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Szanowni Państwo,

Sprawozdanie z działalności Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie w 2016 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 2016.

Z satysfakcją podkreślam, że wszystkie zaplanowane na rok 2016 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 2016 r. inspektorzy pracy przeprowadzili 3888 kontroli, w trakcie których sprawdzali
przestrzeganie przez pracodawców i przedsiębiorców przepisów prawa pracy, w tym
bezpieczeństwa i higieny pracy. Podkreślić należy, że blisko jedna trzecia 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 powtarzające się zjawiska występowania pracy nierejestrowanej, szczególnie
w budownictwie, czy też zastępowania umów o pracę umowami cywilnoprawnymi.

Niezależnie od indywidualnego i społecznego znaczenia zagadnień dotyczących wypłacania
wynagrodzeń oraz legalności zatrudnienia, należy również podkreślać wagę bezpieczeństwa
pracy, warunków w jakich praca jest wykonywana i zagrożeń z nią związanych, zwłaszcza,
że wszystkie te elementy są ze sobą silnie powiązane. Zaniedbania w tym zakresie
doprowadziły w roku 2016 do 32 śmiertelnych wypadków przy pracy oraz 66 wypadków,
w których poszkodowani doznali ciężkich obrażeń ciała.

Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie prowadził w roku 2016 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
4 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 przy tym
przepisów prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy.

p.o. Okręgowego Inspektora 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 2015r. poz. 640 z późn.
zm.).
Państwowa Inspekcja Pracy podlega
Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej. Nadzór
nad Państwową Inspekcją Pracy sprawuje
Rada Ochrony Pracy, powoływana przez
Marszałka Sejmu RP. Strukturę
organizacyjną Państwowej Inspekcji Pracy
tworzą Główny Inspektorat Pracy i 16
okręgowych inspektoratów pracy oraz
Ośrodek Szkolenia we Wrocławiu.

Kontroli Państwowej Inspekcji Pracy
podlegają:
- pracodawcy, a w zakresie

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz
kontroli legalności zatrudnienia także
niebędący pracodawcami przedsiębiorcy
i inne jednostki organizacyjne, na rzecz
których jest świadczona praca przez
osoby fizyczne, w tym przez osoby
wykonujące na własny rachunek
działalność gospodarczą, bez względu
na podstawę świadczenia tej pracy;

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

- agencje pośrednictwa pracy;
- pracodawcy delegujący pracowników na

terytorium RP;
- przedsiębiorcy, albo inne jednostki

organizacyjne, na rzecz których
w ramach prowadzonej przez te
podmioty działalności jest wykonywane
zlecenie lub są świadczone usługi przez
przyjmującego zlecenie lub
świadczącego usługi, w zakresie
wypłacania takim osobom
wynagrodzenia w wysokości wynikającej
z wysokości minimalnej stawki
godzinowej.

Do zadań Państwowej Inspekcji Pracy
należy:
- nadzór i kontrola przestrzegania

przepisów prawa pracy, w szczególności
przepisów i zasad bezpieczeństwa

i higieny pracy, przepisów dotyczących
stosunku pracy, wynagrodzenia za pracę
i innych świadczeń wynikających ze
stosunku pracy, czasu pracy, urlopów,
uprawnień pracowników związanych
z rodzicielstwem, zatrudniania
młodocianych i osób niepełnosprawnych;

- kontrola legalności zatrudnienia, innej
pracy zarobkowej, wykonywania
działalności oraz kontrola przestrzegania
obowiązku: informowania powiatowych
urzędów pracy przez bezrobotnych
o podjęciu zatrudnienia, innej pracy
zarobkowej lub działalności; opłacania
składek na Fundusz Pracy, dokonania
wpisu do rejestru agencji zatrudnienia,
której prowadzenie jest uzależnione od
uzyskania wpisu do tego rejestru
i prowadzenia agencji zatrudnienia
zgodnie z warunkami określonymi
w odrębnych przepisach;

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

- kontrola legalności zatrudnienia, innej
pracy zarobkowej oraz wykonywania
pracy przez cudzoziemców;

- kontrola spełniania przez wyroby
przeznaczone do stosowania
u pracodawców wymagań lub kontrola
w zakresie stwarzania przez wyroby
zagrożenia, w rozumieniu przepisów
o ocenie zgodności oraz prowadzenie
postępowań w sprawie takich wyrobów,
a także kontrola wyrobów
wprowadzonych do obrotu lub oddanych
do użytku pod względem spełniania
przez nie zasadniczych lub innych
wymagań dotyczących bezpieczeństwa
i higieny pracy, określonych w odrębnych
przepisach;

- 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
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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 odrębnej
ustawie o 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;

- 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,
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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 terenie
pracodawców 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 wykona-
niu;

- 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 pracowni-
kowi, nakazy w tych sprawach podlegają
natychmiastowemu wykonaniu;

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

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

w wysokości wynikającej z wysokości
minimalnej stawki godzinowej, zgodnie
z przepisami o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę;
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- 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 zachodnio-
pomorskiego. 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
dwóch zastępców: do spraw nadzoru i do
spraw prawno-organizacyjnych.

Podstawowe dane statystyczne
dotyczące działalności Okręgowego
Inspektoratu Pracy w Szczecinie w roku
2016 zawarto w załączniku nr 1.
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DZIAŁALNOŚĆ
KONTROLNA
I PREWENCYJNA -
INFORMACJE OGÓLNE





W 2016 roku inspektorzy pracy
Okręgowego Inspektoratu Pracy
w Szczecinie przeprowadzili łącznie 3 888
kontroli w 3379 podmiotach gospodarczych,
w których pracę świadczyło 126 549 osób.
W porównaniu z rokiem 2015
przeprowadzono o 232 kontrole mniej.
Wobec niektórych podmiotów przeprowa-
dzono więcej, niż jedną kontrolę.
Przyczynami kilku kontroli była m.in.
konieczność sprawdzenia realizacji
wydanych uprzednio środków prawnych,
rozpoznanie skarg kierowanych przez
pracowników lub byłych pracowników oraz
przez organizacje związków zawodowych,
a także informacje o zagrożeniach
przekazywane przez społeczeństwo lub
inne urzędy i zgłoszenia wypadków przy
pracy.

W roku 2016 kontynuowano
i rozpoczęto realizację szeregu programów
i zadań o charakterze prewencyjnym,
promocyjnym, edukacyjnym i informacyjnym
dla zapewnienia przestrzegania prawa
pracy, których realizacja wynika z programu
działania Państwowej Inspekcji Pracy.
Wśród zadań prewencyjnych
i promocyjnych były również szkolenia dla
pracodawców, partnerów społecznych
i rolników indywidualnych, a także działania
promujące bezpieczeństwo i zagadnienia
prawnej ochrony pracy.
Działaniami prewencyjnymi objęto 14 994
osoby, które uczestniczyły w 263
szkoleniach. Prowadzono 8 programów
prewencyjnych oraz 31 konkursów. Ponadto
przedstawiciele Okręgowego Inspektoratu
Pracy w Szczecinie brali udział łącznie
w 8 różnego rodzaju imprezach, w tym
w targach, giełdach i dniach otwartych.
We współpracy z Zakładem Ubezpieczeń
Społecznych Oddział w Szczecinie, odbyło
się seminarium z okazji Światowego Dnia
Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia
w Pracy. Obchody tego dnia poświęcone
były zagrożeniom psychospołecznym.
Celem konferencji było zwiększenie
świadomości w zakresie wpływu czynników
psychospołecznych na funkcjonowanie
przedsiębiorstw. Obok ekspertów
przedstawiających wykłady z zakresu
mobbingu i dyskryminacji w pracy, metod
radzenia sobie ze stresem, wystąpili
przedstawiciele zakładów działających na
terenie województwa zachodniopomor-

skiego, którzy zaprezentowali własne
rozwiązania, mogące znaleźć zastosowanie
w innych firmach, przyczyniając się do
podniesienia poziomu kultury
bezpieczeństwa pracy. Seminarium odbyło
się w sali konferencyjnej szczecińskiego
oddziału ZUS i uczestniczyło w nim 196
osób, reprezentujących instytucje,
organizacje związkowe, stowarzyszenia,
organizacje pracodawców oraz zakłady
pracy działające na terenie województwa
zachodniopomorskiego.

Podsumowanie wszystkich konkursów
i programów prewencyjnych realizowanych
w Okręgowym Inspektoracie odbyło się
ponownie podczas uroczystej Gali
w Teatrze Lalek „Pleciuga” w Szczecinie.

W 2016 roku wpłynęło 1858 skarg,
więcej o 3 w porównaniu z 2015 rokiem.
Badając zagadnienia zgłoszone
w skargach, przeprowadzono 1221 kontroli
(31% ogółu kontroli). Od kilku lat na stałym
wysokim poziomie utrzymują się skargi
dotyczące niewypłacenia lub
bezpodstawnego obniżenia wynagrodzenia
za pracę i innych świadczeń związanych ze
stosunkiem pracy. W roku 2016 problem ten
podnoszono w 63% - 1179 skargach.
Ponadto skarżący wskazywali na: brak
potwierdzenia na piśmie umowy o pracę
(413 skarg), rozwiązywanie przez
pracodawcę umów o pracę z naruszeniem
prawa, wydawanie świadectw pracy
o błędnej treści, lub z uchybieniem terminu
ich wydania (łącznie 163 skargi),
naruszenie przepisów o czasie pracy (261
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 (72 skargi). Znaczny odsetek
stanowiły skargi dotyczące bezpieczeństwa
i higieny pracy (na warunki pracy złożono
614 skarg), w tym dotyczące zagrożeń na
stanowiskach i w procesach pracy,
niewłaściwego przygotowania pracowników
do wykonywania pracy, obiektów
i pomieszczeń pracy (128 skarg) oraz nie
wydania środków ochrony indywidualnej (58
skarg). Podnoszono także problemy nie
sporządzenia protokołu powypadkowego,
bądź sporządzenie go ze znacznym
opóźnieniem, albo nie uznanie zdarzenia za
wypadek przy pracy.
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Wykres 1. Problemy najczęściej zgłaszane w skargach (według tematów).

436 skarg zgłosili pracownicy, a 550 skarg
byli pracownicy. Na stałym, dość wysokim
poziomie odnotowano wpływ skarg
anonimowych – 264. W 2016 roku
zmniejszyła się liczba skarg wniesionych
przez organizacje związkowe (o 6 mniej)
a zwiększyła się liczba skarg wniesionych
przez cudzoziemców z 10 w 2015 r. do 25
w 2016 r. 695 skarg uznano za w pełni
zasadne, a kolejne 355 to skargi częściowo
zasadne. Za bezzasadne uznano 599
skarg.

Ważną grupą skarg, z punktu widzenia
roli jaką spełniają te organizacje
w zakładzie pracy, były wnioski
o przeprowadzenie kontroli złożone przez
związki zawodowe. W 2016 roku do
Okręgowego Inspektoratu Pracy
w Szczecinie wpłynęły 34 skargi złożone
przez organizacje związkowe. Najliczniejszą

grupę (18 skarg) stanowiły skargi zgłoszone
przez NSZZ „Solidarność” i Związek
Nauczycielstwa Polskiego (6 skarg).
Ponadto skargi wnosiły takie związki
zawodowe jak: ZZ OPZZ, NSZZ
„Solidarność 80”, OZZ Pielęgniarek
i Położnych oraz inne organizacje związko-
we. Zakres tematyczny z uwzględnieniem
liczby skarg zgłaszanych przez organizacje
związkowe przedstawiał się następująco:
stosunek pracy (10), czas pracy (9),
warunki pracy (8), wynagrodzenia (7),
zbiorowe prawo pracy (7), mobbing (3)
i urlopy (2) – liczba skarg liczona tyle razy
ile razy określono różny przedmiot skargi.
Wśród rozpatrzonych skarg, 20 uznano za
zasadne, 8 skarg uznano za częściowo
zasadne, a w 4 skargach podniesione
zarzuty nie znalazły potwierdzenia w toku
przeprowadzonych kontroli.
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W 2016 roku wpłynęły 3 skargi
dotyczące dyskryminacji oraz 46 skarg
dotyczących mobbingu, Zakresem
tematycznym skarg dotyczących
dyskryminacji były okoliczności związane
z dyskryminacją przy kształtowaniu
wynagrodzenia za pracę lub innych
warunków zatrudnienia ze względu na płeć,
a także okoliczności wpływające na
dyskryminację przy typowaniu do udziału
w szkoleniach podnoszących kwalifikacje
zawodowe (również ze względu na płeć).
Wśród rozpatrzonych skarg trzy uznano za
bezzasadne. Natomiast problem mobbingu
zgłaszali przede wszystkim pracownicy lub
byli pracownicy – 22 skargi, pracownicy
występujący anonimowo – 10 skarg, a także
osoby trzecie (7 skarg). Skargi
w przedmiocie mobbingu składały również
związki zawodowe tj. NSZZ „Solidarność” –
2 skargi oraz Związek Nauczycielstwa
Polskiego – 1 skarga.

W sprawach dotyczących mobbingu
skarżący wskazywali na złą atmosferę
w pracy, zastraszanie utratą pracy,
używanie wobec nich słów obraźliwych,
stosowanie pomówień, skłócanie
pracowników przez przełożonych,
szantażowanie, krytykowanie, ośmieszanie
oraz podważanie kompetencji pracowników.
Spośród rozpatrzonych skarg - 9 uznano za
zasadne, 19 skarg nie uzyskało
potwierdzenia podczas czynności
kontrolnych, w 10 skargach inspektor nie
mógł ustalić zasadności skargi.
Pracownicy i byli pracownicy zgłaszający
skargi dotyczące mobbingu, byli
informowani przez inspektorów pracy
o możliwości wystąpienia do właściwego
sądu z powództwem przeciwko
pracodawcy, a także o wysokości
gwarantowanego prawem odszkodowania.

W wyniku przeprowadzonych w 2016
roku kontroli, wydano łącznie 15 209 decyzji
nakazowych, w tym 227 decyzji
zobowiązujących do wypłaty wynagrodzeń
lub innych świadczeń ze stosunku pracy.
Pozostałe decyzje dotyczyły
bezpieczeństwa i warunków pracy. Do
pracodawców w zakresie bhp skierowano
między innymi 10 515 decyzji pisemnych,
1 decyzję wpisano do dziennika budowy,
wydano także 4693 decyzje ustne.
Niezmiennie od kilku lat kształtuje się liczba
skierowanych decyzji ze względu na rodzaj

prowadzonej działalności i tak: najwięcej
decyzji wydano wobec podmiotów
prowadzących działalność w zakresie
szeroko rozumianego przetwórstwa
przemysłowego (wg PKD) – 3997 (26%),
budownictwa – 3300 (22%), handlu
i napraw – 3132 (20%), usług
gastronomicznych i zakwaterowania – 1104
(7%) oraz rolnictwa i leśnictwa – 1022 (6%).

Stwierdzone podczas kontroli sytuacje
bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia
874 pracowników skutkowały wydaniem
416 decyzji wstrzymania prac.
Natomiast stwierdzenie wykonywania prac
szkodliwych i niebezpiecznych lub
wzbronionych, albo obsługi urządzeń
i sprzętu bez kwalifikacji, spowodowało
wydanie 184 decyzji nakazujących
skierowanie pracowników do innych prac.
Z uwagi na bezpośrednie zagrożenia
występujące w miejscu wykonywania pracy
wydano 21 decyzji zakazujących
wykonywanie prac przez 59 osób.
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 970 decyzji nakazujących
wstrzymanie eksploatacji maszyn
i urządzeń. W 35 przypadkach decyzje
dotyczyły ustalenia okoliczności i przyczyn
wypadków przy pracy.

W wyniku kontroli przestrzegania
przepisów o czasie pracy kierowców
wydano 21 decyzji administracyjnych
o nałożeniu kar pieniężnych za 312
stwierdzonych wykroczeń na łączną kwotę
90 650 zł.

Istotna dla realizacji uprawnień
pracowniczych jest grupa decyzji
płacowych, wydawanych w sytuacji, gdy
roszczenia pracowników są bezsporne, tj.
naliczone i zatwierdzone do wypłaty.
Wydano 227 decyzji nakazujących wypłatę
należności ze stosunku pracy na łączną
kwotę 2 378 833 zł.
W trakcie prowadzonych czynności
kontrolnych skierowano do pracodawców
229 poleceń dotyczących wypłacenia
wynagrodzeń i innych świadczeń ze
stosunku pracy.
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Natomiast, w przypadku należności
nienaliczonych i brakiem możliwości
wydania decyzji płatniczej, skierowano do
pracodawców 1375 wniosków dotyczących
wynagrodzeń i innych świadczeń ze
stosunku pracy. W wyniku wykonania
decyzji płacowych i wniosków w
wystąpieniach oraz w wyniku realizacji
wydanych w trakcie kontroli poleceń,
pracodawcy wypłacili 2654 pracownikom
wynagrodzenie za pracę oraz inne
świadczenia ze stosunku pracy na łączną
kwotę 3 025 829 zł.

W związku z niewykonaniem przez
pracodawców 123 decyzji nakazowych
skierowano 54 upomnienia z pouczeniem,
iż w przypadku niewykonania obowiązków
ujętych w upomnieniu zostanie wszczęte
postępowanie egzekucyjne.
Po otrzymaniu upomnień, pracodawcy
wykonali 89 decyzji nakazowych (10
płacowych i 79 z zakresu bezpieczeństwa
i higieny pracy). W związku
z niewykonaniem decyzji objętych
upomnieniem, do pracodawców skierowano
5 tytułów wykonawczych i nałożono
5 grzywien w celu przymuszenia, na łączną
kwotę: 29 700 zł.
Z powodu nieuiszczenia we wskazanym
terminie należności publicznoprawnych
powstałych w związku z prowadzoną
egzekucją administracyjną, do naczelników
urzędów skarbowych skierowano 10 tytułów
wykonawczych, w celu wyegzekwowania
należności w łącznej wysokości 8950 zł
z tytułu:
- grzywien w celu przymuszenia, w łącznej

wysokości: 8700 zł;
- opłat egzekucyjnych, w łącznej

wysokości: 204 zł;
- kosztów upomnień, w łącznej wysokości:

46 zł.
Skierowane w 2016 roku skargi do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Szczecinie dotyczyły 3 decyzji
Okręgowego Inspektora Pracy:
-  w 1 przypadku – w sprawie nałożenia

obowiązków z zakresu bezpieczeństwa
i higieny pracy (skarga została
oddalona);

-  w 1 przypadku nałożenia kary pieniężnej
na podstawie ustawy z dnia 6 września
2001 r. o transporcie drogowym (skarga
została oddalona);

-  w 1 przypadku decyzja dotyczyła
obowiązku o charakterze pieniężnym
(skarga nie została rozpatrzona).

Ponadto w 2016 roku Wojewódzki Sąd
Administracyjny w Szczecinie rozpatrzył
3 skargi wniesione przez pracodawców
w 2015 roku. W 2 przypadkach skargi
dotyczyły nałożenia kary pieniężnej na
podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o transporcie drogowym. W jednym
przypadku skarga dotyczyła nałożenia
obowiązków z zakresu bezpieczeństwa
i higieny pracy. Ostatecznie skargi zostały
oddalone przez Wojewódzki Sąd
Administracyjny w Szczecinie.
W 2016 roku 4 pracodawców wniosło skargi
kasacyjne do Naczelnego Sądu
Administracyjnego w Warszawie, z których
żadna nie została rozpoznana. W 2016 roku
Naczelny Sąd Administracyjny
w Warszawie, rozpoznał jedną skargę
kasacyjną wniesioną przez pracodawcę
w 2014 roku. Skarga dotyczyła nałożenia
kary pieniężnej na podstawie ustawy z dnia
6 września 2001 r. o transporcie drogowym
i została oddalona przez Naczelny Sąd
Administracyjny w Warszawie.

Okręgowy Inspektor Pracy w Szczecinie
w 2016 roku wniósł 3 skargi kasacyjne do
Naczelnego Sądu Administracyjnego
w Warszawie, z których żadna nie została
rozpatrzona.

W związku ze stwierdzeniem w toku
kontroli innych naruszeń, niż wymienione
w art. 11 pkt 1 - 8 ustawy o Państwowej
Inspekcji Pracy, kierowane były wystąpienia
o usunięcie stwierdzonych nieprawidłowo-
ści. Skierowano do pracodawców 2699
wystąpień zawierających 13 299 wniosków i
zaleceń. Najliczniejszą grupę stanowiły
wnioski dotyczące nieprawidłowości przy
nawiązywaniu i rozwiązywaniu stosunku
pracy (3219), w tym 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. Drugą grupę
wniosków stanowiły zagadnienia związane
z naruszeniem przepisów o czasie pracy -
2203 wnioski, następnie z zakresu
bezpieczeństwa i higieny pracy,
w szczególności związane z przygotowa-
niem pracowników do pracy (2181
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wniosków) oraz dotyczące wynagrodzenia
za pracę 1375. Ponadto znaczna część
wniosków dotyczyła legalności zatrudnienia
- 983 wnioski, a także wentylacji,
ogrzewania i oświetlenia - 940 wniosków.

W wyniku 4608 stwierdzonych
wykroczeń:
- skierowano do sądów 155 wniosków

o ukaranie (648 wykroczeń),
- 684 osoby ukarano mandatami na łączną

kwotę 759 900 zł (2221 wykroczeń),
- zastosowano 784 środków

wychowawczych (1739 wykroczeń).
Z uwagi na fakt, iż środki wychowawcze
charakteryzują się niską represyjnością,
stosowane były wobec sprawców mniej
istotnych wykroczeń, których stopień winy
był niski lub którzy natychmiast usunęli
stwierdzone naruszenia. Środki
wychowawcze były również stosowane w
przypadku prowadzenia u pracodawcy
pierwszej kontroli, o ile w jej trakcie
inspektor pracy nie stwierdził rażących
naruszeń prawa pracy, w tym
bezpośrednich zagrożeń dla zdrowia i życia
pracowników i innych osób.
Mandat jest drugim w kolejności
stosowanym przez inspektora pracy
środkiem karnym za stwierdzone
naruszenie przepisów prawa pracy i stanowi
ok. 23,79% wszystkich środków
stosowanych przez inspektorów pracy.
Niewątpliwie główną przyczyną takiego
stanu rzeczy jest odformalizowanie
postępowania mandatowego, szybkość
wymierzania kary oraz jej duża skuteczność
w zakresie oddziaływania prewencyjno –
wychowawczego.
W wyniku skierowania 155 wniosków
o ukaranie do właściwych sądów, sądy
wydały: 1 postanowienie o odmowie
wszczęcia postępowania i 1 postanowienie
o umorzeniu postępowania, 9 zarządzeń
o zwrocie wniosku do uzupełnienia, a także
119 wyroków nakazowych, na łączną kwotę
294 500 zł.
Ponadto sądy w 11 sprawach prowadziły
postępowanie sądowe (rozprawa). Zapadło
11 wyroków nakładających grzywny, na
łączną kwotę 14 300 zł.
W pozostałych sprawach, nie zapadły
jeszcze rozstrzygnięcia.

W roku 2016 sądy karne rozstrzygnęły
aż 32 wnioski o ukaranie, kierowane
w ubiegłych latach. Wydano 20 wyroków

nakazowych o wymierzeniu kary grzywny
w łącznej wysokości 62 500 zł.  W 12
sprawach po przeprowadzeniu
postępowania dowodowego wydano wyroki,
w tym orzeczono kary grzywny na łączną
kwotę 24 300 zł.
Do najczęściej popełnianych przez
pracodawców wykroczeń w 2016 roku
należały wykroczenia określone:
- w art. 283 Kodeksu pracy - 3028

wykroczeń, w tym: niewłaściwe
przygotowanie pracowników do pracy:
brak badań profilaktycznych - 454
wykroczenia, brak szkoleń - 166
wykroczeń, niewłaściwie zabezpieczone
stanowiska pracy przy pracach na
wysokości - 203 wykroczenia;

- w art. 282 Kodeksu pracy - 602
wykroczeń, w tym: niewypłacenie lub
nieterminowe wypłacenie wynagrodzenia
za pracę - 211 wykroczeń, brak wypłaty
wynagrodzenia za godziny nadliczbowe -
70 wykroczeń, niewypłacenie
ekwiwalentów pieniężnych za
niewykorzystane urlopy wypoczynkowe -
67 wykroczeń;

- w art. 281 Kodeksu pracy - 599
wykroczeń, w tym: brak ewidencji czasu
pracy lub jej nierzetelne prowadzenie –
137 wykroczeń, zatrudnienie powyżej
przeciętnie 5 dni w tygodniu - 52
wykroczenia, nieprawidłowości
w umowach o pracę - 46 wykroczeń;
niezapewnienie odpoczynków dobowych
i tygodniowych – 58 wykroczeń;

- z zakresu legalności zatrudnienia - 335
wykroczeń.

Do prokuratury skierowano 43
zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia
przestępstwa. Zachowania, których
dotyczyły zawiadomienia wyczerpywały
znamiona określone w następujących
przepisach:
- art. 218 §1 KK (złośliwe lub uporczywe

naruszanie praw pracownika) – 7;
- art. 219 KK (naruszenie przepisów prawa

o ubezpieczeniach społecznych) – 18;
- art. 225 KK (udaremnianie lub

utrudnianie wykonania czynności
służbowej) – 14;

- art. 270 KK (wypełnienie blankietu
opatrzonego cudzym podpisem,
niezgodnie z wolą podpisanego i na jego
szkodę, albo używanie takiego
dokumentu) – 4;
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- art. 271 KK (poświadczanie nieprawdy,
co do okoliczności mającej znaczenie
prawne przez osobę uprawnioną do
wystawiania dokumentu) - 6;

- art. 221 KK (niezawiadomienie
o wypadku przy pracy)  - 1;

- art. 233 KK (składanie fałszywych
zeznań)  - 2;

- art. 160 KK (narażenie na bezpośrednie
niebezpieczeństwo utraty życia albo
ciężkiego uszczerbku na zdrowiu) – 1;

- art. 226 KK (znieważenie
funkcjonariusza publicznego) – 1;

- inne - 3
W 33 przypadkach zawiadamiano

o naruszeniu jednego przepisu prawa
karnego, w 6 przypadkach o naruszeniu
dwóch przepisów prawa, w 4 przypadkach
o naruszeniu trzech przepisów prawa.
W 32 przypadkach, w wyniku
zawiadomienia wszczęto postępowanie
przygotowawcze, w 1 przypadku
odmówiono wszczęcia postępowania, w 16
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), że czynu nie popełniono,
albo brak jest danych dostatecznie
uzasadniających podejrzenie jego
popełnienia (art. 17 § 1 pkt 1 pkt 1 kpk), czy
też uznania, że społeczna szkodliwość
czynu jest znikoma (art. 17 § 1 pkt 3 kpk).
W 24 przypadkach inspektorzy pracy
występowali o doręczenie uzasadnienia
postanowienia, na podstawie art. 325e §1a
kpk. Na postanowienia prokuratorów
wniesiono do sądów 5 zażaleń, z czego
prokuratura samodzielnie uwzględniła 2,
a kolejne 2 uwzględnił sąd, jako organ II
instancji. Dodatkowo prokuratorzy zawiesili
2 postępowania. W wyniku rozpoznania
zawiadomień składanych przez inspektorów
pracy w roku 2016 prokuratorzy wnieśli 3
akty oskarżenia.

Inspektorzy pracy byli wzywani do
prokuratury w celu przesłuchania ich
w charakterze świadków w 27 przypadkach.
Ponadto, w ubiegłym roku wpłynęło ponad
35 wniosków z sądów pracy o przesłanie
kompletów dokumentacji z kontroli,
w związku z toczącymi się sprawami
z powództwa pracowników przeciwko

pracodawcom. Do Okręgowego
Inspektoratu Pracy w Szczecinie wpłynęło
także 225 pism z prokuratury, policji i sądu
o przesłanie dokumentów. Przesłano kopie
73 dokumentacji pokontrolnych inspektorów
pracy dotyczących wypadków przy pracy.
W ramach współpracy z organami ścigania,
inspektorzy pracy 7 razy występowali do
prokuratury o wgląd do dokumentacji
związanej z wypadkiem, dotyczącej min.
opinii rzeczoznawców i ekspertów, wyników
sekcji zwłok lub zapoznania się
z przesłuchaniami świadków.

W 2016 r. miały miejsce spotkania
z udziałem Okręgowego Inspektora Pracy
w Szczecinie z przedstawicielami
prokuratury i policji. Odbyły się spotkania
w Prokuraturze Rejonowej w Białogardzie,
w Prokuraturze Okręgowej w Koszalinie,
a także w Okręgowym Inspektoracie Pracy
w Szczecinie z przedstawicielem Wydziału
do Walki z Przestępczością Gospodarczą
KWP w Szczecinie.
 W 2016 roku zostało wniesionych 13
powództw o ustalenie istnienia stosunku
pracy, na rzecz 13 osób. Ponadto
inspektorzy pracy w 3 przypadkach wstąpili
do postępowania za zgodą powoda (dot.
3 osób). Jedynie jedna sprawa skierowana
w 2016 r. została zakończona -zawarciem
ugody sądowej.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia
2016 roku po poradę zgłosiło się łącznie
15 851 osób. Dodatkowo, Okręgowy
Inspektorat Pracy w Szczecinie wychodząc
naprzeciw potrzebom zainteresowanych,
w dalszym ciągu udzielał porad prawnych
w wyznaczonych miejscowościach
województwa zachodniopomorskiego
(tj. w siedzibach Urzędów Miast i Gmin
w Pyrzycach i w Goleniowie, w siedzibie
Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność”
i OPZZ w Kołobrzegu oraz w siedzibie
OPZZ w Szczecinku, w Podregionie NSZZ
„Solidarność 80” w Stargardzie
Szczecińskim oraz w siedzibie Domu
Kultury w Choszcznie), a także podczas
organizowanych imprez targowych.
Ponadto porady udzielane były na bieżąco
w kontrolowanych przez inspektorów pracy
zakładach.

Udzielono 15 851 porad, w tym 1222
porady techniczne i 14 629 porad
prawnych. Najliczniejszą grupą porad były
porady dotyczące stosunku pracy – 5344,
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co stanowi 34% ogółu porad. Następną
grupą były zapytania związane z wypłatą
wynagrodzeń i innych świadczeń
związanych z pracą – 2799 (18%), kolejną -

porady dotyczące udzielania urlopów
wypoczynkowych – 1261 (8%) i te związane
z rodzicielstwem – 1266 (8%).

Wykres 2. Tematyka porad prawnych.

W roku bieżącym wzrosło
zainteresowanie pytających zagadnieniami
dotyczącymi nowelizacji kodeksu pracy.
Pytania w szczególności dotyczyły nowości
związanych ze zmianami przepisów prawa
pracy zawartymi m.in. w art. 251 Kodeksu
pracy, wątpliwości interpretacyjnych co do
maksymalnej liczby umów zwartych z tym
samym pracownikiem i maksymalnego
okresu zawieranych po nowelizacji umów,
a także obowiązków pracodawcy
dotyczących informowania Inspekcji Pracy
o zwartych umowach na okres dłuższy niż
33 miesiące.
W celu uzyskania porady, w 2016 roku,
zgłosiły się 62 osoby reprezentujące różne
związki zawodowe. 46 porad zostało
udzielonych w formie ustnej, natomiast w 16
przypadkach związki zawodowe wystąpiły
z zapytaniem na piśmie.

Udzielono łącznie 24 porady związane
z nierównym traktowaniem w zatrudnieniu
i 92 porady, których tematem był mobbing.
Nie odnotowano pytań dotyczących
molestowania. W znacznej większości były
to porady udzielone ustnie, bezpośrednio
lub drogą telefoniczną. Porady pisemne
stanowiły niewielki ułamek udzielonych
informacji. Należy zauważyć, że analiza

pisemnie udzielonych porad wskazuje na
fakt, iż częściej stosowanie mobbingu
dotyczy kobiet. Zaskakuje stosowanie
zachowań zmierzających do poniżenia
pracownika w szkołach, gdzie oczekiwałoby
się większej kultury, ze względu na samą
specyfikę pracy i etos pracy nauczyciela,
a także ze względu na posiadane wyższe
wykształcenie zarówno dyrektorów, jak
i pracowników, które powinno obligować do
wyższego poziomu w zakresie
rozwiązywania sytuacji stresowych, czy
konfliktów.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia
2016 roku do Okręgowego Inspektoratu
Pracy w Szczecinie wpłynęło ogółem 51
wniosków do rejestru zakładowych układów
zbiorowych pracy, w tym:
- 2 wnioski o rejestrację zakładowego

układu zbiorowego pracy,
- 37 wniosków o rejestrację protokołów

dodatkowych do układu,
- 12 wniosków o wpis do rejestru

informacji dotyczących układów.
Wnioski o wpis informacji dotyczyły
w 2 przypadkach – rozwiązania układu,
w 3 przypadkach – rozwiązania organizacji
związkowej, w 1 przypadku – wstąpienia
pracodawcy w prawa strony układu,
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a w 2 przypadkach wstąpienia związku
zawodowego w prawa i obowiązki strony,
odstąpienia od stosowania układu
w 1 przypadku, a w 3 - zmiany nazwy
pracodawcy lub adresu pracodawcy/
organizacji związkowej.
Nie odnotowano przypadków, by Okręgowy
Inspektor Pracy w Szczecinie odmówił
rejestracji układu, protokołu dodatkowego
do układu, czy wpisu informacji.
W 2016 roku zarejestrowano ogółem:
- 2 zakładowe układy zbiorowe pracy,
- 35 protokołów dodatkowych do układu,
- 12 informacji dotyczących układów.
Informacje wpisane do rejestru dotyczyły:
rozwiązania układu - 2, rozwiązania
organizacji związkowych - 3, wstąpienia
organizacji związkowej w prawa i obowiązki
strony układu - 2, wstąpienia pracodawcy
w prawa i obowiązki strony układu - 1,
zawieszenia stosowania układu - 2,
odstąpienia od stosowania układu - 1,
zmiany nazwy lub adresu pracodawcy/
organizacji związkowej - 3.

W roku 2016 udzielono ponad 50 porad
z zakresu prawa układowego. Porady
prawne dotyczące układów zbiorowych
pracy były udzielane telefonicznie oraz
podczas spotkań z pracodawcami
i przedstawicielami zakładowych i między-
zakładowych organizacji związkowych w
siedzibie Okręgowego 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 wpłynęło 7 zgłoszeń
dotyczących sporów zbiorowych.
Zgłoszenia sporów zbiorowych miały
miejsce na skutek przedstawienia
7 pracodawcom przez związki zawodowe
13 żądań. Żadne z żądań zgłoszonych
pracodawcom przez organizacje związkowe
nie było objęte zakresem działania Inspekcji
Pracy, większość z nich dotyczyła spraw
finansowych (żądania podwyżek lub
przeszeregowań), albo zagwarantowania
zatrudnienia, dlatego też nie podejmowano
czynności kontrolnych.
Jednocześnie, w 2016 r. Okręgowy
Inspektorat Pracy w Szczecinie został
powiadomiony o zakończeniu podpisaniem
porozumień 3 sporów zbiorowych.

W 2016 roku wpłynęło 16 wniosków
o wydanie zezwolenia na wykonywanie
pracy lub innych zajęć zarobkowych przez
dziecko, które nie ukończyło 16 roku życia.
Wnioski dotyczyły zatrudnienia
w spektaklach teatralnych (Opera na Zamku
w Szczecinie) oraz filmach (Studio ABM
w Szczecinie). Rozpatrzono pozytywnie
wszystkie wnioski.

Armatorzy jednostek pływających
zwrócili się z 18 wnioskami o dopuszczenie
14 statków śródlądowych do eksploatacji
pod względem bhp. 2 wnioski zostały
wycofane przez wnioskodawców. Wydano
12 orzeczeń o dopuszczeniu statku do
eksploatacji oraz 2 decyzje negatywne
w tym zakresie (w tym przypadku armatorzy
nie ponowili wniosków w 2016 r.).

Zachodniopomorski Państwowy
Wojewódzki Inspektor Sanitarny
w Szczecinie przekazał Okręgowemu
Inspektorowi Pracy w Szczecinie 69 pism,
zawierających 81 wniosków o zajęcie
stanowiska w sprawie wyrażenia zgody na
odstępstwo od przepisów bezpieczeństwa
i higieny pracy, w tym 32 wnioski dotyczyły
odstępstwa od oświetlenia, a 49 wniosków
dotyczyło lokalizacji pomieszczeń stałej
pracy poniżej otaczającego terenu.
Po rozpatrzeniu wniosków Okręgowy
Inspektor Pracy wydał 69 postanowień,
w tym: w zakresie odstępstwa od
oświetlenia - 9 postanowień pozytywnych,
1 postanowienie negatywne, a w przypadku
22 wniosków brak było przesłanek do
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prowadzenia postępowania w sprawie
udzielenia zgody na stosowanie oświetlenia
wyłącznie elektrycznego; w zakresie zgody
na lokalizacje pomieszczeń pracy poniżej
otaczającego terenu - 31 postanowień
pozytywnych, 3 postanowienia negatywne,
a w przypadku 24 wniosków brak było
przesłanek do prowadzenia postępowania
w sprawie udzielenia zgody na stosowanie
oświetlenia wyłącznie elektrycznego.
Brak przesłanek do prowadzenia postępo-
wania przez Okręgowego Inspektora Pracy
dotyczył głównie pomieszczeń, które nie
były pomieszczeniami stałej pracy,
a w przypadku odstępstwa od oświetlenia
nie były pomieszczeniami produkcyjnymi.

W 2016 roku skierowano 7 wniosków 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.

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

W roku 2016 nie podejmowano
wspólnych działań z innymi krajami na
szczeblu regionalnym. Inspektor pracy
z Okręgowego Inspektoratu Pracy
w Szczecinie reprezentował Państwową
Inspekcję Pracy na konferencji European
Port Inspectors (Polska po raz pierwszy
brała udział w spotkaniu). Celem
„Europejskiego Partnerstwa Inspektorów
Portowych” jest:
- umożliwienie stworzenia sieci

europejskich inspektorów portowych,
- wzajemne zapoznanie się inspektorów

z metodami pracy kolegów,
- wymiana praktycznych informacji

i doświadczeń,
- ograniczenie różnic i poprawa

koordynacji prac,

- poprawa i wzmocnienie międzynarodo-
wej współpracy w dziedzinie kontroli.

 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.

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 30 spotkań
z funkcjonariuszami Placówek Straży
Granicznej w Szczecinie i w Świnoujściu.
Kontaktował się także telefoniczne
w sprawach kontroli, z placówkami
Morskiego Oddziału Straży Granicznej
w Kołobrzegu oraz z Nadodrzańskim
Oddziałem Straży Granicznej w Poznaniu.
Przeprowadzono również wspólne kontrole
ze Strażą Graniczną. Wyznaczony
koordynator podejmował temat dostępu
inspektorów pracy do systemu POBYT.
Z uwagi jednak na obowiązujące
zarządzenie Komendanta Głównego Straży
Granicznej każdorazowo niezbędne jest
pisemne wystąpienie przez organy
Państwowej Inspekcji Pracy do Dyrektora
Zarządu Granicznego Komendy Głównej
Straży Granicznej z wnioskiem
o udostępnienie stosownych informacji.
W roku 2016 tylko w jednym przypadku
skierowano wniosek o pisemne
potwierdzenie okresów pobytu cudzoziemek
w Polsce i za granicą dla celów
postępowania dowodowego przed sądem
karnym.

Współpraca z Policją, w tym z Wydziałem
do Walki z Przestępczością
Gospodarczą.

Okręgowy Inspektor Pracy spotykał się
Naczelnikiem Wydziału do Walki
z Przestępczością Gospodarczą Komedy
Wojewódzkiej Policji oraz wyznaczonym do
współpracy funkcjonariuszem policji.
Podczas 4 spotkań omawiano zagadnienia
dotyczące bieżącej współpracy,
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w szczególności wspólnych działań na
terenie budowy – remontu ratusza
w jednej z miejscowości województwa
zachodniopomorskiego oraz problemów
w firmach działających na terenie portu.

Okręgowy Inspektor Pracy spotkał się
także z Naczelnikiem Wydziału do Walki
z Korupcją KWP. Podczas spotkania
omawiano możliwość organizacji szkolenia
dla inspektorów pracy. W roku 2016 r.
inspektorzy pracy przeprowadzili 5 kontroli
wspólnie z Policją.

Współpraca z Prokuraturą.
Okręgowy Inspektor Pracy w Szczecinie

spotykał się z prokuratorami Prokuratury
Okręgowej w Koszalinie oraz Prokuratury
Rejonowej w Białogardzie. Omawiano
zagadnienia dotyczące bieżącej współpracy
oraz obszarów współpracy na przyszłość.
Wyznaczono osoby do bezpośredniej
współpracy ze strony Inspekcji
i Prokuratury. Ustalono, że prokurator
Prokuratury Okręgowej w Koszalinie będzie
uczestniczył w szkoleniu wewnętrznym dla
inspektorów pracy, które odbyło się
w listopadzie 2016, w Luboradzy.
Współpraca z prokuraturą polegała również
na przesyłaniu na wniosek prokuratorów,
dokumentacji dotyczącej ustalania
okoliczności i przyczyn wypadków przy
pracy.

Współpraca z Państwową Inspekcją
Sanitarną

Okręgowy Inspektor Pracy, spotkał się
z Zachodniopomorskim Państwowym
Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym.
Podsumowano współpracę za rok 2015,
omawiano sprawy bieżące, w szczególności
dotyczące opiniowania odstępstw.

Do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej przesłano 10 pism
informujących o wynikach kontroli,
w szczególności w zakresie nadzoru nad
chemikaliami.

Współpraca z ZUS
W 2016 r. Okręgowy Inspektor Pracy

w Szczecinie spotkał się 4 -krotnie
z 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 współpracę
w zakresie działań prewencyjnych,
tj. wspólnie organizowanych obchodów
Dnia Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy
oraz udziału ZUS w Gali podsumowującej
programy prewencyjne Inspekcji Pracy.

Współpraca z Urzędem Dozoru
Technicznego i Transportowym Dozorem
Technicznym

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 2016 przesłali do UDT 89 pism
informujących o nieprawidłowościach
w zakresie eksploatacji urządzeń
podlegających dozorowi, w szczególności
użytkowania tych urządzeń bez decyzji
UDT.

Z inicjatywy Transportowego Dozoru
Technicznego Oddział w Poznaniu odbyło
się spotkanie Okręgowego Inspektora Pracy
w Szczecinie z dyrektorem Oddziału TDT
w Poznaniu. Omawiano problemy, jakie
inspektorzy TDT napotkali podczas kontroli
jednej z firm z województwa
zachodniopomorskiego. Transportowy
Dozór Techniczny poinformowano
w 3 przypadkach o stwierdzonych
nieprawidłowościach.

Współpraca z Urzędem Transportu
Kolejowego

W roku 2015 Urząd Transportu
Kolejowego przekazał do OIP Szczecin
2 pisma informujące o wypadkach
kolejowych polegających na wykolejeniu się
wagonów na wywrotnicy. W wypadkach nie
ucierpieli pracownicy. W związku
z otrzymanymi pismami, w marcu 2016 r.
przeprowadzono w tym przedmiocie
kontrolę w zakresie bezpieczeństwa
i higieny pracy. O wynikach kontroli, w tym
o nieprawidłowościach powiadomiono UTK
Oddział Terenowy w Poznaniu.

Współpraca z Inspekcją Handlową
 Okręgowy Inspektor Pracy w Szczecinie
spotkał się z Wojewódzkim Inspektorem
Inspekcji Handlowej. Spotkanie poświęcone
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było bieżącej współpracy oraz omówieniu
metodyki postępowania obu organów
w stosunku do wyrobu o nazwie: urządzenie
do permanentnego makijażu, o którym
informacja przekazana została z Wielkiej
Brytanii.

Współpraca z Nadzorem Budowlanym
 W wyniku stwierdzenia zagrożeń
w obiektach budowlanych oraz braku
dokonania przeglądów lub nieterminowych
przeglądów obiektów budowlanych,
inspektorzy pracy przesłali 10 pism do
jednostek Powiatowego Nadzoru
Budowlanego.

Rada ds. Bezpieczeństwa Pracy
w Budownictwie

Zachodniopomorska Rada ds.
Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie
przy Okręgowym Inspektorze Pracy zebrała
się w grudniu 2016 r. Podsumowała
wspólne działania podjęte w roku 2016,
w szczególności spotkania, w tym także
seminarium dla pracodawców i przedsię-
biorców z branży budowlanej, szkolenia dla
firm budowlanych oraz działania
prewencyjne dla uczniów szkół
budowlanych.
Podczas spotkania Rady zaplanowano
działania prewencyjne na rok 2017, w tym
seminarium dla studentów/absolwentów
kierunku budownictwa i architektury oraz
upowszechnianie wiedzy i nowoczesnych
rozwiązań dotyczących bhp w budownictwie
w ramach „Akademii Dobrego Rzemiosła”
działającej przy Północnej Izbie
Gospodarczej w Szczecinie.
Oprócz spotkania Rady w pełnym składzie
odbywały się indywidualne spotkania z jej
członkami w siedzibie OIP.

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego
 W roku 2016 spotkanie Rady
zorganizowane przez Urząd Marszałkowski
odbyło się 11 kwietnia na Zamku Książąt
Pomorskich. W posiedzeniu uczestniczył
Okręgowy Inspektor Pracy w Szczecinie,
który przedstawił sprawozdanie
z działalności Okręgowego Inspektoratu
Pracy w Szczecinie za rok 2015. Podczas
Rady konsultowano także Regionalny
Program Działań na Rzecz Zatrudnienia.
Powołano zespoły problemowe do spraw

zdrowia, przemysłu stoczniowego oraz
energetyki.

Współpraca z innymi organami,
urzędami, stowarzyszeniami
- poinformowano Urząd Morski w Słupsku

i Polski Rejestr Statków o obniżonej
wysokości nadburcia na jednym z kutrów
rybackich;

- w 3 przypadkach poinformowano
Państwową Straż Pożarną
i w 2 przypadkach Wojewódzką
Inspekcję Ochrony Środowiska
o stwierdzonych nieprawidłowościach,
zgodnie z kompetencjami urzędów;

- na wniosek Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych przeprowadzono
kontrolę podmiotu zatrudniającego osoby
niepełnosprawne i poinformowano
przedstawicieli funduszu o wynikach
kontroli;

- w wyniku przesłania przez właściwych
starostów 40 wniosków o wydanie opinii
w sprawie tworzonych 43 stanowisk
pracy dla osób niepełnosprawnych
przeprowadzono kontrole i wydano
stosowne postanowienia; starostów
informowano także o nieprawidło-
wościach stwierdzonych w zakresie
zatrudniania osób bezrobotnych; łącznie
przesłano 51 pism;

- ze starostami i wójtami
współpracowano także podczas
organizowanych akcji promocyjnych, np.
„Na fali pierwszej pracy”, konferencji nt.
legalności zatrudnienia i konkursów
organizowanych dla dzieci, młodzieży
i sołtysów z obszarów wiejskich;

- w ramach współpracy z zakresu
legalności zatrudnienia obywateli
polskich i cudzoziemców podejmowano
działania wspólnie z urzędami pracy,
przeprowadzono 7 kontroli na wniosek
PUP i powiadomiono PUP o wynikach
kontroli w 15 przypadkach,
a w 3 przypadkach przesłano informacje
do WUP. Doszło także do wspólnego
spotkania, którego treścią było ustalenie
zasad współpracy w zakresie wymiany
informacji o cudzoziemcach
zatrudnionych i wykonujących pracę na
innej podstawie niż stosunek pracy
w podmiotach kontrolowanych przez
inspektorów pracy;
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- w ramach współpracy nawiązanej
z Federacją Stowarzyszeń Naukowo-
Technicznych NOT Okręgowy Inspektor
Pracy spotkał się w styczniu 2016 r.
z Prezesem FSNT NOT. Podsumowano
dotychczasową współpracę,
w szczególności uczestnictwo
inspektorów pracy w działaniach
stowarzyszenia na rzecz studentów
(szkolenia, prelekcje) oraz nakreślono
nowe obszary możliwej współpracy;

- w roku 2016, jak w latach poprzednich
Okręgowy Inspektorat Pracy
współpracował z Ogólnopolskim
Stowarzyszeniem Pracowników
Służby BHP Oddział w Szczecinie oraz
Oddział w Koszalinie. Inspektorzy BHP
z oddziału szczecińskiego organizują
swoje spotkania na terenie Okręgowego
Inspektoratu Pracy w Szczecinie;

- Okręgowy Inspektor Pracy spotkał się z:
· dyrektorem Urzędu Kontroli

Skarbowej w Szczecinie,
· Wojewodą Zachodniopomorskim

oraz Wicewojewodą,
Wiceprezydentem Szczecina,
Sekretarzem Miasta Szczecina,
Naczelnikiem Wydziału Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Miasta
w Szczecinie;

· Prezesem Korporacji Kominiarzy
Polskich Oddział w Szczecinie;

· Przedstawicielami
Zachodniopomorskiej Izby Rzemiosła
i Przedsiębiorczości;

· Prezesem Zarządu Pracodawców
Pomorza Zachodniego „Lewiatan”
(spotkanie okazji 10- lecia
zachodniopomorskiego oddziału
stowarzyszenia).

 Ważna, ze względu na rolę związków
zawodowych w procesie ochrony pracy była
współpraca z przedstawicielami partnerów
społecznych.
Okręgowy Inspektor Pracy i jego zastępcy
spotykali się wielokrotnie z przedstawi-
cielami ponadzakładowych struktur
organizacji związkowych, m.in. z
Mieczysławem Jurek Przewodniczącym
Zarządu Regionu Pomorza Zachodniego
NSZZ „Solidarność”; Henrykiem
Koniecznym Przewodniczącym Zarządu
Regionu Pomorza Zachodniego ONZZ
„Solidarność 80” ; Jarosławem Lange
Przewodniczącym NSZZ „Solidarność

Wielkopolska”, Stanisławem Barylukiem
Wiceprzewodniczącym Rady Województwa
Zachodniopomorskiego OPZZ, Teresą
Tomczyszyn Przewodniczącą Związku
Zawodowego „Budowlani” Oddział
Szczecin. Z kolei kierownik Oddziału OIP
w Koszalinie spotkał się ze Sławomirem
Majchrzakiem Przewodniczącym Zarządu
Regionu Koszalińskiego „Pobrzeże”, Janem
Dobrzyniakiem Przewodniczącym
Międzypowiatowej Rady OPZZ.
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.

W ramach współpracy przeprowadzono
także szereg szkoleń dla członków
organizacji związkowych, np. Związku
Nauczycielstwa Polskiego w Koszalinie,
Międzyzakładowej Organizacji Związkowej
NSZZ „Solidarność 80” ZEDO, Zarządu
Okręgu Zachodniopomorskiego Związku
Zawodowego „Budowlani”, Zarządu
Wojewódzkiego Ogólnopolskiego
Pracowniczego Związku Zawodowego
„Konfederacja Pracy”.

Na wniosek organizacji związkowych
inspektorzy pracy prowadzili także
szkolenia dla społecznych inspektorów
pracy.
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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. Celem kontroli było też
sprawdzenie skuteczności środków
profilaktycznych, podejmowanych przez
pracodawców, zapobiegających podobnym
wypadkom w przyszłości oraz kontrola
spójności środków profilaktycznych,
podejmowanych 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 niektórych zdarzeniach wypadkowych
brali udział pracownicy świadczący pracę
na rzecz kilku różnych firm, w niektórych
wypadkach sprzęt techniczny, przy udziale,
którego wydarzył się wypadek stanowił
własność innego przedsiębiorcy. W takich
przypadkach prowadzono kontrole
jednocześnie w kilku podmiotach.

W roku 2016 do Okręgowego
Inspektoratu Pracy w Szczecinie zgłoszono
214 wypadków i zdarzeń potencjalnie
wypadkowych, w których poszkodowane
zostały 263 osoby.
Zgłoszono o 19 zdarzeń mniej, niż w roku
2015 i  o 31 wydarzeń mniej, niż w roku
2014.

Liczba poszkodowanych w zgłoszonych
wypadkach nieznacznie zmalała. Była
mniejsza o 3, niż w roku 2015 i  o 54
mniejsza, niż w roku 2014.

Wykres 3. Liczba wypadków zgłoszonych do OIP w Szczecinie w latach 2012-2016.
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W roku 2016 nastąpił nieznaczny
spadek ogólnej liczby zgłoszonych
wypadków. Nieznacznie spadła liczba
zgłoszonych wypadków śmiertelnych z 33
w roku 2015, do 32 w  roku 2016. Należy
wskazać, że liczba zgłoszonych wypadków
śmiertelnych w roku 2016 pozostaje
mniejsza o 12, w stosunku do 44 wypadków
śmiertelnych zgłoszonych w roku 2014.
Liczba zgłoszonych wypadków ciężkich
również nieznacznie zmniejszyła się, bo
o 9, w stosunku do roku 2015.
Zgłoszenia dotyczyły:
- 32 wypadków śmiertelnych;
- 66 wypadków ciężkich;
- 25 wypadków zbiorowych,
- 88 wypadków lekkich,
- 3 wydarzeń potencjalnie wypadkowych.
Informacje o zdarzeniach uzyskiwane były
od:
- Policji – 140 (tj. 65%);
- pracodawców – 60 (28%);
- poszkodowanych – 4 (2 %);
-  z innych źródeł (rodzina, oficer dyż. JWP)

– 4 (2%);
- inspektorów pracy podczas kontroli –

2 (1 %);
- innego OIP – 1 (0,5 %);
- prokuratury – 1 niezgłoszony przez

pracodawcę (0,5 %);
- mediów – 1 (0,5 %);
- pogotowia ratunkowego – 1 (0,5 %).
Pracodawcy w 6 przypadkach nie dopełnili
obowiązku niezwłocznego powiadomienia
Okręgowego Inspektora Pracy w Szczecinie
o zaistniałych wypadkach, podlegających
obowiązkowi zgłoszenia. W kilku
przypadkach, Okręgowy Inspektorat Pracy
w Szczecinie został powiadomiony
o wypadkach zrównanych z wypadkami
przy pracy, tj. o zdarzeniach drogowych
podczas podróży służbowej (delegacji).
Po wstępnym rozpoznaniu zdarzenia,
odstąpiono od badania 105 wypadków,
w tym:
- 17 zdarzeń ze skutkiem śmiertelnym,

w tym: 11 tzw. nagłych przypadków
medycznych (zawał serca, niewydolność

krążeniowo-oddechowa), 4 wypadków
komunikacyjnych, 1 wypadku
przedsiębiorcy oraz 1 zgłoszonego przez
Policję wypadku obywatela innego
państwa, na statku obcej bandery,
podczas rozładunku statku w porcie;

- 4 wydarzeń ze skutkiem ciężkim, w tym:
1 nagłego przypadku medycznego,
2 wypadków samych przedsiębiorców,
1 zgłoszenia, którego w wyniku
rozpoznania, nie potwierdzono;

- 6 wypadków zbiorowych komunikacyj-
nych, tj. wypadków drogowych;

- 78 wypadków lekkich.

Wypadki zbadane.

W roku 2016 inspektorzy pracy
zbadali 77 wypadków przy pracy, które
wydarzyły się, w okresie od 1 stycznia do
31 grudnia 2016 r. w  tym 3 wydarzenia
potencjalnie wypadkowe (bez obrażeń
pracowników) i 3 wydarzenia wypadkowe,
którym uległy osoby niepodlegające
ubezpieczeniu wypadkowemu.
Biorąc pod uwagę wypadki zbadane, które
wydarzyły się jeszcze w roku 2015,
inspektorzy pracy zbadali w roku 2016,
łącznie 90 wypadków, w wyniku których 13
osób poniosło śmierć, 27 doznało
ciężkich obrażeń ciała, a 75 doznało
obrażeń zakwalifikowanych, jako lekkie
uszkodzenie ciała, powodujące czasową
niezdolność do pracy.
Łącznie, w zbadanych wypadkach,
poszkodowanych zostało 115 osób.
W wypadkach zbadanych, zaistniałych od
1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku
poszkodowanych zostało 100 osób, w tym
11 osób poniosło śmierć, 23 osoby
doznały ciężkich obrażeń ciała, a 66 osób
doznało lekkich obrażeń ciała.

Liczba wypadków zbadanych w roku
2016, w stosunku do roku 2015 zmniejszyła
się. W roku 2015, zbadano 119 wypadków
przy pracy, w których poszkodowanych
zostało 128 osób.
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Wykres 4. Zestawienie zbadanych wypadków przy pracy i osób poszkodowanych w latach
2012-2016.

Pod względem liczby poszkodowanych
we wszystkich zbadanych w roku 2016
wypadkach, dominują 2 sekcje gospodarki
narodowej, przetwórstwo przemysłowe
i budownictwo. Kolejne miejsca z nieco
mniejszą liczbą poszkodowanych

w wypadkach, zajmują: transport
i składowanie oraz handel i naprawy.
Największą liczbę wypadków z ofiarami
śmiertelnymi, odnotowano w sekcjach:
przetwórstwo przemysłowe, transport
i gospodarka magazynowa, budownictwo.

Wykres 5. Poszkodowani w wypadkach zbadanych w OIP w Szczecinie w latach 2012-2016
według sekcji gospodarki narodowej.
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Pod względem liczby poszkodowanych
we wszystkich zbadanych w roku 2016
wypadkach, dominują 2 sekcje gospodarki
narodowej, przetwórstwo przemysłowe
i budownictwo. Kolejne miejsca z nieco
mniejszą liczbą poszkodowanych
w wypadkach, zajmują: transport
i składowanie oraz handel i naprawy.
Największą liczbę wypadków z ofiarami
śmiertelnymi, odnotowano w sekcjach:
przetwórstwo przemysłowe, transport
i gospodarka magazynowa, budownictwo.

Przeprowadzono 96 kontroli
dotyczących ustalania okoliczności
i przyczyn wypadków osób ubezpieczonych,
3 kontrole w związku z wypadkami osób
niepodlegających ubezpieczeniu
wypadkowemu i 3 kontrole w związku
z wydarzeniami potencjalnie wypadkowymi,
w których nie doszło do obrażeń osób
świadczących pracę.
Łącznie, w ramach badania okoliczności
i przyczyn wypadków przeprowadzono 99
kontroli.

Ponadto przeprowadzono 25 kontroli,  w
zakładach pracy związanych z zaistniałymi
wypadkami poprzez udział w zdarzeniach
np. sprzętu lub pracowników, którzy
obrażeń nie doznali oraz w zakładach, w
których zdarzenia nie zostały uznane przez
zespół powypadkowy za wypadek przy
pracy.

W wyniku stwierdzonych podczas
kontroli nieprawidłowości, wydano środki
prawne dla ograniczenia zagrożeń
bezpośrednio związanych z badanym
zdarzeniem.
Wydano:
- 34 decyzje nakazowe ustne;
- 138 decyzji nakazowych pisemnych;
Wśród wydanych decyzji były:
- 4 decyzje zakazujące wykonywania prac;
- 3 decyzje nakazujące wstrzymanie prac;
- 22 decyzje nakazujące wstrzymanie

eksploatacji maszyn lub urządzeń
technicznych;

- 1 decyzja nakazująca skierowanie
1 pracownika do innych prac;

- 14 decyzji nakazujących ustalenie
przyczyny i okoliczności wypadku przy
pracy.

Do pracodawców skierowano 68 wystąpień
zawierających 182 wnioski.

Zakres przedmiotowy decyzji
inspektorów pracy.
Wydane przez inspektorów pracy decyzje
nakazowe dotyczyły głównie:
• 51 (29,7 %) nieprawidłowości przy

eksploatacji maszyn i urządzeń
technicznych, w tym:
- 20 (11,6 %) niewłaściwych osłon lub

urządzeń zabezpieczających;
- 10 (5,8 %) nieutrzymywania maszyn

i urządzeń technicznych w stanie
sprawności technicznej, zapewnia-
jącej bezpieczne użytkowanie;

- 10 (5,8 %) braku lub niewłaściwie
opracowanych instrukcji bhp,
dotyczących obsługi maszyn i innych
urządzeń technicznych;

- 4 (2,3 %) braku okresowych kontroli
stanu technicznego maszyn;

- 7 (4,1 %) innych nieprawidłowości,
w zakresie spełnienia wymagań
minimalnych przez maszyny
i urządzenia techniczne;

• 38 (22,1 %) nieprawidłowości w zakresie
organizacji stanowisk pracy, procesów
pracy i procesów technologicznych,
w tym;
- 10 (5,8 %) braku lub niewłaściwie

opracowanych instrukcji, dotyczących
stosowanych w zakładzie procesów
technologicznych, instrukcji
wykonywania prac związanych
z zagrożeniami wypadkowymi;

- 7 (4,1 %) braku lub niewłaściwego
zabezpieczenia stanowisk pracy na
wysokości;

- 5 (2,9 %) braku wykazu prac
szczególnie niebezpiecznych;

- 5 (2,9 %) prowadzenia prac
budowlanych bez instrukcji lub
niezgodnie z instrukcją bezpiecznego
wykonywania robót;

- 2 (1,2 %) nieprawidłowości w zakresie
przebiegu procesu technologicznego;

- 2 (1,2 %) braku instrukcji postępo-
wania z materiałami niebezpiecznymi;

- 2 (1,2 %) niewłaściwego składowania
materiałów;

- 5 (2,9 %) innych nieprawidłowości
w zakresie organizacji procesów
pracy;

• 29 (16,9 %) nieprawidłowości w zakresie
bezpiecznej organizacji pracy, w tym:
- 12 (7,0 %) nieuwzględnienia w ocenie

ryzyka zawodowego wszystkich
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czynników szkodliwych
i niebezpiecznych w środowisku
pracy;

- 7 (4,1%) braku oceny ryzyka
zawodowego na stanowiskach pracy;

- 3 (1,7 %) braku okresowej oceny lub
weryfikacji oceny ryzyka zawodowego
na stanowiskach, na których
występowały niebezpieczne czynniki
chemiczne;

- 2 (1,2 %) niewłaściwej organizacji
służby BHP w zakładach;

- 2 (1,2 %) braku koordynatora,
sprawującego nadzór nad
bezpieczeństwem i higieną pracy przy
wykonywaniu prac w jednym miejscu
przez pracowników zatrudnionych
przez różnych pracodawców;

- 3 (1,7 %) innych nieprawidłowości
w zakresie organizacji bezpiecznej
pracy;

• 18 (10,5 %) nieodpowiedniego
przygotowania pracowników do
wykonywania pracy, w tym:
- 7 (4,1 %) braku lub niewłaściwie

przeprowadzonych szkoleń
wstępnych – instruktażu
stanowiskowego;

- 4 (2,3 %) braku lub niewłaściwie
opracowanych programów szkoleń
wstępnych pracowników;

- 3 (1,7 %) braku wstępnych
profilaktycznych badań lekarskich
pracowników;

- 4 (2,3 %) innych nieprawidłowości
w zakresie przygotowania
pracowników do wykonywania pracy;

• 12 (7,0 %) organizacji transportu
wewnątrzzakładowego,

w tym;
- 5 (2,9 %) braku lub niewłaściwie

opracowanych zasad ruchu na
drogach wewnątrzzakładowych;

- 2 (1,2 %) braku lub nieodpowiednich
instrukcji postępowania przy ręcznych
pracach transportowych;

- 5 (2,9 %) innych nieprawidłowości
w transporcie wewnątrzzakładowym;

• 7 (4,1 %) nieprawidłowości w zakresie
wyposażenia pracowników w środki
ochrony indywidualnej, odzież i obuwie
robocze;

• 6 (3,5 %) nieprawidłowości w zakresie
braku okresowej analizy wypadków przy
pracy;

• 6 (3,5 %) nieprawidłowości w zakresie
stanu obiektów budowlanych
i pomieszczeń pracy, w tym
niewłaściwego znakowania miejsc
niebezpiecznych;

• 5 (2,9 %) nieprawidłowości w zakresie
eksploatacji urządzeń
elektroenergetycznych.

Inspektorzy pracy badając okoliczności
i przyczyny wypadków przy pracy
sprawdzali, czy zagrożenia, których
aktywacja doprowadziła do zaistnienia
wypadku zostały zidentyfikowane
w dokonanej przez pracodawcę ocenie
ryzyka zawodowego. Sprawdzano również,
czy wnioski profilaktyczne podejmowane
w związku z zaistniałymi wypadkami były
spójne z wnioskami wynikającymi z oceny
ryzyka zawodowego.
 W wyniku dokonanej analizy wydano 12
decyzji, dotyczących uwzględnienia
w ocenie ryzyka zawodowego konkretnych,
ujawnionych zagrożeń, których aktywacja
doprowadziła do wypadków, 7 decyzji
wydano w przypadkach, w których
pracodawcy w ogóle nie dokonali oceny
ryzyka zawodowego, 3 decyzje wydano
w przypadkach, gdy pracodawcy nie
dokonali aktualizacji oceny ryzyka
zawodowego na stanowiskach pracy, na
których występowały niebezpieczne
czynniki chemiczne. Decyzje dotyczące
oceny ryzyka zawodowego stanowiły blisko
16 % ogółu decyzji wydanych w wyniku
badania okoliczności i przyczyn wypadków.
Wniosków, dotyczących nieprawidłowości
w zakresie oceny ryzyka zawodowego
wydano 19 (10,4 %), w tym 5 wniosków
dotyczyło identyfikacji zagrożeń,
3 okresowej aktualizacji oceny ryzyka
zawodowego.
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Wykres 6. Zakres przedmiotowy decyzji i wniosków inspektorów pracy, wydanych w wyniku
badań okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.

W roku 2016, inspektorzy pracy
badający okoliczności i przyczyny
wypadków przy pracy, w 7 przypadkach,
w związku ze stwierdzonymi 12 wykrocze-
niami przeciwko prawom pracownika,
kierowali wnioski do sądu o ukaranie osób
winnych wykroczeń. Wykroczenia zawarte
we wnioskach dotyczyły:
- 3 (25%)nieprawidłowości przy realizacji

prac szczególnie niebezpiecznych,
w tym: 2- braku nadzoru na organizacją
i wykonywaniem prac szczególnie
niebezpiecznych; 1 – niewłaściwej
organizacji prac szczególnie
niebezpiecznych na wysokości;

- 2 (16,7%) nieprzestrzegania przepisów
bhp przy organizacji stanowisk pracy;

- 1 (8,3%) niepowiadomienia okręgowego
inspektora pracy o zbiorowym wypadku
przy pracy;

- 1 nieprzeprowadzenia oceny ryzyka
zawodowego na stanowisku, na którym
doszło do wypadku;

- 1 prowadzenia robót budowlanych bez
instrukcji bezpiecznego wykonywania
robót;

- 1 nieprawidłowości przy magazynowaniu
i składowaniu;

- 1 nieutrzymywaniu obrabiarki do drewna,
na której doszło do wypadku, w stanie
sprawności technicznej, zapewniającej
bezpieczne użytkowanie;

- 1 eksploatacji maszyny niezgodnie
z instrukcją użytkowania;

- 1 niepoddania poszkodowanego
pracownika szkoleniom wstępnym –
instruktażowi stanowiskowemu.

Na dzień sporządzania informacji zbiorczej
z realizacji tematu, w sądach zapadły
rozstrzygnięcia w 4 sprawach. Orzeczono
kary grzywny w łącznej wysokości
11 000 zł.
 Ponadto, w wyniku przeprowadzonych
kontroli, pracodawców i pracowników
nadzoru, którzy w wyniku niedopełnienia
obowiązków doprowadzili do naruszeń
przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny
pracy, co w skutkach doprowadziło do
wypadków przy pracy, ukarano 54
mandatami, w łącznej wysokości 71 300 zł,
za 118 wykroczeń.

Wykroczenia, w sprawie których
zastosowano mandaty, głównie dotyczyły:
- 43 (36,4%) nieprawidłowości w zakresie

organizacji procesów pracy i procesów
technologicznych;
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- 31 (26,3%) nieprawidłowości w zakresie
eksploatacji maszyn i urządzeń
technicznych, w tym 16 (13,6%) braku
lub niewłaściwych urządzeń ochronnych;

- 19 (16,1%) nieprawidłowości w zakresie
przygotowania pracowników do pracy,
w tym 8 (6,8%) nieprzeprowadzenia
szkolenia wstępnego na stanowisku
pracy przed dopuszczeniem do pracy;

- 7 (5,9%) organizacji bezpiecznej pracy,
w tym 4 (3,4%) braku lub niewłaściwie
przeprowadzonej oceny ryzyka
zawodowego, 2 (1,7%) braku lub
niewłaściwej organizacji służby BHP;

- 6 (5,1%) nieprawidłowości przy pracach
związanych z eksploatacją urządzeń
energetycznych;

- 5 (4,2%) nieprawidłowości przy
organizacji transportu wewnątrz
zakładowego;

- 7 (5,9%) innych naruszeń przepisów
bhp.

W związku ze stwierdzeniem w czasie, co
najmniej 2 kolejnych kontroli, rażącego
naruszenia przepisów bezpieczeństwa
i higieny pracy, skierowano do Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych 7 wniosków o
podwyższenie na najbliższy rok składkowy,
stopy procentowej składki na ubezpieczenie
wypadkowe o 100 %.

Podczas kontroli, sprawdzano także
poprawność sporządzenia przez
pracodawców 94 deklaracji ZUS – IWA,
niezbędnych do ustalenia wysokości składki
na ubezpieczenie wypadkowe. W 11
przypadkach stwierdzono błędne
zamieszczenie danych do ustalenia
wysokości składki na ubezpieczenie
wypadkowe i pisemnie poinformowano
o nieprawidłowościach Zakład Ubezpieczeń
Społecznych.

Nieprawidłowości dotyczyły głównie
zaniżania liczby zatrudnionych
w warunkach zagrożenia - 7 przypadków.
W 4 przypadkach nieprawidłowo wskazano
informację o liczbie poszkodowanych
w wypadkach.

Inspektorzy pracy realizujący czynności
kontrolne w ramach badania wypadków
przy pracy, udzielili 122 porady prawne oraz
369 porad z zakresu technicznego
bezpieczeństwa pracy.
W siedzibie OIP w Szczecinie udzielono
314 porad dotyczących wypadków przy

pracy w tym: 304 porady telefoniczne i 10
pisemnych.

W roku 2016 do Okręgowego
Inspektoratu Pracy w Szczecinie, wpłynęło
225 pism:
- 110 z Prokuratury;
- 100 z Policji;
- 11 z sądu;
- 2 z Izby Morskiej przy Sądzie

Okręgowym w Szczecinie;
- 1 z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
- 1 z Żandarmerii Wojskowej,
w których ww. organy poinformowały
o podjęciu czynności w sprawach
wypadków przy pracy i jednocześnie
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 73
dokumentacji pokontrolnych inspektorów
pracy, dotyczących wypadków, w tym:
- do Prokuratury 60 dokumentacji;
- do sądu 9 dokumentacji;
- do ZUS 2 dokumentacje;
- do Policji 1 dokumentację;
- do Izby Morskiej 1 dokumentację.
W ramach współpracy z organami ścigania,
inspektorzy pracy 9 razy występowali do
Prokuratury, o wgląd do dokumentacji
związanej z wypadkiem, w celu zapoznania
się z opinią rzeczoznawców i ekspertów,
wynikami sekcji zwłok lub zapoznania się
z przesłuchaniami świadków.

W Okręgowym Inspektoracie Pracy
w Szczecinie, w roku 2016,
przeprowadzono szereg działań
prewencyjnych, dla ograniczenia zagrożeń
wypadkowych w zakładach. Działania miały
na celu przekazanie pracodawcom wiedzy
dotyczącej zasad oceny ryzyka
zawodowego, prawidłowego określania
przyczyn i okoliczności wypadków przy
pracy, monitorowania skuteczności
stosowanych środków zapobiegawczych.

16.04.2016 r. odbyło się szkolenie na
temat działalności prewencyjnej OIP
w Szczecinie, skierowanej do pracodawców
branży budowlanej. Uczestnikom szkolenia
przekazano informacje na temat wypadków
przy pracy w branży budowlanej, które
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wydarzyły się na terenie działania
województwa zachodniopomorskiego.
Szkolenie przeprowadzono na wniosek
Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa, podczas targów
Bud-Gryf w Szczecinie. W szkoleniu udział
wzięło 20 pracodawców.

20.05.2016 r. odbyło się w siedzibie
Inspektoratu szkolenie, podczas którego
omówiono przykłady wypadków przy pracy
w branży budowlanej, jakie wydarzyły się na
terenie działania OIP w Szczecinie.
Szkolenie przeprowadzono na wniosek
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia
Pracowników Służby BHP Oddział
Szczecin. W spotkaniu uczestniczyło 25
osób.

W dniach 25-29.04.2016 r. przedsta-
wiciel Inspektoratu uczestniczył w kolejnej
edycji Tygodnia Bezpieczeństwa. Firmy
sygnatariusze „Porozumienia dla
Bezpieczeństwa w Budownictwie”,
prowadzące prace budowlane na terenie
województwa, zwróciły się z prośbą
o przeprowadzenie szkoleń na ich
budowach. Szkolenia prowadzono na 15
budowach (15 szkoleń) dla 5 firm,
sygnatariuszy porozumienia.
W szkoleniach, uczestniczyło łącznie 232
pracowników, zatrudnionych w 93 firmach
podwykonawczych na tych budowach.
Podczas szkoleń inspektorzy pracy
przedstawiali informacje dotyczące
stwierdzanych na budowach
nieprawidłowości, statystyki obrazujące
skalę problemu wypadków przy pracy oraz
ich przyczyn, omawiano przykładowe
wypadki przy pracy. Wskazywano na
możliwość bezpłatnego korzystania
z opracowanych przez Państwową
Inspekcję Pracy publikacji, w tym z listy
kontrolnej dedykowanej dla małych firm
budowlanych.

W dniu 13.09.2016 r. w Hotelu „Nad
Jeziorem” w Chociwlu, odbyło się szkolenie
dla społecznych inspektorów pracy
z przedsiębiorstwa Animex Sp. z o. o sp. k.
Oddział w Szczecinie. Tematyka szkolenia
obejmowała: rolę społecznych inspektorów

pracy w postępowaniu powypadkowym,
ocenę ryzyka zawodowego, zagrożenia
związane z obsługą maszyn przemysłowych
oraz zmiany w przepisach prawa pracy.
W szkoleniu udział wzięło 14 społecznych
inspektorów pracy.

W dniu 16.09.2016 r. w Pogorzelicy
odbyło się szkolenie dla 22 społecznych
inspektorów pracy zatrudnionych
w zakładach IKEA Industry Poland.
Tematem szkolenia było bezpieczeństwo
przy obróbce drewna oraz badanie
przyczyn i okoliczności wypadków przy
pracy.

W dniu 16.12.2016 r. na prośbę firmy
Backer OBR w Pyrzycach, odbyło się
szkolenie, dotyczące wypadków przy pracy.
Uczestniczyli w nim przedstawiciele
3 pracodawców: Backer OBR, Radiometer
Sp. z o.o. w Stargardzie, Ikea Industry Sp.
z o.o. w Resku oraz 17 pracowników
zatrudnionych w ww. firmach.

Do 70 przedsiębiorców, prowadzących
działalność gospodarczą w zakresie
rybołówstwa rozesłano pisma prewencyjne,
w związku ze zbiorowym wypadkiem przy
pracy, do jakiego doszło w porcie.
Pracownicy uczestniczący w rozładunku
ryby przeznaczonej na paszę doznali
zatrucia siarkowodorem. W piśmie
poinformowano pracodawców
o okolicznościach i przyczynach wypadku
oraz wniesiono o podjęcie działań
prewencyjnych dla uniknięcia podobnych
zagrożeń.

Na dzień 9.01.2017 r. pracodawcy
wykonali łącznie 67 wydanych decyzji
pisemnych (48,55%), co poprawiło warunki
pracy 611 pracownikom. Zrealizowali także
131 wniosków zawartych w wystąpieniach
(72%), co poprawiło warunki
bezpieczeństwa pracy dla 1058
pracowników (pracowników liczono tyle
razy, ile środków prawnych dla nich
wydano). Ponadto podczas trwania kontroli
wykonano 100% decyzji ustnych
dotyczących 64 pracowników.
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Tabela 1. Efekty działalności kontrolnej dotyczącej wypadków przy pracy, uzyskane
w wyniku realizacji wydanych środków prawnych.

Lp. Uzyskane efekty

Liczba
zakładów,
w których
uzyskano

efekty

Liczba
pracowników,
których efekt

dotyczył

1 Dokonano oceny ryzyka zawodowego, uwzględniono
w ocenie ryzyka zagrożenia, które zainicjowały
wypadek, ryzyko oceniono na stanowiskach
dotychczas pominiętych.

27 258

2 Wyeliminowano nieprawidłowości w zakresie
prowadzenia szkoleń pracowników w dziedzinie bhp. 18 112

3 Wyeliminowano nieprawidłowości w zakresie realizacji
prac szczególnie niebezpiecznych poprzez określenie
szczegółowych wymagań przy ich realizacji
i zapewnienie bezpośredniego nadzoru nad ich
realizacją.

12 55

4 Zapewniono odpowiednie instrukcje obsługi
eksploatowanych w zakładach maszyn i urządzeń
technicznych.

9 41

5 Opracowano lub wyeliminowano nieprawidłowości
w zakresie instrukcji bhp przy realizacji procesów
technologicznych i prac związanych z zagrożeniami
wypadkowymi

8 240

6 Uwzględniono w programach szkoleń w dziedzinie
bhp, zagrożenia związane z czynnikami fizycznymi
i chemicznymi związanymi z zaistniałymi wypadkami.

6 74

7 Maszyny i urządzenia wyposażono w osłony
i urządzenia ochronne. 5 88

8 Dostosowano eksploatowane w zakładach maszyny
do wymagań minimalnych. 5 69

9 Zapewniono eksploatację maszyn zgodnie
z instrukcjami eksploatacji. 4 6

Kontrole prawidłowości prowadzonych
postępowań powypadkowych

 W roku 2016 przeprowadzono u 163
pracodawców 166 kontroli, których celem
było sprawdzenie przestrzegania przepisów
prawa, dotyczących prowadzenia
postępowania powypadkowego oraz
sprawdzenie prawidłowości środków
profilaktycznych podejmowanych przez
pracodawców, w związku z zaistniałymi
wypadkami przy pracy zarówno w ramach
postępowania powypadkowego, jak
i w ramach oceny ryzyka zawodowego na
stanowiskach pracy.
Podczas kontroli zbadano 422
dokumentacje powypadkowe, w tym 69

dokumentacji z wypadków nieuznanych za
wypadki przy pracy.
 W wyniku przeprowadzonych kontroli,
wydano 28 nakazów zawierających 34
decyzje nakazowe (25 pisemnych
i 9 ustnych). Do pracodawców skierowano
145 wystąpień, zawierających 381
wniosków, dotyczących wyeliminowania
nieprawidłowości w postępowaniu
powypadkowym.

Wydane przez inspektorów pracy
decyzje nakazowe zobowiązywały do:
- 11 (32,4%) ustalenia okoliczności

i przyczyn wypadków przy pracy;
- 9 (26,5%) zarejestrowania wypadków

w zakładowym rejestrze wypadków przy
pracy;

- 6 (17,6%) założenia rejestru wypadków;
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- 2 (5,9%) powiadomienia właściwego
okręgowego inspektora pracy o wypadku
ciężkim przy pracy;

- 6 (17,6%) usunięcia innych
nieprawidłowości przy ustalaniu
okoliczności i przyczyn wypadków przy
pracy.

Tabela 2. Efekty działalności kontrolnej dotyczącej zakładów w których doszło do
wypadków przy pracy, uzyskane w wyniku realizacji wydanych środków
prawnych.

Lp. Uzyskane efekty

Liczba
zakładów,
w których
uzyskano

efekty

Liczba
pracowników,
których efekt

dotyczył

1 Zobowiązano zespoły powypadkowe do ustalania
przyczyn adekwatnych do okoliczności wypadku 60 479

2 Zobowiązano zespoły powypadkowe do
przedstawiania środków i wniosków profilaktycznych
adekwatnych do przyczyn wypadku

35 285

3 Pracodawcy zobowiązali się zapewnić niezwłoczne
przystępowanie przez zespoły powypadkowe do
ustalania okoliczności i przyczyn wypadków

22 84

4 Zobowiązano pracodawców do przestrzegania
terminów zatwierdzania protokołów powypadkowych. 17 59

5 Zapewniono skład zespołów powypadkowych
w wymaganym, prawidłowym składzie 16 34

6 Zastosowano wnioski profilaktyczne zaproponowane
przez zespoły powypadkowe 16 40

7 Zaprowadzono rejestry wypadków przy pracy,
zarejestrowano wypadki dotychczas nieujęte
w rejestrach

15 30

8 Sporządzono protokoły ustalenia okoliczności
i przyczyn wypadku 4 4

9 Ponownie ustalono przyczyny i okoliczności
wypadków przy pracy, na wniosek inspektora pracy 4 5

10 Pracodawcy, w odpowiedzi na wnioski inspektorów
pracy, zobowiązali się do wyeliminowania innych
nieprawidłowości w postępowaniu powypadkowym,
np. do dokonywania oględzin miejsca wypadku,
wnikliwego analizowania okoliczności wypadku.

103 1366

Wnioski w wystąpieniach dotyczyły
następujących obszarów:
- 131 (34,4%) nieprawidłowości przy

ustalaniu okoliczności i przyczyn
wypadków przy pracy, sklasyfikowanych,
jako inne, np. nie dokonania oględzin
miejsca wypadku, zatwierdzenia
protokołu powypadkowego bez
wcześniejszego zapoznania
poszkodowanego z jego treścią;

- 80 (21,0%) nieustalenia przyczyn, które
doprowadziły do wypadku, lub ustalenia

przyczyn nieadekwatnych do
okoliczności wypadku;

- 41 (10,8%) nieprzedstawienia wniosków
profilaktycznych lub przestawienia
wniosków nieadekwatnych do przyczyn
wypadku;

- 29 (7,6%) nieprzystąpienia niezwłocznie
przez zespół powypadkowy do ustalania
okoliczności i przyczyn wypadku przy
pracy;

- 21 (5,5%) niezgodnego z wymaganiami
prawa, składu zespołu powypadkowego,
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ustalającego okoliczności i przyczyny
wypadku;

- 20 (5,3%) nieprzestrzegania terminów
sporządzania i zatwierdzania protokołów
powypadkowych;

- 20 (5,3%) niezastosowania przez
pracodawcę wniosków profilaktycznych
sformułowanych przez zespół
powypadkowy;

- 17 (4,5%) innych nieprawidłowości
w rejestracji wypadków przy pracy, np.
braku wymaganych informacji
w rejestrze;

- 5 (1,3%) wniosków o ponowne ustalenie
przyczyn i okoliczności wypadków
ciężkich, śmiertelnych lub zbiorowych, ze
względu na niewłaściwe wnioski
profilaktyczne lub wskazanie w protokole
powypadkowym bez uzasadnienia
zapisów naruszających uprawnienia
poszkodowanych do świadczeń
z ubezpieczenia wypadkowego;

- 4 (1,05%) nieprawidłowości przy
powiadamianiu okręgowego inspektora
pracy o wypadkach ciężkich,
śmiertelnych i zbiorowych;

- 3 (0,8%) nie wystąpienia do inspektora
pracy o wyrażenie zgody na
uruchomienie maszyny lub urządzenia;

- 10 (2,6 %) innych nieprawidłowości.
Na dzień sporządzania informacji

zbiorczej, pracodawcy wykonali łącznie 18
z 25 wydanych, pisemnych decyzji
nakazowych (72%) oraz 304 z 381
wydanych wniosków (79,8%.), zawartych
w wystąpieniach. Wykonane decyzje
nakazowe dotyczyły 81 pracowników,
a wykonane wnioski dotyczyły 2633
pracowników. Ponadto zrealizowali
9 decyzji ustnych (100%) dla 18
pracowników. Pracowników liczono tyle
razy, ile problem ich dotyczył.

Przeprowadzone kontrole wykazały, że
mimo podniesienia od 1.07.2013 r.
wymagań kwalifikacyjnych dla osób
wykonujących zadania służby BHP, odsetek
nieprawidłowości w postępowaniu
powypadkowym, jest nadal bardzo wysoki.
W szczególności nadal wysoki pozostaje
odsetek nieprawidłowości, dotyczących
ustalania rzeczywistych przyczyn, które
doprowadziły do wypadków, co
w konsekwencji ma wpływ na trafność
wniosków profilaktycznych, mających na
celu wyeliminowanie podobnych wydarzeń

w przyszłości. Inspektorzy pracy, od wielu
lat sygnalizują, iż jest to efekt presji
pracodawców i kadry kierowniczej,
wywieranej na zespoły powypadkowe,
w celu nie ujawniania wszystkich przyczyn
i okoliczności wydarzeń wypadkowych
w obawie przed odpowiedzialnością karną.
Do większości wypadków przy pracy
dochodziło w małych i średnich firmach,
gdzie nie funkcjonuje społeczna inspekcja
pracy, a okoliczności i przyczyny wypadków
przy pracy, faktycznie ustala inspektor bhp,
reprezentujący pracodawcę. Rola
przedstawiciela pracowników ogranicza się
do podpisania dokumentów.

Wnioski.

1. Analiza danych statystycznych
dotyczących wypadkowości według
sekcji gospodarki narodowej, wykazała,
że do wypadków ciężkich, śmiertelnych
i zbiorowych dochodziło najczęściej
w sekcjach gospodarki narodowej
przetwórstwo przemysłowe
i budownictwo. W związku z powyższym,
działania kontrolne inspektorów pracy
należy skupić na zakładach
produkcyjnych i prowadzących
działalność w zakresie budownictwa.

2. Wypadkom przy pracy najczęściej ulegali
pracownicy ze stażem pracy do 1 roku,
często w przeciągu pierwszych kilku
tygodni 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 szkoleń pracowników
w dziedzinie bhp w firmach
prowadzących działalność produkcyjną
i budowlaną, powinno być przedmiotem
szczególnej uwagi inspektorów pracy,
prowadzących kontrole. Należy
szczególną uwagę zwracać na programy
szkoleń, ujęte w nich zagadnienia,
kwalifikacje osób prowadzących
szkolenia. Należy sprawdzać, czy
szkolenia wstępne pracowników są
rzeczywiście prowadzone.
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3. Konieczne jest kontynuowanie akcji
prewencyjnej, mającej na celu
uświadomienie pracodawcom
konieczności przeprowadzenia właściwej
oceny ryzyka zawodowego i właściwej
identyfikacji zagrożeń występujących
w miejscach pracy, jako drogi do
zmniejszenia narażenia pracowników na
zagrożenia wypadkowe. Przykładem
zasadności działań prewencyjnych są
zauważalne w roku 2016 efekty,
uzyskane w wyniku działań
prewencyjnych, skierowanych w roku
2015 do zakładów usług leśnych. W roku
2016, po przeprowadzeniu działań
prewencyjnych, odnotowano
zdecydowanie mniejszą ilość wypadków
ciężkich i śmiertelnych przy zrywce
i pozyskiwaniu drewna.

4. 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. Niezbędne są
z wnioski legislacyjne o wprowadzenie
obowiązku formułowania i stosowania
środków profilaktycznych
ograniczających ryzyko, przez podmioty
ustalające okoliczności i przyczyny
wypadków i sporządzające karty
wypadków.

5. W działalności Państwowej Inspekcji
Pracy, w latach kolejnych wskazany
byłby program prewencyjny, skierowany
do małych i średnich pracodawców,
u których nie działa społeczna inspekcja
pracy. Celem programu powinno być
uaktywnienie i uświadomienie osób
powoływanych na członków zespołów
powypadkowych o ważnej roli
przedstawiciela pracowników w składzie

zespołu powypadkowego. Dotychczas
działania prewencyjne w zakresie
postępowania powypadkowego i oceny
ryzyka zawodowego ukierunkowane były
na pracodawców, pracowników służby
BHP i społecznych inspektorów pracy.

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

7. Wątpliwości u przedsiębiorców,
pracodawców i inspektorów pracy budzi
obowiązek, wynikający z art. 234 §2
Kodeksu pracy. 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 Kp.
literalnie, obowiązek, ten dotyczy
pracodawców. W związku z istniejącymi
wątpliwościami, skargami osób
poszkodowanych problem ten powinien
być rozstrzygnięty np. poprzez
rozszerzenie tego obowiązku na
wszystkich przedsiębiorców na rzecz,
których wykonywana jest praca przez
osoby fizyczne.
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3.2. CHOROBY ZAWODOWE

 Zachorowalność na choroby zawodowe,
podobnie jak ilość wypadków przy pracy
jest jednym ze wskaźników,
umożliwiających ocenę warunków pracy
i zagrożeń zawodowych. Stan
zachorowalności na choroby zawodowe
powiązany jest także z rozwojem przemysłu
i stosowanymi technologiami. Ze statystyk
Zachodniopomorskiego Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
wynika, że w roku 2016, w województwie
zachodniopomorskim stwierdzono 76
chorób zawodowych, tj. o 11 przypadków
więcej, niż w roku 2015 (wzrost o 16,9%).
Podobnie jak w latach ubiegłych, do
najczęściej stwierdzanych chorób

zawodowych, należały choroby zakaźne
lub pasożytnicze – 39 przypadków (51%
ogółu stwierdzonych chorób zawodowych),
wzrost o 18% w stosunku do roku 2015).
Następnie, według zapadalności:
przewlekłe choroby narządu głosu
spowodowane nadmiernym wysiłkiem
głosowym, trwającym, co najmniej 15 lat -
11 przypadków (14%), wzrost o 57%
w stosunku do roku 2015; przewlekłe
choroby obwodowego układu
nerwowego wywołane sposobem
wykonywania pracy - 10 przypadków
(13%), wzrost o 50% w stosunku do roku
2015.

Tabela 3. Zestawienie chorób zawodowych w województwie zachodniopomorskim,
w latach 2014-2016.

Rodzaj choroby 2014 2015 2016
Choroby zakaźne lub pasożytnicze 31 33 39
Przewlekłe choroby narządu głosu spowodowane nadmiernym
wysiłkiem głosowym, trwającym, co najmniej 15 lat 8 7 11

Przewlekłe choroby obwodowego układu nerwowego wywołane
sposobem wykonywania pracy 9 5 10

Przewlekłe choroby układu ruchu wywołane sposobem
wykonywania pracy 6 7 4

Obustronny trwały odbiorczy ubytek słuchu typu ślimakowego lub
czuciowo-nerwowego spowodowany hałasem, wyrażony
podwyższeniem progu słuchu o wielkości, co najmniej 45 dB
w uchu lepiej słyszącym

3 4 3

Astma oskrzelowa 3 2 2
Choroby skóry 3 2 2
Alergiczny nieżyt nosa 5 0 2
Nowotwory złośliwe powstałe w następstwie działania czynników
występujących w środowisku pracy, uznanych za rakotwórcze
u ludzi

2 2 1

Zespół wibracyjny 2 1 1
Choroby płuc wywołane pyłem metali twardych 0 0 1
Choroby opłucnej lub osierdzia wywołane pyłem azbestu 4 1 0
Choroby układu wzrokowego wywołane czynnikami fizycznymi,
chemicznymi lub biologicznymi 2 1 0

Zatrucia ostre albo przewlekłe lub ich następstwa wywołane
przez substancje chemiczne 1 0 0

Pylice płuc 1 0 0
Razem 80 65 76

Źródło: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna.
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Wśród chorób zakaźnych lub
pasożytniczych, podobnie jak w latach
ubiegłych, dominowała borelioza - 37
przypadków zachorowań (95%), wzrost
o 12% w stosunku do roku 2015.
Największą liczbę przypadków boreliozy
stwierdzono wśród pracowników usług
leśnych – 23 przypadki (59%). Ponadto
stwierdzono jeden przypadek zachorowania
na WZW typu C, 1 przypadek zachorowania
na gruźlicę i 1 przypadek choroby
zawodowej powstałej w następstwie
działania czynników występujących
w środowisku pracy, uznanych za
rakotwórcze u ludzi – azbestu. Nie
stwierdzono żadnego przypadku
zachorowania na WZW typu B.
Najwięcej chorób zawodowych, według
działów gospodarki narodowej stwierdzono
w leśnictwie – 25 przypadków i rolnictwie –
10 przypadków. Były to w przeważającej
większości przypadki chorób zakaźnych
i pasożytniczych. Kolejne miejsce zajmuje
ochrona zdrowia i pomoc społeczna – 11
chorób zawodowych, gdzie dominują
przewlekłe choroby narządu głosu
spowodowane nadmiernym wysiłkiem
głosowym, trwającym, co najmniej 15 lat.



 4
DZIAŁALNOŚĆ
KONTROLNO-NADZORCZA
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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. Na terenie województwa
zachodniopomorskiego przeprowadzono
174 kontrole na 74 budowach.

Wykres 7. Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości przy wykonywaniu robót
kubaturowych.

Najczęściej występującymi
nieprawidłowościami na placach budów
były: brak zabezpieczenia ścian wykopów
przed osunięciem (na ok. 88%
skontrolowanych placów budowy), brak
zastosowania na stanowiskach pracy
środków ochrony zbiorowej
zabezpieczających przed upadkiem
z wysokości (ok. 88% placów budowy), na
których problem badano), niewłaściwa
ochrona przeciwporażeniowa dla instalacji
i urządzeń elektrycznych w tym brak
zabezpieczenia przed uszkodzeniem
mechanicznym (ok. 85% budów), brak
zabezpieczenia otworów w stropach,
ścianach (ok. 82% budów), brak
zabezpieczenia przejść i dojść do stanowisk
pracy przed upadkiem osób z wysokości
(ok. 75% budów), brak poręczy ochronnych

na rusztowaniu przy pomostach roboczych
(ok. 77% budów).

W wyniku kontroli wydano 578 decyzji
ustnych, 518 decyzji pisemnych, oraz 47
wniosków w wystąpieniach. Dla
natychmiastowego usunięcia bezpośrednich
zagrożeń dla życia i zdrowia pracowników
wydano 83 decyzje wstrzymania prac oraz
23 decyzje skierowania do innych prac 45
pracowników, którzy nie zostali wyposażeni
lub niestosowali wymaganych środków
ochrony indywidualnej, albo nie posiadali
wymaganych uprawnień kwalifikacyjnych do
wykonywania określonych prac.

Za wykroczenia przeciw prawom
pracownika 67 osób ukarano mandatami
karnymi o łącznej wysokości 74 400 zł, a za
naruszenia mniejszej wagi w stosunku do
42 osób zastosowano środki wychowawcze.
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Ponadto powiadomiono Urząd Dozoru
Technicznego w 2 przypadkach
o eksploatacji urządzeń poddozorowych
bez wymaganej decyzji, skierowano do
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
3 pisma, informujące o nieterminowym
zgłoszeniu zleceniobiorców świadczących

pracę na budowie, do obowiązkowych
ubezpieczeń społecznych oraz o zawieraniu
umów o dzieło z osobami pracującymi na
budowie. Powiadomiono Straż Graniczną
o nielegalnym zatrudnieniu cudzoziemca
narodowości ukraińskiej.

fot.
Pracownicy wykonujący prace zbrojarskie,
ciesielskie, murarskie przy samej krawędzi
stropu ok. 8m na poziomem terenu, bez
zabezpieczeń przed upadkiem z wysokości.

Wykonanie 229 decyzji pisemnych oraz 24
wniosków zawartych w wystąpieniach
inspektorów pracy poprawiło w sposób
trwały warunki pracy dla 1272*

pracowników. Decyzje i wnioski dotyczyły,
między innymi: procesów technologicznych,
w tym prac na wysokości i w wykopach -
841 pracowników (zrealizowano 49%
decyzji wydanych w tym zakresie, 22% -
wniosków wydanych w tym zakresie),
zaplecza higieniczno-sanitarnego - 50
pracowników (48,3% decyzji), urządzeń
energetycznych, w tym zabezpieczenia
przewodów przed uszkodzeniem
mechanicznym - 138 pracowników (55%
decyzji), przygotowania do pracy - 103
pracowników (36,4% decyzji, 50%
wniosków), maszyn i urządzeń
technicznych (w tym rusztowania, drabiny) -
110 pracowników (49% decyzji, 100% -
wniosków).
Wykonanie 578 decyzji ustnych przyczyniło
się do poprawy w sposób doraźny
warunków pracy dla 3771* pracowników.

Kontrole przy budowie i remontach dróg.

Przeprowadzono 31 kontroli na 17 placach
budów, w tym 3 kontrole przy wykonywaniu

* pracowników liczonych tyle razy, ile razy badany problem
ich dotyczył

robót mostowych i 14 kontroli przy
wykonywaniu robót drogowych.
 Najczęściej występującymi
nieprawidłowościami na placach budów
były: brak zabezpieczania ścian wykopu
przed osunięciem (100% skontrolowanych
placów budowy na których problem
badano), brak zabezpieczenia
i oznakowania stref niebezpiecznych (76%
budów), brak zastosowania na
stanowiskach pracy środków ochrony
zbiorowej przed upadkiem z wysokości
(75% budów), brak zabezpieczenia otworów
studni przed możliwością wpadnięcia do
nich przez osoby (100% budów), brak
poręczy ochronnych na rusztowaniu przy
pomostach roboczych (100% budów),
niewłaściwa ochrona przeciwporażeniowa
dla instalacji i urządzeń elektrycznych,
w tym brak zabezpieczenia przed
uszkodzeniem mechanicznym (60%
budów).
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Wykres 8. Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości przy wykonywaniu robót drogowych
i mostowych.

 W wyniku kontroli wydano 85 decyzji
ustnych, 89 decyzji pisemnych oraz 14
wniosków w wystąpieniach. W celu
natychmiastowego usunięcia bezpośrednich
zagrożeń dla życia i zdrowia pracowników
wydano 11 decyzji wstrzymania prac oraz
7 decyzji skierowania do innych prac
7 pracowników, którzy nie zostali
wyposażeni lub niestosowali wymaganych
środków ochrony indywidualnej, albo nie
posiadali wymaganych uprawnień
kwalifikacyjnych do wykonywania
określonych prac.

Osoby winne popełnienia wykroczeń
przeciwko prawom pracownika ukarano 10
mandatami na łączną kwotę 10 000 zł.
Za naruszenia mniejszej wagi w stosunku
do 9 osób zastosowano środki
wychowawcze.
Starostę Stargardzkiego poinformowano
o podjęciu pracy na budowie przez osobę
zarejestrowaną jako bezrobotna, bez prawa
do zasiłku, a Policję o prowadzeniu
samochodu ciężarowego przez pracownika
budowy nieposiadającego prawa jazdy.
Ponadto o wynikach kontroli poinformowano
działające w zakładzie związki zawodowe.

fot.
Pracownik wykonujący pracę w wykopie
o ścianach pionowych, niezabezpieczonych
przed osunięciem, a naziom wykopu
obciążony ruchem ulicznym.

Wykonanie 63 decyzji pisemnych oraz
7 wniosków z wystąpień inspektorów pracy
poprawiło w sposób trwały warunki pracy
dla 375* pracowników.
Zrealizowane decyzje i wnioski dotyczyły
między innymi: procesów technologicznych
– 163 pracowników (65,60% - decyzji

wydanych w tym zakresie), przygotowania
do pracy - 40 pracowników (94% decyzji,
25% wniosków), zaplecza higienicznosani-
tarnego – 75 pracowników  (61,5%
decyzji, 100% wniosków), urządzeń
energetycznych – 31 pracowników (100%
decyzji), maszyn i urządzeń technicznych,
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w tym rusztowania, drabiny - 9 pracowników
(57% decyzji, 100% wniosków).
Wykonanie 85 decyzji ustnych przyczyniło
się do poprawy w sposób doraźny
warunków pracy dla 409* pracowników.

4.1.2. Bhp przy wykonywaniu robót
budowlanych – zagrożenia
w miejscach publicznych
i kontrole krótkie.

Podstawowym celem podejmowanych
działań była eliminacja zagrożeń dla osób
pracujących i osób postronnych,
występujących w miejscu prowadzenia
robót budowlanych. Kontrolowano prace
budowlane realizowane zarówno przez
osoby zatrudnione na podstawie umów
o pracę, jak i przez osoby świadczące
usługi w ramach jednoosobowej
działalności gospodarczej oraz świadczące
pracę na podstawie umów
cywilnoprawnych.
Przeprowadzono 146 tzw. kontroli
krótkich w 142 podmiotach. W wyniku
kontroli wydano 435 decyzji nakazowych,
którymi objęto 1202 osoby wykonujące
prace budowlane, w tym 302 decyzje ustne
i 133 decyzje pisemne.
Dla usunięcia bezpośrednich zagrożeń dla
życia i zdrowia niezbędne było wydanie 116
decyzji nakazujących wstrzymanie
wykonywania prac oraz 30 decyzji
skierowania osób do wykonywania innych
prac, a także 78 decyzji wstrzymania
eksploatacji maszyn. Ponadto w związku ze
stwierdzeniem potencjalnych zagrożeń dla
zdrowia i życia osób wykonujących roboty
budowlane wydano 185 decyzji
nakazowych, którym nadano rygor
natychmiastowej wykonalności.
Za wykroczenia przeciw prawom
pracownika skierowano do sądu 2 wnioski
o ukaranie osób winnych, 84 osoby ukarano
mandatami w łącznej wysokości 85 400 zł,
a wobec 61 osób zastosowano środki
wychowawcze.
Do najistotniejszych nieprawidłowości
stwierdzonych podczas krótkich kontroli
należało:

* pracowników liczonych tyle razy, ile razy badany problem
ich dotyczył

- prowadzenie robót na wysokości bez
zabezpieczenia osób przed upadkiem za
pomocą środków ochrony zbiorowej lub
środków ochrony indywidualnej –
wydano ok. 20% decyzji, dotyczących
215 osób,

- nieprawidłowo wykonane rusztowania
budowlane – ok.13% decyzji,
dotyczących 143 osób,

- brak wygrodzenia i oznakowania stref
niebezpiecznych w miejscu wykonywania
robót budowlanych – ok. 5% decyzji,
dotyczących 75 osób,

- niestosowanie przez osoby wykonujące
prace budowlane środków ochrony
indywidualnej (ochrony głowy) – ok. 4%
decyzji, dotyczących 60 osób.

W krótkim czasie budowy, na których
stwierdzono rażące naruszenia
przepisów bhp kontrolowano ponownie.
Przeprowadzono 42 rekontrole, czyli prawie
na co trzeciej budowie sprawdzano, czy
poprawa bezpieczeństwa jest trwała.
Rekontrole potwierdziły pełną realizację
wcześniej wydanych decyzji nakazowych
i poprawę warunków pracy oraz
bezpieczeństwa. Na żadnej z poddanych
rekontroli budów nie stwierdzono
bezpośredniego zagrożenia dla życia
i zdrowia osób świadczących pracę. Nie
stwierdzono także wykroczeń przeciw
prawom pracowników.

Do uzyskanych w wyniku kontroli
efektów poza odsunięciem osób
pracujących z miejsc bezpośredniego
zagrożenia dla ich życia, należy:
- wykonanie na stanowiskach pracy

zlokalizowanych na wysokości
skutecznych środków ochrony zbiorowej
zabezpieczających przed upadkiem,

- wyposażenie pracowników w środki
ochrony indywidualnej zabezpieczające
przed upadkami w przypadku braku
możliwości zastosowania środków
ochrony zbiorowej, a także
wyegzekwowanie stosowania środków
ochrony indywidualnej przez
pracowników, co wyeliminowało
zagrożenie łącznie dla 197 osób;

- całkowity demontaż rusztowań
niespełniających wymagań minimalnych,
głównie rusztowań typu „Warszawa” lub
dostosowanie rozstawionych rusztowań
do wymogów bezpieczeństwa i higieny
pracy poprzez wykonanie poręczy
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ochronnych, pełnych pomostów
roboczych, bezpiecznej komunikacji
pionowej, zakotwień i właściwego
posadowienia rusztowań, co
wyeliminowało zagrożenie dla 128 osób.
Do Okręgowego Inspektoratu Pracy

wpływały zgłoszenia od różnych osób
o zagrożeniach podczas prowadzonych
prac. Na ich podstawie przeprowadzono 73
kontrole interwencyjne w 72 podmiotach.
71 zgłoszeń dotyczyło prac budowlano-
montażowych. Zgłoszenia w znacznej
mierze dotyczyły sytuacji w których
bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia
dotyczyło zarówno osób wykonujących
pracę, jak i osób postronnych, np.
przechodniów, uczestników dróg
i mieszkańców osiedli, na terenie których
wykonywane były prace, a w szczególności
bawiących się dzieci.
W wyniku przeprowadzonych kontroli
wydano 168 decyzji ustnych oraz 93
decyzje pisemne. Dla natychmiastowego
usunięcia zagrożeń niezbędne było wydanie
33 decyzji wstrzymania prac, 21 decyzji
wstrzymania eksploatacji maszyn
i urządzeń, 15 decyzji skierowania 21
zatrudnionych do innych prac, a także
wydania w 3 przypadkach decyzji
zakazujących wykonywanie prac. Do
pracodawców skierowano także
wystąpienia zawierające 20 wniosków
i zaleceń. 28 osób winnych 60 wykroczeń
ukarano mandatami w łącznej wysokości 28
200 zł., a w stosunku do 28 osób
zastosowano środki wychowawcze.
Nieprawidłowości w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy stwierdzone
podczas kontroli związanych
z zagrożeniami o charakterze publicznym
są spójne z zagrożeniami stwierdzonymi
podczas krótkich kontroli budów.

Działania podjęte przez inspektorów
pracy podczas kontroli interwencyjnych
przyczyniły się do poprawy bezpieczeństwa
zarówno wykonawców tych prac, jak i osób
postronnych, które mogły znaleźć się
w obrębie prowadzenia prac.
W szczególności zapewniono wygrodzenie
i oznakowanie stref niebezpiecznych, np.
strefy możliwego upadku przedmiotów
z góry, zapewniono balustrady
zabezpieczające przed wpadnięciem do
wykopów, a także oświetlenie w porze
nocnej wykopów znajdujących się

w miejscach publicznych, zabezpieczono
instalacje i urządzenia elektryczne przed
dostępem osób nieuprawnionych, a tym
samym przed możliwością porażenia osób
prądem elektrycznym.

4.1.3. Bhp podczas usuwania wyrobów
zawierających azbest.

Celem przeprowadzonych kontroli była
ocena warunków pracy pracowników
zajmujących się usuwaniem wyrobów
zawierających azbest z obiektów
budowlanych i przemysłowych na terenie
województwa zachodniopomorskiego,
a także usunięcie zagrożeń związanych
z narażeniem na pył azbestu.
Kontrolowano 7 podmiotów. 2 kontrolowane
podmioty pomimo obowiązku nie zgłosiły do
Okręgowego Inspektora Pracy planowanych
prac demontażowych. Zgłoszenia wpłynęły
od generalnego wykonawcy i właściwego
powiatowego inspektora nadzoru
budowlanego. Z kolei podmioty, które
przesłały zgłoszenia nieprecyzyjnie
wskazały termin rozpoczęcia prac
z azbestem. 3 wykonawców nie sporządziło
planu bezpiecznego wykonania prac
demontażowych, a 2 nie określiło w planie
środków ochrony zbiorowej i środków
ochrony indywidualnej, zabezpieczających
przed zagrożeniami. 3 przedsiębiorstwa nie
były w ogóle przygotowane do prowadzenia
prac związanych z demontażem azbestu.
Pracownicy oraz zleceniobiorcy wykonujący
prace w kontakcie z azbestem nie zostali
wyposażeni w środki ochrony indywidualnej,
nie posiadali orzeczeń lekarskich
stwierdzających brak przeciwwskazań do
wykonywania pracy w kontakcie z włóknami
azbestu, jak również nie zostali poddani
dodatkowemu szkoleniu bhp w zakresie
bezpiecznego użytkowania wyrobów
zawierających azbest. Nieprawidłowości te
świadczą o nieznajomości przepisów oraz
podstawowych wymagań bezpieczeństwa,
jakie powinny być spełnione przy
wykonywaniu prac narażających na
szkodliwe działanie pyłu azbestu.
W 3 podmiotach nie zapewniono nawilżenia
wodą powierzchni demontowanych płyt
azbestowo-cementowych przed
rozpoczęciem prac demontażowych, co
zwiększało emisje pyłu. W 5 podmiotach
wydano pracującym półmaski z filtrem
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o niższej klasie ochrony, niż wymagana
oraz rękawice robocze chroniące dłonie
wyłącznie przed uszkodzeniem
mechanicznym i niezabezpieczające przed
czynnikami chemicznymi. Z kolei niska
świadomość osób wykonujących prace
z azbestem o występujących zagrożeniach
powodowała, że nie stosowały wydanych
kombinezonów ochronnych lub zdejmowały
kaptury tych kombinezonów, narażając się
na wnikanie rakotwórczego pyłu.
Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły
także niewłaściwego składowania
zdemontowanych wyrobów azbestowych
oraz ich pakowania i oznakowania
odpadów. 2 wykonawców pakowało odpady
azbestowe w folię, o grubości mniejszej niż
0,2 mm., co zagrażało uszkodzeniem
opakowań oraz przenikaniem azbestu do
gruntu.
Nieznajomość przepisów, lekceważenie
zagrożeń, nieumiejętność oceniania
szkodliwych następstw działania pyłu
azbestowego na organizm człowieka,
a także wykonywanie prac niezgodnie ze
sporządzonymi planami prac, przekładało
się na zwiększenie poziomu zagrożeń dla
osób pracujących.
Za stwierdzonych 15 wykroczeń wobec
4 osób zastosowano środki wychowawcze.
W wyniku realizacji wydanych środków
prawnych pracodawcy:
- w 3 zakładach zakupili i wydali

6 pracownikom półmaski z wkładem
filtropochłaniającym klasy III;

- w 2 zakładach poddali 4 osoby
profilaktycznym badaniom lekarskim;

- w 2 podmiotach opracowali plany prac,
określające zasady bezpiecznego
usuwania wyrobów zawierających
azbest.

Tylko 2 firmy, stosowały dobre praktyki dla
ograniczenia zagrożeń związanych
z przenikaniem włókien azbestowych do
środowiska zewnętrznego. Prace
prowadzono w sposób zapobiegający
uszkodzeniu wyrobów (gdy było to
technicznie możliwe), teren w obrębie
prowadzonych robót demontażowych
wyścielano folią w celu uniknięcia
bezpośredniego kontaktu pyłów azbestu
z gruntem, nawilżano wyroby przed ich
zdemontowaniem oraz prowadzono
monitoring stężenia pyłu w powietrzu
w trakcie prowadzony prac. Codziennie po

zakończeniu pracy zabezpieczano zdjęte
elementy, a zdemontowane wyroby
magazynowano w wyznaczonych
miejscach.

W roku 2016 kontrolami objęto również
pracodawców, u których prowadzono
czynności kontrolne w latach ubiegłych. Ich
celem było ustalenie, czy nastąpiła poprawa
bezpieczeństwa i warunków pracy podczas
narażenia na azbest. W większości
podmiotów nastąpiła poprawa, stwierdzono
tylko nieznaczne uchybienia.

4.1.4. Bhp przy pozyskiwaniu i zrywce
drewna.

 Celem kontroli było usunięcie zagrożeń
i nieprawidłowości oraz ocena stanu
przestrzegania przepisów bezpieczeństwa
i higieny pracy w procesie pozyskiwania
i zrywki drewna.
Kontrole przeprowadzono w 21 podmiotach
świadczących usługi z zakresu gospodarki
leśnej, w których pracę świadczyło 128
osób. Wśród kontrolowanych firm
dominowały jednostki o zatrudnieniu do 10
osób (80%).
Do najczęściej stwierdzanych
nieprawidłowości należały:
- niedostosowanie oceny ryzyka

zawodowego do warunków zatrudniania
pracowników (95% podmiotów
kontrolowanych);

- braki w wyposażaniu zatrudnianych osób
w środki ochrony indywidualnej (68%);

- nie zapewnienie sprawnie
funkcjonującego systemu pierwszej
pomocy (90%);

- nie zabezpieczenie zatrudnianych
pracowników przed chorobami
związanymi ze środowiskiem pracy, np.
hałas, pył, krętki borelii (100%);

- nie zapewnienie pracownikom napojów
i posiłków profilaktycznych (47%);

- nie zapewnienie pracownikom instrukcji
bezpiecznego wykonywania prac w lesie
(67%);

- nie zapewnienie co najmniej
dwuosobowego prowadzenia prac
związanych ze ścinką i zrywką drewna
(48%);

- niezapewnienie lub niestosowanie przez
pracowników sprzętu pomocniczego do
ścinki i zrywki drewna (57%);
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- nieprzestrzeganie wymogów przy
pozyskiwaniu drewna pilarkami (76%);

- użytkowanie maszyn i urządzeń
niespełniających wymagań bezpie-
czeństwa (60%).

fot.
Ciągnik sprzężony z urządzeniem
zrywkowo-mygłującym wraz z wciągarką.
Brak osłony przekładni łańcuchowej,
zdemontowana kratownica osłony
stanowiska operatora, rozpleciona
końcówką liny głównej.

fot.
Widok rozplecionej liny.

 W wyniku kontroli wydano: 89 decyzji
nakazowych ustnych – zrealizowanych
w trakcie kontroli, 115 decyzji pisemnych,
140 wniosków zawartych w wystąpieniach.
W wyniku stwierdzenia 12 wykroczeń
5 osób ukarano mandatami w łącznej
wysokości 5 000 zł.
Przesłano do Urzędu Dozoru Technicznego
8 pism informujących o użytkowaniu
urządzeń bez wymaganych decyzji
dopuszczających do eksploatacji.
 Do głównych przyczyn nieprawidłowości
stwierdzonych podczas kontroli można
zaliczyć: niedostateczną znajomość
obowiązujących wymogów bezpieczeństwa
i higieny pracy przez pracodawców
i przedsiębiorców, brak skutecznego
nadzoru nad wykonywanymi robotami,
w szczególności bezpiecznej organizacji
pracy i kontroli stosowania przez

pracowników środków ochrony
indywidualnej, tolerowanie przez
przedsiębiorców odstępstw od zasad
bezpiecznej pracy, na rzecz szybkiego
realizowania zadań, powierzanie
organizowania pracy niedostatecznie
przygotowanym osobom, lekceważenie
przez zatrudniane osoby występujących
zagrożeń, kłopoty ze znalezieniem na rynku
pracy przez przedsiębiorców odpowiednio
przygotowanych pracowników.
Działalność kontrolna i prewencyjna, w tym
zastosowane wobec przedsiębiorców środki
prawne oraz udzielone porady wpłynęły na
poprawę warunków pracy zatrudnianych
pracowników, a pośrednio na podniesienie
świadomości o zagrożeniach występujących
w środowisku pracy wśród zatrudnianych
osób, jak i samych przedsiębiorców.
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Uzyskane efekty, to m.in.:
- w 15 podmiotach przeprowadzono ocenę

ryzyka zawodowego dla prowadzonych
prac;

- zlikwidowano zagrożenia związane
z eksploatacją 25 maszyn i urządzeń
w niewłaściwym stanie technicznym;

- zapewniono 26 zatrudnionym bezpieczny
sprzęt pomocniczy do ścinki i obalania
drzew oraz ręcznych prac
transportowych;

- wydano 45 pracownikom z 15 firm
dobrane do zagrożeń środki ochrony
indywidualnej i wyegzekwowano ich
stosowanie;

- wydano 18 osobom repelenty mające
chronić przed kontaktem z nosicielami
przenoszącymi źródła chorób ze
środowiska pracy;

- udostępniono 36 pracownikom instrukcje
bezpieczeństwa i higieny pracy dla
wykonywanych prac oraz stosowanych
maszyn i urządzeń;

- zapewniono co najmniej dwuosobowe
wykonywanie prac w warunkach
zagrożenia;

- usunięto 5 osób poza strefę
niebezpieczną wykonywanych prac.

4.1.5. Bhp przy robotach torowych.

 Celem kontroli była ocena stopnia
przestrzegania przepisów bezpieczeństwa
i higieny pracy przy wykonywaniu robót
związanych z utrzymaniem infrastruktury
torowej oraz usunięcie stwierdzonych
zagrożeń. Kontrole przeprowadzono na 13
odcinkach, na których prowadzone były
prace o różnym zakresie, od prac

inwestycyjnych o szerokim zakresie, do
drobnych prac utrzymaniowych. Kontroli
poddano zarówno głównych wykonawców,
jak też podwykonawców obecnych na
budowach w trakcie kontroli.
Przeprowadzono 18 kontroli w 12
podmiotach. Przedmiotem kontroli były
przede wszystkim zagadnienia związane
z przygotowaniem oraz prowadzeniem
robót torowych, w tym: organizacja pracy,
zabezpieczenie i oznakowanie miejsca
robót, stanowiska i procesy pracy przy
pracach związanych z robotami torowymi,
przygotowanie pracowników – szkolenia
z zakresu bhp, badania profilaktyczne,
odzież robocza i ochronna, kwalifikacje,
a także przestrzeganie pozostałych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
obejmujących zakres wykonywanych prac.
Stwierdzone w trakcie kontroli
nieprawidłowości występowały zarówno na
etapie organizacji pracy, jak i wykonawstwa.
Do podstawowych uchybień zaliczyć
należy: brak prawidłowego przygotowania
pracowników do pracy, tj. dopuszczanie do
pracy bez wymaganych szkoleń z zakresu
bhp oraz kwalifikacji do obsługi urządzeń;
brak lub nieprawidłowe zabezpieczenie
i osygnalizowanie miejsca robót
w bezpośrednim sąsiedztwie czynnych
torów kolejowych; nieprawidłowa
organizacja prac na wysokości skutkująca
narażeniem pracowników na bezpośrednie
zagrożenie życia lub zdrowia;
nieprawidłowości w organizacji stanowisk
i procesów pracy, w tym brak instrukcji
w zakresie stosowanych znaków i sygnałów
bezpieczeństwa i instrukcji bezpiecznego
wykonywania robót budowlanych.

fot.
Koparka dwudrogowa wraz z przyczepą
porusza się po czynnych torach stacyjnych,
obok przejeżdżający pociąg towarowy.
Operator koparki nie posiadał ani
uprawnień do obsługi koparki, ani
uprawnień do prowadzenia pojazdów
kolejowych.
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 Stwierdzono także przypadki niezapew-
nienia pracownikom podstawowych
pomieszczeń higienicznosanitarnych

w miejscu prowadzonych prac, t.j. toaleta,
czy umywalnia.

fot.
Umywalnia dla pracowników.

W opinii kontrolowanych przyczyną
uchybień są krótkie terminy realizacji prac
oraz ograniczenia spowodowane
jednoczesnym prowadzeniem ruchu
kolejowego. Konsekwencją tego jest
pośpiech. Dlatego pomijane są często
istotne elementy bezpieczeństwa, jak
zabezpieczenie miejsca robót, czy
prawidłowe osygnalizowanie.

W opinii inspektora pracy brak jest
przede wszystkim zrozumienia
pracodawców dla wagi bezpieczeństwa
i higieny pracy. Czynnikiem mającym wpływ
na naruszenia prawa jest skąpa wiedza
przedsiębiorców w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz
bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Dotyczy
to również osób odpowiedzialnych za
nadzór nad wykonywanymi pracami. Często
objawia się to brakiem wyczucia zagrożenia
i skutków, do których może dojść z powodu
występowania zagrożeń. Przyczyną
nieprawidłowości jest również tolerowanie
przez osoby z nadzoru nieprawidłowych,
często niebezpiecznych metod pracy lub
zachowań pracowników oraz lekceważenie
zagrożeń przez samych pracowników.

W wyniku czynności kontrolnych
wydano 47 decyzji ustnych, w tym: 5 decyzji
wstrzymania prac, oraz 3 decyzje
skierowania pracowników do innych prac.

Wydano ponadto 66 decyzji nakazowych
pisemnych, w tym 2 decyzje skierowania
pracowników do innych prac, 2 decyzje
wstrzymania prac. Do pracodawców
skierowano 10 wniosków w wystąpieniach.
Wszystkie decyzje zostały wykonane.
Za wykroczenia przeciw prawom
pracownika 6 osób ukarano mandatami
w łącznej wysokości 6700 zł, a w stosunku
do 2 osób zastosowano środki
wychowawcze.
W wyniku realizacji wydanych środków
prawnych:
- w 8 podmiotach ograniczono

bezpośrednie zagrożenia dla życia
i zdrowia 40 pracowników;

- w 3 podmiotach zapewniono zaplecze
higieniczno-sanitarne (np. toalety,
umywalnie) dla 22 pracowników;

- w 8 podmiotach zabezpieczono
i osygnalizowano miejsca prowadzenia
robót torowych, dotyczy 64 pracowników;

- w 11 podmiotach zapewniono 78
pracownikom instrukcje bezpieczeństwa
i higieny pracy w zakresie prowadzonych
prac;

- w 7 podmiotach przeszkolono 33
pracowników z zakresu bhp, w tym
zapoznano pracowników z zagrożeniami
w miejscu wykonywania prac.
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4.1.6. Zagrożenia przy eksploatacji
urządzeń elektroenergetycznych.

 Celem kontroli było sprawdzenie stopnia
przestrzegania wymagań bezpieczeństwa
i higieny pracy podczas eksploatacji
urządzeń elektroenergetycznych przez
odbiorców podłączonych do sieci
dystrybucji średnich napięć. Kontrolowano
sposób wdrożenia przepisów
rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia
28 marca 2013 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy
urządzeniach energetycznych (Dz.U. poz.
492).
Przeprowadzono 10 kontroli podmiotów
należących do branży energetyki cieplnej,

kopalni nawierzchniowych, przemysłu
metalowego, gospodarki komunalnej,
rolnictwa oraz w uzdrowisku. W zakładach
objętych kontrolą zatrudniano łącznie 972
osoby, w tym 39 pracowników bezpośrednio
zaangażowane w prowadzenie eksploatacji
urządzeń elektroenergetycznych.
W wyniku kontroli wydano 41 decyzji
nakazowych ustnych, 103 decyzje pisemne,
14 wniosków w wstąpieniach. Udzielono 82
porady z zakresu bezpieczeństwa pracy.
Za stwierdzone wykroczenia 4 osoby
ukarano mandatami w łącznej wysokości
4000 zł., a w stosunku do 5 osób
zastosowano środki oddziaływania
wychowawczego.

Wykres 9. Najistotniejsze nieprawidłowości przy eksploatacji urządzeń
elektroenergetycznych.

W opinii inspektorów pracy przyczynami
nieprawidłowości była nieznajomość
obowiązujących przepisów przez
kierownictwo zakładów, a tym samym nie
wdrożenie wymagań prawnych. Szczegól-
nie rażące było ustalenie, że firmy z branży
energetyki cieplnej w których zagadnienia
związane z eksploatacją urządzeń
energetycznych są codziennością, nie
dostosowały instrukcji wewnątrzzakłado-
wych do wymagań obowiązujących od 3 lat,
tj. do przepisów rozporządzenia Ministra

Gospodarki z 2013 r. Pracodawcy
z pozostałych branż, które nie zaliczają się
do energetyki zawodowej, jako przyczynę
uchybień wskazywali, że zakres
prowadzonych przez nich prac
eksploatacyjnych jest niewielki i stanowi
poboczną działalność zakładów, całkiem dla
nich zbędną. Część z nich wskazywała, że
podejmowała próby przekazania dosta-
wcom energii elektrycznej eksploatowanych
na terenie zakładów stacji
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transformatorowych, jednakże dostawcy
energii nie byli tym zainteresowani.
Wszystkie wydane przez inspektorów pracy
środki prawne zostały wykonane,
w szczególności:
- w 9 zakładach opracowano lub

zaktualizowano instrukcje organizacji
bezpiecznej pracy przy urządzeniach
elektroenergetycznych – dotyczy 28
osób;

- w 8 zakładach opracowano lub
zaktualizowano instrukcje, określające
procedury i zasady wykonywania
niezbędnych czynności przy eksploatacji
urządzeń energetycznych – dotyczy 27
osób;

- w 9 zakładach ustalono dopuszczających
do prac przy urządzeniach
energetycznych wraz z zakresem
udzielonych im upoważnień – dotyczy 28
osób;

- w 8 zakładach ustalono
poleceniodawców do prac przy
urządzeniach energetycznych wraz
z zakresem udzielonych im upoważnień
– dotyczy 21 osób;

- w 7 zakładach przeprowadzono kontrolę
stanu technicznego, ustalono zasady
stosowania i przechowywania sprzętu
ochronnego – dotyczy 19 osób;

- w 6 zakładach zapewniono
dokumentację techniczną
eksploatowanych urządzeń
energetycznych – dotyczy 14 osób;

- w 5 zakładach wykonano przeglądy
okresowe urządzeń stacji
elektroenergetycznych – dotyczy 17
osób;

- w 3 zakładach wykonano badania
ochrony przeciwporażeniowej dla sieci
i urządzeń elektroenergetycznych –
dotyczy 14 osób;

- w jednym zakładzie zakupiono cały
zestaw sprzętu ochronnego
stanowiącego wyposażenie stacji, w tym
m.in.: elektroizolacyjne rękawice
i półbuty, drążek izolacyjny, wskaźnik
akustyczno-optyczny napięcia oraz
uziemiacz przenośny na szyny płaskie.

Ponadto w wyniku kontroli zwiększono
świadomość pracodawców w zakresie
bezpiecznej eksploatacji urządzeń
elektroenergetycznych.

4.1.7. Bhp przy przetwórstwie
produktów roślinnych.

Przeprowadzone czynności miały na
celu sprawdzenie przestrzegania przepisów
rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Gospodarki Żywnościowej z dnia 27
czerwca 1997 r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy przy magazynowaniu,
przetwórstwie zbóż i produkcji pasz
pochodzenia roślinnego (Dz.U. Nr 76, poz.
479 ze zmianami z 2009 r. Nr 22, poz. 124).
Kontrole przeprowadzono w 13 zakładach,
tj. w 10 elewatorach i magazynach
zbożowych, w 2 wytwórniach pasz
i 1 zakładzie produkującym kasze i płatki.
W kontrolowanych zakładach pracę
świadczyło łącznie 958 osób, w tym 933 na
podstawie umowy o pracę, 22 osoby na
podstawie umowy zlecenia, 2 osoby
wykonywały pracę w ramach własnej
działalności gospodarczej.
Nieprawidłowości stwierdzono głównie
w zakresie:
- maszyn i urządzeń technicznych – na

112 eksploatowanych i poddanych
kontroli urządzeń w 60 z nich (ok.54%)
stwierdzono brak osłon lub innych
urządzeń ochronnych, co stwarzało
bezpośrednie zagrożenie dla życia
i zdrowia pracujących;

- magazynowania i składowania –
w 8 przypadkach brak było instrukcji
bezpiecznego magazynowania
surowców i produktów sypkich,
a w 5 instrukcjach brak było zapisów
dotyczących, zakazu opierania pryzm
zboża o ściany nośne magazynów;

- eksploatacji instalacji i urządzeń
energetycznych – w 3 przypadkach
stwierdzono brak aktualnych pomiarów
skuteczności działania zastosowanej
ochrony przeciwporażeniowej,
a w 4 przypadkach upłynął termin badań
kontrolnych lub pomiary wykonano
w niepełnym zakresie, bądź nie we
wszystkich obiektach;

- uprawnień kwalifikacyjnych – 7
pracowników (8%) nie posiadało
wymaganych kwalifikacji głównie do
eksploatacji i sprawowania dozoru nad
instalacjami energetycznymi;

- oceny ryzyka zawodowego – na 13
stanowiskach pracy (40%) nie
przeprowadzono oceny ryzyka
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zawodowego, a w ocenie dla 19
stanowisk nie uwzględniono wszystkich
występujących zagrożeń,
w szczególności zagrożeń związanych
z możliwością powstania atmosfery
wybuchowej (pyłowej) oraz
z zagrożeniami dla zdrowia związanymi
z narażeniem na hałas i pył, na 17
stanowiskach nie przeprowadzono

pomiarów czynników szkodliwych dla
zdrowia;

- środków ochrony indywidualnej – 16
pracownikom (20%) nie zapewniono
indywidualnych środków ochrony układu
oddechowego, 30 pracownikom (29%)
nie zapewniono możliwości odpylania
odzieży.

fot.
Brak osłony przekładni łańcuchowych
w suszarni.

fot.
Brak osłony napędu pasowego przy
przenośniku kubełkowym.

W wyniku kontroli wydano 35 decyzji
nakazowych ustnych i 168 decyzji
pisemnych, w tym 4 decyzje wstrzymania
eksploatacji urządzeń, 2 decyzje
skierowania pracowników do innych prac.
Ponadto skierowano do pracodawców 45
wniosków w wystąpieniach i udzielono
pracodawcom 7 porad prawnych i 19
technicznych.
Za stwierdzone wykroczenia 1 osobę
ukarano mandatem w wysokości 1000
złotych, a w stosunku do 2 osób
zastosowano środki wychowawcze.
Pracodawcy wykonali 118 decyzji
pisemnych, dla 37 decyzji nie upłynął termin

realizacji. Poinformowali także o wykonaniu
33 wniosków. Efekty uzyskane w wyniku
realizacji środków prawnych:
- w 3 zakładach zapewniono właściwe

urządzenia ochronne dla 6 użytkowa-
nych maszyn, w tym przenośników;

- w 5 zakładach zabezpieczono łącznie
8 miejsc, w których występowało ryzyko
kolizji z przeszkodami, potknięcia się,
upadku lub uderzenia nadjeżdżającym
pojazdem, a w 6 zakładach oznakowano
barwami bezpieczeństwa miejsca
niebezpieczne;

- w 6 zakładach ustalono wykazy prac
szczególnie niebezpiecznych, których
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wykonanie wymaga bezpośredniego
nadzoru i spełnienia procedur;

- w 4 zakładach wytypowano czynniki
szkodliwe występujące w procesach
technologicznych, których stężenia na
stanowiskach pracy powinny być
systematycznie badane;

- w 3 zakładach przeprowadzono ocenę
ryzyka zawodowego, a w 2 zakładach
dokonano oceny ryzyka stwarzanego
przez atmosferę wybuchową;

- w 2 zakładach skierowano pracowników
na kursy, po których uzyskali kwalifikacje
niezbędne do eksploatacji i dozoru
urządzeń elektroenergetycznych;

- w 5 zakładach opracowano i wydano do
stosowania instrukcje bezpiecznej
obsługi maszyn i innych urządzeń
technicznych, w 5 zakładach wydano
instrukcje magazynowania i składowania,
a w 4 zakładach instrukcje
bezpieczeństwa przy stosowanych
procesach technologicznych oraz
wykonywania prac związanych
z zagrożeniami wypadkowymi lub
zagrożeniami dla zdrowia pracowników.

4.1.8. Bezpieczeństwo chemiczne –
problematyka 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 lub mieszaniny, jako „dalsi
użytkownicy”.
Kontrolami objęto 11 pracodawców
prowadzących apteki, zatrudniających 140
pracowników na podstawie umów o pracę
(w tym 127 kobiet) oraz powierzających 11
osobom pracę na podstawie umów
cywilnoprawnych na stanowiskach
(magister farmacji, technik farmaceutyczny,
pomoc apteczna). Wśród podmiotów

kontrolowanych 7 zatrudniało do 10 osób,
a 4 od 11 osób do 50 osób.
W wyniku czynności kontrolnych wydano
102 decyzje nakazowe, w tym: 70 decyzji
pisemnych i 32 decyzje ustne. Do
pracodawców skierowano wystąpienia,
zawierające 13 wniosków. Za 21 wykroczeń
przeciw prawom pracownika, w stosunku do
5 pracodawców zastosowano środki
oddziaływania wychowawczego. W czasie
kontroli udzielono 6 pracodawcom 32
porady dotyczące bezpieczeństwa
technicznego przy stosowaniu substancji
i mieszanin chemicznych.
Do najczęściej powtarzających się
nieprawidłowości należały:
- nie wyposażenie 38 pracowników

pracowników (55% wykonujących pracę
z chemikaliami) w odpowiednie rękawice
ochronne, okulary ochronne i ochrony
dróg oddechowych, co stwierdzono, w co
drugiej kontrolowanej aptece;

- brak lub niewłaściwa ocena ryzyka
zawodowego dla prac w narażeniu na
czynniki chemiczne (9 pracodawców);

- nie sporządzenie wykazu prac
szczególnie niebezpiecznych
(9 pracodawców)

- brak lub niepełne instrukcje bezpiecznej
pracy przez (11pracodawców), instrukcje
nie zawierały informacji postępowania
z chemikaliami szkodliwymi dla zdrowia
i niebezpiecznymi, w tym rakotwórczymi
i mutagennymi, bezpiecznego magazy-
nowania chemikaliów, udzielania
pierwszej pomocy, bezpiecznej realizacji
procesów rozdrabniania surowców,
ważenia, odmierzania, przelewania
i mieszania składników, w związku
z zagrożeniami wypadkowymi lub
zagrożeniami dla zdrowia;

- brak w programach szkoleń pracowników
zagadnień dotyczących przepisów
REACH i CLP, narażenia na czynniki
rakotwórcze i mutagenne (u 10
pracodawców);

- nie oznakowanie znakami
ostrzegawczymi o zagrożeniach miejsc
składowania i magazynowania substancji
lub mieszanin chemicznych niebezpie-
cznych, (u wszystkich 11 pracodawców);

- brak kart charakterystyki dla
stosowanych niebezpiecznych chemika-
liów (u 6 pracodawców).
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Przyczyną uchybień była nieznajomość
przez pracodawców przepisów bhp
o chemikaliach spowodowana brakiem
dokształcania się oraz przekonaniem, że
przepisy REACH i CLP nie obowiązują
w branży farmaceutycznej.
Pracodawcy wskazują, że w aptekach tylko
okresowo stosowane są niewielkie ilości
substancji niebezpiecznych do
sporządzania leków recepturowych, a brak
kart charakterystyk spowodowany jest ich
niedostarczeniem przez dystrybutorów
chemikaliów. Przyczyną uchybień w opinii
inspektorów pracy jest także
niewykorzystywanie informacji zawartych
w otrzymywanych kartach charakterystyki
przy tworzeniu dokumentacji zakładowej
oraz powierzanie realizacji zadań służby
bhp osobom o małej wiedzy fachowej
w zakresie pracy z chemikaliami.
Pracodawcy poinformowali o usunięciu
stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień
oraz o realizacji w 100% wydanych decyzji
nakazowych oraz wniosków zawartych
w wystąpieniach.
Dla 158 chemikaliów, stosowanych przez
47 pracowników pracodawcy uzyskali
aktualne karty charakterystyki. 11
pracodawców sporządziło wykazy prac
szczególnie niebezpiecznych oraz
szczegółowe wymagania bhp wykonania
tych prac przez 70 pracowników.
Ponadto 11 pracodawców oznakowało
piktogramami informującymi o zagrożeniach
wejścia do pomieszczeń receptury i miejsca
składowania chemikaliów niebezpiecznych,
a także zapewniło prawidłowe warunki
składowania chemikaliów. 11 pracodawców
wydało instrukcje bezpiecznego
postępowania z materiałami szkodliwymi
dla zdrowia i niebezpiecznymi, instrukcje
postępowania awaryjnego, instrukcje
technologiczne, stanowiskowe instrukcje
bhp, instrukcje udzielania pierwszej
pomocy, instrukcje magazynowania
chemikaliów zawierające informacje
wymagane przepisami REACH i CLP.
6 pracodawców wyposażyło 38
pracowników w atestowane środki ochrony
indywidualnej - rękawice chemoodporne,
okulary ochronne - szczelne, ochrony dróg
oddechowych – maseczki jednorazowe.
9 pracodawców przeprowadziło lub
uaktualniło ocenę ryzyka zawodowego dla
prac z chemikaliami, wykonywanych przez

66 pracowników. Przeszkolono 56
pracowników w zakresie przepisów
o chemikaliach, w tym CLP oraz
uzupełniono programy szkoleń.
Z przepisami CLP zapoznało się także
8 pracodawców.

4.1.9. Działania kontrolno-prewencyjne
w zakładach branży paliwowej
i zakładach azotowych.

Celem działań prewencyjno-kontrolnych
było ograniczenie zagrożeń środowiska
pracy w wybranych zakładach azotowych
i branży paliwowej, likwidacja stwierdzonych
nieprawidłowości i uchybień oraz ocena
przestrzegania przez pracodawców
należących do zakładów tzw. dużego
i zwiększonego ryzyka wystąpienia
poważnej awarii przemysłowej (ZDR, ZZR)
przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny
pracy.
Kontrole przeprowadzone były w 1 bazie
paliw i w zakładach azotowych wspólnie
z przedstawicielami Państwowej Straży
Pożarnej i Wojewódzkiego Inspektoratu
Ochrony Środowiska.
Działania kontrolne zostały poprzedzone
działaniami prewencyjnymi, polegającymi
na przeprowadzeniu przez pracodawców
samokontroli opartej na przygotowanych
wcześniej listach kontrolnych, oddzielnych
dla zagadnień bhp, ochrony
przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska.
Kontrole wykazały, że stan techniczny
urządzeń i instalacji technologicznej oraz
infrastruktury towarzyszącej od poprzednich
kontroli w 2013 i 2015 r. uległ znacznej
poprawie. W zakresie zapobiegania
awariom przemysłowym i ograniczenia
zagrożeń środowiska pracy pracodawcy
zapewnili środki techniczne i organizacyjne
odpowiednie do istniejących zagrożeń.
Stwierdzono, jednak pewne rozbieżności
między samooceną dokonaną przez
pracodawców, a kontrolami przeprowadzo-
nymi przez inspektorów pracy na podstawie
tych samych list kontrolnych. Rozbieżności
spowodowane były niezrealizowaniem
zaplanowanych przez pracodawców działań
prewencyjnych.
W wyniku kontroli wydano 29 decyzji
nakazowych pisemnych i 11 decyzji
ustnych, które wykonano w trakcie trwania
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kontroli. Ponadto skierowano do
pracodawców 5 wniosków w wystąpieniach,
dotyczących, m.in. ewidencji czasu pracy
oraz wypłacenia pracownikom dodatków za
pracę w godzinach nadliczbowych i w porze
nocnej.
Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły
bezpośrednio 55 pracowników, a pośrednio
– ze względu na skutki zagrożeń - 2452
osób wykonujących prace na terenie
kontrolowanych podmiotów.
Pracodawcy wykonali 24 decyzje nakazowe
i 5 wniosków w wystąpieniach. Dla
pozostałych decyzji nie upłynął termin
wykonania.
W wyniku realizacji środków prawnych
zapewniono, m.in.:
- możliwość bezpiecznego, szybkiego

i skutecznego zamknięcia zaworów
odcinających (awaryjnych) na
instalacjach;

- właściwą konserwację zaworów
i armatury kontrolnopomiarowej;

- skutecznie ograniczono dostęp osób
postronnych do instalacji stwarzającej
zagrożenie awarią przemysłową;

- wyposażono pracowników
w indywidualne ochrony dróg
oddechowych dobrane do prac
z substancjami niebezpiecznymi;

- przeprowadzono pomiary stężenia
czynnika chemicznego, które
potwierdziły brak przekroczeń NDS
i NDSCh;

- uwzględniono w Raporcie
o Bezpieczeństwie scenariusze
narażenia dla istotnych zagrożeń
mogących doprowadzić do awarii
przemysłowej;

- poprawiono stan techniczny nawierzchni
dróg transportowo – komunikacyjnych;

- zamieszczono na instalacji napisy
informujące o występowaniu strefy
narażenia pracowników na czynnik
rakotwórczy i oznakowano miejsca
wstępu do stref zagrożenia wybuchem.

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,

tj.: kosmetologii, medycyny estetycznej,
kosmetyki upiększającej, salonów fitness,
studia urody, solarium i fryzjerstwa, w tym
SPA. Kontrole przeprowadzono
w 6 podmiotach, w których 28 pracowników
wykonywało prace w kontakcie
z produktami biobójczymi.
Kontrolami objęto zagadnienia dotyczące
przestrzegania przepisów prawa
u użytkowników w zakresie stosowania
produktów biobójczych, a także w zakresie
ich wprowadzania do obrotu, klasyfikacji
i oznakowania przez producentów.
 Stwierdzone podczas kontroli
naruszenia to głównie naruszenia formalno-
prawne, dotyczące nieprzekazania
pracownikom informacji o zagrożeniach,
stwarzanych przez produkty chemiczne,
w tym produkty biobójcze. W znacznie
mniejszym stopniu stwierdzono zagrożenia
dla bezpieczeństwa i zdrowia. Pracownicy
stosujący produkty biobójcze, nie mają
pełnej świadomości zagrożeń
powodowanych przez te produkty, w tym
również oddziaływań alergizujących,
występujących dopiero po upływie
dłuższych okresów czasu.
 W wyniku realizacji środków prawnych
wydanych po kontroli, w 3 podmiotach, dla
15 pracowników, zapewniono aktualne karty
charakterystyki produktów biobójczych
sklasyfikowanych jako niebezpieczne lub
stwarzające zagrożenie, a w 3 podmiotach
wydano 11 pracownikom instrukcje
bezpiecznego postępowania z produktami
biobójczymi.
 Ponadto do Zachodniopomorskiego
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora
Sanitarnego w Szczecinie skierowano
2 pisma informujące o nieprawidłowym
oznakowaniu opakowań produktów, dla
których producenci deklarowali właściwości
dezynfekcyjne. Pisma zostały przekazane
do właściwych terenowo powiatowych
inspektorów sanitarnych. W wyniku
podjętych przez nich działań, obydwa
produkty zostały wycofane z obrotu.

4.1.11. Zarządzanie bezpieczeństwem
w zakładach pracy.

Celem kontroli było sprawdzenie
przestrzegania przez pracodawców
przepisów i zasad dotyczących oceny
ryzyka zawodowego oraz podejmowania
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środków profilaktycznych zmniejszających
ryzyko w aspekcie wypadków przy pracy,
które miały miejsce w zakładzie.
Kontrolowano dwie grupy podmiotów:
7 zakładów już wcześniej kontrolowanych
w tym zakresie w roku 2014 oraz 10
zakładów, w których problem badano po raz
pierwszy.
Rekontrole przeprowadzono
w 7 zakładach. Na stanowiskach pracy
bezpośrednio objętych czynnościami
kontrolnymi pracowało 92 pracowników,
w tym 39 kobiet i 1 pracownik
niepełnosprawny. Zakłady prowadziły
różnorodną działalność, w tym: obróbkę
metali i drewna, przetwórstwo spożywcze,
a także działalność rolniczą oraz handel.
Ustalono, że przed pierwszą kontrolą,
tj. w latach 2010-2013 r. wydarzyło się
w tych zakładach 35 wypadków przy pracy.
Natomiast już po pierwszej kontroli liczba
wypadków zmniejszyła się o 60%. Można,
więc wysnuć wniosek, że wdrożone po
pierwszej kontroli działania organizacyjne
i naprawcze, będące wynikiem realizacji
środków prawnych wydanych przez
inspektorów pracy przyczyniły się do
znaczącego ograniczenia zagrożeń
wypadkowych. Podczas kontroli dokonano
analizy 12 dokumentacji powypadkowych,
stwierdzono, że po wypadkach w zakładach
planowane były działania profilaktyczne,
które wdrażano. Stwierdzono także
znacznie niższą skalę nieprawidłowości, niż
w poprzednim okresie kontrolnym, a przede
wszystkim nie stwierdzono szczególnie
rażących naruszeń przepisów prawa, poza
jednym przypadkiem dopuszczenia
2 pracowników nieposiadających
wymaganych kwalifikacji do obsługi
urządzeń. Niezbędne było w tym przypadku
wydanie decyzji skierowania pracowników
do innych prac.
Kontrole przeprowadzono w 10
podmiotach na 16 stanowiskach pracy, na
których pracę wykonywało 299
pracowników, w tym 109 kobiet
i 3 pracowników niepełnosprawnych.
Najistotniejsze nieprawidłowości:
- w 4 zakładach w ocenie ryzyka

zawodowego nie uwzględniono środków
i wniosków profilaktycznych, ustalonych
w 50% protokołów powypadkowych, co
powodowało, że zagrożenia, które się
uaktywniły podczas wypadków nie

zostały usunięte dla 120 pracowników
wykonujących nadal pracę w tych
samych warunkach;

- w 5 zakładach stwierdzono brak
spójności wdrożonych środków
wynikających z oceny ryzyka ze
środkami i wnioskami wynikającymi
z 42% protokołów powypadkowych;

- w 8 podmiotach dla ok. 70%
dokumentacji powypadkowych
stwierdzono uchybienia, tj. nie ustalenie
wszystkich przyczyn, które doprowadziły
do wypadku, niespójność pomiędzy
ustalonymi przyczynami, a opisanymi
okolicznościami zdarzeń, albo też
pomylenie skutków wypadku lub
czynników aktywizujących zdarzenie
z przyczynami wypadków;

- w 7 przypadkach stwierdzono brak
uaktualnienia dokumentacji oceny ryzyka
zawodowego po wypadku, przy czym
dotyczyło to stanowisk pracy, na których
zatrudnionych było 157 pracowników.

Przeprowadzone czynności kontrolne
wykazały, że w procesie zarządzania
bezpieczeństwem w zakładach pracy brak
jest korelacji pomiędzy analizą ryzyka
zawodowego, a faktycznie występującymi
zagrożeniami, w szczególności
zagrożeniami, które uaktywniły się podczas
wypadków przy pracy. Wynika to głównie
z faktu, że zespoły powypadkowe nie
dokonują pełnej analizy przyczyn wypadków
i źródeł zagrożeń. Jako przyczyny
wypadków wskazują najczęściej
zaskoczenie niespodziewanym zdarzeniem
lub niewłaściwe zachowania pracowników.
Brak identyfikacji źródeł zagrożenia
i faktycznych przyczyn wypadków oraz
przyczyn awarii i zdarzeń potencjalnie
wypadkowych, które nie spowodowały
urazu powoduje, że ryzyko wystąpienia tego
samego lub podobnego zdarzenia nadal
istnieje. Może to doprowadzić do wypadków
powtarzalnych, a nawet wypadków
o znacznie większych skutkach
zdrowotnych dla pracowników. Zespoły
przeprowadzające ocenę ryzyka
zawodowego nie przywiązują wagi do
kryteriów narzucanych przez określone
metodologie, jak również do ograniczeń,
jakie posiadają te metody. Często etap
szacowania zagrożeń jest utożsamiany
z całym procesem oceny ryzyka
zawodowego, a pomijane są tak istotne
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aspekty oceny, jak źródła zagrożeń oraz
środki ograniczające ryzyko, które powinny
być na te źródła ukierunkowane. Pomijane
są także wskazówki i wymagania prawne
zawarte w przepisach szczegółowych np.
dla oceny ryzyka przy pracach transporto-
wych, przy zagrożeniach hałasem,
czynnikach chemicznych lub biologicznych.
Często pomijane są podczas oceny ryzyka
zawodowego tak istotne kwestie, jak brak
osłon i zabezpieczeń przy maszynach,
wynikające wprost z przepisów dotyczących
minimalnych wymagań bezpieczeństwa.
Szczególnie rażące jest to w sytuacji, gdy
już doszło do wypadku, a brak
odpowiednich osłon zabezpieczających
przed dostępem do elementów będących w
ruchu nadal jest tolerowany. Trudno w
takich sytuacjach mówić o właściwym
zarządzaniu bezpieczeństwem w zakładzie.
Na podstawie doświadczeń, wynikających
z przeprowadzonych kontroli na przestrzeni
kilku lat można wskazać, że u podstaw
przyczyn naruszeń przepisów prawa leżą
również niskie kompetencje osób
wykonujących zadania służby BHP,
w zakresie przeprowadzania oceny ryzyka
zawodowego, czy badania okoliczności
i przyczyn wypadków przy pracy. Dotyczy to
w szczególności sytuacji, gdy zadania
służby BHP wykonuje specjalista spoza
zakładu, który nie zna procesów
technologicznych, w zakładzie jest bardzo
rzadko i nie przykłada należytej wagi do
swoich obowiązków.

W wyniku kontroli wydano 10 decyzji
nakazowych i 56 wniosków w wystąpie-
niach. Za stwierdzone wykroczenia 2 osoby
ukarano mandatami w łącznej wysokości
3 000 zł. W wyniku realizacji środków
prawnych, m.in. w 3 zakładach dokonano
aktualizacji oceny ryzyka zawodowego dla
prac wykonywanych przez 23 pracowników
i poinformowano pracowników o wynikach
oceny oraz zasadach ochrony przed
zagrożeniami; w 1 zakładzie opracowano
i udostępniono 30 pracownikom instrukcje
bezpieczeństwa i higieny dotyczące
wykonywanych prac i użytkowanych
narzędzi; w 1 zakładzie na podstawie
decyzji zakazu, zaprzestano wykonywania
prac w warunkach zagrażających życiu
i zdrowiu pracowników.
Ponadto pracodawcy poinformowali
o przyjęciu do realizacji wniosków

zawartych w wystąpieniach, w szczególno-
ści: ustalania wszystkich przyczyn
zewnętrznych, które doprowadziły do
powstania wypadków przy pracy (dot. 19
pracowników); ustalania działań profilakty-
cznych, dla wyeliminowania źródeł
zagrożeń, zgodnie z przyczynami
wypadków przy pracy (22 pracowników);
prawidłowego ustalania działań
profilaktycznych po wypadkach (13
pracowników); konsultowania z przedstawi-
cielami pracowników oceny ryzyka
zawodowego (6 pracowników); zebrania
informacji niezbędnych dla prawidłowej
oceny ryzyka zawodowego, w szczególno-
ści w zakresie zadań wykonywanych na
stanowiskach pracy oraz występujących
przy nich zagrożeń (7 pracowników).

4.1.12. Zakłady pod wzmożonym
nadzorem.

Celem przyjętego na lata 2016 – 2018
programu długofalowego jest spowodowa-
nie, aby w zakładach o wysokich
wskaźnikach wypadkowych oraz o znacznej
liczbie osób pracujących w warunkach
zagrożenia lub dużej liczbie chorób
zawodowych, pracodawcy podjęli efektywne
działania eliminujące lub zmniejszające
poziom zagrożenia.

W roku 2016 wzmożonym nadzorem
objęto dwa zakłady, które w latach
poprzednich charakteryzowały się dość
wysokimi wskaźnikami częstotliwości
wypadków przy pracy oraz, w których
występowało szczególnie duże ryzyko
zawodowe, wyrażające się między innymi
wysokimi przekroczeniami norm czynników
szkodliwych dla zdrowia.

W jednym zakładzie prowadzona jest
działalność w zakresie produkcji tarcicy
oraz mebli i elementów meblowych
z drewna miękkiego. W drugim, natomiast
prowadzony jest ubój i przetwórstwo mięsa.
W każdym z zakładów przeprowadzono
2 kontrole w ciągu roku. Podczas pierwszej
kontroli sprawdzano takie zagadnienia, jak:
ocena ryzyka zawodowego, przygotowanie
pracowników do pracy, występujące
czynniki szkodliwe, niebezpieczne
i uciążliwe, stan obiektów i pomieszczeń
pracy, transport wewnątrzzakładowy oraz
magazynowanie i składowanie materiałów.
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Podczas drugiej kontroli sprawdzano
dokumentacje powypadkowe kontrolując
prawidłowość ustalania przyczyn wypadków
i podejmowania działań ograniczających
ryzyko po wypadkach, a także spójność
wniosków profilaktycznych wskazywanych
przez zespoły powypadkowe z wnioskami
wynikającymi z oceny ryzyka zawodowego
i aktualizację dokumentacji oceny ryzyka po
wypadku.

W wyniku pierwszych kontroli wydano
8 decyzji nakazowych ustnych i 32 decyzje
pisemne, a do pracodawców skierowano
wystąpienia zawierające 22 wnioski.
Wszystkie decyzje i wnioski wydane
w pierwszym półroczu zostały zrealizowane.
W wyniku kolejnych kontroli,
przeprowadzonych pod koniec roku 2016
wydano 8 decyzji nakazowych ustnych, 13
decyzji pisemnych i 9 wniosków
w wystąpieniach.

Pracodawcy wykonali 8 wniosków
i 2 decyzje pisemne. Termin wykonania 11
decyzji pisemnych jeszcze nie upłynął.
Do najczęściej stwierdzanych
nieprawidłowości należały: brak oceny
ryzyka zawodowego lub jej aktualizacji,
niedostosowanie maszyn do minimalnych
wymagań bezpieczeństwa określonych
w przepisach prawa, a w szczególności
brak urządzeń ochronnych przy maszynach
i liniach technologicznych; nie opracowanie
programów działań technicznych
i organizacyjnych, mających na celu
zmniejszenie narażenia pracowników na
hałas oraz uchybienia podczas badania
okoliczności i przyczyn wypadków.
W wyniku realizacji wydanych decyzji
nakazowych, m.in.:
- w zakładzie obróbki drewna

wyeliminowano nieprawidłowości
związane z brakiem urządzeń
ochronnych przy eksploatowanych
obrabiarkach do drewna oraz usunięto
uchybienia związane z elementami
sterowniczymi maszyn, co poprawiło
bezpieczeństwo 64 pracownikom;

- w zakładzie przetwórstwa mięsa
obniżono stężenie pyłu do wartości
nieprzekraczających najwyższego
dopuszczalnego stężenia, usunięto
zagrożenia związane z brakiem
urządzeń ochronnych w eksploato-
wanych maszynach i urządzeniach,
np. przenośnikach taśmowych oraz

zabezpieczono otwory technologiczne
i oznakowano miejsca niebezpieczne,
poprawa bezpieczeństwa i warunków
pracy objęła ok. 90 pracowników.

W kolejnych latach, tj. 2017 i 2018 zakłady
nadal objęte będą wzmożonym nadzorem.

4.1.13. Kontrole maszyn, urządzeń
technicznych oraz środków
ochrony indywidualnej w zakresie
oceny ich zgodności
z wymaganiami zasadniczymi
określonymi w przepisach
dotyczących systemu oceny
zgodności.

W 2016 r. w ramach nadzoru rynku
przeprowadzono 46 kontroli, mających na
celu sprawdzenie, czy wyroby użytkowane
w zakładach pracy, 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.
Kontrolami objęto maszyny, urządzenia
techniczne oraz środki ochrony
indywidualnej. Wyroby te podlegały
przepisom 4 dyrektyw nowego podejścia,
tj. dyrektywie 2006/42/WE (tzw.
maszynowej), dyrektywie 89/686/EWG
(dotyczącej środków ochrony
indywidualnej), dyrektywie 2009/105/WE
(dotyczącej prostych zbiorników
ciśnieniowych) oraz dyrektywie 97/23/WE
(dotyczącej urządzeń ciśnieniowych
i zespołów urządzeń ciśnieniowych).

Oprócz rutynowych kontroli
pracodawców oraz kontroli wytypowanych
rodzajów wyrobów (maszyny poligraficzne
i do przetwórstwa papierniczego oraz
rękawice ochronne), prowadzono także
czynności sprawdzające, po uzyskaniu od
organów nadzoru nad warunkami pracy
informacji o podejrzeniu występowania wad
wyrobów. Niektóre czynności kontrolne
Inspekcji Pracy były związane z wypadkami
pracowników, do których doszło podczas
użytkowania nowych maszyn lub innych
urządzeń technicznych. Czynnościami
kontrolnymi w przeważającej ilości objęto
wyroby wyprodukowane w Polsce, ale
w kilku przypadkach były to także wyroby
sprowadzone spoza krajów UE, np. z Chin.
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W 2016 r. ocenie zgodności
z zasadniczymi i innymi wymaganiami
poddano ogółem 52 wyroby. W zdecydow-
anej większości były to maszyny - 35,
w tym 11 - specjalistycznych maszyn
poligraficznych i maszyn do przetwórstwa
papierniczego. Przedmiotem kontroli były
także środki ochrony indywidualnej: 14
różnych typów i modeli rękawic ochronnych,
1 typ okularów ochronnych oraz po jednym
wyrobie zaliczanym do prostych zbiorników
ciśnieniowych, urządzeń ciśnieniowych
i zespołów urządzeń ciśnieniowych.
Spośród 52 skontrolowanych wyrobów, aż
37 (71%) zakwestionowano.

Niespełnienie zasadniczych i innych
wymagań w kontrolowanych maszynach
polegało przede wszystkim na niezgodnym
z wymaganiami przepisów i norm
zharmonizowanych wykonaniu samej
maszyny, tj. np. niezapewnieniu odpowied-
nich urządzeń ochronnych eliminujących
dostęp do strefy niebezpiecznej,
nieopisaniu elementów sterowniczych
maszyn, umieszczaniu informacji słownych,
w tym ostrzeżeń istotnych ze względu na
warunki eksploatacji, wyłącznie w językach
obcych, braku oznakowania CE. Ponadto
dotyczyło nieprawidłowej dokumentacji
technicznej, nieprzekazania instrukcji
obsługi maszyny lub brak przetłumaczenia
instrukcji na język polski, a w przypadku
wielu maszyn na występowaniu istotnych
braków w treści ww. instrukcji.
W odniesieniu do kontrolowanych środków
ochrony indywidualnej kontrole wykazały
podobne nieprawidłowości, w szczególno-
ści: niedostarczenie użytkownikowi
instrukcji użytkowania w języku polskim,
nieprawidłową zawartość instrukcji oraz
niewłaściwe oznakowanie wyrobu.
Zdaniem inspektorów pracy przyczyny
stwierdzanych nieprawidłowości wynikają
z niedostatecznej znajomości przepisów,
norm i procedur obowiązujących w ramach
systemu oceny zgodności przez
producentów, importerów oraz dystrybuto-
rów wyrobów. Ponadto pracodawcy
wyposażając stanowiska pracy w nowe
maszyny i urządzenia techniczne, nie
egzekwują od producentów lub dostawców
pełnego wyposażenia maszyn w osłony lub
inne urządzenia ochronne ograniczając
koszty zakupu. Nie wymagają również
dostarczenia pełnej dokumentacji

techniczno-ruchowej, w tym instrukcji bhp
niezbędnej do prawidłowej eksploatacji
maszyny. Przy negatywnych wynikach
kontroli, w wielu przypadkach do usunięcia
niezgodności z wymaganiami zasadniczymi
wystarczające okazały się pisma
informujące o stwierdzonych uchybieniach,
które były kierowane do producentów lub
importerów wyrobów. Po ich otrzymaniu
ww. podmioty podjęły się dobrowolnie
usunąć stwierdzone uchybienia. W jednym
przypadku, ze względu na istotne
nieprawidłowości Okręgowy Inspektor Pracy
w Szczecinie wszczął postępowanie
administracyjne zobowiązujące do usunię-
cia w określonym terminie niezgodności
z wymaganiami zasadniczymi. W wyniku
wszystkich działań podjętych w OIP
w Szczecinie, niezgodności z zasadniczymi
lub innymi wymaganiami zostały
wyeliminowane łącznie w 26 wyrobach,
w tym w 24 maszynach oraz w 1 środku
ochrony indywidualnej, tj.:
- wystawiono lub poprawiono deklaracje

zgodności WE dla 9 wyrobów (8 maszyn
i 1 środka ochrony indywidualnej),

- zapewniono prawidłowe oznakowanie
identyfikacyjne 11 wyrobów, w tym
9 maszyn,

- zapewniono lub poprawiono oznakowa-
nie CE w 5 wyrobach (w 4 maszynach
i 1 środku ochrony indywidualnej),

- zapewniono instrukcje, w tym ich
tłumaczenie na język polski, poprawiono
błędne lub uzupełniono brakujące zapisy
w instrukcjach dla 12 wyrobów, w tym 10
maszyn i 1 środka ochrony
indywidualnej,

- usunięto niezgodności dotyczące
budowy/wykonania w 7 maszynach,

- usunięto niezgodności dotyczące
ostrzeżeń w zakresie bezpieczeństwa
pracy, umieszczonych w językach
obcych na konstrukcji 5 maszyn,

- 1 wyrób z grupy urządzeń ciśnieniowych
i zespołów urządzeń ciśnieniowych
został odkupiony od użytkownika
i zwrócony do producenta.

Dla pozostałej grupy zakwestionowanych
wyrobów działania naprawcze są w toku lub
informacje o stwierdzonych niezgodno-
ściach zostały przekazane do innych
okręgowych inspektoratów pracy,
właściwych terytorialnie do prowadzenia
postępowań administracyjnych.
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4.2. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY - KONTROLE POZOSTAŁE.

4.2.1. Profilaktyczne badania lekarskie.

Przeprowadzono kontrole u 253
pracodawców, zatrudniających 9786
pracowników. Kontrolami objęto firmy
o dużym nasileniu zagrożeń zawodowych
oraz z firmy należące do branż, które
charakteryzują się wysokimi wskaźnikami
wypadkowości oraz zapadalności na
choroby zawodowe (np. branża budowlana,
leśna).
Stwierdzono, że:
- 351 pracowników (ok. 10%) nie poddano

wstępnym badaniom lekarskim,
- 253 pracowników (ok.7%) nie poddano

okresowym badaniom lekarskim,
- nie przekazano lekarzom informacji

o warunkach pracy 214 kierowanych na
badania pracowników (ok.13%).

Porównując wyniki kontroli z roku 2016
z wynikami z roku 2015 należy stwierdzić,
że odsetek osób niepoddanych badaniom
wstępnym zmniejszył się w roku 2016 o ok.
15%, a odsetek osób niepoddanych
badaniom okresowym zmniejszył się o ok.
14%. Wzrósł, natomiast o ok. 4% odsetek
osób kierowanych na badania bez
przekazania lekarzowi szczegółowej
informacji o warunkach wykonywania pracy.
Przyczyną stwierdzonych nieprawidłowości
jest przede wszystkim brak wiedzy małych
i średnich pracodawców o ciążących na
nich obowiązkach, w szczególności
sformułowanego w Kodeksie pracy zakazu
dopuszczania do pracy pracowników, którzy
nie posiadają orzeczenia lekarskiego
o braku przeciwwskazań do wykonywania
pracy na określonym stanowisku.
Pracodawcy nieprawidłowości w zakresie
profilaktycznych badań lekarskich często
tłumaczyli koniecznością ograniczania
kosztów prowadzonej działalności.
Wskazać należy ponadto, że pracodawcy
akceptują dostarczone przez pracowników
orzeczenia lekarskie wystawione podczas
zatrudnienia u poprzednich pracodawców,
po przerwie w wykonywaniu pracy trwającej
dłużej niż 30 dni lub o odmiennych
warunkach wykonywania pracy w obu
firmach, mimo takiej samej nazwy
stanowiska pracy. Obowiązujący przepis

jednoznacznie stanowi, że orzeczenie
lekarskie jest ważne jeżeli przerwa
w zatrudnieniu nie trwała dłużej niż 30 dni,
a warunki występujące na stanowisku
pracy, na którym pracownik ma być
zatrudniony odpowiadają warunkom,
w jakich pracownik wykonywał pracę
u poprzedniego pracodawcy. Jednakże
pracodawcy zwracają uwagę wyłącznie na
wskazany w orzeczeniu lekarskim termin
kolejnych badań. Nie żądają od
przyjmowanego pracownika skierowania na
badania wydanego w poprzedniej firmie,
a bez tego dokumentu nie jest możliwa
weryfikacja orzeczenia. Nie żądają także
świadectwa pracy z poprzedniego okresu
zatrudnienia, na podstawie którego mogą
ustalić, czy przerwa w zatrudnieniu nie
przekroczyła 30 dni.
Ponadto pracodawcy nie biorą pod uwagę
skutków, jakie mogą wystąpić po
dopuszczeniu do wykonywania pracy
pracowników, którzy nie uzyskali orzeczenia
lekarskiego o braku przeciwwskazań do
wykonywania pracy na określonym
stanowisku, tj. pogłębienia istniejących
u pracownika schorzeń, znacznej absencji
chorobowej, wzrostu liczby wypadków przy
pracy.
Istota badań lekarskich spłycana jest
zarówno przez pracodawców, jak i przez
lekarzy. Z jednej strony pracodawcy nie
informują podstawowej jednostki medycyny
pracy o warunkach pracy, czy o zmianie
warunków pracy pracownika kierowanego
na badania. Z drugiej strony lekarze
w znaczącej liczbie przypadków nie
podejmują się osobistego sprawdzenia
warunków pracy u pracodawcy,
a orzeczenia o braku przeciwwskazań
często wystawiają na podstawie ogólnikowo
sporządzonych przez pracodawców
skierowań.

W wyniku kontroli wydano 26 decyzji
nakazowych ustnych i 61 decyzji
pisemnych, a do pracodawców skierowano
204 wnioski w wystąpieniach.
Pracodawcy wykonali 48 decyzji pisemnych
i 143 wnioski.
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4.2.2. Szkolenia w dziedzinie
bezpieczeństwa i higieny pracy.

Prawidłowe przygotowanie pracownika
do wykonywania pracy zapewnia
bezpieczeństwo nie tylko jednej osobie, ale
wszystkim pracującym w pobliżu
obsługiwanych przez niego maszyn
i urządzeń. Dlatego istotne jest poddanie
pracownika przed dopuszczeniem go
wykonywania pracy odpowiednim
szkoleniom. Instruktaż ogólny pozwala na
zapoznanie z zagrożeniami występującymi
w całym zakładzie, instruktaż stanowiskowy
umożliwia nabycie umiejętności
bezpiecznego wykonania pracy. Z kolei
szkolenie okresowe ma przypomnieć
pracownikowi o bezpiecznym wykonaniu
czynności na stanowisku pracy
i zachowaniu na terenie zakładu. Ważny
jest także program szkolenia, który
powinien być dostosowany do konkretnej
grupy zawodowej i obejmować wszystkie
występujące w tej grupie zagrożenia.

Zagadnienia dotyczące szkoleń
w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
kontrolowano u 253 pracodawców.
W wyniku kontroli stwierdzono:
- brak lub niewłaściwie przeprowadzony

instruktaż ogólny dla 285 pracowników
(11%),

- brak lub niewłaściwie przeprowadzony
instruktaż stanowiskowy dla 323
pracowników (13%),

- brak lub niepełne programy instruktażu
stanowiskowego dla 854 osób,

- brak wymaganych kompetencji osób
prowadzących szkolenie wstępne, w tym
24 osób (11%) prowadzących instruktaż
ogólny i 17 osób (8%) prowadzących
instruktaż stanowiskowy,

- nie poddanie szkoleniom okresowym 276
pracowników (10%),

- brak lub niepełne programy szkolenia
okresowego dla 694 osób (28%),

Ponadto 33 pracodawców (14%) nie
poddało się wymaganym szkoleniom bhp.

W opinii inspektorów pracy przyczyny
nieprawidłowości wynikają głownie z braku
lub słabej znajomości przepisów prawa
pracy przez pracodawców, którzy sami
unikają poddawania się szkoleniom i nie
dokształcają się, a jednocześnie są
przekonani, że posiadają kwalifikacje oraz
odpowiedni zasób wiedzy i umiejętności do

szkolenia swoich pracowników. Przyczyną
nieprawidłowości są także zaniedbania
specjalistów zewnętrznych, którym
przedsiębiorcy powierzają realizację zadań
służby BHP. Nie przygotowują programów
szkoleń lub korzystają wyłącznie
z programu ramowego bez wnikania
w technologię i zagrożenia występujące
w zakładzie.

W wyniku kontroli wydano 41 decyzji
nakazowych ustnych i 291 decyzji
pisemnych, a do pracodawców skierowano
241 wniosków w wystąpieniach.

Do jednego pracodawcy skierowano
upomnienie, w związku z brakiem realizacji
3 decyzji dotyczących opracowania
programów szkoleń i podania pracowników
szkoleniu wstępnemu z dziedziny
bezpieczeństwa i higieny pracy. Czynności
przeprowadzone po wydaniu upomnienia
potwierdziły, że decyzje zostały wykonane.

W wyniku realizacji wydanych decyzji
i wniosków pracodawcy, m.in.: 286
pracowników poddali szkoleniom wstępnym
(instruktaż ogólny 130 osób, stanowiskowy
156 osób), 225 pracowników poddali
szkoleniom okresowym, opracowali dla
1043 pracowników szczegółowe programy
szkoleń. Ponadto pracodawcy ukończyli
właściwe dla nich szkolenia w dziedzinie
bezpieczeństwa i higieny pracy.

4.2.3. Ocena ryzyka zawodowego.

Celem kontroli było sprawdzenie
przestrzegania przepisów dotyczących
przeprowadzania oceny ryzyka
zawodowego oraz podejmowania środków
profilaktycznych zmniejszających ryzyko.

Ustalono, że 316 pracodawców nie
wypełniło w ogóle obowiązku
przeprowadzenia oceny ryzyka
zawodowego na stanowiskach pracy.
Niezbędne było wydanie decyzji
nakazujących przeprowadzenie oceny.

Przeprowadzono szczegółowe kontrole
dotyczące jakości oceny ryzyka
zawodowego i informowania o ryzyku u 253
pracodawców, w tym u 5, u których
wydarzyły się wypadki przy pracy. Analizie
poddano 926 stanowisk pracy.

Stwierdzono, że na 113 stanowiskach
pracy (12%) nie oceniono w ogóle ryzyka
zawodowego.
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Na stanowiskach, na których
sporządzono ocenę ryzyka, największy
odsetek nieprawidłowości dotyczył:
nieuczestniczenia przedstawicieli
pracowników w ocenie, nieuwzględnienia
podczas szacowania poziomu ryzyka
kryteriów dla kobiet w ciąży, pracowników
młodocianych i osób niepełnosprawnych,
nieuwzględnienia w ocenie czynników
psychospołecznych tj. stres, mobbing,
niezidentyfikowania wszystkich zagrożeń
związanych z wykonywaną pracą, nie
zebrania aktualnych informacji potrzebnych
do oceny ryzyka zawodowego, braku
planowania lub realizacji działań
korygujących i zapobiegawczych, nie

dokonania aktualizacji oceny ryzyka po
wprowadzeniu zmian na stanowiskach
pracy lub po wypadkach.
Do oceny ryzyka zawodowego pracodawcy
najczęściej wykorzystują metody opisane
w normie PN-N-18002:2000 Systemy
zarządzania bezpieczeństwem i higieną
pracy - Ogólne wytyczne do oceny ryzyka
zawodowego. Drugą w kolejności
stosowaną metodą jest jakościowa metoda
oceny ryzyka zawodowego w miejscu pracy
- Risc Score (wartościowanie ryzyka).
Trzecią z najczęściej stosowanych metod
jest metoda Preliminary Hazard Analysis
(metoda analizy wstępnej zagrożeń).

Wykres 10. Główne nieprawidłowości występujące w procesie oceny ryzyka zawodowego
w kontrolowanych zakładach.

Pracodawcy wykonali 186 decyzji
pisemnych i 213 wniosków
w wystąpieniach, w szczególności:
- w 49 podmiotach przeprowadzono ocenę

ryzyka dla 591 pracowników,
- w 39 zakładach zaktualizowano

dokumenty oceny ryzyka, w tym po
wypadkach oraz z uwzględnieniem
faktycznych zagrożeń występujących na
stanowiskach pracy, łącznie dla 486
pracowników,

- w 8 podmiotach poinformowano 33
pracowników o wynikach oceny ryzyka
i zasadach ochrony przed zagrożeniami.

W opinii pracodawców przyczynami
naruszeń przepisów są głównie duże koszty
zlecenia i wykonania przez podmioty
zewnętrzne dokumentu oceny ryzyka
zawodowego. Ponadto brak w przekonaniu
pracodawców, sensu sporządzania tej
dokumentacji. Uważają, że przepisy
wymagają przygotowania zbyt wielu
dokumentów przed dopuszczeniem
pracownika do procesu pracy, a każdy
pracownik jest świadomy występujących
zagrożeń.

W opinii inspektorów pracy główną
przyczyną nieprawidłowości jest brak,
zwłaszcza w małych firmach, wsparcia
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i właściwego doradztwa ze strony osób,
którym zlecono wykonywanie zadań służby
bhp, w szczególności w kwestiach
dotyczących przeprowadzenia i dokumento-
wania oceny ryzyka oraz nie dostrzeganie
w rzetelnie dokonanej ocenie ryzyka
zawodowego wymiernych korzyści dla
poprawy bezpieczeństwa i zdrowia
pracowników, a także zmniejszenia liczby
wypadków przy pracy oraz kosztów
związanych z wypadkami i awariami.

Brak właściwego przygotowania
pracowników do wykonywania pracy, w tym
niepoddanie pracowników badaniom
lekarskim profilaktycznym, szkoleniom
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
a także niepoinformowanie o ryzyku
zawodowym i zasadach ochrony przed
zagrożeniami jest wykroczeniem przeciw
prawom pracownika.

W wyniku kontroli dotyczących
przygotowania pracowników do pracy
stwierdzono łącznie 144 wykroczenia w tym
zakresie. Skierowano do sądu 4 wnioski
o ukaranie osób winnych, 40 osób ukarano
mandatami w łącznej wysokości 45 500 zł.,
a w stosunku do 19 osób zastosowano
środki wychowawcze.
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4.3 PRAWNA OCHRONA PRACY.

4.3.1. Zawieranie umów
cywilnoprawnych w warunkach
umowy o pracę.

Celem kontroli było ustalenie
przestrzegania zakazu zawierania umów
cywilnoprawnych w warunkach
wskazujących na istnienie stosunku pracy
ze szczególnym uwzględnieniem branży
budowlanej. Przeprowadzono 166 kontroli,
w tym 89 kontroli w podmiotach
działających w branży budowlanej.
Inspektorzy pracy ustalili, 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, za co za tym idzie winny być z nimi
zawarte umowy o pracę.
W wyniku kontroli inspektorzy pracy
zakwestionowali ogółem 222 umowy
zlecenia, 52 umowy o dzieło oraz jedną
umowę z osobą prowadzącą jednoosobową
działalność gospodarczą uznając, że winny
być zawarte umowy o pracę. W samej zaś
branży budowlanej. inspektorzy pracy
zakwestionowali 95 umów zleceń, 42
umowy o dzieło oraz jedną umowę z osobą
prowadzącą jednoosobową działalność
gospodarczą. Nieprawidłowości wystąpiły
u 166 przedsiębiorców w tym 65
przedsiębiorców z branży budowlanej.

Inspektorzy pracy skierowali łącznie
do 77 podmiotów kontrolowanych 77
wniosków o przekształcenie umów
cywilnoprawnych w umowy o pracę,
obejmujących 364 osób. Pracodawcy
poinformowali o realizacji 44 wniosków na
rzecz 171 osób. Ponadto w wyniku wydania
w stosunku do 45 pracodawców poleceń
ustnych przekształcono 136 umów
cywilnoprawnych w stosunki pracy.
Inspektorzy pracy wnieśli 13 powództw
o ustalenie istnienia stosunku pracy - do
chwili sporządzenia niniejszego
sprawozdania w jednej sprawie zapadł
wyrok ustalający istnienie stosunku pracy.
 Kontrolą objęto zagadnienia związane
z problematyką zawierania umów

cywilnoprawnych w warunkach wskazują-
cych na istnienie stosunku pracy oraz
przestrzegania przepisów prawa pracy przy
zawieraniu umów terminowych.

4.3.2. Umowy o pracę na czas
określony.

Celem kontroli było ustalenie stopnia
przestrzegania przez pracodawców
znowelizowanych przepisów dotyczących
nawiązywania oraz rozwiązywania
terminowych umów o pracę. Skontrolowano
30 pracodawców, którzy zatrudniali 949
pracowników, z czego 554 kobiet
i 1 cudzoziemca.
 Nieprawidłowości w zakresie zawierania
i rozwiązywania terminowych umów o pracę
stwierdzono u 20 pracodawców, a dotyczyły
one 71 pracowników. Przeprowadzone
kontrole wykazały następujące rodzaje
nieprawidłowości: zawarcie umów o pracę
na okres próbny przekraczający 3 miesiące;
zawarcie kolejnej umowy o pracę na okres
próbny w celu wykonywania tego samego
rodzaju pracy przed upływem 3 letniego
okresu od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia
poprzedniej umowy o pracę na okres
próbny; nie określenie w umowie o pracę
zawartej na czas określony dłuższy niż 33
miesiące stosownej informacji o obiektyw-
nych przyczynach uzasadniających
zawarcie takiej umowy, jeżeli została
zawarta w celu zastępstwa pracownika w
czasie jego usprawiedliwionej nieobecności,
w celu wykonywania pracy o charakterze
dorywczym lub sezonowym, w celu
wykonywania pracy przez okres kadencji
lub w przypadku, gdy pracodawca wskazał
obiektywne przyczyny leżące po jego
stronie; nie zawiadomienie właściwego
Okręgowego Inspektora Pracy w terminie
5 dni roboczych w formie pisemnej lub
elektronicznej o zawarciu umowy o pracę
na okres dłuższy niż 33 miesiące
w przypadku, gdy pracodawca wskazał
obiektywne przyczyny leżące po jego
stronie; nie przekazanie pracownikom
pisemnej informacji o dodatkowych
warunkach zatrudnienia, w tym w zakresie
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obowiązującej ich długości okresu
wypowiedzenia umowy o pracę;
przekazanie pracownikom nieprawidłowej
pisemnej informacji o dodatkowych
warunkach zatrudnienia w zakresie
obowiązującej ich długości okresu
wypowiedzenia umowy o pracę; nie
poinformowanie oraz nieprawidłowe
poinformowanie pracowników na piśmie
o zmianie ich warunków zatrudnienia
w zakresie obowiązującej długości okresu
wypowiedzenia umowy o pracę.
W wyniku przeprowadzonych kontroli
skierowano do pracodawców 27 wniosków
pokontrolnych dotyczących łącznie 71
pracowników, których celem było
wyeliminowanie powyższych nieprawidło-
wości oraz przywrócenie stanu faktycznego
zgodnego z aktualnie obowiązującymi
przepisami. Ponadto wydano 1 środek
oddziaływania wychowawczego w formie
ostrzeżenia za niezawiadomienie
właściwego okręgowego inspektora pracy
w terminie 5 dni roboczych w formie
pisemnej lub elektronicznej, o zawarciu
umowy o pracę na okres dłuższy niż 33
miesiące z uwagi na obiektywne przyczyny
lezące po stronie pracodawcy.
 Z informacji, które wpłynęły od
pracodawców objętych zakresem kontroli
do dnia sporządzenia sprawozdania wynika,
że zrealizowano 19 wniosków, które
dotyczą 54 pracowników. W wyniku
skierowanych przez inspektorów pracy
środków prawnych uzyskano następujące
efekty eliminując powyższe
nieprawidłowości:
- zobligowanie się do przestrzegania

obowiązku określania w umowie o pracę
zawieranej na czas określony dłuższy niż
33 miesiące stosownej informacji
o obiektywnych przyczynach uzasadnia-
jących zawarcie takiej umowy, jeżeli
została zawarta w celu zastępstwa
pracownika w czasie jego
usprawiedliwionej nieobecności, w celu
wykonywania pracy o charakterze
dorywczym lub sezonowym, w celu
wykonywania pracy przez okres kadencji
lub w przypadku, gdy pracodawca
wskazał obiektywne przyczyny leżące po
jego stronie;

- przyjęcie do stosowania wniosku
dotyczącego przestrzegania obowiązku
zawiadamiania właściwego okręgowego

inspektora pracy, w formie pisemnej lub
elektronicznej, o zawarciu umowy
o pracę na okres dłuższy niż 33 miesiące
z uwagi na obiektywne przyczyny leżące
po stronie pracodawcy w terminie 5 dni
roboczych od dnia jej zawarcia;

- przyjęcie do stosowania obowiązku
niezawierania umów o pracę na okres
próbny przekraczający 3 miesiące;

- przekazanie pracownikom pisemnej
informacji o dodatkowych warunkach
zatrudnienia w zakresie obowiązującej
ich długości okresu wypowiedzenia
umowy o pracę;

- przekazanie pracownikom prawidłowej
pisemnej informacji o dodatkowych
warunkach zatrudnienia w zakresie
obowiązującej ich długości okresu
wypowiedzenia umowy o pracę;

- o zmianie warunków zatrudnienia
w zakresie obowiązującej długości
okresu wypowiedzenia umowy o pracę;

- przyjęcie do stosowania obowiązku
nieprzekazywania nieaktualnych
informacji w zakresie obowiązującej
długości okresu wypowiedzenia.

4.3.3. Czas pracy i wynagrodzenia i inne
świadczenia ze stosunku pracy.

Celem kontroli było sprawdzenie
przestrzegania przez pracodawców
przepisów prawa pracy dotyczących czasu
pracy oraz wynagrodzeń i innych świadczeń
ze stosunku pracy. Przeprowadzono 219
kontroli z zakresu przestrzegania przez
pracodawców przepisów o czasie pracy
oraz o wynagrodzeniach i innych
świadczeniach pieniężnych wynikających ze
stosunku pracy.

Najczęściej występujące nieprawidło-
wości polegały na:
- nierzetelnym prowadzeniu ewidencji

czasu pracy,
- nieprawidłowym określeniu systemów

i rozkładów czasu pracy oraz okresów
rozliczeniowych,

- nieinformowaniu pracowników o obowią-
zujących ich rozkładach czasu pracy,

- nieprawidłowym rozliczaniu czasu pracy
w ramach obowiązujących okresów
rozliczeniowych,

- nie wypłaceniu w ogóle wynagrodzenia
za pracę,
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- wypłaceniu wynagrodzenia za pracę po
upływie wymaganego terminu,
bezpodstawnym potrąceniu z wynagro-
dzenia za pracę,

- nie wypłaceniu w ogóle wynagrodzenia
za pracę w godzinach nadliczbowych
oraz dodatków za pracę w godzinach
nadliczbowych,

- wypłaceniu wynagrodzenia za pracę
w godzinach nadliczbowych oraz
dodatków za pracę w godzinach
nadliczbowych z opóźnieniem lub
w zaniżonej wysokości,

- nie wypłaceniu w ogóle dodatkowego
wynagrodzenia za pracę w porze nocnej,

- wypłaceniu wynagrodzenie za urlop
wypoczynkowy w zaniżonej wysokości,

- nie wypłaceniu w ogóle ekwiwalentu za
niewykorzystany urlop wypoczynkowy,

- wypłaceniu ekwiwalentu za
niewykorzystany urlop wypoczynkowy
z opóźnieniem lub w zaniżonej
wysokości,

- nie wypłaceniu ekwiwalentu za używanie
odzieży własnej,

- nie wypłaceniu ekwiwalentu za pranie
i naprawę odzieży.

W wyniku kontroli wydano 219 decyzji
płacowych. W trakcie kontroli inspektorzy
pracy skierowali do pracodawców 229
poleceń dotyczących wypłacenia
wynagrodzeń i innych świadczeń ze
stosunku pracy. Ponadto w przypadku
należności nienaliczonych i w związku z tym
braku możliwości wydania decyzji płatniczej
skierowano do pracodawców 1375
wniosków dotyczących wynagrodzeń
i innych świadczeń ze stosunku pracy.
W wyniku wykonania decyzji płacowych
i wniosków w wystąpieniach oraz w wyniku
realizacji wydanych w trakcie kontroli
poleceń, pracodawcy wypłacili 2654
pracownikom wynagrodzenie za pracę oraz
inne świadczenia ze stosunku pracy na
łączną kwotę 3 025 829 zł.
W wyniku wykonania decyzji płatniczych
wypłacono, m.in.:
- 102 pracownikom wynagrodzenie za

pracę na łączną kwotę 187 680 zł;
- 121 pracownikom dodatek do

wynagrodzenia za pracę w porze nocnej
na łączną kwotę 115 234 zł;

- 15 pracownikom ekwiwalent pieniężny za
niewykorzystany urlop wypoczynkowy na
łączną kwotę 78 091 zł;

- 5 pracownikom wynagrodzenie za urlop
wypoczynkowy na łączną kwotę 4 798 zł.

W wyniku wykonania poleceń wydanych
w trakcie kontroli wypłacono, m.in.:
- 886 pracownikom wynagrodzenie za

pracę na łączną kwotę 2 128 623 zł;
- 291 pracownikom wynagrodzenie za

pracę w godzinach nadliczbowych na
łączną kwotę 107 587 zł;

- 64 pracownikom ekwiwalent pieniężny za
niewykorzystany urlop wypoczynkowy na
łączną kwotę 63 523 zł;

- 27 pracownikom wynagrodzenie za urlop
wypoczynkowy na łączną kwotę 9 614 zł;

- 178 pracownikom ekwiwalent za
używanie odzieży własnej na łączną
kwotę 24 289 zł;

- 148 pracownikom ekwiwalent za pranie
i naprawę odzieży na łączną kwotę
24 958 zł;

- 13 pracownikom wynagrodzenie za czas
niezdolności do pracy wskutek choroby
na łączną kwotę 8 396 zł.

W toku kontroli ujawniono 918 wykroczeń.
Do sądów skierowano 47 wniosków
o ukaranie, w których znalazły się zarzuty
dotyczące naruszenia przepisów o czasie
pracy oraz o wynagrodzeniach i innych
świadczeniach ze stosunku pracy. Ponadto
213 osób ukarano mandatami.

4.3.4. Kontrola przepisów o czasie
jazdy, postoju i odpoczynku
kierowców oraz przepisów
o czasie pracy kierowców.

Celem kontroli przeprowadzanych
z zakresu przestrzegania przepisów
dotyczących czasu prowadzenia pojazdu,
przerw i czasu odpoczynku było przede
wszystkim, ustalenie stopnia przestrzegania
przepisów ustawy o czasie pracy kierowców
oraz przestrzegania czasu prowadzenia
pojazdu, przerw i czasu odpoczynku
w ramach ustawodawstwa wspólnotowego.
 Kontroli poddano zostało 17 podmiotów
gospodarczych, w których skontrolowano
czas pracy 53 kierowców.
Łącznie skontrolowano 13742 dni pracy
kierowców.
 Na podstawie wyników
przeprowadzonych kontroli stwierdzić
należy, iż dominujące naruszenia występują
w zakresie związanym z przestrzeganiem
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przepisów dotyczących dobowego czasu
prowadzenia pojazdu, przerw
w prowadzeniu oraz odpoczynków
dobowych. Ujawnione naruszenia w tym
zakresie oraz ich wymiar mają charakter
powtarzalny z punktu widzenia wyników
kontroli przeprowadzonych w latach
ubiegłych.
Stwierdzono: 30 przypadków przekroczenia
dobowego limitu czasu prowadzenia
pojazdu, 50 przypadków braku wymaganej
przerwy przy prowadzeniu pojazdu przez
okres dłuższy niż 4,5 godziny, 99
przypadków skrócenia czasu odpoczynku
dobowego.
Wyniki kontroli wskazują również na liczne
naruszenia przepisów krajowych
dotyczących dobowego wymiaru czasu
pracy kierowców w przypadku, gdy praca
wykonywana jest w porze nocnej.
W 2016r. stwierdzono 298 przypadków
przekroczenia dobowego limitu czasu pracy
przez 48 kierowców, co powoduje, iż skala
naruszeń liczona na jednego kierowcę jest
niższa od naruszeń z 2014r. ale wyższa od
wyników z 2015r.
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)
inspektorzy pracy 12 decyzjami nałożyli
kary administracyjne na łączną kwotę
30 140 zł.
Za 6 stwierdzonych wykroczeń dotyczących
czasu pracy kierowców inspektorzy pracy
nałożyli na pracodawcę 1 mandat karny
w wysokości 1000 zł za 3 wykroczenia oraz
zastosowali 3 środki oddziaływania
wychowawczego.
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4.4. KONTROLE WYBRANYCH ZAGADNIEŃ BHP I PRAWA PRACY.

4.4.1. Podmioty kontrolowane po raz
pierwszy.

Kontrole miały na celu kompleksową
identyfikację nieprawidłowości
występujących w kontrolowanym podmiocie
i ich wskazanie pracodawcy, który
kontrolowany był po raz pierwszy, a także
zastosowanie środków prawnych służących
wyeliminowaniu stwierdzonych uchybień
i zapewnieniu przestrzegania przepisów
prawa w przyszłości.
Przeprowadzono 205 kontroli w podmiotach
zatrudniających łącznie 1429 osób, w tym
166 kontroli w podmiotach zatrudniających
do 9 pracowników, a 39 kontroli
w zakładach zatrudniających do 50
pracowników. Kontrolowano przestrzeganie
przepisów prawa pracy, w tym
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz
przepisów dotyczących legalności
zatrudnienia.

W zakresie przygotowania pracowników
do wykonywania powierzonych zadań
stwierdzono nieprawidłowości w zakresie:
szkoleń wstępnych w dziedzinie bhp (31%
pracowników), szkoleń okresowych bhp
(28% pracowników), programów, na
podstawie których przeprowadzano
szkolenia bhp (53% przedłożonych
programów szkoleń), profilaktycznych
badań lekarskich wstępnych (33%
pracowników), profilaktycznych badań
lekarskich okresowych (15% pracowników),
informowania pracowników o występującym
ryzyku zawodowym (14% pracowników),
niewydania środków ochronnych lub
wydania środków nieadekwatnych do
zagrożeń (17% pracowników), niewydania
odzieży i obuwia roboczego (23%
pracowników), nie informowania pracowni-
ków o wynikach przeprowadzonych badań
i pomiarów czynników szkodliwych dla
zdrowia (27% pracowników).

Nieprawidłowości wskazano pracodaw-
com także w zakresie organizacji stanowisk
pracy i w sferze nadzoru nad warunkami
środowiska pracy, a dotyczyły: analizy
i oceny ryzyka zawodowego (57%
stanowisk), identyfikowania w wykazach
prac szczególnie niebezpiecznych (74%

wykazów) i określania szczegółowych
wymogów dotyczących wykonywania tych
prac (63%), opracowania i wydania
instrukcji bezpiecznego wykonywania prac,
w szczególności obsługi maszyn (49%
instrukcji), magazynowania i składowania
(68%) oraz instrukcji dotyczących zasad
ruchu na drogach wewnątrzzakładowych
(59%). Nieprawidłowości stwierdzono także
w zakresie rozpoznania przez pracodawców
czynników szkodliwych dla zdrowia,
niebezpiecznych i uciążliwych (39%
stanowisk pracy) oraz przeprowadzenia
badań i pomiarów tych czynników (46%
stanowisk pracy), braku zabezpieczenia lub
oznakowania miejsc niebezpiecznych (38%
miejsc), nie ustalenia i nieoznakowania
dopuszczalnego obciążenia regałów
magazynowych (4,8%), niezapewnienia
właściwych osłon i innych urządzeń
ochronnych przy eksploatowanych
maszynach i urządzeniach (16% maszyn).

Do najczęściej występujących
nieprawidłowości w zakresie legalności
zatrudnienia i wykonywania innej pracy
zarobkowej należało niezgłoszenie, bądź
nieterminowe zgłoszenie osób do
ubezpieczenia społecznego (14% osób
objętych kontrolą).

W zakresie prawnej ochrony pracy
najwięcej nieprawidłowości dotyczyło:
nieprowadzenia akt osobowych
pracowników (41%), braku regulaminów
pracy i wynagradzania (42%) oraz
niewydawania świadectw pracy lub błędów
w treści świadectwa (36%). Stwierdzono
również zatrudnienie 37 osób na podstawie
umów cywilnoprawnych w warunkach,
w których powinna zostać zawarta umowa
o pracę. Kontrola zagadnień dotyczących
czasu pracy wykazała najwięcej uchybień
w zakresie prowadzenia ewidencji czasu
pracy (41%) oraz ustalania rozkładów czasu
pracy, a także informowania pracowników
o obowiązującym rozkładzie czasu pracy
(38%). Stwierdzono także przypadki nie
zapewnienia w przyjętym okresie
rozliczeniowym dla 37 pracowników łącznie
951 dni wolnych, wynikających z przeciętnie
pięciodniowego tygodnia pracy. W zakresie
wynagrodzeń za pracę i innych świadczeń
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związanych ze stosunkiem pracy najwięcej
nieprawidłowości dotyczyło: nie wypłacania,
bądź zaniżania wynagrodzenia i dodatków
za pracę w godzinach nadliczbowych (17%
ogółu osób objętych kontrolą), a wysokość
niewypłaconych świadczeń wyniosła łącznie
21 889 zł.; niewypłacania, bądź zaniżania
ekwiwalentu za niewykorzystany urlop
wypoczynkowy (13%), w tym 29
pracownikom nie wypłacono ww.
świadczenia w łącznej kwocie 7 731 zł.;
niewypłacenia, bądź nieterminowego
wypłacenie wynagrodzenia za pracę dla 68
pracowników. W zakresie urlopów
wypoczynkowych, stwierdzone nieprawidło-
wości dotyczyły nie udzielania urlopów
w roku, w którym pracownicy nabyli do nich
prawo (21% przypadków).

W wyniku kontroli wydano 846 decyzji
pisemnych, w tym: 1 decyzję dotyczącą
wypłaty należnego wynagrodzenia za
pracę, 11 decyzji wstrzymania eksploatacji
maszyn oraz 1 decyzję skierowania
pracownika do innych prac. Wydano także
229 decyzji ustnych oraz 27 poleceń, które
zostały wykonane w trakcie kontroli.
Ponadto do pracodawców skierowano
wystąpienia zawierające 902 wnioski.
W większości kontroli nie stosowano
środków karno-administracyjnych, dając
pracodawcom czas na usunięcie
nieprawidłowości. Jednakże w związku ze
stwierdzeniem rażących naruszeń
przepisów prawa pracy, w tym
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz
przepisów legalności zatrudnienia, 7 osób
ukarano mandatami, w łącznej wysokości
7000 zł., a w 9 przypadkach poprzestano na
zastosowaniu środka wychowawczego.
W wyniku przeprowadzonych
kompleksowych kontroli, pracodawcom
wskazano obszary, w których występują
naruszenia obowiązujących przepisów
prawa, udzielano także porad prawnych
i technicznych.

W efekcie uzyskano poprawę
bezpieczeństwa i praworządności
w stosunkach pracy, m.in.:
- poddano szkoleniom wstępnym ogólnym

bhp 40 pracowników, szkoleniom
stanowiskowym 36 pracowników,
a szkoleniom okresowym 49
pracowników;

- opracowano szczegółowe programy
szkolenia w dziedzinie bhp dla 133
pracowników;

- przeprowadzono ocenę ryzyka
zawodowego dla prac wykonywanych
przez 97 pracowników oraz uzupełniono
dokumentację z oceny ryzyka dla 34
pracowników;.

- zidentyfikowano występujące w proce-
sach technologicznych czynniki
szkodliwe, niebezpieczne i uciążliwe dla
zdrowia, na które narażonych w tych
zakładach jest 41 pracowników;
przeprowadzono badania i pomiary:
czynników chemicznych dla 17
pracowników, pyłów dla 44 pracowników,
hałasu dla 53 pracowników, drgań
mechanicznych dla 30 pracowników oraz
mikroklimatu dla 65 pracowników;
poinformowano 23 pracowników
o aktualnych wynikach badań i pomiarów
środowiska pracy;

- ustalono wykazy prac szczególnie
niebezpiecznych wykonywanych przez
50 pracowników oraz wskazano zasady
bezpieczeństwa przy wykonywaniu tych
prac przez 28 pracowników;

- wydano instrukcje bezpieczeństwa
dotyczące realizowanych przez 96
pracowników procesów technologicz-
nych, instrukcje postępowania z materia-
łami szkodliwymi i niebezpiecznymi,
w kontakcie z którymi pracę wykonuje 35
pracowników, instrukcje magazynowania
i składowania materiałów, które to prace
wykonuje 127 pracowników; wydano
także instrukcje dotyczące organizacji
ruchu na drogach wewnątrzzakładowych,
dotyczące 43 pracowników;

- wyposażono maszyny i urządzenia
techniczne w osłony stref
niebezpiecznych, eliminując zagrożenia
urazami dla 81 pracowników
obsługujących maszyny.

W zakresie prawnej ochrony pracy
w efekcie wykonania środków prawnych:
- 7 pracownikom potwierdzono na piśmie

rodzaj i warunki umów o pracę,
- z 14 pracownikami zawarto umowy

o pracę w miejsce umów
cywilnoprawnych,

- 37 pracownikom przekazano na piśmie
informację o warunkach zatrudnienia,

- dla 84 pracowników zaprowadzono karty
ewidencji czasu pracy,
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- wypłacono pracownikom należne
wynagrodzenia i świadczenia ze
stosunku pracy, w tym: 3 pracownikom
wypłacono zaległe wynagrodzenie za
pracę w łącznej kwocie 11 660 zł.; 56
pracownikom wypłacono należne
wynagrodzenie za pracę w godzinach
nadliczbowych, w łącznej kwocie
11 786 zł., a 9 byłym pracownikom
wypłacono ekwiwalent za niewykorzysta-
ny urlop wypoczynkowy w łącznej kwocie
4 624 zł.;

- 5 pracownikom udzielono łącznie 71 dni
zaległego urlopu wypoczynkowego.

4.4.2. Podmioty kontrolowane po
upływie 5 lat.

Celem przeprowadzonych kontroli było
sprawdzenie przestrzegania przepisów
prawa pracy, w tym przepisów
o bezpieczeństwie i higienie pracy
w zakładach produkcyjnych o zatrudnieniu,
co najmniej 20 osób, które w ciągu
ostatnich 5 lat nie były kontrolowane przez
Państwową Inspekcję Pracy.
Kontroli poddano 20 zakładów
produkcyjnych z różnych branż, m.in.
przemysłu spożywczego, metalowego,
chemicznego, branży rolnej, w których
łącznie zatrudnionych było 1119
pracowników, w tym 334 kobiety oraz 22
pracowników młodocianych.

Nieprawidłowości w zakresie prawnej
ochrony stosunku pracy można podzielić
na dwie zasadnicze grupy.
Pierwsza grupa nieprawidłowości dotyczyła
szeroko rozumianej dokumentacji związanej
z zatrudnieniem pracowników. W czasie
kontroli stwierdzono, że u 14 pracodawców
występują nieprawidłowości w regulaminach
pracy, a u 8 pracodawców uchybienia
w regulaminach wynagradzania. Stwierdzo-
no także uchybienia w dokumentacjach
pracowniczych wchodzących w skład akt
osobowych, z których najistotniejsze
dotyczyły 14 świadectw pracy u 7
pracodawców. Ustalono, także, że 10
pracodawców w sposób niezgodny
z prawem ewidencjonuje czas pracy
pracowników.
Druga grupa nieprawidłowości odnosiła się
do faktycznego zatrudniania pracowników.

Ustalono, że 6 pracodawców nie zapewniło
łącznie 78 pracownikom łącznie 208 dni
wolnych z tytułu przeciętnie pięciodniowego
tygodnia pracy, a 3 pracodawców
nieterminowo wypłacało należne
pracownikom wynagrodzenia za pracę,
U 5 pracodawców stwierdzono
nieprawidłowości związane z rozliczeniem
za pracę w godzinach nadliczbowych,
a 5 pracodawców nie wypłaciło
uprawnionym pracownikom ekwiwalentu za
niewykorzystany urlop wypoczynkowy.
Stwierdzono ponadto, że 3 pracodawców
łącznie 50 pracownikom nie udzieliło
zaległych urlopów wypoczynkowych do 30
września następnego roku kalendarzowego.

W wyniku kontroli w zakresie prawnej
ochrony pracy wydano: 8 decyzji
nakazowych, w tym 7 decyzji nakazujących
wypłatę należności na łączną kwotę
136 072 zł.; 3 polecenia, w tym 2 polecenia
wypłacenia należności na łączną kwotę
1 067 zł,; 121 wniosków w wystąpieniach.
Za wykroczenia przeciw prawom
pracownika 8 pracodawców ukarano
mandatami w łącznej wysokości 11 000 zł.,
a wobec 2 osób zastosowano środki
wychowawcze.

Najistotniejsze nieprawidłowości
w zakresie bezpieczeństwa i higieny
pracy dotyczyły:
- czynników szkodliwych dla zdrowia:

· w 2 zakładach w ogóle nie
wytypowano czynników szkodliwych,
i nie przeprowadzono badań
czynników występujących na 22
stanowiskach pracy;

· w 10 zakładach wytypowano
czynniki szkodliwe do badań,
jednakże na 20 stanowiskach dla 60
pracowników pracy nie
przeprowadzono badań czynników
chemicznych, a na 18 stanowiskach
dla 22 pracowników nie
przeprowadzono badań zapylenia;

- stanowisk i procesów pracy:
· w 6 zakładach pracodawcy nie

ustalili wykazów, ani też nie ustalili
warunków bezpiecznego wykonania
prac szczególnie niebezpiecznych;

· w 7 zakładach nie wydano 14
instrukcji bezpiecznego wykonania
procesów technologicznych oraz
instrukcji bezpiecznej obsługi
maszyn i urządzeń.
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Zdaniem inspektorów pracy, najczęstszymi
przyczynami naruszeń przepisów i zasad
bhp była nieznajomość przepisów prawa,
brak należytej staranności w realizacji
obowiązków przez osoby funkcyjne,
zatrudnione na różnych szczeblach
struktury organizacyjnej zakładów oraz
lekceważenie zarówno obowiązujących
przepisów, jak i uregulowań
wewnątrzzakładowych. Stwierdzany był
brak systematyczności np. przy
dokonywaniu okresowych badań
i pomiarów, w tym badań skuteczności
działania ochrony przeciwporażeniowej, nie
przestrzeganie terminów prowadzenia
szkoleń okresowych, czy profilaktycznych
badań lekarskich. Pracodawcy często
skupiali się wyłącznie na ekonomicznym
aspekcie prowadzonej działalności
gospodarczej, natomiast obowiązek
zapewnienia bezpiecznych i higienicznych
warunków pracy był bagatelizowany.
Widoczny był niedostateczny nadzór i brak
sumiennego wypełniania obowiązków przez
pracodawców oraz osoby nadzoru, które to
obowiązki w większości kontrolowanych
zakładów były ustalone.
W wyniku kontroli wydano 336 decyzji
z zakresu technicznego bezpieczeństwa
pracy, w tym 113 decyzji ustnych, 21
decyzji obejmujących wstrzymanie prac,
wstrzymanie eksploatacji maszyn
i urządzeń lub skierowanie pracowników do
innych prac, 24 decyzje z rygorem
natychmiastowej wykonalności, 6 decyzji
zobowiązujących do przeprowadzenia
badań i pomiarów czynników szkodliwych
dla zdrowia. Do pracodawców skierowano
178 wniosków.
Za wykroczenia z zakresu bezpieczeństwa
i higieny pracy 10 osób ukarano mandatami
w łącznej wysokości 12 200 zł,
a w stosunku do 3 osób zastosowano środki
wychowawcze.

W wyniku realizacji wydanych środków
prawnych uzyskano efekty w następujących
obszarach:
- w zakresie dokumentacji związanej

z zatrudnieniem zrealizowano 72%
zaleceń, a w części dotyczącej czasu
pracy zrealizowano 80% zaleceń
dotyczących prawidłowego prowadzenia
kart ewidencji czasu pracy, wszyscy
pracodawcy poinformowali o przestrze-
ganiu przepisów dotyczących

zapewnienia dnia wolnego za pracę
wynikającego z przeciętnie
pięciodniowego tygodnia pracy
w przyjętym okresie rozliczeniowym;

- w zakresie wynagrodzeń i świadczeń
pracodawcy poinformowali o wykonaniu
2 decyzji i 22 wniosków (82%), z uwagi
na brak informacji o sposobie realizacji
pozostałych środków prawnych
przeprowadzona zostanie rekontrola;

- w zakresie urlopów wypoczynkowych
zrealizowano 9 wniosków (75%), w tym
7 pracodawców zobowiązało się do
udzielania pracownikom należnych im
urlopów wypoczynkowych w roku,
w którym nabyli do niego prawo;

- dostosowano obiekty i pomieszczenia
pracy do obowiązujących przepisów,
uzyskując poprawę stanu
bezpieczeństwa i higieny pracy dla 554
pracowników;

- zapewniono właściwą i bezpieczną
organizację pracy dla 203 pracowników;

- wyeliminowano lub ograniczono
zagrożenia w procesach
technologicznych dla 910 pracowników;

- wyposażono maszyny i urządzenia
techniczne w urządzenia ochronne, co
wyeliminowało zagrożenie wypadkowe
dla 483 pracowników;

- potwierdzono badaniami skuteczność
ochrony przeciwporażeniowej dla 216
pracowników;

- zapewniono zgodny z wymaganiami
bezpieczeństwa transport
wewnątrzzakładowy materiałów, co
zwiększyło bezpieczeństwo 429
pracowników;

- wydano 52 pracownikom środki ochrony
indywidualnej, odzież i obuwie robocze;

- poinformowano 118 pracowników
zatrudnionych w warunkach
przekroczenia najwyższych
dopuszczalnych natężeń i stężeń
o wynikach pomiarów czynników
szkodliwych dla zdrowia;

- przygotowano 375 pracowników do
pracy poprzez poddanie ich szkoleniom
bhp i badaniom lekarskim.



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OIP SZCZECIN W ROKU 2016

- 72 -

4.4.3. Praca w warunkach zagrożenia
czynnikami środowiska pracy.

Sprawdzono działania pracodawców
mające na celu ograniczenie narażenia na
czynniki szkodliwe. Przeprowadzono 17
kontroli w podmiotach, w których na
stanowiskach pracy, w warunkach
przekroczeń NDS i NDN pracę wykonywało
336 pracowników, w tym 34 kobiety.
Najczęściej stwierdzone nieprawidłowości
w zakresie bezpieczeństwa pracy dotyczyły:
- braku lub nierzetelnie przeprowadzonych

ocen ryzyka zawodowego przy pracach
prowadzonych w warunkach przekrocze-
nia norm czynników związanych ze
środowiskiem pracy (problem wystąpił
u 71% skontrolowanych podmiotów),

- przeprowadzona ocena ryzyka
zawodowego nie była systematycznym
badaniem aspektów pracy, które
potwierdzałyby jakie zagrożenia
w środowisku pracy mogą być powodem
pogorszenia się zdrowia pracownika.
Przedstawione podczas kontroli
dokumenty z oceny ryzyka zawodowego
nie dawały odpowiedzi, jakie zagrożenia

występują podczas wykonywania prac,
czy zidentyfikowane zagrożenia można
wyeliminować, a jeśli nie, to jakie środki
ochronne należy podjąć, aby ograniczyć
ryzyko związane z danym zagrożeniem.
(problem wystąpił u 85%
skontrolowanych podmiotów),

- nieuwzględnianie w programach szkoleń
w zakresie bhp informacji dotyczących
zagrożeń wynikających ze środowiska
pracy takich jak przekroczenie NDN
hałasu, przekroczenie ekspozycji
dziennej dla drgań, emisji pyłów oraz
przekroczenie NDS czynników
chemicznych, występujących w zakładzie
(problem wystąpił u 70% pracodawców),

- podawanie przez pracodawców
w skierowaniach na profilaktyczne
badania lekarskie w sposób bardzo
ogólny warunków pracy pracowników
(problem dotyczył około 29%
pracodawców),

- niewyposażenie pracowników w rękawi-
ce chroniące przed drganiami
miejscowymi (problem wystąpił u 27%
pracodawców).

Wykres 11. Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości dotyczących osób świadczących pracę
w warunkach zagrożenia czynnikami związanymi ze środowiskiem pracy.

W wyniku kontroli wydano:
- 21 decyzji, które dotyczyły 214

pracowników i skierowano do
pracodawców 20 wniosków w wystąpie-
niu, dotyczących 233 pracowników,
dotyczących oceny ryzyka zawodowego,

- 24 decyzje, które dotyczyły 165
pracowników i 17 wniosków dotyczących
144 pracowników, związanych
z prowadzeniem szkoleń w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy
i profilaktycznych badań lekarskich,

27%

29%

70%

71%

85%

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

Nie wyposażono pracowników w rękawice ochronne przed
drganiami miejscowymi.

Nierzetelne podawanie przez pracodawców w skierowaniach na
profilaktyczne badania lekarskie warunków pracy pracowników.

Nieuwzględnianie w programach szkoleń w zakresie bhp
informacji dotyczących zagrożeń wynikających ze środowiska

pracy.

Brak lub nierzetelnie przeprowadzona ocena ryzyka zawodowego.

Nieuwzględnianie w ocenie ryzyka zawodowego zagrożenia
czynnikami związanymi ze środowiskiem pracy.

% zakładów, w których stwierdzono nieprawidłowości
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- 27 decyzji, które dotyczyły 257
pracowników i 7 wniosków, dotyczących
138 pracowników, w zakresie czynników
szkodliwych dla zdrowia występujących
w środowisku pracy,

- 17 decyzji, które dotyczyły 195
pracowników i 3 wnioski dotyczące 23
pracowników, w zakresie stanowisk
pracy.

Nieprawidłowości w zakresie prawnej
ochrony osób świadczących pracę
w warunkach zagrożenia czynnikami
związanymi ze środowiskiem pracy
stwierdzono u 15 pracodawców.
Przeprowadzone kontrole wykazały
następujące nieprawidłowości:
- 9 pracodawców (53% skontrolowanych

podmiotów) zatrudniało świadczących
pracę na stanowiskach, na których
występują przekroczenia najwyższych
dopuszczalnych stężeń lub natężeń
czynników szkodliwych dla zdrowia
w godzinach nadliczbowych oraz
w wymiarze przekraczającym 8 godzin
na dobę;

- 7 pracodawców (41%) nie zapewniło dni
wolnych od pracy wynikających
z przeciętnie pięciodniowego tygodnia
pracy w przyjętym okresie
rozliczeniowym;

- 6 pracodawców (35%) nie prowadziło lub
nierzetelnie prowadziło ewidencję czasu
pracy dla pracowników zatrudnionych na
stanowiskach, na których występują
przekroczenia najwyższych
dopuszczalnych stężeń lub natężeń
czynników szkodliwych dla zdrowia.

W wyniku przeprowadzonych kontroli
w zakresie prawnej ochrony pracy
skierowano do pracodawców 14 wystąpień
zawierających 53 wnioski pokontrolne
dotyczące 575 pracowników oraz wydano
decyzję pisemną dotyczącą 6 pracowników.
Za stwierdzone wykroczenia ukarano 4
pracodawców 4 mandatami w łącznej
wysokości 5 200 zł oraz wydano środek
oddziaływania wychowawczego w formie
ostrzeżenia.
Każda kontrola inspektora pracy to także
działania o charakterze informacyjno-
prewencyjnym. Udzielone w trakcie kontroli
porady dotyczące technicznego
bezpieczeństwa pracy pomogły
pracodawcom ustalić przyczyny
nieprawidłowości, w szczególności

w zakresie niewłaściwej organizacji pracy
i nadzoru. Wskazują pracodawcom kierunki
działań i obowiązujące przepisy prawa.
Pomaga to pracodawcy na skuteczniejsze
eliminowanie nieprawidłowości w prowadzo-
nych procesach technologicznych, pozwala
na usunięcie, bądź naprawę wadliwego
mechanizmu zarządzania bezpieczeństwem
w zakładzie.
Przyczynami występowania przekroczeń
normatywów higienicznych czynników
szkodliwych dla zdrowia były głównie: brak
zastosowania obudów dźwiękoizolacyjnych,
kabin dźwiękoszczelnych lub innych
rozwiązań izolujących lub tłumiących
dźwięki podczas eksploatacji maszyn, które
generują hałas przekraczający wartości
NDN (często było to wskazane
w dokumentacji technicznej).
Jedną z przyczyn, wymienianych przez
pracodawców jest duży koszt związany
z eliminowaniem lub minimalizowaniem
narażenia na czynniki środowiska pracy.
Pracodawcy skarżyli się również na brak
możliwości zdobywania wiedzy w tym
zakresie oraz brak wiedzy dotyczącej
np.: wymagań bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia osób wykonujących prace w nara-
żeniu na hałas i drgania mechaniczne, ze
strony służb bezpieczeństwa i higieny pracy
prowadzących zadania w zakładzie pracy.
Realizacja wydanych decyzji i wniosków
pozwoliła na rzetelne przeprowadzenie
oceny ryzyka zawodowego
z uwzględnieniem zagrożeń czynnikami
związanymi ze środowiskiem pracy (pył,
hałas, wibracja, czynniki chemiczne).
Najważniejszym efektem wydanych
środków prawnych jest opracowanie
i realizacja przez pracodawców programów
działań organizacyjno-technicznych
zmierzających do ograniczenia narażenia
na hałas, drgania mechaniczne czy pył.
Wprowadzenie w życie prawidłowego
programu organizacyjno-technicznego,
uwzględniającego dostępne rozwiązania
techniczne oraz postęp naukowo-
techniczny, pozwoli na eliminację u źródła
ryzyka zawodowego związanego
z narażeniem na niebezpieczne czynniki
środowiska pracy lub ograniczy ryzyko do
możliwie najniższego poziomu.

Pracodawcy zobowiązali się do
niezatrudniania pracowników świadczących
pracę na stanowiskach pracy, na których
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występują przekroczenia NDS i NDN
w godzinach nadliczbowych. Pracodawcy
zobowiązali się również do rzetelnego
prowadzenia ewidencji czasu pracy dla
pracowników zatrudnionych na
stanowiskach, na których występują
przekroczenia najwyższych dopuszczalnych
stężeń lub natężeń czynników szkodliwych
dla zdrowia.

4.4.4. Zatrudnianie osób
niepełnosprawnych.

 Celem kontroli było sprawdzenie stopnia
przestrzegania przez pracodawców
zatrudniających osoby niepełnosprawne,
przepisów prawa pracy, w tym przepisów
określających szczególne uprawnienia osób
niepełnosprawnych w stosunku pracy,
wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia
1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (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 niepełnosprawnych.
Przeprowadzono 74 kontrole u 65
pracodawców, w tym: 30 kontroli
w zakładach pracy chronionej, bądź
ubiegających się nadanie statusu zakładu
pracy chronionej, 1 kontrolę w zakładzie
aktywności zawodowej, 36 kontroli w 33
firmach nieposiadających statusu zakładu
pracy chronionej lub zakładu aktywności
zawodowej, a przystosowujących stanowis-
ka pracy dla osób niepełnosprawnych, 7
kontroli u 7 pracodawców zatrudniających
osoby niepełnosprawne na otwartym rynku
pracy. Jest to bardzo niejednolita grupa
pracodawców, zróżnicowana zarówno pod
względem wielkości, jak i branży
prowadzonej działalności.

W grupie zakładów pracy chronionej,
bądź ubiegających się o nadanie statusu
zakładu pracy chronionej oraz zakładów
aktywności zawodowej kontrolowano
łącznie 26 podmiotów, w tym oddziały firm,
których siedziba znajduje się w innym
województwie. Najczęściej stwierdzane

nieprawidłowości dotyczyły zagrożeń
związanych z niewłaściwym stanem
technicznym eksploatowanych maszyn
i urządzeń (w 5 kontrolowanych zakładach)
oraz niewłaściwej eksploatacji instalacji
i urządzeń elektrycznych (w 4 zakładach).
Rozpatrzono 40 wniosków skierowanych
przez starostów na podstawie art. 26e ust. 5
ustawy o rehabilitacji o wydanie opinii
o tworzonych lub przystosowywanych
stanowiskach pracy dla 43 osób
niepełnosprawnych zatrudnionych na
otwartym rynku pracy.
Rozpatrzono również 1 wniosek skierowany
przez starostę na podstawie art. 26e ust. 5
ustawy o rehabilitacji o wydanie opinii
o tworzonych lub przystosowywanych
stanowiskach pracy dla 4 osób
niepełnosprawnych zatrudnionych w zakła-
dzie pracy chronionej.
Podobnie jak w latach poprzednich,
w większości firm, wnioski dotyczyły osób
niepełnosprawnych poruszających się
o własnych siłach, niewymagających
dodatkowego przystosowania obsługiwa-
nych maszyn i urządzeń technicznych,
a także dostosowania pomieszczeń
higieniczno-sanitarnych. W wyniku
przeprowadzonych kontroli wydano 40
opinii pozytywnych i jedną negatywną.

Łącznie, w wyniku kontroli
przeprowadzonych w podmiotach
zatrudniających osoby niepełnosprawne
wdano: 61 decyzji nakazowych ustnych, 80
decyzji pisemnych i 7 poleceń. Do
pracodawców skierowano wystąpienia
zawierające 102 wnioski.
Po stwierdzeniu rażącego naruszenia
przepisów prawa pracy, w tym przepisów
o bezpieczeństwie i higienie pracy,
skierowano do sądu 1 wniosek o ukaranie
osoby winnej, 3 osoby ukarano mandatami
w łącznej wysokości 3000 złotych,
a w stosunku do 4 osób zastosowano środki
wychowawcze.
Pracodawcy wykonali 75% wydanych
decyzji nakazowych oraz 64% wniosków
z wystąpień pokontrolnych. W wyniku
realizacji wydanych przez inspektorów
pracy środków prawnych poprawiono
warunki pracy dla ok. 450 pracowników
będących osobami niepełnosprawnymi.
W szczególności wyeliminowano nieprawi-
dłowości w zakresie:
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- zaplecza higieniczno-sanitarnego –
w 6 zakładach dla 17 osób
niepełnosprawnych,

- wentylacji i oświetlenia – w 11 zakładach
dla ok. 100 osób niepełnosprawnych,

- organizacji stanowisk pracy i procesów
technologicznych – w 9 zakładach dla 40
osób niepełnosprawnych,

- urządzeń i instalacji elektrycznych – w 14
zakładach dla 270 osób
niepełnosprawnych,

- stanu technicznego eksploatowanych
obiektów i pomieszczeń pracy –
w 8 zakładach dla 55 osób
niepełnosprawnych.

Ponadto 6 pracodawców przyjęło do
realizacji zalecenia dotyczące wypłaty
wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń
wynikających ze stosunku pracy,
a w wyniku realizacji środków prawnych
wypłacono 20 osobom niepełnosprawnym
kwotę ok. 34 000 zł.

4.4.5. Kontrole w podmiotach
leczniczych.

Celem kontroli było sprawdzenie
przestrzegania wybranych przepisów
prawnej ochrony pracy w zakresie
wynikającym z treści wniesionych skarg,
dotyczących w szczególności: zgodności
charakteru świadczonej pracy z rodzajem
zawartej umowy, czasu pracy oraz
odpoczynku dobowego i tygodniowego,
wypłaty wynagrodzenia, urlopów
wypoczynkowych, zakładowego funduszu
świadczeń socjalnych, oceny ryzyka
zawodowego, czynników szkodliwych
i uciążliwych dla zdrowia, wyposażenia
pracowników w odzież, obuwie robocze
i środki ochrony indywidualnej, a także
pomieszczeń higienicznosanitarnych.

W 2016 r. przeprowadzono 6 kontroli
w podmiotach leczniczych publicznych,
w tym w 5 podmiotach udzielających
świadczeń całodobowych oraz
w 1 podmiocie udzielającym świadczeń
ambulatoryjnych.
Nieprawidłowości z zakresu prawnej
ochrony stwierdzono w 3 podmiotach
publicznych całodobowych. Dotyczyły one
w szczególności: zawarcia umowy
cywilnoprawnej w warunkach, w których
powinna być zawarta umowa o pracę

(w 1 podmiocie), ewidencjonowania pracy
w godzinach nadliczbowych (w 2 podmio-
tach), niezapewnienia wymaganych
odpoczynków dobowych i tygodniowych
(w 1 podmiocie), niewypłacenia dodatków
za pracę w godzinach nadliczbowych
(w 2 podmiotach), niewypłacenia dodatków
za staż pracy, zgodnie z obowiązującymi
postanowieniami wewnątrzzakładowymi;
niewłaściwego naliczania odpisu na
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
oraz nieterminowego przekazywania
wymaganych odpisów (w 1 podmiocie).

Nieprawidłowości z zakresu
technicznego bezpieczeństwa stwierdzono
w 3 podmiotach publicznych stacjonarnych,
całodobowych i w 1 podmiocie udzielającym
świadczeń ambulatoryjnych. Dotyczyły one
w szczególności: niewydania pracownikom
odzieży roboczej i obuwia roboczego
(w 1 podmiocie całodobowym), niewłaści-
wego wyposażenia pomieszczeń
higienicznosanitarnych (w 2 podmiotach
publicznych całodobowych), braku
odpowiedniego wyposażenia w sprzęt
pomocniczy do przemieszczania pacjentów
o znacznej wadze i o ograniczonych
możliwościach samodzielnego poruszania
się (w 1 podmiocie całodobowym), braku
pomiarów natężenia pola
elektromagnetycznego (w 1 podmiocie
publicznym całodobowym,) braku
aktualnych szkoleń okresowych bhp
(w 1 podmiocie publicznym całodobowym),
niepełnej oceny ryzyka zawodowego ze
względu na niezidentyfikowanie wszystkich
zagrożeń, w szczególności zranieniem
ostrymi narzędziami (w 2 podmiotach
całodobowych i w 1 podmiocie publicznym
udzielającym świadczeń ambulatoryjnych).

W 4 podmiotach leczniczych
publicznych całodobowych: wydano 20
wniosków i 12 decyzji. W 1 podmiocie
leczniczym publicznym udzielającym
świadczeń ambulatoryjnych wydano
2 wnioski oraz 2 decyzje. W wyniku
podjętych działań:
- w podmiotach całodobowych: 120

pracownikom (w 1 podmiocie) wypłacono
ekwiwalent pieniężny za używanie
własnej odzieży roboczej za lata
2013-2015 w łącznej kwocie ponad 54
375 zł; 9 pracownikom (w 2 podmiotach)
wypłacono dodatki za pracę w godzinach
nadliczbowych oraz dodatkowe
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wynagrodzenie wraz z dodatkami za
pracę w godzinach nadliczbowych
w łącznej kwocie ponad 2804 zł;
w 1 podmiocie na konto Zakładowego
Funduszu Świadczeń Socjalnych
przekazano pełny odpis środków za
2015 r. w wysokości 31 650 zł; dla 21
pielęgniarek i położnych (w 1 podmiocie),
zapewniono odpowiednie wyposażenie
pomieszczeń higienicznosanitarnych
(jadalni i umywalni), w 1 podmiocie
zakupiono podnośnik jezdny do
transportu pacjentów, celem
zmniejszenia uciążliwości i zagrożeń
związanych z wykonywaniem prac
w pozycjach wymagających pochylania
tułowia oraz długotrwałego wysiłku
fizycznego podczas pielęgnacji
pacjentów.

- w podmiocie udzielającym świadczeń
ambulatoryjnych: dla 221 pracowników
ponownie ustalono rodzaje odzieży
i obuwia roboczego oraz środków
ochrony indywidualnej niezbędnych do
stosowania ze względu na występujące
zagrożenia; dla 125 pracowników
zatrudnionych na stanowiskach
techników analityki, asystentów, pomocy
laboratoryjnych ponownie oceniono
ryzyko zawodowe, z uwzględnieniem
faktycznie występujących zagrożeń
szkodliwymi czynnikami biologicznymi,
czynnikami chemicznymi oraz narażenia
na zranienia ostrym narzędziem, a także
przeniesienia zakażenia w wyniku
ekspozycji na krew lub inny potencjalnie
zakaźny materiał biologiczny.

4.4.6. Kontrole w placówkach
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, obiektów i pomieszczeń pracy,
organizacji pracy, maszyn, prac
transportowych, magazynowania
i składowania towarów.

Czynnościami kontrolnymi w 2016 r.
objętych zostało 18 pracodawców w tym:
7 pracodawców prowadzących placówki
wielkopowierzchniowe oraz 11
pracodawców prowadzących pozostałe
placówki handlowe.

W mniejszych placówkach handlowych
stwierdzono znacznie więcej
nieprawidłowości, niż w placówkach
wielkopowierzchniowych Wynika to z faktu,
że placówki duże częściej są kontrolowane.
Natomiast znaczna liczba małych placówek
handlowych powoduje, że w każdym roku
kontrolowany jest niewielki odsetek
działających sklepów.

Do najczęściej występujących
nieprawidłowości w zakresie prawnej
ochrony pracy należały:
- nieprawidłowości dotyczące prowadzenia

ewidencji czasu pracy - 11 pracodawców
( tj. 56 pracowników);

- nieprawidłowości dotyczące tworzenia
rozkładów czasu pracy – 7 pracodawców
(tj. 42 pracowników);

- niewypłacenie lub obniżenie
wynagrodzenia za pracę w godzinach
nadliczbowych lub dodatku do
wynagrodzenia z tytułu pracy
w godzinach nadliczbowych -
6 pracodawców (tj. 35 pracowników);

- nieprawidłowości dotyczące prowadzenia
akt osobowych - 13 pracodawców (tj. 54
pracowników);

- niezapewnienia dni wolnych
wynikających z przeciętnie
pięciodniowego tygodnia pracy
w przyjętym okresie rozliczeniowym -
3 pracodawców (tj. 10 pracowników);

Ustalenia w zakresie wypłaty świadczeń
pieniężnych należy uznać za nieoddające w
pełni stanu rzeczywistego z uwagi na duży
odsetek pracowników, których czas pracy
był ewidencjonowany nierzetelnie, bądź nie
był odnotowywany.

Do najistotniejszych i najczęściej
występujących nieprawidłowości w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy należały:
- nieprawidłowości w wyposażeniu

pracowników w odzież i obuwie robocze
(14 pracodawców – 77%, dotyczy 84
pracowników),

- nieprawidłowości w przygotowaniu
pracowników do pracy: w 11 placówkach
(61%) 34 pracowników nie poddano
badaniom profilaktycznym; w 10 firmach
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(55%) 57 pracowników nie poddano
wymaganym szkoleniom z zakresu bhp,

- dopuszczanie pracownika do obsługi
wózka jezdniowego bez wymaganych
uprawnień,

- wykonywanie przez kobietę ręcznych
prac transportowych ponad
dopuszczalne normy.

W związku ze stwierdzonymi
nieprawidłowościami:
- wydano 203 decyzje nakazowe (w tym

48 decyzji ustnych) – pracodawcy
wykonali wszystkie wydane przez
inspektorów decyzje nakazowe,

- skierowano do pracodawców 18
wystąpień zawierających 116 wniosków
(w tym 78 wniosków dotyczyło prawnej
ochrony pracy) – pracodawcy wykonali
93 wnioski,

- wydano 5 poleceń w tym 4 dotyczyły
wypłacenia świadczeń pieniężnych na
łączną kwotę ponad 14 670 zł,

- udzielono 18 porad prawnych oraz 21
porad technicznych.

Za 41 wykroczeń przeciwko prawom osób
wykonujących pracę zarobkową, 7 osób
ukarano mandatami w łącznej wysokości 7
500 zł., a w stosunku do 4 osób
zastosowano środki oddziaływania
wychowawczego.
W wyniku realizacji decyzji nakazowych
i wniosków zawartych w wystąpieniach
pokontrolnych usunięto szereg
nieprawidłowości z zakresu prawnej
ochrony pracy i bhp, m.in.:
- wypłacono pracownikom należne

świadczenia pieniężne na łączną kwotę
ok. 28 798 zł.,

- dostosowano ewidencję czasu pracy do
obowiązujących przepisów, co umożliwia
prawidłowe rozliczanie należnych
pracownikom świadczeń pieniężnych,

- poprawiono sposób prowadzenia akt
osobowych,

- pracownicy poddani zostali wymaganym
szkoleniom z zakresu bhp (10
pracodawców – 57 pracowników),

- pracowników poddano badaniom
profilaktycznym (11 pracodawców – 34
pracowników),

- usunięto nieprawidłowości
w wyposażeniu pracowników w odzież
i obuwie robocze (14 pracodawców – 84
pracowników),

- skierowano do innych prac pracownika
obsługującego wózek jezdniowy bez
wymaganych kwalifikacji, oraz
pracownicę wykonującą ręczne prace
transportowe ponad dopuszczalne
normy.
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4.5. LEGALNOŚĆ ZATRUDNIENIA.

4.5.1. Kontrole legalności zatrudnienia
obywateli polskich.

Celem kontroli było przede wszystkim,
ustalenie podstawy prawnej zatrudnienia
osób wykonujących pracę (umowy o pracę,
czy umowy cywilnoprawne), sprawdzenie
prawidłowości zgłaszania osób
zatrudnionych do ubezpieczenia
społecznego i odprowadzania składek na
Fundusz Pracy, a także sprawdzenie
w powiatowych urzędach pracy statusu
osób kontrolowanych, wykonujących pracę.

Przeprowadzono łącznie 830 kontroli
w zakresie legalności zatrudnienia
i wykonywania innej pracy zarobkowej
w 813 podmiotach gospodarczych,
w których pracę świadczyło 10 625 osób.
Kontrolami objęto podmioty prowadzące

działalność w różnych branżach: 34%
kontroli przeprowadzono w podmiotach
prowadzących handel hurtowy i detaliczny,
21% w lokalach gastronomicznych, 18%
w budownictwie, ponadto w rolnictwie,
leśnictwie, transporcie i innych.

Ujawniono nielegalne zatrudnienie
1409 osób, w tym: 324 osoby w dniu
rozpoczęcia kontroli były nielegalnie
zatrudnione lub nielegalnie świadczyły
pracę, a 1085 osób przez pewien czas
pracowało nielegalnie, lecz przed dniem
rozpoczęcia kontroli naruszenia zostały
usunięte.

Nieprawidłowości w zakresie zawierania
umów o pracę oraz zgłaszania do
ubezpieczenia społecznego stwierdzono
w 407 podmiotach.

Wykres 12. Dane dotyczące kontroli legalności zatrudnienia obywateli polskich
w latach 2014-2016.

W roku 2016 zwiększyła się liczba
przypadków nie potwierdzenia warunków
zawartych umów o pracę na piśmie.
W trakcie trwania kontroli 129 osobom
potwierdzono na piśmie warunki zawartych
umów o pracę. Liczba umów potwierdzo-
nych już podczas kontroli, jest prawie
dwukrotnie większy, niż w latach
poprzednich. Świadczy to o większej
skuteczności podejmowanych działań.

Kontrolom w zakresie prawidłowości
zgłoszenia osób zatrudnionych do
ubezpieczenia społecznego poddano 5649
osób. W odniesieniu do 267 stwierdzono
brak zgłoszenia do ubezpieczenia,
a w stosunku do 1058 uchybienia
polegające na nie przestrzeganiu
obowiązujących terminów.
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Tabela 4. Dane statystyczne w zakresie zagadnień związanych z ubezpieczeniem
społecznym w latach 2014-2016.

2014 2015 2016

Liczba osób poddanych kontroli 4424 5302 5649
Liczba osób, niezgłoszonych do ubezpieczenia 67 84 267
Liczba osób, zgłoszonych do ubezpieczenia po
terminie 775 914 1058

Liczba osób, zgłoszonych do ubezpieczenia
w trakcie kontroli 261 614 267

Kontrolami w zakresie opłacania
składek na Fundusz Pracy objęto 62 526
osób wykonujących pracę. Stwierdzono
zaległości w zakresie odprowadzenia
składek na kwotę 110 794 zł. Część
przedsiębiorców dokonała wpłat składek na
Fundusz Pracy jeszcze w trakcie trwania
czynności kontrolnych, w łącznej wysokości
98 521 zł.

Stwierdzono ponadto, że 84 osoby
świadczące pracę, pozostawały w rejestrze
osób bezrobotnych w tym 5 osób posiadało
prawo do zasiłku. Ponadto 10 osób
wyrejestrowało się z uchybieniem terminu,
59 osób wyrejestrowało się z PUP w ciągu
7 dni, od deklarowanej daty podjęcia
zatrudnienia. Przeciwko osobom,
posiadającym status bezrobotnego, które
podjęły zatrudnienie i nie wyrejestrowały się
z powiatowych urzędów pracy skierowano
do sądu 4 wnioski o ukaranie, a 5 osób
ukarano mandatami. W stosunku do 21
osób bezrobotnych, które nie posiadały
prawa do zasiłku, a pozostawały
w rejestrze, czekając na decyzję
pracodawcy w przedmiocie zawarcia
umowy, zastosowano środki oddziaływania
wychowawczego.

W celu przeciwdziałania
nieprawidłowościom z zakresu legalności
zatrudnienia w przyszłości oraz
poszanowaniu obowiązujących przepisów
prawa pracy skierowano do pracodawców
wystąpienia zawierające 742 wnioski.
Ponadto w czasie trwania kontroli udzielono
przedsiębiorcom 896 porad prawnych i 883
porady techniczne.

W wyniku kontroli stwierdzono 311
wykroczeń. Wobec powyższego kierowano,
bądź wnioski o ukaranie do właściwych

sądów karnych (193 zarzuty, w tym
9 zarzutów dotyczących utrudniania
czynności kontrolnych), bądź wdrażano
postępowanie mandatowe (44
wykroczenia). Kwota orzeczonych grzywien
w postępowaniach mandatowych wyniosła
33 400 zł.

Ponadto skierowano 18 zawiadomień do
prokuratury o podejrzeniu popełnienia
przestępstwa z art. 219 Kodeksu karnego,
polegającego na niezgłoszeniu, bądź
podaniu nieprawdziwych danych mających
wpływ na prawo do świadczeń
z ubezpieczenia społecznego. 14 złożonych
zawiadomień zawierało zarzuty z art. 225
§1 kk związane z utrudnianiem, bądź
udaremnieniem czynności kontrolnych
inspektorom pracy.

4.5.2. Legalność zatrudniania
cudzoziemców.

Głównym celem kontroli z zakresu
legalności zatrudnienia oraz wykonywania
innej pracy zarobkowej przez cudzoziem-
ców było ustalenie podstawy prawnej
zatrudnienia osób wykonujących pracę
w kontrolowanych podmiotach, sprawdzenie
posiadania przez cudzoziemców,
niebędących obywatelami Unii Europejskiej,
czy też Europejskiego Obszaru
Gospodarczego dokumentu legalizującego
tę pracę (tj. oświadczenia o zamiarze
powierzenia pracy, zezwolenia na pracę lub
zezwolenia na pobyt i pracę, albo innego
dokumentu uprawniającego do pracy bez
zezwolenia), a także ustalenie na jakiej
podstawie cudzoziemcy wykonywali pracę
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
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Wykres 13. Liczba kontrolowanych cudzoziemców w latach 2010-2016.

Przeprowadzono 279 kontroli, w wyniku
których stwierdzono naruszenia
obowiązujących przepisów:
- 2 cudzoziemców posiadało tytuł

pobytowy nie uprawniający do pracy,
- 6 cudzoziemców podjęło zatrudnienie,

bez zarejestrowania przez podmiot
powierzający pracę oświadczenia
o zamiarze powierzenia pracy w PUP,

- 12 cudzoziemców wykonywało pracę na
rzecz innego podmiotu niż ten, który
zarejestrował w PUP oświadczenia
o zamiarze powierzania pracy,

-  w 19 przypadkach podmiot powierzający
pracę cudzoziemcom, nie przechowywał
dokumentu legalizującego ich pobyt
w Polsce,

- 10 cudzoziemców wykonywało pracę, po
upływie terminu ważności oświadczenia
o zamiarze powierzenia pracy,

- 27 cudzoziemców wykonywało pracę bez
potwierdzonych na piśmie umów.

W roku 2016 nastąpił znaczny przyrost
liczby rejestrowanych oświadczeń
o zamiarze powierzenia pracy,
w porównaniu do roku 2015. W samym
tylko Powiatowym Urzędzie Pracy
w Szczecinie był to wzrost o 343%, co
oznacza, że nie wszystkie oświadczenia
o zamiarze powierzenia pracy, które zostały
zarejestrowane w powiatowych urzędach
pracy województwa zachodniopomorskiego,
posłużyły cudzoziemcom do podjęcia pracy,
w podmiotach rejestrujących te
oświadczenia. Proceder rejestrowania
znacznej liczby oświadczeń
z jednoczesnym niewielkim ich faktycznym
wykorzystaniem, stwierdzono np.
w agencjach zatrudnienia, gdzie liczba
cudzoziemców faktycznie podejmujących

zatrudnienie w stosunku do
zarejestrowanych oświadczeń oscyluje
w granicach 10-20%.

Na lokalnym rynku pracy, w dalszym
ciągu utrzymuje się przewaga
cudzoziemców narodowości ukraińskiej, np.
w Szczecinie 96,67% oświadczeń
zarejestrowano dla obywateli Ukrainy, co
potwierdza, że rynek zachodniopomorski
nadal pozostaje atrakcyjny dla tej grupy
narodowościowej. Kontrolowani cudzoziem-
cy w zdecydowanej większości wykonywali
pracę w oparciu o umowy prawa cywilnego
(62,28% cudzoziemców w roku 2016,
w porównaniu do 37,02% w roku 2015).
Niewielkiemu zwiększeniu uległa ilość
umów o pracę w oparciu, o które pracowali
cudzoziemcy (z 34,12% w 2015 r. do
34,21% w roku 2016)

W roku 2016 pond dwukrotnie
zwiększyła się liczba skarg kierowanych
przez cudzoziemców. Z 10 skarg w roku
2015, do 25 skarg w roku 2016. W 60%
przypadków były to skargi zasadne, co
spotkało się z odpowiednią reakcją organu
kontrolującego.

W wyniku kontroli wydano 107 decyzji,
w tym 3 decyzje z zakresu prawnej ochrony
pracy, 104 decyzje z zakresu
bezpieczeństwa i higieny pracy. Do
kontrolowanych podmiotów skierowano 268
wniosków w wystąpieniach.
Wydane środki prawne zobowiązywały,
m.in. do wypłacenia należności pieniężnych
wynikających ze stosunku pracy w łącznej
wysokości ponad 12 359 zł,
W wyniku kontroli skierowano 47 wniosków
o ukaranie do sądu. W 46 przypadkach
zarzuty dotyczyły nielegalnego zatrudnienia
łącznie 80 cudzoziemców, w tym

421

785

243
410

691

1102
1323

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OIP SZCZECIN W ROKU 2016

- 81 -

w 3 przypadkach wobec cudzoziemców
wykonujących nielegalnie pracę. Sądy
w rozpoznanych sprawach orzekły kary
grzywny w łącznej wysokości 109 100 zł.
W jednym przypadku po kontroli skierowano
do prokuratury zawiadomienie
o podejrzeniu popełnienia przestępstwa
z art. 219 Kodeksu karnego.
W efekcie przeprowadzonych kontroli:
- 11 cudzoziemcom potwierdzono na

piśmie warunki zawartych umów o pracę,
- z 8 cudzoziemcami zawarto umowy

cywilnoprawne w formie pisemnej,
- 2 cudzoziemcom zmieniono mniej

korzystne warunki wykonywania pracy,
na warunki określone w uprzednio
zarejestrowanym oświadczeniu,

- 8 cudzoziemców zgłoszono do
obowiązkowego ubezpieczenia
społecznego,

- 9 cudzoziemcom wypłacono zaległe
wynagrodzenie w łącznej kwocie
31 891 zł.

4.5.3. Zatrudnianie pracowników
tymczasowych i przestrzeganie
przepisów prawa przez agencje
zatrudnienia.

Celem kontroli było dokonanie oceny
przestrzegania przepisów prawa pracy
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 23 kontrole
sprawdzające zgodność działania agencji
zatrudnienia z przepisami ustawy z 20
kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy. Stwierdzono
wiele nieprawidłowości, m.in.: niedopełnia-
nie obowiązku podawania w dokumentach,
ogłoszeniach i ofertach numeru wpisu do
rejestru agencji zatrudnienia (3 agencje);
nie zawieranie przez agencję zatrudnienia
pisemnej umowy z osobami kierowanymi do
pracy za granicą u pracodawców
zagranicznych (1 agencja, 28 osób
kierowanych do pracy); nie przekazanie
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 ustawy (2 agencje,
łącznie 31 osób); nieinformowanie przez
agencję zatrudnienia osób kierowanych do
pracy za granicą o zaliczaniu
udokumentowanych okresów zatrudnienia
za granicą u pracodawców zagranicznych,
do okresów pracy w Polsce, w zakresie
uprawnień pracowniczych (1 agencja);
niewłaściwe prowadzenie przez agencję
zatrudnienia wykazu osób, kierowanych do
pracy za granicą (2 agencje); nie zgłaszanie
do ZUS danych mających wpływ na wymiar
składek na Fundusz Pracy (2 agencje, 40
osób); nieterminowe opłacanie składek na
Fundusz Pracy (5 agencji, 118 osób).
W wyniku kontroli:
- skierowano 3 powiadomienia do

Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Szczecinie o naruszeniu warunków
prowadzenia agencji, tj. o okoliczno-
ściach, w przypadku których marszałek
województwa ma prawo wykreślić
podmiot wpisany do rejestru. Na skutek
powiadomień 2 agencje zostały
wykreślone z rejestru agencji
zatrudnienia;

- wydano 17 zaleceń, mających na celu
przewrócenie stanu zgodnego
z obowiązującymi przepisami;

- skierowano do sądu wnioski o ukaranie
2 osób za popełnione wykroczenia, tj. za
prowadzenie agencji zatrudnienia bez
certyfikatu potwierdzającego wpis do
rejestru agencji zatrudnienia oraz nie
zawarcie z 28 osobami kierowanymi do
pracy za granicą u pracodawców
zagranicznych, umów w formie pisemnej.
Zapadło rozstrzygnięcie w jednej
sprawie, sąd orzekł grzywnę
w wysokości 4000 zł.

Przeprowadzono także 34 kontrole, w celu
sprawdzenia przestrzegania przepisów
prawa wobec pracowników tymczasowych,
w tym 11 kontroli w agencjach pracy
tymczasowej i 23 kontrole u pracodawców
użytkowników. Stwierdzono naruszenia
przepisów prawa, min.: niewydanie
świadectwa pracy pracownikom
tymczasowym (2 agencje, 2 pracowników)
lub wydanie świadectwa pracy po upływie
wymaganego terminu (1 agencja, 5 pracow-
ników); nieprzestrzeganie przepisów
dotyczących dopuszczalnego okresu
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wykonywania pracy tymczasowej na rzecz
jednego pracodawcy (2 agencje, 32 osoby);
nieuzgodnienie na piśmie między
pracodawcą użytkownikiem, a agencją
pracy tymczasowej warunków pracy
tymczasowej oraz realizowania przez strony
obowiązków wobec pracowników
tymczasowych, przed zawarciem umowy
o pracę z pracownikami (2 przypadki);
sporządzanie nieprawidłowych umów
o pracę między agencją pracy tymczasowej,
a pracownikiem tymczasowym (12 umów);
nie poddanie pracowników tymczasowych
badaniom lekarskim przed dopuszczeniem
do pracy (9 osób); nieterminowe wypłacenie
ekwiwalentu za niewykorzystany urlop
wypoczynkowy (1 agencja, 6 osób, 524 zł.);
nieterminowe wypłacenie pracownikom
tymczasowym wynagrodzenia i innych
świadczeń ze stosunku pracy (2 agencje,
28 pracowników, 50 375 zł.).
W wyniku kontroli wydano 7 decyzji,
z których 5 zostało zrealizowanych oraz 17
wniosków w wystąpieniach i 2 polecenia
wykonane w trakcie kontroli.
Wydane decyzje dotyczyły głownie praco-
dawców użytkowników, zobowiązanych do
zapewnienia bezpiecznych warunków pracy
pracownikom tymczasowym. Efekty
uzyskane w wyniku kontroli:
- przeprowadzono pomiary natężenia

oświetlenia i poprawiono warunki
oświetlenia stanowisk pracy dla 75
pracowników tymczasowych;

- zapewniono 75 pracownikom
tymczasowym wykonującym pracę
w pozycji stojącej, możliwość
odpoczynku, w pozycji siedzącej;

- przeprowadzono badania i pomiary
skuteczności działania ochrony
przeciwporażeniowej i rezystancji izolacji
dla urządzeń, przy których pracę
świadczyli pracownicy tymczasowi,

- ustalono wykaz prac szczególnie
niebezpiecznych występujących
w zakładzie pracy i zaprzestano
powierzania 5 pracownikom
tymczasowym wykonywania prac
szczególnie niebezpiecznych;

- poddano 3 osoby wykonujące pracę
tymczasową szkoleniu stanowiskowemu
z zakresu bezpieczeństwa i higieny
pracy,

4.5.4. Delegowanie pracowników.

Celem kontroli była 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;

- zapewnienia praworządności w transgra-
nicznych stosunkach zatrudnienia, przy
wykorzystaniu dostępnych narzędzi
i instrumentów współpracy administracyj-
nej 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 Państwowej Inspekcji Pracy
uzależniony był od podstawy realizacji
zadania kontrolnego, tj.:
- dla kontroli związanej z wnioskiem

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

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

Przeprowadzono 3 kontrole w podmiotach,
które delegują pracowników na terytorium
Polski oraz 4 kontrole, w związku
z wnioskami skierowanymi do Inspektoratu
w Szczecinie przez współdziałające
Instytucje Łącznikowe krajów UE. Wnioski
kierowane były przez Dyrekcję Generalną
ds. Pracy na terytorium Francji, Belgijski
Inspektorat Pracy Federalnego Urzędu ds.
Zatrudnienia i Dialogu Społecznego (2
wnioski) oraz holenderskie służby
inspekcyjne. 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.
 Trzy kontrole przeprowadzone zostały
w firmach delegujących pracowników na
terytorium Polski. Pracownicy delegowani
byli z Francji, Włoch oraz Ukrainy. Ustawa
o delegowaniu pracowników w ramach
świadczenia usług, która weszła w życie 18
czerwca 2016 r. zmieniła sytuację organów
kontrolnych, które nie tylko mają łatwiejszy
dostęp do wielu informacji i dokumentów,
ale przede wszystkim mają podstawę do
sporządzenia protokołu kontroli, wydania
środków prawnych oraz stosowania sankcji
za stwierdzone wykroczenia.

W wyniku kontroli ustalono, że
pracownicy z Włoch i z Francji tj. krajów
wspólnoty europejskiej świadczą na
terytorium Polski pracę, z uwagi na
specjalistyczną wiedzę i doświadczenie. Są
to pracownicy wykwalifikowani posiadający
wiedzę, którą w ramach okresowego
delegowania, mają przekazać lub

wykorzystać na terytorium RP, w związku
z realizowaną usługą.

Inną grupę stanowią obywatele Ukrainy,
którzy w ramach delegowania (wszyscy
posiadali zezwolenia typu D wydane przez
Wojewodę Zachodniopomorskiego), wyko-
nują proste prace fizyczne, najczęściej
remontowo-budowlane. Firma posiada na
terytorium Polski osobę upoważnioną do
kontaktów z Inspekcją Pracy, która
przedstawiła do kontroli przechowywane
dokumenty. Kontrola wykazała szereg
nieprawidłowości, m.in.: niedopełnienie
obowiązków informacyjnych wobec
Inspekcji Pracy, tj. nie złożenie
oświadczenia o delegowaniu pracowników
na terytorium RP; naruszenia z zakresu
czasu pracy, polegające na niezapewnieniu
delegowanym pracownikom wymaganych
odpoczynków dobowych; niezapewnienie
w kilku przypadkach wymaganego
odpoczynku tygodniowego, a także nie
przechowywanie na terytorium RP
wszystkich wymaganych prawem
dokumentów. Zaleceniami pokontrolnymi
inspektor pracy zobowiązał pracodawcę do
przestrzegania w przyszłości
obowiązujących przepisów prawa.



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OIP SZCZECIN W ROKU 2016

- 84 -

4.6. ZADANIA WŁASNE OKRĘGOWEGO INSPEKTORATU PRACY.

4.6.1. Przestrzeganie przepisów prawa
pracy, w tym bhp w zakładach
kamieniarskich.

 Celem kontroli było zapewnienie
osobom pracującym w zakładach
kamieniarskich bezpiecznych i higienicz-
nych warunków pracy. Sprawdzano, czy
pracodawcy wywiązali się z obowiązków
określonych przepisami o bezpieczeństwie
i higienie pracy, a także przepisami
o dozorze technicznym zobowiązującymi do
uzyskania decyzji zezwalającej na
eksploatację niektórych urządzeń.
Kontrolami objęto 57 przedsiębiorców, na
rzecz których pracę świadczyły 262 osoby,
w tym 216 pracowników zatrudnionych na
podstawie umowy o pracę (w tym 26 kobiet
i 1 pracownik młodociany).
 Najistotniejsze nieprawidłowości
dotyczyły eksploatowanych maszyn,
w szczególności braku osłon i zabezpieczeń
elementów będących w ruchu oraz
uchybień dotyczących niewłaściwych
elementów sterowniczych.
Nieprawidłowości dotyczyły także
infrastruktury technicznej i sanitarnej oraz
organizacji stanowisk pracy. Kontrole
wykazały brak wyznaczenia i oznakowania
dróg wewnątrzzakładowych, brak
wyznaczenia zabezpieczenia i oznakowania
miejsc niebezpiecznych, brak instrukcji
dotyczących magazynowania i składowania
materiałów, brak ustalenia zasad ruchu na
drogach wewnątrzzakładowych, a także
naruszenia przepisów bhp w zakresie
wyposażenia i właściwego stanu
technicznego pomieszczeń
higienicznosanitarnych. Ponadto
stwierdzono niewłaściwe przygotowanie
pracowników do wykonywania pracy, w tym
brak szkoleń wstępnych stanowiskowych
i szkoleń okresowych oraz profilaktycznych
badań lekarskich pracowników.
Nieprawidłowości dotyczyły także oceny
ryzyka zawodowego, w której nie
zidentyfikowano i nie oszacowano poziomu
zagrożeń związanych z mechaniczną
obróbką kamienia.
W wyniku kontroli wydano 487 decyzji
pisemnych, w tym 37 decyzji wstrzymania

eksploatacji maszyn stwarzających
potencjalne zagrożenie wypadkowe. Do
pracodawców skierowano wystąpienia
zawierające 84 wnioski.
Za wykroczenia przeciw prawom
pracownika 16 osób ukarano mandatami
w łącznej wysokości 18 000 złotych,
a w stosunku do 13 osób zastosowano
środki odziaływania wychowawczego.
Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości
w opinii inspektorów pracy wynikają głównie
z braku lub niewłaściwego nadzoru ze
strony pracodawców nad pracami
wykonywanymi z użyciem maszyn
i urządzeń technicznych. Sposób
wykonywania pracy był niejednokrotnie
niezgodny nie tylko z ogólnie
obowiązującymi przepisami, ale także
z wydanymi przez pracodawców aktami
wewnętrznymi, czyli instrukcjami
bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto
sami pracownicy nie sumiennie wykonują
swoje obowiązki, przejawia się to brakiem
dbałości o powierzony im sprzęt, w tym
utrzymania elementów bezpieczeństwa
w stanie sprawności technicznej.
Pracodawcy zrealizowali wydane decyzje
pisemne na poziomie 64%, m.in.
- w 37 podmiotach zapewniono właściwy

stan techniczny maszyn w tym 20
maszyn względem których wydano
decyzje wstrzymania eksploatacji;

- w 10 podmiotach oceniono
i udokumentowano ryzyko zawodowe na
stanowiskach pracy;

- w 26 podmiotach poprawiono stan
pomieszczeń higienicznosanitarnych,

- w 18 podmiotach zapewniono
pracownikowi dostęp do informacji,
w tym pisemnej instrukcji
bezpieczeństwa i higieny pracy;

- w 12 podmiotach oznakowano znakami
i barwami bezpieczeństwa miejsca
niebezpieczne;

- w 16 podmiotach opracowano instrukcje
bezpiecznego magazynowania
i składowania produktów i materiałów
z określeniem miejsca, sposobu
i dopuszczalnej wysokości składowania;
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- w 6 podmiotach ustalono zasady ruchu
na drogach wewnątrzzakładowych,
w tym dopuszczalne prędkości wózków;

- w 3 podmiotach założono rejestry
kontroli wózków jezdniowych
podnośnikowych;

- w 20 podmiotach poddano
profilaktycznym badaniom lekarskim
pracowników zatrudnionych przy
produkcji,

- w 20 podmiotach poddano pracowników
szkoleniom wstępnym– instruktażom na
stanowisku pracy lub szkoleniom
okresowym.

4.6.2. Kontrole w rejonach
turystycznych – sezon letni.

W okresie od 1 maja do 16 września
2016 r. przeprowadzono 267 kontroli w celu
sprawdzenia przestrzegania przepisów
legalności zatrudnienia w regionach
turystycznych. Wśród nich, 206 kontroli
rozszerzono o dodatkowe zagadnienia
dotyczące prawnej ochrony pracy, w tym
bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wykres 14. Liczba kontroli w pasie nadmorskim w latach 2011-2016.

Kontrolami objęto podmioty prowadzące
działalność w okresie letnim w miejsco-
wościach turystycznych zlokalizowanych,
głównie z w pasie nadmorskim, tj. w
obszarze od Świnoujścia do Darłowa (m.in.
w Świnoujściu, Międzyzdrojach, Wisełce,
Międzywodziu, Dziwnowie, Dziwnówku,
Łukęcinie, Pobierowie, Rewalu, Trzęsaczu,
Niechorzu, Pogorzelicy, Dźwirzynie,
Ustroniu Morskim, Mielnie, Darłowie i
innych). Najwięcej kontroli przeprowadzono
w sektorach gospodarki, w których
przewidywano wysokie ryzyko wystąpienia
naruszeń prawa, tj. w podmiotach
prowadzących działalność w zakresie:
• sprzedaży hurtowej i detalicznej - 30%

ogółu kontroli,

• restauracji i punktów gastronomicznych -
52%,

• usług (ośrodki wczasowe, hotele,
pensjonaty) - 4%,

• pozostałe – 14%.

Kontrolami objęto 1864 osoby
pracujące, w tym 749 wykonujących pracę
na podstawie zawartych umów o pracę oraz
1033 osób, wykonujących inną pracę
zarobkową na podstawie zawartych
cywilnoprawnych umów zlecenia. Wśród
zatrudnionych na podstawie umów zlecenia
381 osób stanowiły osoby posiadające
status ucznia (238) lub studenta (143). Nie
stwierdzono powierzenia wykonania pracy
osobom poniżej 16 roku życia.
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Wykres 15. Sektory gospodarki, w których najczęściej prowadzono kontrole sezonowe
w rejonach turystycznych.

Kontrole wskazują, że w okresie letnim
dominuje powierzanie wykonywania innej
pracy zarobkowej na podstawie umów
cywilnoprawnych. Sprzyja temu krótki czas
prowadzenia działalności, także dorywczość
i sezonowość takiej pracy. W latach
poprzednich pracę powierzano głównie
uczniom i studentom. W roku 2016
znacznie wzrosła liczba cudzoziemców,
głównie obywateli Ukrainy, którym
powierzano wykonywanie pracy sezonowej
na podstawie umów cywilnoprawnych (105
osób), co stwierdzono w 42 kontrolach
(16%), a także liczba emerytów i rencistów.

Naruszenia z zakresu legalności
zatrudnienia dotyczyły głównie nie
zgłoszenia lub nieterminowego zgłoszenia
osób do ubezpieczenia społecznego, a nie
potwierdzenia na piśmie warunków
zawartych umów o pracę. Należy dodać, że
brak jest obowiązku zgłoszenia do ZUS
uczniów i studentów wykonujących pracę
na podstawie umów cywilnoprawnych, gdyż
nie podlegają ubezpieczeniom społecznym.
Istotne jest, aby przedsiębiorca dysponował
dokumentem potwierdzającym status
ucznia lub studenta.

Naruszenia z zakresu prawnej ochrony
pracy dotyczyły głównie czasu pracy
i wynagrodzeń. Nieprzestrzeganie
przepisów o czasie pracy, to
w szczególności: niepoinformowanie 97

pracowników o przyjętym systemie,
rozkładzie czasu pracy i o okresie
rozliczeniowym; nieprowadzenie lub
nierzetelne prowadzenie ewidencji czasu
pracy zatrudnionych pracowników (51 firm,
196 pracowników); zatrudnianie
pracowników z naruszeniem zasady
przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy
(8 firm,15 pracowników). Ponadto nie
zapewnienie co czwartej niedzieli wolnej od
pracy, nierekompensowanie pracy
w niedzielę lub święto innym dniem wolnym
lub dodatkowym wynagrodzeniem.

Naruszenia z zakresu wynagrodzeń
i świadczeń dotyczyły: niewypłacenia lub
nieterminowego wypłacenie wynagrodzeń
(20 pracowników, łączna kwota 39 609 zł.);
zaniżenia, bądź nie wypłacenia dodatków
za pracę w godzinach nadliczbowych (20
osób, łącznie 3 896 zł.). Ponadto: nie
wypłacenia ekwiwalentów pieniężnych za
niewykorzystany urlop wypoczynkowy, za
używanie odzieży własnej do celów
roboczych, za pranie odzieży roboczej.

Naruszenia z zakresu technicznego
bezpieczeństwa pracy dotyczyły głównie
niewłaściwego przygotowania pracowników
do wykonywania pracy, tj.: braku szkoleń
z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
(365 osób), profilaktycznych badań
lekarskich (296 osób), niezapoznania
pracowników z rykiem (121 osób), lub
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nieprzeprowadzenia oceny ryzyka (114
przypadków), nie wyposażenia pracowni-
ków (61 osób) w odzież i obuwie robocze
lub nie wydanie pełnego asortymentu
odzieży (95 osób, nie wydanie środków
ochrony indywidualnej (15 osób), albo brak
egzekwowania stosowania wydanych
środków ochrony (34 osoby).

W wyniku kontroli wydano 212 decyzji
nakazowych ustnych, 635 decyzji
pisemnych, a do pracodawców
i przedsiębiorców skierowano 485
wniosków w wystąpieniach.

Wśród wydanych decyzji były: 4 decyzje
wstrzymania eksploatacji maszyn, 1 decyzja
zakazująca wykonywania prac, 333 decyzje
opatrzone rygorem natychmiastowej
wykonalności ze względu na ochronę życia
i zdrowia pracujących.

Za stwierdzone wykroczenia skierowano
do sądu 6 wniosków o ukaranie
(5 wniosków o ukaranie zawierało zarzuty
dotyczące naruszenia przepisów
o legalności zatrudniania cudzoziemców),
9 osób ukarano mandatami w łącznej
wysokości 9500 zł., a w stosunku do 45
osób zastosowano środki oddziaływania
wychowawczego.
Efekty przeprowadzonych kontroli:
- zalegalizowano pracę 24 osób w ten

sposób, że już w czasie trwania kontroli
4 osobom potwierdzono warunki
zatrudnienia na piśmie, a 20 osób
zgłoszono do ubezpieczenia
społecznego;

- dokonano wpłaty zaległych składek na
Fundusz Pracy w kwocie 2499 zł.,

- wypłacono pracownikom należne
wynagrodzenia i świadczenia w łącznej
wysokości 34 955 zł.,

- 53 pracowników poinformowano
o warunkach zatrudnienia, wynikających
z art. 29 §3 Kodeksu pracy, a 34
pracowników zapoznano z obowiązują-

cym system, rozkładem czasu pracy oraz
przyjętym okresem rozliczeniowym,

- dla 41 pracowników zaprowadzono akta
osobowe,

- dla 68 pracowników zaprowadzono
ewidencję czasu pracy.

- w 4 podmiotach wyposażono urządzenia
i maszyny w odpowiednie
zabezpieczenia ochronne, a w 18
zabezpieczono lub oznakowano miejsca
niebezpieczne,

- w 23 podmiotach usunięto zagrożenia
przy magazynowaniu i składowaniu
materiałów,

- w 9 podmiotach opracowano instrukcje
bhp dotyczące obsługi maszyn
i urządzeń, które udostępniono
pracownikom,

- w 20 podmiotach przeprowadzono
pomiary skuteczności działania ochrony
przeciwporażeniowej w eksploatowanych
instalacjach i urządzeniach
elektrycznych,

- 22 pracowników wyposażono w odzież
i obuwie robocze na stanowisku pracy,
dla 7 pracowników zaprowadzono
indywidualne karty przydziału odzieży
i obuwia roboczego oraz środków
ochrony indywidualnej, a dla 31
pracowników ustalono rodzaje środków
ochrony indywidualnej niezbędne do
stosowania na powierzonych
stanowiskach,

- 58 pracowników poddano wymaganym
szkoleniom wstępnym z zakresu
bezpieczeństwa i higieny pracy, a 10
pracowników szkoleniom okresowym,

- 53 pracowników poddano wymaganym
profilaktycznym badaniom lekarskim,

- dla prac wykonywanych przez 24
pracowników przeprowadzono ocenę
ryzyka zawodowego,

- w 4 podmiotach utworzono służbę BHP.





 5
DZIAŁANIA PREWENCYJNE
I PROMOCYJNE
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5.1. PROGRAMY PREWENCYJNE.

W roku 2016 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” w ramach
kampanii medialnej „Włącz
bezpieczeństwo przy obróbce
drewna”,

- program prewencyjny „Zarządzanie
bezpieczeństwem pracy – prewencja
wypadkowa”,

- program prewencyjny „Czas na
społeczną inspekcję pracy”,

- program prewencyjny „Budowa. STOP
wypadkom!”,

- program prewencyjno – informacyjny
„Przeciwdziałanie negatywnym
skutkom stresu w miejscu pracy”,

- program prewencyjny „Zdobądź dyplom
PIP”,

- program edukacyjny „Kultura
bezpieczeństwa”,

- kampania informacyjno – prewencyjna
„Szanuj życie! Bezpieczna praca
w gospodarstwie rolnym”.

 W roku 2016 rozpoczęła się realizacja
trzyletniej kampanii kontrolno-prewencyjnej
„Włącz bezpieczeństwo przy obróbce
drewna” przygotowanej dla pracodawców
zajmujących się produkcją wyrobów
tartacznych i wyrobów z drewna. W ramach
kampanii realizowany był program
prewencyjny, którego celem jest
ograniczanie zagrożeń wypadkowych
i zawodowych w tartakach oraz zakładach
stolarskich, poprzez zapewnienie
przestrzegania przepisów oraz zasad
bezpieczeństwa i higieny pracy. W związku
z tym, zaproszono pracodawców do udziału
w bezpłatnych szkoleniach prowadzonym
przez inspektorów pracy, podczas których
mogli uzyskać wiedzę jak dostosować
zakład pracy do wymaganych standardów
bezpieczeństwa oraz jak przygotować się
do kontroli Państwowej Inspekcji Pracy.
W ramach programu odbyły się 4 szkolenia
(jedno w siedzibie Inspektoratu
w Szczecinie, dwa w Oddziale Inspektoratu
w Koszalinie i jedno w Centrum Wspierania
Biznesu w Dębnie). W sumie zaproszono
do udziału w szkoleniach 101
pracodawców. Ze szkoleń skorzystało 49
pracodawców z całego województwa, a 15
przesłało karty zgłoszenia w I etapie
programu.

fot.
Uczestnicy szkolenia w Centrum Wspierania
Biznesu w Dębnie.

Celem programu prewencyjnego
„Zarządzanie bezpieczeństwem pracy”
było ograniczenie zagrożeń wypadkowych
w zakładach, w których odnotowano
największą liczbę wypadków przy pracy.
W ramach programu przeprowadzono
2 szkolenia, podczas których omówiono

zagadnienia związane z oceną ryzyka
zawodowego w kontekście zaistniałych
w zakładzie wypadków przy pracy i sposoby
zapobiegania wypadkom w przyszłości.
Uczestnictwo w programie zadeklarowało
20 pracodawców. 10 z nich otrzymało
zaświadczenia ukończenia programu. Były
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to: PRIGNITZ-MEBLE POMORSKIE Sp.
z o.o.(Lipiany), "Chojna-Beton" Wytwórnia
Wyrobów Betonowych Sp. z o.o.(Chojna),
Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie,
Stanled I Sp. z o.o. (Stargard), "Roosens
Betons - Polska" Sp. z o.o.(Połchowo),
"Ultracore Polska" Sp z o.o.(Police),
Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp.
z o.o. w Białogardzie, B.S. Sp. z o.o.
(Czaplinek), "Albor" Bolesław Rafałko
(Wałcz), POLRYB Sp. z o.o.(Maszkowo).
W imieniu pracodawców krótkie
przemówienie wygłosiła Bożena Brożyna –
dyrektor "Ultracore Polska" Sp z o.o.
 Istotny element działalności
Okręgowego Inspektoratu Pracy stanowiło
wsparcie społecznej inspekcji pracy
w działaniach na rzecz poprawy
przestrzegania prawa pracy, w tym
przepisów dotyczących bezpieczeństwa

i higieny pracy. Służył temu autorski
program prewencyjny „Czas na społeczną
inspekcją pracy”. Jego tematyka
inspirowana była przez uczestników
spotkań, którzy wybierali interesujące ich
zagadnienia. Dotyczyły one, m.in.
przygotowania planu pracy, zmian
w przepisach prawa pracy, oceny ryzyka
zawodowego i postępowania
powypadkowego. W comiesięcznych
spotkaniach uczestniczyło 107 społecznych
inspektorów pracy. W tegorocznej edycji
programu zaświadczenia uzyskało 54
społecznych inspektorów pracy.
W założeniach realizacji programu przyjęto,
że zaświadczenie potwierdzające udział
w kolejnej edycji programu otrzymują
społeczni inspektorzy pracy, którzy
uczestniczyli, co najmniej w 5 szkoleniach
w danym roku.

fot.
Społeczni inspektorzy pracy uczestniczący
w spotkaniu wyjazdowym podczas
zwiedzania hali produkcyjnej w stoczni.

W ramach programu prewencyjnego „Czas
na społeczną inspekcję pracy”, od 2014
roku prowadzone są spotkania wyjazdowe.
Tegoroczne odbyło się 16 czerwca
w Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia”
S.A. w Szczecinie. Wybór miejsca nie był
przypadkowy. W 2015 roku zakładowy
inspektor pracy Mariusz Małecki został
zwycięzcą konkursu „Najaktywniejszy
Społeczny Inspektor Pracy”.
 Program prewencyjny „Budowa. STOP
wypadkom!” miał 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 przeprowadzono
4 szkolenia dla pracodawców
reprezentujących firmy budowlane, podczas
których odbywały się pokazy praktycznych
rozwiązań służących poprawie warunków
pracy. W trakcie „Tygodnia
bezpieczeństwa” zrealizowano 15 spotkań
szkoleniowych na budowach. Ponadto, na
wniosek Zachodniopomorskiej Okręgowej
Izby Inżynierów Budownictwa oraz
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia
Pracowników Służby BHP Oddział
Szczecin, przeprowadzono 2 szkolenia
poświęcone wypadkom pracy w branży
budowlanej, jakie miały miejsce na terenie
województwa zachodniopomorskiego.
W szkoleniach uczestniczyło 621 osób
(w tym 223 pracodawców).
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fot.
Szkolenie dla przedstawicieli firm
budowlanych w Szczecinie.

 Inną formą działań promocyjno-
prewencyjnych jest Zachodniopomorska
Rada ds. Bezpieczeństwa Pracy
w Budownictwie przy Okręgowym
Inspektorze Pracy w Szczecinie.
W trakcie grudniowego posiedzenia Rady,
Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy
w Szczecinie ds. Nadzoru Waldemar
Kozłowski, przedstawił założenia Głównego
Inspektoratu Pracy dotyczące działań w
budownictwie, mające na celu eliminację jak
największej liczby zagrożeń i obniżenie
liczby wypadków. Wskazał także na nowy
ważny aspekt kontroli na budowach,
dotyczący zagadnień prawnych w zakresie
zatrudnienia oraz zwrócił uwagę na zmiany
w prawie zamówień publicznych, dzięki
którym mają być preferowane firmy
zatrudniające pracowników na umowę o
pracę i zatrudniające osoby
niepełnosprawne. Podczas dyskusji
zaproponowano, aby w roku 2017 ponownie
zorganizować seminarium budowlane z
myślą o studentach kończących naukę
i wkraczających na rynek pracy. Powstał
także pomysł by prowadzenie działań na
rzecz upowszechniania wiedzy
i nowoczesnych rozwiązań dotyczących bhp
w budownictwie skierowane do lokalnych
firm budowlanych prowadzić także
w ramach „Akademii Dobrego Rzemiosła”
działającej przy Północnej Izbie
Gospodarczej w Szczecinie. Inicjatywa ta
ma być prowadzona przy współpracy
Inspektoratu i branżowych stowarzyszeń.
 Celem programu prewencyjno-
informacyjnego „Przeciwdziałanie
negatywnym skutkom stresu w miejscu
pracy” było dostarczenie pracodawcom
i pracownikom wiedzy na temat stresu

i innych zagrożeń psychospołecznych
w miejscu pracy, a także identyfikacja tych
zagrożeń w zakładach pracy. W ramach
tematu zrealizowano 23 szkolenia,
w których uczestniczyło 821 osób.
Do programu przystąpiło 12 podmiotów:
Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.,
Leroy Polska Sp. z o.o. w Szczecinie,
Zespół Szkół Niepublicznych w Radowie
Wielkim, Zespół Szkół Morskich im.
Eugeniusza Kwiatkowskiego w Świnoujściu,
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im.
Janusza Korczaka w Szczecinie, Starostwo
Powiatowe w Łobzie, Wojewódzki Urząd
Pracy w Szczecinie, Usługowy Zakład
Stolarski Iwona Szymańska w Polanowie,
Powiatowy Urząd Pracy w Policach, Zespół
Szkół WZDZ w Szczecinie z siedzibą
w Świnoujściu, Kabel-Technik-Polska
Sp. z o.o. w Czaplinku, Pyrzyckie
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
Poza szkoleniami dla pracowników,
w podmiotach tych przeprowadzono
badanie stresogenności cech pracy –
ankiety wypełniły 274 osoby.

We współpracy z Zakładem
Ubezpieczeń Społecznych Oddział
w Szczecinie, w dniu 5 maja 2016 r. odbyło
się seminarium „Stres w pracy”
zorganizowane z okazji Światowego Dnia
Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia
w Pracy. Seminarium odbyło się w sali
konferencyjnej szczecińskiego oddziału
ZUS i uczestniczyło w nim 196 osób,
reprezentujących instytucje, organizacje
związkowe, stowarzyszenia, organizacje
pracodawców oraz zakłady pracy
działające     na terenie województwa
zachodniopomorskiego.
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fot.
Uczestnicy seminarium „Stres w pracy”.

W trakcie konferencji wygłoszono dziesięć
prelekcji: „Sprawca i ofiara w sytuacji
mobbingu pracowniczego” (dr D. Merecz-
Kot, Instytut Medycyny Pracy im. prof.
J. Nofera w Łodzi), „Jak przeciwdziałać
dyskryminacji i nierównemu traktowaniu”
(J. Ignaczak, OIP w Szczecinie),
„Zarządzanie konfliktem” (K. Kowalska, OIP
w Szczecinie), „Jak uwolnić się od napięć”
(B.,E. Halickie), „Akademia Morska –
Uczelnia bez Stresu” oraz „Autorelaksacja
z wykorzystaniem treningu autogennego”
(dr S. Kowalski Akademia Morska
w Szczecinie), „Program profilaktyczny
Zdrowy funkcjonariusz” (por. D. Grodek,
szer. S. Brzozowski, Zakład Karny
Koszalin), Przeciwdziałanie stresowi
u pracowników w firmie Coloplast
(M. Szymanowska, O. Leśków, Coloplast

Business Centre Sp. z o.o.), „Ikea – dobre
miejsce pracy” (E. Pawlak, Ikea Industry
Poland Sp. z o.o.), „System identyfikacji
zagrożeń jako narzędzie eliminacji stresu”
(A. Rozbicka, Bridgestone Stargard Sp.
z o.o.), „Dobre praktyki bezstresowego
wdrażania pracownika w nowe miejsce
pracy” (N. Pankiewicz, home.pl S.A.).
Ponadto, w specjalnie wyznaczonej sali,
w trakcie rejestracji uczestników, podczas
przerwy oraz po zakończeniu seminarium
można było skorzystać ze specjalnego
„masażu biurowego” przeprowadzanego
przez instruktorów i uczniów Zachodnio-
pomorskiego Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie.
Masaż spotkał się z ogromnym
zainteresowaniem uczestników seminarium,
którzy chętnie korzystali z tej formy relaksu.

fot.
Uczestnicy seminarium korzystający
z „masażu biurowego”.

 Państwowa Inspekcja Pracy od kilku lat
prowadzi program prewencyjny „Zdobądź
dyplom PIP” skierowany do pracodawców
prowadzących małe zakłady produkcyjne,
handlowe i usługowe, którzy chcą
podwyższyć poziom bezpieczeństwa
własnego i pracowników. Program ma dwa
główne cele: wsparcie przedsiębiorstw
w zakresie działań zmierzających do
poprawy warunków bhp oraz
doprowadzenia do stanu zgodnego

z obowiązującymi przepisami prawa pracy,
a także upowszechnianie wiedzy
i przykładów dobrych praktyk, w zakresie
zapobiegania i ograniczania ryzyka
związanego z występującymi w zakładach
zagrożeniami. W 2016 roku do programu
przystąpiło 30 pracodawców. Wymagania
prawne i standardy bezpieczeństwa
uprawniające do otrzymania dyplomu
spełniło 13 firm.
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fot.
Przemówienie uczestniczki programu
„Zdobądź dyplom PIP” – Sylwii Sionek
(Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe
Rolpek s.c.)

Program edukacyjny „Kultura
bezpieczeństwa” skierowany jest do
uczniów szkół ponadgimnazjalnych (w
szczególności o profilu zawodowym)
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 Państwową Inspekcję Pracy.
Dodatkowym wsparciem dla nauczycieli są

zajęcia z uczniami przeprowadzane przez
inspektorów pracy. W roku 2016 odbyło się
50 szkoleń dla 3000 uczniów i studentów.
Świadectwa uczestnictwa w programie za
rok szkolny 2015/2016 odebrało 91
nauczycieli z 47 szkół województwa
zachodniopomorskiego. Z dokumentacji
przesłanych przez nauczycieli wynika, że
przeprowadzili oni 555 lekcji z zakresu
prawa pracy, w których uczestniczyło 4356
uczniów. W roku szkolnym 2016/2017 do
programu przystąpiło 104 nauczycieli z 45
szkół.

fot.
Wykład NIP Grażyny Pawlaty-Ich -
inauguracja programu „Kultura
bezpieczeństwa” w roku szkolnym
2016/2017 w Koszalinie.

 24 maja, w Zespole Szkół Rolniczych
Centrum Kształcenia Praktycznego im. St.
Żeromskiego w Świdwinie, zrealizowano
Dzień Otwarty. Do udziału w wydarzeniu
zaproszeni zostali uczniowie i nauczyciele
ze szkół ponadgimnazjalnych aktywnie
uczestniczących w programie „Kultura
bezpieczeństwa”. W spotkaniu
uczestniczyło 650 uczniów i 85 nauczycieli.

W programie wydarzenia znalazły się
pokazy i warsztaty z zakresu użytkowania
środków ochrony indywidualnej (PHTSPiO
Supon S.A.), zasad udzielania pierwszej
pomocy, zapobiegania dolegliwościom
układu mięśniowo-szkieletowego i oddecho-
wego człowieka (Zachodniopomorskie
Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Szczecinie).
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fot.
„Szkoła pleców” - warsztaty z zakresu
zapobiegania dolegliwościom układu
mięśniowo – szkieletowego prowadzone
przez uczennice Zachodniopomorskiego
Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Szczecinie.

Dodatkowe atrakcje stanowiły:
laboratorium szkolne ZSR, w którym
pokazane zostały różne rodzaje źródeł
energii odnawialnej, pokaz akcji gaśniczej
w wykonaniu ochotniczej straży pożarnej,
prezentacja ciągników rolniczych
i motocykli, pokaz kowalstwa artystycznego,
paintball i wiele innych.

Ponadto w trakcie Dnia Otwartego
odbył się konkurs wiedzy o bhp dla uczniów
gimnazjów pn. „Jestem bezpieczny
w szkole rolniczej” zorganizowany przez
Dyrekcję Zespołu Szkół Rolniczych
Centrum Kształcenia Praktycznego
w Świdwinie przy współpracy z Okręgowym
Inspektoratem Pracy w Szczecinie.

Uzupełnieniem programu edukacyjnego
była akcja informacyjna „Na fali pierwszej
pracy” skierowana do osób
przebywających nad morzem na terenie
gmin Mielno, 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 oraz
zagrożeń zawodowych. Promocja kampanii
rozpoczęła się wiosną i była prowadzona na
wiele sposobów, m.in. poprzez:
informowanie uczniów i nauczycieli oraz

dystrybucję plakatów i ulotek. 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
Radia Koszalin, Radia ESKA, RMF MAXX,
Radia Plus.
Tegoroczna kampania informacyjna „Na fali
pierwszej pracy” rozpoczęła się 6 lipca
w Międzyzdrojach. W konferencji prasowej
inaugurującej akcję, która odbyła się 8 lipca
przy punkcie informacyjnym na
Promenadzie Gwiazd w Międzyzdrojach,
uczestniczyli: Zastępca Okręgowego
Inspektora Pracy ds. Nadzoru Waldemar
Kozłowski, Kierownik Sekcji Prewencji
i Promocji Janusz Ignaczak oraz
Nadinspektor pracy Krzysztof Berus.
Magistrat podczas konferencji
reprezentował Zastępca Burmistrza
Międzyzdrojów - Katarzyna Kutereba-
Gnitecka oraz Anetta Czyżak - Kierownik
Referatu Promocji i Współpracy
z Zagranicą. Na konferencję przybyli
przedstawiciele mediów: Kuriera
Szczecińskiego, Wyspiarza Niebieskiego ze
Świnoujścia, Echa Powiatu Kamieńskiego
oraz portalu ikamien.pl.
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fot.
Gospodarze konferencji (od prawej:
Kierownik Sekcji Prewencji i Promocji
Janusz Ignaczak, Zastępca Okręgowego
Inspektora Pracy w Szczecinie Waldemar
Kozłowski, Zastępca Burmistrza
Międzyzdrojów Katarzyna Kutereba –
Gnitecka oraz Nadinspektor pracy Krzysztof
Berus.

Podczas akcji udzielono 312 porad
z zakresu prawa pracy oraz przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy i wydano
7830 publikacji. Podsumowanie kampanii
odbyło się w dniu 20 października
w Urzędzie Miejskim w Koszalinie. Przebieg
oraz charakterystykę odbiorców tegorocznej
kampanii przedstawił Okręgowy Inspektor
Pracy Marian Szyszko. Partnerów
samorządowych reprezentował Sekretarz
Gminy Mielno Grzegorz Kubiak.
W konferencji uczestniczyli przedstawiciele
mediów: Tygodnika Koszalińskiego
„Miasto”, Magazynu „Moje Miasto”, Kuriera
Szczecińskiego, Głosu Koszalińskiego,
Radia Plus Koszalin, Radia Eska, Radia
RMF Maxx oraz Koszalińskiej Telewizji
Kablowej.

W kampanii przeprowadzono dwa
konkursy – filmowy i fotograficzny. Konkurs
filmowy „Moja pierwsza praca”
adresowany do osób w wieku od 16 do 26
lat, został zrealizowany we współpracy
z Centrum Kultury 105 w Koszalinie. Na
konkurs przyjmowane były krótkie filmy
zarejestrowane wszelkimi metodami
rejestracji filmowej. Na konkurs nadesłano
5 filmów. Laureatów wyłoniła komisja
konkursowa złożona z przedstawicieli
Okręgowego Inspektoratu Pracy

w Szczecinie. Pierwsze miejsce przyznano
Radosławowi Makowskiemu z Pustkowa,
drugie Annie Jędruszczak z Koszalina,
a trzecie miejsce zajął Kacper Małek
z Unieścia.

Konkurs fotograficzny „VII
Ogólnopolski Maraton Fotograficzny”
odbył się w dniach 11-12 czerwca pod
auspicjami Rektora Akademii Morskiej
w Szczecinie we współpracy z Okręgowym
Inspektoratem Pracy w Szczecinie.
Honorowym patronatem konkurs objęli
Marszałek Województwa Zachodniopomor-
skiego Olgierd Geblewicz oraz Prezydent
Miasta Szczecin Piotr Krzystek. Przez 24
godziny ponad stu uczestników konkursu
wykonywało zdjęcia na wskazane tematy.
Zmaganiom „maratończyków” towarzyszyły
wystawy oraz warsztaty fotograficzne
w specjalnie przygotowanym studiu.
Wszyscy uczestniczący w imprezie mogli
również zaopatrzyć się w broszury
Państwowej Inspekcji Pracy. Udział
Państwowej Inspekcji Pracy w konkursie
wiązał się głównie ze wskazaniem tematu
jednego z zadań fotograficznych oraz
ufundowaniem pucharów i nagród dla
zwycięzców. W tegorocznej edycji konkursu
zaproponowaliśmy temat „Barwy pracy”.

fot.
Zwycięska fotografia VII Ogólnopolskiego
Maratonu Fotograficznego w kategorii
„Barwy pracy”.
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Pierwsze miejsce przyznano Piotrowi
Mykowi ze Szczecina za grę światła
podczas spawania. Drugie miejsce
otrzymała Małgorzata Popławska ze
Szczecina, a trzecie Róża Zarzycka z Bań.
Ponadto, wyróżniono Krystiana Michalaka
ze Stargardu.

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 2016 przeprowadzono 123
szkolenia, w których udział wzięło 3675
osób, m.in.: rolników indywidualnych,
pracowników samorządowych, nauczycieli,
uczniów, harcerzy, kolonistów. Istotnym
elementem działań na rzecz poprawy
bezpieczeństwa na terenach wiejskich były
734 wizytacje, w tym: 363 wizytacje
w indywidualnych gospodarstwach rolnych
i 370 podczas wykonywania prac polowych.
Wizytacje objęły w sumie 1089 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 drzwi przed przypad-
kowym, samoczynnym zamknięciem
(144 przypadki), występowanie progów
w  drzwiach wejściowych i przejściach
(131 przypadków), niewłaściwe oddzielenie
części mieszkalnej od gospodarczej
(117  przypadków), ogólny nieporządek
wpływający na stan bezpieczeństwa
podwórza (104 przypadki) oraz zły stan
nawierzchni podwórza (96 przypadków).

Pracownicy Inspektoratu uczestniczyli
także w XXIX Targach Rolnych AGRO
POMERANIA 2016 w Barzkowicach.
W kampanii „Szanuj życie! Bezpieczna
praca w gospodarstwie rolnym”
Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie
przeprowadził szereg konkursów.

8 konkursów plastycznych „Zagrożenia
na terenach wiejskich widziane oczami
dziecka” zrealizowano w szkołach
podstawowych. Ich tematyka dotyczyła
bezpieczeństwa i higieny pracy
w gospodarstwie rolnym i na obszarach
wiejskich. Uczestniczyło w nich 667
uczniów. Podczas spotkań w szkołach,
przed rozpoczęciem konkursu, przeprowa-
dzano wykłady na temat zagrożeń
występujących w środowisku wiejskim.

W okresie wakacyjnym przeprowadzono
5 konkursów plastycznych „Bezpieczne
lato”, skierowanych do dzieci i młodzieży
przebywającej na obozach harcerskich
i koloniach letnich nad morzem. Prace miały
uwzględniać zagadnienia bezpiecznego
zachowania się na terenach wiejskich.
Konkurs 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 Okręgowy Inspektorat
Pracy w Szczecinie: filmy, broszury
i plakaty. Konkursy dla zuchów i harcerzy
zrealizowano we współpracy
z Zachodniopomorską Chorągwią ZHP
w Szczecinie, Klubem Aktywnego
Wypoczynku w Gliwicach oraz Hufcem
Związku Harcerstwa Polskiego im. WOP
w Sławnie. W konkursach udział wzięło 144
harcerzy i zuchów oraz 45 kolonistów.
Konkurs makiet „Bezpieczne wakacje na
terenach wiejskich” skierowany jest do
uczestników wakacyjnych zajęć
organizowanych w świetlicach wiejskich.
Jego celem jest promocja zasad
bezpiecznego zachowania podczas pracy
i zabawy na terenach wiejskich. W roku
2016 przeprowadzono 2 konkursy, do
których przystąpiły 33 świetlice wiejskie
w gminach Chociwel i Darłowo.
Uczestniczyło w nich 226 dzieci. Makiety
wykonane w świetlicach stanowią
doskonały model, na którym można
prezentować dzieciom zagrożenia
występujące na terenach wiejskich.
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fot.
Makieta konkursowa przygotowana przez
dzieci ze świetlicy wiejskiej w Kamiennym
Moście.

Konkurs „Sołtys organizator
bezpiecznej wsi” ma na celu rozbudzanie
inicjatyw społecznych w zakresie
podejmowania przedsięwzięć na rzecz
poprawy bezpieczeństwa życia
mieszkańców z obszarów wiejskich.
W 2016 roku przeprowadzone zostały
2 konkursy dla sołtysów z gmin Kalisz
Pomorski i Darłowo, w których
uczestniczyło 24 sołtysów.

Dwa konkursy „Jestem bezpieczny
w gospodarstwie rolnym” zrealizowano
dla uczniów szkół gimnazjalnych
w Węgorzynie i Dobiesławiu. Konkursy
rozpoczynały się szkoleniem prowadzonym
przez inspektora pracy. Następnie
wytypowana grupa uczniów uczestniczyła
w części praktycznej, jaką była wizyta
w gospodarstwie rolnym. W finale uczniowie
pisemnie wykazywali się wiedzą uzyskaną
podczas prelekcji w szkole i wizyty
w gospodarstwie. W części praktycznej
i w finale konkursu udział wzięło 58
uczniów.

XXII edycja wojewódzkiego konkursu
„Bezpieczeństwo i higiena pracy
w rolnictwie” odbyła się w Zasadniczej
Szkole Rolniczej w Boninie. Konkurs
zorganizowany był wspólnie z KRUS
Oddział w Koszalinie. W zmaganiach udział
wzięło 30 uczniów ze szkół ponadgimna-
zjalnych województwa zachodniopomor-
skiego, które kształcą młodzież na
kierunkach o profilu rolniczym. Celem
konkursu jest popularyzowanie wśród
uczniów wiedzy z zakresu prawa pracy,
bezpieczeństwa i higieny pracy,
ubezpieczeń społecznych oraz udzielania
pierwszej pomocy przedmedycznej
i ochrony zdrowia. Konkurs przebiegał

w dwóch etapach: szkolnym i wojewódzkim.
Podczas etapu wojewódzkiego uczestnicy
konkursu 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 trakcie Dnia Otwartego Okręgowego
Inspektoratu Pracy w Szczecinie w Zespole
Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia
Praktycznego w Świdwinie przeprowadzono
konkurs dla uczniów gimnazjów pt. „Jestem
bezpieczny w szkole rolniczej”. Udział
w nim wzięło 26 uczniów.

5.2. KONKURSY.

5.2.1. Konkursy ogólnopolskie.

W roku 2016 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,
- Bezpiecznie od startu,
- Buduj bezpiecznie,
- Bezpieczne gospodarstwo rolne.

 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
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pozytywny wizerunek pracodawcy,
dbającego o systematyczną poprawę 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 2016 r.
Komisja Konkursowa wyłoniła 2 laureatów
z województwa zachodniopomorskiego,

którym przyznano pierwsze miejsca
w kategoriach: do 50 zatrudnionych Rasch
Polska Sp. z o.o. Łozienica ul. Prosta 19,
72-100 Goleniów; od 51 do 250
zatrudnionych Durable Sp. z o.o.
al.  Kasztanowa 10; 72-005 Przecław.
W kategorii powyżej 250 zatrudnionych nie
zgłoszono żadnej firmy.

fot.
Hala produkcyjna „Rasch Polska Sp. z o.o.”
w Łozienicy, laureata w kategorii do 50
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 zawodowych. Regionalny etap
konkursu odbył się w Zespole Szkół
Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego
w Szczecinie. Uczestniczyło w nim 46
uczniów z 23 szkół z województwa
zachodniopomorskiego wyłonionych
spośród 528 uczniów etapu szkolnego.
Trójka laureatów etapu regionalnego
reprezentowała nasze województwo na
etapie ogólnopolskim konkursu, w którym IV
miejsce zajął Wawrzyniec Szczepkowski
z Centrum Edukacyjnego Talent – Promocja
- Postęp w Gryficach.
 Etap regionalny XVI konkursu dla
pracowników młodocianych zatrudnionych
w rzemiośle „Bezpiecznie od startu” odbył
się 12 kwietnia 2016 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. W etapie regionalnym udział wzięło
32 uczniów, z których 6 dotarło do finału.
Uczniowie, którzy zajęli pierwsze i trzecie
miejsce reprezentowali nasz region na
ogólnopolskim etapie konkursu, który odbył
się 19 maja 2016 roku w Warszawie. Uczeń
Wawrzyniec Szczepkowski z Centrum
Edukacyjnego – „Talent Promocja Postęp”
w Gryficach zdobył w konkursie
ogólnopolskim I miejsce indywidualnie.
Zespołowo uczniowie z województwa
zachodniopomorskiego zdobyli II miejsce
w kraju.
 Konkurs „Buduj bezpiecznie” miał 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 2016 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.
Oddział Budownictwa Ogólnego Północ
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w Poznaniu (I miejsce) za budowę: Budowa
obiektu mieszkalno - usługowego „Dune II”
w Mielnie; SKANSKA S.A. Oddział
Budownictwa Ogólnego w Szczecinie (II
miejsce) za budowę: Przebudowa
Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy

w Szczecinie oraz ponownie SKANSKA
S.A. Oddział Budownictwa Ogólnego
w Szczecinie (III miejsce) za budowę:
Budowa obiektu mieszkalnego dla TBS
w Goleniowie.

fot.
Wizualizacja zwycięskiej budowy firmy
Budimex S.A Oddział Budownictwa
Ogólnego Północ – budynek
mieszkalno – usługowy „Dune II” w Mielnie.

 W roku 2016 konkurs „Bezpieczne
gospodarstwo rolne” został
zorganizowany wspólnie z Kasą Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego, Ośrodkiem
Doradztwa Rolniczego i Zachodniopomor-
ską Izbą Rolniczą, Zachodniopomorskim
Urzędem Wojewódzkim oraz Urzędem
Marszałkowskim Województwa Zacho-
dniopomorskiego. Konkurs przebiegał
w dwóch etapach: regionalnym oraz
wojewódzkim. Udział w konkursie
zadeklarowało 29 właścicieli gospodarstw
rolnych, dla których zostały wyznaczone
terminy wizytacji. Powołana Komisja
Konkursowa oceniała stan obejścia
w  gospodarstwie, stan techniczny
budynków, ogólną estetykę gospodarstwa,
stan instalacji elektrycznej, maszyny,
narzędzia eksploatowane w gospodarstwie,
sposób przechowywania środków

chemicznych (szczególnie paliw, środków
ochrony roślin, nawozów) oraz
zabezpieczenie kanałów technologicznych,
miejsc przechowywania obornika, gnojówki
i gnojowicy (w gospodarstwach
prowadzących produkcję zwierzęcą).
Podczas wizytacji omawiano
nieprawidłowości występujące na terenie
gospodarstw, udzielano wskazówek i porad
dotyczących bezpiecznych metod pracy.
Rozstrzygnięcie konkursu na etapie
wojewódzkim odbyło się na XXIX Targach
Rolnych AGRO POMERANIA 2016
w Barzkowicach. Laureatami zostali:
I miejsce Joanna i Andrzej Rutkowscy
(Kolonia Maszewo 14a; 72-130 Maszewo);
II miejsce Mirosława i Roman Skóra
(Marcelin 16; 78-400 Szczecinek);
III miejsce Elżbieta i Grzegorz Błażejewscy
(Kaleń 22; 72-405 Świerzno).

fot.
Okręgowy Inspektor Pracy Marian Szyszko
i laureaci w konkursie „Bezpieczne
gospodarstwo rolne”.
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5.2.2. Konkursy własne.

Konkursy stanowią ważny element
kształtujący zmiany postaw i zachęcający
pracowników oraz przyszłych pracowników
do zapewnienia odpowiedniego poziomu
kultury technicznej i organizacyjnej
w miejscu pracy. Głównym ich celem jest
utrwalanie wśród pracowników i młodzieży
wiedzy o przepisach bezpieczeństwa
i higieny pracy obowiązujących w różnych
branżach oraz kształtowanie dobrych
postaw i nawyków poprzez praktyczne
wykorzystanie tej wiedzy.

W 2016 roku odbyły się następujące
konkursy:
- Najaktywniejszy społeczny inspektor

pracy,
- Bezpieczna obróbka drewna,
- Wiedza o bezpieczeństwie i higienie

pracy w budownictwie,
- Bezpieczeństwo i higiena pracy

w praktyce dla zakładów usług leśnych.

 Celem konkursu „Najaktywniejszy
społeczny inspektor pracy” jest
promowanie zaangażowania i osiągnięć
społecznych inspektorów pracy w sferze
ochrony pracy i praworządności. Do
konkursu w roku 2016 przystąpiło
6 społecznych inspektorów pracy.
Laureatami konkursu zostali: Jolanta
Mieżecka - PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A.Zakład Linii Kolejowych w Szczecinie
(I miejsce), Maritta Grabowska - Zarząd
Budynków i Lokali Komunalnych
w Szczecinie (II miejsce), Andrzej Rogowski
- Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police"

S.A. (III miejsce). Ponadto wyróżnienia
otrzymali: Piotr Bieniek (Szczecińska
Energetyka Cieplna Sp. z o.o.), Agnieszka
Jasiulewicz (Zespół Szkół Ekonomiczno-
Hotelarskich w Kołobrzegu), Zygmut
Oganiacz (IKEA Industry Sp. z o.o. Oddział
Resko)
 25 kwietnia 2016 odbył się XVI
Międzynarodowy Konkurs Stolarski
”Bezpieczna obróbka drewna” dla
uczniów szkół ponadgimnazjalnych
kształcących się w zawodzie stolarza.
Organizatorami konkursu były Szkoły
Zawodowe Towarzystwa Salezjańskiego
w Szczecinie oraz Okręgowy Inspektorat
Pracy w Szczecinie. W konkursie
uczestniczyło 43 uczniów ze szkół
kształcących się w zawodach stolarskich
z całej Polski. Celem konkursu było
promowanie bezpiecznych metod
prowadzenia prac stolarskich, podniesienie
rangi zawodu stolarza oraz wymiana
doświadczeń między uczniami oraz
instruktorami praktycznej nauki zawodu.
W ramach ocenianej pracy uczestnicy
wykonywali podstawkę pod tablet.
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. Zwycięzcy otrzymali
atrakcyjne nagrody rzeczowe, a pozostali
uczestnicy konkursu drobne upominki.

fot.
Uczestnicy konkursu podczas
wykonywanych prac.
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1 grudnia w Zespole Szkół Budowlanych
im. Kazimierza Wielkiego w Szczecinie
odbył się etap wojewódzki VIII edycji
konkursu „Wiedzy o bezpieczeństwie
i higienie pracy w budownictwie”. Tak jak
w poprzednich latach organizatorem
konkursu był Okręgowy Inspektorat Pracy
w Szczecinie oraz Zachodniopomorski
Klaster Budowlany przy Północnej Izbie
Gospodarczej w Szczecinie. Do konkursu
zgłosiło się 12 szkół ponadgimnazjalnych,
w tym 6 techników i 6 zasadniczych szkół
zawodowych, reprezentowanych przez 34
uczniów. Konkurs realizowany był odrębnie
dla uczniów zasadniczych szkół
zawodowych i techników. Cel konkursu to
promowanie bezpiecznych zachowań przy
wykonywaniu robót budowlanych oraz

zwiększenie świadomości młodzieży
o zagrożeniach występujących w budownic-
twie. Uczniowie odpowiadali na pytania
testowe (oddzielne zestawy testów dla obu
rodzajów szkół). Najlepsi, po części
pisemnej, przystąpili do części praktycznej.
Wśród zadań praktycznych znalazły się,
m.in.: omówienie zagrożeń związanych
z obsługą wiertarki, odpowiedni dobór
środków ochrony osobistej w zależności od
wykonywanej pracy i ich demonstracja na
manekinie oraz przygotowanie ładunku do
przenoszenia ręcznego lub
z wykorzystaniem taczki. Zwycięzcy
konkursu otrzymali nagrody ufundowane
przez OIP. Pozostali uczestnicy otrzymali
drobne upominki.

fot.
Organizatorzy i laureaci konkursu
„Wiedza o bezpieczeństwie i higienie pracy
w budownictwie”.

 23 września 2016 r. w Chociwlu (na
terenie Nadleśnictwa Dobrzany) odbyła się
kolejna VII edycja konkursu
„Bezpieczeństwo i higiena pracy
w praktyce dla zakładów usług leśnych”.
Konkurs zorganizowany został we
współpracy z Regionalną Dyrekcją Lasów
Państwowych w Szczecinie. Do zmagań
w konkurencjach konkursowych przystąpiło
18 zawodników, pracowników i właścicieli

reprezentujących 9 zakładów usług leśnych
z nadleśnictw: Trzebież, Dobrzany i Łobez.
Konkurs składał się z dwóch części:
teoretycznej i praktycznej. W części
teoretycznej zawodnicy odpowiadali
pisemnie na 10 pytań przygotowanych
przez organizatorów. Praktyczny etap
konkursu stanowiła ścinka, obalenie oraz
okrzesywanie drzewa.

fot.
Laureaci konkursu „Bezpieczeństwo
i higiena pracy w praktyce dla zakładów
usług leśnych”.
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5.3. PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ -
GALA.

 14 listopada w Teatrze Lalek „Pleciuga”
odbyła się Gala podsumowująca konkursy
i programy prewencyjne realizowane
w Okręgowym Inspektoracie Pracy
w Szczecinie pod nazwą „Razem dla
bezpieczeństwa. Prewencja 2016”.
W uroczystości uczestniczyli przedstawi-
ciele 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.

Zebranym przybliżono realizowane
programy prewencyjne: „Zarządzanie
bezpieczeństwem pracy”, „Zdobądź dyplom
PIP”, oraz „Przeciwdziałanie negatywnym
skutkom stresu w miejscu pracy”.
Pracodawcy, którzy ukończyli pomyślnie
programy otrzymali zaświadczenia z rąk
Okręgowego Inspektora Pracy. Po
programach prewencyjnych przedstawiono
konkursy: „Moja pierwsza praca” (konkurs
filmowy dla młodzieży), „Sołtys organizator
bezpiecznej wsi”, „Buduj bezpiecznie”,
„Najaktywniejszy społeczny inspektor pracy”
i „Pracodawca – organizator pracy
bezpiecznej”.

fot.
Goście Gali „Razem dla bezpieczeństwa.
Prewencja 2016”.

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. Urzędu,
który kojarzy się nie tylko z kontrolowaniem
i nakładaniem kar, ale też z dzieleniem się
specjalistyczną wiedzą z pracodawcami
i pracownikami.

5.4. PISMA INFORMACYJNO-
PREWENCYJNE.

Państwowa Inspekcja Pracy jest
organem, który oprócz działań kontrolno -
nadzorczych, prowadzi również działania
prewencyjne i promocyjne zmierzające do
zapewnienia przestrzegania przepisów
prawa pracy. W ramach tych działań w roku
2016 Okręgowy Inspektorat Pracy
w Szczecinie, opracował i skierował do

pracodawców, pracowników i różnych
instytucji, pisma o charakterze informacyjno
- prewencyjnym. Wśród nich pisma
kierowane bezpośrednio do pracodawców,
np. pismo dotyczące wypadku przy pracy
przesłano bezpośrednio do 70
pracodawców z województwa zachodniopo-
morskiego, pisma stanowiące zaproszenia
pracodawców i przedsiębiorców do udziału
w działaniach prewencyjno – promocyjnych
organizowanych przez Okręgowy
Inspektorat Pracy w Szczecinie (1361
pism), a także pisma kierowane do
organizacji pracodawców, organizacji
związkowych, organów administracji
państwowej i samorządu, stowarzyszeń
i organizacji branżowych oraz innych
podmiotów (282 pisma).
Ogółem w roku 2016 zostało wysłanych
2366 pism o charakterze informacyjno -
prewencyjnym.
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Pisma informacyjno-prewencyjne
kierowane bezpośrednio do
pracodawców.

Pismo skierowane do 70 pracodawców
zajmujących się połowem ryb dotyczyło
okoliczności i przyczyn zbiorowego
wypadku na łodzi motorowej, podczas
którego poszkodowanych zostało 6 osób.
Załoga jednostki przed rozładunkiem ryby
zalała ładownię wodą przy użyciu pompy
zaburtowej. W ładowni przebywał rybak,
który operował końcówką rury ssawnej
pompy, poczuł się źle i zawołał o pomoc.
Do ładowni kolejno schodziły inne osoby,
w celu udzielenia pomocy i wydobycia
poszkodowanych. Wszedł także armator
jednostki. Osoby schodzące do ładowni
kolejno słabły lub traciły przytomność.
Załogę łodzi wraz z armatorem ostatecznie
z ładowni ewakuowali wezwani na miejsce
wydarzenia strażacy. Przyczyną zasłabnięć
było wytworzenie się siarkowodoru
w wyniku procesu rozkładu ryby złożonej
w ładowni luzem i zatrucie pracowników.
Ładownia łodzi nie posiadała wentylacji
oraz systemu chłodzenia. Jednostka nie
została wyposażona w środki ratunkowe,
służące do ewakuacji pracownika nie
przewidziano także jakichkolwiek procedur
w zakresie sprawdzania atmosfery
w ładowni pod kątem obecności gazów
niebezpiecznych. Jednostki nie
wyposażono np. w miernik wielogazowy
tlenu, siarkowodoru, dwutlenku węgla,
metanu. Pracowników nie wyposażono
w środki ochrony indywidualnej układu
oddechowego.
Celem przesłania pisma było wskazanie
pracodawcom przyczyn wypadku
i zalecenie wdrożenia działań
ograniczających ryzyko zaistnienia
podobnych zdarzeń.

Do 520 pracodawców skierowano
pisemne zaproszenia do udziału
w szkoleniach realizowanych: w ramach
programów prewencyjnych, w ramach
obchodów Światowego Dnia
Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy
oraz na uroczystą Galę podsumowującą
programy i konkursy realizowane przez
Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie.
Zaproszenia zostały wysłane łącznie do 520
pracodawców.

Pisma informacyjno-prewencyjne
kierowane do organizacji pracodawców,
organizacji związkowych, organów
administracji państwowej i samorządu,
stowarzyszeń i organizacji branżowych
oraz innych podmiotów.

W roku 2016 inspektorzy pracy
Okręgowego Inspektoratu Pracy
w Szczecinie, po zakończeniu kontroli
przesłali 723 pisma informacyjne do
różnych organizacji i instytucji. Pisma
w zależności od zagadnień w nich
poruszanych oraz instytucji, do której były
kierowane, zawierały informacje zgodne
z ich właściwością rzeczową. W większości
przypadków informowano o nieprzestrze-
ganiu określonych przepisów
i nieprawidłowościach stwierdzonych
podczas prowadzonych czynności
kontrolnych. Pisma przesłano do:
związków zawodowych – 223 pisma,
w których przekazano informacje dotyczące
tematyki oraz wyników kontroli
przeprowadzonych w zakładach pracy,
w tym kontroli prowadzonych na wniosek
organizacji związkowych;
społecznej inspekcji pracy – 16 pism
z informacjami o wynikach
przeprowadzonych kontroli, najczęściej
wynikających z wniosków społecznych
inspektorów pracy;
Państwowej Inspekcji Sanitarnej – 11
pism, w których przekazane zostały
informacje wskazujące na nieprawidłowości
dotyczące warunków sanitarnych
ujawnionych w kontrolowanych zakładach
oraz informacje o braku lub niewłaściwym
oznakowaniu opakowań z mieszaninami
substancji chemicznych niebezpiecznych
lub niewłaściwych kartach charakterystyki
mieszanin;
Inspekcji Ochrony Środowiska – 2 pisma,
które dotyczyły niewłaściwego składowania
odpadów;
Urzędu Skarbowego – 30 pism
z informacjami o nieprawidłowościach
w zakresie odprowadzania zaliczek na
podatek dochodowy z tytułu wypłaconego
wynagrodzenia;
Państwowego Nadzoru Budowlanego –
11 pism dotyczących m.in. braku ważnych
przeglądów technicznych obiektów
budowlanych, braku dokumentacji
technicznej użytkowanych obiektów oraz
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poważnych uszkodzeniach na zewnątrz
i wewnątrz budynków;
Rzecznika Praw Obywatelskich – 1 pismo
wyjaśniające kwestię cudzoziemców spoza
Unii, zobligowanych do opuszczenia
terytorium RP i podnoszące kwestię
niewypłacenia wynagrodzenia z tytułu
umów cywilno - prawnych;
Urzędu Dozoru Technicznego – 89 pism
z informacjami dotyczącymi uchybień
stwierdzonych podczas kontroli, które
dotyczyły w zdecydowanej większości
użytkowania różnego rodzaju urządzeń bez
aktualnych decyzji zezwalających na
eksploatację oraz niewłaściwej eksploatacji
tych urządzeń;
Transportowego Dozoru Technicznego –
3 pisma do wykorzystania służbowego
informujące o nieprzedłożeniu dokumentów
wskazujących na rejestrację urządzeń we
właściwej jednostce TDT;
Urzędu Transportu Kolejowego – 2 pisma
dotyczące ustaleń odnoszących się do
wypadków, w których doszło do wykolejenia
wagonów i stwierdzonych nieprawidłowości
z nimi związanych;
Urzędu Morskiego – 1 pismo – dotyczące
czynności kontrolnych przeprowadzonych
na pokładowej – motorowej łodzi rybackiej
Prokuratury – 10 pism związanych
z kontrolą w związku z naruszaniem przez
pracodawcę przepisów prawa pracy
i przepisów o ubezpieczeniu społecznym;
Policji – 17 pism – informacje dla organów
ścigania m.in. o podmiotach świadczących
pracę bez zarejestrowania działalności
gospodarczej, naruszeniach legalności
zatrudnienia i przepisów prawa pracy;
Państwowej Straży Pożarnej – 3 pisma
z informacjami dotyczącymi
nieprawidłowości ujawnionych podczas
kontroli w zakresie stanu zabezpieczeń
przeciwpożarowych w zakładach pracy;
Straży Granicznej – 51 pism m.in.
z informacjami dotyczącymi zatrudniania
obcokrajowców spoza Unii Europejskiej;
o naruszeniu przez pracodawców ustawy
o promocji zatrudnienia i instytucji rynku
pracy;
Funduszu Pracy – Departamentu
Funduszy MPiPS – 4 pisma
powiadamiające o przesłaniu wniosku do
sądu o ukaranie pracodawcy
nieodprowadzającego składek na Fundusz;

Marszałka Województwa
Zachodniopomorskiego – 4 pisma do
wykorzystania służbowego, z informacją
o naruszeniach warunków prowadzenia
agencji zatrudnienia;
Wojewody - 48 pism informujących
o nielegalnym zatrudnieniu cudzoziemców
spoza Unii Europejskiej;
Ministerstwa Ochrony Środowiska –
4 pisma dotyczące wyrażenia opinii
w sprawie spełnienia wymagań bhp przez
budynki i pomieszczenia przeznaczone na
potrzeby zakładu inżynierii genetycznej.
starostów / prezydentów miast – 55 pism
– m.in. postanowienia dotyczące warunków
bezpieczeństwa i higieny pracy na
stanowiskach pracy zorganizowanych dla
osób niepełnosprawnych, o osobach
widniejących w rejestrze osób
bezrobotnych, które podjęły pracę
zarobkową;
Wojewódzkiego Urzędu Pracy – 3 pisma
informujące m.in. o nieprawidłowościach
związanych z naruszeniem warunków
prowadzenia agencji zatrudnienia;
Powiatowych Urzędów Pracy – 16 pism
w sprawie informacji niezbędnych do
ustalenia, czy kontrolowane osoby widnieją
w rejestrach osób bezrobotnych lub
informujące o fakcie podjęcia przez te
osoby pracy;
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – 87
pism z informacjami dotyczącymi
nieodprowadzania składek na
ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne
z tytułu wypłacanych wynagrodzeń oraz
wskazujących na nieprawidłowości przy
sporządzaniu deklaracji ZUS-IWA;
Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny
Pracy – 9 pism, w których podano do
właściwości rzeczowej informacje
o nieprawidłowościach w zakresie
przeprowadzania badań profilaktycznych
lub o przeprowadzeniu badań przez lekarzy,
którzy nie widnieją w rejestrze;
Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych – 3 pisma
informujące o wynikach przeprowadzonych
kontroli.
i innych instytucji - 19 pism, które
dotyczyły m.in. podania danych
pogodowych w dniu wypadku morskiego
i pozycji łodzi rybackiej (Kapitanat Portu
Kołobrzeg), niepowiadomienia o zmianie
adresu działalności firmy (Ministerstwo
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Rozwoju), użytkowania pontonu bez nazwy,
nieposiadającego dokumentu
bezpieczeństwa statku żeglugi śródlądowej
do prac remontowych z poziomu wody
(Urząd Żeglugi Śródlądowej).

Odpowiedzi na ww. pisma udzieliły:

Państwowa Inspekcja Sanitarna - 2 pisma
z informacjami o podjętych działaniach
w sprawie chemikaliów;
Urząd Skarbowy – 3 odpowiedzi
z informacją o podjęciu działań kontrolnych
dotyczących zgłaszanych niezgodności
z przepisami podatkowymi;
Straż Graniczna – 1 pismo dotyczące
podjęcia odpowiednich działań kontrolnych
związanych z zatrudnieniem obcokrajowca,
Państwowy Nadzór Budowlany - 1 pismo
–informujące o podjętych działaniach
wyjaśniających,
Urząd Dozoru Technicznego –
3 odpowiedzi o podjęciu działań
kontrolnych,
Zakład Ubezpieczeń Społecznych –
9 odpowiedzi informujących o podjęciu
postępowania wyjaśniającego w związku ze
zgłoszeniem nieprawidłowości dotyczących
nieodprowadzania składek na
ubezpieczenie społeczne; informacja
potwierdzająca zgłoszenie pracownika do
ubezpieczenia
Transportowy Dozór Techniczny –
3 pisma o podjęciu czynności kontrolnych.

W ramach programów prewencyjno –
promocyjnych przesłano także pisma do:
- 9 organizacji pracodawców: Północny

Związek Pracodawców, Buisness Center
Club, Izba Rzemieślnicza Małej
i Średniej Przedsiębiorczości, Północna
Izba Gospodarcza, Zachodniopomorski
Klaster Budowlany, Związek
Pracodawców Pomorza Zachodniego,
Zachodniopomorska Izba Rzemiosła
i Przedsiębiorczości, Koszalińska Izba
Przemysłowo-Handlowa,
Zachodniopomorski Oddział Polskiego
Stowarzyszenia Dekarzy;

- 11 organizacji związkowych z informacją
o planowanych szkoleniach: Porozumie-
nie Związków Zawodowych Rada
Województwa Zachodniopomorskiego,
NSZZ „Solidarność 80” Zarząd Regionu
Pomorza Zachodniego, ONZZ

„Solidarność 80” Zarząd Regionu
Pomorza Zachodniego, NSZZ
„Solidarność” Zarząd Regionu
Koszalińskiego „Pobrzeże”, NSZZ
„Solidarność” Zarząd Regionu Pomorza
Zachodniego, KSZZ „Solidarność 80”
Zarząd Regionu Pomorza Zachodniego,
OPZZ Województwa Zachodniopomor-
skiego, Zachodniopomorski Zarząd
Wolnego Związku Zawodowego
„Solidarność - Oświata”, ZNP Oddział
Koszalin, ZZIT Zarząd Okręgu
Zachodniopomorskiego, Związek
Zawodowy „Budowlani” Okręg
Zachodniopomorski.
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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 2016
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.

Oprócz kontroli rutynowych,
sprawdzających przestrzeganie przepisów
prawa pracy, w tym bezpieczeństwa
i higieny pracy w zakładach wybranych
branż, nadzorem w roku 2016 objęto
w szczególności podmioty małe i średnie
dotychczas niekontrolowane oraz podmioty
większe, które nie były kontrolowane
w ostatnich pięciu latach. Uwagę
szczególną zwrócono na pracowników
zatrudnionych w warunkach zagrożenia
czynnikami, których emisja do środowiska
pracy może wywołać negatywne dla
zdrowia skutki, a także na warunki pracy
osób niepełnosprawnych. Podmioty
lecznicze, odrębnie, niż w latach ubiegłych
kontrolowano wyłącznie w trybie
skargowym, a w przypadku placówek
handlowych kontroli poddano głównie
sklepy małe, w których liczba potencjalnych
naruszeń prawa jest większa.

Pracodawcy niekontrolowani dotychczas
w większości przypadków nie znali
obowiązujących przepisów prawa, a więc
nie wypełniali podstawowych obowiązków
z zakresu przygotowania pracowników do
wykonywania pracy, w szczególności nie
poddawali pracowników badaniom
profilaktycznym, szkoleniom bhp, nie
informowali o ryzyku zawodowym, nie
wydawali środków ochrony indywidualnej.

Ponadto nie prowadzili niezbędnej
dokumentacji pracowniczej, w tym akt
osobowych i ewidencji czasu pracy. Z kolei
w większych zakładach, kontrolowanych po
upływie 5 lat zauważalny był brak
staranności zarówno w działaniach
pracodawców, kierowników, jak i służb
technicznych. Nieterminowo przeprowa-
dzano pomiary skuteczności działania
ochrony przed porażeniem prądem
elektrycznym, a także pomiary stężeń
i natężeń czynników występujących
w środowisku pracy. Nie prowadzono
właściwej konserwacji i terminowej wymiany
środków służących ochronie życia i zdrowia,
w tym środków ochrony indywidualnej,
sprzętu zabezpieczającego przed upadkiem
z wysokości, czy sprzętu dielektrycznego
(obuwie, rękawice, drążki, kleszcze itp.).

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,
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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
28 kontrolowanych wyrobów
zakwestionowano 23, w tym na 24 poddane
kontroli maszyny wymagań nie spełniało 19.
Wprawdzie w roku 2016 najwięcej
stwierdzanych niezgodności dotyczyło
kwestii formalnych, tj. błędów
w deklaracjach zgodności WE, braku
wymaganych przepisami informacji
w instrukcjach, niewłaściwego oznakowania
wyrobu, które nie mają bezpośredniego
wpływu na zwiększenie zagrożeń przy
eksploatacji maszyn. Jednakże istotne dla
bezpieczeństwa pracowników były przede
wszystkim takie nieprawidłowości, jak: brak
instrukcji eksploatacji w języku polskim, czy
napisy informujące o zagrożeniach
umieszczone na maszynach w językach
azjatyckich (głównie chińskich).

Wysoki odsetek wyrobów
zakwestionowanych, w odniesieniu do
ogólnej liczby kontrolowanych wyrobów,
ujawniony podczas kontroli w 2016 r. nie
jest spowodowany faktem przeprowadzenia
czynności kontrolnych pod wpływem skargi,
czy innej negatywnej informacji. Było,
bowiem tylko 7 takich przypadków.
Większość wyrobów: maszyn i innych
urządzeń została zakwestionowana
w ramach rutynowych czynności
kontrolnych inspektorów pracy. Należy
dodać, że nieprawidłowości dotyczące
maszyn odnotowano w przeważającej ilości
u pracodawców (użytkowników maszyn),
u których funkcjonowanie służby bhp
realizowane było przez specjalistów spoza
zakładu. Doświadczenie inspektorów pracy
wskazuje, że ta forma funkcjonowania
służby bhp, w ramach której specjaliści ds.
bhp dosyć rzadko kontrolują przestrzeganie
przepisów w nadzorowanych przez siebie
zakładach, nie sprawdza się.

Kontrole nie pozwalają jednoznacznie
wskazać, u których pracodawców: małych,
czy dużych stwierdzano więcej uchybień

w zakresie użytkowania nowych maszyn.
Uchybienia występują w obu grupach
zakładów. Generalnie jednak stan
bezpieczeństwa pracy nierozerwalnie
związany ze stanem technicznym
użytkowanych na stanowiskach pracy
nowych maszyn, gorzej należy ocenić
u małych pracodawców. Przyczyną tego
zjawiska jest zapewne mniejsza wiedza
techniczna tej grupy przedsiębiorców.
Niestety najczęściej nie mają oni
odpowiedniego wsparcia w służbach bhp,
które formalnie istnieją, ale co do zasady
nie funkcjonują. Wydaje się także, że
kolejną przyczyną nieprawidłowości jest
chęć pracodawców do minimalizacji
kosztów prowadzenia działalności
gospodarczej, co sprowadza się niestety do
nabywania wyrobów (maszyn) tańszych,
często nie w pełni wyposażonych
w odpowiednie urządzenia ochronne. Brak
odpowiednich urządzeń ochronnych
(niektórzy producenci maszyn oferują je
opcjonalnie) sprawia, że jednostkowy koszt
zakupu danej maszyny jest mniejszy.
W konsekwencji stanowiska pracy
wyposaża się w maszyny, które nie
odpowiadają wymogom prawa i generują
zagrożenia przy ich obsłudze.

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 ograniczać ryzyko
zawodowe w sposób systemowy,
np. zwiększając nakłady na zakup
rusztowań, czy środków ochrony
indywidualnej.
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W roku 2016 zgłoszono 214 wypadków
i zdarzeń potencjalnie wypadkowych,
w których poszkodowane zostały 263
osoby. Liczba wypadków zgłoszonych
zmniejszyła się w stosunku do lat
poprzednich. Należy podkreślić iż,
zmniejszyła się znacznie liczba wypadków
w budownictwie, leśnictwie i w przetwór-
stwie przemysłowym. Może to być długo
oczekiwanym efektem działań nadzorczo-
prewencyjnych, w tym zmasowanych
kontroli w budownictwie i programów
prewencyjnych w leśnictwie. Stan
wypadkowości w tych sektorach gospodarki
będzie nadal monitorowany.

Priorytetem w roku 2016 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 są zmiany legislacyjne w prawie
pracy. Pozytywnie należy ocenić ostatnią
zmianę ustawy o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę, która dokonała się
na mocy ustawy z dnia 22 lipca 2016 r.
(Dz.U. z 2016, poz. 1265). Obecnie, przy
obliczaniu wynagrodzenia pracownika nie
uwzględnia się wynagrodzenia za pracę w
porze nocnej, a więc w przypadku wypłaty
wynagrodzenia w wysokości minimalnej,
regulacja ta pośrednio wpływa na
podwyższenie wynagrodzenia. W roku 2017
kontrole wypłacania wynagrodzeń obejmą
nie tylko pracowników, ale także osoby
świadczące pracę i usługi na podstawie
umów cywilnoprawnych, w zakresie wypłaty
minimalnej stawki za godzinę pracy.
Zwiększone w tym zakresie uprawnienia
inspektorów pracy pozwolą na ograniczenie
patologii w ustalaniu i wypłacaniu stawek
godzinowych w wysokości urągającej
godności pracujących, w szczególności
w ochronie mienia, utrzymaniu porządku,
czy gastronomii.

Rok 2016 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
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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 wprowadzone w przepisach prawa
zmiany 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 nieprawidło-
wości 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 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
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legalności zatrudnienia w pasie
nadmorskim. W roku 2016 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
2016 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 2016 skierowano 14
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.

W roku 2016 stwierdzono ponad
trzykrotny wzrost liczby oświadczeń
o zamiarze powierzenia pracy cudzoziem-
cowi rejestrowanych w Powiatowym
Urzędzie Pracy w Szczecinie, znaczny
wzrost oświadczeń zaobserwowano także
w miejscowościach nadmorskich. Faktycznie
jednak, tylko ok. 25% zarejestrowanych
oświadczeń skutkuje powierzeniem
wykonywania pracy cudzoziemcowi
w    podmiocie, który oświadczenie
zarejestrował. Dlatego obowiązujący
obecnie system uproszczonego
legalizowania pobytu i pracy dla
cudzoziemców z krajów trzecich wymaga
zmian prawnych. Zmiana obecnego,
liberalnego podejścia do kwestii
powierzania pracy cudzoziemcom, na
bardziej restrykcyjne powinna przede
wszystkim obejmować zmiany w kwestii
umów, na podstawie których praca może
być 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 zatrud-
nienia cudzoziemców przeprowadzone
w  roku 2016 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.

Warto zwrócić uwagę na wprowadzone
w roku 2016 zmiany w przepisach prawa
pracy, dotyczące zawierania umów
terminowych. Zagadnienie zawierania
terminowych umów o pracę od lat budziło
sprzeczne emocje, zarówno po stronie
pracodawców, jak i zatrudnionych
pracowników. W związku z długotrwałym
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brakiem stosownych przepisów
przewidujących ograniczenia w zakresie
czasu trwania umowy o pracę na czas
określony. W praktyce funkcjonowały i
nadal funkcjonują umowy zawierane na
okresy wieloletnie (np. 5, 7, 10, a nawet 17
lat). Wobec braku stosownych przepisów
prawa pracy ograniczających długość
terminowych umów o pracę, inspektorzy
pracy stwierdzając fakt zatrudnienia na
podstawie długoletniej umowy o pracę mogli
powoływać się w wystąpieniach jedynie na
zasady współżycia społecznego oraz na
obowiązujące orzecznictwo Sądu
Najwyższego w przedmiocie ograniczenia
zawierania długoterminowych umów
o pracę. W sytuacji sprzeciwu pracodawcy,
pracownikowi pozostawała jedynie droga
sądowa.

Ustawodawca wprowadził ograniczenia,
obejmujące 33- miesięczny maksymalny
okres trwania umów na czas określony oraz
ograniczenie do maksymalnie 3 umów
zawartych na czas określony.
Przekroczenie powyższych limitów
powoduje, że od dnia następnego
pracownik jest uważany za zatrudnionego
na podstawie umowy o pracę na czas
nieokreślony. Regulacje te dają
pracownikom długo oczekiwaną pewność,
że pracodawca nie przedłuży zawartych
umów o pracę wedle swojego uznania bez
żadnych konsekwencji.

Wprowadzone zmiany przepisów prawa
dały inspektorom pracy możliwość
egzekwowania od pracodawców
bezwzględnego przestrzegania ciążących
na nich obowiązków i obowiązujących
limitów, a co najważniejsze do regulowania
stwierdzonych nieprawidłowości poprzez
stosowanie środków prawnych w oparciu
o konkretne przepisy prawa, a nie jedynie
posiłkując się zasadami współżycia
społecznego, czy też orzecznictwem Sądu
Najwyższego.

W kontekście zawierania terminowych
umów o pracę istotne znaczenie ma
również doprecyzowanie kwestii zawierania
umów o pracę na okres próbny. Pod
rządami dotychczasowych przepisów
przedmiotowe zagadnienie nie było
wyraźnie uregulowane. Dlatego też
niejednokrotnie, zarówno w doktrynie jak
i w orzecznictwie, pojawiały się wątpliwości
w zakresie tego, czy te same strony

stosunku pracy mogą zawrzeć tylko jedną
umowę o pracę na okres próbny, czy też
dopuszczalnym jest zawieranie większej ich
liczby. W znowelizowanych przepisach
precyzyjnie określono cel zawierania umów
o pracę na okres próbny tj. sprawdzenie
kwalifikacji pracownika i możliwości jego
zatrudnienia w celu wykonywania
określonego rodzaju pracy. Ponadto
wskazano sytuacje, w których dopuszczalne
jest ponowne zawarcie z tym samym
pracownikiem kolejnej umowy o pracę na
okres próbny. Jest to np. możliwe wówczas,
gdy pracownik ma zostać zatrudniony
w celu wykonywania innego rodzaju pracy.
Wydaje się to logiczne i zgodne z ideą
„okresu próby”, który ma na celu
sprawdzenie kwalifikacji i umiejętności
pracownika. Jednakże pojawia się pytanie,
czy pracodawcy nie będą wykorzystywali
tego wyjątku i zawierali wielu umów o pracę
na okres próbny „przerzucając” pracownika
na różne stanowiska pracy. Kontrole w tym
zakresie zaplanowano na rok następny.

Niezwykle istotną zmianą w zakresie
terminowych umów o pracę jest również
„zrównanie ich” z umowami na czas
nieokreślony pod względem możliwości
wypowiadania. Jest to sytuacja korzystna
dla obu stron. Z jednej strony pracownicy są
jednakowo chronieni przed rozwiązaniem
umowy, z drugiej pracodawcy mają do
zapamiętania krótki katalog określający
okresy wypowiedzenia, w zależności od
okresu pracy. Dlatego też pod względem
zasad współżycia społecznego i ogólnie
pojętej równości w zatrudnieniu, omawiane
uregulowanie należy oceniać pozytywnie.

Od 1 września 2016 r. kontrolowano
także wdrożenie zmienionych przepisów
Kodeksu pracy zobowiązujących do
potwierdzenia na piśmie warunków zawartej
umowy o pracę przed dopuszczeniem
pracownika do wykonania pracy. Krótki
okres obowiązywania znowelizowanych
przepisów nie daje możliwości miarodajnej
oceny skutków wprowadzonych zmian.
Kontrole w tym zakresie podejmowane
będą w roku 2017.

W roku 2016 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
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ze związkami zawodowymi, które
niezwłocznie reagują na łamanie praw
pracowniczych. Inspektorat czynnie
uczestniczył w przygotowaniu społecznych
inspektorów pracy do działania na terenie
zakładów pracy, prowadząc dla nich
systematyczne szkolenia w ramach
programu prewencyjnego „Czas na
społeczną inspekcję pracy”. 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 2016

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 2016 r.

Lp. Wyszczególnienie Liczba

1. Skontrolowane zakłady 3395

2. Liczba pracujących w skontrolowanych zakładach 126 549

3. Liczba kontroli wykonanych 3888

4. Liczba decyzji wydanych ogółem, w tym: 15209

- płacowych 227

- bhp, w tym: 14731

- ujętych w nakazach na piśmie 10037

- wpisanych do dziennika budowy 1

- ustnych 4693

- zakazu prac 35

5. Liczba decyzji wstrzymania pracy 416

6. Liczba pracowników, których dotyczyło wstrzymanie prac 874

7. Liczba decyzji wstrzymania eksploatacji maszyn 970

8. Liczba pracowników wstrzymania eksploatacji maszyn 3221

9. Liczba decyzji skierowania pracowników do innych prac 184

10. Liczba pracowników skierowanych do innych prac 253

11. Liczba wystąpień 2699

12. Liczba wniosków w wystąpieniach 13299

13. Liczba wniosków do sądu 155

14. Liczba wykroczeń we wnioskach do sądu 648

15. Liczba mandatów 684

16. Liczba wykroczeń w mandatach 2221

17. Kwota grzywny ogółem, w złotych 759 900

18. Liczba środków wychowawczych 784

19. Liczba wykroczeń objętych środkami wychowawczymi 1739

20. Liczba zawiadomień prokuratury 43

21. Liczba orzeczeń o dopuszczeniu statków do eksploatacji 16

22. Liczba upomnień 56

Źródło – opracowanie własne
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Załącznik nr 2

Zestawienie działań prewencyjno – promocyjnych przeprowadzonych przez
Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie w 2016 r.

Lp. Działania prewencyjno – promocyjne Liczba

1 Podmioty ogółem objęte działaniami prewencyjno – promocyjnymi
w tym:

a) pracodawcy
b) przedsiębiorcy nie będący pracodawcami
c) organizacje pracodawców
d) społeczni inspektorzy pracy
e) służba bhp
f) pracownicy
g) młodociani zatrudnieni w celu przygotowania zawodowego
h) zakładowe organizacje związkowe
i) ponadzakładowe organizacje związkowe
j) nauczyciele
k) uczniowie
l) studenci
m) placówki naukowo – badawcze
n) stowarzyszenia
o) organy nadzoru nad warunkami pracy
p) terenowe organy administracji państwowej
q) przedstawiciele samorządu terenowego, gospodarczego i zawodowego
r) rolnicy Indywidualni
s) podmioty działające na rzecz rolnictwa
t) służby mundurowe i medyczne
u) odbiorca masowy
v) środki masowego przekazu
w) inni

14994

1730
7
6

667
237

1316
32

237
16

388
7940
103

0
9
7
8

152
1883

33
1

15
28

179
2 Szkolenia 263
3 Przeszkolone osoby

w tym:
a) przedstawiciele związków zawodowych
b) społeczni inspektorzy pracy
c) pracownicy służby bhp
d) pracownicy
e) pracodawcy
f) przedstawiciele organizacji pracodawców
g) uczniowie
h) studenci
i) nauczyciele
j) rolnicy indywidualni
k) przedstawiciele samorządów
l) przedstawiciele stowarzyszeń
m) przedstawiciele organów nadzoru nad warunkami pracy
n) przedstawiciele terenowych organów administracji państwowej
o) inni

9792

220
632
213
919
821

1
5868
103
170
784

42
2
5
1

11
5 Konkursy 31
6 Wizytacje w gospodarstwach indywidualnych 764
7 Wizytacje w trakcie prac polowych 370
8 Punkty informacyjnych na targach, giełdach, itp. 8
9 Działania polegające na udzielaniu porad w miejscach publicznych 257
10 Wydane wydawnictwa 44509



- 123 -

SPIS WYKRESÓW I TABEL

Tabela 1. Efekty działalności kontrolnej dotyczącej wypadków przy pracy, uzyskane
w wyniku realizacji wydanych środków prawnych. ................................... 33

Tabela 2. Efekty działalności kontrolnej dotyczącej zakładów w których doszło do
wypadków przy pracy, uzyskane w wyniku realizacji wydanych środków
prawnych. ................................................................................... 34

Tabela 3. Zestawienie chorób zawodowych w województwie zachodniopomorskim,
w latach 2014-2016. ....................................................................... 37

Tabela 4. Dane statystyczne w zakresie zagadnień związanych z ubezpieczeniem
społecznym w latach 2014-2016. ........................................................ 79

Wykres 1. Problemy najczęściej zgłaszane w skargach (według tematów). ................... 12
Wykres 2. Tematyka porad prawnych. .............................................................. 17
Wykres 3. Liczba wypadków zgłoszonych do OIP w Szczecinie w latach 2012-2016. ......... 25
Wykres 4. Zestawienie zbadanych wypadków przy pracy i osób poszkodowanych

w latach 2012-2016. ....................................................................... 27
Wykres 5. Poszkodowani w wypadkach zbadanych w OIP w Szczecinie w latach

2012-2016 według sekcji gospodarki narodowej. ..................................... 27
Wykres 6. Zakres przedmiotowy decyzji i wniosków inspektorów pracy, wydanych

w wyniku badań okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy. .................... 30
Wykres 7. Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości przy wykonywaniu robót

kubaturowych. ............................................................................. 41
Wykres 8. Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości przy wykonywaniu robót

drogowych i mostowych................................................................... 43
Wykres 9. Najistotniejsze nieprawidłowości przy eksploatacji urządzeń

elektroenergetycznych. ................................................................... 50
Wykres 10. Główne nieprawidłowości występujące w procesie oceny ryzyka zawodowego

w kontrolowanych zakładach............................................................. 62
Wykres 11. Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości dotyczących osób świadczących

pracę w warunkach zagrożenia czynnikami związanymi ze środowiskiem
pracy. ........................................................................................ 72

Wykres 12. Dane dotyczące kontroli legalności zatrudnienia obywateli polskich
w latach 2014-2016. ....................................................................... 78

Wykres 13. Liczba kontrolowanych cudzoziemców w latach 2010-2016. ........................ 80
Wykres 14. Liczba kontroli w pasie nadmorskim w latach 2011-2016. ........................... 85
Wykres 15. Sektory gospodarki, w których najczęściej prowadzono kontrole sezonowe

w rejonach turystycznych. ............................................................... 86


