zespołów powypadkowych
w prawidłowym składzie;

· 76 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.

Współpraca z państwowymi organami nadzoru.

 W Okręgowym Inspektoracie Pracy w Szczecinie w roku 2019 w ramach badania
okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy nawiązywano współpracę przede wszystkim
z Policją i Prokuraturą. Współpraca polegała na wymianie informacji o zaistniałych
wypadkach przy pracy, powiadamianiu o wynikach przeprowadzonych kontroli, przesyłaniu
na wniosek Prokuratury dokumentacji z kontroli, umożliwianiu inspektorom pracy wglądu do
akt spraw prowadzonych przez Prokuraturę w związku z zaistniałymi wypadkami przy pracy.

W 2019 roku Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie uzyskał 267 informacji
o zaistniałych wypadkach, z czego 196 uzyskał od Policji – (73,4 %), 55 od pracodawców
(20,6 %), 3 od Straży Pożarnej, 3 od innego OIP-u, 2 powzięto ze środków masowego
przekazu, 1 od związków zawodowych działających u pracodawcy, 1 od Żandarmerii
Wojskowej, a 6 z innych źródeł.
 W listopadzie 2019 r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Szczecinie odbyło się
szkolenie dla Prokuratorów okręgu szczecińskiego, inspektorów pracy i pracowników
merytorycznych Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie, którego celem było
omówienie karnoprawnych aspektów ochrony praw pracowniczych z uwzględnieniem
wypadków przy pracy.
Podczas szkolenia omówiono następujące zagadnienia:

· karnoprawne aspekty ochrony praw pracowniczych w tym czynności wykonywane
w trybie art. 308 k.p.k. na miejscu wypadku przy pracy;
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· kontrole Państwowej Inspekcji Pracy, w tym zakres przeprowadzanych kontroli oraz
działania kontrolne inspektorów pracy podejmowane w związku z zagrożeniami
wypadkowymi;

· pracodawca, jako gwarant nienastąpienia skutku w sprawach o wypadki przy pracy;
· współpraca Prokuratora i inspektora pracy w toczącym się postępowaniu

przygotowawczym.
W szkoleniu udział wzięło 29 Prokuratorów podległych Prokuraturze Okręgowej oraz ze
szczebla Prokuratur Rejonowych, 30 inspektorów pracy i innych pracowników Okręgowego
Inspektoratu Pracy w Szczecinie.

Wnioski.

Wypadkom przy pracy najczęściej ulegali pracownicy ze stażem pracy do 1 roku,
w małych i średnich firmach, niejednokrotnie w pierwszych tygodniach a nawet dniach 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, prowadzących kontrole.
Należy szczególną uwagę zwracać na programy szkoleń, ujęte w nich zagadnienia oraz
kwalifikacje osób prowadzących szkolenia.

Przeprowadzone w związku z badaniem okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy
kontrole wykazały, iż wypadku można było uniknąć, gdyby nie lekceważenie zasad
bezpieczeństwa i higieny pracy przez pracowników nadzorujących i koordynujących prace
szczególnie niebezpieczne. Wypadkom, wskutek rażących naruszeń przepisów bhp, ulegali
także pracownicy nadzorujący pracę, odpowiedzialni za stan bhp na odcinku robót, na
którym doszło do wypadku. W ocenie inspektorów pracy jest to wynikiem stosunkowo niskiej
wiedzy i świadomości pracowników niższego szczebla kierowniczego. Obowiązujące
rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia
w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 180, poz. 1860 ze zmianami oraz
z 2019r. poz. 1099) dopuszcza prowadzenie szkoleń okresowych osób kierujących pracą
innych pracowników przez pracodawców. Obecną sytuację poprawiłoby rozszerzenie
obowiązku poddawania szkoleniom okresowym w zakresie bhp osób kierujących pracą
innych pracowników, nadzorujących pracę przez jednostki organizacyjne prowadzące
działalność szkoleniową. Obecnie obowiązek ten dotyczy pracodawców, pracowników służby
bhp, instruktorów i wykładowców tematyki bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zasadne jest dalsze kontynuowanie akcji prewencyjnych mających 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, gdyż u małych
pracodawców obowiązek ten jest postrzegany jako obowiązek formalny realizowany
wyłącznie na potrzeby ewentualnej kontroli.

Stosunkowo dużą liczbę wypadków przy pracy stanowią wypadki podczas świadczenia
pracy na innej podstawie niż stosunek pracy. Obowiązujący stan prawny, tj. rozporządzenie
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie trybu uznawania
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zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy pracy,
kwalifikacji prawnej zdarzenia, wzoru karty wypadku i terminu jej sporządzenia (j.t. Dz.U.
z 2013 r. poz. 1618) nie nakłada na zleceniodawcę obowiązku formułowania wniosków
profilaktycznych, co nie przyczynia się do ograniczenia występujących zagrożeń. W związku
z powyższym zasadne 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 stałą, stosunkowo dużą ilość wypadków ciężkich i śmiertelnych
w zakładach usług leśnych prowadzących działalność w zakresie zrywki i pozyskiwania
drewna, należy kontynuować działalność prewencyjną dla tej grupy pracodawców
i przedsiębiorców. W ramach działań prewencyjnych konieczne jest omawianie wypadków
zaistniałych przy pozyskiwaniu drewna z szczególnym zwróceniem uwagi na aspekt
właściwej koordynacji prac, nadzoru nad prowadzonymi pracami i zakaz przebywania
pracowników w strefach niebezpiecznych, gdyż przeprowadzone kontrole wykazały,
iż niemal do wszystkich wypadków badanych w tej branży dochodziło właśnie wskutek
błędów popełnianych i powtarzanych w tym zakresie, a w szczególności wskutek
przebywania poszkodowanych w strefie niebezpiecznej. Do wypadków przy pracy dochodziło
też podczas stosowania niedozwolonych technik usuwania drzew zawieszonych, gdyż sprzęt
do realizacji tego zadania był niedostępny w strefie pracy. Stąd konieczne jest zwrócenie
uwagi, czy pracodawcy posiadają dostępny sprzęt, który może być użyty w takiej sytuacji.
Do działań prewencyjnych w tym zakresie niezbędne jest zaangażowanie Regionalnych
Dyrekcji Lasów Państwowych, gdyż wcześniejsze wspólne działania prewencyjne PIP i LP
przyniosły poprawę.

W związku z wpływającymi do Okręgowego Inspektoratu Pracy skargami
zleceniobiorców na postępowanie powypadkowe pracodawców i przedsiębiorców, brakiem
możliwość stosowania przez inspektorów pracy środków prawnych wynikających z art. 11
pkt 6 ustawy o PIP tj. nakazania w ustalonym terminie ustalenia okoliczności i przyczyn
wypadku przy pracy w stosunku do umów cywilnoprawnych, 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. Inspektorzy pracy
badają okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy podczas świadczenia pracy na innej
podstawie niż stosunek pracy, nie posiadają natomiast możliwości wydana decyzji
nakazowej ustalenia okoliczności i przyczyn takiego wypadku. Jest to niezrozumiałe dla osób
wnoszących skargę i budzi kontrowersje.

Wątpliwości u przedsiębiorców, pracodawców i inspektorów pracy budzi obowiązek
wynikający z art. 234 § 2 k.p. dotyczący powiadomienia właściwego okręgowego inspektora
pracy oraz prokuratora o wypadku ciężkim, śmiertelnym i zbiorowym w przypadku wypadków
osób, świadczących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy. W obowiązującej formie
art. 234 § 2 k.p. literalnie, obowiązek ten dotyczy pracodawców. W związku z istniejącymi
wątpliwościami, skargami osób poszkodowanych problem ten powinien być rozstrzygnięty
np. poprzez jednoznaczne rozciągnięcie tego obowiązku na wszystkich przedsiębiorców, na
rzecz których wykonywana jest praca przez osoby fizyczne.

Nadal wysoka jest skala nieprawidłowości w postępowaniu powypadkowym w zakresie
ustalania rzeczywistych przyczyn 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
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kierowniczej wywieranej na zespoły powypadkowe. Takie działanie ma na celu nieujawnianie
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 faktycznie ustala inspektor bhp reprezentujący pracodawcę.
Rola przedstawiciela pracowników ogranicza się do podpisania dokumentów.

W związku z powyższym wnosimy o zaplanowanie w działalności Państwowej Inspekcji
Pracy 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.

Konieczna jest kontynuacja uświadamiania pracodawcom, partnerom społecznym
i pracownikom służb BHP roli oceny ryzyka zawodowego w procesie zarządzania
bezpieczeństwem pracy oraz roli wniosków profilaktycznych formułowanych przez zespoły
powypadkowe w protokołach powypadkowych. Nadal często ocena ryzyka zawodowego
postrzegana jest przez pracodawców wyłącznie jako dokument niezbędny do okazania
organom kontrolnym, a protokół powypadkowy jako dokument niezbędny do uzyskania
świadczeń odszkodowawczych. Wielu pracodawców nie dostrzega istoty oceny ryzyka
zawodowego i wniosków profilaktycznych, które powinny być formułowane w ramach
badania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy w poprawie bezpieczeństwa pracy
w zakładach.

Wątpliwości, w szczególności u poszkodowanych pracowników oraz u pracodawców,
budzi termin na wniesienie uwag i zastrzeżeń do protokołu powypadkowego przez
poszkodowanego pracownika. Obecnie termin ten jest terminem zawitym, wynikającym
z obowiązku zatwierdzenia protokołu powypadkowego przez pracodawcę w ciągu 5 dni od
daty jego sporządzenia. Zespół powypadkowy może zapoznać poszkodowanego
z protokołem powypadkowym w dniu jego sporządzenia, a pracodawca może zatwierdzić
protokół w tym samym dniu. Poszkodowany może natomiast zdecydować się na wniesienie
zastrzeżeń później. W ocenie inspektorów pracy, w rozporządzeniu w sprawie ustalania
okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, należy wprowadzić konkretny termin, np. 5 dni
od daty zapoznania z protokołem Taki termin umożliwi poszkodowanym zastanowienie się
nad wniesieniem ewentualnych uwag i zastrzeżeń. W związku powyższym wnosimy
o wystąpienie przez Głównego Inspektora Pracy z wnioskiem legislacyjnym w tej sprawie do
właściwego ministra.
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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 budowlanych. Kontrole przeprowadzono na budowie
obiektów mieszkalnych, usługowych, handlowych i przemysłowych, a także na 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 z rusztowań, przy wykonywaniu prac ziemnych, przy wykonywaniu prac
remontowych dróg i obiektów mostowych.

Kontrole prac budowlanych i rozbiórkowych.
Przeprowadzono 185 kontroli na 95 budowach.

Wykres 5. Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości przy wykonywaniu robót
kubaturowych.

W obszarze przygotowania pracowników do pracy wystąpiły również nieprawidłowości
dotyczące dopuszczania pracowników do pracy bez odbycia instruktażu stanowiskowego
(30% kontroli), niepoddawanie pracowników badaniom lekarskim w celu uzyskania
orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na wymaganych
stanowiskach (21% kontroli). Brak wyposażenia pracowników w odzież i obuwie robocze
dotyczył 7% kontroli.

Natomiast w obszarze związanym z organizacją prac naruszenia dotyczyły braku
wygrodzenia stref niebezpiecznych i prowadzenia robót bez instrukcji bezpiecznego
wykonywania prac (26% kontrolowanych przedsiębiorców). Niewłaściwie dokonaną ocenę
ryzyka zawodowego lub jej brak stwierdzono w przypadku 67% przeprowadzonych kontroli.
Kolejnym naruszeniem były zagrożenia związane z brakiem zabezpieczenia otworów
w stropach i ścianach (47% kontroli).

W celu usunięcia uchybień wydano 1243 decyzji, w tym 566 decyzji ustnych, 734 decyzji
z rygorem natychmiastowej wykonalności, 79 decyzji wstrzymania prac, 129 decyzji
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wstrzymania eksploatacji maszyn i urządzeń, 17 decyzji skierowania do innych prac 32
pracowników, 10 decyzji zakazania wykonywania prac. Do pracodawców skierowano 158
wniosków w wystąpieniach.

W wyniku stwierdzonych wykroczeń skierowano do sądu 3 wnioski o ukaranie osób
winnych popełnienia wykroczenia, 67 osób ukarano mandatami karnymi w łącznej wysokości
80 500 zł, a w stosunku do 27 osób zastosowano środki oddziaływania wychowawczego.

W związku z prowadzonymi kontrolami na budowach, w roku 2019 inspektorzy pracy
skierowali 18 pism do Straży Granicznej informujących o nielegalnym zatrudnieniu
cudzoziemców. Ponadto inspektorzy pracy skierowali 3 pisma do Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych informujące o nieterminowym zgłoszeniu zleceniobiorców świadczących pracę
na budowie, do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych oraz jedno pismo
o nieprawidłowościach związanych z podaniem niewłaściwych danych rejestrowych firmy
w druku ZUS IWA. Wysłano również pismo informujące do Wojewódzkiego Ośrodka
Medycyny Pracy dotyczące wystawiania orzeczeń lekarskich przez lekarzy nieposiadających
wymaganych uprawnień w tym zakresie. Powiadomiono Urząd Dozoru Technicznego
o braku decyzji dopuszczającej do eksploatacji żurawia dolnoobrotowego „Gru Benedini
S.N.C.” z koszem transportowym „Forbuild” typ KT02 nr 8/17 rok produkcji 2017, na którym
był zawieszony.

Z funkcjonariuszami Straży Granicznej przeprowadzono na terenie budowy dwie wspólne
kontrole.

fot.
Pracownik wykonujący prace
z rusztowania ustawionego przy
krawędzi balkonu budynku
hotelowego bez zabezpieczeń
przed upadkiem z wysokości
około 10m.

Wykonanie 398 decyzji pisemnych oraz 69 wniosków zawartych w wystąpieniach
inspektorów pracy poprawiło w sposób trwały warunki pracy dla 4267* pracowników. Decyzje
i wnioski dotyczyły między innymi: przygotowania pracujących do pracy - 258 pracowników
(60% - ogółu wydanych decyzji pisemnych w tym zakresie, 60% - ogółu wydanych
wniosków), organizacji prac budowalnych - 1523 pracowników (79% - ogółu wydanych
decyzji w tym zakresie, 62% - ogółu wydanych wniosków), prac ziemnych - 131 pracowników
(30% - ogółu wydanych), prac na wysokości – 1398 pracowników (71% - ogółu wydanych
decyzji w tym zakresie, 100% - ogółu wydanych wniosków), prace z użyciem rusztowań -
320 pracowników (65% - ogółu wydanych decyzji pisemnych w tym zakresie, 100% - ogółu

* pracowników liczonych tyle razy, ile razy badany problem ich dotyczył
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wydanych wniosków w tym zakresie), prac z użyciem żurawi wieżowych - 133 pracowników
(70% - ogółu wydanych decyzji pisemnych, 47 - ogółu wydanych wniosków w tym zakresie).

Wykonanie 566 decyzji ustnych przyczyniło się do poprawy w sposób doraźny warunków
pracy dla 3 295* pracowników.

Kontrole przy budowie i remontach dróg.
Przeprowadzono 27 kontroli na 14 placach budów, w tym 7 kontroli przy wykonywaniu robót
mostowych i 20 kontroli przy wykonywaniu robót drogowych.

Wykres 6. Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości przy wykonywaniu robót drogowych
i mostowych.

W obszarze przygotowania pracowników do pracy najwięcej nieprawidłowości dotyczyło
dopuszczania do pracy na budowie bez odbycia instruktażu stanowiskowego (44% kontroli).
W przypadku 11% kontrolowanych przedsiębiorców stwierdzono dopuszczanie pracowników
bez aktualnych orzeczeń lekarskich świadczących o braku przeciwwskazań zdrowotnych do
pracy na zajmowanym stanowisku. Brak wymaganych kwalifikacji do obsługi ciężkiego
sprzętu stwierdzono w przypadku 7% przeprowadzonych na budowach kontroli.

W obszarze związanym z organizacją prac stwierdzono niewłaściwą ochronę
przeciwporażeniową dla instalacji i urządzeń elektrycznych, w tym brak zabezpieczenia
przed uszkodzeniem mechanicznym (26% ogółu przeprowadzonych kontroli). Dotyczyło to
przede wszystkim eksploatacji przedłużaczy elektrycznych z uszkodzoną izolacją przewodów
lub gniazd elektrycznych. Niejednokrotnie inspektorzy stwierdzali niezabezpieczanie
przewodów przed uszkodzeniem mechanicznym, które zalegały na ciągach
komunikacyjnych, a po których poruszał się ciężki sprzęt. Nieprawidłowości związane
z niewłaściwym lub całkowitym brakiem opracowania instrukcji bezpiecznego wykonywania
robót w zakresie realizowanych prac na danej budowie stwierdzono w przypadku 48%
kontroli. Dopuszczanie pracowników bez skutecznego zabezpieczenia przed upadkiem
z wysokości przy użyciu środków ochrony indywidualnej stwierdzono w przypadku 22%
kontroli, podczas których problem badano. Przeprowadzone kontrole na budowach wykazały
naruszenia w zakresie niestosowania lub niewłaściwego stosowania przez pracowników

* pracowników liczonych tyle razy, ile razy badany problem ich dotyczył
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środków ochrony indywidualnej tj. nieprzypinanie uprzęży do punktów kotwiących lub
stosowanie linek bezpieczeństwa o długości niedobranej do wysokości, na jakiej
wykonywano prace.

Istotnym problemem jest również niewłaściwe składowanie materiałów budowlanych
(22% ogółu przeprowadzonych kontroli). Powyższe uchybienia w większości przypadków
przejawiały się składowaniem rur kanalizacyjnych, kręgów betonowych lub palet
z materiałami budowlanymi ułożonymi „piętrowo” na niestabilnym podłożu tj. piasku w stanie
luźnym, gruncie organicznym itp., powodując tym zagrożenie przewrócenia się na osoby
świadczące tam prace.

W wyniku przeprowadzonych kontroli inspektorzy pracy wydali 151 decyzji, w tym 53
decyzje ustne, 89 decyzji z rygorem natychmiastowej wykonalności, 5 decyzji wstrzymania
prac, 1 decyzję skierowania do innych prac dotyczącą 2 pracujących, 10 decyzji wstrzymania
eksploatacji maszyn i urządzeń. Do pracodawców skierowano 13 wniosków
w wystąpieniach. W wyniku stwierdzonych wykroczeń 13 osób ukarano mandatami karnymi
w łącznej wysokości 10700 zł, a w stosunku do 9 osób zastosowano środki oddziaływania
wychowawczego.

W roku 2019 przeprowadzono jedną kontrolę na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy
oraz poinformowano urząd o jej wynikach.

fot.
Pracownik wykonujący prace
zbrojarsko ciesielskie podpory
pośredniej wiaduktu drogowego
na wysokości około 4-5m bez
zabezpieczeń przed upadkiem
z wysokości. Do stanowisk pracy
na wysokości nie zapewniono
bezpiecznego dojścia.

Wykonanie 71 decyzji pisemnych oraz 5 wniosków z wystąpień inspektorów pracy
poprawiło w sposób trwały warunki pracy dla 860* pracowników. Zrealizowane decyzje
i wnioski dotyczyły między innymi: przygotowania do pracy - 62 pracowników (93% - realizacji
ogółu wydanych decyzji w tym zakresie, 83% - ogółu wydanych wniosków w wystąpieniach
w tym zakresie), organizacji prac budowlanych – 696 pracowników (67% - realizacji ogółu
wydanych decyzji w tym zakresie, 50% ogółu wydanych wniosków w wystąpieniach w tym
zakresie), prac ziemnych – 79 pracowników (50%- realizacji ogółu wydanych decyzji w tym
zakresie), prac na wysokości – 48 pracowników (50% - ogółu wydanych decyzji pisemnych
w tym zakresie), prac z użyciem rusztowań – 7 pracowników (100% - ogółu wydanych
decyzji pisemnych w tym zakresie). Wykonanie 53 decyzji ustnych przyczyniło się do
poprawy w sposób doraźny warunków pracy dla 532* 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 14 kontroli u 13 przedsiębiorców, na rzecz których świadczyło pracę 98
osób, w tym 71 zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Ustalono, że 57 osób, w tym 48
pracowników wykonywało pracę w narażeniu na włókna azbestu. Prace takie były
wykonywane także przez 3 przedsiębiorców. Wszystkie przeprowadzone kontrole dotyczyły
prac polegających na demontażu wyrobów azbestowo-cementowych.

Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości dotyczyły nieopracowania lub nieprawidłowego
opracowania planu prac (10 przypadków), braku lub nieprawidłowo dokonanej oceny ryzyka
zawodowego (9 przypadków), niewłaściwego wyposażenia pracujących w środki ochrony
indywidualnej/odzież odpowiednią do pracy w narażeniu na pył azbestu (8 przypadków).

W wyniku kontroli przedsiębiorcom wydano 59 decyzji nakazowych, w tym 26 decyzji
ustnych oraz skierowano do nich 38 wniosków w wystąpieniach. Stwierdzenie
bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia skutkowało wydaniem 2 decyzji wstrzymania
prac, 1 decyzji wstrzymania eksploatacji oraz 1 decyzji skierowania 3 osób do innych prac.

W stosunku do osób winnych zaniedbań na 2 osoby nałożono mandaty karne w łącznej
kwocie 2000 zł oraz w stosunku do 3 osób zastosowano środki odziaływania
wychowawczego.

Przedsiębiorcy wykonali 66,40% decyzji nakazowych i 65,79% wydanych wniosków.
Dzięki interwencjom inspektorów pracy, poprawiono warunki pracy wszystkim osobom
wykonującym prace w kontakcie z włóknami azbestu. Zlikwidowano także zagrożenia dla
osób postronnych, które mogłyby znaleźć się w obrębie wykonywanych prac.

Podczas kontroli udzielono 81 porad z zakresu technicznego bezpieczeństwa pracy.
Podmiotom zainteresowanym przekazano materiały informacyjne i wydawnictwa Państwowej
Inspekcji Pracy.

W ramach działalności prewencyjnej propagowano wiedzę na temat zagrożeń
związanych z występowaniem włókien azbestu między innymi podczas spotkań z partnerami
społecznymi, w związku z udzielanymi poradami, prowadzonymi szkoleniami dla rolników
indywidualnych, w czasie wizytacji rolników indywidualnych oraz podczas targów. W związku
z prowadzonymi działaniami wydano 164 egzemplarze publikacji „Niebezpieczny azbest”
oraz 30 egzemplarzy publikacji „Uwaga azbest”.

4.1.3. Zagrożenia o charakterze publicznym.

Po uzyskaniu zgłoszeń telefonicznych i pisemnych, przeprowadzono 40 kontroli
interwencyjnych w 40 podmiotach. Zgłoszenia dotyczyły sytuacji stwarzających zagrożenie
życia i zdrowia zarówno dla osób wykonujących pracę, jak i dla osób postronnych,
np. przechodniów, użytkowników dróg i mieszkańców osiedli, na terenie których
wykonywane były różnego typu prace. W 38 przypadkach zgłoszenia dotyczyły
prowadzonych prac budowlano-montażowych, w 2 przypadkach prac pielęgnacyjnych zieleni
(m.in. przycinanie, wycinanie drzew).

W wyniku przeprowadzonych kontroli wydano 39 decyzji pisemnych i 67 decyzji ustnych.
Po stwierdzeniu bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia wydano 16 decyzji
wstrzymania prac, dotyczących 26 pracowników i 15 osób wykonujących pracę; 5 decyzji
wstrzymania eksploatacji maszyn i urządzeń dotyczących 3 pracowników i 7 osób
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wykonujących pracę; 7 decyzji skierowania do wykonywania innych prac, dotyczących
6 pracowników i 6 osób wykonujących pracę. Za stwierdzone wykroczenia 12 osób ukarano
mandatami karnymi w łącznej wysokości 12000 zł za popełnienie 23 wykroczeń,
a w stosunku do 6 osób zastosowano środki wychowawcze za popełnienie 10 wykroczeń.

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 np. 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 7. 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 89 kontroli, w wyniku których wydano ogółem 249 decyzji nakazowych,
dotyczących 596 osób wykonujących prace budowlane. Po stwierdzeniu bezpośredniego
zagrożenia życia i zdrowia osób wykonujących prace budowlane wydano 70 decyzji
wstrzymania prac, 19 decyzji skierowania osób do innych prac, 30 decyzji
wstrzymania eksploatacji maszyn i urządzeń. 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,
wydane zostały 102 decyzje nakazowe, którym nadany został rygor natychmiastowej
wykonalności. Za stwierdzone wykroczenia 45 osób ukarano mandatem karnym na łączną
kwotę 46500 zł, a wobec 33 osób zastosowano środki wychowawcze. W stosunku do jednej
osoby skierowano wniosek o ukaranie do sądu.

Do najczęściej stwierdzanych nieprawidłowości stanowiących bezpośrednie zagrożenia
zdrowia i życia należały:
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- niewłaściwa organizacja stanowisk pracy na wysokości polegająca na zaniechaniu
stosowania w pierwszej kolejności środków ochrony zbiorowej zabezpieczających
przed upadkiem nawet w sytuacji, gdy jest to możliwe do wykonania;

- preferowanie, jako metody zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości, środków
ochrony indywidualnej, które następnie nie są używane podczas pracy;

- niezgodne ze sztuką budowlaną i dokumentacjami montażu wykonanie rusztowań
budowlanych. Najczęściej występującymi nieprawidłowościami w zakresie montażu
rusztowań był brak lub niekompletnie wykonane poręcze ochronne, brak wykonania
bezpiecznej komunikacji pionowej, niewłaściwe wykonanie pomostów roboczych
i posadowienia;

- wykorzystywania do prowadzenia prac na wysokości prowizorycznych rusztowań
wykonanych głównie z ram typu „Warszawa”, w których brak jest poręczy ochronnych
pełnych pomostów roboczych oraz bezpiecznych wejść na pomosty robocze.

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 34 kontrole budów, które potwierdziły pełną
realizację wcześniej wydanych decyzji.

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 5 nakazów pisemnych zawierających 10 decyzji
oraz 21 decyzji ustnych, w tym 3 decyzje skierowania osób do innych prac, 2 decyzje
wstrzymania eksploatacji maszyn i urządzeń. Pracodawcy wykonali 100% decyzji.
Za stwierdzone wykroczenia 3 osoby zostały ukarane mandatami karnymi na łączną kwotę
3000 zł, a wobec jednej osoby zastosowano środek odziaływania wychowawczego.

Stwierdzone w trakcie kontroli nieprawidłowości występowały zarówno na etapie
organizacji pracy, jak i samego wykonawstwa prac. Do podstawowych uchybień zaliczyć
należy brak lub nieprawidłowe zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót w bezpośrednim
sąsiedztwie czynnych torów kolejowych, nieprawidłowości w organizacji stanowisk
i procesów pracy (brak instrukcji w zakresie bezpiecznego wykonywania robót budowlanych),
niestosowanie przez pracowników środków ochrony indywidualnej.

Głównymi przyczynami uchybień są przede wszystkim brak zrozumienia dla wagi
bezpieczeństwa i higieny pracy, mała wiedza przedsiębiorców w zakresie bezpieczeństwa
i higieny pracy oraz bezpieczeństwa ruchu kolejowego, tolerowanie przez osoby z nadzoru
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nieprawidłowych (często niebezpiecznych) metod pracy lub zachowań pracowników. Aspekt
ekonomiczny był również jedną z przyczyn naruszeń prawa, gdyż zapewnienie
odpowiedniego zaplecza higienicznosanitarnego ma dla przedsiębiorców wymierny skutek
finansowy.

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. W wyniku realizacji decyzji zapewniono
prawidłowe zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót, poddano pracowników
profilaktycznym badaniom lekarskim oraz zapewniono pracownikom pomieszczenia
higienicznosanitarne.

4.1.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji
sieci podziemnych.

Celem działań kontrolnych było sprawdzenie przestrzegania przepisów prawa pracy,
w szczególności przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także
doprowadzenie do trwałej poprawy bezpieczeństwa pracy i zapewnienia ochrony zdrowia
pracowników oraz osób świadczących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy przy
wykonywaniu prac związanych z usuwaniem awarii, konserwacją i remontami sieci
podziemnych.

Przeprowadzono 5 kontroli w 5 podmiotach gospodarczych, na rzecz których świadczyło
pracę 46 osób, w tym 33 na podstawie umów o pracę.

W wyniku przeprowadzonych kontroli wydano łącznie 21 decyzji, w tym 6 decyzji ustnych
oraz skierowano 7 wniosków w wystąpieniach. Stwierdzenie bezpośredniego zagrożenia
życia i zdrowia skutkowało wydaniem 1 decyzji wstrzymania prac, 1 decyzji skierowania
osoby do innych prac.

W wyniku stwierdzonych wykroczeń ukarano 1 osobę mandatem karnym w wysokości
1000 zł, a w stosunku do 2 osób zastosowano środki oddziaływania wychowawczego.

Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości dotyczyły: wykonania wykopów o pionowych
ścianach, które, pomimo obowiązku zabezpieczenia ich przed możliwością obsunięcia się
ścian wykopu, nie były zabezpieczone; składowania urobku oraz elementów budowlanych
w klinie naturalnego odłamu gruntu; braku zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem
osób postronnych oraz brak wygrodzenia stref niebezpiecznych; opracowanych ocenach
ryzyka zawodowego, które nie odnosiły się do aktualnych warunków pracy i związanych
z tym zagrożeniami.

Przedsiębiorcy wykonali 76% decyzji nakazowych, co przyczyniło się w sposób wyraźny
do poprawy warunków pracy 14 osób, których decyzje dotyczyły.

Najczęstszymi przyczynami naruszeń przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
była nieznajomość przepisów prawa, a także brak należytej staranności w realizacji
obowiązków przez osoby funkcyjne, zatrudnione na różnych szczeblach struktury
organizacyjnej zakładu oraz skupianie się wyłącznie na ekonomicznym aspekcie
prowadzonej działalności gospodarczej.
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4.1.7. Kontrole wyrobów w zakresie oceny ich zgodności z wymaganiami
zasadniczymi.

W ramach nadzoru rynku przeprowadzono łącznie 49 kontroli w 43 podmiotach, w tym:
18 kontroli u pracodawców użytkujących maszyny do robót ziemnych i drogowych, 14
kontroli u pracodawców, którzy wyposażyli swoich pracowników w środki ochrony głowy,
4 kontrole zostały przeprowadzone w związku z informacjami przekazanymi z innych
Okręgowych Inspektoratów Pracy oraz w ramach informacji wynikających z kontroli
przeprowadzonych przez inspektorów pracy w miejscu działania Okręgowego Inspektoratu
Pracy w Szczecinie. W 13 kontrolach dokonano sprawdzenia wyrobów w związku
z wszczętym postępowaniem oraz w ramach sprawdzenia podjętych działań dobrowolnych,
po jednym przypadku w związku z wypadkiem przy pracy i przekazaną informacją,
a w pozostałych w ramach kontroli rutynowych

W ramach przeprowadzonych kontroli sprawdzonych zostało 47 wyrobów,  w  tym: 31
maszyn, 15 środków ochrony indywidualnej oraz jeden sprzęt elektryczny.

W grupie skontrolowanych maszyn najczęściej występujące nieprawidłowości dotyczyły
instrukcji, które powinny być przekazane użytkownikom razem z maszyną. W sumie w 12
przypadkach potwierdzona została ta nieprawidłowość, w tym 10 przypadków dotyczyło
nieprawidłowej zawartości instrukcji, a przy 2 maszynach odnotowano, że instrukcja nie
została w ogóle dostarczona użytkownikowi. Kolejna grupa nieprawidłowości stwierdzonych
przy 11 maszynach dotyczyła niewłaściwego ich oznakowania, w tym niewskazania
producenta maszyny jak również informacji i ostrzeżeń, które powinny być umieszczone na
maszynie dla zapewnienia bezpiecznej jej eksploatacji. Nieprawidłowości związane z treścią
lub brakiem deklaracji zgodności WE potwierdzono w przypadku 10 kontrolowanych maszyn,
w tym przy 3 maszynach odnotowano, że deklaracja zgodności WE nie została dostarczona
razem z maszyną.

W zakresie dotyczącym budowy maszyn potwierdzono nieprawidłowości przy
4 maszynach wprowadzonych do obrotu. Wśród tych nieprawidłowości należy wymienić:

- maszynę do cięcia i wykrawania metalu z zastosowanymi osłonami docisku
i wykrojników, które po otwarciu nie zatrzymują pracy osłanianych elementów
roboczych;

- maszynę do czyszczenia filtrów cząstek stałych, przy której stwierdzono zastosowanie
wyposażenia osłaniającego dostęp do strefy roboczej maszyny niespełniającego
wymagań ze względu na możliwość łatwego wyłączenia z użytkowania. Stwierdzono
także inne nieprawidłowości w zakresie budowy, a dotyczące ostrych krawędzi
poszczególnych elementów maszyny, usytuowania przewodów sprężonego powietrza
bez zabezpieczenia ich przed możliwością uszkodzenia, usytuowania elementów
osprzętu elektrycznego bez skutecznej ochrony przed kontaktem z wodą;

- automatyczną maszynę do przecinania na wymiar, przy której stwierdzono brak
wyposażenia w elementy zabezpieczające przed zagrożeniem wyrzutu obrabianego
materiału, brak oryginalnej instrukcji oraz brak deklaracji zgodności WE. W przypadku
tej maszyny brak ww. elementów przeciwodrzutowych był jedną z przyczyn wypadku
przy pracy. Brak odpowiedniego wyposażenia był również podstawą do wstrzymania
prac związanych z eksploatacją tej maszyny u użytkownika.

W odniesieniu do środków ochrony indywidualnej stwierdzone nieprawidłowości
dotyczyły w 2 przypadkach niedostarczenia użytkownikowi razem ze środkiem ochrony
instrukcji, w tym w jednym przypadku instrukcji w języku polskim i były one związane
z kontrolą środków ochrony głowy. W jedynym skontrolowanym środku ochrony



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OIP SZCZECIN W 2019 r.

- 42 -

indywidualnej słuchu stwierdzono nieprawidłową treść dostarczonej użytkownikowi instrukcji,
brak oznakowania zgodności CE na wyrobie lub opakowaniu, a także nieprawidłowo
sporządzoną deklarację zgodności WE.

Zdaniem inspektorów pracy przyczyny stwierdzanych nieprawidłowości to w dalszym
ciągu niedostateczne przyswojenie przez producentów oraz dystrybutorów procedur
obowiązujących w ramach systemu oceny zgodności. Wydaje się, że niewiedza
użytkowników, odbiorców maszyn w dziedzinie dotyczącym zagadnień systemu zgodności,
ma również wpływ na stan odnotowany w czasie kontroli. Jak ustalono, pracodawcy
i jednocześnie użytkownicy maszyn wyposażając w nie stanowiska pracy, nie zobowiązują
i nie wymuszają od podmiotów dostarczających zamówione maszyny, aby razem z
prawidłowo oznaczoną maszyną dostarczana była pełna dokumentacja w tym instrukcja, na
podstawie której możliwa jest prawidłowa eksploatacja maszyny czy też prawidłowe
użytkowanie środka ochrony indywidualnej oraz deklaracja zgodności WE potwierdzająca
przeprowadzenie procedury oceny zgodności wykonania maszyny zgodnie z zasadniczymi
wymaganiami. Przyczyn stwierdzonych nieprawidłowości można również dopatrywać się
także w małej świadomości pracodawców w zakresie ich odpowiedzialności za wyposażenie
stanowisk pracy w maszyny i urządzenia techniczne oraz w środki ochrony indywidualnej,
które nie spełniają wymagań dotyczących systemu oceny zgodności.

Z ustaleń wynikających z wszczętych postępowań można przytoczyć dwa przykłady
potwierdzające skuteczność działania inspektorów pracy w ramach sprawowanego nadzoru
rynku. W czasie kontroli prowadzonej w 2019 r. u pracodawcy, który we własnym zakresie
skonstruował maszynę przeznaczoną do sklejania taśmą klejącą płyt HDF i przekazał ją do
użytkowania, potwierdzono że maszyna nie spełniała wymagań dotyczących budowy, w tym
w szczególności ze względu na brak osłon lub innych urządzeń ochronnych
zabezpieczających przed dostępem do stref niebezpiecznych: roboczych elementów
ruchomych maszyny oraz elementów układu napędowego. Stwierdzono również, że nie
została sporządzona dokumentacja techniczna, nie opracowano instrukcji, nie sporządzono
deklaracji zgodności WE, a także nie umieszczono na maszynie żadnego oznaczenia.
W związku z prowadzonym postępowaniem i przeprowadzoną kontrolą sprawdzającą,
potwierdzono, że maszyna została dostosowana do zasadniczych wymagań w sposób
eliminujący nieprawidłowości. W ten sposób 5 pracownikom obsługującym maszynę
zapewniono bezpieczne warunki wykonywania prac.

Drugi przypadek dotyczył pilarki tarczowej formatowej, przy której potwierdzono
niezgodności w zakresie dotyczącym budowy maszyny w szczególności ze względu na
zainstalowanie osłony, która nie została wyposażona w rygiel uniemożliwiający otwarcie
osłony dopóki piły tarczowe są w ruchu. W maszynie nie zostały także zainstalowane
dodatkowe zapadki przeciwodrzutowe nad stołem roboczym. Nieprawidłowo została wydana
również deklaracja zgodności WE. Po wydaniu postanowienia potwierdzono, że producent
usunął stwierdzone nieprawidłowości zapewniając bezpieczną obsługę maszyny.

4.1.8. Przestrzeganie przepisów ustawy o produktach biobójczych.

Przestrzeganie przepisów ustawy o produktach biobójczych kontrolowano w 8
podmiotach świadczących usługi w zakresie działalności weterynaryjnej. W kontrolowanych
podmiotach wykonywały pracę 73 osoby, w tym 52 osoby na podstawie umów o pracę.

Do pracodawców skierowano 63 decyzje, które w 100% zostały wykonane. Do
wszystkich kontrolowanych pracodawców skierowano 34 wnioski regulujące głównie
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nieprawidłowości dotyczące sposobu prowadzenia dokumentacji pracowniczej oraz
ewidencjonowania środków ochrony indywidualnej oraz odzieży pracowników.

Za stwierdzone wykroczenia 2 pracodawców zostało ukaranych mandatami karnymi na
łączną kwotę 2 500 zł.
Efekty osiągnięte w wyniku kontroli:

-  w 5 podmiotach dla 52 pracowników uaktualniono spisy substancji niebezpiecznych;
-  w 6 podmiotach dokonano aktualizacji zasad przydziału odzieży, obuwia oraz środków

ochrony indywidualnej;
-  w 2 podmiotach oznakowano piktogramami ostrzegawczymi miejsca przechowywania

produktów biobójczych;
-  w 6 podmiotach dokonano aktualizacji dokumentacji oceny ryzyka zawodowego

stwarzanego przez czynniki chemiczne, w tym produkty biobójcze.
W ramach współpracy z podmiotami zewnętrznymi tj. Państwową Inspekcją Sanitarną,

Inspekcją Ochrony Środowiska, Inspekcją Weterynaryjną informowano je o wynikach kontroli
oraz o stwierdzonych nieprawidłowościach dotyczących na przykład gospodarowania
odpadami.

4.1.9. Kontrole dotyczące tematyki REACH i CLP.

W ramach kontroli zakładów stosujących substancje i mieszaniny chemiczne, jako
dalszych użytkowników chemikaliów w rozumieniu rozporządzenia REACH, oraz w celu
weryfikacji przestrzegania przepisów unijnego rozporządzenia CLP oraz przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach w narażeniu na czynniki chemiczne
skontrolowano 9 zakładów, na rzecz których pracę świadczyły 424 osoby.

Kontrolą objęto 49 substancji i mieszanin chemicznych klasyfikowanych jako
niebezpieczne, w narażeniu na które pracowało łącznie 66 osób. W wyniku
przeprowadzonych kontroli wydano 90 decyzji, w tym 13 decyzji ustnych. Za stwierdzone
wykroczenia 3 osoby zostały ukarane mandatami karnymi na łączną kwotę 3 400 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 2 naruszenia w zakresie
informowania o zagrożeniach przez producentów chemikaliów, tj. niewłaściwe etykiety
umieszczone na opakowaniach oraz nieumieszczone piktogramy wskazujące na zagrożenie
tożsame z piktogramami znajdującymi się w kartach charakterystyki. Nieprawidłowości
dotyczące magazynowania rozpuszczalnika MIBK stosowanego w procesie konserwacji
pojemników została usunięta w trakcie kontroli przez producenta i pracodawcę.
Uzyskano między innymi następujące efekty:

-  w 3 zakładach uaktualniono spisy substancji niebezpiecznych;
-  w 2 zakładach zaktualizowano zasady przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz

środków ochrony indywidualnej;
-  w 2 zakładach uzyskano aktualne karty charakterystyki stosowanych w procesie pracy

chemikaliów;
-  w 2 zakładach doposażono pracowników w środki ochrony indywidualnej adekwatne

do występujących zagrożeń, zgodne z wymaganiami kart charakterystyki stosowanych
produktów;
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- oznakowano piktogramami ostrzegawczymi miejsce przechowywania środków
chemicznych oraz zabezpieczono miejsce przechowywania chemicznych środków
niebezpiecznych w sposób ograniczający dostęp osób postronnych;

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

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

W ramach współpracy inspektorzy pracy informowali Państwową Inspekcję Sanitarną
o stwierdzonych nieprawidłowościach dotyczących oznakowania znajdującego się na
etykietach produktów chemicznych stosowanych w procesach pracy – produktach
biobójczych oraz nieprawidłowości oznakowań znajdujących się na etykietach środków
chemicznych z piktogramami, które zamieszczono w kartach charakterystyki.

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.
Inspektorzy pracy przeprowadzili 4 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 inspektorzy pracy sprawdzili, czy:

- 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 jednym przypadku kontrola przedsiębiorcy wykazała, że w informacji o eksploatowanej
w działalności gospodarczej infrastrukturze paliw ciekłych przekazanej do Urzędu Regulacji
Energetyki podmiot kontrolowany wskazał informacje niezgodne ze stanem faktycznym.
O powyższej nieprawidłowości poinformowano Urząd Regulacji Energetyki właściwy do
podjęcia dalszych czynności wyjaśniających.
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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 konfekcjonujących, przetwarzających oraz
konserwujących owoce i warzywa oraz w filiach sieci handlowych prowadzących działalność
w zakresie handlu hurtowego oraz magazynowania.

Kontrole polegały przede wszystkim na sprawdzeniu, czy pracodawcy wywiązali się
z obowiązków określonych przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy z ww. rozporządzenia
po jego wejściu w życie od dnia 10 sierpnia 2018 r. Zakresem kontroli objęto również
wypadki przy pracy zaistniałe w latach 2016 - 2018 podczas wykonywania prac
transportowych przy użyciu wózków jezdniowych z napędem silnikowym.

Kontrolami objęto 21 zakładów, w których było zatrudnionych łącznie 6 862 osób. Wśród
tych, którym powierzono pracę, było 119 operatorów obsługujących łącznie 74 wózki
jezdniowe.

Najistotniejsze nieprawidłowości dotyczyły zarówno zagadnień związanych
z bezpośrednią eksploatacją wózków jezdniowych ale również nieprawidłowości
w sporządzeniu oceny ryzyka zawodowego, w której nie zawarto informacji o zagrożeniach
wynikających z użytkowania wózków. Kontrole wykazały tez brak instrukcji zarówno
wykonywania prac transportowych jak i instrukcji obsługi wózków. Ponadto stwierdzono brak
wykonania pomiarów czynników szkodliwych, których źródłem była praca silników
spalinowych. W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono jeszcze szereg nieprawidłowości
przy eksploatacji wózków jezdniowych z napędem silnikowym i tylko dzięki nieuaktywnieniu
się czynnika ryzyka do dnia kontroli można przypisać fakt, iż miały miejsce jedynie 4 wypadki
przy pracy z udziałem wózków jezdniowych.

W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości wydano łącznie 78 decyzji pisemnych oraz 11
decyzji ustnych, a także 10 wniosków w wystąpieniach. Ponadto w 3 przypadkach
w stosunku do osób winnych naruszeń praw pracowniczych inspektorzy pracy prowadzili
postępowanie wykroczeniowe nakładając mandaty karne na łączną kwotę 4 000 zł.
Przedsiębiorcy wykonali 81% pisemnych decyzji nakazowych i 70 % wydanych wniosków.

Przyczyny tych nieprawidłowości, w ocenie inspektorów pracy, 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 przecież posiadają wymagane kwalifikacje, również lekceważą i uważają za zbędne
wymagania jakie nakłada ww. 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
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zarządzania bezpieczeństwem pracy lub innych rozwiązań organizacyjnych
ukierunkowanych na efektywną poprawę warunków pracy.

Przeprowadzono 5 kontroli 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 20 decyzji, w tym 2 decyzje
wstrzymania eksploatacji maszyn i urządzeń oraz jedną decyzję wstrzymania prac.
Najistotniejsze nieprawidłowości stwierdzono w następujących obszarach:

- eksploatacji maszyn bez wymaganych środków ochrony lub z zastosowaniem
niewłaściwych środków ochrony;

- organizacji stanowisk pracy, w tym w szczególności brak wentylacji miejscowej;
- oceny ryzyka zawodowego, co dotyczyło 12 pracowników;
- prac szczególnie niebezpiecznych, w zakresie dokumentacji, co dotyczyło 60

pracowników.
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 7 zakładów, w których wykonywało pracę 38 pracowników, w tym 26
kobiet w narażeniu na substancje i czynniki o działaniu rakotwórczym: formaldehyd, benzen,
siarczan hydrazyny, kadm aktywny, dichromian potasowy oraz promieniowanie jonizujące.
W wyniku przeprowadzonych kontroli wydano 63 decyzje oraz 4 wnioski.
Najistotniejsze nieprawidłowości dotyczyły:

- rejestrów prac (lub ich braku) których wykonywanie powoduje konieczność
pozostawania w kontakcie z substancjami chemicznymi, ich mieszaninami, czynnikami
lub procesami technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym oraz
rejestrów pracowników narażonych na działanie substancji chemicznych, ich
mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub
mutagennym;

- braku szczegółowych ustaleń w zakresie rodzaju i charakterystycznych cech
użytkowych i ochronnych dla środków ochrony indywidualnej przewidzianych do
stosowania przy pracach w kontakcie z czynnikami rakotwórczymi i mutagennymi.

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

za 2018 r. o substancjach chemicznych, ich mieszaninach, czynnikach lub procesach
technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym - dot. 8 pracowników;

- w 5 podmiotach dla 28 pracowników dokonano oceny ryzyka zawodowego związanego
narażeniem pracowników na działanie substancji i czynników o działaniu rakotwórczym
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oraz poinformowano tych pracowników o ryzyku zawodowym występującym przy
wykonywanych pracach;

- w 2 podmiotach dokonano kolejnych pomiarów stężeń substancji chemicznych
o działaniu rakotwórczym (formaldehydu przy zgrzewaniu folii oraz benzenu na
stanowisku podjazdowego na stacji paliw);

- 8 pracowników laboratorium wyposażono w środki ochrony indywidualnej oczu i dróg
oddechowych, zgodnie z wymogami wskazanymi w kartach charakterystyki
stosowanych substancji chemicznych o działaniu rakotwórczym, a także zapewniono
ciągłą wymianę powietrza wynikającą z funkcji i potrzeb użytkowych na stanowisku
naważania w laboratorium.

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 ryzyka, jak również ocena skuteczności systemów zarządzania
bezpieczeństwem pracy lub ich innych rozwiązań organizacyjnych ukierunkowanych na
efektywną poprawę warunków pracy.

Kontrolami objeto 15 zakładów gdzie stwierdzono: w 2016 r. - 28 wypadków przy pracy;
w 2017 r. - 71 wypadków przy pracy; w 2108 r. - 29 wypadków przy pracy. Podczas kontroli
zostało poddanych analizie 89 dokumentacji powypadkowych sporządzonych przez zespoły
powypadkowe, poddano kontroli 30 udokumentowanych ocen 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 realizacji wniosków w wystąpieniu pozwolą na rzetelne
przeprowadzanie ocen ryzyka zawodowego z uwzględnieniem zagrożeń czynnikami
związanymi ze środowiskiem pracy. Prawidłowo dokonana ocena ryzyka zawodowego
pozwoli pracodawcy oszacować zidentyfikowane zagrożenia pod kątem możliwości ich
wyeliminowania oraz zastosowania zbiorowych środków ochronnych. 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
przez nich pracą. Należy jednak pamiętać, że powyższe środki prawne dadzą efekty tylko w
sytuacji kiedy pracodawca połączy otrzymane środki prawne z działaniem o charakterze
informacyjno-prewencyjnym inspektora pracy.
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4.1.14. Bezpieczeństwo pracy w zakładach produkujących wyroby tartaczne i wyroby
z drewna.

Celem kontroli była weryfikacja przestrzegania obowiązujących przepisów prawa pracy,
w szczególności bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach produkujących wyroby
tartaczne i wyroby z drewna. Przeprowadzono kontrole 10 podmiotów, zatrudniających
łącznie 103 osoby, w tym 97 pracowników.

W celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości wydano 235 decyzji oraz 52
wnioski w wystąpieniach. Pracodawcy zrealizowali 56 % wystosowanych decyzji oraz 60%
wydanych wniosków. Za stwierdzone wykroczenia 5 osób zostało ukaranych mandatami
karnymi na łączną kwotę 5000 zł, a wobec 3 osób zastosowano środki oddziaływania
wychowawczego.
Nieprawidłowości dotyczyły w szczególności:

- dopuszczania pracowników do pracy bez posiadania wymaganych kwalifikacji – 50%
kontrolowanych pracodawców;

- niedokonania oceny ryzyka zawodowego – 70% kontrolowanych pracodawców;
- nieprowadzenia kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy – 80% kontrolowanych

pracodawców;
- niedokonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku

pracy – 50% kontrolowanych pracodawców;
- niezapewnienia bezpiecznych warunków pracy przy wykonywaniu prac szczególnie

niebezpiecznych – 50% kontrolowanych pracodawców;
- niezapewnienia pracownikom instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie

prowadzonych procesów technologicznych oraz użytkowanych maszyn i urządzeń –
80% kontrolowanych pracodawców;

- użytkowania maszyn i urządzeń technicznych z bezpośrednim dostępem do stref
niebezpiecznych ruchomych elementów – 100% kontrolowanych pracodawców;

- eksploatowanie maszyn bez urządzeń zatrzymania awaryjnego – 70% kontrolowanych
pracodawców;

- wykorzystywanie maszyn bez sprawnych urządzeń przeciwodrzutowych – 50%
kontrolowanych pracodawców.

Działania kontrolne i pozakontrolne zapewniły poprawę warunków pracy pracowników
w zakresie dostarczenia wymaganych środków ochrony indywidualnej, zabezpieczenia
stanowisk pracy przed możliwością upadku z wysokości pracownika, zagrożeń związanych
z eksploatacją 42 maszyn niespełniających wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy.

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

Celem kontroli było sprawdzenie warunków pracy pracowników zatrudnionych przy
sortowaniu odpadów komunalnych oraz ocena stanu przestrzegania przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy.

W 2019 roku przeprowadzono 5 kontroli w sortowniach odpadów komunalnych
i 1 kontrolę w zakładzie zajmującym się unieszkodliwianiem odpadów komunalnych
w procesie ich termicznego przekształcania (w spalarni). Do pracodawców skierowano 55
decyzji oraz 37 wnioski.
Najistotniejsze nieprawidłowości dotyczyły:
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- niezabezpieczenia stanowisk pracy w rozwiązania techniczne lub środki ochrony
indywidualnej eliminujące możliwość upadku osób z wysokości;

- niezapewnienia pracownikom nowo zatrudnianym zamiennego kompletu odzieży, do
stosowania w czasie gdy używana poprzednio odzież jest przekazywana do prania;

- niezapewnienia na ciągach komunikacyjnych, prowadzących do kabin sortowniczych
usytuowanych ponad poziomem posadzki w hali, wymaganych zabezpieczeń przed
możliwością upadku osób z wysokości - balustrady nie były kompletne;

- nieużytkowaniu szatni przepustowych przez wykonujących prace w narażeniu na
szkodliwe czynniki biologiczne; szatnie, wybudowane jako szatnie przepustowe,
użytkowane były w taki sposób, że w tych samych pomieszczeniach szatni pracownicy
przechowywali odzież własną i odzież skażoną szkodliwymi czynnikami biologicznymi;

- niezapewnienia, na wyposażeniu jadalni, indywidualnych szafek do przechowywania
w higienicznych warunkach posiłków własnych pracowników;

- braku ustaleń dot. zasad ruchu na drogach wewnątrzzakładowych.
Przykłady znaczących efektów:

- w 3 kontrolowanych podmiotach dla 312 pracowników opracowano zasady ruchu na
drogach wewnątrzzakładowych w miejscach, gdzie ciągi komunikacyjne dla pieszych
krzyżują się z ciągami pojazdów dostarczających odpady; określono maksymalne
prędkości środków transportu; wyznaczono ciągi dla ruchu pieszego;

- w 4 kontrolowanych podmiotach dla 46 pracowników ruchome elementy i części
maszyn, zestawionych w ciąg technologiczny instalacji sortowniczych (w tym
przenośników taśmowych) zabezpieczono trwałymi osłonami;

- w 2 kontrolowanych podmiotach dla 21 pracowników na ciągach komunikacyjnych
prowadzących do kabin sortowniczych usytuowanych ponad poziomem posadzki
w hali, zapewniono wymagane balustrady chroniące pracowników przed upadkiem
z wysokości;

- w 2 kontrolowanych podmiotach dla 50 pracowników wykonujących prace w narażeniu
na szkodliwe czynniki biologiczne, zapewniono szatnie przepustowe;

- w 1 podmiocie dla 75 pracowników wykonujących prace w narażeniu na szkodliwe
czynniki biologiczne, na wyposażeniu jadalni zapewniono indywidualne szafki do
przechowywania w higienicznych warunkach posiłków własnych pracowników.

4.1.17. Bezpieczeństwo w przemyśle spożywczym.

Celem kontroli było sprawdzenie przestrzegania przez pracodawców przepisów i zasad
bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach zajmujących się konfekcjonowaniem,
przetwarzaniem, konserwowaniem owoców i warzyw oraz innych produktów branży
spożywczej. Kontrolami objęto 15 zakładów różnych branż zajmujących się przetwórstwem
owoców i warzyw oraz przetwórstwem spożywczym, w których świadczyło pracę 518 osób,
w tym 444 pracowników, 72 osoby świadczące pracę na podstawie umów cywilnoprawnych,
49 cudzoziemców.

W wyniku przeprowadzonych kontroli wydano łącznie 190 decyzji, w tym 48 decyzji
ustnych i 8 decyzji wstrzymania prac lub skierowania osób świadczących pracę do innych
prac oraz 62 wnioski w wystąpieniach. Za stwierdzone wykroczenia 3 pracodawców ukarano
mandatami karnymi na łączną kwotę 3 300 zł, a w stosunku do 6 pracodawców zastosowano
środki oddziałania wychowawczego.
Najistotniejsze nieprawidłowości stwierdzono w następujących obszarach:
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- przygotowania pracowników do wykonywania pracy – 21%;
- związanych z eksploatacją maszyn i urządzeń, w tym wózków jezdniowych z napędem

silnikowym – 12%;
- oceny ryzyka zawodowego – brak oceny ryzyka zawodowego, niezapoznanie

pracowników z wynikami oceny ryzyka zawodowego – 10%;
- niewytypowania do pomiarów lub brak pomiarów/badań czynników szkodliwych

w środowisku pracy; organizacji prac transportowych i procesu magazynowania; braku
lub niewłaściwie funkcjonującej służby bezpieczeństwa i higieny pracy; dotyczących
zasad przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej co
stanowiło poniżej 10% stwierdzonych uchybień.

Podjęte działania zwiększyły bezpieczeństwo pracy pracowników zatrudnionych
w zakładach przetwórstwa owocowo-warzywnego oraz innych branżach przetwórstwa
spożywczego. W kontrolowanym okresie 2016 – 2018 r., nie odnotowano wypadków
ciężkich, zbiorowych, ani też śmiertelnych.

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 15 podmiotach mających
status pracodawcy, świadczących usługi z zakresu gospodarki leśnej, w których pracę
świadczyło 135 osób, w tym 129 pracowników, 5 osób na podstawie umów cywilnoprawnych
oraz 1 osoba w ramach samozatrudnienia.

W wyniku kontroli wydano 127 decyzji nakazowych i 103 wnioski w wystąpieniach.
Stwierdzenie bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia skutkowało wydaniem 3 decyzji
wstrzymania prac, 9 decyzji skierowania osób do innych prac, 5 decyzji wstrzymania
eksploatacji maszyn i urządzeń.

Za stwierdzone wykroczenia 5 osób ukarano mandatami karnymi, a w stosunku do
3 osób zastosowano środki odziaływania wychowawczego. Ponadto skierowano 3 pisma
informujące Urząd Dozoru Technicznego o eksploatacji urządzeń bez decyzji zezwalającej
na eksploatację.
Najistotniejsze nieprawidłowości stwierdzone w następujących obszarach:

- przygotowania pracowników do pracy, w tym: niepoddanie szkoleniu wstępnemu -
stanowiskowemu w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, braku szkoleń
okresowych pracowników; braku orzeczeń lekarskich stwierdzających brak
przeciwwskazań do wykonywania pracy na zajmowanych stanowiskach; posiadania
nieodpowiedniego szkolenia do obsługi pilarki łańcuchowej spalinowej, dopuszczania
do pracy obsługi żurawia osoby nieposiadającej uprawnień; niedostarczenia
zatrudnionym osobom wymaganych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży
i obuwia roboczego, eksploatowania środków ochrony indywidualnej nieposiadających
właściwości użytkowych i/lub ochronnych; niesporządzenia ocen ryzyka zawodowego
dla części stanowisk; niedostarczania posiłków w warunkach uprawniających do ich
otrzymywania;

- bezpieczeństwa na stanowiskach pracy, w tym: przebywania pracownika w strefie
niebezpiecznej, ściągania drzewa zawieszonego przy stosowaniu niedozwolonych
metod, nieustalenia wykazu prac szczególnie niebezpiecznych; niewydanie
szczegółowych instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy; niezapewnienie obsady co
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najmniej przez dwie osoby przy układaniu drewna stosowego o masie przekraczającej
30 kg; braku sprzętu pomocniczego do ścinki i obalania drzew, nieprzestrzeganiem
wymogów obowiązujących w zakresie bezpiecznych metod pracy głównie dotyczących
niezachowywania właściwych parametrów pniaków ścinanych drzew,
nieprzygotowywania ścieżek oddalania; braku oznakowania powierzchni roboczych,
wyznaczenia w sposób niewidoczny granic działek roboczych; przemieszczania
przedmiotów w transporcie ręcznym powyżej dopuszczalnej normy oraz
niewyposażenia pracowników w sprzęt pomocniczy, układania drewna stosowego na
granicy strefy niebezpiecznej ścinanych drzew; braku urządzeń ochronnych-
wychwytnika łańcucha tnącego w pilarkach łańcuchowych spalinowych; braku
w ciągnikach LKT i rolniczych osłon przekładni pasowych oraz wentylatora; braku
decyzji dopuszczającej do eksploatacji 3 żurawi zainstalowanych na 2 harwesterach
i forwarderze;

- profilaktyki zdrowotnej, tj. zapobieganie chorobom powodowanym warunkami
środowiska pracy, w tym: niepoddania pracowników badaniom przesiewowym
w kierunku boreliozy oraz niepoddania pracowników szczepieniom ochronnym
przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu.

Pracodawcy zrealizowali 86 decyzji oraz 59 wniosków. Ponadto pracodawcom udzielono
63 porady, w tym 36 z technicznego bezpieczeństwa pracy oraz 27 z zakresu prawnej
ochrony pracy. Uzyskano efekty w zakresie:

- przygotowania pracowników do pracy polegających na: poddaniu pracowników
wymaganym szkoleniom w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy;
przeprowadzeniu profilaktycznych badań lekarskich pracowników i uzyskaniu przez
nich orzeczeń lekarskich stwierdzających brak przeciwskazań do wykonywania pracy
na zajmowanych stanowiskach (6 firm, 16 pracowników);

- dostarczenia zatrudnionym osobom wymaganych środków ochrony indywidualnej
(7 firm, 12 pracowników) oraz zapewnienia środków ochrony indywidualnej
posiadających właściwości użytkowe i ochronne;

- dokonania oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy (5 firm, 12
pracowników);

- dostarczenia pracownikom posiłków profilaktycznych (2 firmy, 16 pracowników) oraz
ustalenia stanowisk pracy, na których zatrudnionym pracownikom przysługują napoje
i posiłki profilaktyczne i zasady ich wydawania (6 firm, 41 pracowników);

- wydania i udostępnienia instrukcji bezpieczeństwa i higieny prac i postępowania
w sytuacjach awaryjnych;

- zapewnienia obsady co najmniej przez dwie osoby przy układaniu drewna stosowego;
- ścinki drzew pilarkami gdzie zapewniono sprzęt pomocniczy do ścinki i obalania drzew

(3 firmy, 4 pracowników);
- organizacji procesów pracy: oznakowano powierzchnie robocze oraz wyznaczono

w sposób widoczny granice działek roboczych (6 firm, 12 pracowników);
- organizacji pracy na stanowiskach w zakresie transportu ręcznego: odsunięto od pracy

pracowników przemieszczających przedmioty w transporcie ręcznym powyżej
dopuszczalnej normy oraz wyposażono pracowników w sprzęt pomocniczy (3 firmy,
4 pracowników);

- stanu technicznego maszyn i urządzeń, które zostały wyposażone w urządzenia
ochronne pilarki (5 firm, 5 pracowników);

- stanu technicznego środków transportu, w przypadku ciągników wyposażono je
w brakujące osłony i zabezpieczenia (5 firm, 9 pracowników);
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- zapewnienia w miejscu wykonywania pracy w lesie pierwszej pomocy przedmedycznej
(6 firm, 47 osoby) poprzez wyznaczenie i przeszkolenie osób do udzielania pierwszej
pomocy.

Zastosowane wobec pracodawców środki prawne i udzielone porady, wpłynęły na
poprawę warunków pracy zatrudnianych osób, w tym poprzez podniesienie świadomości
istniejących zagrożeń oraz zwiększenie znajomości obowiązujących wymagań prawnych
przez pracodawców.

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 zajmujących się chowem i hodowlą kur oraz przestrzegania
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Kontrolami objęto 5 zakładów, realizujących produkcję drobiarską funkcjonujących
w ramach różnych struktur własnościowych tj.: 4 zakłady funkcjonowały jako część
gospodarstwa rolnego, w tym 3 to gospodarstwa rolne indywidualne i 1 gospodarstwo rolne
należące do spółki prawa handlowego natomiast 1 zakład funkcjonował jako indywidualna
działalność gospodarcza sklasyfikowana kodem PKD 01.62.Z, w których świadczyło pracę
50 osób. W wyniku przeprowadzonych kontroli wydano łącznie 69 decyzji, w tym 19 decyzji
ustnych oraz 20 wniosków w wystąpieniu. Stwierdzenie bezpośredniego zagrożenia życia
i zdrowia osób wykonujących pracę skutkowało wydaniem 24 decyzji, którym nadano rygor
natychmiastowej wykonalności.

Najwięcej nieprawidłowości stanowiących podstawę wydanych środków prawnych
dotyczyło: obiektów i pomieszczeń pracy (23 decyzje); transportu i magazynowania
(11 decyzji); instalacji elektroenergetycznych (7 decyzji); procesów pracy (6 decyzji),
czynników szkodliwych (6 decyzji).

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 Urząd Dozoru Technicznego został powiadomiony o stwierdzonych
nieprawidłowościach stosownie do zakresu właściwości rzeczowej.

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. W 2019 roku również szczególną uwagę zwracano na podmioty kontrolowane
po raz pierwszy. Podczas czynności zakresem kontroli obejmowano zarówno zagadnienia
prawnej ochrony stosunku pracy, legalności zatrudnienia, jak i bezpieczeństwa pracy osób
pracujących oraz warunków wykonywania pracy mających wpływ na stan ich zdrowia.
Pracodawcy byli informowani o możliwości uczestnictwa w programach prewencyjnych
prowadzonych przez PIP, a także o możliwości uzyskania i zapoznania się z materiałami
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informacyjnymi i publikacjami dostępnymi zarówno w postaci wydawnictw papierowych, jak
i materiałów elektronicznych do pobrania ze stron internetowych PIP.

Przeprowadzono 282 kompleksowe kontrole w zakładach, w których pracę świadczyło
łącznie 8423 osób, w tym na podstawie stosunku pracy 2084 osoby. Większość kontroli
tj. 209 dotyczyło mikroprzedsiębiorców, 65 kontroli przeprowadzono u małych
przedsiębiorców, 7 u średnich i 1 kontrola miała miejsce w zakładzie zatrudniającym powyżej
250 pracowników. Najwięcej kontroli, tj. 74 przeprowadzono w sklepach i innych podmiotach
zajmujących się handlem hurtowymi i detalicznym, 67 kontroli w zakładach usługowych,
50 kontroli w zakładach branży budowlanej, 37 kontroli przeprowadzono w zakładach branży
hotelarskiej i gastronomicznej, 30 kontroli w zakładach przemysłowych, 24 kontrole
w firmach transportowych.

W wyniku prowadzonych kontroli wydano ogółem 1 647 decyzji (pisemnych i ustnych),
w tym w 12 kontrolach inspektorzy pracy wydali łącznie 37 decyzji płatniczych na łączną
kwotę 76 796 zł oraz skierowano do przedsiębiorców łącznie 2 084 wniosków
w wystąpieniach i 68 poleceń.
W toku prowadzonych kontroli ujawniono łącznie 396 wykroczeń, w wyniku czego:

- skierowano do sądu 5 wniosków o ukaranie - kwoty grzywien nałożonych przez sądy
powszechne w wyniku rozpatrzenia powyższych wniosków wyniosły łącznie
11 000 zł;

- nałożono 45 mandatów karnych na łączną kwotę 51 500 zł;
- zastosowano 66 środków odziaływania wychowawczego.

Realizując pierwsze kontrole objęto kontrolami w sumie 274 cudzoziemców (252 obywateli
Ukrainy, 15 obywateli Białorusi, 3 obywateli Gruzji, 2 obywateli Chin i po jednym obywatelu
Pakistanu i Algierii). Stwierdzono, że 44 z nich nielegalnie świadczyło pracę, (najwięcej
przypadków dotyczyło powierzania pracy bez uzyskania stosownego dokumentu
legalizującego pracę danego cudzoziemca). Stwierdzono również 4 przypadki nielegalnego
przebywania cudzoziemca na terytorium RP.

Istotnym i najczęściej stwierdzanym naruszeniem obowiązujących przepisów w zakresie
legalności zatrudnienia było niezgłoszenie bądź nieterminowe zgłoszenie do obowiązkowych
ubezpieczeń społecznych – stwierdzono w 38 skontrolowanych podmiotach i dotyczyło ono
117 osób. Kolejnym znaczącym naruszeniem przepisów było nieopłacenie lub nieterminowe
opłacenie składek na Fundusz Pracy, co stwierdzono w 28 skontrolowanych podmiotach.

Szczególnie istotne problemy, z którymi spotykali się inspektorzy pracy podczas kontroli
związane są w głównej mierze z ogólnie niskim poziomem organizacyjno–technicznym
u kontrolowanych mikroprzedsiębiorców. Najwięcej decyzji z rygorem natychmiastowej
wykonalności (decyzje ustne oraz pisemne) skierowane były do przedsiębiorców branży
handlowej – 105 decyzji, kolejno branży usługowej – 90 decyzji, branży budowlanej 67 –
decyzji, branży związanej z usługami hotelowymi i gastronomicznymi – 57 decyzji, branży
przemysłowej – 55 decyzji, branży transportowej – 35 decyzji.

W zakresie prawnej ochrony pracy naruszenia związane były głównie z nieprawidłowym
prowadzeniem wymaganej dokumentacji pracowniczej oraz niewypełnianiem przez
pracodawców obowiązków o charakterze formalnoprawnym. Ujawniano również
poważniejsze przypadki rażącego i umyślnego naruszenia obowiązujących przepisów prawa
pracy tj. powierzania pracy na podstawie umów cywilnoprawych w warunkach istnienia
stosunku pracy, niewypłacania wynagrodzenia za pracę, zwłaszcza z tytułu pracy
w godzinach nadliczbowych oraz ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy,
nieprzestrzegania przepisów o czasie pracy.
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4.2.2. Rekontrole pracodawców kontrolowanych po raz pierwszy.

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

Przeprowadzono 57 rekontroli w podmiotach, które były kontrolowane w latach
wcześniejszych, na rzecz których pracę świadczyło łącznie 931 osób, w tym 603 zatrudnione
na podstawie umowy o pracę. Większość kontroli tj. 42 dotyczyła mikroprzedsiębiorców,
14 kontroli przeprowadzono w małych przedsiębiorstwach, 1 kontrola miała miejsce
w zakładzie zatrudniającym powyżej 50 pracowników. W ramach rekontroli sprawdzono
łącznie 300 decyzji nakazowych. Stwierdzono niewykonanie 28 decyzji, co stanowiło 9,3 %
wszystkich sprawdzanych decyzji. Tylko w 9 kontrolach stwierdzono niewykonanie jednej lub
więcej decyzji, a jedynie 1 podmiot kontrolowany nie wykonał wszystkich skierowanych do
niego decyzji. W 40 podmiotach stwierdzono wykonanie wszystkich skierowanych do nich
decyzji. W odniesieniu do wystąpień inspektorzy pracy sprawdzili łącznie 393 wnioski, w tym
stwierdzono niewykonanie bądź nierealizowanie w ramach bieżącej działalności 81
wniosków.

W wyniku bieżących kontroli skierowano do przedsiębiorców 161 wniosków, w tym 118
dotyczyło prawnej ochrony pracy oraz wydano 67 decyzji nakazowych, w tym 19 decyzji
ustnych. Za stwierdzone wykroczenia 10 osób ukarano mandatem karnym na łączną kwotę
11 500 zł, a wobec 12 osób zastosowano środki odziaływania wychowawczego.

W ramach rekontroli podmiotów, które były kontrolowane 2019 roku przeprowadzono
12 kontroli, na rzecz których pracę świadczyło łącznie 227 osób, w tym na podstawie
umowy o pracę 199 osoby. Większość kontroli tj. 9 kontroli przeprowadzono
u mikroprzedsiębiorców, 2 kontrole przeprowadzono u małych przedsiębiorców, a 1 kontrola
miała miejsce w zakładzie zatrudniającym powyżej 50 pracowników.

W trakcie kontroli sprawdzono łącznie 75 decyzji nakazowych, z których wszystkie
zostały wykonane oraz 71 wnioski, w tym stwierdzono niewykonanie bądź nierealizowanie
w ramach bieżącej działalności łącznie 8 wniosków przez 6 kontrolowanych podmiotów.
W wyniku bieżących kontroli skierowano do przedsiębiorców 30 wniosków. Za stwierdzone
wykroczenia skierowano do Sądu wniosek o ukaranie 1 osoby, 1 osobę ukarano mandatem
karnym na kwotę 2 000 zł, a wobec 2 osób zastosowano środki odziaływania
wychowawczego.

W ramach wszystkich rekontroli pierwszych kontroli dokonano sprawdzenia legalności
zatrudnienia 134 obywateli polskich, z których 6 nielegalnie świadczyło pracę (1 bez
potwierdzenia na piśmie warunków zatrudnienia oraz 5 bez zgłoszenia w terminie do
obowiązkowych ubezpieczeń). Nie stwierdzono żadnego przypadku wykonywania pracy
przez bezrobotnego bez wymaganego prawem zawiadomienia właściwego Urzędu Pracy.
Sprawdzając wykonywanie pracy przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej stwierdzono, że 6 z nich nielegalnie świadczyło pracę (1 nie został w terminie
przewidzianym przez prawo zgłoszony od obowiązkowych ubezpieczeń oraz 5 świadczyło
pracę na innych warunkach, niż wynikało to z zarejestrowanych dla nich dokumentów
legalizujących pracę).
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4.2.3. Przestrzeganie przepisów dotyczących zatrudniania osób niepełnosprawnych.

Celem kontroli było sprawdzenie stopnia przestrzegania przez pracodawców
zatrudniających osoby niepełnosprawne przepisów prawa pracy, w tym przepisów
określających szczególne uprawnienia osób niepełnosprawnych w stosunku pracy,
wynikające z ustawy 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 72 kontrole u 66 pracodawców. Kontrolami objęto pracodawców
prowadzących zakłady pracy chronionej, pracodawców tworzących stanowiska dla osób
niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy oraz zakłady aktywności zawodowej. Podczas
38 kontroli rozpatrzono wnioski o wydanie opinii o tworzonych lub przystosowywanych
49 stanowiskach dla osób niepełnosprawnych, złożonych na podstawie art. 26e ust. 5
i art. 26 ust. 6 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych. Wydano 42 opinie pozytywne.

W wyniku przeprowadzanych kontroli wydano łącznie 179 decyzji nakazowych, 113
wniosków wystąpienia i 3 polecenia. W związku ze stwierdzonymi wykroczeniami jednego
pracodawcę ukarano mandatem karnym. Pracodawcy wykonali 152 decyzje nakazowe
(tj. 85% wszystkich wydanych decyzji), 113 wniosków (tj. 82% wydanych wniosków)
i 3 polecenia, poprawiając warunki i bezpieczeństwo pracy oraz poziom przestrzegania
prawa pracy w stosunku do 300 osób niepełnosprawnych. Przykładowe efekty dotyczące
pracowników niepełnosprawnych uzyskane w wyniku przeprowadzonych kontroli:

- 13 pracodawców usunęło nieprawidłowości związane ze stanowiskami i procesami
pracy dla 65 osób;

- 6 pracodawców wykonało zalecenia dotyczące eksploatowanych obiektów
i pomieszczeń pracy, w których świadczyło pracę 40 osób oraz 3 pracodawców
usunęło nieprawidłowości związane z zapleczem higienicznosanitarnym dla 100 osób;

- 4 pracodawców przyjęło do realizacji zalecenia dotyczące wymiany powietrza
w pomieszczeniach pracy, a także instalacji wychwytującej i odprowadzającej pary,
gazy i pyły z miejsca ich powstawania oraz czynników szkodliwych dla zdrowia
w środowisku pracy – działaniami tymi objęto około 200 osób;

- 8 pracodawców przyjęło do realizacji zalecenia dotyczące badań lekarskich 100 osób
niepełnosprawnych;

- 4 pracodawców przyjęło do stosowania zalecenia dotyczące czasu pracy 10 osób oraz
14 pracodawców przyjęło do stosowania zalecenia dotyczące urlopów
wypoczynkowych 60 osób;

- 10 pracodawców przyjęło do stosowania zalecenia dotyczące wypłat wynagrodzenia za
pracę i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy 100 osobom.

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. W okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. przeprowadzono 5
kontroli w 5 podmiotach leczniczych. Kontrole prowadzono w związku z napływającymi
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skargami. Wszystkie kontrole prowadzono w podmiotach niepublicznych. W podmiotach
leczniczych udzielających świadczeń w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne
przeprowadzono 3 kontrole, a 2 kontrole przeprowadzono w podmiotach leczniczych
udzielających świadczeń stacjonarnych, całodobowych. We wszystkich 5 kontrolowanych
podmiotach stwierdzono nieprawidłowości z zakresu prawnej ochrony pracy oraz
bezpieczeństwa i higieny pracy. Kontrolami objęto 222 osoby, w tym 142 pracowników,
(z czego 124 to kobiety), 24 osoby wykonujące prace na podstawie umów zlecenia oraz 56
osób świadczących usługi medyczne na rzecz podmiotów leczniczych.

W wyniku przeprowadzonych kontroli do pracodawców skierowano 124 wnioski, z czego
113 zostało wykonanych. Wydano także 57 decyzji, w tym 3 decyzje płacowe. Pracodawcy
wykonali łącznie 54 decyzje, w tym wszystkie decyzje płacowe.

Najistotniejsze nieprawidłowości z części technicznego bezpieczeństwa pracy dotyczyły
braku dokumentacji w zakresie szkodliwych czynników biologicznych oraz braku
dokumentacji dotyczącej zranień ostrymi narzędziami. Nieprawidłowości wystąpiły również
w zakresie przechowywania, oznakowania, magazynowania zakaźnych odpadów
medycznych. Kontrole wykazały brak postępowań powypadkowych dla zranień ostrymi
narzędziami, do których doszło podczas udzielania świadczeń zdrowotnych.

W wyniku działań inspektorów pracy uzyskano między innymi następujące efekty:
zapewniono aktualne karty charakterystyki dla substancji i mieszanin chemicznych
stosowanych w procesach mycia, dezynfekcji i sterylizacji stwarzających zagrożenie.
Ponadto zapewniono pranie odzieży roboczej oraz zaprzestano powierzania pracownikom
wykonywania tych czynności we własnym zakresie, przeprowadzono także postępowania
powypadkowe dla pracowników, którzy zranili się ostrymi narzędziami przy udzielaniu
świadczeń zdrowotnych, a same zdarzenia zakwalifikowano jako wypadki przy pracy.

Najistotniejsze nieprawidłowości z zakresu przestrzegania przepisów prawnej ochrony
pracy dotyczyły między innymi uchybień o charakterze powtarzalnym dotyczących
zatrudniania pracowników dwukrotnie w tej samej dobie pracowniczej, nierzetelnego
prowadzenia ewidencji czasu pracy, nienaliczenia oraz niewypłacenia pracownikom
stosownych dodatków do wynagrodzenia przysługujących za każdą godzinę pracy
nadliczbowej z tytułu przekroczenia dobowej normy czasu pracy. Stwierdzono także
nieprawidłowości dotyczące braku podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego pracowników
wykonującej zawód medyczny.

W związku z przeprowadzonymi kontrolami uzyskano między innymi następujące efekty:
pracownicy nie rozpoczynają pracy dwukrotnie w tej samej dobie pracowniczej i nie pracują
ponad pięć dni w tygodniu, a pracodawcy rzetelnie prowadzą ewidencję czasu pracy.
Ponadto pracodawcy wypłacili 7 pracownikom łącznie 6 275 zł wynagrodzenia za pracę
w godzinach nadliczbowych z tytułu wielokrotnego rozpoczęcia pracy w tej samej dobie
pracowniczej oraz wypłacili 3 pracownikom łącznie 223 zł tytułem dodatku za pracę w porze
nocnej. Dodatkowo 2 pracownikom wypłacono łącznie 554 zł tytułem zaniżonego
wynagrodzenia za pracę. W związku ze skierowanymi zaleceniami związanymi
z uchybieniami dotyczącymi naliczenia i wypłacenia wynagrodzenia w kwocie najniższego
wynagrodzenia zasadniczego przysługującego pracownikom zatrudnionym w podmiotach
medycznych pracodawcy wypłacili łącznie 10 pracownikom 12 754 zł.

W ramach kontroli inspektorzy pracy współpracowali z Zachodniopomorskim
Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym, informując organ
o nieprawidłowościach dotyczących postępowania ze skażonymi ostrymi narzędziami.
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W związku ze stwierdzeniem popełnienia wykroczeń 3 osoby odpowiedzialne za
naruszenia przepisów prawa pracy ukarano mandatami karnymi w łącznej kwocie 3 500 zł,
a wobec 2 zastosowano środki wychowawcze.

4.2.5. Kontrole placówek handlowych.

Celem kontroli było sprawdzenie przestrzegania przez pracodawców i przedsiębiorców
prowadzących placówki handlowe przepisów prawa pracy, w tym bhp, przepisów
dotyczących legalności zatrudnienia i powierzania pracy, a także sprawdzenie
przestrzegania przepisów ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele, święta oraz niektóre
inne dni.

Placówki wielkopowierzchniowe

Inspektorzy pracy skontrolowali 4 podmioty wielkopowierzchniowe, z których 3 zostały
skontrolowane w związku ze skargami złożonymi na inny sklep tej samej sieci –
nieprawidłowości opisane w skardze nie zostały potwierdzone. W żadnym skontrolowanym
sklepie nie ujawniono pracy w święta.

W wyniku kontroli inspektorzy pracy wydali 42 decyzje nakazowe, w tym 16 pisemnych
i 26 ustnych. Ponadto wydano 1 decyzję wstrzymania eksploatacji maszyny. Do
pracodawców skierowano także 4 wystąpienia zawierające 14 wniosków dotyczących
technicznego bezpieczeństwa pracy i 9 zaleceń związanych z prawną ochroną stosunku
pracy. Z uwagi na niewielką ogólną liczbę zaobserwowanych naruszeń dotyczących prawnej
ochrony stosunku pracy oraz ich przedmiot można stwierdzić, że uchybienia miały charakter
incydentalny i polegały na pojedynczych nieprawidłowościach dokumentacyjnych w aktach
wewnątrzzakładowych, na nieterminowym wydawaniu świadectwa pracy oraz nienaliczeniu
jednemu pracownikowi dodatkowego wynagrodzenia za pracę z tytułu dwukrotnego
rozpoczęcia pracy w tej samej dobie pracowniczej.

Wszystkie zalecenia dotyczące prawnej ochrony stosunku pracy zostały wykonane.
W wyniku podjętych działań jednemu pracownikowi wydano świadectwo pracy, a także
wypłacono wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia w tej samej dobie pracowniczej w łącznej
kwocie 949 zł.

Do najczęściej występujących nieprawidłowości z zakresu bezpieczeństwa i higieny
pracy należały uchybienia dotyczące magazynowania i składowania towarów, eksploatacji
maszyn i urządzeń, wyposażania pracowników zgodnie z zakładowymi zasadami w odzież
i obuwie robocze oraz związane z brakiem lub nieprawidłowo sporządzoną oceną ryzyka
zawodowego.

W związku z 8 stwierdzonymi wykroczeniami, dotyczącymi technicznego bezpieczeństwa
pracy, wobec osób odpowiedzialnych za naruszenia zastosowano 2 środki wychowawcze.
W wyniku realizacji decyzji nakazowych i wniosków dotyczących bezpieczeństwa i higieny
pracy usunięto między innymi nieprawidłowości dotyczące składowania i magazynowania
towarów, eksploatacji maszyn i urządzeń, pracownikom zapewniono odpowiednią odzież
i obuwie robocze, przeprowadzono ocenę ryzyka zawodowego oraz zapoznano z nią
pracowników.
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Mniejsze placówki handlowe

Inspektorzy pracy przeprowadzili 10 kontroli w mniejszych placówkach handlowych.
Jedynie dwie zostały skontrolowane w związku ze skargami pracowniczymi, lecz obie skargi
zostały uznane za zasadne.

W związku z przeprowadzonymi kontrolami inspektorzy pracy wydali 57 decyzji
nakazowych, z czego 46 decyzji na piśmie i 11 decyzji ustnych. Ponadto skierowano
9 wystąpień zawierających 14 wniosków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy i 24
zalecenia dotyczące prawnej ochrony stosunku pracy.

Z zakresu prawnej ochrony pracy u 8 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, braku obwieszczeń o systemach
i rozkładach czasu pracy, nieokreśleniu tzw. godzin ponadwymiarowych dla zatrudnionych w
niepełnym wymiarze czasu pracy. Pracodawcy poinformowali inspektorów pracy o tym, że
wszystkie wnioski zawarte w wystąpieniach zostały zrealizowane, bądź przyjęte do realizacji
w przyszłości. Ponadto, realizując zalecenia inspektorów pracy, pracodawcy między innymi
poinformowali o wypłaceniu 2 uprawnionym pracownikom wynagrodzenia za pracę w
godzinach nadliczbowych w kwocie łącznej 583,59 zł.

Z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy do najczęściej występujących uchybień
należały nieprawidłowości związane z magazynowaniem i składowaniem towarów,
naruszeniem przepisów dotyczących wyposażenia pracowników w odzież i obuwie robocze,
a także nieprawidłowości w zakresie przygotowania pracowników do pracy.

W wyniku realizacji decyzji nakazowych i wniosków zawartych w wystąpieniach
pokontrolnych usunięto nieprawidłowości z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
Pracowników poddano wymaganym szkoleniom bhp i badaniom lekarskim, wyeliminowano
nieprawidłowości w zakresie składowania i magazynowania towarów, uregulowano zasady
gospodarowania odzieżą i obuwiem roboczym zgodnie z przepisami.

W związku z 2 stwierdzonymi wykroczeniami dotyczącymi technicznej ochrony pracy
zastosowano 1 środek wychowawczy.

Ograniczenie handlu w niedziele i święta

W 2019 roku inspektorzy pracy działający w ramach właściwości Okręgowego
Inspektoratu Pracy w Szczecinie przeprowadzili 256 kontroli dotyczących przestrzegania
przepisów o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni.

Wszystkie kontrole przeprowadzone były w mniejszych placówkach handlowych,
w których w dniach objętych zakazem handlu powierzano pracę łącznie 87 pracownikom i 90
osobom świadczącym pracę na podstawie umów cywilnoprawnych. W 2019 roku nie
prowadzono kontroli w placówkach wielkopowierzchniowych w zakresie przestrzegania
przepisów o ograniczeniu handlu w niedziele, w święta oraz w niektóre inne dni.

W okresie od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku 26 inspektorów pracy pełniło
dyżury telefoniczne w niedziele objęte zakazem handlu oraz w święta. W całym 2019 roku
odnotowano łącznie jedynie 17 zgłoszeń dotyczących prowadzenia handlu w dni objęte
zakazem. W wyniku 6 zgłoszeń stwierdzono naruszenie przepisów ustawy. Spośród
wszystkich kontroli jedynie 24 kontrole przeprowadzone były na skutek złożonych skarg.
Rozpatrując skargi inspektorzy pracy w 6 kontrolach potwierdzili naruszenie przepisów
ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni.
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Łącznie w 14 sklepach ujawniono nieprzestrzeganie zakazu powierzania pracy
w niedziele, w 5 placówkach stwierdzono nielegalną pracę w święto oraz w 2 placówkach
naruszenie zakazu handlu w inne dni. W związku ze stwierdzonymi naruszeniami ustawy
o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz niektóre inne dni do pracodawców
skierowano 49 wniosków w wystąpieniach i 5 decyzji nakazowych. Ujawniono popełnienie 50
wykroczeń, w wyniku których nałożono 16 mandatów na łączną kwotę 16.000 zł, skierowano
4 wnioski o ukaranie do sądu i zastosowano 14 środków wychowawczych.

Przeprowadzone kontrole wykazały, że placówki handlowe najczęściej korzystały
z wyłączeń na podstawie przepisów zawartych w art. 6 ust. 1 pkt 6, 7 i 27 ustawy (sprzedaż
prowadzona była przez właścicieli lub tzw. członków rodziny, albo była to przeważająca
działalność prowadzona w zakresie handlu wyrobami tytoniowymi i świadczenie usług
operatora pocztowego).
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4.3. PRAWNA OCHRONA PRACY.

4.3.1. Przestrzeganie przepisów dotyczących zatrudniania pracowników
młodocianych.

W okresie od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku inspektorzy pracy Okręgowego
Inspektoratu Pracy w Szczecinie przeprowadzili kontrole 15 pracodawców, na których rzecz
pracę wykonywało łącznie 211 osób, w tym 49 pracowników młodocianych. Pracodawcy
zatrudniali młodocianych na podstawie umów o pracę celem przygotowania zawodowego.
Uczniowie kształcili się przede wszystkim w zawodach mechaników samochodowych,
elektromechaników, lakierników, ślusarzy, fryzjerów, piekarzy, cukierników, sprzedawców.

W wyniku przeprowadzonych kontroli wydano 44 decyzje nakazowe, w tym 41 decyzji
pisemnych i 3 decyzje ustne. Wydano również 15 wystąpień, zawierających łącznie 65
wniosków dotyczących realizowanego tematu. Wobec jednego przedsiębiorcy wydano
1 polecenie ustne.

W toku przeprowadzonych kontroli stwierdzono nieprawidłowości mogące mieć wpływ na
bezpieczeństwo i higienę pracy młodocianych, a także nieprawidłowości dotyczące
prowadzenia dokumentacji związanej z zatrudnieniem młodocianych. Wobec
4 przedsiębiorców wydano 4 decyzje poddania łącznie 8 młodocianych badaniom
profilaktycznym, które zostały wykonane. W przypadku 10 pracodawców, w wyniku realizacji
środków prawnych, opracowano wykaz prac wzbronionych i dozwolonych – łącznie
dotyczących 28 pracowników młodocianych. W związku z przeprowadzonymi kontrolami
7 przedsiębiorców zobowiązano do zapoznania przedstawicieli ustawowych młodocianych
z oceną ryzyka zawodowego. W przypadku innych przedsiębiorców dokonano powtórnej
oceny ryzyka zawodowego młodocianych. Łącznie nieprawidłowości związane z oceną
ryzyka zawodowego dotyczyły 9 pracodawców, zatrudniających 24 pracowników
młodocianych.

Podobnie jak w przypadku innych pracowników, również wobec pracowników
młodocianych stwierdzano nieprawidłowości związane z prowadzeniem dokumentacji
pracowniczej oraz ustalaniem uprawnień urlopowych. W przypadku 18 pracowników
młodocianych odnotowano, że pracodawcy albo nie prowadzili ewidencji czasu pracy, albo
prowadzili ewidencję czasu pracy w sposób uniemożliwiający ustalenie w sposób bezsporny
wysokość należnego wynagrodzenia oraz uniemożliwiający przeprowadzenie kontroli
zagadnień czasu pracy. Nie prowadzono również ewidencji czasu pracy przy pracach
wzbronionych, a dozwolonych w zakresie potrzebnym do przygotowania zawodowego.
Pracodawcy zobowiązali się do prawidłowego prowadzenia dokumentacji pracowniczej
młodocianych. W toku kontroli u 1 pracodawcy ustalono, że pracownikom zaniża się należny
wymiar urlopu wypoczynkowego. Niewykorzystany urlop wypoczynkowy 2 zatrudnionych
pracownic (łącznie 24 dni), w związku z zniżeniem należnego wymiaru, zaliczono jako urlop
zaległy do bezzwłocznego wykorzystania, natomiast w przypadku 2 byłych pracownic,
w wyniku realizacji polecenia wypłacono ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop
wypoczynkowy w łącznej wysokości 324 zł.
W 3 przypadkach stwierdzono popełnienie łącznie 5 wykroczeń dotyczących zatrudnienia
pracowników młodocianych. W przypadku 1 winnego popełnienia wykroczenia nałożono
mandat w wysokości 1000 zł, a wobec 2 zastosowano środki wychowawcze.
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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 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. Przeprowadzono 49 kontroli w 49 podmiotach gospodarczych, w których
skontrolowano czas pracy 222 kierowców. W ramach realizowanego tematu inspektorzy
pracy skontrolowali 40 436 dni pracy kierowców.

Na 222 kontrolowanych kierowców w 2019 roku stwierdzono 126 przypadków
przekroczenia dobowego limitu czasu prowadzenia pojazdu, 30 przypadków przekroczenia
tygodniowego limitu czasu prowadzenia pojazdu, 16 przypadków przekroczenia
dwutygodniowego limitu czasu prowadzenia pojazdu, 302 przypadki braku wymaganej
przerwy przy prowadzeniu pojazdu przez okres dłuższy niż 4,5 godziny, 489 przypadków
skrócenia czasu odpoczynku dobowego, 101 przypadków skrócenia czasu odpoczynku
tygodniowego. Za stwierdzone naruszenia obowiązujących przepisów inspektorzy pracy na
mocy 43 decyzji nałożyli kary administracyjne na łączną kwotę 221 400 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.

Realizując temat inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie
w 2019 r. przeprowadzili łącznie 46 kontroli, podczas których skontrolowali 46 pracodawców
zatrudniających łącznie 2 061 pracowników.

W związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w zakresie czasu pracy oraz wypłaty
wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy inspektorzy pracy skierowali do
pracodawców 16 decyzji płatniczych, 4 polecenia ustne oraz 279 wniosków zawartych
w wystąpieniach.

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, zatrudnianiu pracowników z naruszeniem zasady
przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy oraz powyżej dopuszczalnej liczby godzin
nadliczbowych przeciętnie w tygodniu i w roku kalendarzowym, niezapewnieniu
pracownikom należnego odpoczynku dobowego i tygodniowego, niezapewnieniu
przynajmniej raz na cztery tygodnie niedzieli wolnej od pracy, wielokrotnym rozpoczynaniu
pracy w trakcie doby pracowniczej, zatrudnianiu pracowników świadczących pracę na
stanowiskach, na których występują przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężęń lub
natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w godzinach nadliczbowych oraz w wymiarze
przekraczającym 8 godzin na dobę, zatrudnianiu pracowników niepełnosprawnych powyżej
dopuszczalnego dobowego i tygodniowego wymiaru czasu pracy i w godzinach
nadliczbowych bez zgody lekarza przeprowadzającego badania profilaktyczne lub bez zgody
lekarza sprawującego opiekę, niewypłaceniu lub zaniżeniu wynagrodzenia za pracę oraz
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innych świadczeń pieniężnych wynikających ze stosunku pracy (wynagrodzenia urlopowego,
ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, wynagrodzenia za pracę w godzinach
nadliczbowych, wynagrodzenia za pracę w porze nocnej, wynagrodzenia za czas choroby,
odprawy emerytalnej, ekwiwalentu za używanie i pranie odzieży roboczej, świadczeń z tytułu
podróży służbowych).

W efekcie kontroli pracodawcy przyjęli do realizacji 7 decyzji płatniczych, 4 polecenia
ustne, 191 wniosków zawartych w wystąpieniach. Łącznie w zakresie wynagrodzeń oraz
innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy wyegzekwowano dla 80 pracowników
kwotę 71 895 zł, natomiast w zakresie czasu pracy wyegzekwowano realizację 104
wniosków, które dotyczyły 954 pracowników.

Z uwagi na stwierdzone nieprawidłowości inspektorzy pracy skierowali do sądu 3 wnioski
o ukaranie (na chwilę sporządzenia sprawozdania w 3 sprawach sądy karne wydały 3 wyroki
nakazowe i nałożyły grzywny w łącznej kwocie 20 000 zł, w 2 sprawach został złożony
sprzeciw od wyroku nakazowego – w jednej z nich po rozpoznaniu sprawy na rozprawie sąd
karny ukarał obwinionego grzywną w kwocie 10 000 zł, natomiast rozprawa w drugiej
sprawie jeszcze się nie odbyła), nałożyli 15 mandatów na łączną kwotę 16 000 zł oraz
zastosowali 11 środków wychowawczych.

Kontrole wykazały, iż pracodawcy nadal nie znają w stopniu dostatecznym lub nie
rozumieją problematyki związanej z czasem pracy oraz wynagrodzeniami za pracę i innymi
świadczeniami wynikającymi ze stosunku pracy. Szczególną grupę stanowią pracodawcy,
którzy świadomie bagatelizują podstawowe obowiązki, a niekiedy próbują wykorzystać
przepisy do realizacji własnych potrzeb.

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

Inspektorzy pracy prowadzący czynności kontrolne w obszarze działania Okręgowego
Inspektoratu Pracy w Szczecinie w okresie od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku
przeprowadzili 391 kontroli. Podczas 42 kontroli zakwestionowali zatrudnienie na podstawie
umów cywilnoprawnych. Stwierdzono 80 przypadków zawierania umów cywilnoprawnych
w warunkach wskazujących na istnienie stosunku pracy.

Do 23 pracodawców skierowano 23 wnioski w wystąpieniach. W wyniku ich realizacji
29 umów zlecenia przekształcono na umowy o pracę. Ponadto inspektorzy pracy wydali 12
poleceń ustnych, które skutkowały przekształceniem umów cywilnoprawnych na umowy
o pracę dla 20 osób. Inspektorzy wnieśli także 18 powództw do sądów pracy o ustalenie
istnienia stosunku pracy przeciwko 8 pracodawcom.

Pośród głównych przyczyn nieprawidłowości, zdaniem pracodawców, należy wymienić
zbyt rygorystyczne przepisy w zakresie czasu pracy i wynagrodzeń regulujące prawa
i obowiązki stron w ramach stosunku pracy, a także wskazywanie jako priorytetowego
argumentu zasady swobody zawierania umów, przyznająca każdemu podmiotowi w tym
zarówno osobie zatrudnianej jak i zatrudniającej prawo wyboru rodzaju umowy. Ponadto
pracodawcy zwracają uwagę na znacznie wyższe koszty utrzymania pracownika w ramach
zatrudnienia na podstawie umów o pracę w stosunku do zatrudnienia na podstawie umów
cywilnoprawnych. Zdaniem inspektorów pracy, przyczynami stwierdzonych nieprawidłowości
są zbliżone elementy występujące zarówno w umowach o pracę jak i w umowach
cywilnoprawnych, a także orzecznictwo Sądu Najwyższego dające szeroki zakres możliwości
w zakresie zawierania umów cywilnoprawnych, w tym dopuszczenie w ramach stosunku
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cywilnoprawnego elementów kierownictwa i nadzoru, egzekwowania osobistego świadczenia
pracy i prymatu woli stron. Ponadto inspektorzy pracy wskazują często także przymus
ekonomiczny osób ubiegających się o zatrudnienie, szczególnie w rejonach o dużym
odsetku osób bezrobotnych i słabo uprzemysłowionych. Zwraca się także uwagę na
preferowanie przez pracowników, szczególnie pracowników sezonowych, umów zlecenia ze
względu na korzystniejsze relacje minimalnej stawki godzinowej na umowie zlecenia
w stosunku do minimalnego wynagrodzenia na umowie o pracę. Szczególnie wśród osób
młodych głównym motywem zatrudnienia jest aspekt ekonomiczny. Osoby takie godzą się
często na zatrudnianie w ramach umów zlecenia lub umów o dzieło kierując się możliwością
uzyskania wyższych dochodów. Brak wiedzy w zakresie systemu ubezpieczeń społecznych,
świadczeń socjalnych, oraz brak wiedzy o różnicach pomiędzy uprawnieniami wynikającymi
z zatrudniania w ramach stosunku pracy i stosunku cywilnoprawnego skutkuje zawieraniem
umów cywilnoprawnych. W przypadku rejonów wiejskich oraz rejonów o słabym
uprzemysłowieniu w dalszym ciągu zatrudnienie w ramach umów cywilnoprawnych jest
jedyną możliwością zarobkowania (dotyczy to szczególnie zatrudnienia
w mikroprzedsiębiorstwach).

W związku ze stwierdzonymi wykroczeniami na winnych popełnienia wykroczeń nałożono
7 mandatów karnych na łączną kwotę 9700 zł, skierowano do sądu 5 wniosków o ukaranie
oraz nałożono 5 środków wychowawczych.

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

Inspektorzy pracy przeprowadzili 464 kontrole z zakresu przestrzegania wypłaty
minimalnego wynagrodzenia dla osób świadczących pracę na podstawie umów
cywilnoprawnych. Były to kontrole planowane, w tym związane z rozpatrywaniem
wpływających do Inspektoratu skarg i wniosków. Ponadto zagadnienia przestrzegania
przepisów ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę sprawdzano także podczas innych
kontroli, w przypadku stwierdzenia powierzenia wykonywania pracy osobom fizycznym na
podstawie innej niż stosunek pracy.

Kontrole wykazały, że w większości przedsiębiorcy wypłacili wynagrodzenia w wysokości
nie niższej niż wynikająca z wysokości minimalnej stawki godzinowej tj. 14,70 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
u 44 przedsiębiorców poddanych kontroli. Ponadto w przypadku zawarcia umów
cywilnoprawnych na czas dłuższy niż miesiąc 40 przedsiębiorców nie wypłacało
wynagrodzeń raz w miesiącu. U 14 przedsiębiorców stwierdzono nieustalenie przez strony,
w zawartej umowie cywilnoprawnej, sposobu potwierdzania liczby godzin wykonania
zlecenia lub świadczenia usług.

W toku kontroli, w wyniku wydanych poleceń ustnych wyegzekwowano wypłacenie dla
218 zatrudnionych świadczeń pieniężnych wynikających z minimalnej stawki godzinowej na
łączną kwotę 304 963 zł.

W wyniku przeprowadzonych kontroli do 101 przedsiębiorców skierowano wystąpienia
zawierające łącznie 132 wnioski zobowiązujące do przestrzegania przepisów ustawy
o minimalnym wynagrodzenie za pracę, z czego wykonano 66 zaleceń.
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Skierowano do sądu 7 wniosków o ukaranie osób winnych popełnienia wykroczeń
(w sprawach zakończonych przez sądy orzeczono grzywny w łącznej wysokości 13 000 zł),
a 12 sprawców wykroczeń ukarano mandatami w łącznej wysokości 15 750 zł.

4.3.6. Ocena przestrzegania znowelizowanych przepisów dotyczących zawierania
umów terminowych

W okresie od początku stycznia do końca grudnia 2019 roku w Okręgowym Inspektoracie
Pracy w Szczecinie przeprowadzono 27 kontroli u 27 pracodawców, którzy zatrudniali
łącznie 3272 pracowników, z czego 795 pracowników zatrudnionych było na podstawie
terminowych umów o pracę. Kontroli poddano łącznie wszystkie 795 terminowe umowy
o pracę. Ustalono, że spośród wyżej wskazanych 795 umów terminowych 199 umów
zawartych było na okres próbny, a 596 umów zawartych było na czas określony. Żadna
spośród 27 kontroli nie była wynikiem skarg w zakresie nieprzestrzegania przez pracodawcę
przepisów dotyczących umów na czas określony.

Nieprawidłowości dotyczące zawierania terminowych umów o pracę stwierdzono
u 19 skontrolowanych pracodawców. W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych do
pracodawców skierowano 37 wniosków pokontrolnych, z których zrealizowane zostały
34 zalecenia dotyczące zatrudnienia 127 pracowników.

Analiza przeprowadzonych kontroli wykazała, iż 8 kontrolowanych pracodawców
naruszyło obowiązki związane z zawieraniem umów o pracę na okres próbny, nawiązując
z 8 pracownikami umowy o pracę na okres dłuższy niż 3 miesiące, ponadto 8 pracodawców
zatrudniało 15 pracowników na podstawie umów o pracę na czas określony dłuższy niż 33
miesiące z naruszeniem znowelizowanych przepisów. Stwierdzono też, że w 1 przypadku
pracodawca naruszył obowiązek określony przepisem art. 251 § 5 Kodeksu pracy i nie
zawiadomił właściwego Okręgowego Inspektora Pracy o zawarciu umowy o pracę na czas
określony.

Nie stwierdzono popełnienia wykroczeń.

4.3.7. Przestrzeganie przepisów dotyczących pracowniczych planów kapitałowych

Inspektorzy pracy działający zgodnie z właściwością terytorialną Okręgowego
Inspektoratu Pracy w Szczecinie w ramach realizacji tematu przeprowadzili 2 rutynowe
kontrole, których celem było ustalenie stopnia przestrzegania przepisów dotyczących
pracowniczych planów kapitałowych (PPK). Do Okręgowego Inspektoratu Pracy
w Szczecinie w 2019 roku nie wpłynęła żadna skarga, której przedmiotem byłoby naruszenie
przepisów dotyczących pracowniczych planów kapitałowych.

W 2 skontrolowanych podmiotach łącznie zatrudnione były 6 153 osoby, które podlegały
obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu. W obu podmiotach obowiązek
zawarcia umowy o prowadzenie PPK dotyczył łącznie 2 634 zatrudnionych. Umowę
o prowadzenie zawarto dla 2 281 zatrudnionych, natomiast dla 353, na ich wniosek, umów
nie zawarto. Spośród uprawnionych, w stosunku do których zawarto umowę o prowadzenia
PPK, jedynie 21 osób (łącznie w obu podmiotach) wniosło o finansowanie wpłat
dodatkowych. Na terenie działania Okręgowego Inspektoratu Pracy zainteresowanie
pracowniczymi planami kapitałowymi wśród pracowników jest umiarkowanie niskie.
Świadczy o tym fakt, że w kontrolowanych podmiotach spośród osób podlegających
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obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu jedynie 37% było
zainteresowanych zawarciem umowy o prowadzenie PPK. Duże podmioty, które w 2019
roku były obowiązane wprowadzić w życie pracownicze plany kapitałowe w sposób bardzo
formalny podeszły do kwestii związanych z wprowadzeniem w życie przepisów o PPK,
realizując nałożone obowiązki w sposób określony przez ustawę.

Nie stwierdzono popełnienia wykroczeń.

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

Celem kontroli było ustalenie stanu przestrzegania przez pracodawców przepisów
o czasie pracy, w szczególności w zakresie rzetelności prowadzenia ewidencji czasu pracy
i oraz rozliczania i rekompensowania pracy w godzinach nadliczbowych.

Czas pracy w korporacjach
W 2019 roku inspektorzy pracy działający w ramach właściwości Okręgowego

Inspektoratu Pracy w Szczecinie przeprowadzili 4 kontrole u pracodawców mających
charakter korporacji, zatrudniających powyżej 50 pracowników, w ramach których
skontrolowali 4 pracodawców zatrudniających łącznie 839 pracowników.

Po przeprowadzonych kontrolach wydano 10 zaleceń w 4 wystąpieniach, którymi
uregulowano nieprawidłowości dotyczące między innymi prowadzenia ewidencji czasu pracy,
sporządzania harmonogramów czasu pracy, zatrudniania pracowników w niedzielę
i nieudzielania dni wolnych od pracy w okresie 6 dni kalendarzowych poprzedzających lub
następujących po takiej niedzieli, niezapewnienia raz na 4 tygodnie niedzieli wolnej od pracy,
zatrudniania w systemie pracy weekendowej bez pisemnego wniosku pracownika.

Ujawnione w trakcie kontroli nieprawidłowości dotyczyły pojedynczych pracowników,
miały charakter incydentalny, jednostkowy i wynikały z niedostatecznej znajomości
przepisów prawa pracy przez pracowników niższego szczebla odpowiedzialnych za
planowanie oraz rozliczanie czasu pracy bezpośrednio podległych im pracowników.
Dotyczyło to przede wszystkim pracowników, dla których praca w korporacji nie była jedynym
źródłem utrzymania (studenci, emeryci).

Nie stwierdzono popełnienia wykroczeń.

Czas pracy w jednostkach samorządu terytorialnego
Inspektorzy pracy działający w ramach właściwości terytorialnej Okręgowego

Inspektoratu Pracy w Szczecinie w ramach realizacji tematu czas pracy w jednostkach
samorządu terytorialnego przeprowadzili łącznie 8 kontroli.

W 5 jednostkach samorządu terytorialnego stwierdzono nieprawidłowości dotyczące
zapisów (lub ich braku) w regulaminie pracy, w 2 jednostkach samorządu terytorialnego nie
przekazano pracownikom informacji o obowiązującym rozkładzie czasu pracy, a w 5
jednostkach samorządu terytorialnego stwierdzono uchybienia w zakresie ewidencjonowania
godzin pracy. Ponadto ujawniono nieprawidłowości polegające na zatrudnianiu pracowników
powyżej przeciętnie 5 dni w tygodniu oraz nieudzielanie pracownikom dni wolnych bądź
czasu wolnego w zamian za pracę w godzinach nadliczbowych zgodnie z obowiązującymi
przepisami, a także nieudzielanie czasu wolnego za pracę w godzinach nadliczbowych do
końca okresu rozliczeniowego. W jednostkowych przypadkach stwierdzono, iż pracownicy
zatrudniani są powyżej dopuszczalnej liczby godzin nadliczbowych w roku kalendarzowym,
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a także ujawniono nieprawidłowość polegającą na niezapewnieniu pracownikom odpoczynku
dobowego oraz tygodniowego.

W ramach posiadanych kompetencji, w celu usunięcia stwierdzonych w toku kontroli
uchybień, inspektorzy pracy skierowali do 5 pracodawców 23 wnioski w wystąpieniach, które
zostały wykonane. Nie stwierdzono popełnienia wykroczeń.

Czas pracy w urzędach administracji państwowej
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku inspektorzy pracy Okręgowego

Inspektoratu Pracy w Szczecinie przeprowadzili łącznie 5 kontroli w podmiotach
wymienionych w art. 2 ustawy o służbie cywilnej.

W wyniku kontroli stwierdzono nieprawidłowości w zakresie prowadzenia ewidencji czasu
pracy, ustalania rozkładu czasu pracy oraz okresu rozliczeniowego, stosowania
zadaniowego systemu czasu pracy oraz rekompensowania pracy w niedziele i dni wolne
wynikające z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy.

W wyniku kontroli inspektorzy wydali 4 wystąpienia zawierające łącznie 13 wniosków,
które zostały wykonane. W wyniku skierowania zaleceń kontrolowani pracodawcy między
innymi zaprowadzili ewidencję czasu pracy, prawidłowo rozliczają czas pracy przepracowany
w dniu dla pracownika wolnym lub w niedzielę, zapewnili dobowy i tygodniowy odpoczynek
przynajmniej w minimalnym wymiarze, zaprzestali zatrudniania pracowników w godzinach
nadliczbowych, których wymiar przekracza 8 godzin przeciętnie w tygodniu, zapewnili
udzielanie czasu wolnego za pracę w godzinach nadliczbowych w okresie rozliczeniowym,
w którym wystąpiły godziny nadliczbowe.

W związku ze stwierdzonymi wykroczeniami wobec osób winnych nałożono środek
wychowawczy.

4.3.9. Edukacja – przestrzeganie przepisów prawnej ochrony pracy

Celem kontroli 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 2019 roku łącznie 10 kontroli, w tym skontrolowano:
3 przedszkola niepubliczne, 4 publiczne szkoły podstawowe, 2 publiczne zespoły szkół
ogólnokształcących, 1 publiczny zespół szkolno-przedszkolny składający się ze szkoły
podstawowej i przedszkola.

W materii przyczyn naruszania przepisów prawa pracy w placówkach oświatowych od
wielu lat dominują niezmiennie dwa powody. Po pierwsze jest to niska świadomość prawna
osób sprawujących funkcje kierownicze w placówkach oświatowych. Przyczyna ta dominuje
w małych placówkach, w małych gminach i miejscowościach tam gdzie nie ma Centrów
Usług Wspólnych/Zespołów Ekonomiczno-Administracyjnych Szkół (CUW/ZEAS)
powołanych do obsługi kadrowo płacowej placówek danych gmin czy powiatów. Po drugie,
szczególnie w placówkach obsługiwanych przez CUW/ZEAS, gdzie poziom obsługi
merytorycznie jest na zdecydowanie wyższym poziomie, przyczyną naruszeń prawa są
omyłki i brak właściwej komunikacji.

W wyniku 10 przeprowadzonych kontroli inspektorzy pracy skierowali 45 wniosków
w wystąpieniach, które zostały wykonane. Uzyskane efekty polegały przykładowo na tym, że
wypłacono w 1 szkole jednemu pracownikowi ekwiwalent za niewykorzystany urlop
wypoczynkowy, wypłacono w 3 szkołach 7 pracownikom dopłaty do nieprawidłowo
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naliczonego wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych. W 3 placówkach
niepublicznych wprowadzono obwieszczenie o systemie i rozkładzie czasu pracy oraz
przyjętym okresie rozliczeniowym. Zmieniono umowy o pracę na prawidłowo sporządzone
w przypadku 4 nauczycieli, w tym potwierdzono na piśmie akt mianowania nauczycielki.
W jednej placówce niepublicznej zaprowadzono ewidencję czasu pracy.

Nie stwierdzono popełnienia wykroczeń przeciwko prawom pracownika.



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OIP SZCZECIN W 2019 r.

- 68 -

4.4. LEGALNOŚĆ ZATRUDNIENIA.

4.4.1. Kontrole legalności zatrudnienia obywateli polskich.

W roku 2019 inspektorzy pracy przeprowadzili 924 kontrole w zakresie legalności
zatrudnienia i wykonywania innej pracy zarobkowej oraz 16 postępowań wyjaśniających.
Kontrolom poddanych zostało 940 podmiotów gospodarczych. Według klasyfikacji PKD
w roku 2019 kontrole w zakresie legalności zatrudnienia obywateli polskich przeprowadzane
były w różnych obszarach gospodarki: 29% (handel hurtowy i detaliczny), 18% (gastronomia,
zakwaterowanie), 15% kontroli (budownictwo), 11% (przetwórstwo przemysłowe), 6% usługi
administrowania. Kontrole w ramach realizowanego tematu przeprowadzone zostały,
podobnie jak w latach ubiegłych, głównie w podmiotach sektora prywatnego (897 kontroli),
pozostałe prowadzone były w sektorze publicznym. Zdecydowana większość kontroli
przeprowadzona została w podmiotach zatrudniających do 9 pracobiorców (624 kontrole),
z uwagi na skalę nielegalnego zatrudnienia. W podmiotach zatrudniających od 10 do 49
pracobiorców – przeprowadzono 239 kontroli.

Podobnie jak w latach poprzednich, w celu przeciwdziałania szarej strefie i nielegalnemu
zatrudnieniu, w roku 2019 inspektorzy pracy Sekcji Legalności Zatrudnienia w OIP
w Szczecinie skierowali swoje działania nie tylko na typowe akcje kontrolne, ale podejmowali
również działania o charakterze prewencyjnym. Udzielali porad prawnych w zakresie
legalności zatrudnienia oraz brali czynny udział w akcjach popularyzujących legalność
zatrudnienia m.in. w ramach Kampanii informacyjno-edukacyjnej „Pracuję legalnie”. Zarówno
akcje kontrolne jak i prewencyjne powiązane były z udostępnianiem ulotek, broszur czy
innych materiałów mających na celu upowszechnianie wiedzy z zakresu prawa pracy,
legalności zatrudnienia obywateli polskich czy cudzoziemców.

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

W ciągu 3 ostatnich lat 2017 – 2019 przeprowadzone zostały łącznie 3272
postępowania dotyczące problematyki legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej
obywateli polskich. Z analizy danych statystycznych wynika, że w roku 2019, ogółem
stwierdzono nielegalne zatrudnienie 547 osób, w tym: 137 bez potwierdzenia na
piśmie rodzaju i warunków zawartych umów o pracę, 410 bez zgłoszenia do
ubezpieczenia społecznego.

Od trzech lat, dane statystyczne w zakresie nielegalnego zatrudnienia utrzymują się na
porównywalnym poziomie. Podobnie jak w latach poprzednich, największy odsetek
nielegalnie zatrudnionych stwierdzono w podmiotach, na rzecz których świadczyło pracę do
9 osób (239 osób nielegalnie zatrudnionych). W podmiotach zatrudniających od 10 do 49
osób stwierdzono 194 przypadki nielegalnego zatrudnienia. Z danych wynika, że do
naruszenia przepisów w zakresie legalności zatrudniania dochodziło głównie w małych
podmiotach. Duże firmy korzystające z usług kadrowców, księgowych i posiadające zaplecze
administracyjne co do zasady nie powierzają pracy nielegalnie. Dbając o wizerunek, duże
firmy nie są zainteresowane nielegalnym zatrudnianiem. Nie bez znaczenia pozostaje
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zapewne czynnik zewnętrzny, tj. zdecydowany spadek bezrobocia w regionie i deficyt
pracowników na lokalnym rynku pracy. W efekcie powyższego pracodawcy nie tylko
proponują legalne zatrudnienie na podstawie umów o pracę, ale podejmują też inne
działania, w celu zachęcenia pracowników do podjęcia zatrudnienia, a nawet pozostania
w miejscu świadczenia pracy (np. poprzez podwyżki wynagrodzeń czy dodatkowe
świadczenia socjalne).

W okresie sprawozdawczym inspektorzy pracy w wyniku przeprowadzonych kontroli
stwierdzili 6 przypadków braku powiadomienia PUP przez bezrobotnego o podjęciu
zatrudnienia. Z analizy danych statystycznych oraz z informacji uzyskiwanych w czasie
kontroli wynika, że liczba osób, które podejmują zatrudnienie i jednocześnie nie
wyrejestrowują się z PUP ulega ciągłemu zmniejszeniu. Powyższe wynika z lepszej pozycji
pracownika na lokalnym rynku pracy, co dało się zaobserwować już w latach poprzednich,
a tym samym z większej szansy na uzyskanie legalnego zatrudnienia. Wielu bezrobotnych
podejmując pracę (w latach ubiegłych) decydowało się na niewyrejestrowanie z PUP,
z uwagi na obawę przed utratą ubezpieczenia (szczególnie jeśli nie mogli doprosić się
o umowę sporządzoną na piśmie, nie mówiąc o zgłoszeniu do ubezpieczenia społecznego).
Niebanalną rolę w zakresie zmniejszenia nieprawidłowości w tym zakresie odgrywa
współpraca polegająca na wymianie informacji pomiędzy ZUS a PUP, które dokonują
weryfikacji osób zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych.

Kontrole wykazały, że przedsiębiorcy nadal naruszają przepisy w zakresie terminowego
opłacania składek na Fundusz Pracy. W trakcie jednej z kontroli pracodawca opłacił zaległe
składki na ZUS w kwocie 140 000 zł, w tym ponad 2 700 zł stanowiły składki na Fundusz
Pracy. Z ustaleń kontroli wynikało, że wpłata dokonana na konto ZUS obejmowała wszystkie
składki co najmniej od września 2018 r. Część wydanych środków prawnych, obligujących
podmioty kontrolowane do opłacenia zaległych składek na Fundusz Pracy jest nadal
w realizacji.

W celu przeciwdziałania stwierdzanym nieprawidłowościom w przyszłości oraz
poszanowaniu obowiązujących przepisów prawa wydanych zostało 501 wniosków i 32
polecenia. W wyniku przeprowadzonych kontroli, stwierdzono 151 wykroczeń. Zastosowano
sankcje w postaci 13 wniosków o ukaranie kierowanych do sądów karnych, oraz wszczęto
56 postępowań mandatowych. Kwota orzeczonych grzywien wyniosła na dzień sporządzenia
sprawozdania 61 350 zł. W 33 przypadkach, za stwierdzone wykroczenia przeciwko prawom
pracownika zastosowano środki oddziaływania wychowawczego. Skierowano 27
zawiadomień do Prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 219 k.k.
polegającego na niezgłoszeniu, bądź podaniu nieprawdziwych danych mających wpływ na
prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego, 23 zawiadomienia zawierały zarzuty
z art. 225 k.k. związane z utrudnianiem bądź udaremnieniem czynności kontrolnych
inspektorom pracy. Należy zaznaczyć, że część spraw skierowanych do sądów karnych
pozostaje nadal w toku.

4.4.2. Kontrole legalności zatrudnienia cudzoziemców

Celem kontroli przeprowadzanych z zakresu legalności zatrudnienia oraz wykonywania
innej pracy zarobkowej przez cudzoziemców było ustalenie podstawy prawnej zatrudnienia
osób wykonujących pracę w podmiotach kontrolowanych, posiadanie przez cudzoziemców
niebędących obywatelami Unii Europejskiej czy też Europejskiego Obszaru Gospodarczego
dokumentu legalizującego tę pracę (tj. oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy,
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zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pobyt i pracę albo innego dokumentu
uprawniającego do pracy bez zezwolenia), a także sprawdzenie, na jakiej podstawie
wykonywali oni pracę na terytorium RP. Kontrolami objęto tych pracodawców
i przedsiębiorców, u których stwierdzano pracę cudzoziemców, obywateli krajów trzecich.
Utrzymująca się w roku 2019 w zdecydowanym stopniu przewaga cudzoziemców
narodowości ukraińskiej na lokalnym rynku pracy (obywatele Ukrainy stanowili 85,44%
cudzoziemców skontrolowanych) potwierdza, że rynek zachodniopomorski nadal pozostaje
atrakcyjny dla tej grupy narodowościowej. Największą liczbę pracujących cudzoziemców
stwierdzono w branżach tj. budownictwo 24,93 %, przetwórstwo przemysłowe 19,03 %,
zakwaterowanie i usługi gastronomiczne 14,58 %, usługi administrowania 14,21 % oraz
handel i naprawy 5,47 %. Inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie
przeprowadzili w 2019 roku 549 postępowań kontrolnych, w trakcie których realizowany był
temat legalność zatrudnienia i wykonywania pracy przez cudzoziemców. Na 2 350
cudzoziemców poddanych kontroli w zakresie legalności zatrudnienia i pobytu, 285
pracowało nielegalnie, w tym 87 pracowało na innym stanowisku lub warunkach niż
wskazane w zezwoleniu/oświadczeniu, natomiast z 49 cudzoziemcami nie zawarto
umowy w formie pisemnej. Wśród nielegalnie zatrudnionych cudzoziemców 243 stanowili
obywatele Ukrainy, 12 Białorusi, 10 Gruzji, 7 Filipin, 7 Mołdawii oraz po jednym obywatelu
z państw: Rosja, Turcja, Nepal.

Szczególną uwagę organy kontrolne zwracały na zezwolenia sezonowe, wydawane
w związku z nowelizacją przepisów obowiązującą od 01 stycznia 2018 r. Na 2350
pracujących cudzoziemców, 142 (tj. 6,04% skontrolowanych) świadczyło pracę na
podstawie zezwolenia na pracę sezonową. Wśród całej zbadanej grupy cudzoziemców
świadczących pracę na podstawie zezwolenia na pracę sezonową nielegalne
zatrudnienie stwierdzono w przypadku 16 osób, w tym 15 obywateli Ukrainy
i 1 Mołdawii. W roku 2019 podczas prowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono dwa
przypadki nielegalnego pobytu cudzoziemców na terenie RP. Nieprawidłowość dotyczyła
dwóch obywateli Ukrainy.

W celu przeciwdziałania stwierdzanym nieprawidłowościom w przyszłości oraz
poszanowaniu obowiązujących przepisów prawa, podczas kontroli wydanych zostało 220
decyzji, w tym 117 to decyzje wydane na piśmie, a 8 to decyzje płatnicze wystawione na
kwotę łączną 48 894 zł. Ponadto wydano 670 pisemnych wniosków i 23 polecenia ustne.
Skierowano do sądu 12 wniosków o ukaranie, nałożono 93 mandaty karne na kwotę grzywny
wynoszącą 113 600 zł. W przypadkach mniejszej wagi bądź pierwszej kontroli, w stosunku
do osób winnych popełnionych wykroczeń stosowano środki oddziaływania wychowawczego
(33 przypadków). O stwierdzonych nieprawidłowościach dotyczących nielegalnego
zatrudnienia lub pobytu cudzoziemców zawiadamiano Straż Graniczną oraz Wojewodę
Zachodniopomorskiego.

4.4.3. Przestrzeganie przepisów prawa przez agencje pracy tymczasowej.

Celem kontroli było egzekwowanie przestrzegania przepisów ustawy o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przez podmioty świadczące usługi pracy tymczasowej
oraz eliminowanie naruszeń przepisów prawa wobec osób wykonujących pracę tymczasową,
z uwzględnieniem przepisów ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. W
podmiotach prowadzących działalność gospodarczą w zakresie agencji pracy tymczasowej
przeprowadzonych zostało 26 postępowań, w tym 11 w agencjach, które kierowały do
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wykonywania pracy cudzoziemców z państw spoza Unii Europejskiej. W wyniku dokonanych
ustaleń stwierdzono, między innymi:

- w jednym przypadku prowadzenie agencji pracy tymczasowej bez uprzedniego
uzyskania certyfikatu Marszałka Województwa,

- niewypłacenie wynagrodzenia 10 pracownikom tymczasowym w łącznej kwocie 62 795
zł, w tym 51 883 zł zostało wyegzekwowane jeszcze w toku trwania kontroli

- przypadki braku numeru certyfikatu w ofercie pracy tymczasowej,
W wyniku przeprowadzonych kontroli wydano 101 wniosków w wystąpieniach

regulujących stwierdzone nieprawidłowości. Stwierdzono wykroczenia, za popełnienie
których skierowano w stosunku do osób winnych 2 wnioski o ukaranie do sądu karnego,
zastosowano 3 mandaty karne, a w pozostałych uzasadnionych przypadkach stosowano
środki oddziaływania wychowawczego.

W 2019 r. kontrolom poddano 18 pracodawców użytkowników zatrudniających ogółem
1 559 osób. W wyniku dokonanych ustaleń stwierdzono:

- powierzenie wykonywania pracy szczególnie niebezpiecznej polegającej na zalewaniu
form aluminium,

- wykonywanie przez 2 osoby innej pracy zarobkowej pracy na podstawie
cywilnoprawnych umów zlecenia w warunkach, w których powinny być zawarte umowy
o pracę tymczasową,

- w przypadku 5 pracodawców użytkowników brak oceny ryzyka zawodowego lub
niezapoznanie pracowników tymczasowych z oceną ryzyka zawodowego na
stanowiskach pracy,

- niepoddanie 20 pracowników tymczasowych wstępnym lub okresowym szkoleniom
w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,

- inne nieprawidłowości dotyczące pomieszczeń pracy, organizacji pracy np.: brak
pomiarów skuteczności wentylacji oraz sprawności przewodów wentylacyjnych,
niewyznaczenie ciągów komunikacyjnych, nieprzestrzeganie dopuszczalnych norm
dotyczących obciążenia fizycznego kobiet związanego z ręcznym transportem
ciężarów.

W efekcie kontroli przeprowadzonych u pracodawców użytkowników wydano 17 decyzji,
w tym 4 decyzje ustne oraz wystosowano 26 wniosków w wystąpieniach.

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. W podmiotach świadczących usługi w podanym
wyżej zakresie przeprowadzono 26 kontroli. 3 kontrole zostały przeprowadzone w agencjach
pośrednictwa pracy świadczących usługi w zakresie kierowania cudzoziemców z państw
spoza UE do zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej do podmiotów prowadzących
działalność na terytorium RP. Na podstawie danych uzyskanych z Wojewódzkiego Urzędu
Pracy w Szczecinie ustalono, że w roku 2019 zarejestrowanych zostało 114 nowych
podmiotów, działających w zakresie pośrednictwa pracy, z czego 41 podmiotów (35,96%)
reprezentowanych lub kierowanych było przez cudzoziemców (co do zasady obywateli
państw trzecich, w przeważającej większości Ukrainy).

W wyniku dokonanych ustaleń stwierdzono między innymi:
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- w dwóch przypadkach podmiot kontrolowany nie uzyskał właściwego certyfikatu
Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego na prowadzenie działalności we
wskazanym zakresie - w trakcie prowadzonych kontroli właściciele kontrolowanych
agencji wystąpili o wydanie właściwych certyfikatów;

- w dwóch przypadkach agencje nie sporządzały wykazu osób skierowanych do pracy
za granicą uwzględniającego wszystkie wymagane dane;

- w dwóch przypadkach nie były zawierane umowy z osobami kierowanymi do
wykonywania pracy za granicą u pracodawcy zagranicznego, a także umowy
o współpracy z pracodawcami zagranicznymi, do którego agencje zatrudnienia
kierowały osoby do pracy za granicą;

- w kilku przypadkach stwierdzono nieterminowe składanie sprawozdań z działalności
agencji Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego.

W wyniku przeprowadzonych kontroli podmiotów prowadzących działalność w zakresie
pośrednictwa pracy do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie zostały skierowane
3 powiadomienia dotyczące działalności jednostek kontrolowanych. W wyniku
przeprowadzonych kontroli, w 3 przypadkach informowano komendantów właściwych
placówek Straży Granicznej o stwierdzonych w trakcie kontroli naruszeniach przepisów
dotyczących legalności zatrudnienia cudzoziemców, w 4 przypadkach Okręgowy Inspektor
Pracy informował Wojewodę Zachodniopomorskiego o nieprawidłowościach odnotowanych
w podmiotach zatrudniających lub powierzających pracę cudzoziemcom, w jednym
przypadku inspektor pracy skierował zawiadomienie do Powiatowego Urzędu Pracy oraz
w jednym przypadku do prezydenta miasta/starosty.

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.
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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,
np. w wyniku powiadomienia otrzymanego od innego organu, czy przyjętego przez
inspektora pracy zakresu kontroli.

W 2019 roku przeprowadzono 6 kontroli w podmiotach, które delegują pracowników na
terytorium Polski oraz 9 postępowań (7 kontroli i 2 postępowania wyjaśniające)
w podmiotach, które delegują pracowników z terytorium RP do innych krajów Unii.
Z posiadanych danych wynika, że 6 kontroli przeprowadzono w związku z realizacją
wniosków IMI przekazanych przez Główny Inspektorat Pracy, a jedną w związku z realizacją
skargi, która wpłynęła do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie Oddziału
w Koszalinie.

Do niedawna znakomita część pracowników delegowanych z naszego obszaru
świadczyła usługi głównie na terenie Republiki Federalnej Niemiec. Analiza delegowania
z postępowań prowadzonych w roku 2019 wskazuje na zmianę kierunków delegowania
pracowników. Pracownicy delegowani byli m.in. do Holandii, Rumunii, Austrii, Czech czy
Belgii. W roku poprzednim większość kontrolowanych w województwie zachodniopomorskim
firm świadczyło usługi w branży budowlanej. W roku 2019 profil świadczonych usług jest
dużo bardziej zróżnicowany. Firmy delegujące pracowników z obszaru województwa
zachodniopomorskiego poza branżą budowlaną świadczyły usługi w branży transportowej,
a także usługi instalacji maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia..

Podobnie jak w roku poprzednim tak i w 2019 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 2019 roku 6 kontroli przeprowadzonych zostało w firmach delegujących pracowników
na terytorium Polski. Pracownicy delegowani byli z RFN, Królestwa Danii, Ukrainy, Stanów
Zjednoczonych Ameryki czy Królestwa Szwecji. Ustawa o delegowaniu pracowników
w ramach świadczenia usług (Dz.U. nr 868 z 2016 r.), 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
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rozpoczęciu czynności kontrolnych, a czas potrzebny na ich przetłumaczenie dodatkowo
wydłużał czas kontroli.

W wyniku kontroli ustalono, że pracownicy delegowani na terytorium RP z Niemiec,
Królestwa Danii, Ukrainy, Stanów Zjednoczonych Ameryki czy Królestwa Szwecji świadczą
na terytorium Polski pracę z uwagi na specjalistyczną wiedzę. Są wykwalifikowani
i doświadczeni, a ich głównym zadaniem w ramach okresowego delegowania, są szkolenia
polskiej kadry menedżerskiej. Z okazanych do kontroli dokumentów wynikało, że wszyscy
pracownicy objęci kontrolą, a delegowani na terytorium Polski, w macierzystych krajach
świadczyli pracę na podstawie zawartych umów o pracę. W okresie oddelegowania
cudzoziemcy pozostawali zgłoszeni do ubezpieczenia społecznego w rodzimym systemie
ubezpieczeń. Nadto zagwarantowane im w okresie oddelegowania wynagrodzenia stanowiły
kwoty zdecydowanie wyższe od minimalnych standardów obowiązujących na terytorium RP.

W toku kontroli sprawdzano warunki zatrudnienia pracowników delegowanych.
W przypadku trzech pracowników delegowanych z Ukrainy stwierdzono naruszenia
przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. W trakcie kontroli inspektor pracy
wydał decyzje ustne obligujące podmiot kontrolowany do skierowania do innych prac
cudzoziemca wykonującego prace na stanowisku operatora podestu ruchomego
przejezdnego bez wymaganych uprawnień, zastosowanie odpowiednich rozwiązań
technicznych zapewniających wydzielenie stanowiska spawacza w sposób zabezpieczający
inne osoby przed szkodliwym działaniem światła na wzrok oraz wstrzymanie eksploatacji
spawarki elektrycznej do czasu zapewnienia sprawnego przewodu zasilającego.
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4.5. ZADANIA WŁASNE OKRĘGOWEGO INSPEKTORATU PRACY.

4.5.1. Kontrole w rejonach turystycznych. Sezon letni 2019.

W okresie od 01.05.2019 r. do 30.09.2019 r. przeprowadzone zostały 262 postępowania
kontrole i wyjaśniające 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:

- restauracji i punktów gastronomicznych – 52% ogółu kontroli,
- handel i naprawy – 27 % ogółu kontroli,
- przetwórstwo przemysłowe – 4,4 %.
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 2639 osób, w tym 1581 na
podstawie umowy o pracę. 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 to działalności prowadzone wyłącznie w okresie sezonu letniego najczęściej od
maja do końca września. W związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2019 r. minimalnej
stawki 14,70 zł brutto za godzinę pracy dla wykonujących inną pracę zarobkową, kontrolom
poddawane było przestrzeganie prawidłowego naliczania tych wynagrodzeń.

W wyniku przeprowadzonych kontroli wydano 631 wniosków, dotyczących 1 743
zatrudnionych, z czego 210 wniosków zostało zrealizowanych. W związku z realizacją
wydanych wniosków i poleceń 19 osobom zatrudnionym wypłacono łączną kwotę 6710 zł.
Wydano również decyzje płatnicze nakładające obowiązek wypłaty należnych świadczeń
pieniężnych w łącznej kwocie 3 045 zł.

Wydanych zostało 556 decyzji mających na celu zapewnienie bezpiecznych
i higienicznych warunków pracy. Wykonanych zostało 314 decyzji, z czego 139 decyzji
ustnych zostało zrealizowanych jeszcze w trakcie trwania czynności kontrolnych.

W wyniku przeprowadzonych kontroli ujawniono 94 wykroczenia, które zostały
popełnione przez pracodawców i przedsiębiorców. W stosunku do sprawców wykroczeń
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nałożono grzywny w drodze 19 mandatów karnych i 1 wniosku o ukaranie skierowanego do
sądu karnego. Orzeczone grzywny na dzień sporządzenia informacji wynoszą 23 100 zł.
Zastosowano 24 środki oddziaływania wychowawczego na podstawie art. 41 Kodeksu
wykroczeń (pouczenie, ostrzeżenie, zwrócenie uwagi itp.). Udzielono 212 porad prawnych
z zakresu prawnej ochrony pracy, legalności zatrudnienia obywateli polskich i cudzoziemców
oraz z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.



 5
DZIAŁANIA PREWENCYJNE
I PROMOCYJNE
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5.1. PROGRAMY PREWENCYJNE.

W 2019 roku realizowano szereg działań o charakterze prewencyjno-promocyjnym,
edukacyjnym i informacyjnym związanych z przestrzeganiem prawa pracy, w tym przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy.

Rozpoczęto trzyletnią kampanię prewencyjno-kontrolną „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. Pierwszy etap tego działania stanowiły szkolenia organizowane
w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie, Oddziale OIP w Koszalinie oraz
w Cechu Rzemiosł Różnych w Wałczu. Ze szkoleń skorzystało 17 pracodawców.

Celem programu „Prewencja wypadkowa” jest ograniczenie zagrożeń w zakładach,
w których odnotowano największą liczbę wypadków przy pracy. Podczas 2 szkoleń
omówiono zagadnienia związane z oceną ryzyka zawodowego i sposobami zapobiegania
wypadkom. Powyższe tematy osadzono w kontekście wypadków przy pracy zaistniałych
w zakładach. Uczestnictwo w programie zadeklarowało 16 pracodawców, a 6 z nich
otrzymało zaświadczenia ukończenia programu.

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
przedsiębiorców w doprowadzaniu warunków pracy do stanu zgodnego z obowiązującymi
przepisami prawa pracy, wsparcie w podejmowaniu działań zmierzających do poprawy
warunków pracy, upowszechnianie wiedzy, a także propagowanie przykładów dobrych
praktyk w zakresie zapobiegania występowaniu i ograniczania ryzyka związanego
z występującymi w zakładach zagrożeniami. W 2019 roku do programu przystąpiło
21 pracodawców. Wymagania prawne i standardy bezpieczeństwa uprawniające do
otrzymania dyplomu spełniło 14 firm.

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 zakładach pracy. W 2019 roku przeprowadzono 20 szkoleń, w których uczestniczyły 452
osoby.

Istotny element działalności OIP stanowi wspieranie społecznej inspekcji pracy
w działaniach podejmowanych na rzecz poprawy przestrzegania prawa pracy, w tym
przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Służy temu autorski program
prewencyjny „Czas na społeczną inspekcję pracy”. Jego tematyka inspirowana jest przez
uczestników spotkań. W roku 2019 szkolenia dotyczyły m.in. wypłaty wynagrodzenia,
ochrony danych osobowych, monitoringu poczty elektronicznej, rozliczania czasu pracy
i delegacji, bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych
z napędem silnikowym i żurawi wieżowych oraz zabezpieczenia zakładów przed
zagrożeniem pożarowym. Każdego roku, społeczni inspektorzy pracy odwiedzają zakłady,
których społeczny inspektor pracy został zwycięzcą konkursu „Najaktywniejszy Społeczny
Inspektor Pracy”. W 2019 roku społeczni inspektorzy pracy mieli możliwość zapoznania się
z funkcjonowaniem Enea Operator Oddział w Szczecinie. Zwycięzca konkursu i kierownicy
poszczególnych działów oprowadzili po zakładzie przybyłych gości.
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fot.
Wizyta uczestników spotkania
na poligonie szkoleniowym
Enea Operator Oddział
w Szczecinie.

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 majowego „Tygodnia bezpieczeństwa” zrealizowano 14 szkoleń na
budowach, w których uczestniczyło 65 firm oraz 150 pracowników. 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” skierowany jest do uczniów szkół
ponadgimnazjalnych 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 z zakresu
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów prawa pracy, przygotowane na podstawie
materiałów udostępnionych przez PIP. Dodatkowym wsparciem dla nauczycieli są zajęcia
z uczniami przeprowadzane przez inspektorów pracy. W 2019 roku odbyło się 7 szkoleń dla
534 uczniów. Z dokumentacji przesłanych przez nauczycieli wynika, że przeprowadzili oni
494 lekcje z zakresu prawa pracy, w których uczestniczyło 3688 uczniów. W roku szkolnym
2019/2020 do programu przystąpiło 96 nauczycieli z 43 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 2019 roku przeprowadzono 69 szkoleń, w których udział wzięło 871 osób,
oraz 329 wizytacji indywidualnych gospodarstw rolnych i prac polowych, w których
uczestniczyły 554 osoby.

„Pracuję legalnie!” to ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna realizowana
w latach 2017-2019, której zadaniem było podniesienie świadomości pracodawców
i pracowników z zakresu zasad zatrudniania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
pracy. W ostatnim roku kampanii przeprowadzonych zostało 13 szkoleń, w których
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uczestniczyło 69 pracodawców, 155 przedstawicieli organizacji związkowych i organizacji
pracodawców.

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 2019 roku
Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie zorganizował 3 szkolenia dla pracodawców,
przedsiębiorców oraz osób samozatrudniających się w sektorze transportowym, w których
uczestniczyły 32 osoby.

5.2. KONKURSY.

W 2019 roku zrealizowano szereg konkursów promujących pożądane postawy
w zakresie przestrzegania prawa pracy w stosunkach pracy oraz w zakresie zapewniania
bezpieczeństwa i higieny pracy.

Konkurs „Pracodawca organizator pracy bezpiecznej” ma na celu promowanie
pracodawców, którzy organizują pracę w sposób zapewniający wysoki poziom
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników oraz przestrzeganie 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 2019 roku Komisja Konkursowa wyróżniła 1 firmę
z województwa zachodniopomorskiego w kategorii powyżej 250 zatrudnionych.

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. Regionalny etap konkursu odbył się w Zespole Szkół Budowlanych im. Kazimierza
Wielkiego w Szczecinie. Uczestniczyło w nim 46 uczniów z 25 szkół województwa
zachodniopomorskiego. Troje laureatów reprezentowało nasze województwo na
ogólnopolskim etapie konkursu.

Etap regionalny XIX konkursu dla pracowników młodocianych zatrudnionych w rzemiośle
„Bezpiecznie od startu” odbył się dnia 16 kwietnia 2019 r. w Zespole Szkół Rzemieślniczych
w Szczecinie. Konkurs został zorganizowany wspólnie z Izbą Rzemieślniczą Małej i Średniej
Przedsiębiorczości w Szczecinie. Zakres tematyczny obejmował znajomość przepisów
prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy. W etapie regionalnym uczestniczyło
9 uczniów, a laureaci pierwszego i drugiego miejsca reprezentowali nasz region w etapie
ogólnopolskim.

Konkurs „Buduj bezpiecznie” ma na celu upowszechnianie dobrych praktyk związanych
z bezpieczeństwem i higieną pracy na placach budów oraz inspirowanie wykonawców robót
budowlanych do tworzenia bezpiecznych stanowisk pracy. W 2019 roku do konkursu
zgłoszono 5 budów realizowanych na terenie działania Okręgowego Inspektoratu
w Szczecinie.

W 2019 roku konkurs „Bezpieczne gospodarstwo rolne” został zorganizowany wspólnie
z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego,
Zachodniopomorską Izbą Rolniczą, Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim oraz
Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego. Konkurs przebiegał
w dwóch etapach: regionalnym oraz wojewódzkim. W trakcie wizytacji Komisji Konkursowej
ocenianych było 25 właścicieli gospodarstw rolnych. Kryteria oceny dotyczyły między innymi
stanu technicznego budynków, maszyn, narzędzi i instalacji elektrycznej, ogólnej estetyki
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gospodarstwa, sposobów przechowywania środków chemicznych oraz zabezpieczenia
kanałów technologicznych. Rozstrzygnięcie konkursu na etapie wojewódzkim miało miejsce
na XXXI Targach Rolnych AGRO POMERANIA 2019 w Barzkowicach.
Dnia 9 kwietnia 2019 r. odbył się „XIX Międzynarodowy Konkurs Stolarski” skierowany do
uczniów szkół kształcących w zawodzie stolarza. Organizatorami wydarzenia byli Szkoły
Zawodowe Towarzystwa Salezjańskiego w Szczecinie oraz Okręgowy Inspektorat Pracy
w Szczecinie. W rywalizacji uczestniczyło 25 uczniów. Celem konkursu było promowanie
bezpiecznych i higienicznych metod prowadzenia prac stolarskich, podniesienie rangi
zawodu stolarza oraz wymiana doświadczeń między uczniami oraz kształcącymi ich
szkołami. Honorowy patronat nad konkursem objęły następujące instytucje: Izba
Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości, Kuratorium Oświaty w Szczecinie, Urząd
Miasta Szczecin, Urząd Marszałkowski, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny,
Powiatowy Urząd Pracy.

fot.
Uczestnicy konkursu stolarskiego
podczas rywalizacji.

5.2. INNE DZIAŁANIA.

Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie we współpracy z Zakładem Ubezpieczeń
Społecznych Oddziałem w Szczecinie zorganizował seminarium z okazji Światowego Dnia
Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy pn. „Od wieku na rzecz ochrony pracy.
Bezpieczeństwo i zdrowie w pracy jutra”. Celem seminarium była wymiana dobrych praktyk
i budowanie płaszczyzny współpracy między przedsiębiorstwami. Przedstawiciele
pracodawców zaprezentowali własne rozwiązania, które mogą znaleźć zastosowanie
w innych zakładach i przyczynić się do podniesienia poziomu kultury bezpieczeństwa pracy.
Ponadto w specjalnie wyznaczonej strefie, przed wykładami i podczas przerwy, można było
skorzystać ze specjalnego „masażu biurowego” przeprowadzanego przez instruktorów
i uczniów Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Szczecinie. W trakcie konferencji wygłoszono 5 prelekcji, których wysłuchało ponad 150
osób.
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fot.
Przemówienie Okręgowego
Inspektora Pracy w Szczecinie
Konrada Pachciarka
podczas Dnia Bezpieczeństwa
w siedzibie ZUS.

Dnia 18 listopada 2019 roku w Teatrze Lalek „Pleciuga” odbyła się gala podsumowująca
konkursy i programy prewencyjne realizowane w Okręgowym Inspektoracie Pracy
w Szczecinie „Razem dla bezpieczeństwa. Prewencja 2019”. W uroczystości uczestniczyli
parlamentarzyści, pracodawcy, przedstawiciele lokalnych władz i organów kontroli,
reprezentanci szkół średnich, uczelni wyższych, organizacji pracodawców, związków
zawodowych oraz służb bezpieczeństwa i higieny pracy. Rangę wydarzenia podniosła także
obecność Zastępcy Głównego Inspektora Pracy Bogdana Drzastwy. Oprawa artystyczna gali
podkreślała społeczny wymiar działalności urzędu oraz promowała uzdolnioną młodzież
z województwa zachodniopomorskiego. Swoje występy zaprezentowali uczniowie z Zespołu
Szkół Muzycznych im. Feliksa Nowowiejskiego w Szczecinie, grupa wokalna „Jedyneczki”
z Zespołu Szkół nr 1 w Goleniowie oraz uzdolniony raper – wychowanek Młodzieżowego
Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży. Finał gali stanowiła premiera przedstawienia
zespołu teatralnego „Jestem inny niż mnie znacie” z Zespołu Szkół w Goleniowie pt. „Przepis
na życie”.

Na widowni zasiadło ponad 200 zaproszonych gości, którym przedstawiono programy
prewencyjne: „Zdobądź dyplom PIP”, „Prewencja wypadkowa” oraz „Przeciwdziałanie
negatywnym skutkom stresu w miejscu pracy”. Pracodawcy, którzy pomyślnie ukończyli
programy, otrzymali zaświadczenia z rąk kierownictwa Państwowej Inspekcji Pracy.
W dalszej części uroczystości zaprezentowane zostały konkursy: „Buduj bezpiecznie
i „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”.

fot.
Wręczenie zaświadczeń
uczestnikom programu
„Przeciwdziałanie negatywnym
skutkom stresu w miejscu pracy”
przez Okręgowego Inspektora
Pracy w Szczecinie Konrada
Pachciarka.
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Działalność Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie w roku 2019 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. Wszystkie zaplanowane działania zostały wykonane.

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, 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, poprzez 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, m.in. 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 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 pełną realizację decyzji wydanych w następstwie krótkich kontroli i poprawę
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bezpieczeństwa w zakresie wykonywanych prac, co świadczy o wysokim stopniu
skuteczności kontroli tego typu.

W 2019 roku do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie zgłoszono 267
wypadków. Jest to o 8 wypadków mniej niż w poprzednim roku. Poszkodowanych zostało
290 osób. W porównaniu do roku ubiegłego liczba poszkodowanych nieznacznie się
zmniejszyła.

Priorytetem w roku 2019 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 2019 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,
albo w przypadku rozwiązania umowy lub sporu z pracodawcą, pracownicy składają skargi
wskazując, że byli zmuszani do podpisywania dwóch dokumentów ewidencjonujących ich
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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. Ponadto pracodawcy nadal mają problem ze zrozumieniem oraz
prawidłowym stosowaniem przepisów wprowadzających tzw. „elastyczny czas pracy”,
tj. przedłużonym okresem rozliczeniowym, zgodnie z art. 129 § 2 Kodeksu pracy oraz
stosowaniem ruchomych rozkładów czasu pracy, przewidzianych w art. 1401 k.p. 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. Niektórzy
pracodawcy wskazywali wręcz, że praca wykonywana w dni wolne, daje pracownikom
możliwość dodatkowego zarobku, o co pracownicy sami proszą, dlatego przepisy o czasie
pracy „nie przystają wręcz do rzeczywistości” i powinny być zmienione.

W 2019 roku prowadzono czynności kontrolne w zakresie udzielania urlopów
wypoczynkowych pracownikom samorządowym. Czynności kontrolne wykazały, że istnieje
konieczność stałego monitorowania poprawności wykorzystywania urlopów
wypoczynkowych w jednostkach samorządu terytorialnego. W ocenie kontrolujących,
przyczyną zaległości urlopowych pracowników samorządowych jest niewłaściwe
organizowanie pracy w urzędach przejawiające się nadmiernym obłożeniem obowiązkami
w stosunku do ilości zatrudnionych osób oraz ograniczona zastępowalność wynikająca
z braku kompetencji, uprawnień, obowiązków, pełnomocnictw i odpowiedzialności
współpracowników.

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 np. 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, głównie
młode 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
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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 2019 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 2019 nie
odbiegają znacząco od tych, które ustalano w latach poprzednich. Niemniej jednak
nielegalne zatrudnienie jest zjawiskiem różnorodnym i złożonym. Tym samym 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.
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 2019 skierowano 23 takie
zawiadomienia. Należy dodać, że liczba osób, które podejmują zatrudnienie i jednocześnie
nie wyrejestrowują się z PUP ulega ciągłemu zmniejszeniu. Powyższe wynika z lepszej
pozycji pracownika na lokalnym rynku pracy i większej szansy na uzyskanie legalnego
zatrudnienia. Wielu bezrobotnych podejmując pracę (w latach ubiegłych) decydowało się na
niewyrejestrowanie z PUP z uwagi na obawę przed utratą ubezpieczenia (szczególnie jeśli
nie mogli doczekać się umowy sporządzonej na piśmie). Dużą rolę w zakresie zmniejszenia
nieprawidłowości w tym zakresie odgrywa współpraca polegająca na wymianie informacji
pomiędzy ZUS a powiatowymi urzędami pracy, które dokonują weryfikacji osób zgłoszonych
do ubezpieczeń społecznych.

Zakresem kontroli objęto tych pracodawców i przedsiębiorców, u których stwierdzano
pracę cudzoziemców, obywateli krajów trzecich (w tym przede wszystkim obywateli Ukrainy).
Utrzymująca się w roku 2019 w zdecydowanym stopniu przewaga cudzoziemców
narodowości ukraińskiej na lokalnym rynku pracy potwierdza, że rynek zachodniopomorski
nadal pozostaje atrakcyjny dla tej grupy narodowościowej. 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
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rozpoczęciu czynności kontrolnych, a czas potrzebny na ich przetłumaczenie dodatkowo
wydłużał czas kontroli.

W 2019 roku kontrolowano także przestrzeganie przepisów Kodeksu pracy
zobowiązujących do potwierdzenia na piśmie warunków zawartej umowy o pracę przed
dopuszczeniem pracownika do wykonania pracy. Kontrole przeprowadzone od czasu wejścia
tych przepisów w życie wykazują realne efekty ich stosowania. Nie bez znaczenia pozostaje
zapewne czynnik zewnętrzny, a mianowicie zdecydowany spadek bezrobocia w regionie
i wręcz „wyssanie” pracowników z lokalnego rynku pracy. W efekcie pracodawcy nie tylko
proponują legalne zatrudnienie na podstawie umów o pracę, ale podejmują też inne działania
w celu zachęcenia pracowników do podjęcia zatrudnienia, a nawet pozostania w miejscu
świadczenia pracy.

Dnia 22 listopada 2018 roku minęły 33 miesiące od wejścia w życie przepisów
zmieniających zasady zatrudniania pracowników na czas określony. Ograniczenia,
obejmujące 33-miesięczny maksymalny okres trwania umów na czas określony oraz
ograniczenie do maksymalnie 3 umów zawartych na czas określony dają pracownikom długo
oczekiwaną pewność, że pracodawca nie przedłuży zawartych umów o pracę wedle swojego
uznania bez żadnych konsekwencji. Przekroczenie powyższych limitów powoduje, że od
dnia następnego pracownik jest uważany za zatrudnionego na podstawie umowy o pracę na
czas nieokreślony. Na gruncie obowiązujących przepisów prawa inspektorzy pracy mają
możliwość egzekwowania od pracodawców bezwzględnego przestrzegania ciążących na
nich obowiązków i obowiązujących limitów, a co najważniejsze do regulowania
stwierdzonych nieprawidłowości poprzez stosowanie środków prawnych, a nie jedynie
posiłkując się zasadami współżycia społecznego, czy też orzecznictwem Sądu Najwyższego.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 10 stycznia 2018 roku o ograniczeniu
handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dz.U. 2018 poz. 305) wielu inspektorów
pracy było zaangażowanych w sprawdzanie przestrzegania przepisów ustawy. Sprawdzono
w tym zakresie 256 placówek. Niedoprecyzowanie przepisów prawa i próby „obejścia”
zapisów ustawy spowodowały, że to na inspektorach pracy ciążył obowiązek dokonania
interpretacji przepisów i zastosowania odpowiednich środków prawnych. W sytuacjach
skomplikowanych inspektorzy pracy kierowali wnioski o ukaranie do sądu w celu
rozstrzygnięcia przez sąd wątpliwości, co do naruszenia przepisów ustawy. W związku
z powyższym bezsporne naruszenie zakazu wykonywania pracy w placówkach handlowych
w niedziele, święta i inne dni stwierdzono jedynie w 21 przypadkach.

W 2019 roku po raz pierwszy kontrolowano realizację obowiązków wynikających
z ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych., która weszła
w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. Do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie
w 2019 r. nie wpłynęła żadna skarga, której przedmiotem byłoby naruszenie przepisów
dotyczących pracowniczych planów kapitałowych. Inspektorzy pracy w ramach realizacji
tematu przeprowadzili 2 rutynowe kontrole, które wykazały, że duże podmioty, które były
obowiązane wprowadzić w życie pracownicze plany kapitałowe, w sposób bardzo formalny
podeszły do kwestii związanych z wprowadzeniem w życie przepisów o PPK, realizując
nałożone obowiązki w sposób określony przez ustawę. W kontrolowanych podmiotach
spośród osób podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu
jedynie 37% było zainteresowanych zawarciem umowy o prowadzenie PPK. Małe
zainteresowanie zagadnieniami związanymi z PPK świadczyć może o nieefektywnej
ogólnokrajowej polityce informacyjnej dotyczącej wprowadzenia nowych zasad gromadzenia
środków na przyszłe emerytury, bądź też wynikać może z obaw dotyczących realnego
dostępu do zgromadzonych pieniędzy.
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W roku 2019 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. Inspektorat
czynnie uczestniczył w przygotowaniu społecznych inspektorów pracy do działania na
terenie zakładów pracy, prowadząc dla nich systematyczne szkolenia w ramach programu
prewencyjnego „Czas na społeczną inspekcję pracy”. Każdego roku społeczni inspektorzy
pracy odwiedzają zakłady, których społeczny inspektor pracy został zwycięzcą konkursu
„Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy”. W 2019 roku społeczni inspektorzy pracy mieli
możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem Enea Operator Oddział w Szczecinie.
Zwycięzca konkursu i kierownicy poszczególnych działów oprowadzili po zakładzie
przybyłych gości. Efekty działań prewencyjnych i promocyjnych powinny procentować
w latach następnych.

Jednym z najważniejszych wydarzeń w 2019 roku było seminarium z okazji Światowego
Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy pn. „Od wieku na rzecz ochrony pracy.
Bezpieczeństwo i zdrowie w pracy jutra”. Zostało ono organizowane przez Okręgowy
Inspektorat Pracy w Szczecinie we współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
Oddziałem w Szczecinie. Celem seminarium była wymiana dobrych praktyk i budowanie
płaszczyzny współpracy między przedsiębiorstwami. Przedstawiciele pracodawców
zaprezentowali sprawdzone rozwiązania, które mogą znaleźć zastosowanie w innych
zakładach i przyczynić się do podniesienia poziomu kultury bezpieczeństwa pracy.

Dnia 18 listopada 2019 roku w Teatrze Lalek „Pleciuga”, jak co roku, odbyła się gala
podsumowująca konkursy i programy prewencyjne realizowane w Okręgowym Inspektoracie
Pracy w Szczecinie „Razem dla bezpieczeństwa. Prewencja 2019”. Pracodawcy, którzy
pomyślnie ukończyli programy, otrzymali zaświadczenia z rąk kierownictwa Państwowej
Inspekcji Pracy. Oprawa artystyczna gali podkreślała społeczny wymiar działalności urzędu.
Twórczość młodych artystów, którzy zaprezentowali podczas wydarzenia film oraz wystawę
fotografii, została doceniona i na stałe zagościła w budynku Okręgowego Inspektoratu Pracy
w Szczecinie w formie ogólnodostępnej galerii zdjęć.

Od dnia 1 stycznia 2020 roku, na podstawie ustawy z dnia 4 października 2018 r.
o pracowniczych planach kapitałowych, pracodawcy zatrudniający co najmniej 50 osób będą
zobowiązaniu do tworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych. Od dnia 1 lipca 2020 roku
do tego grona dołączą także pracodawcy zatrudniający co najmniej 20 osób, co może mieć
przełożenie na liczbę kontroli spełniania obowiązków wynikających z ustawy z dnia
4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.

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 2019 powierzono inspektorom pracy nowe zadania
wynikające ze zmiany 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 2019 r.

Lp. Wyszczególnienie Liczba

1. Liczba kontroli wykonanych 3 477

2. Skontrolowane zakłady 2 863

3. Liczba pracujących w skontrolowanych zakładach 156 082

4. Liczba decyzji wydanych ogółem, w tym: 9 494

- płacowych 275

- bhp, w tym: 9 219

- ujętych w nakazach na piśmie 6 493

- wpisanych do dziennika budowy 1

- ustnych 2712

- zakazu prac 13

5. Liczba decyzji wstrzymania pracy 261

6. Liczba pracowników, których dotyczyło wstrzymanie prac 543

7. Liczba decyzji wstrzymania eksploatacji maszyn 429

8. Liczba pracowników wstrzymania eksploatacji maszyn 2 068

9. Liczba decyzji skierowania pracowników do innych prac 97

10. Liczba pracowników skierowanych do innych prac 154

11. Liczba wystąpień 2 366

12. Liczba wniosków w wystąpieniach 11 470

13. Liczba wniosków do sądu 90

14. Liczba wykroczeń we wnioskach do sądu 504

15. Liczba mandatów 647

16. Liczba wykroczeń w mandatach 1 493

17. Kwota grzywny ogółem, w złotych 739 400

18. Liczba środków wychowawczych 548

19. Liczba wykroczeń objętych środkami wychowawczymi 1 090

20. Liczba zawiadomień prokuratury 63

21. Liczba orzeczeń o dopuszczeniu statków do eksploatacji 16

22. Liczba upomnień 93

23. Liczba poleceń 422

Źródło – opracowanie własne
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