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Szanowni Państwo,

Sprawozdanie z działalności Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie w 2017 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 2017.

Z satysfakcją podkreślam, że wszystkie zaplanowane na rok 2017 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,
wspierane procesami ciągłego doskonalenia zarówno samych siebie, jak i metod oraz narzędzi
pracy, stanowią fundament profesjonalnego podejścia do realizacji nałożonych na Państwową
Inspekcję Pracy zadań.

W 2017 r. inspektorzy pracy przeprowadzili 3797 kontroli, w trakcie których sprawdzali
przestrzeganie przez pracodawców i przedsiębiorców przepisów prawa pracy, w tym
bezpieczeństwa i higieny pracy. Podkreślić należy, że blisko połowa kontroli, to kontrole związane z
badaniem skarg, które w dużej mierze dotyczyły nieprawidłowości w zakresie wypłacania
wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy. Nie mniej ważne pozostają również zjawiska
nielegalnego zatrudnienia oraz zastępowania umów o pracę umowami cywilnoprawnymi.
Inspektorzy pracy w 2017 r. doprowadzili do przekształcenia 345 umów cywilnoprawnych w
umowy o pracę.

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 2017 do
13 śmiertelnych wypadków przy pracy oraz 30 wypadków, w których poszkodowani doznali
ciężkich obrażeń ciała.

Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie prowadził w roku 2017 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 5 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.

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 2017r. poz. 786 ze zmianami z 2017r. poz. 962).
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;

- 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;
- 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;
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- 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 skarbowych, 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
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 2017 zawarto w załączniku nr 1.
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W 2017 roku inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie
przeprowadzili łącznie 3 797 kontroli w 3 197 podmiotach gospodarczych, w których pracę
świadczyło 133 226 osób. Wobec części kontrolowanych koniecznym było przeprowadzenie
czynności kontrolnych kilkukrotnie. Spowodowane to było, m.in. obowiązkiem sprawdzenia
realizacji wydanych uprzednio środków prawnych, zarówno z prawnej ochrony pracy jak
i z technicznego bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto, ponowne kontrole podmiotów
gospodarczych były wynikiem kierowanych do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie
skarg, zarówno przez pracowników /byłych pracowników/, jak i przez organizacje związków
zawodowych, a także informacjami o zagrożeniach przekazywanymi przez społeczeństwo,
inne urzędy oraz zgłoszeniami wypadków przy pracy. Skontrolowano 108 989 osób
zatrudnionych w ramach stosunku pracy, 19 649 osób świadczących pracę w oparciu
o umowy cywilnoprawne, a także 3 657 cudzoziemców.
W porównaniu z rokiem 2016 inspektorzy pracy przeprowadzili w 2017 roku o 91 kontroli
mniej.

Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie w 2017 roku prowadził 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 również
szkolenia dla pracodawców, partnerów społecznych i rolników indywidualnych, konkursy,
a także działania promujące bezpieczeństwo i zagadnienia z prawnej ochrony pracy.
Działaniami prewencyjnymi objęto ponad 5 573 osoby, które uczestniczyły w 142
szkoleniach. Prowadzono 9 programów prewencyjnych oraz 15 konkursów. Ponadto
przedstawiciele Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie brali udział łącznie
w 9 różnego rodzaju imprezach w tym w targach, giełdach i dniach otwartych. W ubiegłym
roku, m.in. we współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Szczecinie,
odbyło się seminarium z okazji Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia
w Pracy. Seminarium odbyło się w sali konferencyjnej szczecińskiego oddziału ZUS
i uczestniczyło w nim 129 osób reprezentujących instytucje, organizacje związkowe,
stowarzyszenia, organizacje pracodawców oraz zakłady pracy działające na terenie
województwa zachodniopomorskiego. Tradycją stało się podsumowanie działalności
Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie uroczystą galą, która niezmiennie od kilku lat
odbywa się w Teatrze Lalek „Pleciuga” w Szczecinie.

W 2017 roku wpłynęły 2 403 skargi, więcej o 545 w stosunku do 2016 roku. Badając
zagadnienia zgłoszone w skargach, przeprowadzono 1 383 kontrole. Od kilku lat najwięcej
skarg dotyczy niewypłacenia lub bezpodstawnego obniżenia wynagrodzenia za pracę
i innych świadczeń związanych ze stosunkiem pracy. W roku 2017 problem ten podnoszono
w 1 789 skargach. Ponadto skarżący wskazywali na: rozwiązywanie przez pracodawcę
umów o pracę z naruszeniem prawa, wydawanie świadectw pracy o błędnej treści lub
z uchybieniem terminu ich wydania (1 034 skargi), naruszenie przepisów o czasie pracy (286
skarg), w szczególności zatrudnienie w wymiarze przekraczającym dobowe
i średniotygodniowe normy czasu pracy, nie udzielenie urlopu wypoczynkowego zgodnie
z ustalonym planem lub dzielenie urlopu na części (80 skarg). Znaczny odsetek (752 skargi)
stanowiły skargi dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym dotyczące zagrożeń na
stanowiskach i w procesach pracy, niewłaściwego przygotowania pracowników do
wykonywania pracy oraz nie wydania środków ochrony indywidualnej. Podnoszono także
problemy nie sporządzania protokołu powypadkowego, bądź sporządzenie go ze znacznym
opóźnieniem, albo nie uznanie zdarzenia za wypadek przy pracy.
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 525 skarg zgłosili pracownicy, a 711 - byli pracownicy. Na stałym, dość wysokim
poziomie odnotowano wpływ skarg anonimowych - 325. Spośród wszystkich rozpatrzonych
skarg, 872 skargi uznano za w pełni zasadne, a 752 za bezzasadne. Część skarg (464)
uznano za częściowo zasadne.

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

W 2017 roku wpłynęło 16 skarg dotyczących dyskryminacji oraz 65 skarg dotyczących
mobbingu, przy czym problemy te wskazywano łącznie z innymi nieprawidłowościami.
Skarżący często nie rozróżniali dyskryminacji od mobbingu, stosując zamiennie obydwa
pojęcia. Zjawisko mobbingu jest często utożsamiane wyłącznie ze złą atmosferą
i niezadowoleniem z warunków pracy lub wydawaniem przez pracodawcę, albo osoby
nadzoru średniego poleceń wykonywania dodatkowej pracy.
Ważną grupą skarg, z punktu widzenia roli jaką spełniają te organizacje w zakładzie pracy,
były wnioski o przeprowadzenie kontroli złożone przez związki zawodowe. W 2017 roku do
Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie wpłynęło 26 skarg złożonych przez
organizacje związkowe. Najliczniejszą grupą (12 skarg) były skargi zgłoszone przez NSZZ
„Solidarność”, następną grupą – skargi wniesione przez „inne organizacje związkowe” (5
skarg). Zakres tematyczny z uwzględnieniem liczby skarg zgłaszanych przez organizacje
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związkowe przedstawiał się następująco: stosunek pracy, wynagrodzenia, zbiorowe prawo
pracy, mobbing, czas pracy.

W wyniku przeprowadzonych w 2017 roku kontroli wydano łącznie 16 123 decyzje
nakazowe, w tym 245 decyzji zobowiązujących do wypłaty wynagrodzeń lub innych
świadczeń ze stosunku pracy. Do pracodawców w zakresie bhp skierowano 10 698 decyzji
pisemnych, 3 decyzje wpisano do dziennika budowy, wydano także 4 622 decyzje ustne.
Najwięcej decyzji wydano wobec podmiotów zatrudniających do 9 pracowników - 9 148
decyzji oraz w przedsiębiorstwach zatrudniających do 49 pracowników - 4 571 decyzji.
Stwierdzone podczas kontroli sytuacje bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia dla 910
pracowników skutkowały wydaniem 416 decyzji wstrzymania prac. Natomiast stwierdzenie
wykonywania prac szkodliwych i niebezpiecznych lub wzbronionych, albo obsługi urządzeń
i sprzętu przez osoby nieposiadające kwalifikacji, spowodowało wydanie 223 decyzji
nakazujących skierowanie 330 pracowników do innych prac. Dodatkowo, w związku ze
stwierdzonymi dla pracowników zagrożeniami, wynikającymi z niewłaściwego stanu
technicznego maszyn i urządzeń, a w szczególności braku osłon zabezpieczających przed
dostępem do strefy niebezpiecznej elementów będących w ruchu, wydano 863 decyzje
nakazujące wstrzymanie eksploatacji maszyn i urządzeń oraz 36 decyzji zakazujących
wykonywanie prac. W 29 przypadkach wydano pisemne decyzje dotyczące ustalenia
okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.

W ramach nadzoru rynku przeprowadzono 81 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
maszyny służące do obróbki drewna oraz środki ochrony indywidualnej dróg oddechowych.
W większości kontrolami objęto wyroby wyprodukowane w Polsce, ale także były to wyroby
sprowadzone spoza krajów UE, np. z Chin. Ocenie zgodności z zasadniczymi i innymi
wymaganiami poddano ogółem 81 wyrobów z czego 54 wyroby zostały zakwestionowane
(m.in. wykonanie maszyny niezgodnie z wymaganiami przepisów i norm zharmonizowanych,
niezapewnienie odpowiednich urządzeń ochronnych eliminujących dostęp do strefy
niebezpiecznej, nieopisanie elementów sterowniczych maszyn, umieszczanie na maszynach
informacji słownych, w tym ostrzeżeń istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa pracy
i eksploatacji - sporządzonych wyłącznie w językach obcych, brak oznakowania CE), ale
także na nieprawidłowej dokumentacji technicznej (nieprzekazanie instrukcji obsługi
maszyny, w tym instrukcji w języku polskim). W wyniku wszystkich podjętych działań łącznie
w 19 wyrobach, w tym w 17 maszynach oraz w 2 wyrobach podlegających pod dyrektywę
2014/35/UE (sprzęt elektryczny) zostały wyeliminowane niezgodności z zasadniczymi lub
innymi wymaganiami.

W wyniku kontroli przestrzegania przepisów o czasie pracy kierowców wydano 30 decyzji
administracyjnych o nałożeniu kar pieniężnych za stwierdzone wykroczenia na łączną kwotę
95 700 zł.

Istotna, dla realizacji uprawnień pracowniczych, jest grupa decyzji płacowych,
wydawanych w sytuacji, gdy roszczenia pracowników są bezsporne, tj. naliczone
i zatwierdzone do wypłaty. W roku 2017 wydano 245 decyzji nakazujących wypłatę dla 2 113
pracowników kwoty 4 020 626 zł. Pracodawcy wykonali 88 decyzji nakazowych, wypłacając
kwotę 1 064 907 zł na rzecz 565 pracowników.

W trakcie prowadzonych czynności kontrolnych inspektorzy pracy skierowali ponadto do
pracodawców 674 polecenia, w tym dotyczące wypłacenia wynagrodzeń i innych świadczeń
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ze stosunku pracy. W wyniku realizacji poleceń, już w trakcie kontroli wypłacono na rzecz
uprawnionych kwotę 803 448 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. Skierowano w sumie 145
wniosków w wystąpieniach dotyczących wynagrodzeń i świadczeń ze stosunku pracy, na
rzecz 881 osób. Kwota wypłaconych należności na rzecz pracowników wyniosła 245 302 zł.

W związku z niewykonaniem przez 73 pracodawców 224 decyzji nakazowych
(59 płacowych, 165 z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy), skierowano 80 upomnień
z pouczeniem, iż w przypadku niewykonania obowiązków ujętych w upomnieniu zostanie
wszczęte postępowanie egzekucyjne.
Po otrzymaniu upomnień, pracodawcy wykonali 138 decyzji nakazowych (4 płacowe i 134
z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy). W pozostałych przypadkach wystawiono
11 tytułów wykonawczych i nałożono 11 grzywien w celu przymuszenia, na łączną kwotę
87 000 zł.
Z powodu nieuiszczenia w zakreślonym terminie należności publicznoprawnych powstałych
w związku z prowadzoną egzekucją administracyjną, do naczelników urzędów skarbowych
skierowano 9 tytułów wykonawczych, w celu wyegzekwowania należności w łącznej
wysokości 47 273,60 zł z tytułu:

- grzywien w celu przymuszenia w łącznej wysokości: 47 000 zł;
- opłat egzekucyjnych, w łącznej wysokości: 204 zł;
- kosztów upomnień, w łącznej wysokości: 69,60 zł.

Skierowane w 2017 roku skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
dotyczyły 5 decyzji i 1 postanowienia Okręgowego Inspektora Pracy:

- w 2 przypadkach - nałożenia kary pieniężnej na podstawie ustawy z dnia 6 września
2001 r. o transporcie drogowym (1 skarga została oddalona, 1 skarga została przez
Sąd uwzględniona);

- w 2 przypadkach - w sprawie nakazania pracodawcy wypłacenia pracownikowi
ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy (skargi pracodawców zostały
oddalone);

- w 2 przypadkach - w sprawie nałożenia obowiązków z zakresu bezpieczeństwa
i higieny pracy (1 skarga została oddalona, 1 skarga nie została rozpatrzona);

W 2017 roku, 3 pracodawców wniosło skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu
Administracyjnego w Warszawie, z których żadna nie została rozpoznana. W 2017 roku
Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie, rozpoznał 2 skargi kasacyjne wniesione przez
pracodawców w 2015 i 2016 roku. Skargi dotyczyły nałożenia obowiązków z zakresu
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz nałożenia kary pieniężnej na podstawie ustawy z dnia
6 września 2001 r. o transporcie drogowym i zostały prawomocnie oddalone przez Naczelny
Sąd Administracyjny w Warszawie.

Okręgowy Inspektor Pracy w Szczecinie w 2017 roku nie wnosił skarg kasacyjnych od
wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, natomiast 3 skargi
kasacyjne wniesione przez Okręgowego Inspektora Pracy w Szczecinie do Naczelnego
Sądu Administracyjnego w Warszawie w 2016 r. zostały prawomocnie oddalone.

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. W 2017 roku inspektorzy pracy skierowali do pracodawców
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2 723 wystąpienia zawierające 14 516 wniosków i zaleceń. Wnioskami najczęściej
regulowano zagadnienia dotyczące nieprawidłowości przy nawiązywaniu i rozwiązywaniu
stosunku pracy (m.in. wnioski dotyczące nieprawidłowości w zawartych umowach o pracę,
informowania 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 zagadnienia
z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

W wyniku 1 292 stwierdzonych wykroczeń: skierowano do sądów 168 wniosków
o ukaranie (w tym 167 wniosków dotyczyło osób winnych wykroczeń przeciw prawom
pracownika, a 1 wniosek dotyczył bezrobotnego), 546 osób ukarano mandatami na łączną
kwotę 624 150 zł, a w stosunku do 578 osób zastosowano środki wychowawcze. Z uwagi na
fakt, iż środki wychowawcze charakteryzują się niską represyjnością, w związku z czym
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 31.12.2017 roku sądy karne wydały: 1 postanowienie o odmowie wszczęcia
postępowania, 5 zarządzeń o zwrocie wniosku do uzupełnienia. Ponadto w 111 sprawach
sądy wydały wyroki nakazowe, w tym: 110 spraw zakończono nałożeniem grzywny oraz
1 sprawa, gdzie sąd uznał obwinionego za winnego popełnienia zarzucanych mu czynów
lecz odstąpił od wymierzenia kary. Kwota grzywien nałożonych w drodze wyroków
nakazowych wyniosła 302 500 zł. Ponadto, w 9 sprawach zapadły wyroki nakładające
6 grzywien na łączną kwotę 15 800 zł a 3 sprawców wykroczeń uniewinniono. W pozostałych
sprawach, w których inspektorzy pracy skierowali do sądu wnioski o ukaranie w 2017 roku,
nie zapadły jeszcze rozstrzygnięcia.

W roku 2017 sądy karne rozstrzygnęły aż 56 wniosków o ukaranie kierowanych w 2016
roku oraz wydały 1 postanowienie o umorzeniu postępowania. Sporządzono 29 wyroków
nakazowych o wymierzeniu kar grzywny w łącznej wysokości 50 200 zł. W 27 sprawach
wydano wyroki (w tym 4 uniewinnienia). Łączna kwota orzeczonych grzywien wyniosła
28 400 zł.

Do najczęściej popełnianych przez pracodawców wykroczeń w 2017 roku należały
wykroczenia określone:

- w art. 283 Kodeksu pracy - 1 777 wykroczeń, w tym najczęściej występujące:
niewłaściwe przygotowanie pracowników do pracy: brak badań profilaktycznych, brak
szkoleń, niewłaściwie zabezpieczone stanowiska pracy przy pracach na wysokości;

- w art. 282 Kodeksu pracy - 513 wykroczeń, w tym: niewypłacenie lub nieterminowe
wypłacenie wynagrodzenia za pracę, brak wypłaty wynagrodzenia za godziny
nadliczbowe, niewypłacenie ekwiwalentów pieniężnych za niewykorzystane urlopy
wypoczynkowe;

- w art. 281 Kodeksu pracy - 445 wykroczeń, w tym: brak ewidencji czasu pracy lub jej
nierzetelne prowadzenie, zatrudnienie powyżej przeciętnie 5 dni w tygodniu;

- dot. legalności zatrudnienia - 462 wykroczeń;
- dot. ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę - 24 wykroczenia.

Inspektorzy pracy działający w ramach właściwości terytorialnej Okręgowego
Inspektoratu Pracy w Szczecinie w 2017 roku skierowali do prokuratury 57 zawiadomień
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o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Zachowania, których dotyczyły zawiadomienia
wyczerpywały znamiona określone w następujących przepisach:

- art. 218 § 1 KK (złośliwie lub uporczywie naruszanie praw pracownika) – 3,
- art. 219 KK (naruszenie przepisów prawa o ubezpieczeniach społecznych) – 22,
- art. 225 KK (udaremnianie lub utrudnianie wykonania czynności służbowej) – 25,
- art. 270 KK (wypełnienie blankietu opatrzonego cudzym podpisem, niezgodnie z wolą

podpisanego i na jego szkodę, albo używanie takiego dokumentu) – 4,
- art. 271 KK (poświadczanie nieprawdy, co do okoliczności mającej znaczenie prawne

przez osobę uprawnioną do wystawiania dokumentu) – 3,
- art. 221 KK (niezawiadomienie o wypadku przy pracy) – 1,
- art. 233 KK (składanie fałszywych zeznań) – 1,
- inne – 6.

W 51 przypadkach inspektorzy pracy zawiadamiali o naruszeniu jednego przepisu prawa
karnego, w 5 przypadkach o naruszeniu dwóch przepisów prawa, w 1 przypadku
o naruszeniu trzech przepisów prawa. W 36 przypadkach, w wyniku zawiadomienia przez
inspektorów pracy o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, zostało wszczęte postępowanie
przygotowawcze. Nie odnotowano przypadku odmowy wszczęcia postępowania. W 14
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 2 kpk), z powodu
braku dostatecznego uzasadnienia (art. 17 §1 pkt 1 kpk), czy też uznania, że społeczna
szkodliwość czynu jest znikoma (art. 17 § 1 pkt 3 kpk).

Na postanowienia prokuratorów o umorzeniu postępowań wniesiono do sądów
3 zażalenia (1 sprawę prokuratura uwzględniła we własnym zakresie, w 1 sprawie sąd
uwzględnił zażalenie inspektora pracy, w 1 sprawie nie zapadło rozstrzygnięcie). W wyniku
rozpoznania zawiadomień, w roku 2017 prokuratorzy wnieśli: 3 akty oskarżenia oraz
4 wnioski o warunkowe umorzenie dochodzenia w sprawach z zawiadomień złożonych przez
inspektorów pracy. Prawomocne wyroki zapadły w 6 sprawach.
 W ramach bieżącej współpracy, inspektorzy Okręgowego Inspektoratu Pracy
w Szczecinie występowali w prowadzonych przez organy ścigania postępowaniach zarówno
w charakterze świadków (35 razy), jak i biegłych.
Ponadto, w 2017 roku wpłynęło ok. 50 wniosków o przesłanie do sądów pracy kompletów
dokumentacji z kontroli w związku z toczącymi się sprawami z powództwa pracowników
przeciwko pracodawcom.
W roku 2017 wpłynęło z organów ścigania 218 pism, w których 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. W odpowiedzi, przesłano kopie 66
dokumentacji pokontrolnych inspektorów pracy, dotyczących wypadków do prokuratury
a 2 do sądów.
O stwierdzonych podczas kontroli nieprawidłowościach, związanych z wypadkami przy pracy
powiadomiono w 6 przypadkach Urząd Dozoru Technicznego, w 4 przypadkach Państwową
Inspekcję Sanitarną, a w 2 przypadkach Państwowy Nadzór Budowlany.

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. Na taki stan rzeczy wpływa przede wszystkim brak znajomości przepisów prawa
pracy. Znaczna część zatrudnionych nie jest świadoma różnic pomiędzy umową o pracę,
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a umowami cywilnoprawnymi, a także skutków prawnych, jakie wywołuje zawarcie tych
umów oraz nie zna uprawnień i obowiązków przysługujących ich stronom. Dla osób
wykonujących pracę w ramach umowy zlecenia, czy też umowy o dzieło najistotniejszą
sprawą jest faktyczne otrzymanie wynagrodzenia za wykonaną pracę dlatego godzą się na
brak uprawnień, jakie przysługują osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę
bowiem najczęściej skupione są wyłącznie na stronie ekonomicznej zatrudnienia,
a zdecydowanie mniejszą wagę przykładają do rodzaju zawartej umowy. Z danych
uzyskanych podczas udzielania porad prawnych w siedzibie OIP oraz poza nią należy
stwierdzić, że aprobata zatrudnienia w ramach umowy cywilnoprawnej zazwyczaj kończy się
z momentem rozwiązania umowy, bądź problemami związanymi z nieterminowością wypłaty
wynagrodzenia za wykonaną pracę.

W roku 2017 Okręgowy Inspektorat Pracy analizował zagadnienie przestrzegania
zawierania umów cywilnoprawnych w warunkach wskazujących na istnienie stosunku pracy,
ze szczególnym uwzględnieniem branży budowlanej, gastronomiczno - hotelarskiej oraz
agencji ochrony osób i mienia. Inspektorzy pracy prowadzący czynności kontrolne
w ubiegłym roku przeprowadzili 1 136 kontroli w ramach realizacji wyżej wskazanego tematu.
W wyniku kontroli zakwestionowano u 142 przedsiębiorców zatrudnienie na podstawie umów
cywilnoprawnych z naruszeniem art. 22 Kodeksu pracy, uznając, że zamiast umów prawa
cywilnego winny być zawarte umowy o pracę. W związku z powyższym wydano 78 wniosków
w wystąpieniach skierowanych do 77 podmiotów. 44 wnioski zostały zrealizowane
w odniesieniu do 197 osób, wobec których nastąpiło przekształcenie umów
cywilnoprawnych w umowy o pracę. Ponadto w tym przedmiocie wydano 65 pracodawcom -
68 poleceń ustnych, które spowodowały przekształcenie umów cywilnoprawnych na umowy
o pracę na rzecz 148 osób.

Nierozerwalnie z zatrudnianiem na podstawie umów cywilnoprawnych w 2017 r. wiązała
się wypłata minimalnego wynagrodzenia. Inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy
w Szczecinie przeprowadzili 1 187 kontroli przestrzegania wypłaty minimalnego
wynagrodzenia osobom świadczącym pracę na podstawie umów cywilnoprawnych. Łącznie
kontroli poddano 5 874 osoby świadczące pracę na podstawie cywilnoprawnych umów
zlecenia lub prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą na rzecz 1 141 podmiotów
gospodarczych. Wszystkie kontrole były planowane w związku z wpływającymi skargami
oraz wnioskami lub prowadzone były na wniosek Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”
w ramach akcji ,,13 zł. … i nie kombinuj’’. Zagadnienia przestrzegania przepisów ustawy
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę sprawdzano także podczas innych kontroli,
w przypadku stwierdzenia powierzania 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 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 7% przedsiębiorców poddanych kontroli. Ponadto 6% przedsiębiorców
w przypadku zawarcia umów cywilno-prawnych na czas dłuższy niż miesiąc, nie wypłacało
wynagrodzeń raz w miesiącu. W 8% kontrolowanych podmiotów 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 101 zleceniobiorców świadczeń pieniężnych
wynikających z minimalnej stawki godzinowej na łączną kwotę 115 195 zł. Ponadto w wyniku
kontroli do 246 przedsiębiorców (22% kontrolowanych podmiotów) skierowano wystąpienia



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OIP SZCZECIN W 2017 r.

- 18 -

zawierające łącznie 334 wnioski zobowiązujące do przestrzegania przepisów ustawy
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Za stwierdzone wykroczenia skierowano do sądów
14 wniosków o ukaranie osób winnych (w sprawach już zakończonych przez sądy orzeczono
grzywny w łącznej wysokości 20 000 zł), a 13 osób ukarano mandatami w łącznej wysokości
15 000 zł.

W okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu
Pracy w Szczecinie wnieśli do sądów pracy 38 powództw o ustalenie istnienia stosunku
pracy. Jednakże dwa powództwa z 2017 r. (data powództwa - koniec grudnia) zostały -
złożone w sądach pracy, w styczniu 2018 r. Powództwa zostały wniesione przez inspektorów
pracy na rzecz 34 osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych - zlecenia (w
formie pisemnej bądź ustnej) i 2 osób wykonujących pracę bez żadnej umowy. Do dnia
31.12.2017 r., przed sądami pracy, zakończono 2 postępowania, poprzez wydanie wyroku
zaocznego, a w 1 przypadku pozew inspektora pracy został odrzucony w całości.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku po poradę zgłosiło się łącznie 9 856
osób m.in. w tym: pracownicy - 4 999 osób, pracodawcy - 1 764 osoby, byli pracownicy -
1 450 osób, pozostali - 1 157 osób (strony umów cywilnoprawnych, osoby ubiegające się
o zatrudnienie, służby kadrowe, pracownicy nadzoru, przedstawicie związków zawodowych,
pracownicy służby bhp, społeczni inspektorzy pracy, posłowie i radni oraz rolnicy).
W 2017 roku podobnie jak w latach poprzednich poradnictwo, zarówno prawne jak
i techniczne, prowadzone było zarówno w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy
w Szczecinie jak i w Oddziale w Koszalinie (porady udzielne osobiście - 3 907, telefonicznie -
105 255, a pisemnie, w tym także drogą elektroniczną - 1 046). Porad udzielano także
podczas imprez targowych oraz na bieżąco, w kontrolowanych przez inspektorów pracy
zakładach pracy. W 2017 roku udzielono 9 856 porad. Największą liczbę porad stanowiły
porady, których tematem były zagadnienia związane ze stosunkiem pracy (3 075 porad).
Kolejną dużą grupą były zapytania związane z wynagrodzeniem i innymi świadczeniami
finansowymi związanymi ze stosunkiem pracy, w liczbie 2 172 porady oraz zapytania
związane z urlopami pracowniczymi – 925 porad. Z ogółu udzielonych porad należy wyróżnić
także zapytania z zakresu czasu pracy – 729 porad i uprawnień pracowników związanych
z rodzicielstwem – 725. W związku z wejściem przepisów dotyczących minimalnej stawki
godzinowej osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, odnotowano 35
zapytań w tej materii. W celu uzyskania porady osoby reprezentujące różne związki
zawodowe, wystąpiły o udzielenie 40 porad w formie ustnej, natomiast w 13 przypadkach
związki zawodowe wystąpiły z zapytaniem na piśmie, powyższe zapytania skierowały:

- 5 - związki zawodowe pracowników różnych zakładów pracy;
- 5 - związki zawodowe NSZZ Solidarność;
- 2 - Ogólnopolski Związek Pielęgniarek i Położnych;
- 1 - Związek Zawodowy Solidarność 80.

W omawianym okresie udzielono łącznie 28 porad związanych z nierównym traktowaniem
w zatrudnieniu i 47 porad, których tematem był mobbing. W znacznej większości były to
porady udzielone ustnie lub drogą telefoniczną. Z wnioskiem o poradę pisemną w zakresie
mobbingu zwróciło się 8 osób. Nie odnotowano pisemnych zgłoszeń dotyczących
molestowania.
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Wykres 2. Tematyka porad prawnych.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku do Okręgowego Inspektoratu Pracy
w Szczecinie wpłynęło ogółem 59 wniosków do rejestru zakładowych układów zbiorowych
pracy, w tym:

- 5 wniosków o rejestrację zakładowego układu zbiorowego pracy;
- 33 wnioski o rejestrację protokołów dodatkowych do układu;
- 21 wniosków o wpis do rejestru informacji dotyczących układów.

Wnioski o wpis informacji dotyczyły:
- 1 - wypowiedzenia układu,
- 2 - rozwiązania układu,
- 7 - rozwiązania organizacji związkowej,
- 2 - wstąpienia pracodawcy w prawa strony układu,
- 2 - zawieszenia stosowania układu,
- 4 - odstąpienia od stosowania układu;
- 3 - zmiany nazwy pracodawcy.

 W roku 2017 zarejestrowano ogółem: 2 zakładowe układy zbiorowe pracy (w tym 1 układ
został zawarty po raz pierwszy), 33 protokoły dodatkowe do układu, 20 informacji
dotyczących układów. Informacje wpisane do rejestru dotyczyły: wypowiedzenia układu,
rozwiązania układu, rozwiązania organizacji związkowych, wstąpienia organizacji związkowej
w prawa i obowiązki strony układu, zawieszenia stosowania układu, odstąpienia od
stosowania układu, zmiany nazwy lub adresu pracodawcy/ organizacji związkowej.

Z zakresu układów zbiorowych pracy w 2017 roku zostało udzielonych około 30 porad
prawnych (w formie telefonicznej). Porady te udzielane były stronom układu przed złożeniem
wniosków i dotyczyły głównie wymogów formalnych, jakie powinien spełniać wniosek
o rejestrację oraz dokumentów, jakie trzeba złożyć wraz z wnioskiem (najczęstsze pytanie
dotyczyło liczby egzemplarzy protokołów dodatkowych, które należy dołączyć do wniosku).
Pojawiły się również pytania odnośnie podjęcia działań koniecznych do zarejestrowania
protokołów dodatkowych w przypadkach rozwiązania organizacji związkowych, które zawarły
układ lub zmiany nazw stron układu. Porady prawne dotyczące układów zbiorowych pracy
były udzielane telefonicznie oraz podczas spotkań z pracodawcami i przedstawicielami
zakładowych i międzyzakładowych organizacji związkowych w siedzibie Okręgowego
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Inspektora Pracy w Szczecinie. Wiele wątpliwości i zapytań dotyczyło wymogów formalnych
jakie muszą spełniać wnioski o rejestrację układu bądź protokołu dodatkowego, w tym
wymaganych dokumentów niezbędnych do zarejestrowania układu, protokołu dodatkowego,
czy wpisania do rejestru informacji dotyczących układu. W trakcie bezpośrednich spotkań
z przedstawicielami stron układu omawiano postanowienia układów, protokołów
dodatkowych przedłożonych do rejestracji, zakwestionowanych przez organ rejestrowy jako
niezgodne z prawem lub budzących wątpliwości. Skutkiem tych spotkań było skrócenie
okresu rejestracji układu i protokołów dodatkowych, gdyż strony zmieniały sprzeczne
postanowienia bez konieczności odmowy rejestracji tych aktów. W wielu przypadkach strony
przed złożeniem wniosku o rejestrację protokołu zwracały się z prośbą o wyrażenie opinii,
czy proponowane uregulowania są zgodne z obowiązującymi przepisami.

Do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie w 2017 roku wpłynęło 357 zgłoszeń
dotyczących sporów zbiorowych. Związki zawodowe wysunęły łącznie 1 392 żądania.
Najwięcej sporów dotyczyło placówek oświatowych, Związek Nauczycielstwa Polskiego
wystąpił z żądaniami w 338 placówkach.
Żadne z żądań z żądań zgłoszonych pracodawcom przez organizacje związkowe nie było
objęte zakresem działania PIP. Należały do nich wnioski o wzrost wynagrodzeń,
podwyższenie funduszu wynagrodzeń, likwidacji umów terminowych czy też zapewnienia
pracownikom pracującym z klientami kilku zmian białych koszul. Okręgowy Inspektorat Pracy
został poinformowany o zakończeniu 12 sporów zbiorowych, w tym 3 sporów z lat ubiegłych.

W 2017 roku do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie wpłynęło 26 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 2017 roku armatorzy zwrócili się z 14 wnioskami o dopuszczenie statków
śródlądowych do eksploatacji pod względem bhp. Wydano 9 orzeczeń o dopuszczeniu
statku do eksploatacji oraz 5 decyzji negatywnych w tym zakresie.
 W 2017 roku skierowano 2 wnioski 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.
Ze względu na fakt, iż składka może być podwyższona wyłącznie o 100%, w ocenie
inspektorów pracy naruszenia przepisów o ochronie zdrowia i życia muszą mieć charakter
szczególnie rażący. We wszystkich przypadkach wnioski były uzasadnione utrzymującym się
stanem zagrożenia życia i zdrowia pracowników oraz nie realizowaniem wydanych przez
inspektorów pracy środków prawnych.

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

Działalność kontrolno-nadzorcza oraz prewencyjno-promocyjna prowadzona przez
Państwową Inspekcję Pracy, obejmująca obszar ochrony życia i zdrowia pracowników oraz
przestrzegania praworządności w stosunkach pracy wpisuje się również w kompetencje
innych organów kontroli państwowej a także działalność instytucji i stowarzyszeń.
W ubiegłym roku współpraca Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie w tym obszarze
przedstawiała się w następująco:

Współpraca ze Strażą Graniczną
Podczas kontroli z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziemców Okręgowy Inspektorat
Pracy w Szczecinie na bieżąco współpracował ze Strażą Graniczną. Wyznaczony do
współpracy inspektor pracy odbył ponad 40 spotkań z funkcjonariuszami Placówek Straży
Granicznej w Szczecinie i w Świnoujściu. Przeprowadzono również wspólne kontrole ze
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Strażą Graniczną. Inspektorzy pracy poinformowali Straż Graniczną o wynikach kontroli
legalności zatrudnienia w 55 przypadkach.

Współpraca z Policją, w tym z Wydziałem do Walki z Przestępczością Gospodarczą.
Okręgowy Inspektor Pracy spotkał się z Naczelnikiem Wydziału do Walki z Korupcją KWP.
Podczas spotkania omawiano możliwość organizacji szkolenia dla inspektorów pracy.

Współpraca z Państwową Inspekcją Sanitarną
Okręgowy Inspektor Pracy, spotkał się z Zachodniopomorskim Państwowym Wojewódzkim
Inspektorem Sanitarnym. Podsumowano współpracę za rok 2017, omawiano sprawy
bieżące, w szczególności dotyczące opiniowania odstępstw. Do Wojewódzkiej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej przesłano 12 pism informujących o wynikach kontroli.

Współpraca z ZUS
W 2017 r. Okręgowy Inspektor Pracy w Szczecinie spotkał się 2 -krotnie z dyrektorem oraz
wicedyrektorem Oddziału ZUS w Szczecinie. Tematami spotkań były zagadnienia bieżącej
współpracy, w szczególności kontroli dotyczących nielegalnego zatrudnienia. Omawiano
także kwestie dotyczące przyspieszenia wzajemnej wymiany informacji z zakresu legalności
zatrudnienia oraz współpracy w zakresie działań prewencyjnych, m.in. wspólnie
organizowanych obchodów Dnia Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy oraz udziału ZUS w Gali
podsumowującej programy prewencyjne Inspekcji Pracy. Inspektorzy pracy skierowali do
ZUS 109 pism.

Współpraca z UDT, TDT i UTK
Okręgowy Inspektor Pracy w Szczecinie spotkał się z dyrektorem UDT Oddział w Szczecinie.
Podsumowano bieżącą współpracę, w tym działania podejmowane przez UDT na skutek
powiadomień inspektorów pracy. Inspektorzy pracy w roku 2017 przesłali do UDT 56 pism
informujących o nieprawidłowościach w zakresie eksploatacji urządzeń podlegających
dozorowi, w szczególności użytkowania tych urządzeń bez decyzji UDT.
Ponadto 2 pisma przesłali do Transportowego Dozoru Technicznego i 1 pismo do Urzędu
Transportu Kolejowego.

Współpraca z Inspekcją Handlową
Okręgowy Inspektor Pracy w Szczecinie spotkał się z Wojewódzkim Inspektorem Inspekcji
Handlowej. Spotkanie poświęcone było bieżącej współpracy.

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego
W roku 2017 w spotkaniu Rady zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski uczestniczył
Okręgowy Inspektor Pracy w Szczecinie poruszano tematykę związaną z branżą morską
oraz sytuacją w PŻM.

Współpraca z innymi organami, urzędami, stowarzyszeniami
- W roku 2017, jak w latach poprzednich Okręgowy Inspektorat Pracy współpracował

z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Pracowników Służby BHP Oddział w Szczecinie oraz
Oddział w Koszalinie;

- Okręgowy Inspektor Pracy spotkał się z:
· dyrektorem Krajowej Administracji Skarbowej Oddział w Szczecinie;
· Wicewojewodą Zachodniopomorskim, Wiceprezydentem Szczecina;
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· Przedstawicielami Zachodniopomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości;
· Prezesem Zarządu Pracodawców Pomorza Zachodniego „Lewiatan”.
· Prezesem Korporacji Kominiarzy Polskich Oddział w Szczecinie;

 Ważna, ze względu na rolę związków zawodowych w procesie ochrony pracy była
współpraca z przedstawicielami partnerów społecznych. Okręgowy Inspektor Pracy i jego
zastępca spotykali się wielokrotnie z przedstawicielami organizacji związkowych, m.in.
z Mieczysławem Jurek Przewodniczącym Zarządu Regionu Pomorza Zachodniego NSZZ
„Solidarność”; Henrykiem Koniecznym Przewodniczącym Zarządu Regionu Pomorza
Zachodniego ONZZ „Solidarność 80”; Stanisławem Barylukiem Wiceprzewodniczącym Rady
Województwa Zachodniopomorskiego OPZZ. Ponadto do związków zawodowych
skierowano łącznie 371 pism. Odbywały się także w ciągu roku spotkania
z przewodniczącymi zakładowych organizacji związkowych. Spotkania poświęcone były
bieżącej współpracy i problemom występującym w zakładach pracy. Podczas spotkań
przedstawiano związkom zawodowym wyniki działalności inspektorów pracy w niektórych
branżach, zmiany w przepisach prawa, w szczególności zmiany w Kodeksie pracy oraz
w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu. Na wniosek organizacji związkowych inspektorzy
pracy prowadzili także szkolenia dla społecznych inspektorów pracy. Korespondencja ze
społecznymi inspektorami pracy łącznie liczyła 15 pism.
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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 dyspozycją 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.

W 2017 roku do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie zgłoszono 233 wypadki,
które zaistniały w okresie od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r., w tym 17 wypadków zbiorowych.
Zgłoszono o 30 wypadków więcej niż w roku 2016, w którym zgłoszono 203 wypadki, w tym
23 zbiorowe. W zgłoszonych w roku 2017 wypadkach przy pracy poszkodowane zostały 263
osoby, w tym 38 osób poniosło śmierć, 83 osoby doznały obrażeń zakwalifikowanych
wstępnie, jako ciężkie, 142 osoby doznały lżejszych obrażeń ciała.

Wykres 3. Liczba wypadków zgłoszonych do OIP w Szczecinie w latach 2015-2017.

W 4 przypadkach pracodawcy nie dopełnili obowiązku niezwłocznego powiadomienia
Okręgowego Inspektora Pracy w Szczecinie o zaistniałych wypadkach podlegających
zgłoszeniu, w 5 przypadkach uczynili to z nieuzasadnioną zwłoką.
Po wstępnym rozpoznaniu zdarzenia, odstąpiono od badania 107 wypadków, w tym:

- 88 wypadków lekkich;
- 8 wypadków komunikacyjnych (samochodowych);
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- 5 tzw. nagłych przypadków medycznych (zawały, udary itp.);
- 4 wypadków przedsiębiorców niezatrudniających innych osób;
- 1 osoby będącej pracodawcą;
- 1 zgłoszonego wydarzenia potencjalnie wypadkowego (pożaru), w wyniku którego nikt

nie doznał obrażeń.

Wypadki zbadane.

W roku 2017 inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie, zbadali
74 wypadki przy pracy, w tym 5 zbiorowych, które wydarzyły się, w okresie od 1 stycznia
do 31 grudnia 2017 r.
Łącznie w zbadanych wypadkach, zaistniałych w roku 2017, poszkodowane zostały 84
osoby, w tym 6 niepodlegających ubezpieczeniu społecznemu. W wyniku wypadków, które
zbadano: 13 osób poniosło śmierć, 30 uległo ciężkim obrażeniom ciała, obrażenia 41 osób
zostały zakwalifikowane, jako lekkie.

Wykres 4. Zestawienie poszkodowanych w zależności od charakteru zatrudnienia,
w wypadkach zbadanych przez OIP w Szczecinie zaistniałych w roku 2017.

 Łącznie w roku 2017 inspektorzy pracy przeprowadzili 110 kontroli związanych
z badaniem okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, w tym dotyczących badania
wypadków zaistniałych jeszcze w roku 2016.
Ponadto inspektorzy pracy przeprowadzili 25 kontroli, w podmiotach związanych
z wypadkami przy pracy poprzez udział w wydarzeniach wypadkowych pracowników
i sprzętu tychże podmiotów, w których pracownicy nie doznali obrażeń.
W wyniku przeprowadzonych kontroli wydano:

- 188 decyzji nakazowych, w tym:
- 27 decyzji wstrzymania eksploatacji maszyn;
- 11 decyzji wstrzymania prac;
- 2 decyzje zakazujące wykonywania prac;
- 1 decyzję skierowania 6 pracowników do innych prac;
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- 188 wniosków.
Inspektorzy pracy prowadzący kontrole mające na celu zbadanie okoliczności i przyczyn
wypadków przy pracy w 3 przypadkach kierowali wnioski do sądów o ukaranie
obwinionych, w związku ze stwierdzonymi rażącymi naruszeniami przepisów prawa. W 53
przypadkach postępowanie o wykroczenia przeciwko prawom pracownika zakończyli
postepowaniem mandatowym, nakładając na obwinionych grzywny w łącznej wysokości
68550 zł.
W 2 przypadkach, w związku z badaniem okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy
złożyli zawiadomienia do Prokuratury o podejrzeniu popełniania przestępstwa, a w 2 innych
przypadkach, wystąpili do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z wnioskiem o podwyższenie
o 100% składki na ubezpieczenie wypadkowe w związku ze stwierdzeniem, w czasie dwóch
kolejnych kontroli, rażących naruszeń przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wykres 5. Zestawienie zbadanych wypadków przy pracy i osób poszkodowanych w latach
2015-2017 (zaistniałych w danym roku od 1 stycznia do 31 grudnia).

Przykłady zbadanych wypadków przy pracy.

Wypadek śmiertelny zleceniobiorcy, podczas wycinki drzew w sąsiedztwie
napowietrznej linii elektroenergetycznej o napięciu 15 kV.

 Pracodawca na zlecenie nadleśnictwa wykonywał prace związane z wycinką drzew
w pasie technicznym napowietrznej linii elektroenergetycznej o napięciu 15 kV oraz na
obrzeżach drzewostanów bezpośrednio graniczących z pasem technicznym linii.
Osoby świadczące pracę, po przygotowaniu sprzętu zaczęły ścinać i obalać zaznaczone
farbą drzewa. Poszkodowany wraz z drugim pracownikiem naprzemiennie podczepiali na
drzewie linkę odciągową, mocowaną na wysokości ok. 6-7metrów. Pilarz dokonywał ścinki
drzewa przy pomocy pilarki łańcuchowej spalinowej. Lina była podczepiana z poziomu
aluminiowej drabiny przystawianej do drzewa. Przy pomocy zaczepionej na drzewie liny
pracownicy odciągali drzewo w kierunku lasu po to, aby w czasie ścinki drzewo nie obaliło
się na linię elektroenergetyczną. Podeszli pod sosnę o wysokości ok. 16m. i rozstawili dwa
przęsła aluminiowej drabiny. Drzewo było oddalone od skrajnego przewodu linii
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elektroenergetycznej o ok. 5 m. jednakże w górnej części było nachylone w kierunku linii
energetycznej, stąd odległość wierzchołkowej części drzewa od linii energetycznej była
mniejsza niż 5 m. Poszkodowany wszedł na drabinę i ręczną piłą teleskopową o konstrukcji
metalowej o długości 3m, zaczął odcinać gałęzie, aż do wysokości ok. 11-12m od
powierzchni ziemi, aby nie dopuścić do zawieszenia drzewa przy jego ścinaniu.

fot.
widok usytuowania drzewa i linii
energetycznej napowietrznej 15kV

fot.
miejsce wypadku: teren leśny, w pobliżu
linii elektroenergetycznej;

poszkodowany obcinał gałęzie z drzewa
z poziomu drabiny przystawnej na
wysokości (ok. 6- 7m od poziomu ziemi)
przy pomocy ręcznej piły teleskopowej
konstrukcji metalowej

Został porażony prądem elektrycznym, spadł z drabiny z wysokości ok. 6 m i poniósł śmierć.
Przyczyną zgonu było porażenie prądem elektrycznym, który przepłynął poprzez odciętą
gałąź i piłę ręczną do cięcia gałęzi o konstrukcji metalowej do ciała poszkodowanego.
Wprawdzie podczas pracy poszkodowany posiadał hełm ochronny oraz miał założone szelki
chroniące przed upadkiem z wysokości, jednakże zastosowany sprzęt chroniący przed
upadkiem z wysokości tj. szelki, amortyzator i linka bezpieczeństwa (o długości ok. 1m) nie
był dostosowany do miejsca pracy. Nie był zamocowany do stałego punktu asekuracyjnego.
Stosowana przez poszkodowanego drabina nie posiadała prowadnicy szynowej, jako stałego
systemu asekuracyjnego, umożliwiającego mocowanie sprzętu chroniącego przed upadkiem
z wysokości.
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Z kolei hełm ochronny głowy nie był przystosowany do pracy na wysokości, gdyż nie
posiadał zabezpieczenia przed zsunięciem się z głowy. Rękojeść aluminiowa metalowej,
ręcznej piły teleskopowej do cięcia gałęzi nie posiadała właściwości elektroizolacyjnych.
Przyczyny wypadku ustalone przez inspektora pracy.

- brak nadzoru nad wykonywanymi pracami szczególnie niebezpiecznymi, do których
należała wycinka drzew w pobliżu napowietrznej linii energetycznej oraz praca na
wysokości;

- nie określenie przez pracodawcę szczegółowych wymagań bhp przy pracach
szczególnie niebezpiecznych - przy usuwaniu drzew trudnych, zlokalizowanych
w sąsiedztwie linii energetycznych i szlaków komunikacyjnych oraz przy pracach na
wysokości;

- brak instrukcji bhp z zakresu obsługi piły ręcznej teleskopowej do ciecia gałęzi;
- stosowanie niewłaściwej technologii przy ścince i obalaniu drzew: poszkodowany

wchodził na drabinę na wysokość ok. 6-7 m od poziomu powierzchni ziemi i odcinał
gałęzie ręczną teleskopową piłą metalową o długości 3m, następnie podczepiał linę
odciągową w jak najwyższym punkcie, po czym pracownicy naprężali linę, aby
odciągać i nadać kierunek obalenia w czasie ścinki drzewa;

- tolerowanie przez pracodawcę odstępstw od przepisów bhp;
- nie przeprowadzenie przez pracodawcę oceny ryzyka zawodowego przy pracach

związanych ze ścinką drzew w pobliżu linii energetycznych oraz przy pracach na
wysokości;

- brak przeszkolenia poszkodowanego z zakresu bhp przy wykonywaniu prac wycinki
i cięciu technologicznym pod liniami energetycznymi oraz przy pracy na wysokości;

- brak aktualnego orzeczenia lekarskiego poszkodowanego, stwierdzającego brak
przeciwwskazań do pracy przy wycince oraz przy pracy na wysokości;

- wykonywanie pracy przez poszkodowanego w pobliżu czynnej linii energetycznej
ręczną piłą teleskopową przewodzącą prąd elektryczny tj. nieprzystosowaną
w zakresie elektroizolacyjności do pracy w pobliżu linii energetycznej;

- niewłaściwy dobór sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości- zastosowany
sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości tj. szelki, amortyzator i linka
bezpieczeństwa (o długości ok. 1m) nie był dostosowany do warunków pracy.

Inspektor pracy wydał decyzje nakazowe dotyczące:
- dokonania oceny ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą przy pracach

ścinki drzew w pobliżu napowietrznych linii elektroenergetycznych;
- opracowania instrukcji bhp użytkowania drabiny aluminiowej Krause oraz piły ręcznej

teleskopowej do ciecia gałęzi;
- opracowania instrukcji bhp użytkowania środków ochrony indywidualnej;
- ustalenia wykazu realizowanych w zakładzie prac szczególnie niebezpiecznych oraz

szczegółowych wymagań bhp przy ich wykonywaniu z uwzględnieniem prac przy
usuwaniu drzew trudnych, zlokalizowanych w sąsiedztwie linii energetycznych
i szlaków komunikacyjnych oraz prac na wysokości.

W skierowanym do pracodawcy wystąpieniu inspektor pracy wniósł o:
- niedopuszczanie do pracy przy realizacji prac szczególnie niebezpiecznych osób, które

nie zostały poddane szkoleniom w zakresie bhp przy ich realizacji;
- nieodpuszczanie do pracy przy realizacji ww. prac szczególnie niebezpiecznych bez

orzeczenia lekarskiego potwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do tejże
pracy;
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- dokonywanie oceny możliwości zastosowania środków ochrony indywidulanej
w konkretnych warunkach pracy.

W związku z nieprzestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, inspektor pracy
wszczął postępowanie o wykroczenia przeciwko prawom pracownika i ukarał osobę winną
wykroczeń mandatem w wysokości 2000 zł.

Wypadek ciężki nielegalnie zatrudnionego cudzoziemca na budowie budynku
mieszkalnego.

 Poszkodowany podczas wykonywania robót dociepleniowych ściany budynku
jednorodzinnego w zabudowie szeregowej, spadł z trzeciego podestu roboczego
rusztowania systemowego z wysokości ok. 5m na plecy, doznając ciężkiego urazu ciała.
Nielegalnie zatrudniony oraz niezgłoszony do ubezpieczenia społecznego poszkodowany,
pozbawiony został bezpłatnych świadczeń zdrowotnych w związku z pobytem w szpitalu
oraz świadczeń z ubezpieczenia społecznego.
W dniu wypadku poszkodowany wykonywał prace dociepleniowe na zewnątrz, które polegały
na przyklejaniu styropianu do ściany. Prace wykonywał z podestu rusztowania. Podesty
robocze rusztowania były nieprawidłowo ułożone. Nie zostały wypoziomowane i nie zostały
zabezpieczone przed niekontrolowanym przemieszczeniem. Ponadto rusztowanie nie
zostało wyposażone w kompletne balustrady ochronne. Poszkodowany przed zdarzeniem
pracował na trzecim podeście roboczym na wysokości ok. 5m. Ponieważ nie mógł dosięgnąć
do miejsca łączenia styropianu ze ścianą w rejonie podbitki dachu, wziął paczkę styropianu,
ułożył ją na podeście rusztowania i stanął na niej. Opakowanie było mokre a podest, na
którym postawił paczkę niestabilny. Stojąc na położonej na podeście rusztowania paczce
styropianu, stracił równowagę i spadł z rusztowania, uderzając ciałem o ziemię.
W dniu wypadku przedsiębiorca nie zapewnił nadzoru przy pracach szczególnie
niebezpiecznych realizowanych na wysokości.
Pracodawca przed przybyciem inspektora pracy dokonał zmian w miejscu wypadku, rozebrał
rusztowanie, z którego spadł poszkodowany oraz zaprzeczył, że znał i zatrudnił
poszkodowanego. Według oświadczenia pracodawcy poszkodowany przebywał na budowie
bez jego wiedzy i zgody.
Inspektor pracy na podstawie przesłuchań świadków ustalił, że poszkodowany już od
pewnego czasu świadczył pracę na rzecz pracodawcy wraz z innymi cudzoziemcami. Jedna
z tych osób, znająca język polski, otrzymywała od kierownika budowy polecenia dotyczące
wykonywanych robót, które następnie przekazywała pozostałym cudzoziemcom. Osoba ta
sprawowała nadzór nad pracownikami z ramienia pracodawcy.
 Inspektor pracy, za wykroczenia przeciw prawom pracownika, skierował do właściwego
sądu rejonowego wniosek o ukaranie pracodawcy, w którym zawarł m.in. zarzuty:

- niepotwierdzenia na piśmie poszkodowanemu warunków umowy o pracę;
- niezapewnienia bezpośredniego nadzoru na realizowanymi pracami szczególnie

niebezpiecznymi na wysokości;
- dopuszczenia do pracy poszkodowanego bez wstępnych profilaktycznych badań

lekarskich i szkoleń w zakresie bhp.
Ponadto inspektor pracy złożył do Prokuratury Rejonowej w Szczecinie zawiadomienie
o podejrzeniu popełniania przestępstwa z art. 219 k.k. polegającego na nie zgłoszeniu do
ubezpieczenia społecznego poszkodowanego, co miało wpływ na jego prawo do świadczeń
oraz złożył pozew do właściwego sądu pracy o ustalenie istnienia stosunku pracy.
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Na dzień sporządzania informacji zbiorczej, w Sądzie Rejonowym, w sprawie popełnionych
wykroczeń zapadł wyrok skazujący pracodawcę na grzywnę w wysokości 5000 zł.
Prokuratura w związku ze złożonym zawiadomieniem o podejrzeniu popełniania
przestępstwa wszczęła śledztwo.

Uzyskane efekty w wyniku kontroli przeprowadzonych w związku z badanymi
wypadkami przy pracy.

Na dzień sporządzania informacji zbiorczej pracodawcy potwierdzili realizację 89 z 133
pisemnych decyzji nakazowych – 66,9 %. Biorąc pod uwagę 55 decyzji ustnych wykonanych
do zakończenia kontroli, łącznie pracodawcy zrealizowali 144 ze 188 wydanych decyzji
nakazowych, dotyczących bezpośrednio badanych wypadków przy pracy, tj. 76,6 %.
W wyniku realizacji łącznie 31 decyzji dotyczących wstrzymania prac, wstrzymania
eksploatacji maszyn lub zakazujących wykonywania prac wyeliminowano bezpośrednie
zagrożenia dla życia i zdrowia dla 163 pracowników.
Wykonano 132 ze 188 wydanych wniosków w wystąpieniach, tj. 70,21 %.

 Ponadto inspektorzy pracy, prowadzący kontrole związane z badaniem okoliczności
i przyczyn wypadków przy pracy, sprawdzali przestrzeganie przez pracodawców przepisów
prawa pracy, dotyczących prowadzenia postępowania powypadkowego.
Sprawdzali sposób ustalania okoliczności i przyczyn zaistniałych zdarzeń przez zespoły
powypadkowe, terminowość sporządzania dokumentacji powypadkowej oraz prawidłowość
ustalania i wdrażania przez pracodawców wniosków profilaktycznych. Przeprowadzili 234
kontrole u 226 pracodawców. Zbadali 525 dokumentacji powypadkowych, w tym 60
dokumentacji z wypadków nieuznanych za wypadki przy pracy.

W wyniku przeprowadzonych kontroli, inspektorzy pracy wydali 50 decyzji
nakazowych (35 pisemnych i 15 ustnych). Do pracodawców skierowali 190 wystąpień,
zawierających 536 wniosków, dotyczących wyeliminowania nieprawidłowości
w postępowaniu powypadkowym.
W 9 decyzjach pracodawcom nakazano ustalenie okoliczności i przyczyn wypadków przy
pracy, w 7 przypadkach wystąpiono 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.
Na dzień sporządzania informacji zbiorczej pracodawcy zrealizowali 25 z 35 pisemnych
decyzji nakazowych tj. 71,4 %. Biorąc pod uwagę 15 decyzji ustnych wykonanych do
zakończenia kontroli pracodawcy zrealizowali łącznie 80 % wydanych decyzji nakazowych.
Pracodawcy potwierdzili wykonanie 372 z 536 wniosków zawartych w wydanych
wystąpieniach, co stanowi 69,4 % wydanych wystąpień.

W wyniku realizacji środków prawnych wydanych przez inspektorów pracy, m.in.:
- 8 pracodawców ustaliło przyczyny i okoliczności wypadków przy pracy i sporządziło

protokoły powypadkowe dla 10 pracowników;
- 6 pracodawców ponownie ustaliło okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy

i w stosunku do 5 pracowników uznało wypadki za wypadki przy pracy lub usunęło
z protokołów powypadkowych zapisy wyłączające prawo poszkodowanych do
świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego;
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- 12 pracodawców zobowiązało się do obiektywnego i rzetelnego uzasadniania
w przyszłości nieuznania wydarzeń wypadkowych za wypadki przy pracy;

- 10 pracodawców założyło rejestry wypadków przy pracy;
- w 3 zakładach 6 pracownikom doręczono zatwierdzone protokoły powypadkowe, a 13

innych pracodawców zobowiązało się do niezwłocznego doręczania poszkodowanym
pracownikom protokołów;

- 29 pracodawców zobowiązało się do zatwierdzania protokołów powypadkowych
w ciągu 5 dni od daty sporządzenia protokołu;

- 11 pracodawców zobowiązało się do zapoznawania poszkodowanych pracowników
z treścią protokołów powypadkowych przed ich zatwierdzeniem;

- 157 pracodawców, w odpowiedzi na skierowane wystąpienia, zobowiązało się do
wyeliminowania nieprawidłowości w postępowaniu zespołów powypadkowych.

Współpraca z innymi organami nadzoru.

Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie w roku 2017, w ramach badania
okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, głownie nawiązywał współpracę z Policją
i Prokuraturą. Współpraca polegała na wymianie informacji o zaistniałych wypadkach przy
pracy, powiadamianiu o wynikach przeprowadzonych kontroli, umożliwianiu inspektorom
pracy wglądu do akt spraw prowadzonych przez Prokuraturę, w związku z zaistniałymi
wypadkami przy pracy.
W 152 przypadkach (na 233), informacje o zaistniałych wypadkach do Inspektoratu wpłynęły
z Policji (65,7 %), a w 2 przypadkach z Prokuratury (0,9 %).
W roku 2017 do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie, wpłynęło 221 pism:

- 125 z Prokuratury,
- 88 z Policji,
- 5 z sądów,
- 2 z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
- 1 z Żandarmerii Wojskowej,

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 68 dokumentacji pokontrolnych inspektorów pracy,
dotyczących wypadków, w tym:

- 66 do Prokuratury,
- 2 do Sądu.

W ramach współpracy inspektorzy pracy 8 krotnie występowali do Prokuratury, o wgląd do
dokumentacji związanej z wypadkiem, w celu zapoznania się z opinią rzeczoznawców
i ekspertów, wynikami sekcji zwłok lub z przesłuchaniami świadków.

Ponadto inspektorzy pracy nawiązywali współpracę z organami nadzoru i partnerami
społecznymi w ramach prowadzonych kontroli związanych z badaniem okoliczności
i przyczyn wypadków przy pracy. Współpraca polegała najczęściej na powiadomieniu
o wynikach przeprowadzonej kontroli. I tak inspektorzy pracy powiadomili o naruszeniu
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, które doprowadziły do wypadków przy pracy lub
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o naruszeniu przepisów przy ustalaniu przez pracodawców okoliczności i przyczyn
wypadków przy pracy:

- podczas 37 kontroli, łącznie 94 działające u pracodawców zakładowe organizacje
związków zawodowych,

- podczas 3 kontroli, działających u pracodawców 5 społecznych inspektorów pracy.
O stwierdzonych podczas kontroli nieprawidłowościach, związanych z wypadkami przy
pracy, powiadomiono według właściwości:

- w 6 przypadkach Urząd Dozoru Technicznego;
- w 4 przypadkach Państwową Inspekcję Sanitarną;
- w 2 przypadkach Państwowy Nadzór Budowlany.

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

Seminarium z okazji Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy

Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie we współpracy z Zakładem Ubezpieczeń
Społecznych Oddział w Szczecinie, w dniu 9 maja 2017 roku zorganizował w siedzibie
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Szczecinie seminarium z okazji Światowego
Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy. W roku 2017 obchody tego dnia
poświęcone były gromadzeniu i wykorzystywaniu danych bhp. 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, przyczyniając się do podniesienia poziomu
kultury bezpieczeństwa pracy. W seminarium uczestniczyło 129 osób, reprezentujących
instytucje, organizacje związkowe, stowarzyszenia, organizacje pracodawców oraz zakłady
pracy działające na terenie województwa zachodniopomorskiego.
W trakcie seminarium wygłoszono 5 prelekcji:

- „Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy. Międzynarodowy Dzień
Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych” - Dorota Pięta - Centralny
Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Ośrodek Promocji
i Wdrożenia;

- „Budowanie kultury bezpieczeństwa w centrum logistycznym”. - Karina Miłek - Amazon
Fulfillment Poland Sp. z o.o.;

- „Patrzeć-Widzieć-Działać”. Praktyczne wykorzystanie informacji z obszaru bhp. -
Edward Fudro - Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A.;

- ”Lepsze gromadzenie i wykorzystywanie danych bhp”. - Bartosz Leszczyński -
Brigdestone Stargard Sp. z o.o.;

- „Optymalizacja, gromadzenie i wykorzystanie danych dotyczących bhp. Praktyka
i rzeczywistość w małym przedsiębiorstwie”. - Daniel Alankiewicz - Jast s.c.

Pani Dorota Pięta z Centralnego Instytutu Ochrony Pracy i Chorób Zawodowych
przedstawiła m.in. informacje na temat światowych statystyk wypadkowości
i zachorowalności na choroby zawodowe oraz przedstawiła stan wypadkowości w Polce na
tle państw Unii Europejskiej.
Uczestników seminarium poinformowała, że według raportu Międzynarodowej Organizacji
Pracy na świecie, co roku w związku z pracą ok. 2,3 mln osób umiera, w tym ok. 2 mln
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z powodu chorób zawodowych, 350 tys. na skutek wypadków przy pracy. Ok. 160 mln.
osób zapada na choroby nie kończące się śmiercią.
Według danych Głównego Urzędu Statystycznego z roku 2016, w Polsce codziennie:

- dochodziło do 240 wypadków przy pracy;
- 1 osoba traciła życie wskutek wypadku przy pracy;
- wskaźnik wypadków śmiertelnych na 100 tys. zatrudnionych, w roku 2016 wynosił 1,75.

W pozostałych prelekcjach przedstawiciele firm zaprezentowali w ramach dobrych praktyk
własne działania na rzecz poprawy warunków pracy.

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

W ramach programu edukacyjnego „Czas na Społeczną Inspekcję Pracy”, 19 września
budynku Oddziału OIP w Koszalinie i 21 września w siedzibie OIP w Szczecinie odbyły się
szkolenia pt. „Postępowanie w związku z badaniem okoliczności i przyczyn wypadku przy
pracy”, podczas, których omówiono zagadnienia dotyczące obowiązujących procedur przy
ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy na tle konkretnych przykładów.

W ramach programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa” w trakcie wykładu
inaugurującego tegoroczny program 12 września odbyła się prelekcja dla nauczycieli pt.
„Wypadki w pracy”.

W siedzibie OIP w Szczecinie, w dniu 21.03.2017 r. i w Oddziale w Koszalinie w dniu
23.03.2017 r. odbyły się 2 szkolenia inaugurujące program prewencyjny „Prewencja
wypadkowa”, którego celem było ograniczenie zagrożeń wypadkowych w zakładach,
w których odnotowano największą liczbę wypadków przy pracy.

Dla pracodawców branży budowlanej w dniu 26.05.2017 r. na terenie firmy Metabo
Polska sp. z o.o. przy ul. Bydgoskiej 28 w Stargardzie, zorganizowano szkolenie podczas,
którego odbywały się pokazy praktycznych rozwiązań służących poprawie warunków pracy.
W dniach 2.02.2017 r. i 3.03.2017 r. w ramach współpracy z partnerami społecznymi -
Polskim Stowarzyszeniem Dekarzy Oddział Szczecin i Klastrem Budowlanym przy Północnej
Izbie Gospodarczej, przeprowadzono szkolenie o tematyce poświęconej zagrożeniom
wypadkowym, a 7 szkoleń poświęconych tej tematyce, przeprowadzono w trakcie majowego
„Tygodnia bezpieczeństwa”, podczas spotkań na realizowanych budowach.

W ramach programu prewencyjnego „Ograniczanie zagrożeń zawodowych w zakładach
zajmujących się produkcją wyrobów tartacznych i wyrobów z drewna”, którego celem było
też umożliwienie pracodawcom dostosowanie zakładów pracy do obowiązującego prawa
w drodze udziału w programie prewencyjnym, opartym na zasadzie samokontroli, w roku
2017 odbyły się 2 szkolenia: w dniu 5 kwietnia w Szczecinie i w dniu 5 października
w Koszalinie. U pracodawców, którzy zgłosili w roku 2016 udział w I etapie programu,
przeprowadzono 15 kontroli sprawdzających. Niestety w wyniku przeprowadzonych kontroli
inspektorzy pracy ocenili, że żaden z pracodawców nie spełnił wymagań przyjętych
w założeniach do programu prewencyjnego. Tym nie mniej całość działań podjętych
w programie zarówno przez OIP w Szczecinie jak i przez pracodawców, przyczyniła się do
poprawy warunków pracy i bezpieczeństwa osób pracujących.
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Wnioski

Wypadkom przy pracy najczęściej ulegali pracownicy ze stażem pracy do 1 roku, często
w pierwszych kilku tygodniach 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, co negatywnie wpływa na jakość
szkolenia pracowników. W związku z powyższym zagadnienie szkolenia pracowników
w dziedzinie bhp w firmach prowadzących działalność produkcyjną i budowlaną, powinno
być nadal przedmiotem szczególnej uwagi inspektorów pracy, prowadzących kontrole.
Należy szczególną uwagę zwracać na programy szkoleń, ujęte w nich zagadnienia,
kwalifikacje osób prowadzących szkolenia. Sprawdzać, czy szkolenia wstępne pracowników
są rzeczywiście prowadzone.

Konieczne jest kontynuowanie akcji prewencyjnych, mających na celu uświadomienie
pracodawcom konieczności przeprowadzenia właściwej oceny ryzyka zawodowego,
w szczególności identyfikacji faktycznych zagrożeń występujących w miejscach pracy, jako
drogi do zmniejszenia narażenia pracowników na zagrożenia wypadkowe.

Stosunkowo dużą liczbę wypadków przy pracy stanowią wypadki podczas świadczenia
pracy na innej podstawie niż stosunek pracy. Obowiązujący stan prawny, tj. rozporządzenie
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie trybu uznawania
zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy pracy,
kwalifikacji prawnej zdarzenia, wzoru karty wypadku i terminu jej sporządzenia (j.t. Dz.U.
z 2013 r. poz. 1618), nie nakłada na zleceniodawcę obowiązku formułowania wniosków
profilaktycznych, co nie przyczynia się do ograniczenia występujących zagrożeń. W opinii
inspektorów pracy niezbędne byłoby dokonanie zmiany w akcie prawnym dotyczącym karty
wypadków.

Ze względu na stosunkowo dużą ilość wypadków ciężkich i śmiertelnych w zakładach
usług leśnych, prowadzących działalność w zakresie zrywki i pozyskiwania drewna, należy
kontynuować działalność prewencyjną dla tej grupy pracodawców i przedsiębiorców.
W ramach działań prewencyjnych konieczne jest omawianie wypadków zaistniałych przy
pozyskiwaniu drewna ze szczególnym zwróceniem uwagi na aspekty właściwej koordynacji
prac, nadzoru nad prowadzonymi pracami i zakazu 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. Do wypadków przy pracy dochodziło również podczas stosowania
niedozwolonych technik usuwania drzew zawieszonych, gdyż sprzęt do realizacji tego
zadania był niedostępny w strefie pracy. Stąd konieczne jest wskazywanie pracodawcom, że
niezbędne jest posiadanie w miejscu pracy sprzętu pomocniczego, który może być użyty
w sytuacji awaryjnej.

Pracodawcy prowadzący działalność w zakresie pozyskiwania drewna sugerują, że do
wypadków przy pracy przyczynia się nierówne tempo pracy, co wynika ze sposobu realizacji
zamówień. Sortymenty drewna pozyskiwane są pod konkretne zamówienia odbiorców, stąd
często nie jest zachowywana kolejność wycinania drzew wynikająca z instrukcji bhp przy
wykonywaniu podstawowych prac z zakresu gospodarki leśnej opracowanej przez Lasy
Państwowe, lecz ścinane są wybrane drzewa z działki roboczej. Brygady robocze często są
przerzucane w inne miejsce w celu realizacji konkretnego zamówienia. Według
pracodawców utrudnia to odpowiednie przygotowanie działki roboczej do ścinki drzew.
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Z kolei na koniec roku kalendarzowego występuje spiętrzenie realizacji zamówień, z uwagi
na obawę przed obciążeniem karami umownymi. Szybkie tempo pracy i pośpiech są
istotnymi przyczynami wypadków przy pracy. W opinii inspektorów pracy niezbędne są
działania prewencyjne podejmowane wspólnie z Generalną Dyrekcją Lasów Państwowych,
w celu poprawy harmonogramu pozyskiwania drewna i organizacji prac w gospodarce leśnej.

Zwiększająca się liczba wypadków podczas świadczenia pracy na podstawie umów
cywilnoprawnych i wzrost liczby skarg, wpływających do Inspekcji Pracy, dotyczących nie
sporządzenia dokumentacji umożliwiającej uzyskanie świadczeń powypadkowych przez
zleceniobiorców i ich rodziny kieruje uwagę na obowiązujący stan prawny. Brak jest
możliwości stosowania przez inspektorów pracy środków prawnych, w szczególności
wydania 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, dla osób
wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych. Być może, dla ułatwienia
zleceniobiorcom uzyskania świadczeń powypadkowych, przepisy ustawy o Państwowej
Inspekcji Pracy powinny zostać zmienione. 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, mogłoby wpłynąć na poprawę praworządności.

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 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
i skargami osób poszkodowanych w wypadkach i ich rodzin, problem ten powinien być
rozstrzygnięty np. poprzez jednoznaczne rozciągnięcie tego obowiązku na wszystkich
przedsiębiorców na rzecz, których wykonywana jest praca przez osoby fizyczne.

Wysoka jest skala nieprawidłowości w zakresie postępowania powypadkowego.
Szczególnie dotyczy to ustalania rzeczywistych przyczyn, które doprowadziły do wypadków
i źródeł zagrożenia, co w konsekwencji ma wpływ na trafność wniosków profilaktycznych,
mających na celu wyeliminowanie podobnych wydarzeń w przyszłości. Inspektorzy pracy
zauważają, że 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. Niezbędne byłoby podjęcie w skali kraju działań prewencyjnych, skierowanych
do małych i średnich pracodawców, u których nie działa społeczna inspekcja pracy,
mających na celu uaktywnienie i uświadomienie roli drugiego członka zespołu
powypadkowego- przedstawiciela pracowników w postępowaniu powypadkowym.

W latach następnych niezbędne jest dalsze uświadamianie pracodawcom, partnerom
społecznym i pracownikom służby BHP roli oceny ryzyka zawodowego w procesie
zarządzania bezpieczeństwem pracy oraz roli wniosków profilaktycznych, formułowanych
przez zespoły powypadkowe w protokołach powypadkowych. Nadal często ocena ryzyka
zawodowego postrzegana jest przez pracodawców wyłącznie, jako dokument niezbędny do
okazania organom kontrolnym, a protokół powypadkowy, jako dokument niezbędny do
uzyskania świadczeń odszkodowawczych. Wielu pracodawców nie widzi istoty oceny ryzyka
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zawodowego i wniosków profilaktycznych, które powinny być formułowane w ramach
badania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy dla poprawy bezpieczeństwa pracy
w zakładach.

Wątpliwości w szczególności 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 ciągu 5 dni od
daty jego sporządzenia. Zespół powypadkowy może zapoznać poszkodowanego
z protokołem powypadkowym w dniu jego sporządzenia, a pracodawca może zatwierdzić
protokół w tym samym dniu. Poszkodowany może natomiast zdecydować się na wniesienie
zastrzeżeń później. W ocenie inspektorów pracy, w rozporządzeniu w sprawie ustalania
okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy należałoby wprowadzić konkretny termin, np.
5 dni od daty zapoznania z protokołem, umożliwiający poszkodowanym zastanowienie się
nad wniesieniem ewentualnych uwag i zastrzeżeń.

W ostatnich latach co raz częściej do Państwowej Inspekcji Pracy wpływają skargi
studentów lub członków ich rodzin dotyczące wypadków, którym ulegli podczas świadczenia
pracy u przedsiębiorców na 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 naszej opinii niezbędne byłoby 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 budowie
obiektów przemysłowych, handlowo – usługowych, mieszkalnych, a także na budowie
i remoncie dróg oraz obiektów mostowych. Podczas czynności kontrolnych w sposób
szczególny skoncentrowano się na zagadnieniach związanych z bezpieczeństwem pracy na
wysokości w tym z rusztowań, przy wykonywaniu prac ziemnych, przy wykonywaniu prac
remontowych dróg i obiektów mostowych.

Kontrole prac budowlanych i rozbiórkowych.
Przeprowadzono 226 kontroli na 93 budowach. W obszarze związanym z organizacją prac
najwięcej nieprawidłowości dotyczyło ochrony przeciwporażeniową dla instalacji i urządzeń
elektrycznych, w tym braku zabezpieczenia przewodów przed uszkodzeniem mechanicznym
Stwierdzono także nie wygradzanie miejsc i stref niebezpiecznych podczas realizacji prac
kubaturowych, gdzie występują zagrożenia urazowe od spadających przedmiotów oraz
przemieszczającego się ciężkiego sprzętu Na 40% budów nie opracowano instrukcji
bezpiecznego wykonywania prac, a na 45% budów nieprawidłowości dotyczyły oceny ryzyka
zawodowego dla realizowanych prac. Poważnym naruszeniem jest tolerowanie zagrożeń
związanych z upadkiem osób z wysokości, między innymi z powodu braku ochrony zbiorowej
(74% budów). Brak wymaganej ochrony przed upadkiem z wysokości jest przyczyną
większości śmiertelnych i ciężkich wypadków. Podczas kontroli ww. zagadnień stwierdzono,
że najczęściej pracownicy są wyposażeni w środki ochrony indywidualnej chroniące przed
upadkiem z wysokości, których nie używają. Istotnym problemem jest również brak
określenia przez nadzór np. w instrukcjach bezpiecznego wykonywania prac, punktów
kotwiących, do których należy przypiąć uprząż.

Wykres 6. Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości przy wykonywaniu robót
kubaturowych.
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Podczas kontroli stwierdzono także znaczny odsetek nieprawidłowości związanych
z brakiem zapewnienia bezpiecznych dojść do stanowisk pracy na wysokości (27% budów)
oraz niezabezpieczeniem otworów w stropach i ścianach (45%). W zakresie eksploatacji
rusztowań najwięcej naruszeń dotyczyło braku poręczy ochronnych przy pomostach
roboczych (68% budów).

Nieprawidłowości związane z wykonywaniem prac w wykopach o ścianach pionowych
niezabezpieczonych przed osunięciem stwierdzono na 40% budów, a składowanie urobku
w strefie klina naturalnego odłamu na 20% budów. Wykonywanie prac ziemnych w tych
warunkach zagrażało wypadkiem przysypania pracowników w wykopie.

W wyniku kontroli wydano 1390 decyzji, w tym 696 decyzji ustnych. Dla usunięcia
bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia osób wykonujących pracę w warunkach
zagrożenia wydano 103 decyzje wstrzymania prac, 172 decyzje wstrzymania
eksploatacji maszyn, 31 decyzji skierowania 49 pracowników do innych prac, a 773
decyzji opatrzono rygorem natychmiastowej wykonalności. Ponadto w 8 przypadkach
wydano decyzje zakazania wykonywania prac.
Do pracodawców skierowano 147 wniosków w wystąpieniach.
Za wykroczenia przeciw prawom pracownika w 2 przypadkach skierowano wnioski do sądu
o ukaranie, 65 osób ukarano mandatami w łącznej wysokości 72 400 zł, a w stosunku do 61
osób zastosowano środki oddziaływania wychowawczego.
O innych nieprawidłowościach ustalonych podczas kontroli informowano, zgodnie
z kompetencjami, następujące organy i urzędy:

- w 4 przypadkach Straż Graniczną informowano o nielegalnym zatrudnieniu i pobycie
cudzoziemców narodowości ukraińskiej,

- w 3 przypadkach Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformowano o nieterminowym
zgłoszeniu zleceniobiorców świadczących pracę na budowie, do obowiązkowych
ubezpieczeń społecznych oraz o zawieraniu umów o dzieło zamiast umów zleceń,

- 1 pismo skierowano do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy z informacją
o wystawianiu orzeczeń lekarskich przez lekarzy nie uprawnionych do prowadzenia
badań profilaktycznych,

- 1 pismo przesłano do Policji z informacją o prowadzeniu przez przedsiębiorcę
działalności gospodarczej bez wpisu do CEiDG, co stanowi wykroczenie określone
w art. 601 §1 Kodeksu wykroczeń.

fot.
Pracownicy wykonujący z wysokości
około 9 m prace związane
z osadzaniem prefabrykowanej płyty
balkonu. Brak zabezpieczeń przed
upadkiem z wysokości.
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W wyniku realizacji wydanych środków prawnych pracodawcy poprawili w sposób
trwały warunki pracy dla 3163* pracowników i usługobiorców, w tym np. dotyczące:

- właściwego przygotowania do pracy 362 pracowników,
- organizacji prac budowalnych wykonywanych przez 1616 pracowników,
- prac ziemnych prowadzonych przez 104 pracowników,
- prac na wysokości prowadzonych przez 843 pracowników oraz prac z użyciem

rusztowań przez 734 pracowników.
Ponadto wykonanie 696 decyzji ustnych, w szczególności opatrzonych rygorem
natychmiastowego wykonania przyczyniło się do poprawy w sposób doraźny warunków
pracy dla 4470* osób pracujących.

Kontrole przy budowie i remontach dróg.
Przeprowadzono 30 kontroli na 14 placach budów, w tym 6 kontroli przy wykonywaniu robót
mostowych i 8 przy wykonywaniu robót drogowych.

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

W obszarze przygotowania pracowników do pracy najwięcej nieprawidłowości dotyczyło
dopuszczania osób do pracy bez odbycia przez nie instruktażu stanowiskowego (47%
budów, na których problem badano) oraz nie wyposażenie pracowników w środki ochrony
indywidualnej (10% budów) i dopuszczanie pracowników do pracy bez orzeczeń lekarskich
(10% budów). W obszarze związanym z organizacją prac najwięcej zagrożeń wynikało
z braku wygrodzenia miejsc i stref niebezpiecznych podczas realizacji robót drogowych (87%
budów) oraz z niewłaściwej ochrony przeciwporażeniowa dla instalacji i urządzeń
elektrycznych, w tym brakiem zabezpieczenia przed uszkodzeniem mechanicznym (37%)
oraz brakiem badań potwierdzających skuteczność działania ochrony przeciwporażeniowej
(40%). Nie opracowanie instrukcji bezpiecznego wykonywania robót realizowanych na danej
budowie stwierdzono na 54% placach budowy.

W obszarze dotyczącym prac na wysokości najwięcej uchybień dotyczyło nie
zastosowania na stanowiskach pracy środków ochrony zbiorowej przed upadkiem

* pracowników liczonych tyle razy, ile razy badany problem ich dotyczył
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z wysokości (67%) oraz nie zapewnienia bezpiecznych przejść i dojść do stanowisk pracy na
wysokości (30%). Najwięcej naruszeń podczas prac wykonywanych z rusztowań dotyczyło
braku poręczy ochronnych przy pomostach roboczych (67% budów) oraz niewłaściwego
posadowienia rusztowań na gruncie w stanie luźnym (11%). Ustalono, że 22 rusztowania
zostały dopuszczone do użytkowania bez protokolarnego odbioru.
Wykonywanie prac w wykopach o ścianach pionowych niezabezpieczonych przed
osunięciem stwierdzono na 77% budów, składowanie urobku w strefie klina naturalnego
odłamu na 46%, a niezapewnienie bezpiecznych zejść do wykopu na 31% budów. Ponadto
na 73% budów nie zapewniono osobom pracującym pomieszczeń higienicznosanitarnych
w ogóle lub zapewnienie tylko części zaplecza sanitarnego (np. TOY-TOY).

W wyniku kontroli wydano 184 decyzje, w tym 75 ustnych, 107 decyzji opatrzono
rygorem natychmiastowej wykonalności, wydano 8 decyzji wstrzymania prac, 5 decyzji
skierowania 6 osób do innych prac, 13 decyzji wstrzymania eksploatacji maszyn
i urządzeń i 3 decyzje zakazu wykonywania prac. Do pracodawców skierowano 24
wnioski w wystąpieniach.
Za wykroczenia przeciw prawom pracownika skierowano 5 wniosków o ukaranie do sądu,
6 osób ukarano mandatami w łącznej wysokości 6 200 zł, a w stosunku do 8 osób
zastosowano środki oddziaływania wychowawczego.
Do Straży Granicznej oraz właściwego wojewody przesłano łącznie 3 pisma, informujące
o nielegalnym zatrudnieniu cudzoziemców narodowości ukraińskiej.

fot.
Pracownicy wykonujący pracę w wykopie
o ścianach pionowych niezabezpieczonych
przed osunięciem, głębokość wykopu
ok. 3-3,5m.

Wykonanie wydanych środków prawnych poprawiło w sposób trwały warunki pracy dla 773*

pracowników i usługobiorców, np. poprzez przygotowanie do pracy 39 pracowników,
poprawę organizacji prac budowlanych wykonywanych przez 371 osób, prac ziemnych przez
135 osób, a prac wykonywanych z użyciem rusztowań przez 20 osób.
Wykonanie 75 decyzji ustnych przyczyniło się do poprawy w sposób doraźny warunków
pracy dla 967* osób pracujących.

* pracowników liczonych tyle razy, ile razy badany problem ich dotyczył
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4.1.2. Krótkie kontrole w budownictwie.

Celem krótkich 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 kontrole prowadzone były także na
skutek informacji przekazywanych do Inspektoratu przez osoby trzecie.

Przeprowadzono 95 kontroli, którymi objęto prace budowlane realizowane zarówno
przez osoby zatrudnione na podstawie umów o pracę, jak i przez osoby świadczące usługi
na podstawie umów cywilnoprawnych lub samozatrudnienia.
Do najistotniejszych ujawnionych nieprawidłowości należały:

- prowadzenie robót na wysokości przy braku środków ochrony zbiorowej skutecznie
zabezpieczających przed upadkiem, a w przypadku braku możliwości wykonania
ochron zbiorowych, nie zapewnienie środków ochrony indywidualnej,

- niestosowanie przez osoby wykonujące prace budowlane środków ochrony
indywidualnej,

- nieprawidłowo wykonane rusztowania budowlane, z których wykonywano prace,
- nie wyznaczenie i nie oznakowanie stref niebezpiecznych w miejscach wykonywania

robót budowlanych.
Przyczyną wskazanych wyżej zagrożeń jest 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 nie są używane podczas pracy. Ponadto mimo wydania
osobom pracującym szelek bezpieczeństwa, pracodawcy i przedsiębiorcy nie przygotowują
prowadnic do montażu liny, umożliwiającej bezpieczne przemieszczanie się przez
pracownika w pionie i poziomie bez konieczności wypinania szelek. W takiej sytuacji użycie
środków ochrony indywidualnej sprowadza się jedynie do założenia szelek, bez ich
bezpiecznego umocowania i w żaden sposób nie chroni pracowników przed upadkiem
z wysokości.

Wykonanie rusztowań budowlanych niezgodnie ze sztuką budowlaną i dokumentacją
montażu wynika z wykonywania prac montażowych przez osoby nieuprawnione, tj.
nieposiadające przeszkolenia i kwalifikacji oraz z braku 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 wyniku kontroli wydano 264 decyzje nakazowe dotyczące łącznie 689 osób
wykonujących prace budowlane, w tym 180 decyzji ustnych.
Stwierdzone przez inspektorów pracy sytuacje bezpośredniego zagrożenia dla życia
i zdrowia osób wykonujących prace budowlane były podstawą do wydania 65 decyzji
wstrzymania prac, 18 decyzji skierowania 23 osób do innych prac, 34 decyzji
wstrzymania eksploatacji maszyn i 7 decyzji zakazujących wykonywanie pracy.
Ponadto 92 decyzjom nadano rygor natychmiastowej wykonalności, ze względu na ochronę
zdrowia i bezpieczeństwo pracujących.
Za stwierdzone wykroczenia 46 osób ukarano mandatami na kwotę łączną 47 900 zł,
a wobec 39 sprawców wykroczeń mniejszej wagi zastosowano środki wychowawcze.
Efektem wykonanych środków prawnych było, m.in:
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- zapewnienie bezpieczeństwa 197 osobom wykonującym pracę na wysokości, poprzez
wykonanie środków ochrony zbiorowej lub wydanie do stosowania środków
indywidualnych wraz z wykonaniem miejsc kotwienia lin bezpieczeństwa,

- zapewnienie bezpieczeństwa 128 osobom wykonującym pracę na wysokości, poprzez
demontaż rusztowań typu „warszawa” niespełniających wymagań bezpieczeństwa oraz
dostosowanie ustawionych rusztowań do wymogów zawartych w przepisach
i instrukcjach montażu, co zostało potwierdzone w protokołach odbioru rusztowań.

Wykonanie przez kontrolowane podmioty decyzji z rygorem natychmiastowego wykonania
jeszcze w trakcie kontroli powodowało krótkotrwałą poprawę bezpieczeństwa osób
pracujących. Dlatego na budowach, na których samo wykonanie decyzji wstrzymania prac
lub skierowania do innych prac (np. osób obsługujących maszyny i sprzęt techniczny bez
kwalifikacji), nie usuwało źródeł zagrożenia, w krótkim czasie przeprowadzone rekontrole.
Wynikało to z faktu, że istniało na tych budowach wysokie prawdopodobieństwo ponownego
przystąpienia do wykonywania prac w warunkach zagrażających bezpieczeństwu osób
pracujących.

Przeprowadzono 77 rekontroli na 81% kontrolowanych wcześniej placach budowy.
Rekontrole budów potwierdziły pełną realizację wcześniej wydanych decyzji nakazowych.
Podczas rekontroli nie wydawano decyzji nakazowych, nie stwierdzono bezpośredniego
zagrożenia życia i zdrowia osób pracujących, co potwierdza trwałą poprawę bezpieczeństwa,
szczególnie w zakresie prac wykonywanych na wysokości.

4.1.3. Zagrożenia o charakterze publicznym.

W wyniku zgłoszeń telefonicznych i pisemnych o zagrożeniach występujących w miejscu
prowadzenia prac dla osób postronnych, w tym przechodniów, mieszkańców osiedli, a także
bawiących się dzieci przeprowadzono 101 kontroli interwencyjnych w 98 podmiotach
wykonujących te prace. Zgłoszenia dotyczyły:

- w 96 przypadkach prowadzonych prac budowlano-montażowych,
- w 3 przypadkach prac pielęgnacyjnych zieleni (przycinanie wycinanie drzew),
- w 1 przypadku zmiany reklam na bilboardzie,
- 1 w jednym przypadku prac na basenie ośrodka wypoczynkowego.

W wyniku kontroli wydano 252 decyzje nakazowe, w tym 173 ustne, a do pracodawców
skierowano wystąpienia zawierające 25 wniosków i zaleceń. Stwierdzenie bezpośredniego
zagrożenia dla życia zdrowia osób pracujących spowodowało wydanie: 29 decyzji
wstrzymania prac, 22 decyzji skierowania 32 osób do innych prac, 28 decyzji wstrzymania
eksploatacji maszyn i urządzeń, 4 decyzji zakazujących wykonywanie prac.

Wydane środki prawne spowodowały nie tylko poprawę bezpieczeństwa osób
wykonujących pracę, ale przyczyniły się również do poprawy bezpieczeństwa osób
postronnych, które mogły znaleźć się w obrębie prowadzonych prac. Dotyczyło to
szczególnie realizacji decyzji nakazowych dotyczących wydzielenia i oznakowania strefy
niebezpiecznej, np. strefy możliwego upadku przedmiotów z góry lub pracującego sprzętu,
a także wykonania daszków ochronnych nad wejściami do budynków podczas prac
budowlanych, elewacyjnych, czy dekarskich. Wykonanie balustrad wokół wykopów i ich
oświetlenie w porze nocnej wyeliminowało zagrożenia dla przechodniów, a zabezpieczenie
urządzeń i instalacji elektrycznych wyeliminowało zagrożenie porażenia prądem
elektrycznym dla pracujących i osób postronnych.
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Za stwierdzone wykroczenia 24 osoby ukarano mandatami w łącznej kwocie 24 500 zł.,
a w stosunku do 17 osób zastosowano środki wychowawcze.

Wykres 8. Główne nieprawidłowości i zagrożenia publiczne.

4.1.4. Przestrzeganie przepisów bhp podczas usuwania wyrobów zawierających
azbest.

Przeprowadzono 10 kontroli, u 10 przedsiębiorców, na rzecz których pracę świadczyły
103 osoby w tym 88 zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. 6 podmiotów
kontrolowano po raz pierwszy przy pracach związanych z demontażem elementów
azbestowych.

Ustalono, że łącznie 30 osób, w tym 23 pracowników wykonywało pracę w narażeniu
na włókna azbestu. Kontrolowane podmioty wykonywały demontaż płyt falistych
azbestowo-cementowych, znajdujących się najczęściej na dachach budynków. W dwóch
przypadkach płyty azbestowo-cementowe stanowiły zabezpieczenie ogniowe elementów
konstrukcyjnych remontowanego budynku.

Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości dotyczyły: nieopracowania planu prowadzenia
prac z azbestem (5 podmiotów) lub nieprawidłowego opracowania planu prac (4 podmioty),
braku lub niewłaściwej oceny ryzyka zawodowego (5 firm), niewłaściwego pakowania
i oznakowania opakowanych odpadów azbestowych (5 przypadków), nieprawidłowego
doboru środków ochrony indywidualnej do poziomu zagrożeń (5 firm), dopuszczenia
pracujących do wykonywania pracy bez badań lekarskich w ogóle lub bez uzyskania
orzeczenia o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy z azbestem (3 przypadki).

W wyniku kontroli wydano 27 decyzji nakazowych, w tym 15 decyzji ustnych, a do
pracodawców skierowano 27 wniosków w wystąpieniach. Stwierdzenie bezpośredniego
zagrożenia życia i zdrowia skutkowało wydaniem 1 decyzji wstrzymania prac i 1 decyzji
skierowania osoby pracującej do innych prac.

Za stwierdzone wykroczenia 2 osoby ukarano mandatami w łącznej wysokości
2000 zł., a w stosunku do 4 osób zastosowano środki wychowawcze.

Pracodawcy wykonali 58% decyzji nakazowych i 85% wydanych wniosków. Dzięki
interwencjom inspektorów pracy poprawiono warunki pracy wszystkim osobom wykonującym
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prace w kontakcie z włóknami azbestu. Zlikwidowano także zagrożenia dla osób
postronnych, które mogłyby znaleźć się w obrębie wykonywanych prac.

Podczas kontroli udzielono 51 porad technicznych. Kontrolowanym podmiotom
przekazano także materiały informacyjne i wydawnictwa Państwowej Inspekcji Pracy, min.:
„Azbest podręcznik dobrych praktyk” (wersja elektroniczna).

W ramach działalności prewencyjnej przeprowadzono 30 szkoleń dla rolników
indywidualnych, w których udział wzięło 536 osób. Podczas szkoleń inspektorzy poruszali
m.in. zagadnienia dotyczące zagrożeń powodowanych przez włókna azbestu, informowali
o programach prowadzonych przez gminy oraz o możliwości skorzystania z opracowanych
przez Państwową Inspekcję Pracy publikacji w Internecie.

Podczas 31 wizytacji gospodarstw rolnych inspektorzy ujawnili, że na dachach
eksploatowanych budynków mieszkalnych i gospodarczych znajdują się płyty azbestowo-
cementowe, dlatego udzielali rolnikom porad, informując o wymaganiach prawnych
dotyczących zgłaszania 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 15 podmiotach, w których
pracę świadczyło 115 osób, w tym 106 pracowników, 6 zleceniobiorców i 3 jednoosobowe
podmioty gospodarcze.
Najistotniejsze nieprawidłowości dotyczyły:

- nie ustalenia zasad współdziałania pomiędzy kilkoma podmiotami, których pracownicy
świadczyli jednocześnie pracę w tym samym miejscu (dotyczyło 67% kontrolowanych
pracodawców, 43% kontrolowanych pracowników) oraz nie przestrzegania
bezpiecznych metod pracy przy prowadzeniu pozyskania drewna (73% firm, 29%
pracowników),

- dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urządzeń bez wymaganych urządzeń
ochronnych zabezpieczających przed kontaktem z niebezpiecznymi elementami lub
użytkowania maszyn z niesprawnymi urządzeniami ochronnymi (67% firm, 14%
pracowników), a także nie zapewnienia pracownikom sprzętu pomocniczego przy
wykonywaniu ręcznych prac transportowych (47% firm, 14% pracowników),

- nie opracowania instrukcji bezpiecznego prowadzenia procesów technologicznych oraz
obsługi maszyn i urządzeń (47% podmiotów, 41% pracowników) lub nie zapewnienia
możliwości korzystania przez pracowników z tych instrukcji (67% firm, 28%
pracowników),

- nie ustalenia rodzajów środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia
roboczego niezbędnych do stosowania na zajmowanych stanowiskach (40%
pracodawców dla 55% pracowników), nie wydania środków ochrony indywidualnej
(87% pracodawców dla 59% pracowników), a także użytkowania środków ochrony
indywidualnej nieposiadających właściwości użytkowych (przez 47% pracodawców
i 17% pracowników),

- niepodejmowania przez 87% pracodawców działań zapobiegającym chorobom wśród
84% pracowników, a w szczególności braku szczepień ochronnych, braku badań
przesiewowych w kierunku boreliozy, niedostarczania środków odstraszających
kleszcze,
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- niewłaściwego przygotowania pracowników do wykonywania pracy, tj. dopuszczenia
do wykonywania pracy: bez szkoleń bhp na stanowisku pracy (40% firm, 14%
pracowników), bez orzeczeń lekarskich o zdolności do pracy (53% firm, 14%
pracowników), a także niepełnej oceny ryzyka zawodowego, głównie nie
zidentyfikowania wszystkich zagrożeń i nie oszacowania ryzyka (53% pracodawców,
76% pracowników),

- nie wyznaczenia osób do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i obsługi
apteczek (47% firm, 48% pracowników),

- nie wydawania uprawnionym pracownikom napojów i posiłków profilaktycznych (47%
pracodawców, 32% pracowników),

- nie realizowania zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy (53% firm).

fot.
Uszkodzone spodnie
antyprzecięciowe dla drwala.

fot.
Uszkodzone ochronniki słuchu.

W wyniku kontroli wydano 192 decyzje nakazowe, a do pracodawców skierowano 141
wniosków w wystąpieniach. Za wykroczenia przeciw prawom pracownika 6 osób ukarano
mandatami w łącznej wysokości 6 200 zł. Ponadto w 3 przypadkach powiadomiono Urząd
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Dozoru Technicznego o użytkowaniu 5 żurawi bez wymaganych decyzji dopuszczających do
eksploatacji. Podczas kontroli podejmowano współpracę z Państwowym Gospodarstwem
Leśnym Lasy Państwowe w zakresie działań promujących bezpieczne metody pracy
i kształtowanie właściwych postaw pracowników i podmiotów świadczących usługi na rzecz
Lasów Państwowych. Podjęte działania kontrolno-nadzorcze zwiększyły świadomość
pracodawców i osób wykonujących pracę o istniejących zagrożeniach, a także o możliwych
do podjęcia działaniach ograniczających ryzyko zawodowe.

fot.
Dobra praktyka - przewóz sprzętu
i środków ochrony indywidualnej.

W wyniku realizacji wydanych środków prawnych, m.in.
- 9 pracodawców usunęło zagrożenia związane z eksploatacją 15 maszyn i urządzeń

(3 ciągniki, 12 pilarek),
- 5 pracodawców dostarczyło i zapewniło stosowanie środków pomocniczych do ścinki

i obalania drzew przez 13 pracowników, a 6 pracodawców zapewniło sprzęt
pomocniczy do ręcznych prac transportowych,

- 6 pracodawców oznakowało powierzchnie robocze oraz wyznaczyło granice działek
roboczych, co dotyczyło poprawiło bezpieczeństwo 16 osobom,

- 15 pracodawców dostarczyło 48 pracownikom wymagane środki ochrony indywidualnej
i zapewniło ich stosowanie, a 8 pracodawców dostarczyło 24 osobom repelenty
chroniące przed kontaktem z nosicielami czynników biologicznych,

- 8 pracodawców przeszkoliło 17 pracowników w zakresie bhp i 15 pracowników,
poddało profilaktycznym badaniom lekarskim, a 10 pracodawców udostępniło 29
osobom instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy,

- 7 przedsiębiorców dla 23 osób zapewniło w miejscu pracy apteczki ze środkami do
udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i przeszkoliło osoby do udzielania
pomocy,

W opinii inspektorów pracy, do poprawy bezpieczeństwa podczas prac leśnych mogłoby
przyczynić się doprecyzowanie niektórych przepisów prawa pracy, w szczególności:

- zmiana rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu
niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej, w zakresie szkoleń uprawniających do
pracy pilarką, poprzez ograniczenie szkolenia „na odległość” oraz przeprowadzanie
egzaminu przez komisję powołaną przez niezależny organ zewnętrzny,

- zmiana rozporządzenia w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny
pracy poprzez ograniczenia możliwości szkoleń pracodawców w formie
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samokształcenia kierowanego „na odległość” (najczęściej przez przekazanie
materiałów i testów drogą mailową), co wpływa na niską jakość szkoleń i brak wiedzy
pracodawców o obowiązujących przepisach.

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

Kontrolowano 47 podmiotów, w których pracę świadczyło 1386 osób,  w  tym  1304
pracowników, 65 zleceniobiorców, 1 osobę w ramach samozatrudnienia, 13 więźniów oraz
11 pracowników tymczasowych. Sprawdzono, min. skuteczność działań podjętych przez
pracodawców po wypadkach przy pracy, w celu wyeliminowania podobnych zdarzeń
w przyszłości. Stwierdzono w wielu zakładach, że działania były nieskuteczne, co prowadziło
do wypadków powtarzalnych. I tak, np. w jednym z zakładzie dochodziło wielokrotnie do
wypadków powtarzalnych, w tym: w 4 przypadkach doszło do najechania środków transportu
na dłonie pracowników w związku z brakiem ograniczenia dostępu do strefy niebezpiecznej;
w 4 przypadkach doszło do ugodzenia pracownika przez wyrzucany z obrabiarek do drewna
materiał lub odpady, z powodu nie stosowania zabezpieczeń, niedostatecznego
konserwowania urządzeń ochronnych, albo niewłaściwego usytuowania miejsca pracy;
3 wypadki wydarzyły się podczas transportu ręcznego materiałów o znacznych rozmiarach
i znacznej masie (3 zdarzenia).

Najczęstsze nieprawidłowości w zakładach obróbki drewna:
- brak lub niewłaściwe instrukcje bezpiecznego prowadzenia procesów technologicznych

oraz obsługi maszyn i urządzeń (dotyczyło 75% kontrolowanych pracodawców i 59%
pracowników),

- użytkowanie maszyn bez wymaganych urządzeń ochronnych, albo z niewłaściwymi lub
niewłaściwie funkcjonującymi urządzeniami ochronnymi (77% podmiotów, 33%
pracowników, 34% kontrolowanych maszyn),

- użytkowanie maszyn i urządzeń bez właściwych elementów sterowniczych lub
elementów uszkodzonych, nieodpowiednio zlokalizowanych lub niewłaściwie
oznakowanych (68% firm, 15% pracowników, 15% maszyn),

- brak badań i pomiarów skuteczności ochron przeciwporażeniowych lub badań
rezystancji izolacji urządzeń i instalacji energetycznych (45% firm, 28% pracowników),

- brak wykazu prac szczególnie niebezpiecznych lub nieuwzględnienie w nim aktualnie
wykonywanych prac niebezpiecznych (45% firm, 31% pracowników),

- nie ustalenie odpowiednich do zagrożeń środków ochrony indywidualnej niezbędnych
do stosowania podczas wykonywanych prac, a także odzieży i obuwia roboczego (45%
firm, 24% pracowników),

- niewyznaczenie lub niedostateczne oznakowanie dróg transportowych i ciągów
komunikacyjnych (47% pracodawców, 34% pracowników),

- brak badań i pomiarów oświetlenia na stanowiskach pracy (49% firm, 41%
pracowników),

- niepoddanie pracowników wstępnym szkoleniom bhp na stanowisku pracy (43% firm,
5% pracowników), albo prowadzenie szkoleń według programów nie uwzględniających
zagrożeń zawodowych (47% firm, 34% pracowników),

- brak wewnętrznych kontroli stanu bhp, a tym samym brak systematycznych działań dla
poprawy warunków pracy i bezpieczeństwa (43% firm, 39% pracowników).
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- brak oceny ryzyka zawodowego (68% firm, 40% pracowników) lub niepełna ocena, np.
w zakresie identyfikacji zagrożeń, uwzględnienia aktualnych wyników badań czynników
szkodliwych dla zdrowia, itp. (70% firm, w których ocenę przeprowadzono dla 42%
pracowników),

fot.
Brak osłony.

fot.
Brak osłony.

fot.
Brak osłon.
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 W wyniku kontroli wydano 1057 decyzji nakazowych oraz 366 wniosków
w wystąpieniach. Za stwierdzone wykroczenia 13 osób ukarano mandatami na łączną kwotę
15 000 zł.
Wykonanie środków prawnych przełożyło się na poprawę bezpieczeństwa, m.in. poprzez:

-  wyeliminowanie zagrożeń wypadkowych dla 422 osób obsługujących 175 maszyn
i urządzeń w 36 firmach oraz opracowanie i udostępnienie 545 pracownikom w 20
zakładach instrukcji bhp do obsługi maszyn oraz stosowanych procesów,

- zapewnienie bezpieczeństwa w miejscach jednoczesnego przemieszczania się
środków transportu i pieszych oraz bezpieczeństwa 243 osób pracujących w pobliżu
ciągów komunikacyjnych u 11 pracodawców,

- w 14 firmach, ustalenie procedur dla bezpiecznego wykonania prac szczególnie
niebezpiecznych przez 278 pracowników,

- poddanie szkoleniom bhp 93 pracowników przez 23 pracodawców oraz uzyskanie
orzeczeń lekarskich o zdolności do pracy dla 57 pracowników w 17 firmach, a także
uzyskanie przez 19 pracowników wymaganych kwalifikacji do obsługi maszyn
i urządzeń w 6 firmach,

- opracowanie dokumentów z oceny ryzyka przez 13 pracodawców i poinformowanie
237 pracowników o ryzyku i zasadach ochrony przed zagrożeniami,

- rozpoznanie przez 12 pracodawców i wytypowanie do badań czynników
niebezpiecznych i szkodliwych występujących w środowisku pracy 474 pracowników,

- dostarczenie 81 pracownikom przez 11 pracodawców wymaganych środków ochrony
indywidualnej oraz egzekwowanie ich stosowania,

- zabezpieczenie przed porażeniem prądem elektrycznym 117 pracowników w 12
firmach.

fot.
Przykład pozytywny - ograniczenie
dostępu do stref niebezpiecznych.

W jednym z podmiotów wszczęto dodatkowe czynności w zakresie nadzoru rynku.
Dotyczyły one nowej maszyny do obróbki drewna, w której brak było zabezpieczenia przed
dostępem do stref niebezpiecznych. Dokumentację wskazującą na niespełnienie przez
producenta maszyny wymagań zasadniczych i innych przesłano do okręgowego inspektoratu
pracy właściwego dla siedziby producenta, w celu podjęcia dalszych działań w zakresie
oceny zgodności.

Ponadto poinformowano Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Szczecinie
o nieprawidłowościach dotyczących prowadzenia profilaktycznych badań lekarskich.
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W wyniku kontroli WOMP zobowiązał lekarza do zaprzestania wykonywania badań
profilaktycznych pracowników zatrudnionych na stanowiskach, na których występują czynniki
szkodliwe, z uwagi na brak dostatecznych uprawnień.

4.1.7. Bezpieczeństwo w przemyśle.

Kontroli poddano 54 zakłady pracy zajmujące się działalnością przemysłową, w tym:
wytwarzające maszyny i urządzenia, produkujące wyroby z metalu, tworzyw sztucznych oraz
drewna, a także prowadzące działalność w zakresie przetwórstwa chemicznego,
spożywczego i inne. Na rzecz kontrolowanych podmiotów pracę świadczyło łącznie 6635
osób, w tym 6442 zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Każda firma zatrudniała co
najmniej 10 pracowników.

Zakresem kontroli objęto przestrzeganie przez pracodawców przepisów bezpieczeństwa
i higieny pracy w następujących blokach tematycznych: przygotowanie pracowników do
pracy, czynniki szkodliwe dla zdrowia, stan techniczny i wyposażenie pomieszczeń pracy,
użytkowanie maszyn i urządzeń, wypadki przy pracy i działania ograniczające ryzyko
zawodowe.

Kontrolowane zakłady odznaczały się poza nielicznymi wyjątkami dobrym poziomem
technicznym oraz wykwalifikowaną kadrą. Większość zagadnień dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy była uregulowana w dokumentacji wewnątrzzakładowej,
a zakłady dysponowały odpowiednim zapleczem technicznym do prowadzonej działalności.
W zakresie spełnienia wymagań bhp dla pomieszczeń pracy, pomieszczeń higieniczno-
sanitarnych, stanu technicznego użytkowanych obiektów, a także transportu
wewnątrzzakładowego oraz magazynowania, w większości podmiotów nie występowały
znaczące uchybienia. Stwierdzono sporadyczne przypadki naruszeń przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy.

Przygotowanie pracowników do wykonywania pracy obejmowało szkolenia bhp,
profilaktyczne badania lekarskie, kwalifikacje do obsługi maszyn i urządzeń, m.in. maszyn do
robót ziemnych, budowlanych i drogowych oraz urządzeń podlegających dozorowi
technicznemu. W tym zakresie nie stwierdzono systemowych zaniedbań.

Kontroli poddano również wywiązywanie się pracodawców z obowiązków w zakresie
zapewnienia wykonywania zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Nie stwierdzono
w tym zakresie poważnych nieprawidłowości, jednak wykazano w 29 zakładach brak
instrukcji bhp dla 78 procesów technologicznych. Brakowało także instrukcji bezpiecznej
obsługi maszyn i urządzeń, a wiele instrukcji nie zawierało precyzyjnych wskazówek
postępowania, szczególnie postepowania w sytuacjach awaryjnych i podczas codziennej
konserwacji maszyn i urządzeń.

Znaczna część stwierdzonych nieprawidłowości dotyczyła stanu technicznego
i bezpieczeństwa użytkowanych maszyn, w szczególności niedostosowania do minimalnych
wymagań bezpieczeństwa „starych” maszyn. W 19 zakładach stwierdzono brak lub
niewłaściwie wykonane osłony zabezpieczające przed dostępem do poruszających się
niebezpiecznych części maszyn, a w 9 podmiotach niewłaściwy stan układów sterowniczych
maszyn, w tym brak układów sterowania zabezpieczającego przed samoczynnym
załączeniem w przypadku zaniku napięcia. Ponadto stwierdzono liczne przypadki braku
opisu elementów sterowniczych w języku polskim oraz braku dokumentacji eksploatacyjnej
w języku polskim. Należy podkreślić, że przepisy dotyczące minimalnych wymagań
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bezpieczeństwa dla maszyn użytkowanych na stanowiskach pracy obowiązują już ponad 11
lat, a nadal nie zostały przez pracodawców wdrożone do stosowania.

Drugim istotnym problemem było występowanie czynników szkodliwych dla zdrowia
w środowisku pracy. W kontrolowanych zakładach nie było wprawdzie decyzji o stwierdzeniu
choroby zawodowej pracownika, jednakże ustalono, że pracownicy wykonują pracę
w warunkach narażenia na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, w szczególności na
hałas oraz pył.

Tabela 1. Narażenie pracowników na działanie czynników szkodliwych.

Lp. Rodzaj działalności

Liczba osób zatrudnionych
w warunkach przekroczenia

dopuszczalnej normy
Liczba osób

zatrudnionych ogółem
w kontrolowanych

firmachNDN
hałasu NDS pyłu

1 Produkcja metalowych wyrobów
gotowych 224 10 484

2 Produkcja wyrobów z gumy
i tworzyw sztucznych 72 0 620

3 Produkcja artykułów spożywczych 8 0 345
4 Produkcja chemikaliów 3 0 3593
5 Produkcja maszyn i urządzeń 52 17 448
6 Pozostała produkcja wyrobów 32 24 271
7 Produkcja wyrobów z drewna 120 0 288

Należy dodać, że w 5 podmiotach w ogóle nie przeprowadzono badań środowiska pracy,
a w kilku podmiotach, w których występowały przekroczenia NDN i NDS nie przeprowadzono
ponownych badań w wyznaczonym terminie, dlatego liczba osób faktycznie wykonujących
pracę w warunkach narażenia może być większa. W 14 zakładach stwierdzono
nieprawidłowości w zakresie wyposażenia pracowników w środki ochrony indywidualnej
zabezpieczające przed szkodliwym działaniem czynników szkodliwych, w tym hałasu i pyłu.
W 17 zakładach ustalono, że podczas oceny ryzyka zawodowego, nie uwzględniano
aktualnych wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, czyli
nieprawidłowo oszacowano poziom ryzyka, a tym samym nie podjęto właściwych działań
profilaktycznych.

Analizowano także okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy, jakie wydarzyły się
w kontrolowanych podmiotach w latach 2014-2016 oraz działania podjęte przez
pracodawców po wypadkach. Ustalono, że łącznie w zakładach odnotowano: w roku 2014 -
99 wypadków, w tym 1 ciężki i 1 zbiorowy; w 2015- 108 wypadków, w tym 1 ciężki; w 2016 -
111 wypadków, w tym 2 ciężkie i 1 zbiorowy. Nie było wypadków śmiertelnych. Nie
stwierdzono wypadków powtarzalnych. W kilku przypadkach zespoły powypadkowe nie
uznały zdarzeń za wypadki przy pracy, dotyczyło to wypadków lekkich, dla których inspektor
pracy nie ma prawnych możliwości wnioskowania o ponowne ustalenie okoliczności
i przyczyn wypadku. Sprawy sporne w takich przypadkach rozstrzyga wyłącznie sąd pracy.
Stwierdzono również przypadki niewłaściwego ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku
oraz wskazania wniosków profilaktycznych, nie wynikających z ustaleń zawartych
w protokole powypadkowym.

W wyniku kontroli wydano 961 decyzji nakazowych, a 274 wnioski i zalecenia
skierowano do pracodawców w wystąpieniach. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia
i zdrowia wydano: 20 decyzji wstrzymania prac i 74 decyzje wstrzymujące eksploatację
maszyn i urządzeń. Ponadto 171 decyzjom nadano rygor natychmiastowej wykonalności ze
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względu na ochronę życia i zdrowia, a w 15 przypadkach zobowiązano pracodawców do
wykonania badań czynników szkodliwych występujących w środowisku pracy.
W trakcie kontroli udzielono łącznie 154 porady z zakresu technicznego bezpieczeństwa
pracy. Pracodawcy wykonali ok. 58% decyzji nakazowych, przy czym nie upłynęły jeszcze
terminy realizacji wszystkich wydanych decyzji.

fot.
Brak wyłącznika bezpieczeństwa.

fot.
Zamontowany wyłącznik
bezpieczeństwa.

fot.
Brak osłony elementów ruchomych.
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Za wykroczenia przeciw prawom pracownika: w przypadku 2 osób skierowano wnioski
o ukaranie do sądu (sądy orzekły grzywny w łącznej wysokości 6000 zł), 12 osób ukarano
mandatami w łącznej wysokości 14 200 zł., a w stosunku do 9 osób zastosowano środki
oddziaływania wychowawczego.

4.1.8. Bezpieczeństwo w transporcie i magazynowaniu.

Kontrolowano 50 pracodawców, powierzających pracę łącznie 3594 osobom, w tym
3540 osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę. W skontrolowanych zakładach
w latach 2015-2017 wydarzyło się łącznie 29 wypadków przy pracy. Były to wypadki podczas
czynności magazynowania, w tym związane z użytkowaniem wózków jezdniowych
z napędem silnikowym.

Podczas kontroli sprawdzano stan bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia osób
wykonujących prace w transporcie wewnątrzzakładowym i gospodarce magazynowej,
a także działania podjęte dla ograniczenia zagrożeń wypadkowych i zawodowych, w tym
uciążliwości związanych z nadmiernym obciążeniem fizycznym. Kontrolą objęto nie tylko
zagadnienia regulowane przepisami prawa pracy, ale również przepisami o dozorze
technicznym.
 Najistotniejsze nieprawidłowości dotyczyły zarówno bezpośredniej eksploatacji maszyn,
w tym np. braku osłon zabezpieczających przed urazem, jak też infrastruktury technicznej
niezbędnej w procesie magazynowania. Stwierdzono, min.: nieokreślenie dla każdego
rodzaju składowanego towaru miejsca, sposobu oraz dopuszczalnej wysokości składowania,
nieoznakowanie o dopuszczalnym obciążeniu urządzeń przeznaczonych do składowania,
brak instrukcji obsługi maszyn i urządzeń technicznych w tym wózków jezdniowych, brak
ustalenia zasad ruchu na drogach wewnątrzzakładowych, w tym dopuszczalnej prędkości
pojazdów, brak wyznaczenia i oznakowania dróg wewnątrzzakładowych, brak instrukcji
bezpiecznego wykonywania pracy w magazynach i składach. Nieprawidłowości dotyczyły
także przygotowania pracowników do pracy, w szczególności w zakresie: kwalifikacji do
obsługi urządzeń, szkoleń wstępnych na stanowiskach pracy i szkoleń okresowych bhp,
profilaktycznych badań lekarskich pracowników, nie uwzględnienia w procesie oceny ryzyka
zawodowego zagrożeń występujących podczas pracy w magazynach.
 Przyczyny ustalonych nieprawidłowości w ocenie inspektorów pracy wynikają głównie
z nie przestrzegania przez pracodawców przepisów dotyczących prowadzenia transportu
wewnątrzzakładowego, np. dotyczących potwierdzenia kwalifikacji pracowników, wdrożenia
instrukcji bezpieczeństwa, ale także z niewłaściwego nadzoru pracodawców nad
prowadzonymi pracami oraz lekceważenia zagrożeń przez samych pracowników.
 W wyniku kontroli wydano 382 decyzje nakazowe, w tym 74 decyzje ustne. Ze względu na
stwierdzenie bezpośredniego zagrożenia dla życia i zdrowia wydano 2 decyzje
wstrzymania prac, 3 decyzje wstrzymania eksploatacji urządzeń oraz 2 decyzje
skierowania pracowników do innych prac. Do pracodawców skierowano 123 wnioski
w wystąpieniach. Za wykroczenia przeciw prawom pracownika ukarano 8 osób mandatami
w łącznej wysokości 8700 zł., a w stosunku do 2 osób zastosowano środki odziaływania
wychowawczego.
 Pracodawcy wykonali 75% wydanych decyzji nakazowych oraz przyjęli do realizacji 72%
wniosków i zaleceń zawartych w wystąpieniach. W efekcie wykonania środków prawnych:
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- w 6 podmiotach wyznaczono drogi transportowe oraz oznakowano magazyny
obsługiwane przez 150 pracowników, a w 11 firmach ustalono zasady ruchu
i dopuszczalną prędkość wózków na drogach wewnątrzzakładowych (dotyczy 42
pracowników),

- w 7 podmiotach zaprowadzono rejestry kontroli wozów jezdniowych (dot. 32 osób),
- w 16 firmach określono zasady składowania towarów oraz wywieszono informacje

o dopuszczalnym obciążeniu regałów (238 osób),
- w 10 podmiotach wydano i udostępniono do stosowania instrukcje obsługi maszyn

i urządzeń technicznych, w tym wózków jezdniowych (130 osób),
- w 11 firmach oceniono ryzyko zawodowe (dla 299 pracowników), a w 6 podmiotach

przeprowadzono pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia, w tym hałasu dla
operatorów wózków jezdniowych z napędem silnikowym (87 osób),

- w 2 podmiotach zapewniono pracowników posiadających wymagane kwalifikacje do
obsługi wózków jezdniowych z napędem silnikowym, a w 4 firmach poddano
operatorów profilaktycznym badaniom lekarskim.

4.1.9. 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. rozporządzenie CLP), w sprawie klasyfikacji oznakowania i pakowania
substancji i mieszanin chemicznych u podmiotów, stosujących te substancje/mieszaniny,
jako „dalsi użytkownicy”.

Kontrolami objęto 21 pracodawców, zatrudniających na podstawie umów o pracę
łącznie 616 pracowników, w tym 106 kobiet i 20 pracowników młodocianych, a także
1 przedsiębiorcę, powierzającego wykonanie usługi –zlecenia 1 osobie.
W narażeniu na działanie chemicznych substancji i mieszanin niebezpiecznych pracę
wykonywało 106 pracowników (mężczyzn), w tym 2 młodocianych.

Podmioty kontrolowane prowadziły działalność w zakresie usług blacharsko -
lakierniczych i mechaniki pojazdowej.
Wielkość kontrolowanych zakładów według liczby zatrudnionych: 12 podmiotów
o zatrudnieniu do 10 osób, 8 od 10-50 osób, 1 od 50 do 250 osób, 1 powyżej 250 osób.
Najczęściej powtarzające się nieprawidłowości:

- brak lub niewłaściwa ocena ryzyka zawodowego w narażeniu na czynniki chemiczne
lub brak aktualizacji oceny (18 pracodawców);

- nie sporządzenie wykazu prac szczególnie niebezpiecznych (7 pracodawców);
- brak lub niewłaściwe instrukcje bhp stanowiskowe i technologiczne (19 pracodawców);

instrukcje nie zawierały informacji postępowania z chemikaliami szkodliwymi dla
zdrowia i niebezpiecznymi, bezpiecznego magazynowania chemikaliów, udzielania
pierwszej pomocy, bezpiecznej realizacji procesów malowania, w związku
z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami dla zdrowia;

- nie oznakowanie znakami ostrzegawczymi o zagrożeniach opakowań produkcyjnych,
miejsc składowania i magazynowania substancji i mieszanin chemicznych
niebezpiecznych, (17 pracodawców);
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- brak aktualnego spisu substancji i mieszanin chemicznych niebezpiecznych (18
pracodawców) oraz brak aktualnych kart charakterystyki dla stosowanych chemikaliów
niebezpiecznych (9 pracodawców);

- nie przeszkolenie pracowników w zakresie przepisów REACH i CLP (17 pracodawców)
oraz brak w programach szkoleń zagadnień dotyczących przepisów REACH i CLP (15
pracodawców).

W wyniku kontroli w zakresie przestrzeganie przepisów rozporządzenia REACH i przepisów
bhp przy stosowaniu i magazynowaniu chemikaliów wydano 203 decyzje nakazowe, w tym:
164 pisemne i 39 ustnych, a do pracodawców skierowano 13 wystąpień, zawierających 51
zaleceń i wniosków. Pracodawcy wykonali 189 decyzji (93%) i poinformowali o realizacji 49
poleceń zawartych w wystąpieniach (96%).

W związku z nieprzestrzeganiem przepisów rozporządzenia CLP wydano 43 decyzje,
nakazowe, w tym: 27 pisemnych i 16 ustnych. Pracodawcy wykonali 43 decyzje (100%)
i poinformowali o realizacji 13 poleceń zawartych w wystąpieniach (76%). Realizacja
środków prawnych spowodowała usunięcie zagrożeń wypadkowych oraz zagrożeń
związanych z działaniem na organizm pracownika niebezpiecznych chemikaliów.

Za wykroczenia przeciw prawom pracownika, w szczególności nie wydanie
indywidualnych środków ochrony dróg oddechowych, nie oczyszczenia filtrów kabiny
lakierniczej, brak aktualnego spisu i kart charakterystyki mieszanin niebezpiecznych
1 pracodawcę ukarano mandatem w wysokości 1000 zł, w stosunku do innego pracodawcy
za wykroczenia mniejszej wagi zastosowano środek oddziaływania wychowawczego.

Podczas kontroli udzielono 15 pracodawcom 43 porady dotyczące przepisów REACH,
CLP i bhp przy stosowaniu substancji i mieszanin chemicznych.

4.1.10. Przestrzeganie przepisów ustawy o produktach biobójczych.

Celem kontroli było sprawdzenie przestrzegania przepisów ustawy o produktach
biobójczych w zakładach zajmujących się poprawą kondycji fizycznej osób.
Kontrole przeprowadzono w 6 podmiotach, a objęto nimi 64 pracowników, w tym 59 kobiet.

W podmiotach, zajmujących się poprawą kondycji fizycznej, produkty biobójcze
stosowane są w procesach dezynfekcji urządzeń, powierzchni i narzędzi, a także
w procesach uzdatniania i dezynfekcji wody w basenach rekreacyjnych i w strefach SPA.
Równolegle z produktami biobójczymi do dezynfekcji (odkażania) stosowane są także
produkty, które zostały zarejestrowane jako wyroby medyczne.

Nieprawidłowości stwierdzono we wszystkich kontrolowanych podmiotach. Były to
głównie naruszenia formalno- prawne, dotyczące braku lub niepełnej oceny ryzyka
stwarzanego przez czynniki chemiczne, nie uzyskania aktualnych kart charakterystyki lub nie
przekazania pracownikom informacji o zagrożeniach stwarzanych przez produkty biobójcze-
chemikalia stosowane w procesach dezynfekcji.
W znacznie mniejszym stopniu stwierdzono zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia
pracowników, ze względu na stosowanie produktów biobójczych gotowych
do bezpośredniego użycia, jak również stosowanie przez kontrolowane podmioty produktów
dostępnych dla ogółu ludności, a nie tylko w działalności specjalistycznej podmiotów.
Efekty uzyskane w wyniku realizacji wydanych środków prawnych:

- w 6 podmiotach, łącznie dla 50 pracowników dokonano oceny lub aktualizacji oceny
ryzyka stwarzanego przez czynniki chemiczne, w tym produkty biobójcze,
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- w 5 podmiotach oznakowano miejsca przechowywania i składowania produktów
biobójczych, sklasyfikowanych jako niebezpieczne/ stwarzające zagrożenie,

- w 4 podmiotach łącznie 26 pracownikom zapewniono aktualne karty charakterystyki dla
stosowanych produktów biobójczych,

- w 2 podmiotach dla 15 pracowników wydano instrukcje postępowania z produktami
biobójczymi, a 5 pracowników stosujących w procesach pracy produkty biobójcze
poinformowano o przepisach dotyczących klasyfikacji, oznakowania i pakowania
chemikaliów,

- w 2 magazynach podchlorynu sodu stosowanego do uzdatniania wody basenowej
zapewniono wymaganą krotność wymiany powietrza w wentylacji mechanicznej,

Ponadto dla 2 pracowników, zapewniono wózek do transportu opakowań z produktami
biobójczymi, których ciężar przekracza 25 kg, co ograniczyło obciążenia układu mięśniowo-
szkieletowego, a 5 pracowników wyposażono w rękawice zabezpieczające przed działaniem
stężonych chemikaliów, w tym produktów biobójczych.

Powiadomiono także Państwową Inspekcję Sanitarną o stwierdzonych podczas kontroli
nieprawidłowościach, zgodnie z kompetencją organu. W wyniku podjętych przez Inspekcję
Sanitarną działań: zaprzestano wprowadzania do obrotu produktu o nazwie handlowej
DELKO PROFESSIONAL, nieposiadającego wymaganego pozwolenia (zezwolenia na
handel równoległy, albo pozwolenia na obrót produktem biobójczym), właściwie oznakowano
produkty biobójcze o nazwach handlowych NOWA QUIC DES, APESIN COMBI DR, APESIN
HD, w celu ich wprowadzenia na rynek polski oraz zapewniono właściwe oznakowanie
produktu biobójczego TORK ALKOHOL GEL HAND SANITIZER.

4.1.11. Przestrzeganie przepisów ustawy o mikroorganizmach i organizmach
genetycznie zmodyfikowanych.

Dwie uczelnie wyższe skierowały wnioski do właściwego ministra ds. środowiska
o wydanie zezwolenia na prowadzenie zakładu inżynierii genetycznej. Właściwy minister
skierował do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie pisma o wydanie 2 opinii w tej
sprawie.
Na podstawie wyników przeprowadzonych kontroli Okręgowy Inspektor Pracy wydał
2 postanowienia, w których wyraził pozytywną opinię w zakresie spełniania wymagań
bezpieczeństwa i higieny pracy przez obiekty, pomieszczenia, stanowiska i procesy pracy
w zakładach ubiegających się o wydanie zezwolenia na prowadzenie zakładu inżynierii
genetycznej.

4.1.12. Bezpieczeństwo w zakładach o wysokiej skali zagrożeń.

Na lata 2016-2018 przyjęto trzyletni program tzw. wzmożonego nadzoru. Program ma
doprowadzić do trwałej poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników
zatrudnionych w zakładach o wysokiej skali zagrożeń zawodowych. W roku 2016
wzmożonym nadzorem objęto 2 zakłady, jeden z branży drzewnej, produkujący tarcicę oraz
meble i elementy meblowe z drewna miękkiego. Drugi z branży spożywczej, prowadzący
ubój i przetwórstwo mięsa.
W roku 2017 przeprowadzono 4 kontrole w tych zakładach.
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W roku 2017 kontynuowano także działania kontrolno-prewencyjne w 2 zakładach,
w których występują substancje niebezpieczne w ilościach wskazujacych na
zwiększone lub duże ryzyko poważnej awarii przemysłowej. Jedną kontrolę
przeprowadzono w zakładzie branży paliwowej, jedną w zakładzie branży azotowej.
Czynności kontrolne prowadzone były wspólnie przez 3 organy, tj. Państwową Inspekcję
Pracy, Państwową Straż Pożarną i Inspekcję Ochrony Środowiska. Kontrolowane podmioty
charakteryzują się wysokim poziomem bezpieczeństwa, posiadają systemy zarządzania,
prowadzą audyty wewnętrzne i zewnętrzne. Stwierdzone przez inspektorów pracy
nieprawidłowości i uchybienia były niezwłocznie usuwane przez odpowiednie służby
nadzoru.

Przeprowadzono również 25 kontroli w zakładach, w których odnotowano w latach
poprzednich najwięcej wypadkow przy pracy. Kontrolami objęto:

- 9 zakładów obróbki drewna, zajmujących się przerobem surowca leśnego na tarcicę
oraz produkcją mebli i opakowań drewnianych;

- 3 zakłady z branży stoczniowej i portowej, zajmujące się przebudową i remontem
jednostek pływających, a także świadczące usługi przeładunkowe masowe
i drobnicowe, w tym kontenerowe;

- 3 zakłady produkujące konstrukcje stalowe dla przemysłu energetycznego,
motoryzacyjnego, maszynowego i budownictwa przy zastosowaniu obróbki
skrawaniem, obróbki plastycznej i spawania metali;

- 4 zakłady z branży budowlanej, w tym zakład produkcji cegieł i podmioty prowadzące
inwestycje budowlane;

- 2 zakłady produkujące wyroby papiernicze;
- 4 zakłady z innych branż, np. produkcja wyrobów z gumy, tworzyw sztucznych,

produkcja cukru.
Kontrole wykazały, że w zakładach, w których odnotowano najwięcej wypadków przy

pracy oraz w zakładach charakteryzujacych się wysokimi wskaźnikami zagrożeń
zawodowych, zabrakło działań sprzyjających zarządzaniu bezpieczeństwem
w prowadzonych procesach technologicznych.

Kierownictwo niektórych kontrolowanych zakładów nie przejawiało zaangażowania
w formułowaniu wewnętrznej polityki bezpieczeństwa pracy, nie poświęcało tyle samo uwagi
bezpieczeństwu, co osiągnięciu efektów ekonomicznych. Niejednokrotnie w zakładach
brakowało komunikacji pomiędzy służbą BHP, a kierownictwem zakładu, a przeprowadzona
ocena ryzyka zawodowego była niepełna. Nie uwzględniano w niej źródeł zagrożeń, które
ujawniły się podczas wypadków przy pracy, a także nie analizowano wynikow badań
środowiska pracy i wpływu czynników szkodliwych na zdrowie i dobrostan pracowników.

Edukacja pracowników z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy sprowadzała się do
obligatoryjnego przeprowadzenia szkoleń, prowadzonych według ramowych programów, nie
uwzględniających faktycznych zagrożeń wystepujących w zakładzie oraz zasad
bezpiecznego wykonania poszczególnych czynności. W programach szkoleń dla pracownikw
nadzoru brak było informacji o zarządzaniu bezpieczeństwem oraz o zarządzaniu stresem
i promowaniu bezpiecznych zachowań podczas pracy.

Jedną z przyczyn naruszeń prawa było nierzetelne przeprowadzanie kontroli warunków
pracy przez służby BHP i nadzór zakładu. Pracownicy pełniący obowiązki służby BHP nie
sporządzali, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i warunków
pracy oraz higieny pracy. Nie przedkładali propozycji przedsięwzięć technicznych
i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników
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oraz poprawę warunków pracy. Zdarzały się sytuacje, gdy okresowe analizy stanu bhp
zawierały nierzetelne opisy faktycznych warunków pracy i wskazywały na brak zagrożeń
występujących przy obsłudze maszyn i urządzeń mimo, że maszyny nie spełniały
minimalnych wymagań bezpieczeństwa określonych w przepisach. W takich przypadkach
inspektorzy pracy wydawali środki prawne w celu wyegzekwowania bezpiecznych warunków
pracy i zapewnienia środków służących ochronie zdrowia pracowników.
W niektórych podmiotach dużych powołano komisje ds. bezpieczeństwa i higieny pracy,
jednakże wspóldziałanie komisji z pracodawcą polegało przede wszystkim na omawianiu
dokumentów, np. analiz wypadkowości, jednkże nie kończyło się żadnymi wnioskami na
przyszłość.

Stwierdzono także w wielu przypadkach brak wiedzy o występujących zagrożeniach oraz
zasadach bezpiecznego prowadzenia prac i czynności technologicznych u osób kierujących
pracownikami, których obowiązkiem było właściwe i bezpieczne organizowanie pracy oraz
egzekwowanie od pracowników stosowania opracowanych procedur bezpieczeństwa.

W wyniku kontroli wydano 508 decyzji, a do pracodawców skierowano 201 wniosków
w wystąpieniach. Realizacja wydanych środków prawnych wpłynie na poprawę
bezpieczeństwa i zdrowia pracujących poprzez: właściwą ocenę ryzyka zawodowego,
przygotowanie pracowników do pracy, ograniczenie wpływu czynników szkodliwych,
niebezpiecznych i uciążliwych na zdrowie, a także podejmowania działań ograniczających
ryzyko po wypadkach. W roku następnym prowadzone będą czynności kontrolne
sprawdzające efekty działań podjętych przez pracodawców.

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

W ramach nadzoru rynku przeprowadzono 81 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.
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.

Oprócz rutynowych kontroli pracodawców oraz kontroli konkretnego rodzaju wyrobów,
w 2017 r. były to maszyny służące do obróbki drewna oraz środki ochrony indywidualnej
dróg oddechowych - prowadzono także kontrole sprawdzające, po uzyskaniu od innych
organów nadzoru nad warunkami pracy informacji o podejrzeniu występowania wad
wyrobów. Niektóre czynności kontrolne spowodowane były wypadkami przy pracy, do
których doszło podczas użytkowania nowych maszyn lub innych urządzeń technicznych.
W większości kontrolami objęto wyroby wyprodukowane w Polsce, ale w kilku przypadkach
były to wyroby sprowadzone spoza krajów UE, np. z Chin.

Ocenie zgodności z zasadniczymi i innymi wymaganiami poddano ogółem 81 wyrobów.
W zdecydowanej większości były to maszyny - 56, w tym 26 specjalistycznych maszyn do
obróbki drewna. Przedmiotem kontroli były także środki ochrony indywidualnej dróg
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oddechowych - 21 różnych typów i modeli masek i półmasek filtrujących, 3 rodzaje sprzętu
elektrycznego i jedno urządzenie zakwalifikowane jako urządzenie ciśnieniowe.
Wśród 81 skontrolowanych wyrobów, 54 wyroby (67%) zostały zakwestionowane.

Niespełnienie zasadniczych i innych wymagań w kontrolowanych maszynach polegało
zarówno na wykonaniu maszyny niezgodnie z wymaganiami przepisów i norm
zharmonizowanych, (np. na niezapewnieniu odpowiednich urządzeń ochronnych
eliminujących dostęp do strefy niebezpiecznej, na nieopisaniu elementów sterowniczych
maszyn, na umieszczaniu 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 nieprawidłowej dokumentacji
technicznej, tj. nieprzekazaniu instrukcji obsługi maszyny, w tym instrukcji w języku polskim
lub w przypadku wielu maszyn na występowaniu istotnych braków w treści ww. instrukcji.
W odniesieniu do kontrolowanych środków ochrony indywidualnej kontrole wykazały
podobne nieprawidłowości, w szczególności: niedostarczenie pracodawcy instrukcji
użytkowania wyrobu w języku polskim, braki w treści instrukcji oraz niewłaściwe
oznakowanie wyrobu.

Zdaniem inspektorów pracy przyczyny stwierdzanych nieprawidłowości wynikają
z niedostatecznej znajomości u producentów, importerów oraz dystrybutorów wyrobów
przepisów, norm i procedur obowiązujących w ramach systemu oceny zgodności. W ocenie
kontrolujących także pracodawcy wyposażając stanowiska pracy w nowe maszyny
i urządzenia techniczne ograniczając 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 celu wyegzekwowania przestrzegania przepisów, zgodnie z kompetencjami organów
Państwowej Inspekcji Pracy, w wielu przypadkach wystarczające okazały się pisma
kierowane do producentów lub importerów wyrobów, informujące o stwierdzonych
uchybieniach i zobowiązujące do usunięcia niezgodności z wymaganiami zasadniczymi. Po
otrzymaniu pism wskazane podmioty podjęły się dobrowolnie usunąć stwierdzone
niezgodności. Natomiast w 3 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 wyniku wszystkich podjętych działań, niezgodności z zasadniczymi lub innymi
wymaganiami zostały wyeliminowane łącznie w 19 wyrobach, w tym w 17 maszynach oraz
w 2 wyrobach podlegających pod dyrektywę 2014/35/UE (sprzęt elektryczny),
w szczególności:

- wystawiono lub poprawiono deklaracje zgodności WE dla 13 kontrolowanych wyrobów,
w tym 12 maszyn i 1 wyrobu podlegającego pod dyrektywę 2014/35/UE,

- zapewniono prawidłowe oznakowanie identyfikacyjne 5 wyrobów, w tym 4 maszyn
i 1 wyrobu podlegającego pod dyrektywę 2014/35/UE,

- zapewniono lub poprawiono oznakowanie CE w 3 wyrobach, w tym w 2 maszynach
i w 1 wyrobie podlegającym pod dyrektywę 2014/35/UE,

- zapewniono instrukcje obsługi, w tym ich tłumaczenie na język polski, poprawiono
błędne lub uzupełniono brakujące zapisy w instrukcjach dla 16 wyrobów, w tym 15
maszyn i 1 wyrobu podlegającego pod dyrektywę 2014/35/UE,

- usunięto niezgodności dotyczące budowy/wykonania w 10 maszynach,
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- zapewniono na konstrukcji 5 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. W przypadku 26 kontrolowanych wyrobów informacje
o stwierdzonych niezgodnościach zostały przekazane do innych okręgowych
inspektoratów pracy, właściwych terytorialnie do prowadzenia postępowań
administracyjnych.

Przykłady uzyskanych efektów obrazują fotografie.

fot.
Opis dźwigni sterującej wyłącznie
w języku obcym.

Fot.
Efekt - opisy przy dźwigni w języku
polskim (po zmianie)
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fot.
Ostrzeżenie w języku obcym.

Fot.
Efekt - ostrzeżenie w języku polskim.
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4.2. KONTROLE WYBRANYCH ZAGADNIEŃ BHP I PRAWA PRACY.

4.2.1. Pierwsza kontrola.

Szczególną uwagę w roku 2017 zwracano na podmioty kontrolowane po raz pierwszy.
Zakresem kontroli obejmowano zarówno zagadnienia prawnej ochrony stosunku pracy
i legalności zatrudnienia, jak i bezpieczeństwa osób pracujących oraz warunków
wykonywania pracy, mających wpływ na stan ich zdrowia.

Pierwsza kontrola ma charakter instruktażowy, wskazuje problemy występujące
w zakładzie, a także podnosi świadomość pracodawcy w zakresie ciążących na nim
obowiązków. Pracodawca jest informowany o możliwości uczestnictwa w programach
prewencyjnych prowadzonych przez Inspekcję Pracy, a także może zapoznać się
z materiałami informacyjnymi i publikacjami, dostępnymi zarówno w postaci wydawnictw, jak
i materiałów elektronicznych do pobrania ze stron internetowych.

Przeprowadzono 820 kontroli kompleksowych w podmiotach, na rzecz których pracę
świadczyło łącznie 8225 osób, w tym 5588 na podstawie umowy o pracę. Kontrolami objęto:

- 634 podmioty zatrudniające do 9 osób,
- 165 firm zatrudniających do 49 osób,
- 21 zakładów zatrudniających powyżej 50 osób.

W 28 podmiotach, w których utworzono regulamin pracy, jako zakładowe źródło prawa pracy
dla łącznie 631 pracowników, stwierdzono nieprawidłowości dotyczące wskazania terminu,
miejsca, czasu i częstotliwości wypłaty wynagrodzenia za pracę, nie określenia systemu
i rozkładów czasu pracy oraz przyjętego okresu rozliczeniowego.

Wśród zagadnień dotyczących stosunku pracy najwięcej nieprawidłowości dotyczyło
braku, bądź niewłaściwej informacji o warunkach zatrudnienia i uprawnieniach
pracowniczych (320 podmiotów, 1294 pracowników), niewłaściwego prowadzenia akt
osobowych (272 podmioty, 1028 pracowników) lub nie założenia akt w ogóle (61 firm, 195
pracowników), a także nieprowadzenia kart ewidencji wydanej odzieży i obuwia roboczego
oraz środków ochrony indywidualnej (166 firm, 736 pracowników). Stwierdzono również
nieprawidłowości w treści umów o pracę ((66 firm, 151 pracowników), w szczególności brak
lub niewłaściwie wskazane miejsce wykonywania pracy (28 przypadków) lub zatrudnianie
osób na podstawie umów cywilnoprawnych w warunkach łączącego strony stosunku pracy,
(21 firm, 51 osób). Uchybienia przy rozwiązywaniu umów o pracę dotyczyły głównie
nieprawidłowego okresu wypowiedzenia umowy (13 firm, 13 pracowników), niewskazania
w oświadczeniu o rozwiązaniu umowy przez pracodawcę pouczenia o prawie odwołania się
pracownika do sądu pracy lub wskazania niewłaściwego terminu złożenia odwołania (12
pracodawców), nieprawidłowości w treści wydawanego świadectwa pracy (68 firm, 73
pracowników).

U pracodawców, którzy nie tworzyli regulaminów pracy częstym uchybieniem było
nieustalenie w obwieszczeniu systemu czasu pracy, rozkładów czasu pracy i okresów
rozliczeniowych (350 firm, 1600 pracowników). Naruszenia przepisów Kodeksu pracy
dotyczące sporządzania rozkładów czasu pracy i zapoznawania pracowników z ww.
rozkładami stwierdzono u 65 pracodawców dla 275 pracowników, a w 161 podmiotach dla
605 pracowników wykazano nieprowadzenie lub nierzetelne prowadzenie ewidencji czasu
pracy.
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Kontrole w zakresie wypłaty wynagrodzeń za pracę i innych świadczeń pracowniczych
wykazały niewypłacenie lub nieterminowe wypłacenie wynagrodzenia za pracę (92 firmy, 244
pracowników), nie naliczenie i niewypłacenie lub wypłacenie w zaniżonej wysokości
ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy (70 firm, 89 pracowników), nie
wypłacenie, bądź nieprawidłowe naliczenie wynagrodzenia i dodatków za pracę w godzinach
nadliczbowych (74 podmioty, 181 pracowników). W szczególności w 53 podmiotach
stwierdzono nieprawidłowości w zakresie naliczenia i wypłacenia należności za godziny
nadliczbowe wynikające z przekroczenia normy dobowej dla 132 pracowników, a w 21
firmach, z tytułu przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy dla 49
pracowników. W 43 firmach stwierdzono naruszenia w zakresie wypłaty ekwiwalentu za
używanie własnej odzieży i obuwia roboczego 145 pracownikom, a w 12 podmiotach nie
wypłacono 29 pracownikom ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej.

W zakresie urlopów wypoczynkowych, najczęściej powtarzającym się uchybieniem było
nie zapewnienie, aby jedna część urlopu obejmowała co najmniej 14 kolejnych dni
kalendarzowych (70 firm, 144 pracowników) oraz nie udzielenie urlopu wypoczynkowego
w roku kalendarzowym, w którym pracownik nabył do niego prawo.

Kontrole legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej obywateli polskich wykazały, że
43 pracodawców dopuściło do pracy 52 pracowników bez potwierdzenia na piśmie rodzaju
i warunków zawartej umowy o pracę, 274 przedsiębiorców nie zgłosiło lub nieterminowo
zgłosiło do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych łącznie 434 osób, a 133 pracodawców
nieterminowo odprowadzało składki na Fundusz Pracy za 460 osób.
Ponadto 13 przedsiębiorców nielegalnie powierzało pracę 30 cudzoziemcom, w tym
w 3 przypadkach stwierdzono powierzanie pracy cudzoziemcom na innych warunkach niż
określone w zezwoleniu na pracę lub w oświadczeniu.

Kontrolowani pracodawcy nie przestrzegali także przepisów o bezpieczeństwie i higienie
pracy, w szczególności dotyczących przygotowania pracowników do wykonywania pracy. Nie
poddawali pracowników lub zleceniobiorców szkoleniom bhp wstępnym ogólnym (39 firm,
123 osoby) i wstępnym stanowiskowym (50 firm, 170 osób), nie dostosowywali ramowych
programów szkolenia do faktycznie występujących zagrożeń, nie poddawali pracowników
w wymaganym terminie szkoleniom okresowym bhp (186 firm, 445 osób). 185 pracodawców
dopuściło 484 pracowników do pracy bez wstępnych badań lekarskich, a 35 nie poddało lub
poddało nieterminowo 64 pracowników badaniom lekarskim okresowym. Ponadto 73
pracodawców nie przechowywało kopii skierowań na badania lekarskie wydane łącznie 207
pracownikom, co uniemożliwiało ustalenie, czy w skierowaniu pracownika wskazano
wszystkie czynniki szkodliwe i uciążliwe występujące na stanowisku pracy. 11 pracodawców
dopuściło do obsługi maszyn i urządzeń łącznie 16 pracowników nieposiadających
wymaganych kwalifikacji, w tym: do obsługi urządzeń podległych Dozorowi Technicznemu
lub maszyn budowlano - drogowych i montażu rusztowań, uprawnień spawalniczych
i energetycznych, a także uprawnień do obsługi wózków widłowych i kierowania pojazdem
ciężarowym powyżej 3,5 t.

Ponadto 105 pracodawców nie poddało się szkoleniu okresowemu w dziedzinie
bezpieczeństwa i higieny pracy, a w 159 nie utworzyło służby bhp, ani nie powierzyło
realizacji zadań tej służby specjalistom.

Nieprawidłowości stwierdzono także w zakresie przeprowadzania oceny ryzyka
zawodowego oraz informowania pracowników o ryzyku i zasadach ochrony przed
zagrożeniami (372 firm, 1885 pracowników), a także organizowania prac w warunkach
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narażenia pracowników na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia (145 firm, 1149
osób). W szczególności w 100 zakładach nie wytypowano czynników do badań, a tym
samym nie przeprowadzono pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia. W 19 firmach
nieterminowo przeprowadzano pomiary czynników szkodliwych, a w 4 nie zaprowadzono
dokumentacji z badań. Ponadto w 283 podmiotach nie ustalono rodzaju środków ochrony
indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla 1764 osób wykonujących pracę, w 54
zakładach nie wydano środków ochrony indywidualnej, a w 138 zakładach nie wydano lub
nieterminowo wydawano pracownikom odzież i obuwie robocze.

W 244 zakładach nieprawidłowości dotyczyły braku pomiarów eksploatacyjnych urządzeń
elektroenergetycznych oraz instalacji elektrycznej, w tym pomiarów skuteczności działania
ochrony przez porażeniem prądem elektrycznym, czy szczelności instalacji gazowej. W 57
zakładach nie zorganizowano w pomieszczeniach pracy właściwej wymiany powietrza, w tym
w 41 firmach wentylacji ogólnej pomieszczeń, a w 14 wentylacji stanowiskowej w celu
usuwania czynników szkodliwych wydzielających się na stanowiskach pracy 206
pracowników. W 44 zakładach nie oznakowano miejsc niebezpiecznych kontrastowymi
barwami bezpieczeństwa, a w 7 nie zabezpieczono otworów i zagłębień za pomocą ich
wydzielenia lub obarierowania. W 33 zakładach kontrole wykazały konieczność dokonania
niezbędnych napraw i remontów pomieszczeń pracy, w tym w 16 przypadkach podłóg
i posadzek. Nieprawidłowości w zakresie organizacji zaplecza higieniczno-sanitarnego
stwierdzono w 45 zakładach.

Wśród zagadnień dotyczących organizacji pracy, znaczna liczba nieprawidłowości
dotyczyła braku lub niepełnych instrukcji bezpiecznej obsługi maszyn i urządzeń
technicznych oraz realizowanych procesów technologicznych (258 firm, 1918 pracowników),
organizacji prac szczególnie niebezpiecznych (49 firm, 497 pracowników), a także
organizacji systemu udzielania pracownikom pierwszej pomocy w razie wypadku. W 69
zakładach nie wyznaczono i nie przeszkolono osób w zakresie udzielania pierwszej pomocy,
a w 37 nie zapewniono apteczek.

W 60 zakładach stwierdzono zagrożenia przy eksploatacji maszyn i urządzeń
technicznych, dla 331 pracowników, wynikające najczęściej z braku urządzeń ochronnych
zapobiegających dostępowi do elementów niebezpiecznych będących w ruchu (35 firm) lub
braku systematycznych kontroli stanu technicznego maszyn. W 127 firmach
nieprawidłowości dotyczyły transportu i magazynowania materiałów, głównie miejsca
i sposobu składowania, np. w stosach (11 firm), na niestabilnych regałach (7 firm), na
drogach i przejściach komunikacyjnych (20 firm). W 4 firmach przechowywano materiały
niebezpieczne w nieoznakowanych opakowaniach, w 9 nie opracowano instrukcji
bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczących magazynowania i transportu materiałów
niebezpiecznych, a w 9 zakładach nie ustalono zasad ruchu na drogach zakładowych i nie
oznakowano ich znakami drogowymi. W 95 zakładach stwierdzono nieprawidłowości
dotyczące organizacji prac w transporcie ręcznym, a w 50 nie opracowano instrukcji
dotyczącej bezpiecznego wykonywania prac w transporcie ręcznym.

W wyniku kontroli wydano 5707 decyzji z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,
w tym 1258 decyzji ustnych. Po stwierdzeniu bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia
osób pracujących wydano 1094 decyzje wstrzymania prac i 43 decyzje skierowania
pracowników do innych prac. Decyzje z rygorem natychmiastowej wykonalności wydano
głównie w mikroprzedsiębiorstwach (634 firmy o zatrudnieniu do 9 pracowników).
Stwierdzone nieprawidłowości dotyczące stanu technicznego maszyn i innych urządzeń
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technicznych spowodowały wydanie 71 decyzji natychmiastowego wstrzymania prac przy
maszynach oraz 177 decyzji wstrzymania eksploatacji maszyn, w tym rusztowań.

 W wyniku kontroli zagadnień z zakresu prawnej ochrony pracy skierowano do
pracodawców 270 poleceń ustnych, w tym poleceń wypłacenia pracownikom należności
pieniężnych. Wyegzekwowano, już w trakcie kontroli, wypłacenie ok. 142 728 zł.
należnych świadczeń pracowniczych. Ponadto po zakończeniu kontroli wydano 37 decyzji
nakazujących wypłatę wynagrodzeń i świadczeń płacowych na łączną kwotę 101 400 zł.
Do podmiotów objętych kontrolami skierowano także 5708 wniosków w wystąpieniach.

Kontrolowano również przestrzeganie przez 24 pracodawców przepisów dotyczących
ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy. Kontrolą objęto 13 dokumentacji
z wypadków, których uczestnikami byli pracownicy i 4 dokumentacje z wypadków, których
uczestnikami byli zleceniobiorcy. W 9 zakładach stwierdzono nieprawidłowości dotyczące
rejestracji wypadków przy pracy, a w 5 firmach stwierdzono, że pracodawcy nie powołali
zespołów powypadkowych w celu ustalenia okoliczności i przyczyn 5 zdarzeń wypadkowych.

W wyniku kontroli skierowano do pracodawców 69 wniosków w wystąpieniach,
zobowiązujących, min. do niezwłocznego przystępowania do ustalania okoliczności zdarzeń,
wskazywanie w protokołach wszystkich przyczyn wypadków, a także podejmowanie
wniosków profilaktycznych, mających na celu ograniczenie źródeł zagrożeń, które uaktywniły
się podczas wypadków. Ponadto wydano 5 decyzji nakazujących ustalenie okoliczności
i przyczyn zdarzeń wypadkowych.

Pracodawcy wykonali 3521 decyzji i 2651 wniosków, w tym wypłacili 49 813 zł. tytułem
należnych świadczeń.

Pomimo instruktażowego charakteru pierwszej kontroli, wobec niektórych podmiotów
wystąpiła konieczność zastosowania sankcji karnych w związku z rażącymi przypadkami
naruszenia obowiązujących przepisów prawa i legalności zatrudnienia, bądź ujawnieniem
występowania bezpośrednich zagrożeń dla życia i zdrowia pracujących. Za stwierdzone
wykroczenia skierowano do sądu 17 wniosków o ukaranie osób winnych, 26 osób ukarano
mandatami w łącznej wysokości 28 400 zł., a wobec 74 osób zastosowano środki
wychowawcze.

4.2.2. Rekontrole pracodawców kontrolowanych po raz pierwszy w roku 2016.

Sprawdzano wykonanie środków prawnych wydanych w wyniku kontroli
przeprowadzonych w roku ubiegłym. Kontrolowano, czy nie doszło do nowych naruszeń
przepisów prawa pracy, w tym dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
Przeprowadzono 75 rekontroli w podmiotach, na rzecz których pracę świadczyło łącznie
696 osób, w tym na podstawie umowy o pracę 612 osób.
W szczególności kontrolami objęto:

- 56 mikro przedsiębiorców (zatrudniających do 9 osób),
- 18 małych podmiotów (od 10 do 49 osób),
- 1 podmiot o zatrudnieniu powyżej 50 osób.

Podczas rekontroli sprawdzono wykonanie 671 decyzji nakazowych oraz 682 wniosków
z wystąpień. Stwierdzono niewykonanie 21 decyzji (5 firm) oraz 65 wniosków (28 firm).
Niewykonanie decyzji nakazowych skutkowało skierowaniem 5 upomnień. Po otrzymaniu
upomnień pracodawcy wykonali obowiązki nałożone na nich decyzjami.
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Decyzje, które nie zostały zrealizowane dotyczyły głównie opracowania instrukcji
bezpiecznego magazynowania (3 przypadki), wykonania pomiarów natężenia oświetlenia
światłem elektrycznym na stanowiskach pracy (3 przypadki), przeprowadzenia oceny ryzyka
zawodowego (2 przypadki), wydania instrukcji bhp przy ręcznych pracach transportowych
(2 przypadki).

Podmioty kontrolowane najczęściej nie realizowały w ramach bieżącej działalności
wniosków wystąpienia dotyczących: zgłaszania w terminie osób do ubezpieczenia
społecznego (6 przypadków), przestrzegania przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy
(5 przypadków), udzielania urlopu wypoczynkowego w roku, w którym pracownik nabył do
niego prawo (4 firmy), prawidłowego prowadzenia akt osobowych, a także ewidencji czasu
pracy (4 firmy), ustalenia systemów i rozkładów czasu pracy oraz okresu rozliczeniowego
(4 podmioty), a także sporządzania rozkładów czasu pracy na dany okres (4 podmioty).

Niewykonanie decyzji nakazowych stwierdzono wyłącznie u mikroprzedsiębiorców,
natomiast przypadki nierealizowania wniosków wystąpienia dotyczyły również małych firm
zatrudniających do 49 pracowników. W zakładach małych na 195 wydanych wniosków nie
wykonano 18, natomiast w mikroprzedsiębiorstwach na 487 wydanych wniosków nie
wykonano 47. Skala niewykonanych wniosków w obydwu grupach podmiotów była podobna,
ok. 9%.

Podczas czynności kontrolnych stwierdzono także nowe naruszenia przepisów prawa
pracy. W wyniku tego wydano 64 decyzje nakazowe dotyczące bhp, w tym 19 ustnych.
Wśród nich były 3 decyzje wstrzymania eksploatacji maszyn.
Do pracodawców skierowano 69 wniosków w wystąpieniach oraz 5 poleceń.
Za łącznie 13 wykroczeń 4 osoby ukarano mandatami w łącznej wysokości 4000 zł,
a w stosunku do 6 osób zastosowano środki wychowawcze.

Najczęściej występujące nieprawidłowości w zakresie bhp dotyczyły zagadnień
z zakresu: szkoleń bhp (5 podmiotów), oświetlenia światłem elektrycznym (3 zakłady),
urządzeń i instalacji elektrycznych (3 przypadki).

W zakresie prawnej ochrony pracy oraz legalności zatrudnienia nieprawidłowości
dotyczyły głównie zagadnień: prowadzenia ewidencji czasu pracy (4 przypadki), nie
udzielania innego dnia wolnego od pracy za pracę w dniu wolnym wynikającym z przeciętnie
pięciodniowego tygodnia pracy (3 podmioty), nie wypłacenia wynagrodzenia i dodatków za
pracę w godzinach nadliczbowych (2 podmioty) oraz nieudzielenia zaległych urlopów
wypoczynkowych w terminie ustawowym (2 przypadki).

Analiza wyników kontroli, a zwłaszcza ocena realizacji środków prawnych wydanych
podczas pierwszych kontroli powadzi do wniosku, że większość podmiotów kontrolowanych
poważnie podeszła do nałożonych na nie obowiązków i zrealizowała decyzje nakazowe oraz
wnioski zawarte w wystąpieniach. Jedynie, bowiem ok. 3% wydanych decyzji nakazowych
oraz ok. 9% wniosków nie zostało wykonanych. Większość podmiotów po pierwszej
kontroli, pomimo niestosowania sankcji karnych, wyeliminowała uprzednio
stwierdzone nieprawidłowości i w ramach bieżącej działalności przestrzega
obowiązujące przepisy prawa.

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,
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wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721 ze zmianami).
Zakresem kontroli obejmowano także realizację obowiązków dotyczących zapewnienia
bezpieczeństwa i higieny pracy w obiektach i pomieszczeniach pracy oraz dostosowania
obiektów, pomieszczeń i stanowisk pracy do potrzeb i możliwości zatrudnionych osób,
wynikających z ich niepełnosprawności.
Przeprowadzono 69 kontroli u 58 pracodawców, zatrudniających łącznie 3461 osób,
w tym:

- 15 kontroli przeprowadzono w 11 zakładach pracy chronionej, 2 kontrole w zakładach
aktywności zawodowej, 1 kontrolę w zakładzie ubiegającym się o status zakładu
aktywności zawodowej,

- 39 kontroli przeprowadzono w 33 firmach nieposiadających statusu zakładu pracy
chronionej ani statusu zakładu aktywności zawodowej, przystosowujących stanowiska
pracy dla osób niepełnosprawnych, a 12 kontroli u 12 pracodawców zatrudniających
osoby niepełnosprawne na otwartym rynku pracy.

Jest to niejednolita grupa pracodawców, zróżnicowana zarówno pod względem wielkości, jak
i pod względem rodzaju prowadzonej działalności.

Wśród 11 kontrolowanych zakładów pracy chronionej, 5 pracodawców ma siedzibę na
terenie województwa zachodniopomorskiego, a 6 podmiotów ma tylko oddziały w naszym
województwie. W 4 zakładach stwierdzono nieprawidłowości i zagrożenia przy
eksploatowanych maszynach i urządzeniach, a w 2 zakładach nieprawidłowości dotyczyły
instalacji i urządzeń elektrycznych. W niewielkim stopniu stwierdzono uchybienia z zakresu
czasu pracy i urlopów pracowników niepełnosprawnych.

W celu rozpatrzenia 43 wniosków złożonych przez starostów o wydanie opinii w sprawie
tworzonych lub przystosowywanych stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych (art. 26e
ust. 5 ustawy o rehabilitacji…), przeprowadzono 39 kontroli u pracodawców z otwartego
rynku pracy, oraz 3 kontrole w zakładach pracy chronionej. Podobnie jak w latach
poprzednich, w większości firm, wnioski dotyczyły osób niepełnosprawnych poruszających
się o własnych siłach, niewymagających dodatkowego przystosowania obsługiwanych
maszyn i urządzeń technicznych, a także niewymagających dostosowania pomieszczeń
higieniczno-sanitarnych.
W wyniku kontroli wydano 41 opinii pozytywnych i 2 negatywne.

Istotnym problemem dla inspektorów pracy było opiniowanie stanowisk pracy dla osób
niepełnosprawnych zatrudnionych na stanowisku kierowcy lub operatora pojazdów i sprzętu
transportowego. Obecnie brak jest przepisów określających specjalne wymagania dla
oprzyrządowania montowanego w pojazdach przystosowanych do kierowania nimi przez
osoby niepełnosprawne. Jednostki uprawnione, takie jak Instytut Transportu
Samochodowego i Przemysłowy Instytut Motoryzacji, zajmują się wprawdzie wydawaniem
certyfikatów na wyroby motoryzacyjne (m.in. na tego typu oprzyrządowanie), jednakże
certyfikacja jest dobrowolna. W związku z tym nie wszyscy producenci z niej korzystają,
a montowane przez producentów oprzyrządowanie nie zawsze spełnia wymogi
bezpieczeństwa. Ponadto brak przepisów powoduje, że inspektorzy pracy nie mają podstaw
do żądania dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań bezpieczeństwa przez
zamontowane oprzyrządowanie, umożliwiające obsługę pojazdów i sprzętu przez osoby
niepełnosprawne.

W wyniku kontroli wydano: 199 decyzji nakazowych, w tym 68 ustnych oraz 7 poleceń.
Do pracodawców skierowano 84 wnioski w wystąpieniach.
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Za wykroczenia przeciw prawom pracownika 3 pracodawców ukarano mandatami
w łącznej wysokości 3500 złotych, a w stosunku do 1 osoby zastosowano środek
wychowawczy.

Pracodawcy wykonali 67% wydanych decyzji oraz 70% wniosków z wystąpień
pokontrolnych. W wyniku realizacji wydanych środków prawnych poprawiono warunki
pracy dla ok. 400 pracowników będących osobami niepełnosprawnymi, m.in.
wyeliminowano nieprawidłowości w zakresie: eksploatowanych obiektów i pomieszczeń
pracy – 7 zakładów (dla 38 osób niepełnosprawnych), zaplecza higieniczno-sanitarnego -
3 zakłady (dla 24 osób niepełnosprawnych), wentylacji i oświetlenia - 4 zakłady (dla 48 osób
niepełnosprawnych), organizacji stanowisk pracy i procesów technologicznych - 12 zakładów
(dla 250 osób niepełnosprawnych), urządzeń i instalacji elektrycznych - 8 zakładów (dla 28
osób niepełnosprawnych).
Ponadto 3 pracodawców dostosowało zapisy regulaminów pracy do obowiązujących
przepisów prawa, a zmiany dotyczyły 347 osób niepełnosprawnych.

4.2.4. Opieka zdrowotna – bezpieczeństwo pracy, prawna ochrona pracy oraz
legalność zatrudnienia

Celem kontroli przeprowadzonych w podmiotach leczniczych była poprawa stanu
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przestrzegania praworządności w stosunkach pracy.
Kontrole przeprowadzono w 12 podmiotach leczniczych. 8 kontroli przeprowadzono
w podmiotach udzielających świadczeń w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia
zdrowotne (w 4 publicznych i w 3 niepublicznych), a 5 kontroli w podmiotach udzielających
świadczeń ambulatoryjnych. (w podmiotach niepublicznych).
Kontrolami objęto 4649 osób, w tym 2911 pracowników, 606 osób wykonujących pracę na
podstawie umów zlecenia oraz 1133 osób świadczących usługi medyczne na rzecz
podmiotów leczniczych.

Charakterystyczne przykłady naruszeń prawa.
Nieprawidłowości stwierdzono we wszystkich kontrolowanych podmiotach, w tym: 111
uchybień z zakresu prawnej ochrony pracy, 157 z zakresu technicznego bezpieczeństwa
pracy, 5 z zakresu legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej.
Nieprawidłowości z zakresu prawnej ochrony pracy: 32 dotyczyły stosunku pracy, 27
naruszeń przepisów o czasie pracy, 27 naruszeń przepisów o wynagrodzeniach i innych
świadczeniach ze stosunku pacy, 8 dotyczących zakładowego funduszu świadczeń
socjalnych. W szczególności:

- zawieranie umów zlecenia w warunkach noszących cechy stosunku pracy stwierdzono
w 3 podmiotach,

- zaniżanie wynagrodzenia za pracę poprzez wliczanie dodatków za pracę w porze
nocnej i w święta do minimalnego wynagrodzenia za pracę stwierdzono w 1 podmiocie
wobec 6 pracowników,

- 3 pracodawców w sprzeczności z obowiązującymi przepisami nie obejmowało
działalnością socjalną emerytów i rencistów.

Nieprawidłowości z zakresu technicznego bezpieczeństwa pracy: 69 dotyczyło czynników
szkodliwych i uciążliwych oraz nie zapewnienia środków ochrony indywidualnej, odzieży
i obuwia roboczego, 28 naruszeń przepisów o wypadkach przy pracy, w tym 3 przypadki
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braku postępowań powypadkowych dla zranień ostrymi narzędziami przy udzielaniu
świadczeń zdrowotnych, 24 dotyczące oceny ryzyka zawodowego. W szczególności:

- w 4 podmiotach dla 83 osób nie przeprowadzono oceny ryzyka zawodowego
stwarzanego przez czynnik chemiczny o działaniu rakotwórczym tj. formaldehyd,
stosowany do utrwalania wycinków pobieranych do badań histopatologicznych,

- w 3 podmiotach chemikalia przechowywane były w opakowaniach i pojemnikach
nieoznakowanych w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację ich zawartości,

- w 4 podmiotach dla 178 pracowników nie wydano instrukcji bezpiecznego
wykonywania ręcznych prac transportowych, w tym prac związanych
z przemieszczaniem osób, bądź też w wydanych instrukcjach nie uwzględniono
kryteriów przemieszczania ciężarów przez kobiety,

- w 2 podmiotach stwierdzono przypadki powierzania prac osobom, które nie posiadały
aktualnych uprawnień kwalifikacyjnych do ich wykonywania,

- w 3 podmiotach po wystąpieniu zdarzeń polegających na zranieniu ostrym narzędziem
przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych wdrożono jedynie procedury po ekspozycyjne,
nie przeprowadzono postępowań powypadkowych, nie ustalono okoliczności i przyczyn
tych zdarzeń.

Przykłady znaczących efektów:
- 2 osobom wykonującym prace sanitariusza i prace porządkowe przekształcono umowy

zlecenia w umowy o pracę,
- 6 pracownikom wypłacono łącznie 8781 zł brutto wyrównania do minimalnego

wynagrodzenia za pracę,
- 19 pracownikom wypłacono łącznie 8945 zł brutto dodatku za pracę w godzinach

nadliczbowych,
- 364 pracownikom wypłacono łącznie 75 705 zł brutto z tytułu ekwiwalentu pieniężnego

za używanie własnej odzieży roboczej i obuwia roboczego w latach 2013- 2016.
- w 11 podmiotach, dla 184 pracowników uaktualniono ryzyko zawodowe związane

z czynnikami chemicznymi (w tym formaldehydem- substancję rakotwórczą kat. 1B)
oraz ryzyko przy ręcznych pracach transportowych,

- w 3 podmiotach, 4 pracowników wykonujących prace związane z transportem
i składowaniem odpadów medycznych, podczas których występują zagrożenia
powstania urazów mechanicznych, wyposażono w rękawice ochronne
antyprzecięciowe.

- w 6 podmiotach dla 116 pracowników opracowano i wydano instrukcje bezpiecznego
postępowania z formaliną (roztwór formaldehydu),

- w 5 podmiotach dla 95 pracowników wykonujących prace w kontakcie z formaliną,
obsługujących sterylizatory gazowe niskotemperaturowe na tlenek etylenu oraz
obsługujących urządzenia emitujące promieniowanie jonizujące zaprowadzono rejestry
prac i rejestry pracowników wykonujących prace w narażeniu na czynniki rakotwórcze,

- w 3 podmiotach przeprowadzono postępowania powypadkowe dla 10 pracowników,
którzy zranili się ostrymi narzędziami.

Na szczególną uwagę zasługują uregulowania prawne dotyczące lekarzy rezydentów,
z którymi zawierane są umowy zlecenia na pełnienie dyżurów medycznych, co może
stanowić obejście przepisów o czasie pracy. Zawieranie umów zlecenia uzasadniane jest
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przez pracodawców pisemnym stanowiskiem Ministerstwa Zdrowia, zawierającym
interpretację art. 16 i ust. 1 i 3 ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty.
Zasadnym wydaje się wniosek skierowany do Ministerstwa Zdrowia o weryfikację
interpretacji art. 16 i ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty w zakresie
dopuszczalności zawierania, szczególnie z lekarzami rezydentami, umów zlecenia na
pełnienie dyżurów medycznych oraz wydanie jednolitego stanowiska, którym będą mogli się
kierować inspektorzy pracy w trakcie kontroli podmiotów leczniczych.

4.2.5. Kontrole placówek handlowych.

Celem kontroli było sprawdzenie przestrzegania przepisów prawa pracy dotyczących
nawiązywania i rozwiązywania umów o pracę, czasu pracy, urlopów wypoczynkowych,
wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy. Ponadto kontroli podlegały zagadnienia
bezpieczeństwa i higieny pracy, dotyczące m.in.: przygotowania pracowników do pracy,
stanu technicznego obiektów i pomieszczeń pracy, organizacji pracy, bezpieczeństwa
użytkowanych maszyn i urządzeń, a także prowadzonych prac transportowych,
magazynowania i składowania towarów.

Kontroli poddano 56 pracodawców w  tym: 8 prowadzących placówki
wielkopowierzchniowe i 48 prowadzących mniejsze placówki handlowe.
W placówkach wielkopowierzchniowych zatrudnionych było 922 pracowników oraz 24
zleceniobiorców, natomiast w mniejszych placówkach zatrudnionych było łącznie 178
pracowników oraz 49 zleceniobiorców. Wśród 48 mniejszych placówek handlowych, po raz
pierwszy kontrolowano 35 placówek (73%). 41 małych pracodawców zatrudniało do
5 pracowników. Pracodawcy małych firm, najczęściej sami realizują spoczywające na nich
obowiązki z zakresu prawa pracy, lub też powierzają te obowiązku biurom kadrowo-
rachunkowym oraz specjalistom ds. bhp.
Najczęściej występujące nieprawidłowości w zakresie prawnej ochrony pracy:

- nieprowadzenie lub nierzetelne prowadzenie ewidencji czasu pracy: 21 pracodawców
prowadzących mniejsze placówki handlowe (dla 10 pracowników); 3 pracodawców
prowadzących duże placówki handlowe (dla 47 pracowników),

- niezapewnienie dnia wolnego w zamian za pracę w dniu wolnym z tytułu
pięciodniowego tygodnia pracy: 9 mniejszych podmiotów (17 pracowników),
2 podmioty wielkopowierzchniowe (8 pracowników),

- zatrudnianie pracowników z naruszeniem przepisów o odpoczynku dobowym:
5 podmiotów mniejszych (11 pracowników); 2 duże placówki handlowe
(4 pracowników),

- zatrudnianie pracowników z naruszeniem przepisów o odpoczynku tygodniowym:
4 podmioty mniejsze (6 pracowników), 1 wielkopowierzchniowy (1 pracownik),

- niewypłacenie albo obniżenie wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych lub
dodatku do wynagrodzenia z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych: 8 mniejszych
placówek (16 pracowników); 2 duże placówki handlowe (12 pracowników),

- zatrudnianie pracowników w święta: 7 podmiotów mniejszych (7 pracowników);
1 wielkopowierzchniowy (dotyczy 23 pracowników).

Stwierdzono również przypadki nieterminowego zgłoszenia osób pracujących do
obowiązkowych ubezpieczeń społecznych lub zgłoszenia z niewłaściwym kodem
zatrudnienia. Dotyczyło to 41 osób świadczących pracę u 21 pracodawców prowadzących
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mniejsze placówki handlowe oraz 9 osób pracujących w 4 placówkach
wielkopowierzchniowych.
Najistotniejsze nieprawidłowości w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy:

- nie wydanie odzieży i obuwia roboczego: 26 pracodawców prowadzących mniejsze
placówki handlowe (dla 88 pracowników), 6 dużych placówek (dla 22 pracowników);

- nie przygotowanie pracowników do pracy poprzez dopuszczenie do pracy bez szkoleń
bhp, badań lekarskich, kwalifikacji, zapoznania z ryzykiem zawodowym: 24 podmioty
małe (55 pracowników), 3 podmioty wielkie (14 pracowników);

- brak lub niepełne instrukcje transportu i magazynowania: 20 małych podmiotów (dla 75
pracowników), 4 duże placówki handlowe (dla 152 pracowników);

- nieprawidłowe składowanie towarów: 15 mniejszych placówek handlowych (dotyczy 31
pracowników), 6 placówek wielkich (dotyczy 262 pracowników).

W małych sklepach głównie nie oznakowano dopuszczalnego obciążenia regałów służących
do składowania. Natomiast w placówkach wielkopowierzchniowych stwierdzono zastawianie
paletami z towarem głównych ciągów komunikacyjnych i dróg transportowych, a także
składowanie towarów w miejscach do tego nie przeznaczonych (np. w kotłowni, w miejscu
przeznaczonym do ładowania wózków jezdniowych), pozostawienie uszkodzonych palet na
regałach, a także nie zabezpieczenie przed spadnięciem z górnych półek regałów towarów
luzem.

W wyniku kontroli wydano 497 decyzji nakazowych, w tym 121 decyzji ustnych oraz
8 poleceń ustnych, a do pracodawców skierowano 464 wnioski w wystąpieniach. Podczas
kontroli udzielono 18 porad prawnych oraz 21 porad technicznych.
W wyniku realizacji wydanych środków prawnych, m.in.:

- przekwalifikowano umowy zlecenia zawarte z 3 pracownikami w umowy o pracę;
- wypłacono pracownikom należne wynagrodzenia i świadczenia ze stosunku pracy

w łącznej wysokości ok. 17 728 zł., w tym: wynagrodzenia za nominalny czas pracy ok.
3658 zł., wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych ok. 10 107 zł.,
ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy ok. 834 zł., dodatek za pracę
w porze nocnej ok. 435 zł., wynagrodzenia za zaliczony do czasu pracy czas
uczestnictwa w szkoleniach bhp – ok. 234 zł., ekwiwalent za używanie własnej odzieży
roboczej oraz pranie odzieży ok. 2210 zł.;

- wypłacono zleceniobiorcom wyrównania do minimalnej stawki godzinowej łącznie
w wysokości ok. 250 zł.;

- ustalono rodzaje odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej
(28 pracodawców, 222 pracowników);

- -poddano: 72 pracowników badaniom lekarskim, a 54 pracowników szkoleniom bhp
(22 pracodawców),

- opracowano instrukcje transportu i magazynowania (19 pracodawców, 72
pracowników) oraz usunięto nieprawidłowości związane z nieprawidłowym
składowaniem i magazynowaniem towarów - 5 pracodawców (237 pracowników).

Ponadto w roku 2017 przeprowadzono kontrole przestrzegania przepisów o zakładowym
funduszu świadczeń socjalnych w 5 wybranych placówkach dużych sieci handlowych,
w związku z ogólnopolską informacją o wliczaniu do dochodów pracownika świadczenia
z tytułu „Rodzina 500 +”. Nie stwierdzono nieprawidłowości.
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4.3. PRAWNA OCHRONA PRACY.

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

Sprawdzano przestrzeganie zakazu zawierania umów cywilnoprawnych w warunkach
wskazujących na istnienie stosunku pracy, szczególnie w podmiotach branży budowlanej,
gastronomiczno – hotelarskiej oraz agencji ochrony osób i mienia.

Przeprowadzono 1136 kontroli. W wielu przypadkach ustalono, że 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, czyli wskazywało na istnienie
umowy o pracę. Zakwestionowano umowy cywilnoprawne zawarte przez 142
przedsiębiorców.

W czasie trwania kontroli, w wyniku wydanych przez inspektorów pracy 68 poleceń
ustnych przedsiębiorcy przekształcili umowy cywilnoprawne zawarte ze 148 osobami
w umowy o pracę.

W wyniku kontroli skierowano wystąpienia zawierające 78 wniosków o przekształcenie
umów cywilnoprawnych w umowy o pracę. W wyniku realizacji 44 wniosków zawartych
w wystąpieniach przedsiębiorcy przekształcili umowy cywilnoprawne zawarte ze 197
osobami w umowy o pracę.

Ponadto inspektorzy pracy wnieśli do sądu 38 powództw o ustalenie istnienia stosunku
pracy przeciwko 13 pracodawcom. W 3 pozwach nastąpiło cofniecie powództwa, gdyż
pracodawcy w drodze ugody pozasądowej ustalili istnienie stosunku pracy, zapadł także
jeden prawomocny wyrok ustalający istnienie stosunku pracy na rzecz jednej osoby.

4.3.2. Zawieranie umów o pracę u wykonawców lub podwykonawców zamówień
publicznych na usługi lub roboty budowlane.

Przeprowadzono 13 kontroli w podmiotach, które realizując zamówienia publiczne,
zgodnie z klauzulą zawartą w treści umowy, miały obowiązek powierzania pracy na
podstawie umowy o pracę. Nieprawidłowości, tj. nie realizowanie wymogów zamawiającego
dotyczących zatrudniania na umowach o pracę osób realizujących zamówienie publiczne,
stwierdzono u 6 pracodawców.

W wyniku kontroli skierowano do pracodawców 3 wnioski w wystąpieniach
o przekształcenie umów zawartych z 6 osobami oraz 3 polecenia ustne dotyczące 9 osób.
W wyniku realizacji wydanych poleceń ustnych i wystąpień, przedsiębiorcy
przekształcili umowy cywilnoprawne zawarte z 15 osobami w umowy o pracę.

4.3.3. Ocena przestrzegania znowelizowanych przepisów dotyczących zawierania
umów terminowych.

Kontrolowano 36 pracodawców, zatrudniających łącznie 1 906 pracowników, w tym 832
pracowników na podstawie terminowych umów o pracę (ok. 44%). Wśród nich było 781
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pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę na czas określony (ok. 41%) oraz
51 pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę na okres próbny (ok. 3%).
Kontroli poddano 1 188 terminowych umów o pracę, w tym 1 096 umów zawartych na
czas określony (ok. 92%) oraz 92 umowy na okres próbny (ok.8%).

Nieprawidłowości stwierdzono u 20 pracodawców (55%) w stosunku do 610
kontrolowanych pracowników (73%). Naruszenia przepisów dotyczyły: zawarcia umowy
o pracę na okres próbny przekraczający 3 miesiące, zatrudnienia pracownika na podstawie
więcej niż trzech umów o pracę na czas określony, niepoinformowania na piśmie pracownika
o warunkach zatrudnienia, w szczególności o długości okresu wypowiedzenia umowy.

W wyniku kontroli do pracodawców skierowano: 1 polecenie ustne oraz 27 wniosków
w wystąpieniach pokontrolnych. Polecenie ustne zostało zrealizowane podczas kontroli,
a pracodawcy wykonali 20 wniosków pokontrolnych (74%) dotyczących 147 pracowników.
Efektem wykonanych środków prawnych było: potwierdzenie zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę na czas nieokreślony oraz przekazanie pracownikom pisemnej informacji
o dodatkowych warunkach zatrudnienia.

Skierowano także do pracodawców wnioski profilaktyczne dotyczące, m.in: niezawierania
umów o pracę na okres dłuższy niż 33 miesiące, niezawierania w umowach o pracę na czas
określony dłuższy niż 6 miesięcy klauzuli przewidującej możliwość rozwiązania umowy
z zachowaniem 2–tygodniowego okresu wypowiedzenia, precyzyjnego określania
w umowach o pracę terminu rozpoczęcia i zakończenia umowy, przestrzegania przepisów
dotyczących zawierania umów o pracę na czas określony w przypadku aneksowania czasu,
na jaki zawarto te umowy, wskazywania w umowach o pracę rodzaju zawartej umowy
o pracę, itp.

Analiza wyników kontroli, a także rozmowy z pracodawcami i służbami kadrowo–
księgowymi wskazują, że pracodawcy stopniowo wdrażają w życie znowelizowane przepisy
dotyczące terminowych umów o pracę. Jednakże niektórzy pracodawcy nie śledzą
wprowadzanych zmian i posługują się nieaktualnymi przepisami prawa pracy, czy wzorami
umów. Ponadto pracodawcom problem sprawia ustalenie maksymalnego okresu zawarcia
umowy o pracę na okres próbny oraz na czas określony. Aktualnie obowiązujące przepisy
Kodeksu pracy nie regulują wprost sposobu liczenia okresu zatrudnienia i upływu terminów
zakończenia umowy o pracę. W świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego, dla celów
obliczania okresów pracy warunkujących nabycie uprawnień pracowniczych miesiąc pracy
upływa w dniu poprzedzającym upływ miesięcznego terminu obliczonego stosownie do
przepisów Kodeksu cywilnego. Niektórzy pracodawcy stosują sposób liczenia określony
w art. 112 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym termin oznaczony w tygodniach, miesiącach
lub latach kończy się z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu
dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było w ostatnim dniu tego
miesiąca. Jest to nieprawidłowe. Dla ułatwienia pracodawcom obliczania okresu pracy
korzystniejsze byłoby uregulowanie tego zagadnienia wprost w Kodeksie pracy.

4.3.4. Czas pracy i wynagrodzenia

 Celem kontroli było sprawdzenie stopnia przestrzegania przepisów o czasie pracy oraz
przepisów dotyczących wypłaty wynagrodzeń za pracę i świadczeń pieniężnych
wynikających ze stosunku pracy. Przeprowadzono 82 kontrole u 80 pracodawców
stwierdzając u większości kontrolowanych szereg naruszeń przepisów o czasie pracy
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i przepisów regulujących zasady naliczania i wypłacania wynagrodzeń za pracę i świadczeń
pieniężnych.

W zakresie czasu pracy ustalono, że nie przestrzegano przeciętnie 5 dniowego tygodnia
pracy, nie zapewniano pracownikom odpowiednich nieprzerwanych okresów odpoczynku
dobowego i tygodniowego, naruszano przepisy dotyczące zakazu zatrudniania w święta
w placówkach handlowych, zatrudniano w godzinach nadliczbowych, których liczba
przekraczała dopuszczalny limit przeciętnie tygodniowy i limit roczny. W szeregu
przypadkach w sposób niezgodny z przepisami wprowadzano w regulaminach pracy
systemy i rozkłady czasu pracy.

W zakresie naliczania i wypłacania wynagrodzeń za pracę i świadczeń pieniężnych
głównie nie wypłacano w terminie lub wypłacano w zaniżonej wysokości wynagrodzenia za
pracę, zaniżano wynagrodzenia za urlopy wypoczynkowe i ekwiwalenty pieniężne za urlop
wypoczynkowy, nie wypłacano lub zaniżano dodatkowe wynagrodzenia za pracę
w godzinach nadliczbowych.

W wyniku kontroli wydano 38 poleceń wypłacenia wynagrodzeń i świadczeń jeszcze
podczas trwania czynności kontrolnych, 62 decyzje nakazujące wypłatę należności
opatrzone rygorem natychmiastowego wykonania, a do pracodawców skierowano 386
wniosków w wystąpieniach, obligujących do przestrzegania przepisów o czasie pracy oraz
przepisów o wynagrodzeniach za prace i świadczeniach pieniężnych.

Za wykroczenia przeciw prawom pracownika skierowano do sądu 5 wniosków
o ukaranie, 22 osoby ukarano mandatami na łączną kwotę 27 200 zł., a w stosunku do
9 osób zastosowano środki wychowawcze. Ponadto w przypadkach szczególnie rażących
naruszeń przepisów skierowano 2 doniesienia do Prokuratury o podejrzeniu popełnienia
przestępstwa.

W wyniku realizacji wydanych środków prawnych wyegzekwowano od pracodawców
wypłacenie dla 375 pracowników łącznej kwoty należności 844 619 zł.
W szczególności pracodawcy wypłacili: 237 pracownikom wynagrodzenia za pracę
774 285 zł., 52 pracownikom wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych
12 380 zł., 11 pracownikom wyrównania za zaniżone wynagrodzenia za godziny nadliczbowe
35 564 zł., 20 byłym pracownikom ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop
wypoczynkowy 27 904 zł. i inne.
Pracodawcy wyeliminowali ponadto stwierdzone nieprawidłowości z zakresu prawa pracy
i zobowiązali się do przestrzegania przepisów w przyszłości.

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

Celem kontroli było ustalenie stopnia przestrzegania przepisów ustawy o czasie pracy
kierowców oraz przestrzegania czasu prowadzenia pojazdu, przerw i czasu odpoczynku
w ramach ustawodawstwa wspólnotowego.

Przeprowadzono 35 kontroli, podczas których zbadano łącznie 41 722 dni pracy 190
kierowców wykonujących pracę na rzecz 35 podmiotów gospodarczych.
Stwierdzone naruszenia przepisów UE:

- 79 przypadków na 190 badanych kierowców przekroczenia dobowego limitu czasu
prowadzenia pojazdu (W stosunku do lat ubiegłych podobnie: w 2015 r. 142 przypadki
na 154 badanych kierowców, w 2016 r. 30 przypadków na 53 badanych kierowców )
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- 106 przypadków braku wymaganej przerwy przy prowadzeniu pojazdu przez okres
dłuższy niż 4,5 godziny (w 2015 r.- 216, a w 2016 - 50),

- 221 przypadków skrócenia czasu odpoczynku dobowego (w 2015 r. 279, a w 2016 r.
99).

Stwierdzono także naruszenia przepisów krajowych dotyczących dobowego wymiaru czasu
pracy kierowców w przypadku, gdy praca wykonywana jest w porze nocnej. Stwierdzono aż
2172 przypadki przekroczenia dobowego limitu czasu pracy przez 112 kierowców, co daje
najwyższy wskaźnik naruszeń od 2014r. Odpowiednio w roku 2014r. było to 536 przypadków
i 142 kierowców, w roku 2015 - 1624 przypadki, 147 kierowców , a w 2016r 298 przypadków
i 48 kierowców.

Podczas kontroli ujawniono również 17 przypadków przekroczenia dopuszczalnego limitu
tygodniowego czasu pracy kierowcy (tj. powyżej 48 godzin tygodniowo wraz z godzinami
nadliczbowymi), w łącznym wymiarze 160 godzin.
Skala naruszeń liczona na jednego kierowcę jest niższa, niż w roku 2014r (20 przypadków,
łącznie 675 godzin). i niższa, niż w roku 2016r (21 przypadków, łącznie 298 godzin), ale
wyższa od wyników z roku 2015 (23 przypadki, łącznie 197 godzin)

Za stwierdzone naruszenia rozporządzenia (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 15 marca 2006r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych
odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniające rozporządzenia Rady (EWG) nr
3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85
(Dz. Urz. UE z 2006r. Seria L, Nr 102 poz.1) wydano 35 decyzji administracyjnych,
nakładających kary administracyjne w łącznej wysokości 95 700 zł.

Ponadto za stwierdzone wykroczenia dotyczące czasu pracy kierowców 1 pracodawcę
ukarano mandatem w wysokości 1000 zł za 3 wykroczenia, a w stosunku do drugiego za
1 wykroczenie zastosowano środek oddziaływania wychowawczego.

Kontrole wykazały niską świadomość prawną pracodawców o obowiązujących
przepisach i zasadach ich egzekwowania. Pracodawcy nie zdają sobie często sprawy, że
kwestie czasu pracy kierowców regulują zarówno przepisy wspólnotowe jak i krajowe,
a naruszenie przepisów krajowych i wspólnotowych podlega odrębnemu postępowaniu. Ma
to szczególne znaczenie w zakresie odpowiedzialności za naruszenia. Naruszenia krajowych
przepisów o czasie pracy są wykroczeniem przeciw prawom pracownika i podlegają
przepisom o wykroczeniach, określonych w Kodeksie pracy. Natomiast naruszenia
przepisów UE podlegają postępowaniu w trybie administracyjnym, według liczby i rodzaju
wykazanych naruszeń. Natomiast w trakcie kontroli podnoszone były przez pracodawców
zarzuty podwójnego karania „za to samo naruszenie” w sytuacji, gdy inspektor pracy
sankcjonował mandatem karnym naruszenia ustawy o czasie pracy kierowców i równolegle
nakładał kary w drodze decyzji administracyjnej za naruszenia przepisów UE.

4.3.6. Placówki oświatowe.

Celem kontroli było ustalenie stopnia przestrzegania przepisów prawa pracy
w publicznych placówkach oświatowych. Kontrolowano zarówno przestrzeganie uprawnień
nauczycieli, określonych w Karcie Nauczyciela, jak również przepisów Kodeksu pracy
w stosunku do pracowników niepedagogicznych.

Przeprowadzono 29 kontroli w tym: w 4 przedszkolach, 15 szkołach podstawowych,
6 zespołach szkół, 3 specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych i 1 bursie szkolnej.
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W kontrolowanych placówkach zatrudnionych było łącznie 1478 pracowników, w tym 1218
kobiet.
Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości:

- w 5 placówkach, zawierano z nauczycielami kontraktowymi, mianowanymi lub
dyplomowanymi umowy okresowe, czyli umowy na czas określony jednego roku
szkolnego, zamiast zatrudnienia na czas nieokreślony, mimo że z organizacji
nauczania lub zastępstwa za nieobecnego nauczyciela takie potrzeby nie wynikały;

- w 7 podmiotach, nieterminowo wypłacano wynagrodzenia za pracę w godzinach
ponadwymiarowych i w ramach doraźnych zastępstw;

- w 8 placówkach, nieterminowo wypłacano nauczycielom wynagrodzenia (płatne
z góry), w sytuacji, gdy pierwszy dzień miesiąca przypadał w sobotę, a pracodawcy
wypłacali wynagrodzenie za pracę dopiero trzeciego dnia miesiąca tj. w poniedziałek;

- w 9 placówkach oświatowych, wskazywano w umowach z pracownikami
niepedagogicznymi zawartych na czas określony, 2-tygodniowy okres wypowiedzenia
umowy o pracę, mimo zmian przepisów Kodeksu pracy w tym zakresie;

- w 3 placówkach świadczących całodobową opiekę nad uczniami, w tym opiekę w dni
wolne od pracy, naruszono przepisy o czasie pracy nauczycieli – wychowawców: nie
zapewniono pięciodniowego tygodnia pracy, nie wliczano czasu szkoleń bhp do czasu
pracy, nie zapewniono nauczycielom-wychowawcom 11-godzinnego odpoczynku
dobowego, nie udzielano nauczycielom-wychowawcom dnia wolnego od pracy po
zakończeniu pracy w porze nocnej trwającej co najmniej 8 godzin, nie zapewniono
wychowawcom co najmniej raz na dwa tygodnie dwóch kolejnych dni wolnych od
pracy, z których jeden powinien przypadać w niedzielę;

- w 7 jednostkach oświatowych wprowadzono do regulaminu zakładowego funduszu
świadczeń socjalnych niezgodne z ustawą kryteria przyznawania lub różnicowania
wysokości świadczeń socjalnych.

Stwierdzono ponadto nieprawidłowości w zakresie przygotowania pracowników do pracy,
w tym dopuszczania pracowników do wykonywania pracy bez wstępnych badań lekarskich
(11 pracodawców), nieinformowania pracowników o ryzyku zawodowym związanym
z wykonywaną pracą (6 pracodawców), a także brak lub nieprawidłową ocenę ryzyka
zawodowego (10 pracodawców). Uchybienia dotyczące trybu i terminu prowadzenia
postępowania powypadkowego stwierdzono u 9 pracodawców.

W wyniku kontroli wydano 34 decyzje nakazowe, w tym 7 decyzji ustnych, a do
pracodawców skierowano 112 wniosków w wystąpieniach.
Za wykroczenia przeciw prawom pracownika w stosunku do 1 osoby zastosowano środek
wychowawczy.

Pracodawcy wykonali 33 decyzje oraz 107 wniosków z wystąpień. Przykładowe efekty
uzyskane w wyniku realizacji środków prawnych:

- 5 pracodawców przekształciło umowy terminowe zawarte z 7 nauczycielami na umowy
na czas nieokreślony, a 1 pracodawca uznał zatrudnienie pracownika
niepedagogicznego za umowę na czas nieokreślony,

- 3 pracodawców wypłaciło 5 pracownikom ekwiwalenty za niewykorzystany urlop
wypoczynkowy w łącznej wysokości 2274 zł., a 2 pracodawców wypłaciło
5 pracownikom wynagrodzenie za czas szkolenia bhp w łącznej kwocie 632 zł.,

- 1 podmiot przekazał na rachunek bankowy zakładowego funduszu świadczeń
socjalnych kwotę ok. 1407 zł., o którą zaniżono odpis za 2016 r. na emerytów
i rencistów nauczycieli byłych pracowników zakładu,
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Ponadto pracodawcy: poddali 13 pracowników wstępnym badaniom lekarskim, a 20
pracowników szkoleniom wstępnym w zakresie bhp, przeprowadzili ocenę ryzyka
zawodowego dla prac wykonywanych na 11 stanowiskach, a 80 pracowników zapoznali
z wynikami oceny i zasadami ochrony przed zagrożeniami.

Główne problemy, które pojawiały się w toku prowadzonych czynności kontrolnych
związane były z trudnościami interpretacyjnymi obowiązujących przepisów, zwłaszcza
ustawy Karta Nauczyciela, a także dokonaniem prawidłowej oceny stanu faktycznego.
Dotyczyło to zwłaszcza ustalenia, czy istnieją w rzeczywistości przesłanki wynikające
z organizacji nauczania pozwalające na zatrudnienie nauczyciela na czas określony.
Niejednoznaczność zapisów art. 10 ust. 7 ustawy Karta Nauczyciela wymaga posiłkowania
się orzecznictwem Sądu Najwyższego, które także jest niejednolite oraz rozpatrywania
każdego przypadku odrębnie. Prowadzi to często do braku możliwości jednoznacznego
rozstrzygnięcia sprawy przez inspektora pracy, a pracownikowi pozostaje w tej sytuacji
wyłącznie droga sądowa.

Wyniki kontroli wskazują również na problem związany z terminem wypłaty nauczycielom
płatnego z góry wynagrodzenia za pracę, w przypadku, gdy pierwszy dzień miesiąca
przypada w sobotę, bądź w inny dzień wolny, niebędący dniem ustawowo wolnym od pracy.
Zachodziłaby, w tym przypadku konieczność wypłaty wynagrodzenia w ostatnim dniu
miesiąca poprzedniego. Jednakże dyrektorzy kontrolowanych jednostek zwracali uwagę na
związane z tym problemy wynikające z przepisów podatkowych, czy przepisów dotyczących
finansów publicznych, a także subwencji przekazywanej przez organ prowadzący placówkę.
W opinii inspektorów pracy niezbędne są zmiany obowiązujących przepisów prawa w celu
wyeliminowania powyższych sprzeczności.

4.3.7. Przestrzeganie przepisów o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z
nimi konsultacji.

Kontrolowano 6 pracodawców, zatrudniających łącznie 1 233 pracowników, w tym 430
kobiet i 15 niepełnosprawnych.
Naruszenia przepisów ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi
konsultacji stwierdzono u 4 pracodawców (67%) zatrudniających 729 pracowników (59%).
Nieprawidłowości dotyczyły: nieprzekazania Radzie Pracowników informacji w sprawach
określonych ustawą, nieprowadzenia konsultacji z Radą, nieustalenia z Radą zasad i trybu
przekazywania informacji oraz prowadzenia konsultacji, nieprzekazania lub nieterminowego
przekazania Ministrowi Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informacji dotyczących Rady
Pracowników, niewyznaczenia terminu wyborów Rady w terminie 30 dni od daty ustalenia
regulaminu wyborów, niezwołania pierwszego zebrania Rady, niepowiadomienia
pracowników o prawie do wyboru członków kolejnej Rady Pracowników co najmniej na 60
dni przed upływem kadencji aktualnej Rady.

W wyniku kontroli do 4 pracodawców skierowano wystąpienia zawierające łącznie 13
wniosków mających na celu usunięcie stwierdzonych uchybień.

Wyniki wykazały, że pracodawcy nie znają lub nie rozumieją w pełni zasad
funkcjonowania Rady Pracowników, będącej specyficznym organem reprezentacji
pracowniczej. Nie znają przepisów zobowiązujących do informowania pracowników oraz
przeprowadzania z nimi konsultacji, albo nieprawidłowo interpretują te przepisy. Wskazują,
że w większym stopniu współpracują z działającymi w zakładzie organizacjami związkowymi.
Wynika to z faktu, że kompetencje ustawowe związków zawodowych są szersze. Natomiast
Rada Pracowników posiada ustawowe kompetencje do pozyskiwania informacji
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o działalności firmy (np. o sytuacji ekonomicznej, przewidywanych zmianach struktury, itp.)
i zajmowania niewiążącego stanowiska w określonych kwestiach. Nie może, więc w sposób
stanowczy wpłynąć na stanowisko i decyzje pracodawcy.

4.3.8. Stosowanie outsourcingu pracowniczego.

Celem kontroli przeprowadzanych z zakresu przestrzegania przepisów dotyczących
stosowania outsourcingu pracowniczego, było ustalenie stopnia przestrzegania przepisów
wynikających z art. 231 Kodeksu pracy. Przeprowadzono 5 kontroli, nie stwierdzając
naruszenia przepisów art. 231 Kodeksu pracy.
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4.4. LEGALNOŚĆ ZATRUDNIENIA.

4.4.1. Kontrole legalności zatrudnienia obywateli polskich.

W roku 2017 inspektorzy pracy, przeprowadzili 1331 kontroli w zakresie legalności
zatrudnienia i wykonywania innej pracy zarobkowej. W sumie kontrolom poddanych zostało
1298 podmiotów gospodarczych, w których pracę świadczyło 20 761 osób.
Według klasyfikacji PKD kontrole legalności zatrudnienia obywateli polskich przeprowadzano
w różnych obszarach: 30% (handel hurtowy i detaliczny), 18% (gastronomia,
zakwaterowanie), 17% kontroli (budownictwo), a pozostałe w rolnictwie, leśnictwie,
transporcie, usługach i innych.

Podobnie jak w latach poprzednich, w celu przeciwdziałania szarej strefie i nielegalnemu
zatrudnieniu, inspektorzy pracy Sekcji Legalności Zatrudnienia 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”. Niejednokrotnie akcje kontrolne
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) oraz zgłoszenie tych osób
do ubezpieczenia społecznego, sprawdzenie statusu osób wykonujących pracę
w powiatowych urzędach pracy, celem ustalenia, czy pozostają w rejestrach osób
bezrobotnych, a także terminowość odprowadzenia składek na Fundusz Pracy.
W ciągu 3 ostatnich lat 2015 – 2017, w celu przeciwdziałania nielegalnemu zatrudnieniu,
przeprowadzono łącznie 3176 kontroli. Porównując dane liczbowe ze wskazanego wyżej
okresu można wysnuć wniosek, że w województwie zachodniopomorskim skala nielegalnego
zatrudnienia utrzymuje się na podobnym poziomie, aczkolwiek z pewnymi wahaniami
wskaźników. Z danych statystycznych wynika, że w roku 2017 ogółem stwierdzono
nielegalne zatrudnienie 655 osób, w tym:

- 147 bez potwierdzenia na piśmie rodzaju i warunków zawartych umów o pracę,
- 508 bez zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego.

Sytuacja nieco zmienia się na przestrzeni lat, gdyż w roku 2016 stwierdzono większą ilość
przypadków (168) naruszenia art. 29 §2 Kodeksu pracy, w zakresie terminowości
potwierdzania warunków zawartych umów o pracę na piśmie, niż w roku 2015 (133),
a w roku 2017 było 147 takich przypadków. Różnice nie są diametralne, natomiast powyższe
może świadczyć o tym, że nowelizacja Kodeksu pracy, która weszła w życie z dniem
01.09.2016 r. obligująca pracodawców, do potwierdzania warunków zawartych umów
o pracę na piśmie przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania pracy, przynosi realne
efekty. 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
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podjęcia zatrudnienia, a nawet pozostania w miejscu świadczenia pracy (np. poprzez
podwyżki wynagrodzeń).

Warto zauważyć, że 69% ogółu skontrolowanych podmiotów to podmioty, na rzecz
których świadczyło pracę do 9 osób, a stwierdzono w nich największą liczbą nielegalnie
zatrudnionych. Podmioty, na rzecz których pracowało od 10 do 49 osób stanowiły 25% ogółu
skontrolowanych. Z danych wynika, że do naruszenia przepisów w zakresie legalności
zatrudniania dochodziło głównie w małych podmiotach. Duże firmy, korzystające z usług
kadrowych, księgowych i posiadające zaplecze administracyjne, co do zasady nie powierzają
pracy nielegalnie.

W okresie sprawozdawczym inspektorzy pracy w wyniku przeprowadzonych kontroli
stwierdzili 15 przypadków braku powiadomienia PUP przez bezrobotnego o podjęciu
zatrudnienia. Z analizy danych statystycznych oraz z informacji uzyskiwanych w czasie
kontroli, wynika, że liczba osób, które podejmują zatrudnienie i jednocześnie nie
wyrejestrowują się z PUP ulega ciągłemu zmniejszeniu. Powyższe prawdopodobnie wynika,
z lepszej pozycji pracownika na lokalnym rynku pracy, co dało się zaobserwować w roku
bieżącym, a tym samym większą szansą na uzyskanie legalnego zatrudnienia. Wielu
bezrobotnych podejmując pracę (w latach ubiegłych) decydowało się na niewyrejestrowanie
z PUP, z uwagi na obawę przed utratą ubezpieczenia (szczególnie jeśli nie mogli doprosić
się o umowę sporządzoną na piśmie, nie mówiąc o zgłoszeniu do ubezpieczenia
społecznego).
 Kontrole wykazały, że przedsiębiorcy nadal naruszają przepisy w zakresie terminowego
opłacania składek na Fundusz Pracy, niemniej w znacznie mniejszym zakresie. Wielu
przedsiębiorców dokonało wpłat składek na FP w trakcie trwania czynności kontrolnych,
celem zmniejszenia konsekwencji – łączna kwota opłaconych w trakcie kontroli składek
na  FP  wynosi  18  759  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 689 wniosków i 83
pisemne polecenia. W wyniku zrealizowania wniosków i poleceń, z 62 osobami zostały
zawarte umowy o pracę na piśmie, a co najmniej 132 zostały zgłoszone do
ubezpieczenia społecznego.
 W wyniku przeprowadzonych kontroli, stwierdzono 250 wykroczeń. Zastosowano sankcje
w postaci wniosków o ukaranie kierowanych do sądów, bądź w postępowaniach
mandatowych. Kwota orzeczonych grzywien w postępowaniach mandatowych wyniosła na
dzień sporządzenia sprawozdania 82 900 zł. Skierowano 22 zawiadomienia 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, 25 zawiadomień 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
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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.
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 2017 w zdecydowanym stopniu przewaga cudzoziemców
narodowości ukraińskiej na lokalnym rynku pracy (obywatele Ukrainy stanowili 90,29%
cudzoziemców skontrolowanych) potwierdza, że rynek zachodniopomorski nadal pozostaje
atrakcyjny dla tej grupy narodowościowej.

Inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie przeprowadzili w 2017
roku 453 postępowania kontrolne, w trakcie których sprawdzali legalność zatrudnienia
i wykonywania pracy przez cudzoziemców.
W trakcie kontroli m.in.

- ujawniono 59 wykroczeń, na skutek których skierowane zostały wnioski o ukaranie
osób odpowiedzialnych za wykroczenia z art. 120 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy, to jest dopuszczenia cudzoziemca do pracy bez zezwolenia
wojewody lub innego dokumentu legalizującego pracę,

- 1 wykroczenie popełnione przez cudzoziemkę z art. 120 ust. 2 również zostało
zakończone postawieniem zarzutu i skierowaniem wniosku o ukaranie z tytułu podjęcia
nielegalnego wykonywania pracy,

- kwoty orzeczonych przez sądy karne grzywien z tytułu nielegalnego zatrudnienia
cudzoziemców (na dzień 18.01.2018 r.) to 126 600 zł.

- 155 cudzoziemców wykonywało pracę niezgodnie z obowiązującymi przepisami
(wzrost o 127,94% w stosunku do roku 2016),

- prawie dwie trzecie cudzoziemców wykonujących pracę nielegalnie (66,1%)
wykonywało ją bez zawartej umowy o pracę, bądź umowy cywilnoprawnej na piśmie.

Trzy kontrole przeprowadzono przy współudziale funkcjonariuszy Straży Granicznej.
W przypadku dwóch kontroli, potwierdzono nielegalne powierzenie pracy cudzoziemcom.
W trakcie kontroli wydanych zostało 175 decyzji (zrealizowanych 52,57%) oraz 511
wniosków (zrealizowanych 37,96%). W wyniku wydanych decyzji nakazano wypłacenie dla
193 cudzoziemców łącznej kwoty w wysokości 258 910 zł; pracodawcy potwierdzili realizację
wypłat na kwotę 242 484 zł. Skierowano trzy zawiadomienia do Prokuratury o podejrzeniu
popełnienia przestępstwa, w tym w dwóch przypadkach przestępstwa z art. 219 kk,
polegającego na niezgłoszeniu do ubezpieczenia społecznego wykonujących pracę
cudzoziemców.

4.4.3. Zatrudnienie pracowników tymczasowych i przestrzeganie przepisów prawa
przez agencje zatrudnienia.

Celem prowadzonych czynności kontrolnych było dokonanie oceny przestrzegania
przepisów prawa przez agencje zatrudnienia, w tym agencje pracy tymczasowej
i pracodawców użytkowników wobec pracowników tymczasowych oraz rozpoznanie
obszarów, które wymagają zwiększonej uwagi ze strony Państwowej Inspekcji Pracy.
Przeprowadzono 35 postępowania kontrolne mające na celu sprawdzenie przestrzegania
przepisów z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
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pracy (Dz.U. z 2017r. poz. 1065 ze zmianami oraz z 2017r. poz. 2494) przez agencje
zatrudnienia. Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości to:

- niedopełnianie obowiązku podawania w dokumentach, ogłoszeniach i ofertach numeru
wpisu do rejestru agencji zatrudnienia – stwierdzono w 16 agencjach zatrudnienia
w tym, w 10 agencjach pracy tymczasowej;

- przetwarzanie posiadanych danych osobowych z naruszeniem przepisów
o ochronie danych osobowych - stwierdzono w 1 agencji pracy tymczasowej;

- nieprzekazanie przez agencję zatrudnienia osobie, kierowanej do pracy za granicą, do
podmiotu działającego poza terytorium RP, na piśmie informacji o kosztach, opłatach
i innych należnościach, w tym określonych w art. 85 ust. 2 pkt 7, związanych
z kierowaniem do pracy oraz podjęciem i wykonywaniem pracy za granicą -
stwierdzono w odniesieniu do 1 agencji zatrudnienia;

- nieterminowe przedstawienie Marszałkowi Województwa informacji o działalności
agencji zatrudnienia w zakresie świadczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
usług agencji zatrudnienia stwierdzono w 3 agencjach, w tym 1 agencji pracy
tymczasowej;

- niezawieranie przez agencję zatrudnienia pisemnej umowy z osobami kierowanymi do
pracy za granicą u pracodawców zagranicznych - stwierdzono w 2 agencjach
zatrudnienia;

- nieinformowanie na piśmie cudzoziemca kierowanego do zatrudnienia lub innej pracy
zarobkowej, w języku dla niego zrozumiałym, o zasadach dotyczących wjazdu, pobytu
i pracy cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stwierdzono
w 2 agencjach zatrudnienia, w tym 1 agencji pracy tymczasowej;

- nieprowadzenie przez agencję wykazu podmiotów, do których są kierowani
cudzoziemcy do zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, zawierającego
w szczególności oznaczenie podmiotu i określenie jego siedziby - stwierdzono
w 1 agencji zatrudnienia;

- nieprowadzenie wykazu cudzoziemców kierowanych do zatrudnienia lub innej pracy
zarobkowej - stwierdzono w 1 agencji zatrudnienia;

- nieterminowe opłacanie składek na Fundusz Pracy - stwierdzono w 9 agencjach
zatrudnienia, w tym w 7 agencjach pracy tymczasowej.

W 2017 roku, w wyniku dokonanych ustaleń inspektorzy pracy nie skierowali powiadomienia
do Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy o naruszeniu warunków prowadzenia agencji,
tj. o okolicznościach, w przypadku których Marszałek Województwa ma prawo wykreślić
podmiot wpisany do rejestru.
Wydanych zostało 5 poleceń które zostały wykonane w trakcie kontroli oraz
76 wniosków w wystąpieniach, mających na celu przywrócenie stanu zgodnego
z obowiązującymi przepisami, z których 39 wykonano. W stosunku do 1 osoby,
odpowiedzialnej za stwierdzone nieprawidłowości, skierowano do sądu rejonowego wniosek
o ukaranie za popełnione wykroczenia. Wykroczenia dotyczyły powierzenia wykonywania
pracy cudzoziemcom skierowanym do wykonywania pracy tymczasowej na podstawie
umowy cywilnoprawnej, na innych warunkach niż określone w zezwoleniu na pracę
wydanym przez Wojewodę Zachodniopomorskiego, dotyczyło to 9 osób. W wyniku
przeprowadzonych kontroli, jedna agencja pracy tymczasowej wypłaciła 4 pracownikom
tymczasowym zaniżoną kwotę wynagrodzeń w łącznej wysokości 33 406 zł. brutto.
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W zakresie przestrzegania przepisów prawa wobec pracowników tymczasowych (ustawa
z dnia 9 lipca 2003r. ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych - Dz.U. z 2016r. poz.
360 ze zmianami oraz z 2017r. poz. 962) przeprowadzono 42 kontrole, w tym 21 kontroli
w agencjach pracy tymczasowej i 21 kontroli u pracodawców użytkowników. Stwierdzono
naruszanie przepisów prawa wobec pracowników tymczasowych polegające, m.in. na:

- nieuzgodnieniu na piśmie między pracodawcą użytkownikiem a agencją pracy
tymczasowej warunków pracy tymczasowej, przed zawarciem umowy o pracę
z pracownikiem tymczasowym - nieprawidłowość stwierdzono w 8 przypadkach,

- nieustaleniu zakresu informacji dotyczących przebiegu pracy tymczasowej, które mają
wpływ na wysokość wynagrodzenia za pracę pracownika tymczasowego, oraz sposób
i termin przekazywania tych informacji agencji pracy tymczasowej w celu prawidłowego
obliczania wynagrodzenia za pracę tego pracownika – 2 przypadki,

- nieustaleniu zakresu przejęcia przez pracodawcę użytkownika obowiązków
pracodawcy dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy innych niż określonych w ust.
2a ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych - 2 przypadki,

- nieprzedłożeniu agencji pracy tymczasowej przez osobę, której ma być powierzone
wykonywanie pracy tymczasowej na podstawie umowy o pracę albo umowy prawa
cywilnego, świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających okresy
wykonywania pracy tymczasowej, na rzecz danego pracodawcy użytkownika z okresu
36 miesięcy poprzedzających przewidywany termin rozpoczęcia wykonywania pracy
tymczasowej, u danego pracodawcy użytkownika – stwierdzono w 1 przypadku;

- ustaleniu między agencją pracy tymczasowej a pracodawcą użytkownikiem warunku
niezatrudnienia pracownika tymczasowego przez pracodawcę użytkownika po
zakończeniu wykonywania pracy tymczasowej – stwierdzono w 1 przypadku;

- niewypłaceniu pracownikowi tymczasowemu ekwiwalentu pieniężnego w zamian za
niewykorzystany w całości lub w części urlop wypoczynkowy – stwierdzono
w 2 przypadkach;

- nieprawidłowym ustalaniu wynagrodzenia urlopowego dla pracownika tymczasowego –
1 przypadek;

- nieprawidłowo sporządzonych świadectw pracy – stwierdzono w 3 przypadkach;
- niewydaniu zaświadczeń potwierdzających okres wykonywania pracy tymczasowej na

rzecz danego pracodawcy użytkownika osobom skierowanym do wykonywania pracy
tymczasowej na podstawie umowy prawa cywilnego – stwierdzono
w 1 przypadku;

- powierzeniu osobom skierowanym do wykonywania pracy tymczasowej pracy
szczególnie niebezpiecznej - pracy na wysokości, stwierdzono, u jednego pracodawcy
użytkownika.

W wyniku przeprowadzonych kontroli wydano 10 decyzji, w tym 1 wstrzymania eksploatacji
maszyny i 42 wnioski w wystąpieniach. Zrealizowano 5 decyzji i oraz 34 wnioski
w wystąpieniach. W wyniku kontroli pracodawców użytkowników stwierdzono popełnienie
5 wykroczeń. W stosunku do osób odpowiedzialnych za stwierdzone wykroczenia przeciwko
prawom pracownika zastosowano mandaty karne w łącznej kwocie 2500 zł, za naruszenie
przepisów dotyczących czasu pracy pracowników tymczasowych.
W wyniku przeprowadzonych kontroli:

- udokumentowano ocenę ryzyka zawodowego, z jakim wiąże się wykonywanie pracy na
stanowiskach pracy przy obsłudze poszczególnych typów konstrukcyjnych
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użytkowanych pilarek tarczowych poprzecznych i zapoznano z przedmiotową oceną
ryzyka zawodowego - 4 pracowników;

- poinformowano 10 osób skierowanych do wykonywania pracy tymczasowej o ryzyku
zawodowym jakie wiąże się wykonywaniem pracy na stanowiskach pracy: operator
strugarki i operator pilarki poprzecznej;

- zapewniono 10 osobom skierowanym do wykonywania pracy tymczasowej,
przeszkolenia w dziedzinie bhp w zakresie szkolenia wstępnego na stanowisku
maszynowej obróbki ryby;

- zapewniono 10 osobom skierowanym do pracy tymczasowej, bezpieczne warunki
pracy przy pilarce poprzecznej stolikowej.

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

Celem kontroli jest realizacja zadań Państwowej Inspekcji Pracy określonych w ustawie
z dnia 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług,
w zakresie:

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

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

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

- kontroli związanej z wnioskiem o informacje, skierowanym do Głównego Inspektoratu
Pracy z innego państwa członkowskiego UE/EOG lub Szwajcarii, wymagany zakres
badanych zagadnień określało pismo GIP skierowane do okręgowego inspektoratu
pracy w związku z wnioskiem właściwego organu innego państwa członkowskiego,

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

W 2017 roku przeprowadzone zostały 3 kontrole w podmiotach, które delegują pracowników
na terytorium Polski oraz 7 kontroli, w związku z wnioskami skierowanymi do OIP
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w Szczecinie przez współdziałające Instytucje Łącznikowe krajów UE. W 2017 r. wpłynęło
(za pośrednictwem GIP), w ramach programu IMI, kilkanaście pism, w tym: 5 z Belgii,
4 z Danii, 4 z Francji, 1 z Czech, 1 z Estonii.

Zdecydowana większość firm, których dotyczyły zapytania świadczyły usługi w branży
budowlanej. Przynajmniej 6 firm, których dotyczyły zapytania to podmioty samozatrudniające
się - osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, które mają
zlecane usługi przez większe firmy. Podobnie jak w roku poprzednim tak i w 2017, w toku
prowadzonych czynności kontrolnych można zauważyć tendencję powierzania przez
większe firmy (realizujące dany kontrakt) świadczenia usług osobom prowadzącym
działalność gospodarczą. Kontrole w takich podmiotach nie są prowadzone, natomiast nie
zawsze są konieczne. W przypadku kontroli inicjowanych wnioskami IMI, zakres badanych
problemów determinowany był treścią pism kierowanych do Okręgowego Inspektoratu Pracy
w Szczecinie, przez współdziałające Instytucje Łącznikowe krajów UE. Kontrole ograniczały
się do dokonania szczegółowych ustaleń i udzielenia odpowiedzi podmiotom
współpracującym, w zakresie podnoszonych zagadnień. Zakres pytań przesyłanych przez
instytucję współpracującą, nie zawsze wymaga wszczynania i przeprowadzania kontroli,
niejednokrotnie można odpowiedzieć na postawione pytania, kierując stosowne zapytanie do
ZUS czy US.

Trzy kontrole przeprowadzone zostały w firmach delegujących pracowników na
terytorium Polski. Pracownicy delegowani byli z Wielkiej Brytanii oraz Grecji. Ustawa
o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług (Dz.U. nr 868 z 2016 r.), która
weszła w życie 18 czerwca 2016 r. zmieniła sytuację organów kontrolnych, które nie tylko
mają łatwiejszy dostęp do wielu informacji i dokumentów, ale przede wszystkim mają
podstawę do sporządzenia protokołu kontroli, wydania środków prawnych oraz stosowania
sankcji za stwierdzone wykroczenia.

W wyniku kontroli ustalono, że pracownicy z Wielkiej Brytanii oraz Grecji, krajów
wspólnoty europejskiej 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 jednego z pracowników delegowanych z terytorium Wielkiej Brytanii
stwierdzono nieprawidłowości polegające na braku wymaganego zaświadczenia lekarskiego
stwierdzającego brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na powierzonym stanowisku
oraz nieprzestrzeganie wymaganego odpoczynku dobowego.

Zaleceniami pokontrolnymi inspektor pracy zobowiązał pracodawcę do przestrzegania
obowiązujących przepisów w przyszłości.
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4.5. WYPŁATA MINIMALNEGO WYNAGRODZENIA DLA OSÓB
ZATRUDNIONYCH NA PODSTAWIE UMÓW CYWILNOPRAWNYCH.

Przeprowadzono 1187 kontroli przestrzegania wypłaty minimalnego wynagrodzenia
osobom świadczącym pracę na podstawie umów cywilnoprawnych.
Kontroli poddano 5874 osoby świadczące pracę na podstawie cywilnoprawnych umów
zlecenia lub prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą na rzecz 1141 podmiotów
gospodarczych.
Były to kontrole planowane, w tym związane z rozpatrywaniem wpływających do
Inspektoratu skarg i wniosków lub prowadzone na wniosek Komisji Krajowej NSZZ
„Solidarność” w ramach akcji ,,13 zł. … i nie kombinuj’’. Zagadnienia przestrzegania
przepisów ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę sprawdzano także podczas innych
kontroli, w przypadku stwierdzenia powierzania 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 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 7% przedsiębiorców poddanych kontroli. Ponadto 6% przedsiębiorców w przypadku
zawarcia umów cywilno-prawnych na czas dłuższy niż miesiąc, nie wypłacało wynagrodzeń
raz w miesiącu. W 8% kontrolowanych podmiotów 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 101 zleceniobiorców świadczeń pieniężnych wynikających z minimalnej stawki
godzinowej na łączną kwotę ok. 115 195 zł.

W wyniku kontroli do 246 przedsiębiorców (22% kontrolowanych podmiotów) skierowano
wystąpienia zawierające łącznie 334 wnioski zobowiązujące do przestrzegania przepisów
ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Za stwierdzone wykroczenia skierowano do sądu 14 wniosków o ukaranie osób winnych
(w sprawach już zakończonych przez sądy orzeczono grzywny w łącznej wysokości
20 000 zł.), a 13 osób ukarano mandatami w łącznej wysokości 15 000 zł.
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4.6. ZADANIA WŁASNE OKRĘGOWEGO INSPEKTORATU PRACY.

4.6.1. Kontrole w rejonach turystycznych. Sezon letni 2017.

W okresie od 01.05.2017 r. do 30.09.2017 r. przeprowadzone zostały 323 kontrole,
w podmiotach powierzających pracę w rejonach turystycznych. Kontrole prowadzone były
w miejscowościach głównie zlokalizowanych w pasie nadmorskim, 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 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 – 56% ogółu kontroli
- sprzedaży hurtowej i detalicznej – 25% ogółu kontroli,
- usług – 3% ogółu kontroli

Wśród kontrolowanych podmiotów przeważały zakłady o liczbie zatrudnionych do 9 osób –
stanowiły one 77% ogółu skontrolowanych. Podmioty, na rzecz których pracowało od 10 do
49 osób stanowiły 21% ogółu skontrolowanych. Tylko 3 kontrole przeprowadzone zostały
w podmiotach zatrudniających powyżej 50 osób. Z danych wynika, że do naruszenia
przepisów dochodziło przede wszystkim w małych podmiotach. Większe firmy (zatrudniające
powyżej 10 osób), korzystające z usług firm kadrowo- księgowych i posiadające zaplecze
administracyjne, co do zasady nie powierzają pracy nielegalnie i dbają o bezpieczeństwo
zatrudnionych pracobiorców.
W sumie kontrolami objęto 2313 pracujących osób, w tym 1044 wykonujących pracę na
podstawie zawartych umów o pracę oraz 1269 wykonujących inną pracę zarobkową na
podstawie zawartych cywilnoprawnych umów zlecenia. Wśród wykonujących inną pracę
zarobkową na podstawie cywilnoprawnych umów zlecenia, 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 2017 r. minimalnej
stawki 13 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 tym zakresie stwierdzano nieprawidłowości,
w szczególności zaniżenia wynagrodzeń np. w wyniku jednej z kontroli wydano zalecenie
wypłacenia wynagrodzeń 9 osobom wykonującym inną pracę zarobkową na łączą kwotę
31 630 zł. brutto.



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OIP SZCZECIN W 2017 r.

- 92 -

W roku 2017, w pasie nadmorskim i w rejonach turystycznych stwierdzono powierzanie
wykonywania innej pracy zarobkowej na podstawie cywilnoprawnych umów zlecenia
cudzoziemcom. Na 323 kontrole, podczas 79 stwierdzono zatrudnianie obywateli Ukrainy,
w tym trzy zatrudnienia nielegalne bez wymaganych zezwoleń na pracę. W wyniku
przeprowadzonych kontroli wydano 786 wniosków dotyczących 1773 osób, z czego 52%
zostało zrealizowanych. W związku z realizacją wydanych wniosków m.in.:

- 56 osobom zatrudnionym wypłacono łączną kwotę 17 273 zł.,
- 15 osobom potwierdzono warunki zawartych umów o pracę na piśmie,
- 61 osób zgłoszono do ubezpieczenia społecznego,
- 32 osobom zatrudnionym zaprowadzono ewidencję czasu pracy.

Wydanych zostało 1126 decyzji mających na celu zapewnienie bezpiecznych i higienicznych
warunków pracy. Wykonanych zostało 59% wydanych decyzji, z czego 328 decyzji ustnych
zostało zrealizowanych jeszcze w trakcie trwania czynności kontrolnych. W związku
z realizacją wydanych decyzji m.in.:

- 94 osoby pracujące zostały poddane wymaganym szkoleniom z zakresu
bezpieczeństwa i higieny pracy,

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

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

- dla 18 osób opracowano szczegółowe programy szkoleń z zakresu bezpieczeństwa
i higieny pracy,

- w 13 podmiotach kontrolowanych dokonano kontroli stanu technicznego urządzeń
i instalacji elektroenergetycznej eksploatowanej w pomieszczeniach pracy.

W wyniku przeprowadzonych kontroli ujawniono 94 wykroczenia, które zostały popełnione
przez pracodawców i przedsiębiorców. W stosunku do sprawców wykroczeń nałożono
grzywny w drodze 13 mandatów karnych i 3 wniosków o ukaranie skierowanych do sądów
karnych. Orzeczone grzywny na dzień sporządzenia informacji wynoszą 13 900 zł.
Zastosowano 27 środków oddziaływania wychowawczego na podstawie art. 41 Kodeksu
wykroczeń (pouczenie, ostrzeżenie, zwrócenie uwagi itp.). Udzielono 254 porady prawne
i techniczne.



 5
DZIAŁANIA PREWENCYJNE
I PROMOCYJNE
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5.1. PROGRAMY PREWENCYJNE.

W roku 2017 realizowano szereg działań o charakterze prewencyjno-promocyjnym,
edukacyjnym i informacyjnym związanych z przestrzeganiem prawa pracy, w tym przepisów
bhp:

- program prewencyjno-kontrolny „Ograniczanie zagrożeń zawodowych w zakładach
zajmujących się produkcją wyrobów tartacznych i wyrobów z drewna”,

- program prewencyjny „Prewencja wypadkowa”,
- program prewencyjny „Zdobądź dyplom PIP”,
- program prewencyjny „Przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu w miejscu

pracy”,
- program prewencyjny „Czas na społeczną inspekcję pracy”,
- program prewencyjny „Budowa. STOP wypadkom!”,
- program edukacyjny „Kultura bezpieczeństwa”,
- kampania informacyjno – prewencyjna „Szanuj życie! Bezpieczna praca

w gospodarstwie rolnym”.
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
bezpieczeństwa oraz jak przygotować się do kontroli Państwowej Inspekcji Pracy. Do
realizacji programu w swoich przedsiębiorstwach przystąpiło 15 podmiotów. W wyniku
przeprowadzonych kontroli inspektorzy pracy ocenili, że żaden z pracodawców nie spełnił
wymagań przyjętych w założeniach do programu prewencyjnego.

fot.
Wystąpienie Okręgowego Inspektora
Pracy Konrada Pachciarka podczas
szkolenia w zorganizowanego
w siedzibie OIP w Szczecinie.

Celem programu prewencyjnego „Prewencja wypadkowa” jest ograniczenie zagrożeń
wypadkowych w zakładach, w których odnotowano największą liczbę wypadków przy pracy.
W roku 2017 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 17 pracodawców, a 9 z nich otrzymało zaświadczenia ukończenia programu.
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Były to: JSG-FACH Sp. z o.o. ze Szczecina, Automatyka Serwis E.Majdański Sp.J z Polic,
Horton Kirby Poland Sp. z o.o. z Dobrej, B-STEDT POLSKA Sp. z o.o. z Polanowa, ASD Sp.
z o.o. ze Szczecina, SUMARA Sp. z o.o. z Recza, F.P. Wenglon Sp. z o.o. Sp. k. z Dobrej,
Meble Morskie Sp. z o.o. z Przecławia oraz Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. ze
Złocieńca.
 Państwowa Inspekcja Pracy od kilku lat prowadzi program prewencyjny „Zdobądź
dyplom PIP” skierowany do pracodawców prowadzących małe zakłady produkcyjne,
handlowe i usługowe, którzy chcą zwiększyć poziom bezpieczeństwa własnego
i pracowników. Program ma dwa główne cele: wsparcie przedsiębiorstw w zakresie działań
zmierzających do poprawy warunków bhp i doprowadzenie do stanu zgodnego
z obowiązującymi przepisami prawa pracy oraz upowszechnianie wiedzy i przykładów
dobrych praktyk w zakresie zapobiegania i ograniczania ryzyka związanego z występującymi
w zakładach zagrożeniami. W 2017 roku do programu przystąpiło 36 pracodawców.
Wymagania prawne i standardy bezpieczeństwa uprawniające do otrzymania dyplomu
spełniło 13 firm.

fot.
Przemówienie uczestnika programu
„Zdobądź dyplom PIP” – Andrzeja
Chodorowskiego
(Firma Budowlano- Usługowa
"Andbud" Andrzej Chodorowski).

 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 2017 roku przeprowadzono 10 szkoleń, w których uczestniczyło 155
osób. Do realizacji programu przystąpiło 5 podmiotów: Powiatowy Urząd Pracy
w Stargardzie, Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu, Fundacja "MAM DOM" ze Szczecina,
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Policach, Zespół Szkół Specjalnych
w Goleniowie.
 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,
którzy wskazują interesujące ich zagadnienia. W roku 2017 dotyczyły one m.in.
przygotowania planu pracy, zmian w przepisach prawa pracy, oceny ryzyka zawodowego
i postępowania powypadkowego. W comiesięcznych spotkaniach uczestniczyło 116
społecznych inspektorów pracy. W założeniach programu przyjęto, że zaświadczenie
potwierdzające udział w kolejnej edycji otrzymują społeczni inspektorzy pracy, którzy
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uczestniczyli, w co najmniej 5 szkoleniach w danym roku. W 2017 r. zaświadczenia
ukończenia programu uzyskało 33 społecznych inspektorów pracy.

Każdego roku, czerwcowe spotkanie ma charakter wyjazdowy. Społeczni inspektorzy
pracy odwiedzają zakłady, których SIP został zwycięzcą konkursu „Najaktywniejszy
Społeczny Inspektor Pracy”. W roku 2017 odbyło się ono w Zakładzie Linii Kolejowych
w Szczecinie i uczestniczyło w nim 21 społecznych inspektorów pracy reprezentujących
zakłady z całego województwa zachodniopomorskiego. Gości przybyłych na wydarzenie
powitał dyrektor Zakładu Linii Kolejowych w Szczecinie Włodzimierz Wiatr, a następnie jego
zastępca Jacek Krzemiński przedstawił prezentację dotyczącą działalności firmy oraz
obowiązujących w niej procedur związanych z bezpieczeństwem. Po prezentacji czekała na
gości główna atrakcja, czyli przejazd specjalnie przygotowaną drezyną z wagonem na jedyny
w Polsce czynny kolejowy most zwodzony nad rzeką Regalicą. Kolejnym punktem programu
była wizyta w nastawni kolejowej Szczecin-Gumieńce i przyjrzenie się z bliska pracy
dyżurnych ruchu. Na koniec wszyscy udali się na zwiedzanie podziemnego schronu
cywilnego znajdującego się pod dworcem PKP Szczecin Główny.

fot.
Uczestnicy spotkania wyjazdowego
podczas zwiedzania kolejowego mostu
zwodzonego nad Regalicą.

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 ramach programu, pracodawców reprezentujących firmy budowlane,
zaproszono na szkolenie, które odbyło się 26 maja na terenie Metabo Polska Sp. z o.o.
w Stargardzie. Podczas szkolenia odbyły się pokazy sprzętu do pracy na wysokościach,
w tym pokaz prawidłowego montażu rusztowania oraz najnowszych rozwiązań w dziedzinie
obsługi elektronarzędzi z uwzględnieniem ograniczenia narażenia na czynniki niebezpieczne
i szkodliwe dla zdrowia. W wydarzeniu udział wzięło ponad 33 pracodawców z branży
budowlanej. Kolejne 2 szkolenia dla pracodawców zorganizowano w ramach współpracy
z Polskim Stowarzyszeniem Dekarzy Oddział Szczecin i Klastrem Budowlanym przy
Północnej Izbie Gospodarczej. W trakcie majowego „Tygodnia bezpieczeństwa”
zrealizowano 7 spotkań szkoleniowych na budowach, w których uczestniczyło 290 osób.

Inną formą działań promocyjno-prewencyjnych w budownictwie jest
Zachodniopomorska Rada ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie przy
Okręgowym Inspektorze Pracy w Szczecinie. W roku 2017 odbyły się 2 wyjazdowe
posiedzenia Rady. Pierwsze - na terenie budowy Baltic Park Molo w Świnoujściu.
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Gospodarzami spotkania byli przedstawiciele wykonawcy projektu (firma budowlana
ERBUD) oraz przedstawiciele inwestora (firma Zdrojowa Inwest Spółka z o.o.). Drugie
spotkanie odbyło się na terenie budowy drogi S6 (miejscowość Wicimice – biuro budowy III
odcinka). W obu spotkaniach oprócz członków Rady, przedstawicieli branży budowlanej oraz
instytucji związanych z budowami uczestniczyli studenci i wykładowcy Wydziału Architektury
i Budownictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego.

fot.
Uczestnicy wyjazdowego posiedzenia Rady
podczas zwiedzania budowy Baltic Park Molo
w Świnoujściu”.

 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 2017 odbyło się 16 szkoleń dla
615 uczniów i studentów. Świadectwa uczestnictwa w programie za rok szkolny 2016/2017
odebrało 88 nauczycieli z 40 szkół województwa zachodniopomorskiego. Z dokumentacji
przesłanych przez nauczycieli wynika, że przeprowadzili oni 451 lekcji z zakresu prawa
pracy, w których uczestniczyło 4031 uczniów. W roku szkolnym 2017/2018 do programu
przystąpiło 137 nauczycieli z 48 szkół.

fot.
Inauguracja programu „Kultura
bezpieczeństwa” 2017/2018
w Koszalinie”.
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Uzupełnieniem programu edukacyjnego była akcja informacyjna „Na fali pierwszej
pracy” skierowana do osób przebywających nad morzem na terenie gmin Kołobrzeg
i Międzyzdroje (ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży szkolnej i akademickiej
podejmującej pracę sezonową). Głównym celem akcji było dotarcie do młodych ludzi
z wiedzą dotyczącą przepisów prawa pracy przy zatrudnianiu oraz informacją
o zagrożeniach zawodowych. Media lokalne na bieżąco informowały o miejscach
usytuowania punktów informacyjnych, godzinach dostępności i przebiegu akcji. Ponadto
o akcji informowali przedstawiciele Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie
w regionalnych rozgłośniach takich jak Polskie Radio Koszalin, Radio Eska, Radio Plus,
Radio Maxxx oraz na antenie Telewizji Kablowej Koszalin. Podczas akcji udzielono 176
porad z zakresu prawa pracy oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i wydano 2970
publikacji.

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. Realizując założenia programu, w roku 2017 przeprowadzono 56 szkoleń,
w których udział wzięło 2012 osób, m.in.: rolników indywidualnych, pracowników
samorządowych, nauczycieli, uczniów, harcerzy, kolonistów. Istotnym elementem działań na
rzecz poprawy bezpieczeństwa na terenach wiejskich były wizytacje. Przeprowadzono ich
328, w tym: 218 w indywidualnych gospodarstwach rolnych, 108 podczas wykonywania prac
polowych oraz 2 w związku z wypadkiem jakiemu uległ rolnik indywidualny. Złożone wizyty
objęły w sumie 439 podmiotów – osób fizycznych, rolników, właścicieli gospodarstw i ich
rodzin oraz inne osoby przebywające w trakcie wizyt na polach lub w gospodarstwach
rolnych. Podczas wizytacji udzielano porad z zakresu technicznego bezpieczeństwa pracy.
Wizyty w gospodarstwach indywidualnych ujawniły wiele nieprawidłowości. Najczęstsze
z nich to: brak zabezpieczeń wrót przed przypadkowym, samoczynnym zamknięciem (95
przypadków), występowanie progów w drzwiach wejściowych i przejściach (31 przypadków),
niewłaściwe oddzielenie części mieszkalnej od gospodarczej (64 przypadki), ogólny
nieporządek wpływający na stan bezpieczeństwa podwórza (48 przypadków) oraz zły stan
nawierzchni podwórza (49 przypadków). Pracownicy OIP uczestniczyli także w XXIX
Targach Rolnych AGRO POMERANIA 2017 w Barzkowicach.

W ramach działań podejmowanych na rzecz bezpieczeństwa na terenach wiejskich
Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie przeprowadził szereg konkursów. W okresie
wakacyjnym odbyły się 2 konkursy plastyczne „Bezpieczne lato”, skierowane do dzieci
i młodzieży przebywającej na obozach harcerskich morzem. Prace plastyczne miały
uwzględniać zagadnienia bezpiecznego zachowania się na terenach wiejskich. Konkursy
poprzedziły teoretyczne i praktyczne zajęcia poświęcone zasadom bezpiecznego
wykonywania prac w gospodarstwie rolnym, identyfikacji zagrożeń oraz zasad udzielania
pierwszej pomocy. Zajęcia przeprowadzali druhny i druhowie, opiekunowie poszczególnych
grup. Przy prowadzeniu zajęć wykorzystywane były materiały pomocnicze przekazane przez
OIP w Szczecinie: filmy, broszury i plakaty. Konkursy dla zuchów i harcerzy zrealizowano we
współpracy z Hufcem w Goleniowie i Hufcem w Siemianowicach Śląskich. W konkursach
udział wzięło 71 harcerzy i zuchów oraz 35 kolonistów.

Kolejny letni konkurs „Bezpieczne wakacje na terenach wiejskich” skierowany jest do
uczestników zajęć organizowanych w świetlicach wiejskich i polega na wspólnym wykonaniu
makiet ukazujących zagrożenia występujące na terenach wiejskich. W roku 2017
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przeprowadzono 1 konkurs, do którego przystąpiły świetlice wiejskie w gminach Sławno,
Boleszewo, Łętowo, Smardzewo. Uczestniczyło w nich 65 dzieci.

Dla młodzieży gimnazjalnej w Marianowie przeprowadzono konkurs „Jestem bezpieczny
w gospodarstwie rolnym”. Po szkoleniu prowadzonym przez inspektora pracy,
wytypowana grupa uczniów przystąpiła do części praktycznej, jaką była wizyta
w gospodarstwie rolnym. W finale, 72 uczniów wykazywało się wiedzą uzyskaną podczas
prelekcji w szkole i wizyty w gospodarstwie.

24 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych kształcących na kierunkach o profilu rolniczym
wzięło udział w XXIII edycji wojewódzkiego konkursu „Bezpieczeństwo i higiena pracy
w rolnictwie”, która odbyła się w Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie. Konkurs,
popularyzujący wiedzę z zakresu prawa pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, ubezpieczeń
społecznych oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i ochrony zdrowia,
zorganizowany był wspólnie z KRUS O/Koszalin. W etapie wojewódzkim, uczestnicy
rozwiązywali testy pisemne z poszczególnych bloków tematycznych: bezpieczeństwo
i higiena pracy, prawo pracy, zagadnienia sanitarno-medyczne oraz ubezpieczenia
społeczne rolników. W części praktycznej konkursu wskazywali nieprawidłowości na
stanowiskach pracy.

W 2017 roku przeprowadzono także konkurs „Sołtys organizator bezpiecznej wsi” dla
sołtysów z gminy Sławno. Konkurs ma na celu rozbudzanie inicjatyw społecznych w zakresie
podejmowania przedsięwzięć na rzecz poprawy bezpieczeństwa życia mieszkańców
z obszarów wiejskich.
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5.2. KONKURSY.

 W roku 2017 realizowano szereg konkursów promujących pożądane postawy w zakresie
praworządności w stosunkach pracy oraz bezpieczną i higieniczną pracę:
- „Pracodawca organizator pracy bezpiecznej”,
- „Poznaj swoje prawa w pracy”,
- „Najaktywniejszy społeczny inspektor pracy”
- „Bezpiecznie od startu”,
- „Buduj bezpiecznie”,
- „Bezpieczne gospodarstwo rolne”,
- „Bezpieczna obróbka drewna”,
- „Wiedza o bezpieczeństwie i higienie pracy w budownictwie”.

 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 buduje pozytywny wizerunek pracodawcy, dbającego o systematyczna postawę
bhp. 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 2017 r. Komisja Konkursowa wyłoniła 2 laureatów
z województwa zachodniopomorskiego, którym przyznano pierwsze miejsca w kategoriach:
od 50 do 250 zatrudnionych Habia Cable Spółka z o.o., Lubieszyn 8C, 72-002 Dołuje;
powyżej 250 zatrudnionych Radiometer Spółka z o.o. Oddział Stargard, ul. Podmiejska 3,
73-110 Stargard.

fot.
Hala produkcyjna Habia Cable Sp.
z o.o. w Lubieszynie, laureata
w kategorii od 50 do 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 46 uczniów z 20 szkół
z województwa zachodniopomorskiego wyłonionych spośród 487 uczniów etapu szkolnego.
Trójka laureatów etapu regionalnego reprezentowała nasze województwo na etapie
ogólnopolskim konkursu.
 Celem konkurs „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
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uprawnień pracowniczych. Do tegorocznego konkursu przystąpiło 7 społecznych
inspektorów pracy. Komisja konkursowa pozytywnie zweryfikowała wszystkie zgłoszenia
i przyznała nagrody. Laureat I miejsca w etapie regionalnym konkursu - Andrzej Rogowski
(GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE "POLICE" S.A.) za swoją działalność otrzymał
nagrodę specjalną Głównego Inspektora Pracy. Nagrodę wręczono podczas uroczystej Gali,
która odbyła się 29 listopada na Zamku Królewskim w Warszawie.

fot.
Główny Inspektor Pracy Wiesław
Łyszczek (z lewej) i Andrzej Rogowski
(SIP z przedsiębiorstwa GRUPA
AZOTY Zakłady Chemiczne „Police”
S.A.) podczas uroczystej Gali w Zamku
Królewskim w Warszawie.

Etap regionalny XVII konkursu dla pracowników młodocianych zatrudnionych w rzemiośle
„Bezpiecznie od startu” odbył się 26 kwietnia 2017 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 25 uczniów, z których 6 dotarło do finału. Uczniowie, którzy
zajęli pierwsze i drugie miejsce reprezentowali nasz region na ogólnopolskim etapie
konkursu, który odbył się 31 maja 2017 roku w Warszawie.

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 2017 roku do konkursu
zgłoszono 5 budów realizowanych na terenie działania Okręgowego Inspektoratu
w Szczecinie. Komisja Konkursowa na podstawie dokumentacji pokontrolnych inspektorów
pracy oraz po wizytacjach budów przyznała następujące miejsca: BUDIMEX S.A. za
realizację budowy Aquamarina II - budynku apartamentowo-hotelowego
z jednokondygnacyjnym garażem podziemnym i jednokondygnacyjnym garażem naziemnym
w Międzyzdrojach przy ul. Gryfa Pomorskiego 80 (I miejsce), PRIME CONSTRUCTION Sp.
z o.o. Sp. K. za realizację budowy "Black Pearl" - budynku handlowo-usługowo-
mieszkalnego wraz z parkingiem podziemnym i niezbędną infrastrukturą techniczną
w Szczecinie przy ul. Niepodległości 26 (II miejsce), ERBUD INDUSTRY Sp. z o.o. za
realizację budowy instalacji katalicznego odazotowania spalin BENSON OP-206 wraz
z modernizacją podgrzewacza wody, wentylatorów spalin i obrotowych podgrzewaczy
powietrza w Szczecinie przy ul. Szczawiowej 25-26 (III miejsce).
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fot.
Wizualizacja zwycięskiej budowy firmy
Budimex S.A budynek apartamentowo
– hotelowy „Aquamarine II”
w Międzyzdrojach.

W roku 2017 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. 18 właścicieli
gospodarstw rolnych, w trakcie wizytacji Komisji Konkursowej ocenianych było pod kątem:
stanu obejścia przy gospodarstwie, stanu technicznego budynków, ogólnej estetyki
gospodarstwa, stanu instalacji elektrycznej, maszyn, narzędzi eksploatowanych
w gospodarstwie, sposobów przechowywania środków chemicznych (szczególnie paliw,
środków ochrony roślin, nawozów) oraz zabezpieczenia kanałów technologicznych, miejsc
przechowywania obornika, gnojówki i gnojowicy. Podczas wizytacji omawiano
nieprawidłowości występujące na terenie gospodarstw, udzielano wskazówek i porad
dotyczących bezpiecznych metod pracy. Rozstrzygnięcie konkursu na etapie wojewódzkim
miało miejsce na XXX Targach Rolnych AGRO POMERANIA 2017 w Barzkowicach.
Laureatami wojewódzkiego etapu konkursu zostali: I miejsce Danuta Witkowska (Warnice); II
miejsce Maria i Wiesław Sobczakowie (Koszanowo); III miejsce Agata i Tadeusz Stolarscy
(Żukowo).

fot.
Laureaci i organizatorzy
konkursu „Bezpieczne
gospodarstwo rolne”.

3 kwietnia 2017 r. odbył się „XVII Międzynarodowy Konkurs Stolarski” skierowany do
uczniów szkół ponadgimnazjalnych kształcących w zawodzie stolarza. Organizatorami
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wydarzenia są Szkoły Zawodowe Towarzystwa Salezjańskiego w Szczecinie oraz Okręgowy
Inspektorat Pracy w Szczecinie. W rywalizacji uczestniczyło 27 uczniów szkół z całej Polski.
Celem konkursu jest promowanie bezpiecznych metod prowadzenia prac stolarskich,
podniesienie rangi zawodu stolarza oraz wymiana doświadczeń między uczniami
i instruktorami praktycznej nauki zawodu. W ramach ocenianej pracy uczestnicy wykonywali
podstawkę pod tablet. Zadaniem rywalizujących było nacięcie, nawiercenie, spasowanie
i połączenie ze sobą elementów przygotowanych przez organizatorów oraz wykończenie ich
powierzchni. Podstawą realizacji zadania był dostarczony uczestnikom rysunek techniczny.
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 bezpiecznego
sposobu wykonywania pracy. Oceniano między innymi: ubiór uczestnika, posiadanie
i stosowanie środków ochrony indywidualnej, stan wykorzystywanych narzędzi i operowanie
nimi, dbałość o bezpieczeństwo swoje i innych. Punkty, za jakość wyrobu i za
bezpieczeństwo przy ich wykonywaniu były sumowane.

fot.
Uczestnicy konkursu podczas
rywalizacji.

Wojewódzki etap IX Konkursu „Wiedza o bezpieczeństwie i higienie pracy
w budownictwie” odbył się 7 grudnia w Zespole Szkół Budowlanych im. Kazimierza
Wielkiego w Szczecinie. Jego celem jest promowanie bezpiecznych zachowań przy
wykonywaniu robót budowlanych oraz zwiększenie świadomości młodzieży o zagrożeniach
występujących w budownictwie. Organizatorami konkursu byli Okręgowy Inspektorat Pracy
w Szczecinie oraz Zachodniopomorski Klaster Budowlany przy Północnej Izbie
Gospodarczej w Szczecinie. Do konkursu zgłosiło się 7 techników i 7 zasadniczych szkół
zawodowych. Do zmagań konkursowych przystąpiło 32 uczniów ze szkół z Wałcza,
Szczecinka, Myśliborza, Chojny, Stargardu oraz Szczecina. Konkurs realizowany był
odrębnie dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych i techników. W części pisemnej
uczniowie odpowiadali na pytania testowe (oddzielne zestawy testów dla obu rodzajów
szkół). Wśród zadań praktycznych znalazły się m.in.: omówienie zagrożeń związanych
z obsługą wiertarki, odpowiedni dobór środków ochrony osobistej w zależności od
wykonywanej pracy i demonstracja na manekinie oraz przygotowanie ładunku do
przenoszenia ręcznego lub z wykorzystaniem taczki.
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fot.
Organizatorzy i laureaci konkursu
„Wiedza o bezpieczeństwie i higienie
pracy w budownictwie”.

5.3. SEMINARIUM Z OKAZJI ŚWIATOWEGO DNIA BEZPIECZEŃSTWA I
OCHRONY ZDROWIA W PRACY

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. W roku 2017 obchody tego dnia
poświęcone były gromadzeniu i wykorzystywaniu danych bhp. Celem corocznego
seminarium jest wymiana dobrych praktyk i budowanie płaszczyzny współpracy między
przedsiębiorstwami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Przedstawiciele różnych
zakładów prezentują własne rozwiązania, które mogą znaleźć zastosowanie w innych
zakładach przyczyniając się do podniesienia poziomu kultury bezpieczeństwa pracy. W roku
2017 obchody tego dnia poświęcone były gromadzeniu i wykorzystywaniu danych bhp.
W seminarium uczestniczyło blisko 130 osób, reprezentujących instytucje, organizacje
związkowe, stowarzyszenia, organizacje pracodawców oraz zakłady pracy działające na
terenie województwa zachodniopomorskiego. W trakcie konferencji wygłoszono 5 prelekcji.
Pierwszą „Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy. Międzynarodowy
Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych” wygłosiła Dorota Pięta
z Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego. Kolejne
wystąpienia należały do pracodawców, którymi byli Amazon Fulfillment Poland Sp. z o.o.,
Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A., Brigdestone Stargard Sp. z o.o. oraz Jast s.c.

fot.
Uczestnicy seminarium z Okazji
Światowego Dnia Bezpieczeństwa
i Ochrony Zdrowia w Pracy.
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5.4. UROCZYSTE PODSUMOWANIE KONKURSÓW I PROGRAMÓW
PREWENCYJNYCH REALIZOWANYCH W 2017 r.

 20 listopada w Teatrze Lalek „Pleciuga” odbyła się gala podsumowująca konkursy
i programy prewencyjne realizowane w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Szczecinie
„Razem dla bezpieczeństwa. Prewencja 2017”. 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. Na widowni zasiadło 198
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
Okręgowego Inspektora Pracy. W dalszej części uroczystości zaprezentowane zostały
konkursy: „Sołtys organizator bezpiecznej wsi”, „Buduj bezpiecznie”, „Najaktywniejszy
społeczny inspektor pracy” i „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”. Laureaci
i wyróżnieni otrzymali nagrody rzeczowe. Pracodawcy w swoich przemówieniach podkreślali,
że tego typu przedsięwzięcia tworzą wizerunek Państwowej Inspekcji Pracy, jako instytucji
przyjaznej i wspierającej działania przedsiębiorstwa w zakresie szeroko pojętego
bezpieczeństwa pracy.

fot.
Goście gali „Razem dla
bezpieczeństwa. Prewencja 2017”
w foyer Teatru Lalek „Pleciuga”.

5.5. PISMA INFORMACYJNO-PREWENCYJNE.

W roku 2017 opracowano i skierowano do pracodawców, pracowników i różnych
instytucji (m.in. do organizacji pracodawców, organizacji związkowych, organów administracji
państwowej i samorządu, stowarzyszeń i organizacji branżowych oraz innych podmiotów)
pisma o charakterze informacyjno – prewencyjnym, stanowiące zaproszenia pracodawców
i przedsiębiorców do udziału w działaniach prewencyjno – promocyjnych organizowanych
przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie (1447 pism).

Ponadto po zakończeniu kontroli inspektorzy pracy przesłali 866 pism informacyjnych
dotyczących nieprzestrzegania określonych przepisów i nieprawidłowości stwierdzonych
podczas prowadzonych czynności kontrolnych. Pisma w zależności od zagadnień w nich
poruszanych zawierały informacje zgodne z właściwością rzeczową urzędu lub instytucji, do
której były kierowane. Pisma informujące o wynikach kontroli skierowano do: związków
zawodowych (371 pism), społecznej inspekcji pracy (15 pism), rad pracowników (4 pisma),
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Najwyższej Izby Kontroli (1 pismo), Państwowej Inspekcji Sanitarnej (12 pism), Inspekcji
Ochrony Środowiska (1 pismo), Urzędu Celno-Skarbowego (7 pism), Urzędu Skarbowego,
Izby Administracji Skarbowej (43 pisma), Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
(2 pisma), Państwowego Nadzoru Budowlanego (11 pism), Urzędu Dozoru Technicznego
(56 pism), Transportowego Dozoru Technicznego (2 pisma), Urzędu Transportu Kolejowego
(1 pismo), Prokuratury (7 pism), Policji (13 pism), Państwowej Straży Pożarnej (3 pisma),
Straży Granicznej (55 pism), Wojewody (51 pism), Ministerstw (oprócz Departamentu
Funduszy MPIPS) (4 pisma), organów władzy wykonawczej (oprócz wojewodów
i ministerstw) (2 pisma), Funduszu Pracy – Departamentu Funduszy MPiPS (7 pism),
Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego (2 pisma), starostów/prezydentów miast
(35 pism), powiatowych urzędów pracy (8 pism), Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (109
pism), Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy (17 pism) oraz do innych podmiotów (27
pism).





 6
PODSUMOWANIE
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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 2017 koncentrowała
się na działaniach kontrolnych i nadzorczych, działalności prewencyjnej oraz promocji prawa
pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy, zapisanych w harmonogramie działania
Okręgowego Inspektoratu Pracy. Z kolei harmonogram zadań oparty był 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 sam 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 81 skontrolowanych wyrobów, 54 wyroby
(67%) 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 2017 r. został wyeliminowany
głównie poprzez pisma kierowane do producentów lub importerów wyrobów, informujących
o stwierdzonych uchybieniach i zobowiązujących do usunięcia niezgodności z wymaganiami
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zasadniczymi. W wyniku wszystkich podjętych działań niezgodności te zostały
wyeliminowane łącznie w 19 wyrobach.

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. W większości przypadków
uzyskano trwałe efekty poprawy bezpieczeństwa. Natomiast w zakładach, w których nadal
stwierdzano rażące naruszenia przepisów o bezpieczeństwie niezbędne było skierowanie
wniosków do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o podwyższenie składki wypadkowej
o 100%. Jak stwierdzono w latach poprzednich podniesienie składki powoduje, że
pracodawcy próbują ograniczyć ryzyko zawodowe w sposób systemowy, np. zwiększając
nakłady na zakup rusztowań czy środków ochrony indywidualnej.

W 2017 roku do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie zgłoszono 233 wypadki.
Liczba wypadków zgłoszonych zwiększyła się w stosunku do lat poprzednich. Inspektorzy
pracy zbadali 74 wypadki przy pracy, w których poszkodowane zostały 84 osoby.
W porównaniu do rok ubiegłego liczba poszkodowanych znacznie się zmniejszyła.

Priorytetem w roku 2017 było oczywiście 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 budziło 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 lub korzystał nadmiernie ze zwolnień lekarskich.
Z kolei nieterminowe wypłaty wynagrodzeń spowodowane były głównie brakiem prawnej
konieczności wypłacania pracownikom odsetek za zwłokę. Pracodawcy najpierw z wpływów
opłacają należności bankowe i inne opłaty, które z tytułu opóźnień objęte są odsetkami za
zwłokę. W sytuacji nieterminowego wypłacania wynagrodzeń, wypłatę odsetek może
nakazać wyłącznie sąd, a pracownicy chcąc zachować miejsca pracy nie korzystają
z możliwości złożenia wniosku do sądu.

Częstym zjawiskiem było także kwestionowanie przez pracodawców przepisów prawa
pracy, które oceniali, jako „anachroniczne”, „nieprzystające do rzeczywistości”,
„niesprawiedliwe”, „nieżyciowe”, „utrudniające prowadzenie działalności”. Często pracodawcy
nie potrafili spojrzeć szerzej, próbując zrzucić na barki pracowników odpowiedzialność za
swoją nieporadność w prowadzeniu działalności gospodarczej, a nie biorąc pod uwagę
problemów pracowników i ich rodzin, które bez otrzymania wynagrodzeń i to bardzo często
wynagrodzeń w wysokości minimalnej, nie mogły zaspokoić podstawowych potrzeb
życiowych.

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. (Dz.U. z 2016, poz. 1986). W roku 2017 kontrole wypłacania
wynagrodzeń osobom zatrudnionym na podstawie umów cywilnoprawnych wykazały, że
w większości przedsiębiorcy wypłacili wynagrodzenia w wysokości nie niższej niż wynikająca
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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 2017 w sferze przepisów o czasie pracy nie przyniósł istotnych zmian. Kontrole
wykazały, że w wielu przypadkach nieprowadzenie lub nierzetelne prowadzenie ewidencji
czasu pracy nosiło znamiona wyrachowania i chłodnej kalkulacji. Pracodawcy nie prowadząc
ewidencji uniemożliwiają skuteczne ustalanie inspektorom pracy należności pracowniczych.
Poważnym problemem w walce ze zjawiskiem, polegającym na nieujawnianiu w ewidencji
czasu pracy faktycznych rozmiarów 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 nie udzielenie 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
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wypłatę, niż odkładać składki emerytalne. Działania inspektorów pracy skutkowały
potwierdzeniem na piśmie zawartych umów o pracę lub przekształceniem umów
cywilnoprawnych w umowy o pracę.

W kontekście legalności zatrudnienia warto przywołać regułę ogólną, według której
specyfikę działania danego okręgowego inspektoratu pracy determinuje w dużej mierze jego
położenie geograficzne i rozwój gospodarczy. Województwo zachodniopomorskie należy
z całą pewnością do jednego z bardziej atrakcyjnych turystycznie regionów kraju: bliskość
morza, zasoby wodne oraz duża powierzchnia obszarów leśnych skutkują natężeniem ruchu
turystycznego w okresie od maja do września, a tym samym rozbudową i uaktywnieniem już
istniejącej bazy turystycznej. Dlatego od wielu lat w okresie tzw. sezonu letniego,
prowadzone są zintensyfikowane kontrole z zakresu legalności zatrudnienia w pasie
nadmorskim. W roku 2017 oprócz pasa nadmorskiego kontrolami sezonowymi objęto także
inne rejony turystyczne województwa. Stwierdzono, że wśród osób zatrudnionych sezonowo,
poza największą, jak co roku grupą uczniów i studentów znaczną liczbę osób świadczących
pracę nad morzem stanowili cudzoziemcy, głównie narodowości ukraińskiej.

Nieprawidłowości stwierdzone w zakresie legalności zatrudnienia w roku 2017 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 2017 skierowano 25 takich
zawiadomień.

Należy dodać, że coraz częściej również zdarzają się przypadki utrudniania czynności
kontrolnych przez samych pracujących nielegalnie, którzy uciekają z kontrolowanych
zakładów (głównie z budów), nie podają swoich danych osobowych lub podają dane fikcyjne
twierdząc, że „zapomnieli” dokumentów. Zmieniają sposób postepowania dopiero, gdy nie
otrzymają na czas wynagrodzenia. Istotna w takich sytuacjach jest współpraca z organami
Policji, które mając dostęp do bazy PESEL wspomagają inspektorów w ustaleniu danych
osobowych osób świadczących pracę nielegalnie.

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 2017 w zdecydowanym stopniu przewaga cudzoziemców
narodowości ukraińskiej na lokalnym rynku pracy potwierdza, że rynek zachodniopomorski
nadal pozostaje atrakcyjny dla tej grupy narodowościowej.

Obowiązujący obecnie system uproszczonego legalizowania pobytu i pracy dla
cudzoziemców z krajów trzecich wymaga zmian prawnych. Zmiana aktualnego, liberalnego
podejścia do kwestii powierzania pracy cudzoziemcom, na bardziej restrykcyjne powinna
przede wszystkim obejmować zmiany w kwestii umów, na podstawie których praca może być
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świadczona. Obecnie, w przypadku, gdy podmioty rejestrując oświadczenia o zamiarze
powierzenia pracy cudzoziemcowi wskazują, że zostanie zawarta cywilnoprawna umowa
zlecenia, bądź dzieło, to organy Państwowej Inspekcji Pracy nie mogą tej umowy wzruszyć
nawet w sytuacji, gdy świadczona jest w warunkach charakterystycznych dla stosunku pracy.
Kontrole legalności zatrudnienia cudzoziemców przeprowadzone w  roku 2017 potwierdziły
masowość stosowania umów cywilnoprawnych w miejsce umów o pracę. Abstrahując od
ekonomicznych podstaw stosowania takich umów w obrocie gospodarczym, za zasadne
uznać należy prawo pracujących w Polsce cudzoziemców, do co najmniej takiej samej
ochrony na rynku pracy, jakiej podlegają pracujący obywatele polscy.

Pracodawcy stopniowo wdrażają w życie znowelizowane przepisy dotyczące
terminowych umów o pracę. Jednakże niektórzy pracodawcy nie śledzą wprowadzanych
zmian i posługują się nieaktualnymi przepisami prawa pracy, czy wzorami umów. Ponadto
pracodawcom problem sprawia ustalenie maksymalnego okresu zawarcia umowy o pracę na
okres próbny oraz na czas określony. Aktualnie obowiązujące przepisy Kodeksu pracy nie
regulują wprost sposobu liczenia okresu zatrudnienia i upływu terminów zakończenia umowy
o pracę. 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 2017 roku kontrolowano także wdrożenie zmienionych 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.

Ustawa o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług (Dz.U. nr 868 z 2016
r.), która weszła w życie 18 czerwca 2016 r. zmieniła sytuację organów kontrolnych, które nie
tylko mają łatwiejszy dostęp do wielu informacji i dokumentów, ale przede wszystkim mają
podstawę do sporządzenia protokołu kontroli, wydania środków prawnych oraz stosowania
sankcji za stwierdzone wykroczenia.

W związku z uchwaleniem ustawy z dnia 10 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele
i święta oraz w niektóre inne dni (Dz.U. 2018 poz. 305) przewiduje się na 2018 r.
przeprowadzanie kontroli pod kątem przestrzegania zawartych w niej przepisów.

W roku 2017 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
czynnie uczestniczył w przygotowaniu społecznych inspektorów pracy do działania na
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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.

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 2017 powierzono inspektorom pracy nowe zadania
wynikające ze zmiany przepisów prawa. Zwiększenie uprawnień i obowiązków organów
Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie kontroli minimalnego wynagrodzenia za pracę
świadczoną na podstawie umów cywilnoprawnych, udzielanie porad prawnych
cudzoziemcom i ich rodzinom, a także nowe obowiązki w zakresie nadzoru nad
delegowaniem pracowników i egzekucji kar nakładanych na pracodawcę delegującego
pracowników 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 2017 r.

Lp. Wyszczególnienie Liczba

1. Skontrolowane zakłady 3 391

2. Liczba pracujących w skontrolowanych zakładach 132 550

3. Liczba kontroli wykonanych 3 797

4. Liczba decyzji wydanych ogółem, w tym: 16 123

- płacowych 245

- bhp, w tym: 15 878

- ujętych w nakazach na piśmie 11 154

- wpisanych do dziennika budowy 3

- ustnych 4 622

- zakazu prac 20

5. Liczba decyzji wstrzymania pracy 416

6. Liczba pracowników, których dotyczyło wstrzymanie prac 910

7. Liczba decyzji wstrzymania eksploatacji maszyn 863

8. Liczba pracowników wstrzymania eksploatacji maszyn 3 785

9. Liczba decyzji skierowania pracowników do innych prac 223

10. Liczba pracowników skierowanych do innych prac 330

11. Liczba wystąpień 2 723

12. Liczba wniosków w wystąpieniach 14 516

13. Liczba wniosków do sądu 168

14. Liczba wykroczeń we wnioskach do sądu 878

15. Liczba mandatów 548

16. Liczba wykroczeń w mandatach 1 251

17. Kwota grzywny ogółem, w złotych 621 150

18. Liczba środków wychowawczych 578

19. Liczba wykroczeń objętych środkami wychowawczymi 1 153

20. Liczba zawiadomień prokuratury 57

21. Liczba orzeczeń o dopuszczeniu statków do eksploatacji 14

22. Liczba upomnień 80

23. Liczba poleceń 674

Źródło – opracowanie własne
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