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Szanowni Państwo,

Sprawozdanie z działalności Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie w 2018 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 2018.

Z satysfakcją podkreślam, że wszystkie zaplanowane na rok 2018 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 2018 r. inspektorzy pracy przeprowadzili 3232 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. Ważne pozostają również
zjawiska nielegalnego zatrudnienia oraz zastępowania umów o pracę umowami
cywilnoprawnymi.

Niezależnie od indywidualnego i społecznego znaczenia zagadnień dotyczących
wypłacania wynagrodzeń oraz legalności zatrudnienia, należy również podkreślać wagę
bezpieczeństwa pracy, warunków w jakich praca jest wykonywana i zagrożeń z nią
związanych, zwłaszcza, że wszystkie te elementy są ze sobą silnie powiązane. Zaniedbania
w tym zakresie doprowadziły w roku 2018 do 17 śmiertelnych wypadków przy pracy oraz
35 wypadków, w których poszkodowani doznali ciężkich obrażeń ciała.

Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie prowadził w roku 2018 rozbudowaną
działalność prewencyjną i promocyjną. Spośród wielu realizowanych inicjatyw, na
szczególną uwagę zasługuje program „Czas na społeczną inspekcję pracy”. Aktywnie
uczestniczy w nim – już od 6 lat – kilkudziesięciu społecznych inspektorów pracy, którzy
doświadczenia wyniesione z udziału w programie wykorzystują w codziennej pracy w swoich
zakładach, uczestnicząc aktywnie w rozwiązywaniu występujących w nich problemów.

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, przestrzegając przepisów prawa pracy, w tym w szczególności dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy. Czynię to z tym większą radością, że 3 stycznia 2019 r.
przypada setna rocznica powstania Państwowej Inspekcji Pracy, a obchody tej rocznicy
w różnorodnej formie będą realizowane przez cały 2019 rok.

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 2007r. 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 2018 zawarto w załączniku nr 1.
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W 2018 roku inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie
przeprowadzili łącznie 3 848 kontroli w 3 457 podmiotach gospodarczych, w których pracę
świadczyło 154 535 osób. W porównaniu z rokiem 2017 przeprowadzono o 51 kontroli mniej.
Wobec niektórych podmiotów koniecznym było przeprowadzenie czynności kontrolnych
kilkukrotnie. Spowodowane to było m.in. obowiązkiem sprawdzenia realizacji wydanych
uprzednio środków prawnych z zakresu prawnej ochrony pracy i technicznego
bezpieczeństwa i higieny pracy, a także skargami składanymi przez pracowników, byłych
pracowników, czy organizacje związków zawodowych. Powodem kilku kontroli były także
informacje o zagrożeniach życia i zdrowia przekazywane przez społeczeństwo i inne urzędy
oraz zgłoszenia wypadków przy pracy.

Kontrolami objęto 240 754 osoby zatrudnione w ramach stosunku pracy, 25 920 osób
świadczących pracę w oparciu o umowy cywilnoprawne, a także 7 181 cudzoziemców.

W wyniku przeprowadzonych kontroli wydano łącznie 11 232 decyzje nakazowe. Wśród
nich było w tym 238 decyzji zobowiązujących do wypłaty wynagrodzeń lub innych świadczeń
ze stosunku pracy oraz 7 543 decyzje pisemne oraz 3 048 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 255 decyzji
wstrzymania prac, 93 decyzje skierowania pracowników do innych prac, 29 decyzji
zakazujących wykonywania prac, 589 decyzji wstrzymania eksploatacji maszyn i urządzeń.
Ponadto 3420 decyzjom nadano rygor natychmiastowej wykonalności na podstawie
art. 108 Kpa, gdyż było to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego.
W 99 przypadkach decyzje nakazywały przeprowadzenie badań i czynników szkodliwych dla
zdrowia, a w 38 ustalenie 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 238 decyzji nakazujących wypłatę dla 1 303
pracowników kwoty 3 703 077 zł. Pracodawcy wykonali 60 decyzji nakazowych, wypłacając
kwotę 863 010 zł na rzecz 328 pracowników.

W trakcie prowadzonych czynności kontrolnych inspektorzy pracy ponadto skierowali do
pracodawców 467 poleceń, w tym dotyczących wypłacenia wynagrodzeń i innych świadczeń
ze stosunku pracy. W wyniku poleceń wypłacono na rzecz 1 138 uprawnionych kwotę
709 436 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 2 403
wystąpienia zawierające 12 263 wnioski i zalecenia.

Wnioskami najczęściej regulowano zagadnienia dotyczące nieprawidłowości przy
nawiązywaniu i rozwiązywaniu stosunku pracy, m.in. nieprawidłowości w zawartych
umowach o pracę, przy informowaniu pracowników na piśmie o ich prawach,
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.
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W wyniku kontroli przestrzegania przepisów o czasie pracy kierowców wydano
24 decyzje administracyjne o nałożeniu kar pieniężnych za stwierdzone wykroczenia, na
łączną kwotę 126 250 zł.

W związku z niewykonaniem przez 84 pracodawców 244 decyzji nakazowych
(68 płacowych i 176 z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy), skierowano 94 upomnienia
z pouczeniem, że w przypadku niewykonania obowiązków ujętych w upomnieniu zostanie
wszczęte postępowanie egzekucyjne. Po otrzymaniu upomnień, pracodawcy wykonali 103
decyzje nakazowe (7 płacowych i 96 z zakresu bhp). W pozostałych przypadkach
wystawiono 10 tytułów wykonawczych i nałożono 10 grzywien w celu przymuszenia, na
łączną kwotę 81 000 zł.

Z powodu nieuiszczenia w zakreślonym terminie należności publicznoprawnych
powstałych w związku z prowadzoną egzekucją administracyjną, do naczelników urzędów
skarbowych skierowano 26 tytułów wykonawczych (w tym z lat ubiegłych), w celu
wyegzekwowania należności w łącznej wysokości 61 706, zł z tytułu:

- grzywien w celu przymuszenia w łącznej wysokości: 61 000 zł;
- opłat egzekucyjnych, w łącznej wysokości: 544 zł;
- kosztów upomnień, w łącznej wysokości: 162 zł.

Skierowane przez przedsiębiorców w 2018 roku skargi do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Szczecinie dotyczyły 5 decyzji Okręgowego Inspektora Pracy:

- w 3 przypadkach - nałożenia kary pieniężnej na podstawie ustawy z dnia 6 września
2001 r. o transporcie drogowym (2 skargi zostały oddalone, 1 skarga odrzucona);

- w 1 przypadku - w sprawie obowiązku wypłacenia pracownikowi należnych świadczeń
ze stosunku pracy (skarga nie została rozpatrzona);

- w 1 przypadku - w sprawie nałożenia obowiązków z zakresu bezpieczeństwa i higieny
pracy (skarga nie została rozpatrzona).

W 2018 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny rozpatrzył 1 skargę wniesioną przez
pracodawcę w 2017 r. Skarga dotyczyła obowiązków z zakresu bezpieczeństwa i higieny
pracy. W wyniku rozpoznania skargi sąd uchylił decyzję Okręgowego Inspektora Pracy.

W 2018 r. pracodawcy nie wnieśli skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu
Administracyjnego. Natomiast NSA w Warszawie rozpoznał 2 skargi kasacyjne wniesione
przez pracodawców w latach ubiegłych. Jedna skarga dotyczyła nałożenia obowiązków
z zakresu bhp. Przedmiotem drugiej skargi było nałożenie kary pieniężnej na podstawie
ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. W wyniku prawomocnego
oddalenia skargi kasacyjnej wpłacie do budżetu państwa podlega kwota 25 000 zł.

Okręgowy Inspektor Pracy w Szczecinie w 2018 r. nie wnosił skarg do Naczelnego Sądu
Administracyjnego.

W 2018 roku wpłynęło do rozpatrzenia przez inspektorów pracy 2 949 skarg, czyli o 546
skarg więcej, niż w 2017 roku. Przeprowadzono 1 765 kontroli, badając zagadnienia
zgłoszone w skargach.

Od kilku lat najwięcej skarg dotyczy niewypłacenia lub bezpodstawnego obniżenia
wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych ze stosunkiem pracy, tak też było
w roku 2018.

Najwięcej skarg zgłosili pracownicy i byli pracownicy, łącznie 1 585 skarg. Odnotowano
zwiększoną liczbę skarg składanych przez zatrudnionych w ramach umów cywilnoprawnych
- 370 skarg oraz skarg wnoszonych przez osoby trzecie - 356 skarg. Wpłynęło 17 skarg
dotyczących dyskryminacji oraz 59 skarg dotyczących mobbingu, przy czym problemy te
wskazywano łącznie z innymi nieprawidłowościami.

Ważną grupą skarg/wniosków wpływających do Inspektoratu były wnioski
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o przeprowadzenie kontroli złożone przez związki zawodowe, ze względu na rolę organizacji
związkowych w zakładach pracy. Wpłynęło 48 skarg złożonych przez organizacje
związkowe, w tym 21 skarg zgłosił NSZZ „Solidarność”, a 11 skarg pozostałe organizacje
związkowe.

Spośród wszystkich rozpatrzonych skarg 981 uznano za zasadne, 523 za częściowo
zasadne, a 877 za skargi bezzasadne.

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

W 2018 r., do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie, zgłoszono 275 wypadków,
w tym 20 wypadków zbiorowych. Zgłoszono o 42 wypadki więcej, niż w roku poprzednim.
W zgłoszonych wypadkach przy pracy poszkodowane zostały 292 osoby, w tym 40 osób
poniosło śmierć, 87 osób doznało obrażeń zakwalifikowanych wstępnie, jako ciężkie, 165
osób doznało lżejszych obrażeń ciała.

W ramach nadzoru rynku przeprowadzono 80 kontroli sprawdzających, czy maszyny
i urządzenia techniczne znajdujące się na wyposażeniu stanowisk pracy w zakładach oraz
środki ochrony indywidualnej wydane pracownikom, a które zostały wprowadzone do obrotu
lub oddane do użytku po 1 maja 2004 r., są zgodne z zasadniczymi i innymi wymaganiami,
określonymi w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. Najczęściej kontrolowano
podnośniki do obsługi pojazdów samochodowych oraz środki ochrony indywidualnej - obuwie
ochronne. W większości kontrolami objęto wyroby wyprodukowane w Polsce, ale także były
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to wyroby sprowadzone spoza krajów UE, np. z Chin. Ocenie zgodności z zasadniczymi
i innymi wymaganiami poddano ogółem 96 wyrobów z czego 63 wyroby zostały
zakwestionowane.
W wyniku wszystkich podjętych działań niezgodności z zasadniczymi lub innymi
wymaganiami zostały wyeliminowane łącznie w 26 wyrobach, w tym w 19 maszynach oraz
w 7 wyrobach podlegających pod dyrektywę 89/686/EWG.

Od lat obserwuje się, że na rynku pracy, w dalszym ciągu utrzymuje się tendencja,
polegająca na zawieraniu umów cywilnoprawnych zamiast umów o pracę. Taka praktyka
stanowi poważne naruszenie przepisów prawa pracy, w szczególności art. 22 §1 Kodeksu
pracy. Dlatego analizowano w toku kontroli zagadnienia dotyczące zawierania umów
cywilnoprawnych sprawdzając, czy nie zostały zawarte w warunkach wskazujących na
istnienie stosunku pracy. Przeprowadzono 577 kontroli. Zakwestionowano zatrudnienie na
podstawie umów cywilnoprawnych w 63 kontrolach, co skutkowało: wydaniem 23
pracodawcom 24 poleceń ustnych, o przekształcenie dla 37 osób umów cywilnoprawnych
w umowy o pracę – polecenia zostały wykonanie w trakcie kontroli - oraz skierowaniem 43
wniosków w wystąpieniach o przekształcenie umów cywilnoprawnych w umowy o pracę.
Przedsiębiorcy zrealizowali 21 wniosków wobec 54 osób.
Ponadto inspektorzy pracy wnieśli do sądów pracy 10 powództw o ustalenie istnienia
stosunku pracy na rzecz 10 osób zatrudnionych na podstawie cywilnoprawnych umów
zlecenia, bądź na rzecz osób wykonujących pracę bez żadnej umowy o pracę.
Do dnia 31.12.2018 r., przed sądami pracy, zakończono 3 postępowania poprzez ustalenie
istnienia stosunku pracy.

Nierozerwalnie z zatrudnianiem na podstawie umów cywilnoprawnych wiąże się wypłata
minimalnego wynagrodzenia za pracę. Przeprowadzono 652 kontrole z zakresu
przestrzegania wypłaty minimalnego wynagrodzenia dla osób świadczących pracę na
podstawie umów cywilnoprawnych, podczas których skontrolowano 632 podmioty
gospodarcze. W wyniku kontroli skierowano do 191 przedsiębiorców wystąpienia
zawierające 254 wnioski. Wyegzekwowano w trakcie trwania czynności kontrolnych dla 48
zleceniobiorców kwotę 31 316 zł.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 10.01.2018 r. o ograniczeniu handlu
w niedziele i święta oraz niektóre inne dni, inspektorzy pracy podjęli czynności sprawdzające
przestrzeganie przepisów w 1267 placówkach handlowych województwa
zachodniopomorskiego. Stwierdzono, że 616 sklepów było zamkniętych, a w 651
prowadzono handel. Spośród przeprowadzonych kontroli 257 było następstwem zgłoszeń
telefonicznych o naruszeniu przepisów, a 23 spowodowane były badaniem zasadności
pisemnych skarg wskazujących na nieprzestrzeganie praw pracowników w tym zakresie.
Naruszenie przepisów dotyczących wykonywania pracy w placówkach handlowych
w niedziele, święta i inne dni stwierdzono w 57 przypadkach.

Okręgowy Inspektor Pracy w Szczecinie opiniował wnioski w sprawie zgody na
zastosowanie oświetlenia wyłącznie elektrycznego w pomieszczeniach stałej pracy oraz na
zlokalizowanie pomieszczeń stałej pracy poniżej poziomu terenu. Złożono łącznie 46
wniosków, w tym 14 dotyczących oświetlenia oraz 32 dotyczące usytuowania pomieszczeń
poniżej terenu. W niektórych przypadkach wnioski dotyczyły kilku pomieszczeń, dlatego
rozpatrywano je odrębnie. Wydano 32 opinie pozytywne i 3 opinie negatywne. Wydano
ponadto 15 postanowień stwierdzających brak przesłanek do rozpatrzenia wniosków.
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W wyniku 1 292 stwierdzonych w 2018 roku wykroczeń skierowano do sądów 150
wniosków o ukaranie, 558 osób ukarano mandatami w łącznej wysokości 642 900 zł,
a w stosunku do 629 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 31.12.2018 r. sądy karne wydały: 3 postanowienia o odmowie wszczęcia
postępowania oraz 1 postanowienie o umorzeniu postępowania, a także 10 zarządzeń
o zwrocie wniosku do uzupełnienia. W 102 sprawach sądy wydały wyroki nakazowe, w tym
101 spraw zakończono nałożeniem grzywny, a w 1 sprawie sąd uznał obwinionego za
winnego popełnienia zarzucanych mu czynów lecz odstąpił od wymierzenia kary. Łącznie
sądy wyrokiem nakazowym nałożyły grzywny w kwocie 290 900 zł. Ponadto, w 11 sprawach
zapadły wyroki nakładające 10 grzywien na łączną kwotę 29 000 zł, a jednego sprawcę
wykroczeń uniewinniono. W pozostałych przekazanych do sądu w 2018 r. wnioskach
o ukaranie, nie zapadły rozstrzygnięcia.

W roku 2018 sądy karne rozstrzygnęły również 48 wniosków o ukaranie skierowanych
w 2017 roku oraz wydały 1 postanowienie. Wydano 27 wyroków nakazowych o wymierzeniu
kar grzywny w łącznej wysokości 82 200 zł. Ponadto w 21 sprawach wydano wyroki, w tym
4 uniewinnienia i 2 sprawy zakończone uznaniem winy i odstąpieniem od wymierzania kary.
Kwota orzeczonych grzywien wyniosła 18 900 zł.

Inspektorzy pracy skierowali do prokuratury 46 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia
przestępstwa. Najczęściej zawiadomienia dotyczyły przestępstw określonych
w następujących przepisach:

- art. 219 kk (naruszenie przepisów prawa o ubezpieczeniach społecznych) - 18
zawiadomień,

- art. 225 §2 kk (udaremnianie lub utrudnianie wykonania czynności służbowej) - 16
zawiadomień,

- art. 218 §1a kk (złośliwie lub uporczywie naruszanie praw pracownika) - 4
zawiadomienia.

W 31 przypadkach, w wyniku zawiadomienia przez inspektorów pracy o podejrzeniu
popełnienia przestępstwa, zostało wszczęte postępowanie przygotowawcze. Jedynie
w 2 przypadkach prokuratura odmówiła wszczęcia postępowania. W 11 przypadkach
umorzono wszczęte postępowanie. Umorzenia postępowań następowały w przypadkach
uznania przez prokuratora, że zachowanie osoby wskazanej w zawiadomieniu nie zawiera
znamion czynu zabronionego (art. 17 §1 pkt 1 kpk), z powodu braku dostatecznego
uzasadnienia ( art. 17 §1 pkt 1 pkt 1 kpk), czy też uznania, że społeczna szkodliwość czynu
jest znikoma ( art. 17 §1 pkt 3 kpk). W wyniku rozpoznania zawiadomień, w roku 2018
prokuratorzy wnieśli 3 akty oskarżenia, w których nie zapadły w 2018 r. rozstrzygnięcia przed
sądem.

W ramach bieżącej współpracy, inspektorzy pracy występowali w prowadzonych przez
organy ścigania postępowaniach w charakterze świadków 26 razy.
Ponadto, w 2018 roku wpłynęło ok. 60 wniosków o przesłanie do sądów pracy kompletów
dokumentacji z kontroli, w związku z toczącymi się sprawami z powództwa pracowników
przeciwko pracodawcom.
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Od organów ścigania wpłynęło 108 pism, w których organy poinformowały o podjęciu
czynności w sprawach wypadków przy pracy i zwróciły się z wnioskiem o udzielenie
informacji o prowadzonym przez inspektorów pracy postępowaniu kontrolnym w sprawie
wypadków. W odpowiedzi, przesłano do prokuratury kopie 60 dokumentacji pokontrolnych
inspektorów pracy dotyczących wypadków i 2 kopie dokumentacji do sądów.

Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie w 2018 roku 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 5 610 osób, które
uczestniczyły w 148 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 są także porady prawne.
Po poradę zgłosiło się łącznie 4 556 osób w tym: 2 199 pracowników (85 z orzeczoną
niepełnosprawnością), 1 100 byłych pracowników, 426 pracodawców, 143 cudzoziemców,
16 pracowników służby bhp, 6 społecznych inspektorów pracy i 20 osób reprezentujących
związki zawodowe.

Wykres 2. Tematyka porad prawnych.

W 2018 roku wpłynęło do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie 58 wniosków do
rejestru zakładowych układów zbiorowych pracy, w tym:

- 2 wnioski o rejestrację zakładowego układu zbiorowego pracy,
- 39 wniosków o rejestrację protokołów dodatkowych do układu,
- 17 wniosków o wpis do rejestru informacji dotyczących układów.

Zarejestrowano ogółem: 3 zakładowe układy zbiorowe pracy, w tym jeden na podstawie
wniosku z roku 2017, 33 protokoły dodatkowe do układu, 10 informacji dotyczących układów.
Informacje wpisane do rejestru dotyczyły: wypowiedzenia układu, rozwiązania układu,
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rozwiązania organizacji związkowych,, zawieszenia stosowania układu, odstąpienia od
stosowania układu, zmiany nazwy lub adresu pracodawcy/ organizacji związkowej.

W okresie 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku wpłynęło 10 zgłoszeń dotyczących
sporów zbiorowych. Związki zawodowe wysunęły łącznie 48 żądań. Żadne z żądań
zgłoszonych pracodawcom przez organizacje związkowe nie było objęte zakresem działania
Państwowej Inspekcji Pracy, gdyż dotyczyły głównie wzrostu wynagrodzeń lub zmian
regulaminów określających zasady przyznawania wynagrodzeń i dodatków, a także zmian
organizacji pracy i zarządzania.
Okręgowy Inspektorat Pracy został poinformowany o zakończeniu 4 sporów zbiorowych
z 2018 roku oraz 4 sporów z roku 2017.

W 2018 roku do Inspektoratu wpłynęło 6 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 2018 roku armatorzy zwrócili się z 19 wnioskami o dopuszczenie do eksploatacji pod
względem bhp 14 statków śródlądowych. Wydano 9 orzeczeń o dopuszczeniu statku do
eksploatacji oraz 5 postanowień negatywnych. Po usunięciu uchybień, dotyczących
5 statków i złożeniu ponownych wniosków, armatorzy uzyskali orzeczenia pozytywne.
Łącznie wydano, więc 14 orzeczeń pozytywnych.

W 2018 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 nie realizowaniem wydanych przez inspektorów pracy środków prawnych.

Okręgowy Inspektor Pracy w Szczecinie w roku 2018 nie wydawał decyzji
zobowiązujących do zaprzestania działalności określonego rodzaju.

W roku 2018 współpracowano z innymi krajami na szczeblu regionalnym. Inspektorat
w Szczecinie gościł inspektora pracy ze szwedzkiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa i Higieny
Pracy (Arbetsmiljöverket). Wizyta inspektora ze Szwecji stanowiła część programu
międzynarodowej wymiany inspektorów pracy, w którym uczestniczy polska Państwowa
Inspekcja Pracy w ramach Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy (SLIC). Wspólnie
z gościem inspektorzy pracy prowadzili wizytację wybranych zakładów pracy
charakteryzujących się znacznym ryzykiem wypadkowym i zagrożeniami zawodowymi, ze
względu na charakter prowadzonej działalności.

Inspektor pracy OIP w Szczecinie uczestniczył w studyjnej wizycie polskich inspektorów
pracy w strukturach francuskiej Generalnej Dyrekcji ds. Pracy w Paryżu i Lille, w ramach
Programu Wymiany Personelu, realizowanego pod egidą Europejskiej Platformy ds. Pracy
Nierejestrowanej. Podczas wizyty prezentowano polskim inspektorom pracy problematykę
zagadnień pracy nierejestrowanej.

Inspektorzy pracy brali udział w projekcie „Transgraniczna sieć Centrów Usługowo-
Doradczych w Euroregionie Pomerania wraz z Powiatem Märkisch-Oderland w ramach
Interreg V A”.  W ramach programu, na wniosek Biura Prezydenta Miasta Szczecina
3 inspektorów pracy w czerwcu 2018 r. prowadziło bezpłatne szkolenie dla przedstawicieli
sektora małych i średnich przedsiębiorstw działających na terenie Euroregionu Pomerania.

3 inspektorów pracy uczestniczyło w bezpłatnym szkoleniu organizowanym przez
Ambasadę Królestwa Niderlandów, we współpracy z Fundacją przeciwko Handlowi Ludźmi
i Niewolnictwu „La Strada” oraz z Zachodniopomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy.
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Szkolenie pod hasłem „Przygotuj się zanim wyjedziesz” – Holenderski Rynek pracy - warunki
pracy i zagrożenia” dotyczyło holenderskiego rynku pracy i bezpiecznych wyjazdów za
granicę, a organizowane było w ramach projektu „DESANT 4” finansowanego przez
Ministerstwo Spraw Społecznych i Zatrudnienia Królestwa Niderlandów dla pracowników
inspekcji pracy, doradców zawodowych, pedagogów szkolnych, pracowników pomocy
społecznej oraz funkcjonariuszy Policji.

W Malmö (Szwecja) miało miejsce 34 spotkanie Grupy Współpracy Administracyjnej
ADCO zajmującej się środkami ochrony indywidualnej. W przedmiotowym spotkaniu
uczestniczył inspektor pracy ze Szczecina.

W konferencji zorganizowanej w ramach Polsko - Niemieckiego Dialogu w dziedzinie
BHP, która była zorganizowana w Görlitz (Niemcy) brał udział przedstawiciel Okręgowego
Inspektoratu Pracy w Szczecinie.

Niemniej bogata była współpraca Okręgowego Inspektora Pracy w Szczecinie na
szczeblu krajowym. W roku 2018, w celu omówienia zasad współpracy odbyły się m.in.
spotkania z: Zachodniopomorskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym,
Dyrektorem Oddziału ZUS w Szczecinie, Komendantem Wojewódzkim Policji i Zastępcami
Komendanta Wojewódzkiego Policji.

Ponadto Okręgowy Inspektor Pracy odbył szereg innych spotkań, w tym z Dyrektorem
Delegatury NIK w Szczecinie, Wicewojewodą Zachodniopomorskim, Wiceprezydentem
Szczecina, Rektorem Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Szczecinie, Dziekanem
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Wojewódzkim Inspektorem
Ochrony Środowiska, Dyrektorem Oddziału Zachodniopomorskiego PFRON, Dyrektorem
Wojewódzkiego Urzędu Pracy, zastępcą Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy
w Szczecinie, przedstawicielami Zachodniopomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości;
Dyrektorem Oddziału KRUS w Koszalinie, Prezesem Zarządu Pracodawców Pomorza
Zachodniego, Prezesem Korporacji Kominiarzy Polskich Oddział w Szczecinie.

W ramach współpracy z przedstawicielami partnerów społecznych Okręgowy Inspektor
Pracy i jego Zastępca spotykali się wielokrotnie z przedstawicielami organizacji
związkowych, m.in. z Mieczysławem Jurkiem, Przewodniczącym Zarządu Regionu Pomorza
Zachodniego NSZZ „Solidarność”, Jackiem Dubińskim Przewodniczącym Rady
Województwa Zachodniopomorskiego OPZZ, Stanisławem Barylukiem
Wiceprzewodniczącym Rady Województwa Zachodniopomorskiego OPZZ, Henrykiem
Koniecznym Przewodniczącym Zarządu Regionu Pomorza Zachodniego ONZZ „Solidarność
80”, Wojciechem Osmanem Przewodniczącym Zarządu Regionu Zachodniopomorskiego
NSZZ „Solidarność”- 80.

Współpraca z partnerami społecznymi i instytucjami realizowana była także poprzez
wzajemne informowanie o nieprawidłowościach oraz prowadzenie czynności kontrolnych na
wniosek organów/urzędów. Po zakończeniu czynności kontrolnych inspektorzy pracy
informowali inne organy o stwierdzonych nieprawidłowościach, zgodnie z ich kompetencjami.
(713 przypadków współpracy). Najczęściej współpracowano ze związkami zawodowymi -
184 razy, z ZUS-em - 98 razy, ze Strażą Graniczną - 94 razy, z Wojewodą
Zachodniopomorskim - 90 razy, z UDT - 49 razy, ze starostami/prezydentami miast - 38 razy,
z urzędami skarbowymi i UKS - 29 razy.
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3.1. BADANIE OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKÓW PRZY PRACY.

Celem kontroli było zbadanie okoliczności i przyczyn zgłoszonych wypadków przy pracy,
jakie wydarzyły się u pracodawców na terenie województwa zachodniopomorskiego,
w szczególności wypadków ze skutkiem śmiertelnym i ciężkim oraz wypadków zbiorowych,
o których pracodawcy powinni powiadomić właściwego okręgowego inspektora pracy
i prokuratora zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 234 § 2 k.p. Celem kontroli było też
sprawdzenie skuteczności środków profilaktycznych, podejmowanych przez pracodawców
zapobiegających podobnym wypadkom w przyszłości, oraz kontrola spójności środków
profilaktycznych, formułowanych w związku z wypadkami przy pracy, z wnioskami
profilaktycznymi wynikającymi z przeprowadzonej przez pracodawców oceny ryzyka
zawodowego na stanowiskach pracy.

Podczas kontroli sprawdzano, czy w zakładzie dochodziło do wypadków powtarzalnych,
czy pracodawca podejmował właściwe środki profilaktyczne dla ograniczenia zagrożeń
wypadkowych i czy ustalone przez zakładowy zespół powypadkowy przyczyny wypadku były
adekwatne do okoliczności wypadku i zbieżne z przyczynami ustalonymi przez inspektora
pracy.

Wypadki zgłoszone.

W roku 2018 do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie zgłoszono
275 wypadków, które zaistniały w okresie od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r., w tym 20
wypadków zbiorowych. Zgłoszono o 42 wypadki więcej niż w roku 2017, w którym zgłoszono
233 wypadki, w tym 17 zbiorowych.

Wykres 3. Liczba wypadków i poszkodowanych zgłoszonych do OIP w Szczecinie w latach
2016-2018.
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W zgłoszonych w roku 2018 wypadkach przy pracy poszkodowane zostały 292 osoby,
w tym 40 osób poniosło śmierć, 87 osób doznało obrażeń zakwalifikowanych wstępnie, jako
ciężkie, 165 osób doznało lżejszych obrażeń ciała.
Siedemnaście zgłoszonych w roku 2018 wydarzeń wypadkowych dotyczyło wypadków
komunikacyjnych. Piętnaście zdarzeń dotyczyło tzw. nagłych przypadków medycznych
(zawałów, udarów, wylewów itp.).

W 7 przypadkach pracodawcy nie dopełnili obowiązku niezwłocznego powiadomienia
Okręgowego Inspektora Pracy w Szczecinie o zaistniałych wypadkach podlegających
zgłoszeniu, w 4 przypadkach uczynili to z nieuzasadnioną zwłoką.

Wypadki zbadane.

W roku 2018 inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie, zbadali 92
wypadki przy pracy, w tym 4 wypadki zbiorowe oraz 3 wydarzenia potencjalnie wypadkowe,
które wydarzyły się, w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.
Łącznie w zbadanych wypadkach, zaistniałych w roku 2018, poszkodowanych zostało 99
osób, w tym: 18 zatrudnionych na innej podstawie niż stosunek pracy; 2 osoby
niepodlegające ubezpieczeniu społecznemu. Siedemnaście osób poniosło śmierć, 35 osób
uległo ciężkim obrażeniom ciała, a obrażenia 47 osób zostały zakwalifikowane, jako lekkie.
Łącznie w roku 2018 inspektorzy pracy przeprowadzili 118 kontroli w związku z badaniem
okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.
Ponadto inspektorzy pracy przeprowadzili 32 kontrole w podmiotach, których pracownicy nie
doznali obrażeń, związanych z wypadkami przy pracy poprzez udział w wydarzeniach
wypadkowych pracowników i sprzętu tychże podmiotów.

Wykres 4. Zestawienie poszkodowanych w zależności od charakteru zatrudnienia,
w wypadkach zbadanych przez OIP w Szczecinie zaistniałych w roku 2018
(pracownicy, osoby zatrudnione na innej podstawie niż stosunek pracy, osoby
niepodlegające ubezpieczeniu wypadkowemu).
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Wykres 5. Zestawienie zbadanych wypadków przy pracy i osób poszkodowanych w latach
2016-2018 (zaistniałych w danym roku od 1 stycznia do 31 grudnia).

W wyniku przeprowadzonych kontroli wydano:
· 227 decyzji nakazowych, w tym:

- 185 decyzji pisemnych;
- 42 decyzje ustne;

· 12 decyzji wstrzymania eksploatacji maszyn;
· 10 decyzji wstrzymania prac;
· 5 decyzji zakazujących wykonywania prac;
· 1 decyzję skierowania 2 pracowników do innych prac;
· 209 wniosków.

W 4 przypadkach inspektorzy pracy w wyniku przeprowadzonych kontroli związanych
z badaniem okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy składali zawiadomienia do
prokuratury o podejrzeniu popełniania przestępstwa. W wyniku złożonych zawiadomień
prokuratura wszczęła śledztwa.
W 9 przypadkach inspektorzy pracy badający okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy
kierowali wnioski o ukaranie osób winnych wykroczeń. Na dzień sporządzania sprawozdania
zapadły wyroki w sprawie 4 wniosków o ukaranie, w których sądy orzekły kary grzywny
w łącznej wysokości 19 000 zł

Ponadto inspektorzy pracy w wyniku kontroli, prowadzonych w związku z wypadkami
przy pracy w 62 przypadkach postępowanie o wykroczenia przeciwko prawom pracownika
zakończyli postepowaniem mandatowym, nakładając na obwinionych grzywny w łącznej
wysokości 65950 zł.
W 1 przypadku wystąpiono z wnioskiem do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
o podwyższenie o 100 % składki na ubezpieczenie wypadkowe w związku ze stwierdzeniem,
w czasie dwóch kolejnych kontroli, rażących naruszeń przepisów bezpieczeństwa i higieny
pracy. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, w odpowiedzi na wniosek inspektora pracy, wydał
decyzję o podwyższeniu pracodawcy o 100% stopy procentowej składki na ubezpieczenie
wypadkowe na najbliższy rok składkowy.
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Poza tym inspektorzy pracy sprawdzali sposób badania przez zakładowe zespoły
powypadkowe okoliczności i przyczyn zaistniałych wypadków, terminowość sporządzania
dokumentacji powypadkowej oraz prawidłowość ustalania i wdrażania przez pracodawców
wniosków profilaktycznych. W tym zakresie inspektorzy pracy OIP w Szczecinie
przeprowadzili 190 kontroli u 186 pracodawców. Zbadali 942 dokumentacje powypadkowe,
w tym 56 dokumentacji z wypadków nieuznanych za wypadki przy pracy.
W wyniku kontroli dokumentacji powypadkowych stwierdzono, m.in.:

- w 57 przypadkach niewłaściwy skład zespołu powypadkowego;
- w 10 przypadkach nie przystąpiono do ustalania okoliczności i przyczyn wypadków

przy pracy bądź nie sporządzono protokołów powypadkowych;
- w 83 przypadkach przystąpiono do ustalania okoliczności i przyczyn wypadków

z nieuzasadnioną zwłoką;
- w 93 przypadkach zespoły powypadkowe nie dokonały oględzin miejsca wypadku;
- w 31 przypadkach nie ustalono przyczyn wypadku – ustalono tylko okoliczności

wypadków;
- w 180 przypadkach nie ustalono wszystkich przyczyn wypadków;
- w 98 przypadkach ustalono inne przyczyny niż wynikające z analizy inspektora pracy;
- w 53 przypadkach nie określono środków i wniosków profilaktycznych;
- w 190 przypadkach ustalono środki i wnioski profilaktyczne nieadekwatne do przyczyn

wypadku;
- w 25 przypadkach pracodawcy nie zastosowali w ogóle ustalonych środków

profilaktycznych;
- w 8 przypadkach w protokołach powypadkowych zamieszczono bez uzasadnienia

zapisy wyłączające prawo poszkodowanych pracowników do świadczeń
z ubezpieczenia wypadkowego.

W wyniku kontroli inspektorzy pracy wydali 27 decyzji nakazowych, dotyczących
przeprowadzonego przez pracodawców postępowania powypadkowego, w tym
w 9 decyzjach pracodawcom nakazali ustalenie okoliczności i przyczyn wypadków przy
pracy. Do pracodawców skierowali w wystąpieniach 436 wniosków, dotyczących
wyeliminowania nieprawidłowości w postępowaniu powypadkowym, w tym w 5 przypadkach
wystąpili do pracodawców o ponowne ustalenie okoliczności i przyczyn wypadków przy
pracy, gdyż protokoły powypadkowe zawierały niewłaściwe środki profilaktyczne lub
nieuzasadnione stwierdzenia naruszające prawo pracowników do świadczeń
z ubezpieczenia wypadkowego.

W ramach prowadzonych kontroli inspektorzy pracy, zgodnie z obowiązkiem
wynikających z art. 35 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym
z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, weryfikowali poprawność danych do
ustalenia wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, przekazywanych przez
pracodawców na drukach ZUS-IWA do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
W 18 przypadkach stwierdzono przekazanie do ZUS nieprawidłowych danych.
W 6 przypadkach pracodawcy dokonali korekty danych w trakcie kontroli, przekazując dane
prawidłowe, w 12 przypadkach inspektorzy poinformowali ZUS o złożeniu przez
pracodawców nieprawidłowych danych. Nie stwierdzono przypadków, w których pracodawcy
nie sporządziliby informacji ZUS IWA.
Podstawowe nieprawidłowości dotyczyły:

- podania nieprawidłowej liczby osób zatrudnionych w warunkach zagrożenia;
- podania nieprawidłowej liczby poszkodowanych w wypadkach przy.
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W Okręgowym Inspektoracie Pracy w Szczecinie w roku 2018, w ramach badania
okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy nawiązywano współpracę z innymi organami
nadzoru, głównie 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 w związku z zaistniałymi wypadkami przy pracy przez
Prokuraturę.
Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie na 279 zdarzeń informacje o zaistniałych
wypadkach uzyskał w 190 przypadkach od Policji (68,1 %) a w 2 od Prokuratury (0,7 %).
W roku 2018 do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie, wpłynęły 174 pisma:

- 89 z Prokuratury;
- 84 z Policji;
- 1 z Sądu;

w których ww. organy poinformowały o podjęciu czynności w sprawach wypadków przy pracy
i zwróciły się z wnioskiem, o udzielenie informacji o prowadzonym przez Okręgowy
Inspektorat Pracy w Szczecinie postępowaniu kontrolnym w sprawie wypadków.
Jednocześnie ww. organy zwróciły się z wnioskiem o przesłanie dokumentacji pokontrolnej
inspektorów pracy.
W odpowiedzi, przesłano kopie 57 dokumentacji pokontrolnych inspektorów pracy,
dotyczących wypadków:

- 56 do Prokuratury;
- 1 do Sądu.

W ramach współpracy inspektorzy pracy 6 krotnie występowali do Prokuratury, o wgląd do
dokumentacji związanych z wypadkami, w celu zapoznania się z opinią rzeczoznawców
i ekspertów, wynikami sekcji zwłok lub zapoznania się z przesłuchaniami świadków.

Działania informacyjno-prewencyjne podejmowane w Okręgowym Inspektoracie Pracy
w Szczecinie.

Seminarium z okazji Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy

W roku 2018, podobnie jak w latach ubiegłych, we współpracy z Zakładem Ubezpieczeń
Społecznych Oddział w Szczecinie, w dniu 9 maja 2018 r. Okręgowy Inspektorat Pracy
w Szczecinie zorganizował w siedzibie Oddziału ZUS w Szczecinie seminarium z okazji
Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy. W roku 2018 obchody tego
dnia przebiegały pod hasłem „Młodzi bezpieczni w pracy”. Celem seminarium była wymiana
dobrych praktyk i budowanie płaszczyzny współpracy między przedsiębiorstwami w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy. Przedstawiciele zakładów działających na terenie
województwa zachodniopomorskiego zaprezentowali własne rozwiązania, które mogą
znaleźć zastosowanie w innych zakładach i przyczynić się do podniesienia poziomu kultury
bezpieczeństwa pracy, zwłaszcza w odniesieniu do młodych pracowników. W seminarium
uczestniczyło 130 osób, reprezentujących instytucje, organizacje związkowe,
stowarzyszenia, organizacje pracodawców oraz zakłady pracy działające na terenie
województwa zachodniopomorskiego.
W trakcie konferencji wygłoszono 6 prelekcji:

- „Kampania społeczna CIOP-PIB - Bezpiecznie od początku” Agnieszka Szczygielska-
koordynator kampanii społecznych - Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy
Instytut Badawczy;
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- „Wpływ stresu na proces wdrażania absolwentów wyższych uczelni do pracy
zawodowej” dr Sylwester Kowalski – wykładowca, koordynator kampanii „Uczelnia bez
stresu” Akademia Morska w Szczecinie”;

- „Kształtowanie postawy młodych inżynierów - Dobre Praktyki, Standardy BHP” -
Grzegorz Żurek – Specjalista ds. BHP i Środowiska, Mostostal Warszawa S.A.;

- „Kompetencje młodych a rzeczywistość rynkowa” Katarzyna Opiekulska – Dyrektor
Zarządzająca, LSJ HR Group;

-  „Młodość w pracy - dobre praktyki” Janusz Rożnowski – Key Account Manager,
ITURRI Poland Sp. z o.o.

- „Akademia BHP w Grupie kapitałowej GAZ-SYSTEM S.A.” Agnieszka Czapnik –
Koordynator Działu Analiz Zagrożeń i Prewencji w Środowisku Pracy, Pion BHP
i PPOŻ GAZ-SYSTEM S.A.

Szkolenia organizowane przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie, w których
przedstawiano problematykę związaną z przyczynami wypadków przy pracy
i postępowaniem powypadkowym.

W dniu 22 marca w siedzibie OIP w Szczecinie odbyło się szkolenie realizowane
w ramach programu „Czas na społeczną inspekcję pracy”, w ramach, którego tematykę
związaną z wypadkami przy pracy omówił inspektor pracy Andrzej Sielicki.

W dniu 27 marca w Oddziale w Koszalinie oraz 28 marca w siedzibie OIP w Szczecinie
odbyły się szkolenia inaugurujące program „Prewencja wypadkowa”. W spotkaniach wzięło
udział 52 przedstawicieli reprezentujących 41 pracodawców. Podczas szkoleń inspektorzy
Andrzej Sielicki i Artur Kempkiewicz zapoznali uczestników ze szczegółami przebiegu
programu, w tym ze sposobem wykorzystania przygotowanej ankiety specjalistycznej
będącej narzędziem samokontroli pracodawcy. Omówione zostały również główne założenia
dotyczące funkcjonowania systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

W dniu 15.06.2018 r. w oddziale Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP w Szczecinie
odbyła się Konferencja, której tematem przewodnim były „Substancje i mieszaniny
chemiczne – zagrożenia i profilaktyka”. W trakcie konferencji SIP Dorota Skrzypczyńska
wygłosiła wykład: „Wymogi formalno-prawne przy pracach w kontakcie z czynnikami
chemicznymi”.

W dniach 28-30 września na zaproszenie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników
Służby BHP w OWP Merkury SIP Dorota Skrzypczyńska i NIP Artur Kempkiewicz
uczestniczyli w konferencji pt. „Człowiek i jego zachowania-źródło powstawania wypadków
i chorób zawodowych”.

W dniu 18 października nadinspektor pracy Janusz Ignaczak przeprowadził szkolenie dla
społecznych inspektorów pracy firmy Animex Foods Sp. z o.o. Sp.k. O/Szczecin w zakresie
roli i uprawnień społecznego inspektora pracy oraz praktycznych wskazówek dotyczących
pełnienia tej funkcji, a także w zakresie zagadnień dotyczących badania okoliczności
i przyczyn wypadków przy pracy.

Współpraca z mediami.

W dniu 30.10.2018 r. na wniosek Redakcji dziennika „Kurier Szczeciński” Okręgowy
Inspektorat Pracy w Szczecinie przekazał informacje o danych statystycznych dotyczących
wypadków przy pracy zgłoszonych do OIP w Szczecinie w roku 2018, w tym dane dotyczące
wypadków ciężkich, śmiertelnych i zbiorowych. Przekazano informacje o ilości zbadanych
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przez inspektorów pracy wypadków przy pracy w poszczególnych działach gospodarki
narodowej oraz ogólne informacje o sankcjach podjętych przez inspektorów pracy w związku
z naruszeniami przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, które doprowadziły do wypadków
przy pracy.

W dniu 15.11.2018 r. SIP Spec. Maciej Kwiatkowski wziął udział w audycji radiowej
prowadzonej na żywo Radiu Plus Szczecin pt. „W rytmie wydarzeń”, której tematem były
wypadki w miejscach pracy, w tym wypadki z udziałem cudzoziemców. W audycji inspektor
pracy przedstawił aspekty pracy inspektorów pracy, prowadzących czynności kontrolne
mające na celu badanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, główne przyczyny
wypadków, w tym tych z udziałem cudzoziemców. Wskazał na istotne problemy wynikające
ze skuteczności szkoleń w dziedzinie bhp i barier językowych, w aspekcie zaistniałych
wypadków przy pracy.

Uzyskane efekty.

Pracodawcy potwierdzili realizację 82 ze 185 pisemnych decyzji nakazowych – 44,3 %.
Biorąc pod uwagę 42 decyzje ustne wykonane do zakończenia kontroli, łącznie pracodawcy
zrealizowali 124 z 227 wydanych decyzji nakazowych, dotyczących bezpośrednio badanych
wypadków przy pracy i zagrożeń w miejscach pracy, tj. 54,6 %.
W wyniku realizacji łącznie 27 decyzji dotyczących wstrzymania prac, wstrzymania
eksploatacji maszyn lub zakazujących wykonywania prac wyeliminowano bezpośrednie
zagrożenia dla życia i zdrowia dla 77 pracowników. Wykonano 95 z 209 wydanych wniosków
w wystąpieniach, tj. 45,5 %. Pracodawcy zrealizowali 18 z 27 decyzji nakazowych (66,67 %)
oraz 290 z 436, tj. 66,51 % wniosków dotyczących samego postępowania powypadkowego.
W wyniku realizacji środków prawnych wydanych przez inspektorów pracy, m.in.:

- 147 pracodawców zobowiązało zespoły powypadkowe do rzetelnego ustalania
okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy;

- 4 pracodawców, w wyniku wydanych decyzji nakazowych ustaliło przyczyny
i okoliczności wypadków przy pracy i sporządziło protokoły powypadkowe dla
poszkodowanych pracowników;

- 13 pracodawców zobowiązało się do niezwłocznego doręczania poszkodowanym
zatwierdzonych protokół powypadkowych;

- 3 pracodawców ponownie ustaliło okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy, przy
czym w stosunku do 7 pracowników uznano wypadki za wypadki przy pracy, bądź
usunięto z protokołów powypadkowych zapisy wyłączające prawo poszkodowanych do
świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego;

- 6 pracodawców zobowiązało się do obiektywnego i rzetelnego uzasadniania
nieuznania wydarzeń wypadkowych za wypadki przy pracy;

- 3 pracodawców założyło rejestry wypadków przy pracy a 15 pracodawców zamieściło
w prowadzonych rejestrach wypadków wszystkie wymagane informacje.

Wnioski.

Wypadkom przy pracy najczęściej ulegali pracownicy ze stażem pracy do 1 roku, często
w przeciągu pierwszych kilku tygodni od momentu rozpoczęcia pracy, w małych i średnich
firmach. W ocenie inspektorów pracy jest to efektem braku doświadczenia i skutkiem
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,
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co negatywnie wpływa, na jakość szkolenia pracowników. W związku z powyższym
zagadnienie szkoleń pracowników w dziedzinie bhp w firmach prowadzących działalność
produkcyjną i budowlaną, w dalszym ciągu powinno być przedmiotem szczególnej uwagi
inspektorów pracy, prowadzących kontrole. Należy szczególną uwagę zwracać na programy
szkoleń, ujęte w nich zagadnienia, kwalifikacje osób prowadzących szkolenia. Należy
sprawdzać czy szkolenia wstępne pracowników są rzeczywiście prowadzone.

Konieczne 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 dla okazania
organom kontrolnym.

Stosunkowo dużą liczbę wypadków przy pracy stanowią wypadki przy pracy 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 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.
Wnioskujemy o wystąpienie z wnioskiem legislacyjnym do właściwego ministra
o wprowadzenie obowiązku formułowania w kartach wypadków i stosowania środków
profilaktycznych ograniczających ryzyko, przez podmioty ustalające okoliczności i przyczyny
wypadków sporządzające karty wypadków.

Ze względu na stosunkowo dużą ilość wypadków ciężkich i śmiertelnych, w dalszym
ciągu 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
wskazały, iż niemal do wszystkich wypadków 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.

Podobnie wysoki wskaźnik wypadków ciężkich i śmiertelnych występuje w małych
i średnich zakładach prowadzących działalność budowlaną. Stąd konieczne jest
kontynuowanie programów prewencyjnych, w szczególności programu „Prewencja
wypadkowa” skierowanych do przedsiębiorców tej branży. W ramach szkoleń pracodawców
organizowanych przez Okręgowe Inspektoraty Pracy, konieczne jest uświadamianie
uczestnikom potrzeby i sensu oceny ryzyka zawodowego oraz przekazywanie dobrych
praktyk w zakresie zabezpieczania pracowników przed upadkiem z wysokości.

W związku z wpływającymi do Okręgowego Inspektoratu Pracy skargami
zleceniobiorców na postępowanie powypadkowe pracodawców i przedsiębiorców, brakiem
możliwości stosowania przez inspektorów pracy środków prawnych wynikających z art. 11
pkt 6 ustawy o PIP tj. nakazania w ustalonym terminie ustalenia okoliczności i przyczyn
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wypadku przy pracy w stosunku do umów cywilno prawnych (Stanowisko Komisji Prawnej
Głównego Inspektora Pracy z dnia 26.11.2009 r. w sprawie zakresu stosowania nakazu
ustalenia w określonym terminie okoliczności i przyczyn wypadku, zgodnie z art. 11 pkt 6
ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy), wnosimy o wystąpienie
z wnioskiem legislacyjnym o ujednolicenie zasad postępowania powypadkowego,
niezależnie od formy świadczenia pracy oraz upoważnienie Państwowej Inspekcji Pracy do
wydawania decyzji nakazowych na podstawie art. 11 pkt 6 ustawy o PIP, niezależnie od
formy wykonywania pracy zarobkowej, podczas której doszło do wypadku przy pracy.
Inspektorzy pracy badają okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy podczas
świadczenia pracy na innej podstawie niż stosunek pracy, 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, które doprowadziły do wypadków, co w konsekwencji ma
wpływ na trafność wniosków profilaktycznych, mających na celu wyeliminowanie podobnych
wydarzeń w przyszłości. Inspektorzy pracy zauważają, iż jest to efekt presji pracodawców
i kadry kierowniczej, wywieranej na zespoły powypadkowe, w celu nie ujawniania 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 konieczne jest prowadzenie 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.

Wątpliwości u poszkodowanych pracowników a także 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 przeciągu 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, umożliwiający poszkodowanym zastanowienie się nad
wniesieniem ewentualnych uwag i zastrzeżeń. W związku powyższym konieczne jest
wystąpienie z wnioskiem legislacyjnym w tej sprawie do właściwego ministra.

Co raz częściej do Państwowej Inspekcji Pracy wpływają skargi studentów lub członków
ich rodzin na wypadki, którym ulegli podczas świadczenia pracy u przedsiębiorców na
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podstawie umowy zlecenia. Niekiedy studenci podczas świadczenia pracy ulegają bardzo
poważnym wypadkom przy pracy. Z uwagi na nie podleganie studentów świadczących pracę
w tej formie obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu, w przypadku wypadku studenci
pozbawieni są świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego. W związku z powyższym
wnioskujemy o wystąpienie z wnioskiem legislacyjnym o objęcie studentów, świadczących
pracę na podstawie umów zleceń, co najmniej obowiązkowym ubezpieczeniem
wypadkowym.
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4.1. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY.

4.1.1. BHP przy wykonywaniu robót budowlanych - kontrole szczegółowe.

Celem kontroli było sprawdzenie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania prac budowalnych. Kontrole przeprowadzono na budowach
obiektów mieszkalnych, usługowych, handlowych i przemysłowych, a także na budowach
i przy 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 oraz przy wykonywaniu prac ziemnych.

Kontrole prac budowlanych i rozbiórkowych.
Przeprowadzono 206 kontroli na 88 budowach.

Wykres 6. Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości przy wykonywaniu robót
kubaturowych.

fot.
Prace ciesielsko zbrojarskie bez
zabezpieczenia pracowników
przed upadkiem z wysokości
około 6 m.
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Brak lub niewłaściwa ochrona przeciwporażeniowa instalacji i
urządzeń elektrycznych

Brak zabezpieczenia pionowych ścian wykopów przed
osunięciem

Brak poręczy ochronnych na rusztowaniu przy pomostach
roboczych

Brak zastosowania na stanowiskach pracy środków ochrony
zbiorowej zabezpieczających przed upadkiem z wysokości
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W obszarze przygotowania pracowników do pracy wystąpiły nieprawidłowości, dotyczące
m.in. dopuszczania pracowników do pracy bez odbycia instruktażu stanowiskowego (29%
kontroli), niepoddania pracowników szkoleniom okresowym z dziedziny bezpieczeństwa
i higieny pracy (16% kontroli), a także brak wyposażenia pracowników w środki ochrony
indywidualnej (7%). W większości przypadków dotyczyło to braku środków ochrony dróg
oddechowych, ochrony twarzy i oczu oraz ochrony słuchu.

W obszarze związanym z organizacją prac naruszenia dotyczyły braku wygrodzenia stref
niebezpiecznych i prowadzenia robót bez instrukcji bezpiecznego ich wykonania (35%
kontroli), braku lub niewłaściwej oceny ryzyka zawodowego (62%) oraz tolerowanie
zagrożeń związanych z brakiem zabezpieczenia otworów w stropach i ścianach (41%).

W wyniku kontroli, w celu usunięcia zagrożeń wydano 1216 decyzji, w tym 533 decyzji
ustnych, 685 decyzji z rygorem natychmiastowej wykonalności, 72 decyzje wstrzymania
prac, 164 decyzje wstrzymania eksploatacji maszyn, 19 decyzji skierowania do innych
prac 24 pracowników, 8 decyzji zakazania wykonywania prac. Do pracodawców
skierowano 153 wnioski w wystąpieniach.

Za stwierdzone wykroczenia skierowano do sądu wnioski o ukaranie 3 osób, 64 osoby
ukarano mandatami w łącznej wysokości 73200 zł, a w stosunku do 58 osób zastosowano
środki oddziaływania wychowawczego.

Po zakończeniu kontroli skierowano pisma do innych organów/urzędów, zgodnie z ich
kompetencjami, informujące o stwierdzonych nieprawidłowościach: 16 pism do Straży
Granicznej o nielegalnym zatrudnieniu cudzoziemców, 7 pism do ZUS o nieterminowym
zgłoszeniu zleceniobiorców do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych oraz zawieraniu
umów o dzieło zamiast umów zleceń, pismo do WOMP dotyczące wystawiania orzeczeń
lekarskich przez lekarzy nieposiadających wymaganych uprawnień, pismo do UDT
o eksploatowaniu żurawia wieżowego i wciągu budowlanego bez aktualnych decyzji
zezwalających na ich użytkowanie.

Ponadto w 2 przypadkach zawiadomiono organy Policji o prowadzeniu działalności przez
przedsiębiorców bez wymaganego przepisami wpisu do CEIDG, co stanowi wykroczenie
określone w art. 601 § 1 Kodeksu wykroczeń. Złożono również zawiadomienie do prokuratury
o podejrzeniu popełnienia przestępstw z art. 219 Kodeksu karnego (brak zgłoszenia do
ubezpieczenia społecznego) oraz z art. 233 Kodeksu karnego (składanie fałszywych zeznań)
stwierdzonych w trakcie kontroli.

W jednym przypadku przeprowadzono wspólnie z funkcjonariuszami Policji oraz Straży
Granicznej kontrolę wszystkich podmiotów wykonujących usługi na budowie.

Wykonanie 404 decyzji pisemnych oraz 51 wniosków zawartych w wystąpieniach
inspektorów pracy poprawiło w sposób trwały warunki pracy dla 3 163* pracowników.
Decyzje i wnioski dotyczyły, m.in: przygotowania pracujących do pracy – 393 pracowników
(wykonano 84% decyzji, 21% wniosków), organizacji prac budowalnych – 1143 pracowników
(wykonano 62% decyzji, 80% wniosków), prac ziemnych – 167 pracowników (wykonano 63%
decyzji), prac na wysokości – 1 134 pracowników (wykonano 75% decyzji), prace z użyciem
rusztowań – 435 pracowników (wykonano 55% decyzji, 67% wniosków).
Wykonanie 533 decyzji ustnych przyczyniło się do poprawy w sposób doraźny warunków
pracy dla 2 429* pracowników.

* pracowników liczonych tyle razy, ile razy badany problem ich dotyczył
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Kontrole przy budowie i remontach dróg.
Przeprowadzono 29 kontroli na 17 placach budów, w tym 5 kontroli przy wykonywaniu robót
mostowych i 12 kontroli przy wykonywaniu robót drogowych.

Wykres 7. Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości przy wykonywaniu robót drogowych
i mostowych.

fot.
Prace zbrojarsko ciesielskie
podpory pośredniej mostu na
wysokości ok. 4-5m bez
zabezpieczenia pracowników
przed upadkiem z wysokości. Do
stanowisk pracy na wysokości
nie zapewniono bezpiecznego
dojścia.

W obszarze przygotowania pracowników do pracy najwięcej nieprawidłowości dotyczyło
dopuszczania do pracy bez odbycia instruktażu stanowiskowego na budowie (45% kontroli),
bez aktualnych orzeczeń lekarskich (31%) oraz przy braku wymaganych kwalifikacji do
obsługi ciężkiego sprzętu (3%).

W obszarze związanym z organizacją prac stwierdzono brak opracowania instrukcji
bezpiecznego wykonywania robót (52 % kontroli) i niewłaściwą ochronę przeciwporażeniową
instalacji i urządzeń elektrycznych (31%), w tym brak zabezpieczenia przewodów ułożonych
na drogach, po których poruszał się ciężki sprzęt, przed uszkodzeniem mechanicznym oraz
użytkowanie przedłużaczy elektrycznych z uszkodzoną izolacją przewodów lub gniazd
elektrycznych. Ponadto stwierdzono niewłaściwe składowanie materiałów budowlanych

58%

60%

76%

83%

92%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Brak zabezpieczenia ścian wykopów przed osunięciem

Brak poręczy ochronnych na rusztowaniu przy pomostach
roboczych

Brak zabezpieczenia i oznakowania stref niebezpiecznych

Brak zastosowania na stanowiskach pracy środków ochrony
zbiorowej przed upadkiem z wysokości

Brak bezpiecznych przejść i dojść do stanowisk pracy na
wysokości

% budów, na których stwierdzono nieprawidłowości



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OIP SZCZECIN W 2018 r.

- 38 -

(31%), głównie palet z materiałami budowlanymi ułożonymi „piętrowo” na niestabilnym
podłożu tj. piasku w stanie luźnym, gruncie organicznym itp., co stwarzało zagrożenie
przygniecenia osób pracujących w pobliżu.

Dopuszczanie pracowników do wykonywania pracy bez skutecznego zabezpieczenia
przed upadkiem z wysokości przy użyciu środków ochrony indywidualnej (42% kontroli)
dotyczyło w większości przypadków niestosowania lub niewłaściwego stosowania przez
pracowników środków ochrony indywidualnej tj. nie przypinanie uprzęży do punktów
kotwiących lub stosowanie linek bezpieczeństwa o długości dobranej do wysokości, na jakiej
wykonywano prace.

Niekompletność zaplecza higienicznosanitarnego lub jego całkowity brak stwierdzono
podczas 28% kontroli, zwłaszcza przy prowadzeniu robót liniowych rozciągniętych na długich
odcinkach związanych z wykonywaniem podbudowy pod drogę, w tym robót ziemnych
i instalacyjnych.

W wyniku kontroli wydano 148 decyzji, w tym 57 decyzji ustnych, 89 decyzji z rygorem
natychmiastowej wykonalności, 13 decyzji wstrzymania prac, 1 decyzję skierowania do
innych prac dotyczącą 1 osoby, 9 decyzji wstrzymania eksploatacji maszyn i urządzeń.
Do pracodawców skierowano 21 wniosków w wystąpieniach.

Za stwierdzone wykroczenia skierowano do sądu wnioski o ukaranie 2 osób, 13 osób
ukarano mandatami w łącznej wysokości 13000 zł, a w stosunku do 9 osób zastosowano
środki wychowawcze.

Ponadto informowano: Straż Graniczną i wojewodę o nielegalnym zatrudnieniu
cudzoziemców narodowości ukraińskiej, Powiatowy Nadzór Budowlany o wykonywaniu robót
bez wymaganej decyzji o pozwoleniu na budowę.

Na terenie budowy obwodnicy Wałcza w ciągu drogi ekspresowej S-10 przeprowadzono
dwie wspólne kontrole z funkcjonariuszami Policji.

Uzyskane efekty.
Wykonanie 51 decyzji pisemnych oraz 13 wniosków z wystąpień inspektorów pracy

poprawiło w sposób trwały warunki pracy dla 487* pracowników.
Zrealizowane decyzje i wnioski dotyczyły między innymi: przygotowania do pracy - 30

pracowników (wykonano 41% decyzji i 100% wniosków), organizacji prac budowlanych –
223 pracowników (64% decyzji, 100% wniosków), prac ziemnych – 9 pracowników (50%
decyzji), prac na wysokości – 25 pracowników (100% decyzji), prac z użyciem rusztowań –
27 pracowników (100% decyzji).

Wykonanie 57 decyzji ustnych przyczyniło się do poprawy w sposób doraźny warunków
pracy dla 458* pracowników.

4.1.2. Krótkie kontrole w budownictwie.

Celem kontroli była eliminacja nieprawidłowości stanowiących bezpośrednie zagrożenie
życia i zdrowia osób wykonujących prace budowlano-rozbiórkowe. Kontrole podejmowane
były przez inspektorów pracy, którzy przechodząc w pobliżu budowy widzieli zagrożenia
i natychmiast na nie reagowali. Czynności kontrolne prowadzone były także na skutek
anonimowych informacji przekazywanych do Inspektoratu PIP lub informacji
przekazywanych przez osoby postronne. Podejmowane przez inspektorów pracy działania

* pracowników liczonych tyle razy, ile razy badany problem ich dotyczył
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skutkowały eliminacją zagrożeń nie tylko dla osób świadczących pracę, ale także w wielu
przypadkach eliminacją zagrożeń zdrowia i życia dla osób postronnych.

Przeprowadzono 46 kontroli, w wyniku których wydano 90 decyzji nakazowych,
dotyczących 186 osób wykonujących prace budowlane w tym 32 decyzje pisemne i 58
ustnych. Po stwierdzeniu bezpośredniego zagrożenia dla życia i zdrowia osób wykonujących
prace budowlane wydano 38 decyzji wstrzymania prac, 10 decyzji skierowania osób do
innych prac, 7 decyzji wstrzymania eksploatacji maszyn, a 35 decyzji opatrzono rygorem
natychmiastowej wykonalności. Za stwierdzone wykroczenia 24 osoby ukarano mandatami
w łącznej wysokości 26100 zł, a wobec 22 osób zastosowano środki wychowawcze.
Do najistotniejszych nieprawidłowości ujawnionych podczas 85% kontroli należały:

- prowadzenie robót na wysokości przy braku środków ochrony zbiorowej skutecznie
zabezpieczających przed upadkiem,

- nie zapewnienie środków ochrony indywidualnej przy braku możliwości wykonania
ochron zbiorowych, albo niestosowanie przez osoby wykonujące prace budowlane
środków ochrony indywidualnej,

- eksploatowanie systemowych rusztowań budowlanych, które zmontowano niezgodnie
z wymaganiami instrukcji montażu i przepisami bhp.

Przyczyną stwierdzonych zagrożeń była niewłaściwa organizacja stanowisk pracy na
wysokości. W szczególności zaniechanie stosowania w pierwszej kolejności środków
ochrony zbiorowej (barier) zabezpieczających przed upadkiem, a preferowanie środków
ochrony indywidualnej, które faktycznie nie były używane podczas pracy. Ponadto mimo
wydania osobom pracującym szelek bezpieczeństwa, pracodawcy i przedsiębiorcy nie
przygotowali prowadnic w celu montażu liny umożliwiającej bezpieczne przemieszczanie się
przez pracownika w pionie i poziomie bez konieczności wypinania szelek. W takiej sytuacji
użycie środków ochrony indywidualnej sprowadzało się jedynie do założenia szelek, bez ich
bezpiecznego umocowania i w żaden sposób nie chroniło pracowników przed upadkiem
z wysokości.

Wykonanie rusztowań budowlanych niezgodnie ze sztuką budowlaną i dokumentacją
montażu spowodowane było wykonywaniem tych prac przez osoby nieuprawnione,
tj. nieposiadające przeszkolenia i kwalifikacji oraz brakiem odbioru zmontowanego
rusztowania przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. Najczęstszymi
nieprawidłowościami w zakresie montażu rusztowań było nie założenie poręczy ochronnych,
nie zamontowanie elementów służących do bezpiecznej komunikacji pionowej, a także nie
założenie wszystkich wymaganych pomostów roboczych.

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.

Ponowne kontrole na budowach podejmowano w sytuacji, gdy istniało duże
prawdopodobieństwo ponownego niestosowania środków ochrony zbiorowej lub
indywidualnej, a także przystąpienia do wykonywania prac w sposób niezgodny
z obowiązującymi przepisami, np. na rusztowaniach, które były dobudowywane lub
przestawiane, w wykopach, przy trwających robotach ziemnych. Ponowne kontrole
przeprowadzono w 18 przypadkach.

Wszystkie rekontrole budów potwierdziły pełną realizację wcześniej wydanych decyzji
i poprawę bezpieczeństwa w zakresie wykonywanych prac.
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4.1.3. Zagrożenia o charakterze publicznym.

Po uzyskaniu zgłoszeń telefonicznych i pisemnych o zagrożeniach, przeprowadzono 40
kontroli interwencyjnych w 38 podmiotach.

Zgłoszenia dotyczyły sytuacji stwarzających zagrożenie życia i zdrowia zarówno dla osób
wykonujących pracę, jak i dla osób postronnych, np. przechodniów, uczestników dróg
i mieszkańców osiedli, na terenie których wykonywane były różnego typu prace.

W 33 przypadkach zgłoszenia dotyczyły prowadzonych prac budowlano-montażowych,
w 3 przypadkach prac wykonywanych na bilbordzie reklamowym, w 2 przypadkach prac
pielęgnacyjnych zieleni (m.in. przycinanie, wycinanie drzew) oraz w 2 przypadkach placówek
handlowych.

W wyniku przeprowadzonych kontroli wydano 19 decyzji pisemnych i 67 decyzji ustnych.
Po stwierdzeniu bezpośredniego zagrożenia dla życia i zdrowia wydano: 9 decyzji
wstrzymania prac wykonywanych przez 9 pracowników i 8 usługobiorców, 10 decyzji
wstrzymania eksploatacji maszyn i urządzeń dotyczących 15 pracowników i 17 innych
osób świadczących usługi, 1 decyzję zakazu wykonywania prac dotyczącą 2 osób
świadczących usługi, 5 decyzji skierowania do innych prac 14 pracowników
i 2 usługobiorców.

Za stwierdzone wykroczenia 5 osób ukarano mandatami w łącznej wysokości 5000 zł za
popełnienie łącznie 7 wykroczeń, a w stosunku do 11 osób zastosowano środki
wychowawcze za łącznie 17 wykroczeń

Podjęte działania przyczyniły się nie tylko do wyeliminowania zagrożeń dla osób
wykonujących prace, ale również do poprawy bezpieczeństwa osób postronnych, które
mogły znaleźć się w obszarze 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 i elewacyjnych, czy dekarskich
prowadzonych nad ciągami komunikacyjnymi na osiedlach mieszkaniowych i ulicach;
zabezpieczenia balustradami wykopów i ich oświetlenia w porze nocnej, zapewnienia
właściwej eksploatacji urządzeń i instalacji urządzeń elektrycznych na placach budów.

Wykres 8. Główne nieprawidłowości i zagrożenia publiczne.
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4.1.4. Przestrzeganie przepisów bhp podczas usuwania wyrobów zawierających
azbest.

Przeprowadzono 7 kontroli u 10 przedsiębiorców, na rzecz których pracę świadczyło 38
osób, w tym 34 zatrudnione na podstawie umowy o pracę.

Ustalono, że 28 osób, w tym 24 pracowników wykonywało prace w narażeniu na
włókna azbestu. Prace te polegały m.in. na demontażu wyrobów azbestowo-cementowych
w budynkach. W jednym przypadku wyroby azbestowo-cementowe stanowiły
zabezpieczenie ogniowe komór wysokiego napięcia w lokomotywach.

Prace z azbestem wykonywało także 3 pracodawców.
Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości dotyczyły: nieopracowania lub

nieprawidłowego opracowania planu prac (4 przypadki), niewłaściwego pakowania
i oznakowania opakowanych odpadów azbestowych (4 przypadki), braku lub nieprawidłowo
dokonanej oceny ryzyka zawodowego (3 przypadki), nieprawidłowego doboru środków
ochrony indywidualnej do poziomu zagrożeń (2 przypadki).

W wyniku kontroli pracodawcom wydano 16 decyzji nakazowych, w tym 8 decyzji
ustnych, oraz skierowano do nich w wystąpieniach 10 wniosków. Stwierdzenie
bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia skutkowało wydaniem 1 decyzji wstrzymania
prac i 1 decyzji skierowania 4 osób do innych prac.

Za stwierdzone wykroczenia w stosunku do 4 osób zastosowano środki wychowawcze.
Pracodawcy wykonali 88% decyzji nakazowych i 90% 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 23 porady techniczne. Podmiotom zainteresowanym
przekazano materiały informacyjne i wydawnictwa Państwowej Inspekcji Pracy, m.in.:
„Azbest podręcznik dobrych praktyk” (wersja elektroniczna).

W ramach działalności prewencyjnej przeprowadzono 17 szkoleń dla rolników
indywidualnych, w których udział wzięło 270 osób. Podczas szkoleń inspektorzy poruszali
m.in. zagadnienia dotyczące zagrożeń powodowanych przez włókna azbestu, informowali
o programach prowadzonych przez gminy, o możliwości skorzystania z opracowanych przez
PIP publikacji informujących o zagrożeniach wynikających z obecności włókien azbestu,
które są dostępne w wersji elektronicznej na stronach internetowych PIP.

Podczas wizytacji gospodarstw rolnych inspektorzy ujawnili, że na dachach
eksploatowanych budynków mieszkalnych i gospodarczych znajdują się płyty azbestowo-
cementowe. W tych przypadkach rolnikom udzielono porad, informując ich o wymaganiach
prawnych dotyczących zgłaszania użytkowania wyrobów azbestowych i ich bezpiecznego
usuwania.

4.1.5. 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 14 podmiotach świadczących usługi z zakresu gospodarki
leśnej, w których pracę świadczyło 100 osób, w tym 90 pracowników, 10 osób na podstawie
umów zleceń, 2 osoby w ramach samozatrudnienia.
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W wyniku kontroli wydano 120 decyzji nakazowych i 100 wniosków w wystąpieniach.
Stwierdzenie bezpośrednich zagrożeń życia i zdrowia skutkowało wydaniem 2 decyzji
wstrzymania prac, 2 decyzji skierowania osób do innych prac, 9 decyzji wstrzymania
eksploatacji maszyn i urządzeń.

Za stwierdzone wykroczenia 5 osób ukarano mandatami w łącznej wysokości 5000 zł,
a w stosunku do 2 osób zastosowano środki wychowawcze. Ponadto skierowano 3 pisma
informujące Urząd Dozoru Technicznego o użytkowaniu urządzeń technicznych bez decyzji
zezwalającej na ich eksploatację.
Najistotniejsze nieprawidłowości stwierdzono w następujących obszarach:

- przygotowania pracowników do pracy, w tym: braku lub niewłaściwej oceny ryzyka
zawodowego, niewyposażenia pracowników w środki ochrony indywidualnej oraz ich
niestosowania, braku szkoleń bhp, głównie stanowiskowego, braku badań lekarskich;

- zapewnienia bezpieczeństwa na stanowiskach pracy, w tym: nie udostępnienia
instrukcji bhp na stanowiskach pracy, niewłaściwych metod ścinki drzew pilarkami,
złego stanu technicznego maszyn i urządzeń, głównie braku lub niesprawnych
urządzeń ochronnych zabezpieczających przed urazami;

- profilaktyki zdrowotnej, tj.: zapobiegania chorobom powodowanym warunkami
środowiska pracy, w tym: nie poddania pracowników badaniom przesiewowym
w kierunku boreliozy, nie poddania pracowników szczepieniom ochronnym przeciwko
kleszczowemu zapaleniu mózgu, nie dostarczenia zatrudnionym osobom środków
odstraszających kleszcze.

Przedsiębiorcy zrealizowali 105 decyzji oraz przyjęli do stosowania 90 wniosków. Uzyskano
efekty w zakresie:

- organizacji procesów pracy (8 firm, 34 osoby): oznakowania powierzchni roboczych,
wyznaczenia w sposób widoczny granic działek roboczych, poinformowania
pracowników przed rozpoczęciem pracy o bezpiecznej organizacji pracy, sprawowania
nadzoru nad prowadzonymi pracami i zatrudnianymi pracownikami;

- ścinki drzew pilarkami (7 firm, 12 osób): zapewnienia sprzętu pomocniczego do ścinki
i obalania drzew, np.; kliny, chwytaki oraz stosowania tego sprzętu, zapewnienia
właściwych parametrów pniaków ścinanych drzew, usunięcia nabiegów korzeniowych
przeszkadzających, a także zapewnienia ścieżek oddalania;

- stanu technicznego maszyn i urządzeń (8 firm, 12 osób): zapewnienia urządzeń
ochronnych dla 9 pilarek, tj. hamulca piły łańcuchowej, wychwytnika łańcucha
i właściwego napięcia łańcucha tnącego, zapewnienia w 3 ciągnikach rolniczych osłon
przekładni pasowych, a w 2 żurawiach osłon napędów linowych, a także zapewnienie
w 1 harwesterze oświetlenia i uzyskania decyzji UDT zezwalającej na eksploatację
4 urządzeń podlegających dozorowi;

- wyposażenia w środki ochrony indywidualnej (13 firm, 48 osób): hełmy ochronne,
spodnie antyprzecięciowe do prac piłą łańcuchową, obuwie ochronne, a także
zapewnienia stosowania wydanych środków i ich właściwej konserwacji oraz ustalenia
w dokumentach norm i zasad przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków
ochrony indywidualnej;

- przygotowania pracowników i usługobiorców do bezpiecznego wykonania pracy
poprzez: przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego, wdrożenie działań
profilaktycznych i poinformowanie pracowników o ryzyku oraz zasadach ochrony przed
zagrożeniami (11 firm, 56 osób); poddania pracowników i usługobiorców szkoleniom
w zakresie bhp oraz uzupełnienia programów szkoleń o faktycznie występujące
zagrożenia i sposoby bezpiecznego wykonania pracy (11 firm, 39 osób);
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- wydania i udostępnienia instrukcji bezpiecznego wykonywania pracy i postępowania
w sytuacjach awaryjnych (11 firm. 52 osoby); poddania pracowników i usługobiorców
badaniom lekarskim i uzyskania orzeczeń o braku przeciwwskazań do wykonywania
pracy (9 firm, 36 osób);

- zapewnienia w miejscu wykonywania pracy w lesie pierwszej pomocy przedmedycznej
(8 firm, 44 osoby) poprzez wyznaczenie i przeszkolenie osób do udzielania I pomocy
i zapewnienie apteczek.

W opinii inspektorów pracy nadzorujących prace w leśnictwie dla poprawy stanu
bezpieczeństwa niezbędne są działania legislacyjne, w szczególności:

- zmiana przepisów dotyczących szczepienia pracowników dopuszczających odmowę
pracownika poddania się szczepieniom ochronnym zaliczanym do zalecanych, w myśl
ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób
zakaźnych u ludzi, gdyż jest to wykorzystywane przez pracodawców jako argument do
niedopełniania obowiązków wynikających z art. 207 §2 pkt 4 oraz art. 227 § 1 Kodeksu
pracy i § 16 ust. 1 rozporządzenia w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla
zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo
narażonych na te czynniki;

- zmiana rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu
niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej, w szczególności podniesienie jakości
szkoleń uprawniających do pracy pilarką poprzez ograniczenie stosowania technik
szkolenia na odległość oraz przeprowadzenie egzaminu przez komisję powołaną przez
niezależny organ zewnętrzny;

- zmiana rozporządzenia w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny
pracy w zakresie ograniczenia możliwości szkoleń pracodawców w formie
samokształcenia kierowanego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na
odległość, co wpływa na niską jakość szkoleń i brak faktycznej wiedzy pracodawców;

- uszczegółowienie przepisu art. 208 §1 pkt 3 Kodeksu pracy zobowiązującego do
ustalenia zasad współdziałania przez pracodawców zatrudniających pracowników
jednocześnie w tym samym miejscu o zagadnienia, których mają dotyczyć
przedmiotowe ustalenia.

4.1.6. Ograniczanie zagrożeń zawodowych w zakładach produkujących wyroby
tartaczne i wyroby z drewna.

Kontrolowano 35 podmiotów, w których pracę świadczyły 1192 osoby,  w  tym  1138
pracowników.

W celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości podmiotom kontrolowanym
wydano 661 decyzji nakazowych oraz 201 wniosków w wystąpieniach. Za popełnione
wykroczenia 4 osoby ukarano mandatami, a w stosunku do 9 osób zastosowano środki
oddziaływania wychowawczego.
Nieprawidłowości stwierdzono w 45% zakładach. Dotyczyły one w szczególności:

- niepełnej oceny ryzyka zawodowego (66% podmiotów),
- nierealizowania zadań przez powołaną służbę bezpieczeństwa i higieny pracy (51%

podmiotów), w tym nieprowadzenia w ogóle lub prowadzenia niesystematycznych
kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy (46%),

- braku badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia występujących
w środowisku pracy (46% podmiotów),
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- niezapewnienia pracownikom instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy prowadzonych
procesów technologicznych oraz użytkowanych maszyn i urządzeń (77% podmiotów),

- eksploatowania urządzeń i instalacji elektrycznych w stanie stwarzającym zagrożenie
dla pracowników (49% podmiotów),

- użytkowania maszyn i urządzeń technicznych bez właściwych urządzeń ochronnych
(97% podmiotów), a także bez oznakowania elementów sterowniczych (49%).

Wykonanie środków prawnych przełożyło się na poprawę bezpieczeństwa pracy. Uzyskane
efekty:

- dokonanie oceny ryzyka związanego z możliwością wystąpienia w środowisku pracy
atmosfery wybuchowej u 3 pracodawców zatrudniających 96 pracowników,

- przeprowadzenie przez 11 pracodawców oceny ryzyka zawodowego dla 314
pracowników,

- opracowanie i wdrożenie przez 5 pracodawców programów ograniczenia narażenia
234 pracowników na czynniki szkodliwe dla zdrowia, w tym hałas,

- zabezpieczenie 56 pracowników przed możliwością upadku z wysokości lub
wpadnięcia do niezabezpieczonych otworów technologicznych u 7 pracodawców,

- opracowanie i udostępnienie 271 pracownikom instrukcji bezpieczeństwa i higieny
pracy,

- zlikwidowanie zagrożeń związanych z nieprawidłową eksploatacją urządzeń i instalacji
elektrycznych u 16 pracodawców,

- zapewnienie odpowiednich urządzeń ochronnych eliminujących dostęp do stref
niebezpiecznych w 89 maszynach, co dotyczyło 277 pracowników u 29 pracodawców.

4.1.7. Bezpieczeństwo w przemyśle.

Celem kontroli było sprawdzenie stopnia przestrzegania przepisów prawa pracy,
w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach
prowadzących działalność przemysłową.

Kontrolami objęto 46 zakładów różnych branż zajmujących się m.in. wytwarzaniem
konstrukcji metalowych, wytwarzaniem tworzyw sztucznych, wytwarzaniem wyrobów
budowlanych z betonu, wytwarzaniem wyrobów stolarskich, obróbką mechaniczną
elementów metalowych, obróbką metali i nakładaniem na nie powłok malarskich - w sumie
reprezentujących 27 rodzajów działalności, zatrudniających 3289 pracowników, w tym
1037 kobiet oraz 13 pracowników młodocianych. Kontrole te miały charakter kompleksowy,
w szczególności w zakresie technicznego bezpieczeństwa pracy.

5 zakładów objęto dodatkowo szczegółową kontrolą w zakresie stosowanych
w procesach produkcyjnych substancji chemicznych i ich mieszanin, w tym o działaniu
rakotwórczym lub mutagennym.
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Tabela 1. Zakłady przemysłowe i ich pracownicy objęci kontrolami wg rodzaju działalności.

Lp. Rodzaj działalności
Ilość

skontrolowanych
zakładów

Ilość
zatrudnionych
pracowników

1 Produkcja konstrukcji metalowych i ich części 7 252
2 Produkcja tworzyw sztucznych 4 550
3 Obróbka mechaniczna elementów metalowych 4 311
4 Obróbka metali i nakładanie powłok na metale 4 280
5 Produkcja wyrobów budowlanych z betonu 4 73
6 Produkcja wyrobów stolarskich i ciesielskich dla

budownictwa
2 118

7 Pozostałe branże 21 1 705

Zakresem kontroli objęto przestrzeganie przez pracodawców przepisów w aspekcie
m.in.: przygotowania pracowników do pracy, przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego
związanego z wykonywanymi przez pracowników pracami, czynników szkodliwych dla
zdrowia występujących w środowisku pracy, stanu technicznego i wyposażenia pomieszczeń
pracy, stanu technicznego użytkowanych maszyn i urządzeń technicznych, a także
przestrzegania procedur ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.

W kontrolowanej grupie zakładów stwierdzono wystąpienie w latach 2015-2018 213
wypadków przy pracy (74 wypadków w 2015 r., 69 wypadków w 2016 r., 70 wypadków
w 2017 r.) dlatego podczas czynności kontrolnych inspektorzy pracy zajmowali się także
oceną prawidłowości sporządzenia dokumentacji powypadkowej, oceną prawidłowości
ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz kontrolą stosowania środków
zapobiegających tym wypadkom.

W wyniku przeprowadzonych kontroli inspektorzy pracy wydali łącznie 954 decyzje oraz
skierowali 365 wniosków w wystąpieniach. Stwierdzenie bezpośredniego zagrożenia życia
i zdrowia podczas kontroli skutkowało wydaniem: 11 decyzji wstrzymania prac, 7 decyzji
skierowania 4 pracowników do innych prac oraz 66 decyzji wstrzymania eksploatacji
maszyn.

Najwięcej nieprawidłowości stanowiących podstawę wydania środków prawnych
dotyczyło: organizacji stanowisk pracy (183 decyzje), wyposażenia maszyn i urządzeń
technicznych w osłony zabezpieczające przed urazami (166 decyzji), transportu
i magazynowania (114 decyzji) oraz obiektów, pomieszczeń pracy i użytkowanych instalacji
(110 decyzji).

Wg posiadanej wiedzy na dzień 31.01.2019 r. 69% wydanych decyzji nakazowych
zostało wykonanych. Pozwoliło to zwiększyć bezpieczeństwo pracy pracowników, m.in.
poprzez: poprawę stanu technicznego pomieszczeń pracy i pomieszczeń higieniczno-
sanitarnych; wyposażenie pracowników w sprawne, posiadające właściwości ochronne
środki ochrony indywidualnej; oznakowanie miejsc niebezpiecznych stwarzających ryzyko
kolizji z przeszkodami, potknięcia się, upadku lub uderzenia; wyposażenie maszyn w osłony
lub inne urządzenia ochronne eliminujące dostęp do stref niebezpiecznych; ustalenie zasad
wykonywania prac transportowych oraz zasad składowania i magazynowania materiałów.

W ramach przeprowadzonych kontroli pracodawcom udzielono łącznie 70 porad
z zakresu technicznego bezpieczeństwa pracy oraz 17 porad prawnych.
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4.1.8. REACH i CLP.

Celem kontroli było sprawdzenie przestrzegania przepisów 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) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów oraz rozporządzenia WE
1272/2008 (tzw. rozporządzenia CLP), w sprawie klasyfikacji oznakowania i pakowania
substancji i mieszanin chemicznych u podmiotów, stosujących te substancje/mieszaniny,
jako „dalsi użytkownicy”.

Kontrolowano także przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przy
pracach w narażeniu na czynniki chemiczne. Przeprowadzono 9 kontroli u 9 pracodawców
prowadzących min. oczyszczalnie ścieków. Kontrole dotyczyły stanowisk pracy, na których
w warunkach narażenia na działanie niebezpiecznych czynników chemicznych, pracę
wykonywało łącznie 61 pracowników.
W kontrolowanych podmiotach stosowano łącznie 66 chemikaliów niebezpiecznych, w tym
26 substancji i 40 mieszanin stwarzających zagrożenia.

W wyniku kontroli w zakresie przestrzeganie przepisów rozporządzenia REACH
i przepisów bhp przy stosowaniu i magazynowaniu chemikaliów wydano 111 decyzji
nakazowych, w tym 92 decyzje pisemne i 19 ustnych zrealizowanych podczas kontroli, a do
pracodawców skierowano wystąpienia zawierające 19 wniosków.
W związku z nieprzestrzeganiem przepisów rozporządzenia CLP wydano 22 decyzje
nakazowe, w tym 5 decyzji ustnych i 3 wnioski w wystąpieniach.
Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły głównie:

- braku identyfikacji i oceny rodzaju zagrożeń powodowanych przez niebezpieczne
czynniki chemiczne w tym rakotwórcze, wskutek czego nie stosowano adekwatnych
środków ochrony przed tymi zagrożeniami,

- nie informowania pracowników o zagrożeniach chemicznych oraz o metodach unikania
takich zagrożeń, a także szkolenia stanowiskowego pracowników bez uwzględnienia
zagrożeń chemicznych,

- braku lub niewłaściwego oznakowania informacyjno-ostrzegawczego miejsc
składowania chemikaliów, a także braku oznakowania zbiorników i pojemników
produkcyjnych z mieszaninami chemicznymi,

- braku aktualnych kart charakterystyki mieszanin chemicznych.
We wszystkich 9 zakładach realizacja wydanych środków prawnych doprowadziła do ogólnej
poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy w narażeniu na niebezpieczne czynniki
chemiczne.
W szczególności, uzyskane efekty, to:

- w 7 zakładach dokonano oceny i analizy zagrożeń powodowanych przez stosowane
niebezpieczne czynniki chemiczne,

- w 3 zakładach uzyskano aktualne karty charakterystyki chemikaliów,
- w 6 zakładach wyposażono pracowników w gogle chroniące oczy i rękawice chroniące

dłonie przed czynnikami o własnościach żrących,
- w 9 zakładach oznakowano łącznie 10 zbiorników i pojemników produkcyjnych oraz

miejsca przechowywania chemikaliów znakami informacyjno-ostrzegawczymi,
- w 9 zakładach dokumenty wewnątrzzakładowe: oceny ryzyka zawodowego, programy

szkoleń bhp, instrukcje bhp i procedury dotyczące wykonywania prac szczególnie
niebezpiecznych uzupełniono o informacje o warunkach bhp przy stosowaniu
niebezpiecznych chemikaliów.
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4.1.9. Kontrole wynikające z ustawy Prawo energetyczne - w zakresie paliw ciekłych.

Rok 2018 był pierwszym rokiem realizacji przez organy Państwowej Inspekcji Pracy
kontroli, których celem było sprawdzenie spełnienia przez przedsiębiorców obowiązku
wynikającego z art. 23r ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne,
w zakresie: posiadania koncesji odpowiedniej do prowadzonej działalności gospodarczej,
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 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.

Czynnościami kontrolnymi objęto 4 pracodawców, których podstawowym przedmiotem
działalności gospodarczej była sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na
stacjach paliw.
Z uwagi na wąski zakres i przedmiot kontroli czynności kontrolne obejmujące ocenę realizacji
obowiązku wynikającego z art. 23r ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo
energetyczne były realizowane łącznie z oceną przestrzegania przepisów prawa pracy,
w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Podczas kontroli inspektorzy pracy nie stwierdzili nieprawidłowości.
Podmiotom kontrolowanym Urząd Regulacji Energetyki udzielił koncesji na obrót

paliwami ciekłymi: benzynami silnikowymi i olejami napędowymi. Posiadane koncesje
odpowiadały rodzajowi prowadzonej przez przedsiębiorców działalności. Przedsiębiorcy
spełniali warunki określone w udzielonej koncesji oraz zgodnie z nowo nałożonym
obowiązkiem zgłosili do URE sprawozdanie o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw
ciekłych wykorzystywanej do prowadzonej działalności.

W jednym przypadku do URE skierowano zawiadomienie o podejrzeniu niedopełnienia
przez kontrolowanego przedsiębiorcę w pełnym zakresie obowiązku informującego o
rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej do prowadzonej
działalności. Czynności kontrolne w ww. zakresie będą kontynuowane w latach kolejnych.

4.1.10. Przestrzeganie przepisów ustawy o produktach biobójczych.

Przestrzeganie przepisów ustawy o produktach biobójczych kontrolowano
w 8 podmiotach stosujących produkty biobójcze, zajmujących się poprawą kondycji fizycznej,
tj. salonach fitness, studiach urody i SPA. Kontrolami objęto 45 pracowników, w tym 31
kobiet. We wszystkich kontrolowanych podmiotach stwierdzono nieprawidłowości.
Do pracodawców skierowano 65 decyzji i 9 wniosków, wszystkie zostały wykonane.

Stwierdzono głównie nieprawidłowości formalno-prawne w zakresie kart charakterystyki
mieszanin chemicznych, dokumentacji oceny ryzyka zawodowego oraz instrukcji stosowania
produktów biobójczych. Pozostałe nieprawidłowości dotyczyły braku odpowiednich środków
ochrony indywidualnej rąk i oczu.
Efekty osiągnięte w wyniku kontroli:

- w 2 podmiotach dla 4 pracowników zapewniono natryski ratunkowe przy dozowaniu
produktów biobójczych o działaniu żrącym na skórę,
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- w 5 firmach wyposażono 11 pracowników w środki ochrony indywidualnej zgodne
z wymogami kart charakterystyki produktów,

- w 6 podmiotach wydano dla 36 pracowników instrukcje postępowania z produktami
biobójczymi, a w 4 podmiotach dla 17 osób instrukcje postępowania w sytuacjach
awaryjnych,

- w 6 podmiotach, dla 32 pracowników dokonano oceny lub aktualizacji oceny ryzyka
stwarzanego przez czynniki chemiczne, w tym produkty biobójcze,

- w 4 podmiotach oznakowano miejsca przechowywania i składowania produktów
biobójczych, sklasyfikowanych jako niebezpieczne/ stwarzające zagrożenie,

- w 2 podmiotach dla 19 pracowników zapewniono aktualne karty charakterystyki
produktów biobójczych,

- w magazynie podchlorynu sodu stosowanego do uzdatniania wody basenowej
zapewniono wymaganą przepisami wymianę powietrza.

4.1.11. Bezpieczeństwo w zakładach o wysokiej skali zagrożeń.

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

Przeprowadzono 31 kontroli podmiotów, w których według statystyk z roku 2017,
w warunkach zagrożenia pracę wykonywało 1016 pracowników i wydarzyło się łącznie 418
wypadków przy pracy w tym 3 wypadki ciężkie. Dobór podmiotów do kontroli uwzględniał
następujące kryteria:

- zakłady, w których odnotowano najwięcej wypadków przy pracy – przeprowadzono 21
kontroli i 3 rekontrole,

- zakłady charakteryzujące się wysokimi wskaźnikami zagrożeń zawodowych (tzw.
zakłady pod wzmożonym nadzorem) – przeprowadzono 4 kontrole, w tym 2 rekontrole,

- zakłady o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej –
1 kontrola firmy z branży paliwowej, 1 kontrola firmy z branży azotowej, 1 kontrola firmy
z branży energetycznej.

W wyniku czynności kontrolnych wydano 233 decyzje nakazowe i skierowano 109
wniosków w wystąpieniach. Decyzje i wnioski inspektorów pracy dotyczyły zakładowych
procedur: oceny ryzyka zawodowego, prowadzenia bieżących kontroli stanu bhp
w zakładzie, przygotowania pracowników do pracy, prac szczególnie niebezpiecznych
i prowadzenia przez pracodawców kontroli użytkowanych maszyn pod względem spełnienia
minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa.

Realizacja wydanych środków prawnych spowodowała poprawę stanu praworządności
i warunków pracy dla 20 875 pracowników (liczonych tyle razy, ile razy środki prawne ich
dotyczyły).

Dokonano podsumowania 3-letniego okresu sprawowania wzmożonego nadzoru nad
pracodawcami. W kontrolowanych zakładach podczas 3-letniego okresu nadzoru osiągnięto
oczekiwaną poprawę warunków pracy. W latach 2015-2018 pracodawcy dokonali
przebudowy niektórych pomieszczeń produkcyjnych. W wielu zmodernizowanych
pomieszczeniach produkcyjnych zainstalowano nowe maszyny i urządzenia. Modernizacja
poszczególnych pomieszczeń produkcyjnych, oprócz reorganizacji linii produkcyjnych,



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OIP SZCZECIN W 2018 r.

- 49 -

dotyczyła również zmiany lokalizacji przegród budowlanych (ścian) pomieszczeń hal
produkcyjnych, co zwiększało kubaturę pomieszczeń pracy. Dokonano także wymiany
podłóg, które pokryte zostały nowym materiałem umożliwiającym ich łatwe utrzymanie
w czystości oraz ograniczającym ryzyko poślizgu. Modernizacji poddano instalacje
elektryczne w obiektach zasilające eksploatowane maszyny i urządzenia zlokalizowane
w pomieszczeniach pracy. Dokonano reorganizacji transportu wyrobów pomiędzy działami
produkcyjnymi. Wyeliminowano w wielu miejscach transport ręczny prowadzony przy użyciu
ręcznych wózków kołowych, zastępując je transportem taśmowym.

4.1.12. Kontrole wyrobów: maszyn, urządzeń technicznych, środków ochrony
indywidualnej w zakresie oceny ich zgodności z wymaganiami zasadniczymi.

W ramach nadzoru rynku przeprowadzono 80 kontroli sprawdzających, czy maszyny
i urządzenia techniczne znajdujące się na wyposażeniu stanowisk pracy w zakładach oraz
środki ochrony indywidualnej wydane pracownikom, które zostały wprowadzone do obrotu
lub oddane do użytku po 1 maja 2004 r. są zgodne z zasadniczymi i innymi wymaganiami,
określonymi w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności.

Kontrolowane wyroby podlegały przepisom odpowiednich rozporządzeń w sprawie
zasadniczych wymagań implementujących do prawa polskiego postanowienia 4. dyrektyw
nowego podejścia, tj. dyrektywy 2006/42/WE (tzw. maszynowej), dyrektywy 89/686/EWG
(dotyczącej środków ochrony indywidualnej), dyrektywy 97/23/WE (dotyczącej urządzeń
ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych), dyrektywy 2014/35/UE dla sprzętu
elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia.

Podczas kontroli pracodawców sprawdzano konkretne rodzaje wyrobów - były to
podnośniki stacjonarne użytkowane w warsztatach samochodowych oraz obuwie
o cechach ochronnych. Prowadzono także kontrole sprawdzające, po uzyskaniu od innych
organów nadzoru nad warunkami pracy lub organów celnych informacji o podejrzeniu
niespełnienia wymagań zasadniczych przez konkretne wyroby. W kilku przypadkach
czynności kontrolne spowodowane były wypadkami przy pracy, do których doszło podczas
użytkowania nowych maszyn. Kontrolami objęto w przeważającej ilości wyroby
wyprodukowane w Polsce, ale w kilkunastu przypadkach były to wyroby sprowadzone spoza
krajów UE, w szczególności z Chin.

Ocenie zgodności z zasadniczymi i innymi wymaganiami poddano ogółem 96 wyrobów.
W zdecydowanej większości były to maszyny - 74, w tym 26 to specjalistyczne podnośniki do
obsługi pojazdów. Przedmiotem kontroli były także środki ochrony indywidualnej - obuwie
ochronne (20 różnych typów i modeli różnych producentów), jedno urządzenie elektryczne
i jedno urządzenie zakwalifikowane do urządzeń ciśnieniowych.
Wśród 96 skontrolowanych wyrobów, 63 wyroby (66%) zostały zakwestionowane.

Niespełnienie zasadniczych i innych wymagań w kontrolowanych maszynach polegało
zarówno na wykonaniu maszyn niezgodnie z wymaganiami przepisów
i specjalistycznych norm zharmonizowanych, np. na niezapewnieniu odpowiednich
urządzeń ochronnych eliminujących dostęp do strefy niebezpiecznej, na nieopisaniu
elementów sterowniczych maszyn, na umieszczeniu na maszynach informacji słownych,
w tym ostrzeżeń istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa pracy i eksploatacji,
sporządzonych wyłącznie w językach obcych, braku oznakowania CE, ale także na
niesporządzeniu prawidłowej dokumentacji technicznej towarzyszącej maszynie,
w tym instrukcji obsługi maszyny.
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W odniesieniu do obuwia ochronnego kontrole wykazały nieprawidłowości polegające
w szczególności na niedostarczeniu pracodawcy (łącznie z wyrobem) instrukcji jego
użytkowania oraz na istotnych brakach w treści instrukcji.

Zdaniem inspektorów pracy przyczyn stwierdzanych nieprawidłowości należy doszukiwać
się zarówno po stronie producentów wyrobów (upoważnionych przedstawicieli,
dystrybutorów wyrobów), jak i po stronie pracodawców użytkowników wyrobów. Producenci,
importerzy oraz dystrybutorzy wyrobów posiadają niedostateczną znajomość przepisów,
norm i procedur obowiązujących w ramach systemu oceny zgodności, gdyż w ostatnich
latach przepisy regulujące tę materię uległy istotnym modyfikacjom. Niestety także
pracodawcy wyposażając stanowiska pracy w nowe maszyny i urządzenia techniczne chcąc
ograniczyć koszty zakupu nie egzekwują od producentów lub dostawców pełnego
wyposażenia maszyn w osłony lub inne urządzenia ochronne oraz dostarczenia pełnej
dokumentacji techniczno-ruchowej, w tym instrukcji bhp niezbędnej do prawidłowej
eksploatacji maszyny.

W razie niezgodności z wymaganiami zasadniczymi niepowodujących poważnego
zagrożenia lub możliwych do szybkiego wyeliminowania występowano pisemnie do
producentów, dystrybutorów, upoważnionych przedstawicieli producentów o ich usunięcie
dobrowolne, bądź wycofanie wyrobów z obrotu lub użytku.
W wielu przypadkach pisma okazały się wystarczające i wskazane podmioty podjęły się
dobrowolnie usunąć stwierdzone niezgodności.

W kilku przypadkach ze względu na występowanie bezpośredniego zagrożenia dla
zdrowia lub życia pracowników - już w trakcie kontroli inspektorzy pracy byli zmuszeni
wydać decyzje nakazowe zobowiązujące użytkowników do usunięcia w maszynach
stwierdzonych naruszeń bhp, w tym decyzje wstrzymujące ich eksploatację.

W 6 przypadkach, ze względu na istotne nieprawidłowości stwierdzone w wyrobach,
Okręgowy Inspektor Pracy w Szczecinie wszczął postępowanie administracyjne
zobowiązujące podmiot kontrolowany do usunięcia stwierdzonych niezgodności
z zasadniczymi wymaganiami w wyznaczonym terminie.

W pozostałych sprawach dokumentacje z kontroli wyrobu przekazywano właściwemu
terytorialnie okręgowemu inspektorowi pracy w celu wszczęcia w stosunku do producenta
wyrobu postępowania administracyjnego lub podjęcia innych działań przewidzianych
przepisami prawa.

W wyniku podjętych działań zostały wyeliminowane niezgodności z zasadniczymi lub
innymi wymaganiami w 26 wyrobach, w tym w 19 maszynach oraz w 7 środkach ochrony
indywidulanej tj. obuwiu ochronnym. W szczególności wystawiono lub poprawiono deklaracje
zgodności WE wyrobów, zapewniono prawidłowe oznakowanie identyfikacyjne oraz
oznakowanie CE, zapewniono lub uzupełniono instrukcje obsługi lub ich tłumaczenie na
język polski, usunięto niezgodności dotyczące budowy/wykonania maszyn poprzez
zastosowanie osłon lub innych urządzeń ochronnych, zapewniono na konstrukcji maszyn
wymagane ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa pracy sporządzone w języku polskim
w miejsce poprzednich ostrzeżeń w językach obcych.
Z posiadanych informacji, dla pozostałej grupy zakwestionowanych wyrobów działania
naprawcze są w toku.
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Przykłady uzyskanych efektów obrazują fotografie.

fot.
Ramię podnośnika
samochodowego nożycowego -
rysunki z opisami zagrożeń w
języku angielskim.

fot.
Efekt - nowa naklejka
z rysunkami i opisem w języku
polskim
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4.2. KONTROLE WYBRANYCH ZAGADNIEŃ BHP I PRAWA PRACY.

4.2.1. Pierwsza kontrola.

Zgodnie z założeniami przyjętymi w Państwowej Inspekcji Pracy pierwsza kontrola, co
do zasady ma mieć charakter instruktażowy. Powinna wskazywać problemy występujące
w zakładzie, a także podnieść świadomość pracodawców w zakresie ciążących na nich
obowiązków. W roku bieżącym 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 informacyjnymi i publikacjami, dostępnymi zarówno w postaci wydawnictw
papierowych, jak i materiałów elektronicznych do pobrania ze stron internetowych PIP.

Przeprowadzono 344 kompleksowe kontrole w zakładach, w których pracę świadczyło
łącznie 3468 osób, w tym 2482 pracowników. Większość kontroli - 271 dotyczyło
mikroprzedsiębiorców (podmiotów zatrudniających do 9 osób).

W zakresie przestrzegania zagadnień dotyczących stosunku pracy najczęściej
powtarzające się uchybienia dotyczyły nieprowadzenia w ogóle, bądź nieprawidłowego
prowadzenia akt osobowych, co stwierdzono podczas kontroli 98 firm. Istotne i często
powtarzające się nieprawidłowości to: nieprowadzenie kart ewidencji przydziału odzieży
i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, co stwierdzono w 67 firmach; błędy
w zawartych z pracownikami umowach o pracę w 32 podmiotach. Nieprawidłowe
rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem stwierdzono w 35 zakładach pracy,
w szczególności: niezachowanie formy pisemnej złożonego przez pracodawcę oświadczenia
o rozwiązaniu umowy o pracę za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia, nieterminowe
wydanie pracownikowi świadectwa pracy (39 pracodawców), błędnie sporządzone
świadectwo pracy, co stwierdzono podczas 24 kontroli.

Analiza zagadnień dotyczących czasu pracy wykazała, że najczęstszymi uchybieniami
pracodawców, którzy nie byli zobowiązani do wprowadzenia w życie regulaminu pracy, było
nieustalenie obwieszczenia określającego systemy i rozkłady czasu pracy oraz okresy
rozliczeniowe, dotyczyło to 136 pracodawców. Ponadto podczas 105 kontroli stwierdzono
nieprawidłowości w zakresie prowadzenia kart ewidencji czasu pracy. Kontrola zagadnień
dotyczących zapewnienia przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy wykazała
nieprawidłowości w 19 zakładach pracy - dotyczyły one 204 pracowników, natomiast w 13
zakładach stwierdzono niesporządzanie rozkładów czasu pracy na rzecz 83 pracowników.

Kontrole w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy dotyczących wynagrodzeń za
pracę i innych świadczeń związanych ze stosunkiem pracy wykazały, że najczęściej
występującymi nieprawidłowościami było nieterminowe wypłacanie wynagrodzeń za pracę,
co stwierdzono u 36 pracodawców, nieprawidłowe ich naliczenie, bądź wypłacanie po
terminie (później niż w dniu rozwiązania stosunku pracy) ekwiwalentu pieniężnego za
niewykorzystany urlop wypoczynkowy (37 firm, 76 pracowników). W 33 zakładach pracy
stwierdzono przypadki niewypłacania bądź nieprawidłowego naliczenia wynagrodzenia
i dodatków za pracę wykonywaną w godzinach nadliczbowych. W 13 zakładach pracy
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stwierdzono naruszenie prawa w zakresie wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za używanie
przez pracowników własnej odzieży i obuwia roboczego (dotyczyło to 40 pracowników),
natomiast w 38 podmiotach nie wypłacono łącznie 191 pracownikom ekwiwalentu
pieniężnego za pranie odzieży roboczej wykonywane przez pracownika we własnym
zakresie.

Nieprawidłowości w zakresie wypłacania osobom świadczącym pracę na podstawie
umów cywilnoprawnych stawki minimalnej wynagrodzenia za pracę stwierdzono podczas 50
kontroli - dotyczyły one 100 osób.
W zakresie urlopów wypoczynkowych najczęściej powtarzającymi się uchybieniami były:
niezapewnienie, aby co najmniej jedna część urlopu obejmowała 14 kolejnych dni
kalendarzowych, co stwierdzono u 26 pracodawców; nieudzielenie urlopu wypoczynkowego
w roku kalendarzowym, w którym pracownik nabył do niego prawo a także nieudzielenie
zaległego urlopu wypoczynkowego do końca września następnego roku kalendarzowego,
co stwierdzono w 17 firmach.

Kontrole legalności zatrudnienia i wykonywania innej pracy zarobkowej oraz zatrudniania
cudzoziemców wykazały, że istotnymi nieprawidłowościami były: niepotwierdzenie na piśmie
przed dopuszczeniem do pracy rodzaju i warunków zawartej umowy o pracę
(32 pracodawców) a także niezgłoszenie, bądź nieterminowe zgłoszenie osób świadczących
pracę do ubezpieczenie społecznego, co stwierdzono w przypadku 101 podmiotów
(138 osób). 16% podmiotów nieterminowo odprowadzało składki na Fundusz Pracy.
Kontrolowani pracodawcy nie przestrzegali przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
w szczególności dotyczących przygotowania pracowników do wykonywania pracy. U 44%
pracodawców stwierdzono uchybienia w zakresie szkoleń pracowników w dziedzinie bhp.
W 48 przypadkach sami pracodawcy nie odbyli wymaganego szkolenia okresowego
w dziedzinie bhp. W 28% kontrolowanych zakładach stwierdzono, że osoby wykonujące
pracę nie posiadały orzeczeń o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania
określonej pracy. Częste uchybienia stwierdzane w trakcie kontroli w zakresie oceny ryzyka
zawodowego dotyczyły:

- niedokonania w ogóle oceny ryzyka zawodowego dla poszczególnych prac
wykonywanych na poszczególnych stanowiskach pracy i niesporządzenia
dokumentacji oceny ryzyka zawodowego,

- niezastosowania niezbędnych środków profilaktycznych,
- niepoinformowania pracowników o ryzyku zawodowym.

39% pracodawców nie ustaliło rodzajów środków ochrony indywidualnej oraz odzieży
i obuwia roboczego, których stosowanie przez pracowników podczas pracy jest niezbędne.
W 20 zakładach nie dopełniono obowiązku dostarczenia pracownikom odzieży i obuwia
roboczego. Często stwierdzano także nieprawidłowości dotyczące dostarczania
pracownikom nieodpłatnie środków ochrony indywidualnej, które mają ich zabezpieczyć
przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących
w środowisku pracy.

W 63 zakładach (18,3% kontrolowanych) stwierdzono nieprawidłowości dotyczące
pomieszczeń pracy znajdujących się w użytkowanych przez przedsiębiorców obiektach
budowlanych. Nieprawidłowości dotyczące stanu technicznego instalacji i urządzeń
elektrycznych, w tym brak dokonania pomiarów w zakresie skuteczności zastosowanej
ochrony przeciwporażeniowej stwierdzono prawie u 25% pracodawców.
W zakresie organizacji zaplecza higieniczno-sanitarnego inspektorzy pracy stwierdzili
nieprawidłowości w 25 zakładach stacjonarnych.
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W 30 zakładach stwierdzono nieprawidłowości dotyczące eksploatacji maszyn i urządzeń
technicznych, w tym rusztowań budowlanych. Do najczęstszych uchybień związanych
z eksploatacją maszyn zaliczyć należy brak osłon lub innych urządzeń ochronnych,
eliminujących dostęp do stref niebezpiecznych maszyn oraz nieudostępnienie pracownikom
pisemnych instrukcji użytkowanych maszyn. Uchybienia w powyższym zakresie stwierdzono
głównie w podmiotach zatrudniających do 9 pracowników. Najwięcej decyzji wstrzymania
eksploatacji maszyn wydano w zakładach z branży budowlanej (29 decyzji) oraz
w zakładach przetwórstwa przemysłowego (21 decyzji).
Nieprawidłowości w zakresie transportu wewnątrzzakładowego i magazynowania
stwierdzono w blisko 17% kontrolowanych podmiotach. Polegały one głównie na
niewłaściwie zorganizowanym procesie składowania materiałów i surowców, pod względem
doboru miejsca i sposobu składowania.

W wyniku przeprowadzonych kontroli wydano 2131 decyzji z zakresu bezpieczeństwa
i higieny pracy, w tym 359 decyzji ustnych. Stwierdzenie bezpośredniego zagrożenia życia
i zdrowia skutkowało wydaniem 19 decyzji wstrzymania prac i 7 decyzji skierowania
zatrudnionych osób do innych prac. Podczas kontroli do pracodawców skierowano
95 poleceń ustnych, w tym poleceń wypłacenia pracownikom świadczeń pieniężnych,
co skutkowało wyegzekwowaniem wypłaty 175 343 zł należnych świadczeń pracowniczych.
Do podmiotów objętych kontrolami skierowano 2 266 wniosków w wystąpieniach. W wyniku
realizacji wielu wniosków pracodawcy wypłacili 35 888 zł tytułem należnych świadczeń.

Wobec niektórych kontrolowanych pracodawców wystąpiła konieczność zastosowania
sankcji w związku ze stwierdzeniem rażących przypadków naruszenia przepisów prawa
pracy i przepisów dotyczących legalności zatrudnienia, bądź ujawnieniem w trakcie kontroli
występowania podczas pracy sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia
pracujących osób. W takich przypadkach na osoby odpowiedzialne za popełnienie
wykroczeń nałożone zostały 42 mandaty karne na łączną kwotę 47300 zł. W 18 przypadkach
zostały skierowane do sądu wnioski o ukaranie. Zgodnie z zasadą przyjętą podczas
przeprowadzania pierwszej kontroli, w największej liczbie przypadków – 84, zastosowane
zostały sankcje najłagodniejsze - środki wychowawcze.

4.2.2. Rekontrole pracodawców kontrolowanych po raz pierwszy w roku 2017.

Celem kontroli było przede wszystkim sprawdzenie wykonania przez przedsiębiorców
środków prawnych wydanych po kontroli przeprowadzonej w roku ubiegłym.
Przeprowadzono 99 rekontroli w podmiotach, na rzecz których pracę świadczyło łącznie
740 osób, w tym na podstawie umowy o pracę 632 osoby.
Kontrolami objęto w szczególności:

- 76 mikroprzedsiębiorców (zatrudniających do 9 osób),
- 2 małych podmiotów (zatrudniających od 10 do 49 osób),
- 1 podmiot zatrudniający powyżej 50 osób.

Podczas kontroli sprawdzono sposób wykonania 646 decyzji nakazowych oraz 715
wniosków z wystąpień. Stwierdzono niewykonanie 37 decyzji oraz 144 wniosków.
Niewykonanie decyzji nakazowych skutkowało skierowaniem do zobowiązanych
15 upomnień, poprzedzających wszczęcie egzekucji administracyjnej.

Decyzje, które nie zostały zrealizowane dotyczyły głównie: wykonania profilaktycznych
badań lekarskich, przeprowadzenia pracownikom instruktażu wstępnego w dziedzinie bhp
oraz szkolenia okresowego w dziedzinie bhp, wykonania w zakładzie badań i pomiarów
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czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy, dokonania oceny
ryzyka zawodowego, opracowania instrukcji bhp w zakresie obsługi maszyn - a więc nie
powodowały konieczności poniesienia dużych kosztów.

Do nierealizowanych najczęściej wniosków z wystąpień należały te dotyczące:
przekazania pracownikom informacji o warunkach zatrudnienia, wynikającej z art. 29 § 3
Kodeksu pracy, prowadzenia akt osobowych, ustalenia w obwieszczeniu systemów
i rozkładów czasu pracy oraz okresu rozliczeniowego, uzupełnienia umów o pracę
pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy o dodatkową informację -
liczbę godzin, której przekroczenie będzie uprawniało do dodatku w wysokości jak za pracę
w godzinach nadliczbowych, prowadzenia kart ewidencji czasu pracy oraz kart
ewidencyjnych wyposażenia pracowników w odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony
indywidualnej, terminowego odprowadzania składek na Fundusz Pracy oraz zgłaszania osób
świadczących pracę do ubezpieczenie społecznego.
Podczas czynności kontrolnych stwierdzono wystąpienie nowych naruszeń przepisów prawa
pracy, w tym bhp stanowiących podstawę wydania: 57 decyzji nakazowych dotyczących
sfery bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 188 wniosków w wystąpieniach.

W związku z ujawnieniem 45 wykroczeń, na osoby odpowiedzialne za ich wystąpienie
nałożono 8 mandatów karnych na łączną kwotę 9200 zł, a w przypadku 3 osób zostały
skierowane wnioski do sądu o ukaranie. W 8 przypadkach zastosowane zostały sankcje
najłagodniejsze - środki wychowawcze.

Analiza wyników kontroli, a zwłaszcza ocena realizacji środków prawnych wydanych
podczas pierwszej kontroli przedsiębiorcy prowadzi do wniosku, że większość podmiotów
kontrolowanych poważnie podeszła do nałożonych na nich obowiązków. Jedynie 5,7%
wydanych decyzji nakazowych nie zostało zrealizowanych. Większa była liczba
niewykonanych wniosków - kształtowała się na poziomie 20%. Większość podmiotów
wyeliminowała uprzednio stwierdzone nieprawidłowości i w ramach bieżącej działalności
przestrzega obowiązujących przepisów prawa. W większości zakładów pracy nastąpiła
poprawa przestrzegania przepisów prawa pracy, bowiem w 71 % skontrolowanych po raz
drugi podmiotach nie stwierdzono żadnych nowych nieprawidłowości. Wynik ten należy
uznać za zadowalający.

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 ich dostosowanie do potrzeb i możliwości zdrowotnych osób niepełnosprawnych.

Przeprowadzono 72 kontrole u 61 pracodawców. Kontrolami objęto pracodawców
prowadzących zakłady pracy chronionej, pracodawców tworzących stanowiska dla osób
niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy (m.in. w jednostkach administracji publicznej
i państwowych jednostkach prawnych), zakłady aktywności zawodowej oraz zakłady
ubiegające się o uzyskanie statusu zakładu aktywności zawodowej.

Podczas 45 kontroli rozpatrzono wnioski o wydanie opinii o tworzonych lub
przystosowywanych 51 stanowiskach pracy dla osób niepełnosprawnych, złożone na
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podstawie art. 26e ust. 5 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych. Wydano 46 opinii pozytywnych i 1 negatywną.

W wyniku wszystkich kontroli wydano łącznie 147 decyzji nakazowych (w tym 57 decyzji
ustnych), 91 wniosków w wystąpieniach i 8 poleceń. Za stwierdzone wykroczenia
1 pracodawcę ukarano mandatem karnym, a w stosunku do 1 osoby zastosowano środek
wychowawczy. Pracodawcy wykonali 34 decyzje pisemne i 57 ustnych (62%) oraz
71 wniosków (78%) i 8 poleceń, poprawiając warunki i bezpieczeństwo pracy oraz poziom
przestrzegania prawa w stosunku do 300 osób niepełnosprawnych. Przykładowe efekty
dotyczące pracowników niepełnosprawnych uzyskane w wyniku przeprowadzonych kontroli:

- 3 pracodawców poprawiło stan techniczny obiektów i pomieszczeń, w których pracę
świadczyło 20 osób niepełnosprawnych, a 7 zapewniło właściwe oświetlenie miejsc
pracy dla 50 pracowników,

- 5 pracodawców dostosowało stanowiska pracy i procesy pracy do bezpiecznego
wykonywania pracy przez 40 pracowników, a 6 wyeliminowało zagrożenia przy
eksploatacji maszyn i urządzeń - dotyczące 9 osób,

- 9 pracodawców usunęło nieprawidłowości i zagrożenia przy eksploatacji urządzeń
i instalacji energetycznych dla 80 osób,

- 9 pracodawców wyeliminowało nieprawidłowości dotyczące przygotowania
pracowników do pracy, tj. braku badań lekarskich i szkoleń bhp dla 15 osób oraz
ryzyka zawodowego dla 80 osób,

- 10 pracodawców poinformowało 11 pracowników o warunkach zatrudnienia
z uwzględnieniem uprawnień osób niepełnosprawnych w zatrudnieniu,

- 6 pracodawców zastosowało zalecenia dotyczące uprawnień 15 osób
niepełnosprawnych do urlopu, a 7 wdrożyło zalecenia dotyczące czasu pracy dla
55 osób niepełnosprawnych.

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

Celem kontroli była ocena stanu przestrzegania przepisów prawa pracy, w tym stanu bhp
w podmiotach leczniczych i podjęcie działań zmierzających do poprawy w tym zakresie.

Przeprowadzono 5 kontroli, w 5 podmiotach leczniczych udzielających ambulatoryjnych
świadczeń zdrowotnych (4 niepubliczne i 1 publiczny), w tym w 2 udzielających również
świadczeń całodobowych, tzw. „szpitale jednego dnia”. Kontrolami objęto 466 osób, w tym
126 pracowników (w tym 116 kobiet), 100 osób wykonujących prace na podstawie umów
zlecenia oraz 240 osób świadczących usługi medyczne na rzecz podmiotów leczniczych.

Do 5 pracodawców skierowano: 72 decyzje, z których wykonano 67 oraz 60 wniosków,
z których wykonano 54. Ponadto wydano 5 poleceń wykonanych podczas kontroli.

Główne nieprawidłowości z zakresu prawnej ochrony pracy dotyczyły braku wypłaty lub
zaniżenia należnych wynagrodzeń i świadczeń pieniężnych. W wyniku kontroli
wyegzekwowano wypłatę należności:

- dla 14 pracowników łącznie 21161 zł brutto tytułem wyrównania zaniżonego
wynagrodzenia za pracę powstałego w wyniku niedokonania podwyższenia
wynagrodzenia zasadniczego do poziomu minimalnego wynagrodzenia zasadniczego
dla pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach
leczniczych,

- dla 3 pracowników łącznie kwotę 23 624 zł brutto, jako wyrównanie należności
powstałych w wyniku błędnego ustalenia normy czasu pracy,



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OIP SZCZECIN W 2018 r.

- 57 -

- dla 63 pracowników łącznie 7778 zł brutto, jako ekwiwalent za używanie własnej
odzieży i obuwia, a dla 21 pracowników łącznie 1098 zł brutto za pranie odzieży
roboczej we własnym zakresie.

Stwierdzone naruszenia przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczyły czynników
szkodliwych i uciążliwych w środowisku pracy, środków ochrony indywidualnej, odzieży
i obuwia roboczego, braku postępowań powypadkowych dla zranień ostrymi narzędziami
przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Efekty uzyskane w wyniku kontroli:

- dla 38 pracowników opracowano i wydano do stałego korzystania instrukcje
postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, w tym
z formaliną, tj. roztworem formaldehydu, substancji rakotwórczej kat. 1B,

- dla 94 pracowników zapewniono aktualne karty charakterystyki mieszanin
chemicznych, w tym dla formaliny,

- 42 pracownikom zapewniono pranie odzieży roboczej oraz zaprzestano powierzania
pracownikom prania odzieży skażonej,

- dla 2 pracowników, którzy zranili się ostrymi narzędziami przy udzielaniu świadczeń
zdrowotnych przeprowadzono postępowania powypadkowe.

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 z dnia 10.01.2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele,
święta oraz niektóre inne dni (Dz. U. z 2018 r. poz. 305) obowiązującej od 1 marca 2018 r.

Kontrolami objęto 5 placówek handlowych wielkopowierzchniowych, 21 mniejszych
placówek handlowych oraz 1267 placówek w zakresie ograniczania handlu w niedzielę i inne
dni.

Placówki wielkopowierzchniowe
Kontrolowano 5 sklepów o powierzchni powyżej 300 m2 każdy, zatrudniających łącznie

203 osoby, w tym 9 osób na podstawie umów cywilnoprawnych. Nie zatrudniano w nich
cudzoziemców. Nieprawidłowości i uchybienia dotyczyły zarówno bezpieczeństwa pracy, jak
i prawnej ochrony stosunku pracy, jednakże ich skala była niewielka. W szczególności
stwierdzono:

- użytkowanie wózka jezdniowego wysokiego podnoszenia bez decyzji UDT
zezwalającej na eksploatację, brak osłony zabezpieczającej przed dostępem do strefy
niebezpiecznej w maszynie, brak zabezpieczenia rozdzielni elektrycznej przed
dostępem dłonią do czynnej instalacji elektrycznej, niewłaściwe miejsce i sposób
składowania materiałów,

- naruszenie przepisów o urlopach wypoczynkowych poprzez zobowiązanie pracowników
do wykorzystania urlopów wypoczynkowych do połowy lutego następnego roku, gdy
przepisy dają możliwość wykorzystania urlopu zaległego do 30 września następnego
roku, a także udzielanie urlopu na dni pracy i dni wolne wskazane w grafiku czasu
pracy,

- stosowanie praktyk dyskryminujących przy nabywaniu prawa do premii sprzedażowej
w stosunku do pracowników, którzy występowali o urlop na żądanie lub opiekę nad
dzieckiem po ustaleniu grafiku czasu pracy (brak prawa do premii z tego tytułu)
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w stosunku do osób, które zgłaszały chęć uzyskania urlopu/opieki w tym samym
okresie, ale zgłaszały ten fakt przed zatwierdzeniem grafiku czasu pracy (miały prawo
do premii),

- błędne udzielanie czasu wolnego za pracę w godzinach nadliczbowych bez wniosku
pracownika, tj. w wymiarze godzina za godzinę, zamiast 1,5 godziny za godzinę,

- błędne zapisy w umowie zawartej pomiędzy pracodawcą użytkownikiem (placówką
handlową) a agencją pracy tymczasowej w zakresie zakazu zatrudnienia pracownika
bezpośrednio przez pracodawcę użytkownika w okresie 3 miesięcy od daty
rozwiązania umowy pomiędzy agencją a pracownikiem tymczasowym, a także
zobowiązania agencji do wyposażenia pracownika tymczasowego w odzież i obuwie
robocze, co powodowało, że obuwie nie zapewniało bezpieczeństwa pracownikom po
upadku materiału na stopę lub w przypadku najechania na stopę/uderzenia wózkiem
transportowym.

W wyniku kontroli wydano 86 decyzji nakazowych, w tym 20 ustnych oraz 47 wniosków
w wystąpieniach. Pracodawcy poinformowali o wykonaniu 74 decyzji i 47 wniosków.

Mniejsze placówki handlowe
Kontrolą objęto 21 sklepów, w tym 12 kontrolowano po raz pierwszy. W podmiotach

pracę świadczyło łącznie 136 osób (108 kobiet), w tym 12 na podstawie umów
cywilnoprawnych. Nieprawidłowości w zakresie bhp były podobne, jak w dużych placówkach,
tj. składowanie towarów na drogach komunikacyjnych, brak osłon noży tnących przy
krajalnicach, brak zabezpieczenia rozdzielni elektrycznych przed dostępem dłonią do
czynnej instalacji elektrycznej.

W zakresie prawa pracy stwierdzono: nieprowadzenie dokumentacji pracowniczej, w tym
akt osobowych i rzetelnej ewidencji czasu pracy, niezapewnienie odpoczynku dobowego
i tygodniowego, niewypłacenie wynagrodzeń i świadczeń, tj. wynagrodzeń za pracę
w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej. Ponadto stwierdzono nieterminowe zgłoszenie
pracowników do ZUS i nieterminowe odprowadzanie składek na Fundusz Pracy, a także
zaniżenie wynagrodzenia zleceniobiorcy poniżej kwoty minimalnej 13,70 zł za godzinę
świadczenia usługi oraz niewypłacenie zleceniobiorcom wynagrodzeń w pierwszym miesiącu
wykonywania usługi.

Ustalono, że podmioty, w których prowadzono ponowną kontrolę wykonały wszystkie
wydane uprzednio środki prawne.

W wyniku kontroli wydano 157 decyzji nakazowych, w tym 32 ustne oraz 152 wnioski
w wystąpieniach i 4 polecenia. Za wykroczenia skierowano do sądu wniosek o ukaranie
1 osoby (sąd orzekł grzywnę w wysokości 4000 zł), 1 osobę ukarano mandatem w wysokości
1000 zł, a w stosunku do 9 osób zastosowano środki wychowawcze.

 Pracodawcy poinformowali o wykonaniu 73 decyzji i 89 wniosków, w szczególności
usunęli zagrożenia związane ze składowaniem towarów, instalacją elektryczną i maszynami,
wypłacili 8 pracownikom wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych w łącznej
wysokości 4761 zł.

Ograniczenie handlu w niedziele i święta
 W okresie od 1 marca do 31 grudnia 2018 r. wielu inspektorów pracy było

zaangażowanych w sprawdzanie przestrzegania przepisów nowej ustawy dotyczącej
ograniczenia handlu. Przeprowadzono w tym zakresie kontrole w 1267 placówkach.
Stwierdzono, że 616 sklepów było zamkniętych, a w 651 prowadzono handel.
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Bezsporne naruszenie zakazu wykonywania pracy w placówkach handlowych
w niedziele, święta i inne dni stwierdzono w 57 przypadkach. Praca wykonywana była przez
pracowników lub osoby wykonujące stale lub okazjonalnie usługi na podstawie umów prawa
cywilnego. Wszystkie naruszenia dotyczyły małych placówek handlowych. W placówkach
wielkopowierzchniowych nie naruszono przepisów w tym zakresie.

W wyniku kontroli do pracodawców skierowano 415 wniosków w wystąpieniach oraz 87
decyzji nakazowych. W przypadku pierwszej kontroli przedsiębiorcy kontrole były
przeprowadzane kompleksowo i dotyczyły także aspektów bezpieczeństwa i higieny pracy.
Za stwierdzone wykroczenia dotyczące naruszenia przepisów o zakazie pracy w niedziele
i święta skierowano wnioski o ukaranie 8 osób do sądu, 24 osoby ukarano mandatami,
a w stosunku do 25 osób zastosowano środki wychowawcze.

 Wprowadzenie ustawy budziło od samego początku wiele wątpliwości
interpretacyjnych tak u przedsiębiorców, jak i organów kontrolnych, m.in. ze względu
na wskazanie w ustawie 32 wyjątków umożliwiających prowadzenie handlu bez ograniczeń,
oraz nieprecyzyjne zapisy w niej zawarte.

Przedsiębiorcy wskazywali na nierówne traktowanie podmiotów, w szczególności objęcie
wyjątkiem podmiotów, które, jako przeważającą działalność PKD wykazywały handel
tytoniem, a faktycznie sprzedawały inne wyroby, w tym napoje (głównie alkohol). Sprzeciw
przedsiębiorców, głównie w miejscowościach nadmorskich, budziła możliwość prowadzenia
handlu w sklepach stanowiących część hotelu lub pensjonatu, do których można było wejść
także z ulicy, albo prowadzenie handlu innymi towarami w sklepach z pamiątkami.

Dlatego w wielu przypadkach w celu ominięcia przepisów już w czasie kontroli
przedsiębiorcy dokonywali zmian we wpisie do CEIDG, wskazując jako przeważającą
działalność tę, która obejmowała wyjątki określone w ustawie lub działalność gastronomiczną
(po ustawieniu stolika i krzesła dla konsumentów dokonujących zakupów w sklepach).

Należy w tym miejscu dodać, że dokonanie zmiany wpisu przedsiębiorcy do CEIDG
dokonywane jest w chwili obecnej zdalnie z komputera przedsiębiorcy, dlatego było to
możliwe w trakcie trwania kontroli.

Głośne były przypadki dokonywania zmian wpisu do CEIDG przez ajentów
prowadzących placówki sieciowe na polecenie właścicieli sieci placówek handlowych
i wskazywanie, jako przeważającej działalności usług pocztowych. Zmian dokonywali także
przedsiębiorcy prowadzący placówki handlowe, w których znajdowała się dodatkowo
kasa/kantor wymiany walut - głównie w miejscowościach nadmorskich - po zmianie, jako
przeważającą działalność wskazywali usługi wymiany walut.

Ciekawe przypadki, z którymi musieli zmierzyć się podczas kontroli inspektorzy pracy
dotyczyły także przekazania pracownikom kontrolowanych firm po 1% udziałów w spółce,
rozwiązanie z nimi umów o pracę i zobowiązanie nowych współwłaścicieli do pracy w dni
objęte zakazem, co stwierdzono w 3 podmiotach, albo wprowadzenie w placówce ekspozycji
żywych ryb, które według właścicieli klient mógł zakupić na miejscu.

Wątpliwości interpretacyjne w zapisach ustawy dotyczyły wykonywania pracy przez
członków rodziny, gdyż w ustawie brak jest zdefiniowania tych osób lub wskazania,
że należy stosować przepisy Kodeksu rodzinnego lub w jakim zakresie Kodeks rodzinny
powinien być stosowany. Dlatego powierzano pracę rodzeństwu, teściom, itp. Dla niektórych
przedsiębiorców niezrozumiały był fakt, że w prawie polskim o członku rodziny mówimy
w sytuacji, gdy faktycznie zawarty został związek małżeński. W trakcie kontroli stwierdzano
przypadki gdy przedsiębiorcy jako członków rodziny traktowali konkubentów oraz ich
rodziców, co stanowiło naruszenie przepisów prawa.
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 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.

Negatywnym skutkiem wyjęcia pracowników handlu spod przepisów o czasie pracy
zawartych w Kodeksie pracy i nieuregulowanie tych kwestii w ustawie z 10.01.2018 jest
możliwość zatrudniania niektórych grup pracowników w dni świąteczne określone w ustawie
o świętach państwowych. Wynika to z faktu, że przed wejściem w życie ww. ustawy wszyscy
pracownicy w handlu mieli zapewnione 13 dni świątecznych ustawowo wolnych od pracy.
Natomiast wprowadzenie przepisów ustawy zamiast zapisów o czasie pracy zawartych
w Kodeksie pracy i jednocześnie wskazanie w tej ustawie wyjątków, dotyczących wyłączenia
spod zakazu pracy w placówkach handlowych takich obiektów jak cukiernie, piekarnie,
punkty handlowe na dworcach, kwiaciarnie, itp. spowodowało „obowiązek przyjścia”
pracowników tych placówek do pracy w Święta Bożego Narodzenia, czy Wielkiej Nocy i inne
dni będące świętami państwowymi, jeżeli pracodawca podjął taką decyzję.

Według oceny społeczności lokalnych i mediów ustawa o ograniczeniu handlu
w niedziele, święta oraz niektóre inne dni utrudniła studentom i uczniom uzyskiwanie
dochodów z pracy najemnej wykonywanej wcześniej na podstawie umów cywilnoprawnych
w placówkach handlowych w niedziele.

Wyniki kontroli, w szczególności wątpliwości interpretacyjne dotyczące zapisów
zawartych w ustawie o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni
wskazują w opinii inspektorów pracy, że niezbędne jest podjęcie działań legislacyjnych
w celu doprecyzowania ustawy.
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4.3. PRAWNA OCHRONA PRACY.

4.3.1. Zawieranie umów cywilnoprawnych w warunkach wskazujących na istnienie
stosunku pracy.

Celem kontroli było ustalenie przestrzegania zakazu zawierania umów cywilnoprawnych
w warunkach wskazujących na istnienie stosunku pracy. Inspektorzy pracy prowadzący
czynności kontrolne w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Szczecinie, przeprowadzili 577
kontroli w ramach realizacji ww. tematu. Kontrolujący ustalili, że w niektórych przypadkach
pomimo zawarcia umów cywilnoprawnych osoby zatrudnione wykonywały zadania
określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu, czasie
i za wynagrodzeniem, co stanowiło wypełnienie dyspozycji art. 22 Kodeksu pracy, a co za
tym idzie winny być z nimi zawarte umowy o pracę.

W związku z powyższym inspektorzy pracy wydali 43 wnioski w wystąpieniach
skierowane do 41 pracodawców obligujące do zaniechania naruszenia prawa. Ustalono,
że 22 wnioski zostały zrealizowane w stosunku do 54 osób, wobec których nastąpiło
przekształcenie umów cywilnoprawnych w umowy o pracę. Ponadto inspektorzy wydali
23 pracodawcom 24 polecenia ustne, które spowodowały przekształcenie 37 umów
cywilnoprawnych w umowy o pracę. Dodatkowo inspektorzy pracy wnieśli 8 powództw
o ustalenie istnienia stosunku pracy przeciwko 5 pracodawcom.

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

Inspektorzy pracy przeprowadzili 652 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. 13,70 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 33 przedsiębiorców
poddanych kontroli. Ponadto 34 przedsiębiorców, w przypadku zawarcia umów
cywilnoprawnych na czas dłuższy niż miesiąc, nie wypłacało wynagrodzeń raz w miesiącu.
U 38 przedsiębiorców stwierdzono nieustalenie przez strony, w zawartej umowie
cywilnoprawnej, sposobu potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia
usług.

W toku kontroli, w wyniku wydania poleceń ustnych wyegzekwowano wypłacenie dla
48 zleceniobiorców świadczeń pieniężnych wynikających z minimalnej stawki godzinowej
na łączną kwotę 31 317 zł.
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W wyniku przeprowadzonych kontroli do 191 przedsiębiorców (30% kontrolowanych
podmiotów) skierowano wystąpienia zawierające łącznie 254 wnioski zobowiązujące do
przestrzegania przepisów ustawy o minimalnym wynagrodzenie za pracę.
Za stwierdzone wykroczenia skierowano do sądu 11 wniosków o ukaranie osób winnych
(w sprawach zakończonych przez sądy orzeczono grzywny w łącznej wysokości 17 000 zł.),
a 21 sprawców wykroczeń ukarano mandatami w łącznej wysokości 23 900 zł.

4.3.3. Ocena przestrzegania znowelizowanych przepisów dotyczących zawierania
umów terminowych.

Realizując temat inspektorzy pracy skontrolowali 33 pracodawców, którzy zatrudniali
4 219 pracowników, z czego 2 688 na podstawie terminowych umów o pracę w tym
2.598 na czas określony i 90 na okres próbny. W trakcie prowadzonych czynności poddano
kontroli łącznie 755 terminowych umów o pracę, z czego 184 umowy zawarte na okres
próbny oraz 571 umów zawartych na czas określony.

Kontrole wykazały nieprawidłowości u 29 pracodawców. Do pracodawców
skierowano 56 wniosków dotyczących konkretnych pracowników, jak również tzw.
wniosków profilaktycznych mających na celu uregulowanie nieprawidłwości, które dotyczyły
151 pracowników, z czego zrealizowano 36 wniosków.

Efektem działań inspektorów pracy było: niezawieranie umów na okres próbny dłuższy
niż 3 miesiące; niezawieranie umów na czas określony w liczbie przekraczającej trzech;
niezawieranie umów na okres dłuższy niż 33 miesiące w przypadku braku faktycznej
przesłanki; stosowanie prawidłowego okresu wypowiedzenia; przestrzeganie obowiązku
zawiadamiania właściwego okręgowego inspektora pracy o zawarciu umowy na czas
określony, o której mowa w art. 251 § 4 pkt 4 Kodeksu pracy w terminie 5 dni roboczych;
poinformowanie na piśmie 37 pracowników o długości okresu wypowiedzenia umowy;
poinformowanie 32 pracowników o zmianie długości okresu wypowiedzenia; niezawieranie
nieaktualnej klauzuli o rozwiązaniu umowy z zachowaniem 2 tygodniowego okresu
wypowiedzenia; prawidłowe określanie w umowach terminu ich rozpoczęcia.
 Inspektorzy pracy w wyniku 2 kontroli za niezawiadomienie właściwego okręgowego
inspektora pracy, w formie pisemnej lub elektronicznej, o zawarciu umowy o pracę, o której
mowa w art. 251 § 4 pkt 4 Kodeksu pracy, wraz ze wskazaniem przyczyn zawarcia takiej
umowy, w terminie 5 dni roboczych od dnia jej zawarcia, wydali 3 środki oddziaływania
wychowawczego w formie ostrzeżeń.

4.3.4. Egzekwowanie przestrzegania przepisów dotyczących czasu pracy oraz
wypłaty wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy

Inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie w 2018 r. przeprowadzili
łącznie 87 kontroli w zakresie czasu pracy oraz wynagrodzeń i innych świadczeń ze
stosunku pracy – z czego 46 kontroli planowych i 41 kontroli skargowych – podczas których
skontrolowali 82 pracodawców zatrudniających łącznie 7 466 pracowników.
 W związku ze stwierdzonymi z nieprawidłowościami skierowano do pracodawców
łącznie następujące środki prawne: 40 decyzji płatniczych, 16 poleceń ustnych oraz
461 wniosków zawartych w wystąpieniach. Wydane środki prawne miały na celu
uregulowanie nieprawidłowości z zakresu czasu pracy oraz wynagrodzeń i innych świadczeń
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ze stosunku pracy polegających m.in. na: nieprowadzeniu ewidencji czasu pracy,
niesporządzaniu rozkładów czasu pracy, nieokreśleniu w regulaminie pracy lub
obwieszczeniu systemów i rozkładów czasu pracy oraz okresów rozliczeniowych,
nieprawidłowym stosowaniu przedłużonych okresów rozliczeniowych, zatrudnianiu
pracowników powyżej przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, zatrudnianiu pracowników
powyżej dopuszczalnej liczby godzin nadliczbowych przeciętnie w tygodniu oraz w roku
kalendarzowym, niezapewnieniu pracownikom należnego odpoczynku dobowego
i tygodniowego, zatrudnianiu pracowników dwukrotnie w trakcie tej samej doby roboczej,
niewypłaceniu oraz zaniżeniu wynagrodzenia za pracę oraz innych świadczeń pieniężnych
wynikających ze stosunku pracy, tj. wynagrodzenia urlopowego, ekwiwalentu pieniężnego za
niewykorzystany urlop wypoczynkowy, wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych,
wynagrodzenia za czas szkolenia bhp, wynagrodzenia za pracę w porze nocnej, ekwiwalentu
za używanie oraz pranie odzieży roboczej, świadczeń z tytułu podróży służbowych.

Pracodawcy w efekcie kontroli przyjęli do realizacji łącznie następujące środki prawne:
15 decyzji płatniczych, 16 poleceń ustnych, 251 wnioski zawarte w wystąpieniach. Łącznie,
na dzień sporządzenia sprawozdania wyegzekwowano dla 248 pracowników kwotę
508 029 zł brutto. W zakresie czasu pracy wyegzekwowano realizację 140 wniosków,
które dotyczyły 3 679 pracowników.

Z uwagi na nieprawidłowości w zakresie czasu pracy oraz wynagrodzeń i innych
świadczeń ze stosunku pracy inspektorzy pracy skierowali 3 wnioski do sądu o ukaranie
pracodawców (z informacji posiadanych na chwilę sporządzenia sprawozdania wynika,
iż w 2 sprawach sądy karne wydały 2 wyroki nakazowe i nałożyły grzywny w łącznej kwocie
6 000 zł), nałożyli 17 mandatów kredytowanych na łączną kwotę 18 000 zł, zastosowali
18 środków wychowawczych, z czego 11 ostrzeżeń oraz 7 pouczeń.

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.

4.3.5. Kontrola przepisów w zakresie czasu jazdy i czasu postoju oraz
obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców oraz czasu pracy
kierowców

W ramach realizacji tematu przeprowadzono kontrole 33 pracodawców, podczas
których skontrolowano przestrzeganie przepisów w zakresie czasu jazdy i czasu postoju oraz
obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku oraz czasu pracy dla 117 kierowców
obejmując 24 836 dni pracy.

W wyniku kontroli wydano: 53 wnioski, z czego 31 zostało zrealizowanych. Nałożono 6
mandatów karnych za wykroczenia przeciwko prawom pracownika na łączną kwotę 6 000 zł
oraz zastosowano jeden środek wychowawczy. Wydano 24 decyzje administracyjne o
nałożeniu kary pieniężnej na łączną kwotę 125 600 zł.

Na podstawie wyników z przeprowadzonych działań inspektorów pracy stwierdzić należy,
iż dominujące naruszenia występują w zakresie związanym z przestrzeganiem przepisów
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dotyczących odpoczynków dobowych, przerw w prowadzeniu oraz dobowego czasu
prowadzenia pojazdu. Ujawnione naruszenia mają charakter powtarzalny z punktu widzenia
wyników kontroli przeprowadzonych w latach ubiegłych, co przedstawiono w poniższej tabeli

Tabela 2. Dominujące nieprawidłowości związane z nieprzestrzeganiem przepisów
dotyczących odpoczynków dobowych, przerw w prowadzeniu oraz dobowego
czasu prowadzenia pojazdu.

Lp. Stwierdzone nieprawidłowości 2017 2018
1 brak odpowiedniego odpoczynku tygodniowego 27 26
2 brak odpowiedniego odpoczynku dobowego 221 198
3 nieprzestrzeganie limitu czasu jazdy dziennego 79 44
4 nieprzestrzeganie limitu czasu jazdy dwutygodniowego 10 7
5 niezapewnienie wymaganej przerwy przy prowadzeniu

pojazdu przez okres dłuższy niż 4,5 godz.
106 76

Zwrócono uwagę również na liczne naruszenia przepisów krajowych. W 2018 r.
stwierdzono, m.in.: nieprawidłowości u 10 kierowców w zakresie przestrzegania
dopuszczalnego limitu tygodniowego czasu pracy kierowcy tj. 48 godzin tygodniowo
wraz z godzinami nadliczbowymi w przyjętym okresie rozliczeniowym; w zakresie
przestrzegania dobowego wymiaru czasu pracy kierowców w przypadku, gdy praca
wykonywana jest w porze nocnej, stwierdzono 1 796 przypadki przekroczenia dobowego
limitu czasu pracy przez 87 kierowców.

Stwierdzone naruszenia, spowodowane były często brakiem nadzoru nad czasem pracy
kierowców. Pominięcie przez pracodawców przedmiotowej kwestii powoduje, iż czas pracy
kierowców „wymyka się” spod wewnątrzzakładowej kontroli. Skutki takiego postępowania
widoczne są dopiero w trakcie przeprowadzanych czynności przez organy kontrolne.
Niejednokrotnie ustalono, że obowiązki pracodawcy w zakresie nadzoru nad czasem pracy
kierowców ograniczały się do pobierania danych z kart kierowców i tachografów cyfrowych,
w jaki wyposażone były eksploatowane przez nich pojazdy.

Odrębnego komentarza wymaga kwestia związana z naruszeniami
ujawnionymi w zakresie przestrzegania przepisów krajowych dotyczących czasu pracy
kierowców. W zdecydowanej większości podmiotów, u których stwierdzono naruszenia
w tym zakresie ustalono, że pracodawcy zwracali uwagę na przestrzeganie przepisów
wspólnotowych z uwagi na fakt, iż w trakcie realizowanych przewozów zarówno krajowych
jak i międzynarodowych to one stanowią przedmiot kontroli drogowych. Przestrzeganie
przepisów ustawy o czasie pracy kierowców nastąpić może jedynie w siedzibie podmiotu i
może być dokonane przez organy Państwowej Inspekcji Pracy. W związku z powyższym
prawdopodobieństwo takiej kontroli jest mniejsze niż prawdopodobieństwo kontroli drogowej,
a to z kolei stanowi o bagatelizowaniu dotychczas norm czasu pracy wynikających z
przepisów krajowych.

Należy nadmienić, iż największy problem z nadużyciami jest w przypadku przewozów
busami, w których nie ma obowiązku rejestrowania czasu pracy automatycznie (przez
tachografy). Kierowcy tych samochodów często bez odpoczynku przemierzają całą Europę.
Zdarzają się przypadki nawet 24–30 godzin przebywania w trasie bez snu. W związku,
z czym należałoby rozważyć zmianę przepisów w tym zakresie.
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4.3.6. Kontrole prawidłowości zawierania umów o pracę u wykonawców lub
podwykonawców zamówień publicznych na usługi lub roboty budowlane.

Celem kontroli było ustalenie przestrzegania zakazu zawierania umów o pracę
u wykonawców lub podwykonawców zamówień publicznych na usługi lub roboty budowlane.
Inspektorzy pracy w omawianym okresie przeprowadzili 16 kontroli w ramach realizacji
tematu. Nieprawidłowości stwierdzono u 4 pracodawców. Inspektorzy pracy wydali 3 wnioski
w wystąpieniu dotyczące 17 osób oraz 1 polecenie ustne dotyczące 2 osób obligujące do
przekształcenia umów cywilnoprawnych w umowy o pracę.

4.3.7. Stosowanie outsourcingu pracowniczego.

Podczas kontroli prowadzonych przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie
zbadano łącznie 6 przypadków stosowania outsourcingu pracowniczego, w tym
przeprowadzono 4 kontrole krzyżowe. Ustalenia poczynione przez inspektorów pracy oraz
analiza zebranego w toku kontroli materiału nie wykazała nieprawidłowości w zakresie
badanej problematyki. W objętych kontrolą podmiotach nie zidentyfikowano zjawisk omijania
i naruszania przepisów art. 231 Kodeksu pracy w związku ze stosowaniem outsourcingu
pracowniczego. Inspektorzy pracy nie stwierdzili, by doszło do faktycznego przejęcia
pracowników w trybie art. 231 Kodeksu pracy. Ponadto nie ujawniono przypadków, w których
prace w ramach usług outsourcingowych wykonywali pracownicy uprzednio zatrudnieni u
tego pracodawcy.
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4.4. LEGALNOŚĆ ZATRUDNIENIA.

4.4.1. Kontrole legalności zatrudnienia obywateli polskich.

W roku 2018 inspektorzy pracy, przeprowadzili 1 001 kontroli w zakresie legalności
zatrudnienia i wykonywania innej pracy zarobkowej. Kontrolom poddanych zostało 986
podmiotów gospodarczych. Według klasyfikacji PKD kontrole w zakresie legalności
zatrudnienia obywateli polskich przeprowadzane były w różnych obszarach: 27% handel
hurtowy i detaliczny, 18% gastronomia, zakwaterowanie, 14% przetwórstwo przemysłowe,
13% kontroli budownictwo, a pozostałe w rolnictwie, leśnictwie, transporcie, usługach
i innych. Podobnie jak w latach poprzednich, w celu przeciwdziałania szarej strefie
i nielegalnemu zatrudnieniu, w roku 2018 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.

Z analizy danych statystycznych wynika, że w roku 2018, ogółem stwierdzono
nielegalne zatrudnienie 469 osób, w tym: 107 bez potwierdzenia na piśmie rodzaju
i warunków zawartych umów o pracę, 381 bez zgłoszenia do ubezpieczenia
społecznego.

W ciągu 3 ostatnich lat 2016 – 2018 przeprowadzone zostały łącznie 3162 kontrole
dotyczące problematyki legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej obywateli polskich.
W roku 2018 zaobserwowano wyraźny spadek przypadków nielegalnego zatrudnienia,
w porównaniu do lat ubiegłych. Warto zauważyć, 68% ogółu skontrolowanych podmiotów to
podmioty, na rzecz których świadczyło pracę do 9 osób, a stwierdzono w nich największą
liczbę nielegalnie zatrudnionych (277 osób). W podmiotach zatrudniających od 10 do 49
osób stwierdzono 161 przypadków 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 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).
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W okresie sprawozdawczym inspektorzy pracy w wyniku przeprowadzonych kontroli
stwierdzili 17 przypadków braku powiadomienia PUP przez bezrobotnego o podjęciu
zatrudnienia. 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. Kontrole wykazały, że przedsiębiorcy nadal naruszają przepisy w zakresie
terminowego opłacania składek na Fundusz Pracy. Łączna kwota opłaconych w trakcie
kontroli składek na FP wynosi około 20 000 zł. 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 556 wniosków i 48
poleceń. W wyniku przeprowadzonych kontroli, stwierdzono 261 wykroczeń. Zastosowano
sankcje w postaci wniosków o ukaranie kierowanych do sądów, bądź w postępowaniach
mandatowych. Kwota orzeczonych grzywien w postępowaniach mandatowych wyniosła
23 900 zł. Skierowano 18 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, 4
zawiadomienia zawierało 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,
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 2018 w zdecydowanym stopniu przewaga cudzoziemców
narodowości ukraińskiej na lokalnym rynku pracy (obywatele Ukrainy stanowili 86%
cudzoziemców skontrolowanych) potwierdza, że rynek zachodniopomorski nadal pozostaje
atrakcyjny dla tej grupy narodowościowej. Największą liczbę pracujących cudzoziemców
stwierdzono w branżach tj. przetwórstwo przemysłowe 32,5%, zakwaterowanie i usługi
gastronomiczne 16,2 %, budownictwo 13,3 %, transport i gospodarka magazynowa 11%
oraz handel i naprawy 5,1 %.

Inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie przeprowadzili w 2018
roku 480 kontroli, w trakcie których sprawdzano legalność zatrudnienia i wykonywania pracy
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przez cudzoziemców. Na 2539 cudzoziemców poddanych kontroli w zakresie legalności
zatrudnienia i pobytu 282 pracowało nielegalnie, w tym 97  pracowało na innym
stanowisku lub warunkach, niż wskazane w zezwoleniu/oświadczeniu, natomiast z 30
cudzoziemcami nie zawarto umowy w formie pisemnej. Wśród nielegalnie zatrudnionych
cudzoziemców 258 stanowili obywatele Ukrainy, 13 Białorusi, 7 Mołdawii, 3 Gruzji i jeden
obywatel Dominikany.

Szczególną uwagę organy kontrolne zwracały na zezwolenia sezonowe, wydawane
w związku z nowelizacją przepisów od 1 stycznia 2018 r. Na 2539 pracujących
cudzoziemców, 148 (tj. 5,8% skontrolowanych) świadczyło pracę na podstawie zezwolenia
na pracę sezonową. Wśród całej grupy cudzoziemców świadczących pracę na podstawie
zezwolenia na pracę sezonową stwierdzono nielegalne zatrudnienie 2 obywateli Ukrainy,
pracujących w branży - zakwaterowanie i usługi gastronomiczne. Nieprawidłowość stanowiła
1,3 % wszystkich pracujących na podstawie zezwolenia na pracę sezonową.
W trakcie prowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono nielegalny pobyt na
terytorium RP 6 cudzoziemców, którzy świadczyli pracę w 4 kontrolowanych podmiotach.
Nieprawidłowość dotyczyła dwóch obywateli Mołdawii oraz 4 obywateli Ukrainy.
Cudzoziemcy przebywali na terenie RP po upływie dopuszczalnego 90 dniowego okresu
pobytu na podstawie paszportu biometrycznego lub po upływie ważności wizy.

W celu przeciwdziałania stwierdzanym nieprawidłowościom w przyszłości oraz
poszanowaniu obowiązujących przepisów prawa wydanych zostało 584 wniosków oraz 156
decyzji pisemnych i ustnych. Wydano 12 nakazów płacowych zobowiązujących do wypłaty
na rzecz pracujących osób świadczeń pieniężnych w wysokości 42 834 zł.

W wyniku przeprowadzonych kontroli, stwierdzono 159 wykroczeń. Zastosowano sankcje
w postaci wniosków o ukaranie kierowanych do sądów, bądź w postępowaniach
mandatowych. Łączna kwota nałożonych kar w postępowaniach mandatowych wyniosła
87 000 zł. W przypadkach mniejszej wagi bądź pierwszej kontroli, w stosunku do osób
winnych popełnionych wykroczeń stosowano środki oddziaływania wychowawczego
(27 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 prowadzonych kontroli było egzekwowanie przestrzegania przepisów ustawy
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przez podmioty świadczących 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 18 postępowań, w tym 6 w ramach Kampanii
SLIC pod nazwą „Bezpieczeństwo i zdrowie pracowników agencji pracy tymczasowej
i pracowników transgranicznych”. W wyniku dokonanych ustaleń stwierdzono, m.in.:

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

- w dwóch przypadkach zaniżanie wynagrodzeń pracowników tymczasowych, w tym
w jednej kontroli zaniżenie wynagrodzeń z tytułu godzin nadliczbowych
wypracowanych przez 9 pracowników tymczasowych na łączną kwotę około 40000 zł.,
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- w jednym przypadku niewypłacenie należnego wynagrodzenia za pracę wykonaną
przez trzy zleceniobiorczynie, cudzoziemki,

- w dwóch przypadkach brak numeru certyfikatu w ofercie pracy tymczasowej,
- w trzech przypadkach nieinformowanie powiatowych urzędów pracy o podjęciu pracy

przez cudzoziemca,
- w dwóch przypadkach nielegalne powierzenie wykonywania pracy, co najmniej

10 cudzoziemcom.
W wyniku przeprowadzonych kontroli wydano 77 wniosków w wystąpieniach,

regulujących stwierdzone nieprawidłowości. Stwierdzono popełnienie 4 wykroczeń, za
popełnienie których skierowano w stosunku do osób winnych wniosek o ukaranie do sądu
karnego oraz środek oddziaływania wychowawczego. W jednym przypadku, z związku
z utrudnianiem działań kontrolnych inspektora pracy skierowane zostało zawiadomienie do
prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa – aktualnie sprawa jest w toku.

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 19 kontroli. W wyniku dokonanych ustaleń
stwierdzono, m.in.:

- w dwóch przypadkach podmioty kontrolowane nie uzyskały właściwego certyfikatu
Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego na prowadzenie działalności we
wskazanym zakresie - w trakcie prowadzonych kontroli właściciele kontrolowanych
agencji wystąpili o wydanie właściwych certyfikatów,

- w jednym przypadku agencja nie sporządzała wykazu osób skierowanych do pracy za
granicą uwzględniającego wszystkie wymagane dane,

- w jednym przypadku w umowach z osobami kierowanymi do wykonywania pracy za
granicą u pracodawcy zagranicznego nie zawarto wszystkich wymaganych prawem
postanowień; również w jednym przypadku nie zawarto w umowach o współpracy
z pracodawcami zagranicznymi, do którego agencja zatrudnienia kieruje osoby do
pracy za granicą wszystkich wymaganych prawem ustaleń,

- w pięciu przypadkach stwierdzono nieterminowe opłacanie składek na Fundusz Pracy,
- w dwóch przypadkach stwierdzono nieterminowe składanie sprawozdań z działalności

agencji Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego.
Nie stwierdzono rażących naruszeń przepisów prawa pracy, w szczególności pobierania
opłat od osób poszukujących pracy, czy przypadków dyskryminacji. W celu zapobiegania
naruszeniom przepisów prawa w przyszłości wydano 20 zaleceń pokontrolnych.

4.4.5. Przestrzeganie przepisów prawa przez pracodawców użytkowników, w tym
realizacja Kampanii SLIC pod nazwą „Bezpieczeństwo i zdrowie pracowników
agencji pracy tymczasowej i pracowników transgranicznych”.

Celem prowadzonych kontroli, również w ramach Kampanii SLIC była identyfikacja
nieprawidłowości oraz doprowadzenie do trwałej poprawy bezpieczeństwa pracy
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i zapewnienia ochrony zdrowia pracowników tymczasowych. W 2018 roku
przeprowadzonych zostało 21 kontroli pracodawców użytkowników, w tym 10 w zakresie
realizacji Kampanii SLIC pod nazwą: „Bezpieczeństwo i zdrowie pracowników agencji pracy
tymczasowej i pracowników transgranicznych”. Kontrolami objęto zakłady pracy działające w
różnych sektorach gospodarki m.in.: magazynowaniu, produkcji i obrocie żywności,
wykonawstwie instalacji i sieci wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania oraz
gazowych; usługach, w tym e-usługach, produkcji przemysłowej. W wyniku dokonanych
ustaleń stwierdzono, m.in.:

- w jednym z kontrolowanych podmiotów nie opracowano oceny ryzyka przy
wykonywaniu prac na stanowisku pomocnik produkcji drzewnej (wykonywanie prac
przecierania drewna okrągłego, wycinania elementów z tarcicy, korownia elementów,
strugania tarcicy, montażu ręcznych opakowań za pomocną zbijarek pneumatycznych,
układania i oznaczania opakowań). Inspektor pracy wydał nakaz obligujący do
wykonania decyzji, która dotyczyła 21 pracowników tymczasowych.

- jedna z ocen ryzyka zawodowego na stanowisku magazynier, nie uwzględniała
aktualnych zagrożeń związanych z upadkiem z wysokości oraz nie wskazywała
z jakimi ładunkami (o jakiej masie) pracownik może mieć do czynienia w transporcie
ręcznym. Inspektor pracy uregulował wyżej wymienioną nieprawidłowość wnioskiem
wystąpieniem. Wniosek dotyczył 7 pracowników tymczasowych.

- 120 pracowników tymczasowych nie zostało poinformowanych o ryzyku zawodowym
występującym na stanowisku pracy.

- 18 pracowników nie zostało wyposażonych w odzież i obuwie robocze oraz środki
ochrony indywidualnej, których stosowanie na stanowiskach pracy zajmowanych przez
pracowników tymczasowych jest konieczne,

- dwóch pracodawców użytkowników nie zapewniło realizacji zadań służby bhp.
W efekcie przeprowadzonych kontroli 95 pracowników tymczasowych zostało poddanych
szkoleniu wstępnemu instruktażowi ogólnemu oraz zostało zapoznanych z oceną ryzyka
zawodowego. W ramach Kampanii SLIC przewidziano także tzw. Działania Pilotażowe
dotyczące bhp pracowników agencji pracy tymczasowej delegowanych do pracodawców
użytkowników z innych krajów UE. Państwowa Inspekcja Pracy wyraziła chęć uczestnictwa
w działaniach wątku transgranicznego, w zakresie umożliwiającym swobodną wymianę
próśb i informacji za pośrednictwem Systemu Wymiany Informacji na Rynku Wewnętrznym
IMI.

4.4.6. 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
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wewnętrznym („rozporządzenie w sprawie IMI”), celem skutecznego monitorowania
procesu delegowania i przeciwdziałania nadużyciom w tym obszarze,

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

Zakres kontroli przeprowadzonych przez organy PIP uzależniony był od podstawy realizacji
zadania kontrolnego, tj. dla:

- kontroli związanej z wnioskiem o informacje, skierowanym do Głównego Inspektoratu
Pracy z innego państwa członkowskiego UE/EOG lub Szwajcarii, a wymagany zakres
badanych zagadnień określało pismo skierowane do Okręgowego Inspektoratu Pracy
w Szczecinie 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 2018 roku przeprowadzonych zostało 8 kontroli w podmiotach, które delegują
pracowników na terytorium Polski oraz 10 kontroli, w związku z wnioskami skierowanymi do
OIP w Szczecinie przez współdziałające Instytucje Łącznikowe krajów UE. W 2018 r.
współpraca w ramach programu IMI, odbywała się z Królestwem Danii, Królestwem
Norwegii, Republiką Czeską czy Królestwem Szwecji.
Podobnie jak w roku poprzednim tak i w 2018 r., 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 urzędów skarbowych.

W 2018 r. 8 kontroli przeprowadzonych zostało w firmach delegujących pracowników na
terytorium Polski. Pracownicy delegowani byli z Wielkiej Brytanii, RFN, Rumunii, Hiszpanii
i królestwa Danii. Ustawa o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług (Dz. U.
z 2016 r. poz. 868), 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 nie przestrzeganie obowiązku wynikającego
z art. 25 ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług,
tj. przechowywanie na terytorium RP w postaci papierowej, czy elektronicznej kopii
wymaganych dokumentów. Zdecydowana większość dokumentów objętych żądaniem
inspektorów pracy była przekazywana z krajów macierzystych dopiero po rozpoczęciu
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czynności kontrolnych, a czas potrzebny na ich przetłumaczenie dodatkowo wydłużał czas
kontroli.

W wyniku kontroli ustalono, że pracownicy z Wielkiej Brytanii, Hiszpanii czy Danii
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 stwierdzono nieprawidłowości polegające
na braku wymaganego zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do
wykonywania pracy na powierzonym stanowisku oraz nieprzestrzeganie wymaganego
odpoczynku dobowego. W tym zakresie wydano stosowne środki prawne.
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4.5. ZADANIA WŁASNE OKRĘGOWEGO INSPEKTORATU PRACY.

4.5.1. Urlopy wypoczynkowe w jednostkach samorządu terytorialnego.

W ramach zadań własnych Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie, w 2018 r.
prowadzono czynności kontrolne w zakresie udzielania urlopów wypoczynkowych
pracownikom samorządowym. Kontrolę przeprowadzono w 18 urzędach, w tym: 8
kontroli przeprowadzono w urzędach gminy, 8 kontroli w urzędach miasta. Pozostałe
2 kontrole przeprowadzono w starostwach powiatowych.

Zasady ustalania i udzielania urlopów wypoczynkowych określone były w regulaminach
pracy. W zakresie treści regulaminu pracy kontrole wykazały, że w jednym przypadku nie
dostosowano do obowiązujących przepisów prawa pracy zapisów dotyczących terminu
wykorzystywania zaległych urlopów wypoczynkowych. W innym urzędzie nie ustalono
procedury oraz terminu zatwierdzania planu urlopów wypoczynkowych. W urzędzie tym plan
urlopów na 2018 r. został sporządzony dopiero na przełomie lutego i marca 2018 r.

W niektórych urzędach urlopy wypoczynkowe udzielane były na podstawie planu
urlopów, w 4 urzędach planem urlopów objęto części urlopu udzielanego pracownikowi
zgodnie z art. 1672 Kodeksu pracy. W jednym urzędzie w planie urlopów nie uwzględniono
wszystkich zatrudnionych pracowników.

Poza jednym przypadkiem nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie ustalania prawa
do urlopów wypoczynkowych. W 3 urzędach nieprawidłowo ustalono wymiaru urlopu
wypoczynkowego dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy.

We wszystkich kontrolowanych urzędach, pracownicy samorządowi nie wykorzystywali
w pełni urlopów wypoczynkowych w roku kalendarzowym, w którym nabyli do niego prawo,
a wykorzystywali je w roku następnym. W 7 urzędach stwierdzono sporadyczne przypadki
nie udzielenia zaległych urlopów do 30 września następnego roku kalendarzowego.

Co do zasady, pracownicy wykorzystywali urlopy wypoczynkowe w częściach.
W 8 urzędach stwierdzono przypadki, że każda części wypoczynku trwała mniej niż 14
kolejnych dni kalendarzowych.

Skierowano 1 wniosek o ukaranie do sądu. Wydano 51 zaleceń, które zostały przyjęte do
realizacji. 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.

W zakresie wykorzystania urlopów wypoczynkowych przez osoby sprawujące
funkcje w organach samorządowych w województwie zachodniopomorskim, do 130
urzędów skierowano pisemne zapytania o sposobie wykorzystania urlopów wypoczynkowych
w latach 2015-2018. Do kontroli wytypowano 22 urzędy, w tym: 6 kontroli przeprowadzono
w urzędach gminy, 14 kontroli w urzędach miasta. Pozostałe 2 kontrole przeprowadzono
w starostwach powiatowych. Kontrole zostały zakończone przed wyborami samorządowymi.
W wyniku wyborów samorządowych w 2018 r., w 16-skontrolowanych urzędach osoby
pełniące dotychczasowe funkcje, zostały wybrane na obecną kadencję.
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W większości przypadków, osoby pełniący funkcje starosty, burmistrza i wójta oraz ich
zastępcy, nie wykorzystywali urlopów wypoczynkowych w roku kalendarzowym, w którym
nabyli prawo do urlopu. W trakcie przeprowadzonych kontroli, stwierdzono jeden
przypadek niewykorzystania urlopu za 2014 r. w wymiarze 2 dni, 7 osób nie
wykorzystało urlopów wypoczynkowych należnych za 2015 r. w łącznym wymiarze 65
dni, 13 osób nie wykorzystało urlopów za 2016 r. w łącznym wymiarze 293 dni.

W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono ogółem 13 wykroczeń,
w 8 przypadkach zastosowano środki wychowawcze, wystawiono 3 mandaty na łączną
kwotę 3 000 zł, skierowano 2 wnioski o ukaranie. Wydano 19 zaleceń, które zostały przyjęte
do realizacji.

Kontrole wykazały, że w kolejnych latach istnieje konieczność przeprowadzenia rekontroli
w urzędach, w których osoby pełniące dotychczasowe funkcje zostały wybrane na kolejną
kadencję i posiadają zaległości urlopowe z lat ubiegłych.

4.5.2. Kontrola zatrudniania ratowników wodnych zwłaszcza na kąpieliskach,
pływalniach i w parkach wodnych.

Przeprowadzono 3 kontrole w trzech podmiotach, w których skontrolowano zasady
zatrudniania 13 ratowników wykonujących czynności na podstawie stosunku pracy oraz 6
realizujących czynności na podstawie stosunku cywilnoprawnego (umowa zlecenie).

W zakresie prawnej ochrony stosunku pracy jak również obowiązku wypłaty ratownikom
– zleceniobiorcom minimalnej stawki godzinowej za realizowane czynności nie stwierdzono
poważnych naruszeń prawa.

W jednym z kontrolowanych podmiotów stwierdzono naruszenia z zakresu
bezpieczeństwa i higieny pracy mające wpływ na bezpieczeństwo pracy, które dotyczyły:
braku oceny ryzyka zawodowego przy pracach wykonywanych na stanowisku ratownika
wodnego; braku badań i pomiarów stężenia chloru w środowisku pracy ratownika wodnego;
braku badań i pomiarów hałasu w środowisku pracy ratownika wodnego; braku pomiarów
skuteczności środków ochrony przeciwporażeniowej urządzeń i instalacji elektrycznych oraz
rezystancji izolacji instalacji elektrycznej.

W ramach realizowanego tematu inspektorzy pracy wydali 17 decyzji, które zostały przez
pracodawców zrealizowane w trakcie kontroli lub w wyznaczonych terminach ustalonych
przez inspektorów pracy. Na wydanych 15 wniosków zawartych w wystąpieniach
inspektorów pracy 6 wniosków pozostaje niezrealizowanych. Nie wszczynno postępowania
wykroczeniowego przeciwko prawom pracownika.

4.5.3. Kontrole w rejonach turystycznych. Sezon letni 2018.

W okresie od 01.05.2018 r. do 30.09.2018 r. przeprowadzono 238 kontroli, w podmiotach
powierzających pracę w rejonach turystycznych. Kontrole prowadzone były
w miejscowościach głównie zlokalizowanych w pasie nadmorskim, tj. w obszarze od
Świnoujścia do Darłowa m.in. 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
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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 – 61% ogółu kontroli
- sprzedaży hurtowej i detalicznej – 25% ogółu kontroli.

Z danych statystycznych wynika, że do naruszenia przepisów dochodziło przede wszystkim
w małych podmiotach. Większe firmy (zatrudniające powyżej 10 osób), korzystające z usług
kadrowych, księgowych i posiadające zaplecze administracyjne, co do zasady nie powierzają
pracy nielegalnie i dbają o bezpieczeństwo zatrudnionych pracobiorców. W sumie kontrolami
objęto 644 pracujące osoby. 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
czerwca do końca września. W związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2018 r. minimalnej
stawki 13,70 zł. brutto za godzinę pracy dla wykonujących inną pracę zarobkową na
podstawie m.in. umów zlecenia, kontrolom poddawane było przestrzeganie prawidłowego
naliczania wynagrodzeń dla zleceniobiorców.

W wyniku przeprowadzonych kontroli wydano 460 wniosków, dotyczących 994
zatrudnionych, z czego 227 wniosków zostało zrealizowanych. W związku z realizacją
wydanych wniosków m.in.:

- 20 osobom zatrudnionym wypłacono łączną kwotę 13 509 zł.,
- 12 osobom potwierdzono warunki zawartych umów o pracę na piśmie,
- 25 osób zgłoszono do ubezpieczenia społecznego.

Wydanych zostało 567 decyzji mających na celu zapewnienie bezpiecznych i higienicznych
warunków pracy. Wykonanych zostało 199 wydanych decyzji, z czego 116 decyzji ustnych
zostało zrealizowanych jeszcze w trakcie trwania czynności kontrolnych. W związku
z realizacją wydanych decyzji m.in.:

- 56 osób zostało poddanych wymaganym szkoleniom z zakresu bezpieczeństwa
i higieny pracy,

- 61 osób zostało poddanych badaniom profilaktycznym stwierdzającym brak
przeciwwskazań do wykonywania pracy na powierzonym stanowisku,

- 119 osób wyposażono w odzież i obuwie robocze oraz ustalono dla nich zasady
przydziału odzieży i obuwia roboczego na poszczególnych stanowiskach pracy,

- co najmniej w 13 podmiotach opracowano szczegółowe programy szkoleń z zakresu
bezpieczeństwa i higieny pracy,

- w 19 podmiotach dokonano kontroli stanu technicznego urządzeń i instalacji
elektroenergetycznej zainstalowanej w pomieszczeniach pracy.

- co najmniej w 4 podmiotach opracowano i wydano pracownikom do stosowania
instrukcje bezpiecznej obsługi eksploatowanych maszyn i urządzeń technicznych,

- co najmniej w 5 podmiotach sporządzono spis użytkowanych niebezpiecznych
mieszanin chemicznych i uzyskano dla nich karty charakterystyk.
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W wyniku przeprowadzonych kontroli ujawniono 104 wykroczenia, które zostały popełnione
przez pracodawców i przedsiębiorców. 21 sprawców wykroczeń ukarano mandatami,
skierowano 1 wniosek o ukaranie do sądu. Orzeczone grzywny na dzień sporządzenia
informacji wynoszą 22 600 zł. Zastosowano 30 środków oddziaływania wychowawczego na
podstawie art. 41 Kodeksu wykroczeń (pouczenie, ostrzeżenie, zwrócenie uwagi itp.).



 5
DZIAŁANIA PREWENCYJNE
I PROMOCYJNE
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5.1. PROGRAMY PREWENCYJNE.

W roku 2018 realizowano szereg działań o charakterze prewencyjno-promocyjnym,
edukacyjnym i informacyjnym związanych z przestrzeganiem prawa pracy, w tym przepisów
bhp.

W ramach trzyletniej kampanii „Włącz bezpieczeństwo przy obróbce drewna”,
realizowano program prewencyjno-kontrolny „Ograniczanie zagrożeń zawodowych
w zakładach zajmujących się produkcją wyrobów tartacznych i wyrobów z drewna”.
Celem programu jest ograniczanie zagrożeń wypadkowych i zawodowych w tartakach oraz
zakładach stolarskich poprzez zapewnienie przestrzegania przepisów oraz zasad
bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawców reprezentujących tę branżę zaproszono do
udziału w 2 bezpłatnych szkoleniach prowadzonych przez inspektorów pracy, podczas
których mogli uzyskać wiedzę jak dostosować zakład do wymaganego prawem standardu
oraz jak przygotować się do kontroli Państwowej Inspekcji Pracy. Do realizacji programu
w swoich przedsiębiorstwach przystąpiło 15 podmiotów.

Celem programu prewencyjnego „Prewencja wypadkowa” jest ograniczenie zagrożeń
wypadkowych w zakładach, w których odnotowano największą liczbę wypadków przy pracy.
W roku 2018 przeprowadzono 2 szkolenia, w czasie których omówiono zagadnienia
związane z oceną ryzyka zawodowego w kontekście zaistniałych w zakładzie wypadków
przy pracy i sposoby zapobiegania im w przyszłości. 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
przedsiębiorstw w zakresie działań zmierzających do poprawy warunków bhp
i doprowadzenia do stanu zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa pracy oraz
upowszechnianie wiedzy i dobrych praktyk w zakresie zapobiegania i ograniczania ryzyka
związanego z występującymi w zakładach zagrożeniami. W 2018 roku do programu
przystąpiło 23 pracodawców. Wymagania prawne i standardy bezpieczeństwa uprawniające
do otrzymania dyplomu spełniło 10 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 2018 roku przeprowadzono 18 szkoleń, w których uczestniczyło 469
osób.

Istotny element działalności OIP stanowi wsparcie społecznej inspekcji pracy
w działaniach 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 2018 dotyczyły one m.in. zagrożeń psychospołecznych w miejscu pracy, wypadków
przy pracy, zasad legalnego zatrudniania i powierzania pracy obywatelom Polski
i cudzoziemcom oraz bieżących zmian w kodeksie pracy. Każdego roku, społeczni
inspektorzy pracy (SIP) odwiedzają zakłady, których SIP został zwycięzcą konkursu
„Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy”. W roku 2018 r. odbyło się ono w Grupie Azoty
Zakłady Chemiczne „Police”. Gości przybyłych na wydarzenie po zakładzie oprowadzał
zwycięzca konkursu i kierownicy poszczególnych działów. W comiesięcznych spotkaniach
uczestniczyło 41 SIP z całego województwa zachodniopomorskiego.
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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 13 spotkań
szkoleniowych na budowach, w których uczestniczyło 165 osób. Inną formą działań
promocyjno-prewencyjnych w budownictwie są posiedzenia Zachodniopomorskiej Rady
ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie przy Okręgowym Inspektorze Pracy
w Szczecinie oraz 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 roku 2018 odbyło się 16 szkoleń dla
661 uczniów i studentów. Świadectwa uczestnictwa w programie za rok szkolny 2017/2018
odebrało 102 nauczycieli z 51 szkół województwa zachodniopomorskiego. Z dokumentacji
przesłanych przez nauczycieli wynika, że przeprowadzili oni 784 lekcji z zakresu prawa
pracy, w których uczestniczyło 3463 uczniów. W roku szkolnym 2017/2018 do programu
przystąpiło 101 nauczycieli z 44 szkół.

Celem kampanii informacyjno – promocyjnej „Szanuj życie! Bezpieczna praca
w gospodarstwie rolnym” jest zwiększenie świadomości w zakresie zapobiegania
zagrożeniom występującym w pracy rolniczej oraz kształtowanie kultury bezpieczeństwa
pracy wśród rolników indywidualnych, osób czasowo przebywających na terenach wiejskich
oraz dzieci. W roku 2018 przeprowadzono 44 szkolenia, w których udział wzięły 1 063 osoby.
Przeprowadzono 557 wizytacji indywidualnych gospodarstw rolnych i prac polowych, którymi
objęto 704 osoby.

„Pracuję legalnie!” to ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna realizowana
w latach 2017-2019, której zadaniem jest podniesienie świadomości pracodawców
i pracowników z zakresu zasad zatrudniania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
pracy. W bieżącym roku przeprowadzonych zostało 19 szkoleń mających na celu
pogłębianie świadomości prawnej odbiorców. Wzięło w nich udział 176 pracodawców,
85 przedstawicieli organizacji związkowych, 42 społecznych inspektorów pracy i co najmniej
50 rolników indywidualnych.

fot.
Uczestnicy szkolenia
„Pracuję legalnie”
organizowanego w Barlinku.
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Działania informacyjne dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy
pracownikom tymczasowym - w ramach kampanii SLIC miały na celu ograniczanie
poziomu zagrożeń wypadkowych i zawodowych w firmach zatrudniających pracowników
tymczasowych poprzez działania informacyjne i uświadamiające, a także kształtowanie
świadomości zagrożeń zawodowych występujących wśród pracowników tymczasowych.
W toku prowadzonych czynności kontrolnych inspektorzy pracy udostępniali zarówno
przedsiębiorcom, jak i pracownikom tymczasowym materiały promocyjne, udzielali porad
prawnych oraz wydawali zalecenia a także decyzje w celu doprowadzenia do stanu
zgodnego z obowiązującymi przepisami.
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. Prowadzono
szkolenia pracodawców, przedsiębiorców, osób samozatrudniających się w sektorze
transportowym. Podczas szkoleń omawiano wymagania dla kierowców, przyczyny
wypadków przy pracy będące skutkiem naruszenia przepisów o czasie pracy szczególnie
uwzględniając błędy organizacyjne i ludzkie. Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie
zorganizował 2 szkolenia dla pracodawców i przedsiębiorców działających w branży
transportu drogowego, w którym uczestniczyły 33 osoby.
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5.2. KONKURSY.

 W roku 2018 realizowano szereg konkursów promujących pożądane postawy w zakresie
praworządności w stosunkach pracy oraz bhp.
 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 2018 r. Komisja Konkursowa wyróżniła 2 firmy
z województwa zachodniopomorskiego w kategorii powyżej 250 zatrudnionych.
 Konkurs „Poznaj swoje prawa w pracy” skierowany jest do uczniów szkół
ponadgimnazjalnych biorących udział w programie edukacyjnym „Kultura bezpieczeństwa”.
Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy dotyczącej przepisów prawa pracy wśród
uczniów szkół. Regionalny etap konkursu odbył się w Zespole Szkół Budowlanych im.
Kazimierza Wielkiego w Szczecinie. Uczestniczyło w nim 41 uczniów z 23 szkół
z województwa zachodniopomorskiego wyłonionych spośród 580 uczniów etapu szkolnego.
Trójka laureatów etapu regionalnego reprezentowała nasze województwo na etapie
ogólnopolskim konkursu.
 Celem konkursu „Najaktywniejszy społeczny inspektor pracy” jest promowanie
działalności społecznych inspektorów pracy, którzy w ramach pełnionych zadań aktywnie
wpływają na poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach pracy oraz ochronę
uprawnień pracowniczych. Do tegorocznego konkursu przystąpiło 4 społecznych
inspektorów pracy.

Etap regionalny XVIII konkursu dla pracowników młodocianych zatrudnionych
w rzemiośle „Bezpiecznie od startu” odbył się 17 kwietnia 2018 r. w Zespole Szkół
Rzemieślniczych w Szczecinie. Konkurs został zorganizowany wspólnie z Izbą
Rzemieślniczą Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Szczecinie oraz Kuratorium Oświaty.
Zakres konkursu obejmował znajomość przepisów prawa pracy, w tym bezpieczeństwa
i higieny pracy. Udział w regionalnym etapie wzięło 18 uczniów, a laureaci pierwszego
i drugiego miejsca reprezentowali nasz region podczas etapu ogólnopolskiego.

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 2018 roku do konkursu
zgłoszono 3 budowy realizowane na terenie działania Okręgowego Inspektoratu
w Szczecinie.

W roku 2018 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. 25 właścicieli
gospodarstw rolnych, w trakcie wizytacji Komisji Konkursowej ocenianych było pod kątem
m.in. stanu technicznego budynków, maszyn, narzędzi i instalacji elektrycznej, ogólnej
estetyki gospodarstwa, sposobów przechowywania środków chemicznych oraz
zabezpieczenia kanałów technologicznych. Rozstrzygnięcie konkursu na etapie
wojewódzkim miało miejsce na XXX Targach Rolnych „AGRO POMERANIA 2018”
w Barzkowicach.
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 9 kwietnia 2018 r. odbył się „XVIII Międzynarodowy Konkurs Stolarski” skierowany do
uczniów szkół ponadgimnazjalnych kształcących w zawodzie stolarza. Organizatorami
wydarzenia były Szkoły Zawodowe Towarzystwa Salezjańskiego w Szczecinie oraz
Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie. Celem konkursu jest promowanie bezpiecznych
metod prowadzenia prac stolarskich. W rywalizacji uczestniczyło 28 uczniów ze szkół z całej
Polski, których zadaniem było wykonanie tacy na przekąski i napoje. Uczniowie oceniani byli
przez specjalistów branży drzewnej z firmy IKEA Industry Poland Oddział Ivar w Stepnicy
pod względem jakości wykonanej pracy, a przez inspektorów pracy pod względem
bezpiecznego przygotowania do realizacji zadania oraz sposobu wykonywania pracy.

fot.
Uczestnicy konkursu podczas rywalizacji.

5.2. INNE DZIAŁANIA.

We współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Szczecinie Okręgowy
Inspektorat Pracy w Szczecinie zorganizował seminarium z okazji Światowego Dnia
Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy pn. „Młodzi bezpieczni w pracy”. Celem
seminarium jest wymiana dobrych praktyk i budowanie płaszczyzny współpracy między
przedsiębiorstwami. Przedstawiciele pracodawców prezentują własne rozwiązania, które
mogą znaleźć zastosowanie w innych zakładach przyczyniając się do podniesienia poziomu
kultury bezpieczeństwa pracy. Ponadto, w specjalnie wyznaczonej strefie, w trakcie
rejestracji uczestników 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 6 prelekcji, których wysłuchało blisko 130 osób.

W dniu 21 maja 2018 r. w Sali Rycerskiej Zachodniopomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego odbyła się konferencja poświęcona obchodom jubileuszu 100-lecia
Państwowej Inspekcji Pracy „Od wieku na rzecz ochrony pracy – Państwowa Inspekcja
Pracy w 100-lecie niepodległości Państwa Polskiego”. Gospodarzami wydarzenia byli
Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie oraz Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki.
Część merytoryczną wystąpień zainaugurował Zastępca Głównego Inspektora Pracy Bogdan
Drzastwa, który przedstawił rys historyczny Państwowej Inspekcji Pracy oraz jej rolę
w systemie ochrony pracy. Podsumował także dotychczasową współpracę PIP z organami
administracji rządowej i samorządami terytorialnymi. Uwarunkowania lokalne w zakresie
problematyki ochrony pracy, współpracę z organami administracji zespolonej i samorządami
terytorialnymi oraz praktyczne aspekty wymiany informacji omówił Okręgowy Inspektor Pracy
w Szczecinie Konrad Pachciarek.
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fot.
Goście i organizatorzy konferencji
(od lewej): Zastępca Okręgowego
Inspektora Pracy Arleta Kłodawska,
Okręgowy Inspektor Pracy Konrad
Pachciarek, Zastępca Głównego
Inspektora Pracy Bogdan Drzastwa,
Wicewojewoda Zachodniopomorski Marek
Subocz, Zastępca Prezydenta Miasta
Szczecin Marcin Pawlicki oraz
Przewodnicząca Rady Miasta Szczecin
Stefania Biernat.

Tematykę współpracy z Państwową Inspekcją Pracy przybliżyli w swoich wystąpieniach:
Zastępca Dyrektora Wydziału Spraw Społecznych w Urzędzie Wojewódzkim Justyna
Borzym, przedstawicielka Urzędu Miasta Szczecin Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
w Szczecinie Dorota Tyszkiewicz-Janik oraz Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Andrzej
Przewoda. Konferencję swoją obecnością uświetnili przedstawiciele samorządu
terytorialnego, organów administracji centralnej, współpracujących z OIP w Szczecinie
powiatowych urzędów pracy, związków zawodowych, organów nadzoru, a także szkół,
stowarzyszeń i organizacji.

19 listopada w Teatrze Lalek „Pleciuga” odbyła się gala podsumowująca konkursy
i programy prewencyjne realizowane w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Szczecinie
„Razem dla bezpieczeństwa. Prewencja 2018”. W uroczystości uczestniczyli
parlamentarzyści, przedstawiciele lokalnych władz, organów kontroli, pracodawcy,
reprezentanci szkół średnich i wyższych uczelni, organizacji pracodawców, związków
zawodowych oraz służb bezpieczeństwa i higieny pracy. Uroczystość zaszczycili swoją
obecnością Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek oraz Zastępca Głównego Inspektora
Pracy Bogdan Drzastwa. Na widowni zasiadło ponad 250 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”, „Najaktywniejszy społeczny inspektor pracy” i „Pracodawca – organizator pracy
bezpiecznej”.

fot.
Wręczenie nagród laureatom konkursu
„Buduj bezpiecznie” przez
Głównego Inspektora Pracy Wiesława
Łyszczka.
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Działalność kontrolną Państwowej Inspekcji Pracy uznać należy 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.

Działalność Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie w roku 2018 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.

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 daleko niewystarczający.
Abstrahując od czasem trudnej sytuacji ekonomicznej wielu pracodawców i przedsiębiorców
wskazać należy, że wiele problemów z zakresu bezpieczeństwa pracy wynika z niewielkiej
znajomości przez nich 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 maszyny i urządzenia oraz środki ochrony indywidualnej,
które nie spełniają wymagań zasadniczych. Wśród 96 skontrolowanych wyrobów, 63 wyroby
(66%) zostały zakwestionowane. 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.

Wysoki odsetek wyrobów zakwestionowanych, w odniesieniu do ogólnej liczby
kontrolowanych wyrobów, ujawniony podczas kontroli w 2018 roku został wyeliminowany
głównie poprzez pisma kierowane do producentów lub importerów wyrobów, informujących
o stwierdzonych uchybieniach i zobowiązujących do usunięcia niezgodności z wymaganiami
zasadniczymi. W wyniku wszystkich podjętych działań niezgodności te zostały
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wyeliminowane łącznie w 26 wyrobach (w 19 maszynach i 7 środkach ochrony
indywidualnej).

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
bezpieczeństwa w zakresie wykonywanych prac, co świadczy o wysokim stopniu
skuteczności kontroli tego typu.

W 2018 roku do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie zgłoszono
275 wypadków. Jest to o 42 wypadki więcej niż w poprzednim roku. Poszkodowane zostały
292 osoby. W porównaniu do roku ubiegłego liczba poszkodowanych znacznie się
zwiększyła.

Priorytetem w roku 2018 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 poza
prawnymi, 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 2018 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 w ochronie mienia, utrzymaniu porządku, czy
gastronomii.

Rok 2018 w sferze przepisów o czasie pracy nie przyniósł istotnych zmian. Kontrole
wykazały, że w wielu przypadkach nieprowadzenie lub nierzetelne prowadzenie ewidencji
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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 tej 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 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 Kp. 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.

Warto w tym miejscu wspomnieć również o głęboko patologicznych 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. Często godzą się na brak
uprawnień, jakie przysługują osobom 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 2018 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 2018 nie
odbiegają znacząco od tych, które ustalano w latach poprzednich. Niemniej 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, niewiedzy, czy wprost chęci oszukania organów kontroli, zachowania
pracodawców nakierowanie są na unikanie kontaktu z inspektorem, niepodejmowanie
korespondencji kierowanej na adres siedziby podmiotu, rejestrowanie firmy pod fikcyjnym
adresem (wirtualne biura), nie okazywanie 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 2018 skierowano 16 takich
zawiadomień.

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 2018 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 nie przestrzeganie 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
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macierzystych dopiero po rozpoczęciu czynności kontrolnych, a czas potrzebny na ich
przetłumaczenie dodatkowo wydłużał czas kontroli.

W 2018 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.

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 nowej ustawy.
Sprawdzono w tym zakresie 1 267 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 w jedynie w 57 przypadkach.

W ramach zadań własnych Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie w 2018 r.
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.

Do zadań własnych należała także kontrola zatrudniania ratowników wodnych zwłaszcza
na kąpieliskach, pływalniach i w parkach wodnych.

W roku 2018 Okręgowy Inspektorat Pracy współpracował z wieloma organami,
instytucjami i stowarzyszeniami, gdyż tylko wspólne działania mogą skutkować skutecznym
egzekwowaniem prawa. Ważne były spotkania i wymiana informacji ze związkami
zawodowymi, które niezwłocznie reagują na łamanie praw pracowniczych. Inspektorat
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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”. Efekty tych działań powinny
procentować w latach następnych.

Jednym z najważniejszych wydarzeń w zakresie prewencji i promocji w ubiegłym roku
była konferencja poświęcona obchodom jubileuszu 100-lecia Państwowej Inspekcji Pracy
„Od wieku na rzecz ochrony pracy – Państwowa Inspekcja Pracy w 100-lecie niepodległości
Państwa Polskiego” zorganizowana w dniu 21 maja 2018 r. w Sali Rycerskiej
Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Zmiany w kodeksie pracy wprowadzone na przełomie 2018 i 2019 roku obligują
pracodawcę przede wszystkim do elektronizacji w zakresie dokonywania wypłat
wynagrodzeń, prowadzenia dokumentacji pracowniczej oraz zwolnień lekarskich. Nowym
aktem prawnym jest ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach
kapitałowych, która zobowiązuje pracodawców do proponowania pracownikom planów
oszczędnościowych. Realizacja obowiązków wynikających z powyższej ustawy będzie
kontrolowana przez inspektorów pracy w latach następnych.

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 2018 powierzono inspektorom pracy nowe zadania
wynikające ze zmiany przepisów prawa. Zwiększenie uprawnień i obowiązków organów
Państwowej Inspekcji Pracy w większym stopniu wpłyną 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 2018 r.

Lp. Wyszczególnienie Liczba

1. Liczba kontroli wykonanych 3 848

2. Skontrolowane zakłady 3 232

3. Liczba pracujących w skontrolowanych zakładach 178 479

4. Liczba decyzji wydanych ogółem, w tym: 11 232

- płacowych 238

- bhp, w tym: 10994

- ujętych w nakazach na piśmie 7931

- wpisanych do dziennika budowy 0

- ustnych 3048

- zakazu prac 15

5. Liczba decyzji wstrzymania pracy 255

6. Liczba pracowników, których dotyczyło wstrzymanie prac 680

7. Liczba decyzji wstrzymania eksploatacji maszyn 589

8. Liczba pracowników wstrzymania eksploatacji maszyn 2 381

9. Liczba decyzji skierowania pracowników do innych prac 93

10. Liczba pracowników skierowanych do innych prac 129

11. Liczba wystąpień 2 403

12. Liczba wniosków w wystąpieniach 12 263

13. Liczba wniosków do sądu 150

14. Liczba wykroczeń we wnioskach do sądu 667

15. Liczba mandatów 558

16. Liczba wykroczeń w mandatach 1 234

17. Kwota grzywny ogółem, w złotych 642 900

18. Liczba środków wychowawczych 629

19. Liczba wykroczeń objętych środkami wychowawczymi 1 206

20. Liczba zawiadomień prokuratury 46

21. Liczba orzeczeń o dopuszczeniu statków do eksploatacji 19

22. Liczba upomnień 94

23. Liczba poleceń 467

Źródło – opracowanie własne
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