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Szanowni Państwo, 
 
 

Sprawozdanie z działalności Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie w 2015 roku, które 
mam przyjemność zaprezentować niżej, zawiera informacje i dane o wszystkich działaniach 
kontrolno-nadzorczych oraz prewencyjnych, promocyjnych i informacyjnych realizowanych przez 
pracowników Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie w roku 2015.  

Z satysfakcją podkreślam, że wszystkie zaprogramowane na rok 2015 zadania zostały 
zrealizowane – nie byłoby to możliwe bez dużego zaangażowania pracowników Okręgowego 
Inspektoratu Pracy w Szczecinie, wspieranego procesami ciągłego doskonalenia zarówno samych 
siebie, jak i metod, narzędzi pracy oraz komunikacji. 

W 2015 r. inspektorzy pracy przeprowadzili 4120 kontroli, w trakcie których sprawdzali 
przestrzeganie przez pracodawców i przedsiębiorców przepisów prawa pracy, w tym 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Podkreślić należy, że prawie jedna czwarta kontroli to kontrole 
związane z badaniem skarg, w których najczęściej pojawiającymi się problemami były te, dotyczące 
wynagrodzeń. Nie mniej ważne pozostają również powtarzające się zagadnienia pracy 
nierejestrowanej, szczególnie w budownictwie, czy też stosowanie umów cywilnoprawnych, 
w szczególności w agencjach ochrony i w placówkach handlowych. 

Niezależnie od indywidualnej i społecznej wagi zagadnień wypłacania wynagrodzeń oraz 
legalności zatrudnienia nie wolno również pomijać kwestii bezpieczeństwa pracy, warunków 
w jakich praca jest wykonywana i zagrożeń z nią związanych, zwłaszcza, że wszystkie te elementy 
są ze sobą mniej lub bardziej subtelnie powiązane. Zaniedbania w tym zakresie doprowadziły 
w roku 2015 do 33 śmiertelnych wypadków przy pracy oraz 75 wypadków, w których 
poszkodowani doznali ciężkich obrażeń ciała. 

Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie prowadził w roku 2015 rozbudowaną działalność 
prewencyjną i promocyjną. Z wielu realizowanych inicjatyw wspomnę o programie „Czas na 
społeczną inspekcję pracy”. Aktywnie uczestniczy w nim – już od 3 lat – kilkudziesięciu 
społecznych inspektorów pracy, którzy doświadczenia wyniesione z udziału w programie 
wykorzystują w bieżącej, codziennej pracy w swoich zakładach, uczestnicząc aktywnie 
w rozwiązywaniu występujących, bądź pojawiających się problemów. 

Dziękuję pracownikom Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie za ich zaangażowanie, 
wkład w realizację zadań i wysoki stopień społecznej świadomości. Dziękuję partnerom 
społecznym, organizacjom związkowym, organizacjom zrzeszającym pracodawców, w tym 
rzemieślników, instytucjom, urzędom i innym podmiotom, którzy współpracowali z nami 
współuczestnicząc w realizacji zadań prewencyjnych, promocyjnych i informacyjnych. Dziękuję 
również tym wszystkim pracodawcom i przedsiębiorcom, którzy swoją działalność biznesową 
osadzają na zdrowej regule przestrzegania przepisów prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny 
pracy. Zachęcam wszystkich pozostałych pracodawców i przedsiębiorców do przewartościowania 
w tym zakresie. 
 
 

Okręgowy Inspektor Pracy 

 
Marian Szyszko 

  



 

 

  



 

 

 
 
 

 
 

 

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 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. Jej 
zakres działania, uprawnienia i organizację 
określa ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. 
o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. 
z 2015 r. poz. 640 ze zmianami z 2015 r. 
poz. 1240). Państwowa Inspekcja Pracy 
podlega Sejmowi Rzeczypospolitej 
Polskiej. Nadzór nad Państwową Inspekcją 
Pracy sprawuje Rada Ochrony Pracy, 
powoływana przez Marszałka Sejmu RP. 
Państwową Inspekcją Pracy kieruje Główny 
Inspektor Pracy, powoływany przez 
Marszałka Sejmu RP. Strukturę 
organizacyjną Państwowej Inspekcji Pracy 
tworzą: Główny Inspektorat Pracy i 16 
okręgowych inspektoratów pracy. 
Poszczególne okręgowe inspektoraty pracy 
obejmują zakresem swojej właściwości 
terytorialnej obszar jednego województwa. 
 Do zakresu działania Państwowej 
Inspekcji Pracy należy w szczególności: 
• nadzór i kontrola przestrzegania przez 

pracodawców prawa pracy, w tym 
przepisów i zasad bezpieczeństwa 
i higieny pracy, przepisów dotyczących 
stosunku pracy, wynagrodzenia za pracę 
i innych świadczeń ze stosunku pracy, 
czasu pracy, urlopów, uprawnień 
pracowników związanych 
z rodzicielstwem, zatrudniania osób 
niepełnosprawnych i młodocianych; 

• 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; 

• nadzór nad wyrobami wprowadzanymi 
do obrotu podlegającymi ocenie 
zgodności, w zakresie spełniania przez 
nie zasadniczych i innych wymagań 
dotyczących bhp, 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 
Europejskiej Agencji Chemikaliów, 
zgodnie z odrębnymi przepisami 
dotyczącymi ochrony pracy, w zakresie 
swoich kompetencji, 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, w szczególności 
poprzez badanie i analizowanie 
okoliczności i przyczyn wypadków przy 
pracy oraz kontrolę stosowania środków 
zapobiegających tym wypadkom, 
analizowanie przyczyn chorób 
zawodowych oraz kontrolę stosowania 
środków zapobiegających tym chorobom 
inicjowanie prac badawczych 
w dziedzinie bhp;  

• inicjowanie przedsięwzięć w sprawach 
ochrony pracy w rolnictwie 
indywidualnym; 

• udzielanie porad i informacji 
technicznych służących eliminowaniu 
zagrożeń dla zdrowia i życia 
pracowników, a także informacji i porad 
w zakresie przestrzegania prawa pracy, 

• podejmowanie działań prewencyjnych 
i promocyjnych zmierzających do 
zapewnienia przestrzegania prawa 
pracy; 
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• współdziałanie z organami ochrony 
środowiska w zakresie kontroli 
przestrzegania przez pracodawców 
przepisów o przeciwdziałaniu 
zagrożeniom dla środowiska; 

• kontrola przestrzegania wymagań bhp 
określonych w odrębnej ustawie 
o organizmach genetycznie 
zmodyfikowanych; 

• kontrola ewidencji pracowników 
wykonujących pracę w szczególnych 
warunkach i o szczególnym charakterze, 
o których mowa w odrębnej ustawie 
o emeryturach pomostowych; 

• ściganie wykroczeń przeciwko prawom 
pracownika określonych w Kodeksie 
pracy, przepisach ustawy o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 
a także innych wykroczeń związanych 
z wykonywaniem pracy zarobkowej oraz 
udział w postępowaniu w tych sprawach 
przed sądami w charakterze oskarżyciela 
publicznego; 

• opiniowanie projektów aktów prawnych 
z zakresu prawa pracy oraz inicjowanie 
prac legislacyjnych w tej dziedzinie; 

• informowanie, na pisemny wniosek, 
o minimalnych warunkach zatrudnienia 
pracowników; 

• wnoszenie powództw, a za zgodą osoby 
zainteresowanej uczestnictwo 
w postępowaniu przed sądem pracy 
o ustalenie istnienia stosunku pracy; 

• wydawanie i cofanie zezwoleń 
dotyczących pracy dzieci, zgodnie 
z przepisami Kodeksu pracy; 

• współpraca z urzędami państw 
członkowskich Unii Europejskiej 
odpowiedzialnymi za nadzór nad 
warunkami pracy i zatrudnieniem 
pracowników skierowanych do 
wykonywania pracy na ich terytorium, na 
określony czas, przez pracodawcę 
mającego siedzibę w państwie będącym 
członkiem UE oraz informowania 
o stwierdzonych w tym zakresie 
wykroczeniach. 

 
W celu realizacji zadań organy PIP 

zostały wyposażone w szczególności 
w uprawnienie przeprowadzania czynności 
kontrolnych wobec podmiotów, na rzecz 
których jest wykonywana praca przez osoby 
fizyczne, bez względu na podstawę 
świadczenia tej pracy. Do zadań PIP należy 
także nadzór i kontrola zapewnienia 

bezpiecznych i higienicznych warunków 
pracy również 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. 
 
Realizacja tych zadań możliwa jest poprzez: 
• wydawanie nakazów usunięcia, 

w ustalonym terminie, stwierdzonych 
naruszeń przepisów i zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy; 

• wydawanie nakazów wstrzymania prac 
lub działalności, gdy naruszenie 
powoduje bezpośrednie zagrożenie życia 
lub zdrowia pracowników lub innych 
osób wykonujących te prace lub 
prowadzących działalność, nakazy te 
podlegają natychmiastowemu wykona-
niu; 

• kierowanie do innych prac 
pracowników lub innych osób 
dopuszczonych do pracy wbrew 
obowiązującym przepisom, przy pracach 
wzbronionych, szkodliwych lub 
niebezpiecznych albo dopuszczonych do 
wykonywania prac niebezpiecznych bez 
odpowiednich kwalifikacji, nakazy te 
podlegają natychmiastowemu 
wykonaniu; 

• nakazanie wstrzymania eksploatacji 
maszyn i urządzeń w sytuacji, gdy ich 
eksploatacja powoduje bezpośrednie 
zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, 
nakazy te podlegają natychmiastowemu 
wykonaniu; 

• zakazanie wykonywania pracy lub 
prowadzenia działalności w miejscach, 
w których stan warunków pracy stanowi 
bezpośrednie zagrożenie dla życia lub 
zdrowia ludzi, nakazy te podlegają 
natychmiastowemu wykonaniu; 

• wydawanie nakazów zaprzestania 
prowadzenia działalności, bądź 
działalności określonego rodzaju, gdy 
stan bhp 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; 
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• wydawanie nakazów ustalenia 
w określonym terminie okoliczności 
i przyczyn wypadku; 

• nakazanie wykonania badań 
i pomiarów czynników szkodliwych 
i uciążliwych dla zdrowia w środowisku 
pracy; 

• wydawanie nakazów wypłaty 
należnego wynagrodzenia za pracę, 
a także innego świadczenia 
przysługującego pracownikowi, nakazy 
te podlegają natychmiastowemu 
wykonaniu; 

• wydawanie wystąpień oraz poleceń 
usunięcia innych stwierdzonych 
naruszeń prawa, a także wyciągnięcia 
konsekwencji w stosunku do osób 
winnych; 

• nakazanie umieszczenia pracownika 
w ewidencji pracowników wykonujących 
pracę w szczególnych warunkach lub 
o szczególnym charakterze, wykreślenia 
pracownika z ewidencji oraz do 
dokonania korekty wpisu; 

• nakładanie grzywien w drodze 
mandatów karnych i kierowanie do 
sądów wniosków o ukaranie. 

 
Realizację zadań wspiera m.in. 

nieodpłatny dostęp do danych 
zgromadzonych: 
• w Centralnym Rejestrze Podmiotów – 

Krajowej Ewidencji Podatników, 
• w bazie REGON, 
• przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych 

na koncie ubezpieczonego i koncie 
płatnika składek,  

• w systemie RCI PESEL, 
• w rejestrze bezrobotnych, 
• w Krajowym Rejestrze Sądowym, 
• w Krajowym Rejestrze Karnym. 
 

Okręgowy Inspektorat Pracy z siedzibą 
w Szczecinie oraz Oddział Okręgowego 
Inspektoratu Pracy w Koszalinie obejmują 
swoją działalnością obszar województwa 
zachodniopomorskiego. 
Okręgowy Inspektor Pracy kieruje 
działalnością Okręgowego Inspektoratu 
Pracy oraz nadzoruje i koordynuje pracę 
działających na terenie jego właściwości 
inspektorów pracy. Zadania swoje wykonuje 
przy pomocy dwóch zastępców: do spraw 
nadzoru i do spraw prawno-
organizacyjnych. 

 

Działalność Okręgowego Inspektoratu 
Pracy w Szczecinie w 2015 r. prowadzona 
była w oparciu o harmonogram realizacji 
zadań kontrolnych. Harmonogram 
opracowano na podstawie programu 
działania Państwowej Inspekcji Pracy na 
rok 2015, zatwierdzonego przez Radę 
Ochrony Pracy. Realizowano również 
zadania pozaplanowe, wynikające 
z bieżącej analizy i oceny sytuacji 
w przedsiębiorstwach. 

Dobór tematów i zakładów do kontroli 
w ramach realizacji zadań własnych Okręgu 
wynikał przede wszystkim ze specyfiki 
regionu (odbiory jednostek pływających pod 
względem bhp, przestrzeganie przepisów 
prawa pracy przez podmioty prowadzące 
działalność handlową i usługową w pasie 
nadmorskim w okresie letnim), a także 
z wniosków zawartych w sprawozdaniach 
z lat ubiegłych oraz z analizy zagrożeń (bhp 
przy magazynowaniu i składowaniu). 

 
W roku sprawozdawczym Okręgowy 

Inspektorat Pracy w Szczecinie wykonał 
wszystkie zadania kontrolne i prewencyjne 
ujęte w harmonogramie. 

Podstawowe dane statystyczne 
dotyczące działalności Okręgowego 
Inspektoratu Pracy w Szczecinie w roku 
2015 zawarto w załączniku nr 1. 
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W 2015 roku inspektorzy pracy 
Okręgowego Inspektoratu Pracy 
w Szczecinie przeprowadzili w 3 552 
podmiotach gospodarczych łącznie 4 120 
kontroli, w których pracę świadczyło 138 
219 osób. Wobec części kontrolowanych 
koniecznym było przeprowadzenie 
czynności kontrolnych kilkukrotnie. 
Spowodowane to było m.in. obowiązkiem 
sprawdzenia realizacji wydanych uprzednio 
środków prawnych, zarówno z zakresu 
prawnej ochrony pracy, jak i z zakresu 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponowne 
kontrole podmiotów gospodarczych były 
również wynikiem skarg kierowanych przez 

pracowników, czy byłych pracowników, jak 
i przez organizacje związków zawodowych. 
Wynikały także z informacji o zagrożeniach 
przekazywanych przez obywateli, inne 
urzędy a także zgłoszeń wypadków przy 
pracy. W ostatnich latach liczba kontroli 
kształtuje się na podobnym poziomie, przy 
czym w roku 2015, w porównaniu z rokiem 
2014 przeprowadzono o 14 kontroli więcej. 

Do Inspektoratu wpłynęło 1 855 skarg, 
o 75 mniej, niż w roku 2014. W ramach 
badania zagadnień zgłoszonych w 
skargach, przeprowadzono 1 175 kontroli 
(29% ogółu kontroli). 

 

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

Od kilku lat na stałym, wysokim 
poziomie utrzymuje się liczba skarg 
dotyczących niewypłacenia lub 
bezpodstawnego obniżenia wynagrodzenia 
za pracę i innych świadczeń związanych ze 
stosunkiem pracy. W roku 2015 problem ten 

podnoszono w 1 156 skargach (62%). 
Ponadto skarżący wskazywali na: 
rozwiązywanie przez pracodawcę umów 
o pracę z naruszeniem prawa, wydawanie 
świadectw pracy o błędnej treści lub 
z uchybieniem terminu ich wydania (821 
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skarg), naruszenie przepisów o czasie 
pracy (308 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 (63 
skargi). Znaczną liczbę (668) stanowiły 
skargi dotyczące bezpieczeństwa i higieny 
pracy, w tym dotyczące zagrożeń na 
stanowiskach i w procesach pracy, 
niewłaściwego przygotowania pracowników 
do wykonywania pracy oraz nie wydania 
środków ochrony indywidualnej. 
Podnoszono także problemy nie 
sporządzenia protokołu powypadkowego, 
bądź sporządzenie go ze znacznym 
opóźnieniem, albo nie uznanie zdarzenia za 
wypadek przy pracy. 

398 skarg zgłosili pracownicy, a 563 
skargi byli pracownicy. Na stałym, dość 
wysokim poziomie odnotowano wpływ skarg 
anonimowych - 242. Zwiększyła się liczba 
skarg wniesionych przez organizacje 
związkowe (o 14 więcej). 661 skarg 
uznano za w pełni zasadne, a kolejne 433 
to skargi częściowo zasadne. Za 
bezzasadne uznano 662 skargi. 

W 2015 roku wpłynęło 12 skarg 
dotyczących dyskryminacji oraz 50 skarg 
dotyczących mobbingu, przy czym 
problemy te wskazywano łącznie z innymi 
nieprawidłowościami. Skarżący często nie 
rozróżniali dyskryminacji od mobbingu, 
stosując zamiennie obydwa pojęcia. 
Zjawisko mobbingu było często 
utożsamiane wyłącznie ze złą atmosferą 
i niezadowoleniem z warunków pracy lub 
wydawaniem przez pracodawcę albo osoby 
nadzoru średniego poleceń wykonywania 
dodatkowej pracy. W 11 przypadkach 
badania ankietowe wykazały, że występują 
problemy, które mogą być diagnozowane 
według definicji mobbingu zawartej 
w Kodeksie pracy. W 29 przypadkach 
skargi nie uzyskały potwierdzenia 
w czynnościach kontrolnych. Pracownicy 
i byli pracownicy zgłaszający skargi 
dotyczące mobbingu, byli informowani 
o możliwości wystąpienia do właściwego 
sądu z powództwem przeciwko 
pracodawcy. 

Skargi i wnioski o przeprowadzenie 
kontroli składane były także przez związki 
zawodowe, które pełnią ważną rolę 

w zakładzie pracy. Organizacje związkowe 
złożyły łącznie 40 skarg. Najwięcej skarg 
zgłosiły NSZZ „Solidarność” (22) i Związek 
Nauczycielstwa Polskiego (7). Skargi 
i wnioski o przeprowadzenie kontroli wnosiły 
także: ZZ OPZZ, NSZZ „Solidarność 80”, 
OZZ Pielęgniarek i Położnych oraz inne 
organizacje związkowe. 
Problemy zgłaszane przez organizacje 
związkowe dotyczyły: czasu pracy (15), 
wynagrodzeń (14), zbiorowego prawa pracy 
(12), dyskryminacji (9), warunków pracy (6), 
stosunku pracy (5) i urlopów (4) – liczba 
skarg liczona tyle razy ile problemów 
zgłaszano w skargach. 

W wyniku przeprowadzonych w 2015 
roku kontroli, wydano łącznie 13 921 decyzji 
nakazowych, w tym 207 decyzji 
zobowiązujących do wypłaty wynagrodzeń 
lub innych świadczeń ze stosunku pracy. 
Pozostałe decyzje dotyczyły 
bezpieczeństwa i warunków pracy. Dla 
wyegzekwowania bezpiecznych 
i higienicznych warunków pracy oraz 
usunięcia zagrożeń życia i zdrowia do 
pracodawców skierowano 4 556 decyzji 
ustnych i 8 837 decyzji pisemnych, 
a 8 decyzji nakazowych wpisano do 
dziennika budowy.  
 Najwięcej decyzji wydano wobec 
podmiotów prowadzących działalność (wg 
PKD) w zakresie szeroko rozumianego 
przetwórstwa przemysłowego – 3 411 
(25%), budownictwa – 3 404 (24%), handlu 
i napraw – 3 114 (22%), usług 
gastronomicznych i zakwaterowania – 816 
(6%) oraz rolnictwa i leśnictwa – 797 (6%). 
 Stwierdzone podczas kontroli sytuacje 
bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia 
1 145 pracowników skutkowały wydaniem 
426 decyzji wstrzymania prac. 
Najliczniejszą grupę takich decyzji wydano 
w budownictwie - 303 (71%) oraz 
w przetwórstwie przemysłowym - 60 (33%). 
Natomiast stwierdzenie wykonywania prac 
szkodliwych i niebezpiecznych lub 
wzbronionych, albo obsługi urządzeń 
i sprzętu bez kwalifikacji, spowodowało 
wydanie 185 decyzji nakazujących 
skierowanie 302 pracowników do innych 
prac. Podobnie, najwięcej przedmiotowych 
decyzji wydano w budownictwie - 111 (60%) 
oraz w przetwórstwie przemysłowym - 32 
(17%). W związku ze stwierdzonymi dla 
pracowników zagrożeniami, wynikającymi 
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z niewłaściwego stanu technicznego 
eksploatowanych maszyn i urządzeń, 
a w szczególności braku osłon 
zabezpieczających przed dostępem do 
strefy niebezpiecznej elementów będących 
w ruchu, wydano 772 decyzje nakazujące 
wstrzymanie eksploatacji maszyn 
i urządzeń. Ponadto w 28 przypadkach 
decyzje dotyczyły ustalenia okoliczności 
i przyczyn wypadków przy pracy.  

Istotna dla realizacji uprawnień 
pracowniczych jest grupa decyzji 
płacowych, wydawanych w sytuacji, gdy 
roszczenia pracowników są bezsporne, tj. 
naliczone i zatwierdzone do wypłaty. 
W wyniku kontroli wydano 207 decyzji 
nakazujących wypłatę łącznie 2 577 907 zł 
dla 1 541 pracowników. Pracodawcy 
w wyniku wykonania decyzji płacowych 
wypłacili pracownikom kwotę 981 583 zł. 
 Ponadto, część należnych pracownikom 
wynagrodzeń i świadczeń pracodawcy 
wypłacili już w trakcie prowadzonych 
czynności kontrolnych, na polecenia 
wydane przez inspektorów pracy. 
Realizując 202 polecenia pracodawcy 
wypłacili 1 083 pracownikom kwotę 
1 110 145 zł. 
Łączna kwota należności wypłaconych 
pracownikom w wyniku realizacji poleceń 
i decyzji pisemnych wyniosła 2 091 728 zł. 

W przypadkach, gdy pracodawcy nie 
naliczyli należnych pracownikom 
wynagrodzeń i innych świadczeń ze 
stosunku pracy, kierowano do nich, zgodnie 
z kompetencją organu, wystąpienia 
zalecające naliczenie i wypłacenie 
należnych kwot. Skierowano 1 271 
wniosków w wystąpieniach dotyczących 
naliczenia i wypłacenia wynagrodzeń 
i świadczeń ze stosunku pracy, na łączną 
kwotę 358 389 zł. 

W związku z niewykonaniem przez 
pracodawców 130 decyzji nakazowych 
skierowano 55 upomnień z pouczeniem, że 
w przypadku niewykonania obowiązków 
ujętych w upomnieniu zostanie wszczęte 
postępowanie egzekucyjne. 
Po otrzymaniu upomnień, pracodawcy 
wykonali 74 decyzje nakazowe, w tym 
7 płacowych i 67 z zakresu bhp. W związku 
z niewykonaniem decyzji objętych 
upomnieniem, do pracodawców skierowano 
10 tytułów wykonawczych i nałożono 10 

grzywien w celu przymuszenia, na łączną 
kwotę 43 700 zł.  
Z powodu nieuiszczenia w zakreślonym 
terminie należności publicznoprawnych 
powstałych w związku z prowadzoną 
egzekucją administracyjną, do naczelników 
urzędów skarbowych skierowano 29 tytułów 
wykonawczych, w celu wyegzekwowania 
należności w łącznej wysokości 48 716 zł 
z tytułu:  
- grzywien w celu przymuszenia w łącznej 

wysokości 48 000 zł; 
- opłat egzekucyjnych, w łącznej 

wysokości: 612 zł; 
- kosztów upomnień, w łącznej wysokości: 

104,40 zł. 
Podczas kontroli dotyczących 
przestrzegania przepisów o czasie pracy 
kierowców stwierdzono szereg naruszeń, 
wydano 29 decyzji administracyjnych 
o nałożeniu kar pieniężnych za stwierdzone 
wykroczenia, na łączną kwotę 148 950 zł. 

Skargi skierowane przez pracodawców 
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Szczecinie dotyczyły 6 decyzji 
i 1 postanowienia Okręgowego Inspektora 
Pracy: 
- w 4 przypadkach – w sprawie nałożenia 

obowiązków z zakresu bezpieczeństwa 
i higieny pracy (3 skargi zostały 
oddalone, w 1 sprawie nie wydano 
orzeczenia); 

- w 2 przypadkach – nałożenia kary 
pieniężnej na podstawie ustawy z dnia 
6 września 2001 r. o transporcie 
drogowym (w 2 sprawach nie wydano 
orzeczenia); 

- w 1 przypadku – w sprawie stwierdzenia 
niedopuszczalności odwołania od decyzji 
ustnej inspektora pracy – skarga została 
oddalona. 

Ponadto w 2015 roku Wojewódzki Sąd 
Administracyjny w Szczecinie rozpatrzył 
1 skargę wniesioną przez pracodawcę 
w 2014 roku, dotyczącą nałożenia kary 
pieniężnej na podstawie ustawy z dnia 
6 września 2001 r. o transporcie drogowym. 
Skarga została oddalona. 
W 1 przypadku pracodawca wniósł w roku 
2015 skargę kasacyjną do NSA - sprawa 
w toku. 

W związku ze stwierdzeniem w toku 
kontroli innych naruszeń, niż wymienione 
w art. 11 pkt 1-7 ustawy o Państwowej 
Inspekcji Pracy, kierowane były do 
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pracodawców wystąpienia o usunięcie 
stwierdzonych nieprawidłowości. 
Inspektorzy pracy skierowali 2 728 
wystąpień zawierających 12 652 wnioski. 
Najliczniejszą grupę stanowiły wnioski 
dotyczące nieprawidłowości przy 
nawiązywaniu i rozwiązywaniu stosunku 
pracy (3 089) w tym, m.in. wnioski 
o usunięcie nieprawidłowości w umowach 
o pracę i zalecające informowanie 
pracowników na piśmie o ich prawach, 
o usunięcie nieprawidłowości w zakresie 
wystawiania i doręczania świadectw pracy 
oraz prowadzenia akt osobowych 
pracowników. Druga grupa wniosków 
(2 150), dotyczyła zagadnień związanych 
z naruszeniem przepisów o czasie pracy 
i przepisów z zakresu bezpieczeństwa 
i higieny pracy, w szczególności 
związanych z przygotowaniem pracowników 
do pracy (2 116) oraz dotyczących 
wynagrodzenia za pracę (1 271). Ponadto 
znaczna część wniosków dotyczyła 
legalności zatrudnienia (802) oraz 
pomieszczeń i urządzeń higieniczno-
sanitarnych (681). 
 Podczas czynności kontrolnych 
inspektorzy pracy wydali także 368 poleceń 
z zakresu prawnej ochrony stosunku pracy. 
W wyniku stwierdzenia 4 663 wykroczeń 
skierowano do sądów 107 wniosków 
o ukaranie, 709 osób ukarano mandatami 
w łącznej wysokości 781 400 zł a wobec 
949 osób zastosowano środki 
wychowawcze. Z uwagi na to, że 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. 
 W wyniku skierowanych wniosków 
o ukaranie na dzień 31.12.2015 roku sądy 
karne wydały: 79 wyroków nakazowych, 
w tym: 1 naganę i 78 grzywien na łączną 
kwotę 183 810 zł oraz 2 postanowienia 
o odmowie wszczęcia postępowania 
i 7 zarządzeń o zwrocie wniosku do 
uzupełnienia. 

Ponadto w 8 sprawach sądy prowadziły 
postępowania sądowe (rozprawy). Zapadło 
8 wyroków nakładających grzywny 
w łącznej wysokości 12 300 zł. Nie było 
przypadków odstąpienia od wymierzenia 
kary, czy nałożenia kary nagany. W 20 
sprawach nie zapadły jeszcze 
rozstrzygnięcia. 

Ponadto w roku 2015 sądy karne 
rozstrzygnęły 51 wniosków o ukaranie 
skierowanych w roku 2014. Wydano 28 
wyroków nakazowych o wymierzeniu kar 
grzywny w łącznej wysokości 73 550 zł, 
w 23 sprawach wydano wyroki, w tym 
orzeczono kary grzywny na łączną kwotę 50 
400 zł. 
 Wykroczenia najczęściej popełniane 
przez pracodawców, to wykroczenia 
określone: 
- w art. 283 Kodeksu pracy - 2 955 

wykroczeń, w tym: niewłaściwe 
przygotowanie pracowników do pracy, 
np. brak badań profilaktycznych (414), 
brak szkoleń (217); niewłaściwie 
zabezpieczone stanowiska pracy przy 
pracach na wysokości (228); 

- w art. 282 Kodeksu pracy - 590 
wykroczeń, w tym: niewypłacenie lub 
nieterminowe wypłacenie wynagrodzenia 
za pracę (152) niewypłacenie 
wynagrodzenia za godziny nadliczbowe 
(83), niewypłacenie ekwiwalentów 
pieniężnych za niewykorzystane urlopy 
wypoczynkowe (69); 

- w art. 281 Kodeksu pracy - 696 
wykroczeń, w tym: brak ewidencji czasu 
pracy lub jej nierzetelne prowadzenie 
(137), zatrudnienie powyżej przeciętnie 
5 dni w tygodniu (67), nieprawidłowości 
w umowach o pracę (25); 

- w przepisach o legalności zatrudnienia - 
413 wykroczeń. 

Inspektorzy pracy skierowali do prokuratury 
28 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia 
przestępstwa. Zachowania, których 
dotyczyły zawiadomienia najczęściej 
wyczerpywały znamiona określone w art. 
225 § 2 KK (udaremnianie lub utrudnianie 
wykonania czynności służbowej), art. 219 
KK (naruszenie przepisów 
o ubezpieczeniach społecznych), art. 271 
KK (poświadczanie nieprawdy, co do 
okoliczności mającej znaczenie prawne 
przez osobę uprawnioną do wystawiania 
dokumentu). 
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 W 16 przypadkach, w wyniku 
zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia 
przestępstwa, zostało wszczęte 
postępowanie przygotowawcze, 
w 3 przypadkach odmówiono wszczęcia 
postępowania, a w 2 przypadkach 
umorzono wszczęte postępowanie. 
Umorzenia postępowań wynikały z uznania 
przez prokuratora, że zachowanie osoby 
wskazanej w zawiadomieniu nie zawiera 
znamion czynu zabronionego (art. 17 § 1 
pkt 1 kpk), z powodu braku dostatecznego 
uzasadnienia (art. 17 § 1 pkt 1 pkt 1 kpk), 
czy też uznania, że społeczna szkodliwość 
czynu jest znikoma (art. 17 § 1 pkt 3 kpk). 
W 2 przypadkach inspektorzy pracy 
występowali o doręczenie uzasadnienia 
postanowienia, na podstawie art. 325e § 1a 
Kpk, w 4 sprawach na postanowienia 
prokuratorów wnieśli do sądu zażalenia.  
W wyniku rozpoznania zawiadomień, 
prokurator w 1 sprawie wniósł do sądu 1 akt 
oskarżenia. 
 W 2015 roku wpłynęło do Inspektoratu 
40 wniosków o przesłanie do sądów pracy 
kompletów dokumentacji z kontroli, 
w związku z toczącymi się sprawami 
z powództwa pracowników przeciwko 
pracodawcom. 
 W ramach bieżącej współpracy, 
inspektorzy pracy występowali 
w prowadzonych przez organy ścigania 
postępowaniach zarówno w charakterze 
świadków (30 razy), jak i biegłych. 
Z organów ścigania wpłynęło 229 pism, 
w których przekazano informację o podjęciu 
przez te organy czynności w sprawach 
wypadków. Jedno z pism zostało przesłane 
przez sąd. Jednocześnie Prokuratura 
(56 pism), Policja (17 pism) występowały 
o przesłanie dokumentacji pokontrolnej 
inspektorów pracy w sprawach, w których 
w związku z wypadkiem prowadzone były 
postępowania przygotowawcze i karne. 
W odpowiedzi, przesłano kopie 73 
dokumentacji pokontrolnych inspektorów 
pracy, dotyczących wypadków. 
Dokumentacja została przesłana, po 
uzyskaniu postanowienia o zwolnieniu 
inspektora pracy z obowiązku zachowania 
tajemnicy zawodowej. Inspektorzy pracy 
w 7 sprawach wystąpili do Prokuratury 
o wgląd do dokumentacji związanej 
z wypadkiem, a dotyczącej, m.in. opinii 
rzeczoznawców i ekspertów, wyników sekcji 

zwłok lub w związku z koniecznością 
zapoznania się z protokołami przesłuchań 
świadków. 
 W celu doskonalenia metod i form 
współdziałania, Okręgowy Inspektor Pracy 
w Szczecinie sześciokrotnie spotkał się 
z przedstawicielami prokuratur okręgu 
szczecińskiego, a jedno spotkanie miało 
miejsce w siedzibie Prokuratury Okręgowej 
w Koszalinie. Ponadto, w październiku 
2015 r., inspektorzy pracy uczestniczyli we 
wspólnym szkoleniu z prokuratorami oraz 
Policją.  
 W 2015 roku wniesiono 3 powództwa 
o ustalenie istnienia stosunku pracy, na 
rzecz 3 osób. Żadna ze spraw nie została 
zakończona przez sąd wydaniem 
prawomocnego orzeczenia. Od wielu lat 
obserwuje się, że na rynku pracy w dalszym 
ciągu utrzymuje się tendencja, polegająca 
na zawieraniu umów cywilnoprawnych 
zamiast umów o pracę. Na taki stan rzeczy 
wpływa przede wszystkim brak znajomości 
przepisów prawa pracy. Znaczna część 
zatrudnionych nie jest świadoma różnic 
pomiędzy umową o pracę, a umowami 
cywilnoprawnymi, a także skutków 
prawnych, jakie wywołuje zawarcie tych 
umów oraz nie zna uprawnień i obowiązków 
przysługujących ich stronom. Dla osób 
wykonujących pracę w ramach umowy 
zlecenia, czy też umowy o dzieło 
najistotniejszą sprawą jest otrzymanie 
wynagrodzenia za wykonaną pracę. Godzą 
się na brak uprawnień, jakie przysługują 
osobom zatrudnionym na podstawie umowy 
o pracę, bowiem najczęściej skupione są 
wyłącznie na stronie ekonomicznej 
zatrudnienia, a zdecydowanie mniejszą 
wagę przykładają do rodzaju zawartej 
umowy. W trakcie czynności kontrolnych 
inspektorzy pracy często spotykają się 
z całkowitym brakiem zainteresowania ze 
strony osób świadczących pracę w ramach 
umów cywilnoprawnych dla podjęcia przez 
inspektora pracy działań zmierzających do 
ewentualnego przekształcenia ich 
zatrudnienia w umowę o pracę.  
Z danych uzyskanych podczas udzielania 
porad prawnych w siedzibie OIP oraz poza 
nią należy stwierdzić, że aprobata 
zatrudnienia w ramach umowy 
cywilnoprawnej zazwyczaj kończy się 
z momentem rozwiązania umowy, bądź 
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nieterminową wypłatą wynagrodzenia za 
wykonaną pracę.  
 Inspektorzy pracy po stwierdzeniu 
niezgodności rodzaju umowy z charakterem 
świadczonej pracy oraz niepotwierdzeniem 
na piśmie umowy o pracę, skierowali do 84 
pracodawców 86 wystąpień, dotyczących 
258 osób. Wobec 81 osób wystąpienia 
zostały zrealizowane, co stanowi 31%. 
Ponadto już podczas trwania kontroli 
inspektorzy pracy wydali 32 polecenia 
przekształcenia umów zlecenia w umowy 
o pracę, bądź też pisemnego potwierdzenia 
warunków umowy dla 58 osób. Wszystkie 
polecenia zostały zrealizowane.  
Za stwierdzone w tym zakresie wykroczenia 
ukarano 26 osób mandatami w łącznej 
wysokości 29 000 zł. Skierowano również 
12 wniosków o ukaranie do sądów. 
Wyrokami zakończyło się 10 postępowań. 
Łączna kwota grzywien orzeczonych przez 
sądy w tych sprawach wyniosła 21 000 zł. 
 
 W 2015 roku po poradę zgłosiło się 
łącznie 15 512 osób, w tym: 10 110 
pracowników (65%), 3 055 pracodawców 
(20%), 2 347 innych osób (15%) były to, 
m.in. strony umów cywilnoprawnych, osoby 
ubiegające się o zatrudnienie, służby 

kadrowe, pracownicy nadzoru, 
przedstawicie związków zawodowych, 
pracownicy służby bhp, społeczni 
inspektorzy pracy i inni. O poradę wystąpiło 
78 osób reprezentujących różne związki 
zawodowe. 62 porady zostały udzielone 
w formie ustnej, a 16 na piśmie, przy czym 
w jednym przypadku 3 organizacje 
związkowe wystąpiły łącznie o poradę. 
O porady i wyjaśnienia pisemne zwróciły się 
w 5 sprawach związki zawodowe NSZZ 
Solidarność, w 2 sprawach Związek 
Zawodowy Solidarność 80, w 2 sprawach 
Związek Nauczycielstwa Polskiego oraz 
w 9 sprawach inne związki zawodowe 
pracowników różnych zakładów pracy.  
 Udzielono łącznie 15 659 porad, w tym 
1 257 porad technicznych i 14 402 porady 
prawne. 43 porady dotyczyły dyskryminacji, 
100 porad dotyczyło mobbingu a 4 porady 
dotyczyły molestowania. W znacznej 
większości były to porady udzielone ustnie 
lub drogą telefoniczną. Z wnioskiem 
o poradę pisemną w zakresie mobbingu 
zwróciły się 3 osoby, natomiast w zakresie 
dyskryminacji tylko 1. Nie odnotowano 
pisemnych zgłoszeń dotyczących 
molestowania. 

 
 

 
 
Wykres 2. Tematyka porad prawnych. 
 
 
 Podobnie, jak w latach poprzednich 
poradnictwo, zarówno prawne jak 
i techniczne, prowadzone było zarówno 

w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy 
w Szczecinie, jak i w Oddziale w Koszalinie. 
Porady udzielone osobiście (4 442), 
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stanowiły 29%, udzielone telefonicznie 
(10 403) stanowiły 67%, a porady pisemne, 
w tym także udzielone drogą elektroniczną 
(667), stanowiły 4%. Kolejny już rok, 
wychodząc naprzeciw potrzebom 
i oczekiwaniom społecznym, porad 
udzielano także w wyznaczonych 
miejscowościach województwa 
zachodniopomorskiego, tj.: w siedzibach 
Urzędów Miast i Gmin w Pyrzycach 
i 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, w siedzibie 
Domu Kultury w Choszcznie, a także 
podczas organizowanych imprez 
targowych. Ponadto porady udzielane były 
na bieżąco przez inspektorów pracy 
w kontrolowanych zakładach pracy. 
Udzielono 2 503 porady z zakresu prawnej 
ochrony pracy oraz 4 203 dotyczące 
bezpieczeństwa i warunków wykonywania 
pracy. Wpłynęło 71 wniosków do rejestru 
zakładowych układów zbiorowych pracy, 
w tym:  
- 5 wniosków o rejestrację zakładowego 

układu zbiorowego pracy, 
- 37 wniosków o rejestrację protokołów 

dodatkowych do układu, 
- 29 wniosków o wpis do rejestru 

informacji dotyczących układów. 
Wnioski o wpis informacji dotyczyły 
w 1 przypadku – wypowiedzenia układu, 
w 7 przypadkach – rozwiązania układu, 
w 4 przypadkach – rozwiązania organizacji 
związkowej, w 1 przypadku – wstąpienia 
pracodawcy w prawa strony układu, 
a w 3 przypadkach wstąpienia związku 
zawodowego w prawa i obowiązki strony, 
w 2 przypadkach zawieszenia stosowania 
układu, w 3 przypadkach odstąpienia od 
stosowania układu, a w 8 - zmiany nazwy 
pracodawcy. 
Okręgowy Inspektor Pracy odmówił 
rozpatrzenia 2 wniosków, które dotyczyły 
wpisu informacji o rozwiązaniu oraz 
wypowiedzeniu układu. W pierwszym 
przypadku porozumienie o rozwiązaniu 
układu zostało podpisane przez 
pracodawcę, który nie miał statusu strony 
tego układu. Na skutek połączenia spółek 
z ograniczoną odpowiedzialnością doszło 
do przejścia zakładu pracy. Przepisy 
kodeksu pracy nie przewidują, w razie 

przejścia zakładu pracy, wstąpienia z mocy 
prawa nowego pracodawcy w prawa 
i obowiązki strony układu zawartego przez 
poprzedniego pracodawcę. W drugim 
przypadku Okręgowy Inspektor Pracy 
w Szczecinie odmówił wpisania informacji 
o wypowiedzeniu układu. Oświadczenie 
o wypowiedzeniu układu dla swej 
skuteczności musi być złożone drugiej 
stronie układu. Pracodawca z powodu 
braku związku zawodowego nie był 
uprawniony do wypowiedzenia układu. 
Związek zawodowy, który zawarł układ 
uległ, bowiem rozwiązaniu. 
 Zarejestrowano ogółem: 4 zakładowe 
układy zbiorowe pracy, przy czym we 
wszystkich przypadkach zawarto układy po 
rozwiązaniu poprzedniego układu; 36 
protokołów dodatkowych do układu; 27 
informacji dotyczących układów.  
Informacje wpisane do rejestru dotyczyły: 
wypowiedzenia układu - 1, rozwiązania 
układu - 5, rozwiązania organizacji 
związkowych - 4, wstąpienia organizacji 
związkowej w prawa i obowiązki strony 
układu - 3, wstąpienia pracodawcy w prawa 
i obowiązki strony układu - 1, zawieszenia 
stosowania układu - 2, odstąpienia od 
stosowania układu - 3, zmiany nazwy lub 
adresu pracodawcy/ organizacji związkowej 
- 8. 
 Udzielono 40 porad z zakresu prawa 
układowego. Porady były udzielane 
telefonicznie oraz podczas spotkań 
z pracodawcami i przedstawicielami 
zakładowych oraz międzyzakładowych 
organizacji związkowych w siedzibie 
Okręgowego Inspektoratu 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. 
W trakcie bezpośrednich spotkań 
z przedstawicielami stron układu omawiano 
postanowienia układów, protokołów 
dodatkowych przedłożonych do rejestracji, 
zakwestionowanych przez organ rejestrowy, 
jako niezgodnych z prawem lub budzących 
wątpliwości. Skutkiem tych spotkań było 
skrócenie okresu rejestracji układów/ 
protokołów, gdyż strony zmieniały 
sprzeczne postanowienia bez konieczności 
odmowy rejestracji tych aktów. W wielu 
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przypadkach strony przed złożeniem 
wniosku o rejestrację, zwracały się z prośbą 
o wyrażenie opinii, czy proponowane 
uregulowania są zgodne z obowiązującymi 
przepisami prawa. 
 Wpłynęło do Inspektoratu 15 zgłoszeń 
dotyczących sporów zbiorowych, 
wynikających z przedstawienia 14 
pracodawcom przez związki zawodowe 29 
żądań. 
Tylko jedno z żądań było objęte zakresem 
działania Państwowej Inspekcji Pracy. 
Pozostałe żądania obejmowały: wnioski 
o wzrost wynagrodzeń; zaprzestania 
działań i czynności związanych 
z wdrażaniem projektów 
restrukturyzacyjnych, a także wystąpienia 
do pracodawcy o udzielenie gwarancji, że 
nie będą podejmowane decyzje dotyczące 
restrukturyzacji, skutkujące ograniczeniem 
zatrudnienia lub zmianą dotychczasowych 
miejsc pracy pracowników; zmiany 
warunków pracy pracowników 
zatrudnionych w grupie zawodowej 
pielęgniarek i położnych poprzez 
zmniejszenie zakresu zadań, bowiem 
obecne warunki pracy i związane z nimi 
zadania i obowiązki pracownicze 
wynikające z wewnętrznych 
obowiązujących w zakładzie pracy procedur 
i zarządzeń, nie mogą być wykonane przy 
obecnym stanie zatrudnienia, 
w obowiązujących pracownika normach 
czasu pracy. Z uwagi na to, iż zagadnienia 
zawarte w sporach zbiorowych zasadniczo 
wykraczały poza kompetencje PIP, w 
większości przypadków nie 
przeprowadzano czynności kontrolnych. 
Poinformowano Inspektorat o zakończeniu 
5 sporów zbiorowych.  
 Wpłynęły 4 wnioski o wydanie 
zezwolenia na wykonywanie pracy lub 
innych zajęć zarobkowych przez dziecko, 
które nie ukończyło 16 roku życia. 
Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone 
pozytywnie. 
 Armatorzy jednostek pływających, 
w 2015 roku zwrócili się z 6 wnioskami 
o dopuszczenie statków śródlądowych do 
eksploatacji pod względem bhp.  
Wydano 4 orzeczenia o dopuszczeniu 
statku do eksploatacji oraz 2 decyzje 
negatywne w tym zakresie.  
 Skierowano 4 wnioski do ZUS 
o podwyższenie składki wypadkowej na 

ubezpieczenie społeczne o 100%, 
stosownie do art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 30 
października 2002 r. o ubezpieczeniu 
społecznym z tytułu wypadków przy pracy i 
chorób zawodowych. 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, w 2015 r., wydał 2 decyzje 
zobowiązujące do zaprzestania 
działalności określonego rodzaju. W obu 
przypadkach podczas kontroli inspektorzy 
pracy ustalili, że do czyszczenia 
strumieniowo - ściernego powierzchni 
metalowych za pomocą oczyszczarek 
stosowany był suchy piasek kwarcowy, co 
w świetle obowiązujących przepisów jest 
niedopuszczalne, ze względu na zagrożenie 
zdrowia. W wyniku realizacji decyzji jeden 
z pracodawców zmienił rodzaj ścierniwa, 
drugi zaprzestał wykonywania prac 
czyszczących, zlecając je 
wyspecjalizowanej firmie zewnętrznej. 
 W roku 2015 kontynuowano realizację 
szeregu programów i zadań o charakterze 
prewencyjnym, promocyjnym, edukacyjnym 
i informacyjnym dla zapewnienia 
przestrzegania prawa pracy, których 
realizacja wynikała z programu Państwowej 
Inspekcji Pracy. Interesującym 
przedsięwzięciem okazały się 2 konkursy: 
konkurs filmowy „Moja pierwsza praca” oraz 
konkurs fotograficzny zorganizowany 
podczas „VI Ogólnopolskiego Maratonu 
Fotograficznego”. Wśród działań 
prewencyjnych i promocyjnych 
organizowano również szkolenia dla 
pracodawców, partnerów społecznych 
i rolników indywidualnych, a także inne 
działania promujące bezpieczeństwo 
i zagadnienia prawnej ochrony pracy. 
Działaniami prewencyjnymi objęto ponad 13 
297 osób, które uczestniczyły w 247 
szkoleniach. Prowadzono 12 programów 
prewencyjnych oraz 32 konkursy. Ponadto 
przedstawiciele Okręgowego Inspektoratu 
Pracy w Szczecinie brali udział łącznie w 14 
różnego rodzaju imprezach, w tym: targach, 
giełdach i dniach otwartych. 
Podsumowanie konkursów i programów 
prewencyjnych realizowanych 
w Inspektoracie odbyło się podczas 
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uroczystej gali, zorganizowanej w Teatrze 
Lalek „Pleciuga”. Uczestniczyło w niej 197 
osób, w tym przedstawiciele lokalnych 
władz i organów kontroli, przedstawiciele 
organizacji pracodawców i pracodawcy, 
przedstawiciele związków zawodowych 
i społeczni inspektorzy pracy, reprezentanci 
szkół średnich i wyższych uczelni, a także 
członkowie stowarzyszeń służby 
bezpieczeństwa i higieny pracy.  
 Nie podejmowano współpracy 
międzynarodowej na etapie regionalnym. 
Tym niemniej inspektorzy pracy 
uczestniczyli w projektach organizowanych 
przez Główny Inspektorat Pracy 
w Warszawie: w spotkaniu 
z przedstawicielami służb inspekcji pracy 
w Norwegii – Regionu Zachodniego, 
z siedzibą w Bergen oraz w spotkaniu 
zorganizowanym przez francuski Krajowy 
Instytut Pracy, Zatrudnienia i Kształcenia 
Zawodowego (INTEFP) w Marcy l’Etoile k. 
Lyonu. 
 Jednym z celów działalności 
Państwowej Inspekcji Pracy jest poprawa 
praworządności i stanu bezpieczeństwa 
w zakładach. Cele obejmujące obszary 
ochrony życia i zdrowia pracowników 
a także ochrony stosunku pracy wpisują się 
również w kompetencje innych organów 
kontroli państwowej, związków 
zawodowych, a także w działalność 
prowadzoną przez różne instytucje 
i stowarzyszenia. Dlatego prowadzona jest 
w tym zakresie współpraca z wieloma 
partnerami na szczeblu regionalnym. 
 
Współpraca ze Strażą Graniczną 
Przeprowadzono 25 spotkań i narad 
telefonicznych z funkcjonariuszami 
placówek Straży Granicznej w Szczecinie, 
Świnoujściu, Kołobrzegu. Wymiana 
informacji dotyczyła praktyki stosowania 
przepisów ustawy o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy oraz przepisów 
wykroczeniowych. Omawiano zmiany 
przepisów i ich wpływ na praktykę 
w zakresie kontroli legalności zatrudnienia 
cudzoziemców, a także interpretację 
przepisów tak, w zakresie ustawy 
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy, jak i przepisów wykonawczych oraz 
regulacji karnych i wykroczeniowych.  
W jednym przypadku inspektorzy pracy 
i funkcjonariusze Straży Granicznej 

przeprowadzili wspólną kontrolę, a w 9 
przypadkach informowano Straż Graniczną 
o wynikach kontroli.  
 
Współpraca z Policją, w tym z Wydziałem 
do Walki z Przestępczością 
Gospodarczą. 
Okręgowy Inspektor Pracy spotykał się 
z zastępcą Komendanta Wojewódzkiego 
Policji, Komendantem Miejskim Policji 
w Szczecinie oraz Naczelnikiem Wydziału 
do Walki z Przestępczością Gospodarczą 
KW Policji. Omawiano zagadnienia 
dotyczące bieżącej współpracy, a także 
zagadnienia do wspólnego szkolenia.  
 
Współpraca z Prokuraturą. 
W 2015 r. Okręgowy Inspektor Pracy 
w Szczecinie spotykał się z prokuratorami 
Prokuratury Apelacyjnej, Prokuratury 
Okręgowej w Szczecinie oraz prokuratur 
rejonowych. Omawiano zagadnienia 
dotyczące współpracy, w tym zasady 
przekazywania dokumentacji pokontrolnej 
inspektorów pracy, a także aspekty 
zachowania przez inspektorów pracy 
w tajemnicy, pewnych danych związanych 
z prowadzonymi kontrolami, np. stanu 
zdrowia poszkodowanych w wypadkach, 
protokołów przesłuchania świadków, itp. 
W 2015 r. zorganizowano 2 wspólne 
szkolenia dla prokuratorów i inspektorów 
pracy w Koszalinie oraz w Międzywodziu. 
 
Współpraca z Państwową Inspekcją 
Sanitarną 
Okręgowy Inspektor Pracy, spotykał się 
z Zachodniopomorskim Państwowym 
Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym. 
Podsumowano współpracę za rok 2014, 
a także omawiano obszary działalności 
Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej w roku 2015. 
W szczególności kwestie współpracy przy 
opiniowaniu odstępstw oraz nadzoru nad 
chemikaliami, a także ustalano szczegóły 
dotyczące organizacji Dnia Bezpieczeństwa 
i Zdrowia w Pracy. Okręgowy Inspektor 
Pracy spotkał się również z Państwowym 
Granicznym Inspektorem Sanitarnym. 
Omawiano kwestie wspólnej kontroli 
i możliwości zawarcia odrębnego 
porozumienia o współpracy.  
Okręgowy Inspektorat Pracy wspólnie 
z Wojewódzką Stacją Sanitarno - 
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Epidemiologiczną, Zakładem Ubezpieczeń 
Społecznych Oddział w Szczecinie oraz 
Grupą Azoty Zakłady Chemiczne Police 
S.A. zorganizował seminarium z okazji 
Światowego Dnia Bezpieczeństwa 
i Ochrony Zdrowia w Pracy, pn. „Budujmy 
kulturę bezpieczeństwa pracy”. 
Inspektor pracy przeprowadził szkolenie 
dotyczące mobbingu dla 20 powiatowych 
inspektorów sanitarnych. Szkolenie odbyło 
się w siedzibie WSSE. 
 
Współpraca z ZUS 
Okręgowy Inspektor Pracy spotykał się 
wielokrotnie z dyrektorem i wicedyrektorami 
Oddziału ZUS. Tematami spotkań były, 
m.in. zagadnienia bieżącej współpracy, 
planowanych kontroli z zakresu legalności 
zatrudnienia, a także działań 
prewencyjnych, w tym organizacji Dnia 
Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy.  
Podczas organizowanych przez ZUS „Dni 
Ubezpieczonego” i „Tygodnia 
Przedsiębiorcy” przedstawiciele OIP 
w Szczecinie udzielali porad prawnych 
w siedzibie Oddziału ZUS.  
 
Współpraca z Urzędem Górniczym  
Okręgowy Inspektor Pracy uczestniczył 
w spotkaniu zorganizowanym w siedzibie 
Okręgowego Urzędu Górniczego 
w Poznaniu. Dyskutowano 
o funkcjonowaniu obu urzędów, w tym 
o niektórych uregulowaniach formalnych, tj. 
kompetencje, środki prawne, zakres 
zagadnień objętych właściwością 
przedmiotową itp.  
 
Współpraca z Urzędem Dozoru 
Technicznego 
Okręgowy Inspektor Pracy spotkał się 
z dyrektorem UDT Oddział w Szczecinie. 
Omawiano zasady bieżącej współpracy, 
w szczególności w kwestii stanowiska obu 
organów dotyczącego urządzeń 
stosowanych okazjonalnie do transportu 
ludzi. Uzgodniono także zasady 
uczestnictwa inspektorów pracy 
w organizowanych przez UDT szkoleniach. 
Inspektorzy pracy uczestniczyli 
w 2 szkoleniach, organizowanych w ramach 
Akademii UDT. Szkolenia poświęcone były 
bezpieczeństwu na placach budów oraz 
wymaganiom zasadniczych dla maszyn.  
Współpraca z Urzędem Celnym 

Okręgowy Inspektor Pracy spotkał się 
dyrektorem Izby Celnej w Szczecinie. 
Przedmiotem rozmów była możliwość 
zorganizowania wspólnych warsztatów 
w zakresie nadzoru rynku w obszarze 
maszyn. Dyrektor Izby zaprezentowała 
osiągnięcia organów celnych w skali kraju, 
a także działania organizacyjne 
i restrukturyzacyjne Urzędu. 
 
Rada ds. Bezpieczeństwa Pracy 
w Budownictwie 
Zachodniopomorska Rada ds. 
Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie 
przy Okręgowym Inspektorze Pracy zebrała 
się gościnnie na terenie Zespołu Szkół 
Budowlanych w Szczecinie. Głównym 
tematem posiedzenia była edukacja na 
rzecz bezpieczeństwa w budownictwie. 
W spotkaniu Rady uczestniczyli: 
Przewodniczący Zachodniopomorskiej 
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, 
przedstawiciel Wydziału Budownictwa 
i Architektury ZUT, Prezes 
Zachodniopomorskiej Izby Rzemiosła 
i Przedsiębiorczości, Prezes Polskiego 
Stowarzyszenia Dekarzy Oddział 
Zachodniopomorski, Kierownik Oddziału 
Higieny Pracy Działu Nadzoru Sanitarnego 
WSSE, Członek Prezydium Zarządu 
Regionu NSZZ „Solidarność” Pomorza 
Zachodniego, Przewodnicząca Zarządu 
Związku Zawodowego "Budowlani" Okręg 
Zachodniopomorski oraz Prezes 
Stowarzyszenia Inżynierów i Techników 
Komunikacji RP Oddział w Szczecinie. 
Podczas spotkania omawiano również 
działania, jakie podejmie Rada w roku 2016.  
 
Współpraca z Zachodniopomorską 
Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa 
Okręgowy Inspektor Pracy, uczestniczył 
w cyklicznym spotkaniu organizowanym 
przez ZOIIB. Na spotkaniu w Szczecinku 
z członkami Izby, pełniącymi funkcje 
kierowników budów i projektantami 
z powiatów szczecineckiego i wałeckiego, 
informował o problemach z zakresu 
bezpieczeństwa w sektorze budowlanym 
i wypadkach przy pracy w budownictwie. 
W podobnym spotkaniu, z członkami Izby 
z powiatu kamieńskiego, ze Świnoujścia 
i Międzyzdrojów uczestniczył jeden 
z inspektorów pracy.  
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Okręgowy Inspektor Pracy spotkał się także 
z Przewodniczącym Izby. Omawiano 
problemy w budownictwie oraz problemy 
kierowane pod dyskusję na forum Rady ds. 
BHP w Budownictwie. 
 
Współpraca z innymi organami, 
urzędami, stowarzyszeniami 
Okręgowy Inspektorat Pracy podejmował 
współpracę, m.in. z Urzędem Transportu 
Kolejowego, Powiatowymi Inspektorami 
Nadzoru Budowlanego, Wojewódzkim 
Inspektorem Ochrony Środowiska, 
Głównym Inspektoratem Ochrony 
Środowiska, Wojewódzkim Inspektorem 
Ochrony Środowiska Delegaturą 
w Koszalinie, Państwową Strażą Pożarną, 
Inspekcją Transportu Drogowego, Urzędami 
Skarbowymi, Urzędem Kontroli Skarbowej, 
Urzędem Morskim, Izbą Morską, 
Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy, 
Zachodniopomorskim Oddziałem 
Wojewódzkiego NFZ, Stowarzyszeniem 
Elektryków Polskich w Szczecinie, 
Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania 
Kryzysowego Zachodniopomorskiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, 
Federacją Stowarzyszeń Naukowo-
Technicznych NOT, Funduszem 
Gwarantowanych Świadczeń Pracowni-
czych, Rzecznikiem Praw Dziecka, 
Rzecznikiem Praw Obywatelskich, 
Wojewodą Zachodniopomorskim, powiato-
wymi urzędami pracy, Marszałkiem 
Województwa Zachodniopomorskiego, 
Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych, 
Nadleśnictwem Barlinek, Zachodniopomor-
skim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego 
w Barzkowicach, Zachodniopomorską 
Chorągwią ZHP w Szczecinie, Urzędem 
Gminy w Sianowie, Urzędem Miejskim 
w Kaliszu Pomorskim, Prezydentem Miasta 
Kołobrzeg, Burmistrzem Miasta 
Międzyzdroje, Wójtem Gminy Mielno, 
Burmistrzem Pyrzyc, Wójtem Gminy Stare 
Czarnowo, Burmistrzami Chociwla, Ińska, 
Dobrzan i Tuczna, Szkołami Zawodowymi 
Towarzystwa Salezjańskiego, Zachodniopo-
morskim Klastrem Budowlanym przy 
Północnej Izbie Gospodarczej, Akademią 
Morską, Młodzieżową Radą Miasta 
Szczecin, a także Ogólnopolskimi 
Stowarzyszeniami Pracowników Służb BHP 
Oddział w Szczecinie i Koszalinie.  

Okręgowy Inspektor Pracy w Szczecinie, 
spotykał się także z Sekretarzem Miasta 
Szczecina, dyrektorem Teatru Lalek 
Pleciuga, Burmistrzem Miasta i Gminy 
Gryfino, Prezesem Izby Rzemieślniczej 
Małej i Średniej Przedsiębiorczości.  
 Ważna, ze względu na rolę związków 
zawodowych w procesie ochrony pracy była 
współpraca z przedstawicielami partnerów 
społecznych. W ramach tej współpracy 
doszło do spotkań Okręgowego Inspektora 
Pracy i jego zastępców, m.in. 
z Przewodniczącym Zarządu Regionu 
Pomorza Zachodniego NSZZ „Solidarność 
80”, Przewodniczącym i członkiem Zarządu 
Regionu Pomorza Zachodniego NSZZ 
„Solidarność”. Ponadto odbyły się rozmowy 
z członkiem Zarządu Ogólnopolskiego 
Związku Zawodowego Pielęgniarek 
i Położnych, Przewodniczącym Związku 
Nauczycielstwa Polskiego Oddział 
w Szczecinie, Przewodniczącym KZ NSZZ 
„Solidarność 80”. 
W Kołobrzegu, w 2015 r. Okręgowy 
Inspektor Pracy wręczył odznaki honorowe 
„Zasłużony dla Ochrony Pracy” 
Przewodniczącemu Międzyzakładowego 
Związku Zawodowego Rewidentów Taboru 
oraz czterem członkom tego związku.  
W jednym przypadku przeprowadzono 
kontrolę na wniosek Posła na Sejm RP.  
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3.1. BADANIE OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKÓW PRZY PRACY. 
 
 

Celem kontroli było zbadanie 
okoliczności i przyczyn zgłoszonych 
wypadków przy pracy, które 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 była również 
ocena poprawności proponowanych przez 
pracodawców środków profilaktycznych 
zapobiegających zagrożeniom oraz ocena 
ich spójności ze środkami profilaktycznymi, 
wynikającymi z oceny ryzyka zawodowego, 
przeprowadzonej dla prac, przy 
wykonywaniu których doszło do wypadku. 
 Podczas kontroli sprawdzano, czy 
w zakładzie dochodziło do wypadków 
powtarzalnych, czy pracodawca 
podejmował właściwe środki profilaktyczne 
dla ograniczenia liczby wypadków przy 
pracy i czy ustalone przez zakładowy 
zespół powypadkowy przyczyny wypadku 
były adekwatne do okoliczności wypadku 

i zbieżne z przyczynami ustalonymi przez 
inspektora pracy. 
 Kontrole były prowadzone najczęściej 
bezpośrednio po zaistnieniu zdarzenia, ale 
zdarzały się także przypadki ujawnienia 
przez inspektorów pracy wypadków 
w odległym czasie, które nie zostały 
zgłoszone do Okręgowego Inspektora 
Pracy w Szczecinie  
 
Wypadki zgłoszone. 

W roku 2015 do Okręgowego 
Inspektoratu Pracy w Szczecinie zgłoszono 
232 wydarzenia wypadkowe, w których 
poszkodowanych zostało 269 osób oraz 
jedno zdarzenie potencjalnie wypadkowe 
(łącznie 233 zgłoszenia).  
Zgłoszono o 12 zdarzeń mniej, niż w roku 
2014 oraz o 48 wydarzeń więcej, niż w roku 
2013.  

Liczba poszkodowanych w wypadkach 
zgłoszonych, w stosunku do roku 2014, 
także zmalała. Była mniejsza o 48, niż 
w roku 2014 i o 53 większa, niż w roku 
2013. 

 

 
 
Wykres 3. Liczba wypadków zgłoszonych do OIP w Szczecinie w latach 2012-2015. 
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W roku 2015 nastąpił nieznaczny 
spadek ogólnej liczby zgłoszonych 
wypadków, w tym odnotowano spadek 
liczby zgłoszonych wypadków śmiertelnych: 
z 44 w roku 2014, do 33 w roku 2015 
i spadek liczby zgłoszonych wypadków 
zbiorowych: z 28 w roku 2014, do 16 w roku 
2015. Liczba zgłoszonych wypadków 
ciężkich wzrosła w stosunku do roku 2014 
z 67 do 75 w roku 2015. Liczba 
zgłoszonych wypadków lekkich pozostała 
na tym samym poziomie: 108 w roku 2015 
i 107 w roku 2014. Zgłoszenia dotyczyły: 
- 33 wypadków śmiertelnych; 
- 75 wypadków ciężkich; 
- 16 wypadków zbiorowych, w tym 

2 śmiertelnych, 
- 108 wypadków lekkich, 
- 1 wydarzenia potencjalnie 

wypadkowego. 
Informacje o zdarzeniach uzyskiwane były 
od: 
- Policji – 147 (tj. 63%); 
- od pracodawców – 71 (30%); 
- z innych źródeł (np. ze skarg) – 8 (3%); 
- massmediów – 2 (1%). 
- inspektorów pracy podczas kontroli – 

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

pracodawcę (0,5 %); 
- poszkodowanego – 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.  
Po wstępnym rozpoznaniu zdarzenia 
odstąpiono od badania 114 wypadków 
w tym: 
- 11 zdarzeń ze skutkiem śmiertelnym, 

w tym: 7 tzw. nagłych przypadków 
medycznych (zawał serca, niewydolność 
krążeniowo-oddechowa), 2 wypadków 
komunikacyjnych, 2 wypadków 
przedsiębiorców, którzy po wypadku 
stracili status podmiotów podlegających 
kontroli; 

- 4 wydarzeń ze skutkiem ciężkim, w tym 
2 wydarzeń komunikacyjnych (2 wypadki 
ciężkie przekazano innym OIP do 
zbadania);  

- 9 wypadków zbiorowych- wypadków 
komunikacyjnych. 

 
Wypadki zbadane. 

W roku 2015 inspektorzy pracy zbadali 
119 wypadków, w których 
poszkodowanych zostało 120 osób. 

 

 
 
Wykres 4. Zestawienie zbadanych wypadków przy pracy i osób poszkodowanych w latach 

2012-2015. 
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Liczba wypadków zbadanych w roku 2015, 
w stosunku do roku 2014 nieznacznie 
zwiększyła się. W roku 2014 zbadano 112 
wypadków, którym uległo 158 
poszkodowanych. 

Pod względem liczby poszkodowanych, 
w wypadkach zbadanych w roku 2015, 
dominują 2 sekcje gospodarki narodowej: 
przetwórstwo przemysłowe i budownictwo. 
Kolejne miejsca ze zdecydowanie mniejszą 
liczbą poszkodowanych w wypadkach 

zajmują: transport i składowanie oraz 
handel i naprawy. Największą liczbę 
wypadków śmiertelnych odnotowano 
w sekcjach: przetwórstwo przemysłowe, 
rolnictwo i leśnictwo, transport 
i składowanie, budownictwo. Najwięcej 
wypadków ciężkich odnotowano w sekcjach 
gospodarki narodowej: przetwórstwo 
przemysłowe, budownictwo, handel 
i naprawy. 
 

 

 
Wykres 5. Poszkodowani w wypadkach zbadanych w OIP w Szczecinie w latach 2012-2015 

według sekcji gospodarki narodowej. 
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Zauważalny 11%-owy spadek liczby 
wypadków odnotowano w sekcji 
budownictwo z 36 w roku 2014 do 32 
w roku 2015. Stały poziom wypadków 
utrzymuje się w branży rolnictwo i leśnictwo 

– po 9 wypadków w roku 2014 i 2015, 
jednakże w roku 2015, w branży tej 
odnotowano znaczny wzrost liczby 
wypadków ze skutkiem śmiertelnym: 
z 1 w roku 2014 do 5 w roku 2015. 

 

 
 
Wykres 6. Poszkodowani w wypadkach zbadanych w OIP w Szczecinie w latach 2012-2015 

według wybranych działów gospodarki narodowej. 
 
 

Analiza danych statystycznych 
wypadkowości w poszczególnych działach 
gospodarki narodowej, wykazała pojawienie 
się wypadków w dziale handel hurtowy, 
z wyłączeniem handlu pojazdami 
samochodowymi, gdyż w roku 2015 
odnotowano, aż 10 poszkodowanych w tym 
dziale, gdy w latach 2013-2014, w ogóle 
wypadków w tym dziale nie odnotowano. 

Na stałym poziomie utrzymuje się liczba 
poszkodowanych w działach: produkcja 
artykułów spożywczych, uprawy rolne chów 

i hodowla zwierząt, transport lądowy 
i rurociągowy. 
Mimo spadku liczby poszkodowanych z 15 
w roku 2014, do 13 w roku 2015, nadal na 
stosunkowo wysokim poziomie pozostaje 
liczba poszkodowanych, w dziale produkcja 
wyrobów z drewna oraz korka.  
 
Przyczyny wypadków. 
 Analiza przyczyn wypadków przy pracy 
zbadanych w roku 2015, wykazała, że tak 
jak w latach poprzednich, najczęściej do 

3

4

0

4

5

5

7

3

0

5

14

3

17

2

3

2

7

5

6

4

5

0

2

14

15

7

33

4

6

4

6

7

7

6

0

4

15

15

14

1

3

4

4

5

7

7

8

10

11

12

13

13

0 5 10 15 20 25 30 35

Opieka zdrowotna

Uprawy rolne, chów i hodowla

Produkcja artykułów spożywczych

Transport lądowy oraz transport rurociągowy

Leśnictwo i pozyskiwanie drewna

Budownictwo inżynieryjne

Produkcja metalowych wyrobów gotowych

Naprawa, konserwacja maszyn i urządzeń

Handel hurtowy

Magazynowanie

Roboty budowlane specjalistyczne

Produkcja wyrobów z drewna oraz korka

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem
budynków

2015

2014

2013

2012



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OIP SZCZECIN W ROKU 2015 

- 29 - 

wypadków przy pracy dochodziło z powodu 
złej organizacji pracy i czynników ludzkich. 

W roku 2015 stwierdzono w zbadanych 
wypadkach: 
- 306 przyczyn organizacyjnych - (54 %); 
- 200 przyczyny leżące po stronie ludzkiej 

- (35 %); 
- 66 przyczyny techniczne - (11 %). 

Najczęściej do wypadków dochodziło 
w wyniku jednoczesnego zbiegu kilku 
przyczyn, czyli przyczyny organizacyjne, 
ludzkie i techniczne występowały 
jednocześnie. 
Zestawienie przyczyn wypadków ustalonych 
przez inspektorów pracy w latach  
2013-2015 przedstawiono na poniższym 
wykresie..

 

 
 
Wykres 7. Zestawienie przyczyn wypadków ustalonych przez inspektorów pracy 

OIP Szczecin w latach 2012-2015. 
 
Wśród przyczyn organizacyjnych dominują: 
- niewłaściwa ogólna organizacja pracy - 

222 (39%), w tym w szczególności: 
• 39 (7%) - brak nadzoru; 
• 28 (5 %) - brak lub niewłaściwie 

przeprowadzony instruktaż 
stanowiskowy; 

• 19 (3 %) - tolerowanie przez osoby 
sprawujące nadzór, odstępstw od 
przepisów i zasad bhp; 

• 12 (2 %) - brak wymaganych 
uprawnień kwalifikacyjnych; 

• 10 (1,7 %) – niewłaściwy podział 
pracy, niewłaściwe polecenia 
przełożonych; 

• o 7 (1 %) - brak instrukcji obsługi 
maszyn i urządzeń; 

- niewłaściwa organizacja stanowiska 
pracy - 64 (11%), w tym 
w szczególności: 
• 14 (2%) – brak lub niewłaściwe środki 

ochrony zbiorowej; 
• 18 (3%) – brak lub niewłaściwy dobór 

środków ochrony indywidualnej; 
• 9 (1,6%) – nieodpowiednie przejścia 

lub dojścia do stanowisk pracy; 
• 7 (1,3%) – niewłaściwe usytuowanie 

maszyn i urządzeń na stanowisku 
pracy; 

• 5 (0,9%) – nieodpowiednie 
rozmieszczenie i składowanie 
przedmiotów; 

- niewłaściwa eksploatacja maszyny 
i urządzeń technicznych – 20 (3 %). 
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Wśród przyczyn ludzkich przeważa: 
- nieprawidłowe zachowanie się 

pracownika – 68 (12%), w tym, 
spowodowane: 
• 13 (2%) – lekceważeniem zagrożenia, 

brawurą, 
• 15 (3 %) - nieznajomością zagrożenia, 
• 14 (2%) lekceważeniem zasad 

i przepisów bhp; 
• 9 (2%) – niedostateczną koncentracją 

uwagi na wykonywanych 
czynnościach, 

• 10 (2%) – zaskoczeniem 
niespodziewanym wydarzeniem, 

- niewłaściwe samowolne zachowanie się 
pracownika - 56 (10%), w tym: 
• 15 (3%) – przechodzenie 

i przebywanie w miejscach 
niedozwolonych, 

• 11 (2%) – wykonywanie pracy bez 
usunięcia zagrożenia (np.: 
niewyłączenie maszyny); 

• 12 (2%) – wejście, wjechanie 
w obszar zagrożony bez upewnienia 
się, czy nie ma zagrożenia; 

• 5 (1%) – wykonywanie pacy 
niewchodzącej w zakres obowiązków; 

- niewłaściwe posługiwanie się czynnikiem 
materialnym przez poszkodowanego – 
33 (6 %), 

- nieprawidłowości w stosowaniu sprzętu 
ochronnego przez pracownika 9 (2%), 
w tym: 
• 5 (0,9%) nieużywanie przez 

pracownika środków ochrony 
indywidualnej; 

- niewłaściwy stan psychofizyczny 
pracownika, niezapewniający 
bezpiecznego wykonywania pracy – 18 
(3%), w tym: 
• 12 (2%) spowodowany spożyciem 

alkoholu. 
 
Wśród przyczyn technicznych przeważa: 
- niewłaściwy stan techniczny maszyn 

i urządzeń – 11 (2%); 
- brak urządzeń zabezpieczających – 10 

(2%); 
- zastosowanie materiałów o innych 

właściwościach niż wymagane – 7 (1%); 
- niewłaściwa konstrukcja urządzeń 

zabezpieczających – 9 (1,6 %); 
- nieodpowiednia wytrzymałość 

elementów maszyn i urządzeń 
technicznych – 8 (1,4 %); 

- niewłaściwa stateczność czynnika 
materialnego - 7 (1,2 %). 

 
Wydarzenia powodujące uraz. 
Z analizy wydarzeń powodujących uraz 
wynika, że najczęściej do wypadków 
dochodziło w wyniku: 
- upadku osób z wysokości, na niższy 

poziom - 24 (19%); 
- utraty kontroli nad środkami transportu 

lub sprzętem ruchomym – 15 (12%); 
- innego odchylenia do normalnego 

przebiegu pracy – 14 (11%); 
- upadku z góry czynnika materialnego na 

poszkodowanego – 12 (9 %); 
- uszkodzenia, rozerwania czynnika 

materialnego, tworzącego odłamki – 
6 (5%); 

- pochwycenia lub odrzucenia osoby – 
6 (5%); 

- utraty kontroli nad obiektem – 5 (4%); 
 obecności poszkodowanego lub osoby 

trzeciej w strefie zagrożenia – 3 (2%). 
Jak widać z powyższego zestawienia 
najczęściej do wypadków przy pracy 
dochodziło w wyniku upadku pracowników 
z wysokości. W wyniku upadków 
z wysokości najczęściej też dochodziło do 
śmierci pracowników (4 ofiary śmiertelne) 
i ciężkich obrażeń ciała (6 poszkodowanych 
ciężko). Najczęściej do ofiar śmiertelnych 
dochodziło, też w wyniku upadku czynnika 
materialnego z góry i uderzenia pracownika 
(5 ofiar śmiertelnych, 3 poszkodowanych 
ciężko). 
Upadki osób z wysokości, najczęściej miały 
miejsce w sekcjach gospodarki narodowej: 
- budownictwo - 15 (63%); 
- przetwórstwo przemysłowe – 7 (29%). 
Wypadki śmiertelne w wyniku uderzenia 
pracowników przez spadający z góry 
czynnik, najczęściej występowały, 
w działach gospodarki narodowej: 
- rolnictwo i leśnictwo – 2 (uderzenia przez 

ścinane drzewa); 
Najczęściej wypadkom przy pracy ulegali 
pracownicy i osoby świadczące pracę 
o stażu pracy: 
- do 1 roku – 63 poszkodowanych (49%); 
- 1 rok – 21 poszkodowanych (16%); 
- 9 lat i więcej – 13 poszkodowanych 

(10 %). 
Biorąc pod uwagę miejsce wypadku, 
najczęściej do wypadków przy pracy 
dochodziło: 
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- 36 (28%) w miejscach produkcji; 
- 23 (18%) na budowie – obiekty 

w budowie; 
- 15 (12%) na budowie – obiekty burzone, 

remontowane. 
 
Wyniki kontroli 
 W roku 2015 inspektorzy pracy, 
w ramach badania okoliczności i przyczyn 
wypadków przy pracy, zaistniałych 
w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 
r., przeprowadzili 98 kontroli. Jedna kontrola 
zakończyła się sporządzeniem notatki 
służbowej, gdyż kontrolowany 
przedsiębiorca, w trakcie realizowanych 
czynności kontrolnych, stracił statut 
podmiotu podlegającego kontroli 
Państwowej Inspekcji Pracy. 
Przeprowadzone kontrole dotyczyły badania 
wypadków osób ubezpieczonych. Nie 
prowadzono w ww. okresie kontroli 
w związku z wypadkami osób 
niepodlegających ubezpieczeniu 
społecznemu oraz zdarzeniami potencjalnie 
wypadkowymi.  
Ponadto inspektorzy pracy przeprowadzili 
27 kontroli, w zakładach pracy związanych 
z zaistniałymi wypadkami poprzez udział 

w zdarzeniach, np. sprzętu lub 
pracowników, którzy obrażeń nie doznali, 
a także w zakładach, w których zdarzenia 
nie zostały uznane przez zespół 
powypadkowy za wypadek przy pracy. 
 W związku ze stwierdzonymi podczas 
kontroli nieprawidłowościami, inspektorzy 
pracy wydali środki prawne dla ograniczenia 
zagrożeń bezpośrednio związanych 
z badanymi zdarzeniami.  
Wydano: 
- 166 decyzji ogółem, w tym: 
- 128 decyzji pisemnych w 60 nakazach; 
- 38 decyzji ustnych; 
- 5 decyzji ustalenia okoliczności 

i przyczyn wypadków przy pracy; 
- 11 decyzji wstrzymania prac; 
- 19 decyzji wstrzymania eksploatacji 

maszyn i urządzeń; 
- 3 decyzje zakazujące wykonywania prac; 
- 1 decyzję skierowania 1 pracownika do 

innych prac. 
Do pracodawców skierowano 65 wystąpień 
zawierających 206 wniosków, dotyczących 
usunięcia naruszeń prawa, stwierdzonych 
podczas badania okoliczności i przyczyn 
wypadków. 

 

 
 
Wykres 8. Zakres tematyczny decyzji nakazowych i wniosków wydawanych w związku 

z badanymi wypadkami. 
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Wydane przez inspektorów pracy decyzje 
nakazowe dotyczyły głównie: 
- 45 (27%) realizowanych procesów 

technologicznych, w tym: 
• 13 (8%) prac szczególnie 

niebezpiecznych, w tym: 3 braku 
ustalenia wykazu prac szczególnie 
niebezpiecznych, 3 nieokreślenia 
szczegółowych wymagań bhp przy 
realizacji tych prac, 7 niewłaściwego 
zabezpieczenia stanowisk pracy na 
wysokości; 

• 11 (7%) niewłaściwie opracowanych 
instrukcji realizacji procesów 
technologicznych; 

• 11 (7%) prowadzenia robót 
budowlanych bez instrukcji lub 
niezgodnie z instrukcją bezpiecznego 
wykonywania robót; 

• 3 (2%) organizacji stanowisk pracy 
niezgodnie z przepisami bhp 
i zasadami ergonomii; 

- 38 (23%) niewłaściwej eksploatacji 
maszyn i urządzeń technicznych, w tym: 
• 17 (10%) braku lub niewłaściwych 

osłon lub urządzeń ochronnych 
w maszynach i urządzeniach, w tym 
6 przy rusztowaniach; 

• 10 (6%) braku lub niewłaściwie 
opracowanych instrukcji bhp 
dotyczących obsługi maszyn i innych 
urządzeń technicznych; 

• 4 (2,4%) niespełnienia innych 
wymagań minimalnych dla maszyn 
i urządzeń; 

• 2 (1,2%) niewłaściwego stanu 
technicznego wózków jezdniowych 
z napędem silnikowym; 

• 2 (1,2 %) braku okresowych kontroli 
eksploatowanych maszyn; 

• 1 (0,6%) braku urządzeń do 
zatrzymania awaryjnego; 

- 27 (16%) nieprawidłowości w zakresie 
oceny ryzyka zawodowego, w tym: 
• 14 (8%) braku udokumentowanej 

oceny ryzyka zawodowego; 
• 7 (4%) braku okresowej oceny ryzyka 

zawodowego, bądź jej aktualizacji lub 
weryfikacji; 

• 5 (3%) nieuwzględnienia w ocenie 
ryzyka zawodowego wszystkich 
czynników środowiska pracy; 

• 1 (0,6%) niezapoznania pracownika 
z oceną ryzyka zawodowego; 

- 18 (11%) niewłaściwego przygotowania 
pracowników do pracy, w tym: 
• 9 (5%) braku lub niewłaściwych 

szkoleń w zakresie bhp pracowników; 
• 3 (2%) braku lub niewłaściwych 

szkoleń okresowych pracodawców; 
• 2 (1%) braku lub niewłaściwie 

opracowanych programów szkoleń 
pracowników; 

• 2 (1%) braku wstępnych 
profilaktycznych badań lekarskich 
pracowników; 

• 2 (1%) braku uprawnień pracowników 
do obsługi urządzeń poddozorowych; 

- 9 (5%) nieprawidłowości w zakresie 
wyposażenia pracowników w środki 
ochrony indywidualne, w tym; 
• 4 (2,4%) niewyposażenia 

pracowników w odpowiednie środki 
ochrony indywidualnej; 

• 2 (1,2 %) nieodpowiedniego doboru 
środków ochrony indywidualnej; 

• 2 (1,2%) nieprzekazania pracownikom 
instrukcji posługiwania się środkami 
ochrony indywidualnej; 

• 1 (0,6%) nieużywania przez 
pracownika środków ochrony 
indywidualnej (ochron głowy); 

- 9 (5%) w zakresie nieprawidłowości w 
transporcie wewnątrzzakładowym, w 
tym; 

• 3 (2%) niewłaściwego zabezpieczenia 
i oznakowania dróg 
wewnątrzzakładowych; 

• 3 (2%) braku instrukcji bhp przy 
ręcznych pracach transportowych; 

• 2 (1,2%) nieprzystosowania środków 
transportu do przewożenia ludzi 
i ładunków; 

• 1 (0,6%) braku wyposażenia w środki 
do bezpiecznego przemieszczania 
materiałów; 

• 6 (4%) użytkowanych obiektów 
budowlanych, w tym; 

• 2 (1,2%) braku zabezpieczeń 
i oznakowania miejsc 
niebezpiecznych; 

• 2 (1%) niewłaściwych rozwiązań 
technicznych lub niedostosowania 
elementów obiektów i pomieszczeń 
pracy do stosowanych technologii 
i rodzaju wykonywanych prac; 

• 2 (1,2%) braku niezbędnego 
zabezpieczenia i oznakowania strefy 
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niebezpiecznej (miejsc 
niebezpiecznych) na placu budowy; 

- 5 (3%) ustalenia okoliczności i przyczyn 
wypadku przy pracy; 

- 4 (2,4%) niewłaściwej eksploatacji 
urządzeń, instalacji i sieci 
elektroenergetycznych; 

- 2 (1,2%) systemu udzielania pierwszej 
pomocy; 

- 1 (0,6%) założenia rejestru wypadków 
przy pracy; 

- 1 (0,6 %) utworzenia służby BHP; 
- 1 (0,6%) wyznaczenia koordynatora 

BHP. 
Wnioski w wystąpieniach dotyczyły głównie: 
- 67 (33%) realizowanych procesów 

technologicznych i organizacji stanowisk 
pracy, w tym: 
• 16 (8%) organizacji prac szczególnie 

niebezpiecznych, w tym 11 braku 
nadzoru nad organizacją 
i wykonawstwem prac szczególnie 
niebezpiecznych; 

• 11 (5%) nieprzestrzegania przepisów 
bhp przy organizacji stanowisk pracy; 

• 10 (4,9%) nieprawidłowości 
związanych z prowadzeniem 
procesów technologicznych 
w budownictwie, w tym 6 prowadzenia 
robót budowlanych bez instrukcji lub 
niezgodnie z instrukcją bezpiecznego 
wykonywania robót; 

• 6 (3%) niewłaściwego zabezpieczenia 
stanowisk pracy przy wykonywaniu 
prac szczególnie niebezpiecznych; 

• 6 (3%) nieprawidłowości dotyczące 
oznakowania, sygnalizacji miejsca 
wykonywania prac, w tym 4, 
nieprzestrzegania zakazu 
przebywania osób nieuprawnionych 
w strefie bezpośredniego zagrożenia; 

• 4 (2%) nieprzestrzegania ustalonych 
parametrów prowadzenia procesu 
technologicznego; 

• 3 (1,5 %) niewłaściwie opracowanych 
instrukcji prowadzenia procesu 
technologicznego; 

- 46 (22%) nieprawidłowości w zakresie 
przygotowania pracowników do pracy, 
w tym: 
• 16 (8%) niewłaściwie przeprowadzone 

szkolenia wstępne stanowiskowe; 
• 9 (4%) braku lub niewłaściwie 

przeprowadzonych wstępnych 
profilaktycznych badań lekarskich;  

• 9 (4%) nieprawidłowości w zakresie 
uprawnień kwalifikacyjnych 
pracowników do wykonywania pracy; 

• 4 (2%) nieprawidłowości w zakresie 
prowadzenia szkoleń okresowych 
w dziedzinie bhp; 

• 2 (1%) niewłaściwie opracowanych 
programów szkoleń pracowników; 

- 37 (18%) nieprawidłowości przy 
ustalaniu okoliczności i przyczyn 
wypadków przy pracy, w tym: 
• 7 (3%) nieustalenia przyczyn, które 

doprowadziły do wypadku lub 
ustalenie przyczyn nieadekwatnych 
do okoliczności wypadku; 

• 6 (3%) nieprzedstawienia wniosków i 
środków profilaktycznych lub 
przedstawienie wniosków 
nieadekwatnych do przyczyn 
wypadku; 

• 3 (1,5%) nieprawidłowości przy 
powiadamianiu właściwego inspektora 
pracy o zaistnieniu wypadku 
ciężkiego, śmiertelnego lub 
zbiorowego; 

• 2 (1%) uruchomienia maszyny lub 
dokonania zmian w miejscu wypadku 
bez uzyskania zgody inspektora 
pracy; 

- 22 (11%) nieprawidłowości przy 
eksploatacji maszyn i urządzeń, 
mających związek z zaistniałym 
wypadkiem, w tym: 
• 10 (5%) niezgodnego z instrukcją 

użytkowania, eksploatacji maszyn 
i urządzeń; 

• 4 (2%) niewłaściwie opracowanych 
instrukcji obsługi maszyn i urządzeń; 

• 2 (1%) innych nieprawidłowości 
w zakresie osłon i urządzeń 
ochronnych; 

• 2 (1%) nieutrzymywania maszyn 
i urządzeń technicznych w stanie 
sprawności technicznej, 
umożliwiającej bezpiecznie 
użytkowanie; 

• 4 (2%) innych nieprawidłowości 
dotyczących eksploatacji maszyn 
i urządzeń technicznych; 

- 14 (7%) nieprawidłowości w zakresie 
oceny ryzyka zawodowego, dotyczących 
identyfikacji zagrożeń, sposobu 
szacowania ryzyka i wyznaczania 
dopuszczalności ryzyka zawodowego; 
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- 8 (4%) nieprawidłowości w zakresie 
wyposażenia pracowników w odzież 
roboczą i środki ochrony indywidualnej. 

 
W ramach badania wypadków przy pracy 
inspektorzy pracy przeprowadzili 27 kontroli 
w innych zakładach, związanych 
z zaistniałymi wypadkami przy pracy, 
w wyniku których wydali: 
- 21 nakazów na piśmie, zawierających 23 

decyzje pisemne; 
- 9 decyzji ustnych; 
- 20 wystąpień zawierających 28 

wniosków kodowanych tematem 001X. 
Wydano 1 decyzję ustną skierowania 
1 pracownika do innych prac.  
Łącznie w wyniku badania okoliczności 
i przyczyn wypadków przy pracy wydano: 
- 81 nakazów zawierających 151 decyzji 

pisemnych; 
- 47 decyzji ustnych; 
- 85 wystąpień zawierających 234 wnioski. 
Zastosowane ww. środki prawne dotyczyły 
bezpośrednio badanych wypadków przy 
pracy. 
W 3 przypadkach w związku ze 
stwierdzonymi wykroczeniami przeciwko 
prawom pracownika skierowano wnioski do 
sądu o ukaranie osób winnych wykroczeń. 
Ponadto inspektorzy pracy nałożyli łącznie 
71 mandatów karnych w łącznej wysokości 
87 500 zł, zawierających 121 wykroczeń. 
W jednym przypadku inspektor pracy złożył 
zawiadomienie do prokuratury 
o podejrzeniu popełnienia przestępstwa 
z art. 220 k.k., polegającego na narażeniu 
poszkodowanego pracownika na 
bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty 
życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, 
w związku z dopuszczeniem 
poszkodowanego pracownika do prac na 
wysokości bez zabezpieczenia przed 
upadkiem z wysokości. 
W roku 2015 inspektorzy pracy 4 - krotnie 
występowali do Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych o podwyższenie o 100% stopy 
procentowej składki na ubezpieczenie 
wypadkowe na najbliższy rok składkowy, w 
związku ze stwierdzeniem w czasie, co 
najmniej 2 kolejnych kontroli rażącego 
naruszenia przepisów bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 
Trzech z czterech pracodawców 
w stosunku, do których wystąpiono 
o podwyższenie składki na ubezpieczenie 

wypadkowe prowadziło działalność 
w branży budowlanej. Przeprowadzone 
dwukrotnie kontrole na budowach wykazały 
rażące naruszenia przepisów bhp, w tym 
bezpośrednie zagrożenia dla zdrowia i życia 
zatrudnionych pracowników. Inspektorzy 
pracy wydawali decyzje wstrzymania prac, 
bądź skierowania pracowników do 
wykonywania innych prac. 
Podczas kontroli prowadzonych w związku 
z zaistniałymi wypadkami przy pracy 
inspektorzy pracy, udzielili 61 porad 
prawnych oraz 286 porad z zakresu 
technicznego bezpieczeństwa pracy. 
W siedzibie Okręgowego Inspektoratu 
w Szczecinie udzielono 256 porad 
dotyczących wypadków przy pracy w tym: 
241 porad telefonicznych i 15 pisemnych. 
W roku 2015 do Okręgowego Inspektoratu 
Pracy w Szczecinie, wpłynęło 230 pism, 
w tym: 120 z Prokuratury; 109 z Policji; 
1 z Sądu; w których przekazano informacje 
o podjęciu przez te organy czynności 
w sprawach wypadków przy pracy 
i jednocześnie zwrócono się z wnioskiem 
o przesłanie dokumentacji pokontrolnej 
inspektorów pracy. 
W odpowiedzi, po uzyskaniu postanowienia 
prokuratora lub sądu o zwolnieniu 
z obowiązku zachowania tajemnicy 
zawodowej, przesłano kopie 75 
dokumentacji pokontrolnych inspektorów 
pracy, dotyczących wypadków, w tym: 
- do Prokuratury 56 dokumentacji, 
- do Policji 17 dokumentacji, 
- do Sądu 1 dokumentację; 
- do ZUS 1 dokumentację. 
W ramach współpracy z organami ścigania, 
inspektorzy pracy 7 razy występowali do 
Prokuratury o wgląd do dokumentacji 
związanej z wypadkiem, dotyczącej, m.in. 
opinii rzeczoznawców i ekspertów, wyników 
sekcji zwłok lub zapoznania się 
z przesłuchaniami świadków. 
 W związku z trzema zaistniałymi 
wydarzeniami wypadkowymi do 207 
pracodawców wysłano pisma prewencyjne. 
W pismach prewencyjnych poinformowano 
pracodawców o okolicznościach 
i przyczynach wypadków, w celu podjęcia 
przez pracodawców działań 
profilaktycznych dla uniknięcia podobnych 
zagrożeń.  
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Uzyskane efekty. 
 Na dzień 31.12.2015 r. pracodawcy 
wykonali łącznie 70 wydanych decyzji 
pisemnych, dotyczących zaistniałych 
wypadków, co poprawiło warunki pracy 606 

pracownikom oraz wykonano 109 wniosków 
zawartych w wystąpieniach (53%), co 
poprawiło warunki bezpieczeństwa pracy 
dla 1207 pracowników (liczonych tyle razy, 
ile środków prawnych dla nich wydano). 

 
 
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 pracy 
dotychczas pominiętych. 

23 355 

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

14 289 

3 Zabezpieczono, przed upadkiem pracowników, 
stanowiska pracy zorganizowane na wysokości. 7 205 

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

7 191 

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

3 167 

6 Eksploatowane w zakładach maszyny wyposażono 
w osłony i urządzenia ochronne. 12 58 

7 Wyeliminowano nieprawidłowości w zakresie 
prowadzenia szkoleń pracowników w dziedzinie bhp. 20 54 

8 Opracowano instrukcje bezpiecznego wykonywania 
robót budowlanych i zapewniono zgodną z instrukcją 
realizację robót budowlanych. 

7 43 

9 Wyeliminowano nieprawidłowości w zakresie 
wyposażenia pracowników w środki ochrony 
indywidualnej.  

11 41 

10 Podjęto działania w celu ustalenia przyczyn 
wypadków adekwatnych do okoliczności 
i zastosowano odpowiednie środki profilaktyczne 
eliminujące lub redukujące zagrożenia. 

15 24 

11 Uwzględniono w programach szkoleń w dziedzinie 
bhp, zagrożenia związane z zaistniałymi wypadkami. 3 16 

12 Zapewniono zgodną z instrukcją użytkowania 
eksploatację maszyn. 4 8 

13 Obsługę urządzeń poddozorowych, transportowych 
oraz obsługę pilarek stosowanych przy wycince drzew 
powierzono pracownikom posiadającym odpowiednie 
uprawnienia kwalifikacyjne. 

6 6 

14 Sporządzono protokoły powypadkowe 2 3 
 

 W roku 2015 przeprowadzono kontrole 
zakładów, w których w roku 2014 doszło do 

wypadków śmiertelnych przy pracy. Celem 
kontroli było wyegzekwowanie skutecznych 
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środków korekcyjnych, spójnych z oceną 
ryzyka zawodowego dla prac, podczas 
których doszło do wypadków śmiertelnych, 
zapobiegających zaistnieniu podobnych 
wypadków w przyszłości. W sumie na 
terenie właściwości Okręgowego 
Inspektoratu Pracy w Szczecinie, kontrolami 
objęto 10 pracodawców, u których 
wydarzyły się wypadki śmiertelne przy 
pracy. Kontrole 3 pracodawców, w tym 
zakresie przekazano do innych Okręgowych 
Inspektoratów Pracy, właściwych ze 
względu na siedzibę pracodawcy. 
 W wyniku przeprowadzonych kontroli 
ustalono, że 9 z 10 kontrolowanych 
pracodawców podjęło odpowiednie środki 
profilaktyczne dla wyeliminowania lub 
ograniczenia zagrożeń. U jednego 
pracodawcy doszło do wypadku w tych 
samych okolicznościach, jak w przypadku 
wypadku śmiertelnego, jednakże ten 
wypadek nie był tak tragiczny w skutkach. 
Inspektorzy pracy, w wyniku kontroli u ww. 
pracodawców wydali 6 pisemnych nakazów 
zawierających 12 decyzji oraz 4 decyzje 
ustne. Skierowali do 5pracodawców 
wystąpienia zawierające 12 wniosków. 
W 1 przypadku inspektor pracy wszczął 

postępowanie o wykroczenia przeciwko 
prawom pracownika, nakładając w drodze 
postępowania mandatowego grzywnę 
w wysokości 1500 zł.  
 Ponadto inspektorzy pracy w roku 2015 
przeprowadzili u 155 pracodawców 164 
kontrole, których celem było sprawdzenie 
przestrzegania przepisów prawa pracy, 
dotyczących prowadzenia postępowania 
powypadkowego oraz sprawdzenie 
prawidłowości podejmowanych przez 
pracodawców działań profilaktycznych po 
zaistniałych wypadkach i poprawności 
aktualizacji oceny ryzyka zawodowego. 
Sprawdzano, czy pracodawca powołał 
w związku z zaistniałym wypadkiem zespół 
powypadkowy, czy skład zespołu 
powypadkowego był prawidłowy, sposób 
badania przez zakładowe zespoły 
okoliczności i przyczyn zaistniałych 
zdarzeń, prawidłowość oceny dowodów 
zebranych przez zespoły powypadkowe 
w związku z wypadkiem, terminowość 
sporządzania dokumentacji powypadkowej 
oraz prawidłowość ustalania i wdrażania 
przez pracodawców wniosków 
profilaktycznych.  
 

 
 
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 Wyeliminowano nieprawidłowości w zakresie ustalania 
przyczyn i okoliczności wypadków poprzez 
zobowiązanie zespołów powypadkowych do 
dokonywania oględzin miejsca wypadku, uzyskiwania 
informacji od świadków i biegłych itp. 

46 2618 

2 Zapewniono, zgodny z przepisami prawa skład 
zespołów powypadkowych.  

18 2533 

3 Zobowiązano zespoły powypadkowe do ustalanie 
rzeczywistych przyczyn wypadków przy pracy. 

39 435 

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

23 410 
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Lp. Uzyskane efekty 

Liczba 
zakładów, 
w których 
uzyskano 

efekty 

Liczba 
pracowników, 
których efekt 

dotyczył 

5 Zaprowadzono rejestry wypadków przy pracy, 
zarejestrowano wypadki dotychczas nie ujęte w 
rejestrach. 

31 203 

6 Pracodawcy zobowiązali się do zapewnienia 
niezwłoczne przystępowanie przez zespoły 
powypadkowe do ustalania okoliczności i przyczyn 
wypadków 

24 83 

7 Zastosowano wnioski profilaktyczne zaproponowane 
przez zespoły powypadkowe 

7 53 

8 Zobowiązano pracodawców do przestrzegania 
terminów zatwierdzania protokołów powypadkowych. 

12 27 

9 Sporządzono protokoły ustalenia okoliczności i 
przyczyn wypadku lub ponownie na wniosek 
inspektora ustalono przyczyny i okoliczności wypadku 

4 7 

10 Pracodawcy zobowiązali się do niezwłocznego 
powiadamiania OIP o wypadkach ciężkich, 
śmiertelnych i zbiorowych 

4 5 

 
 

W ramach kontroli sprawdzono 550 
dokumentacji powypadkowych, w tym 48 
dokumentacji ze zdarzeń nieuznanych za 
wypadki przy pracy.  
 W wyniku przeprowadzonych kontroli 
inspektorzy pracy wydali 14 nakazów 
zawierających 17 decyzji pisemnych oraz 
10 decyzji ustnych. 
Do pracodawców skierowali 173 
wystąpienia, zawierające 348 wniosków 
zobowiązujących do wyeliminowania 

nieprawidłowości w postępowaniu 
powypadkowym. 
Na dzień sporządzania informacji zbiorczej 
pracodawcy wykonali 12 z 17 wydanych 
pisemnych decyzji nakazowych (71%) oraz 
248 z 348 wydanych wniosków (71%.) 
zawartych w wystąpieniach. Wykonane 
decyzje nakazowe dotyczyły 166 
pracowników, a wykonane wnioski 3985 
pracowników. 
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3.2. CHOROBY ZAWODOWE 
 
 
 Według statystyk Zachodnio-
pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego 
Inspektora Sanitarnego w Szczecinie, 
w województwie zachodniopomorskim, 
w roku 2015 stwierdzono 65 chorób 

zawodowych. W porównaniu z rokiem 
2014 stwierdzono o 15 przypadków chorób 
zawodowych mniej, co stanowi blisko 19% 
spadek.  
 

 
 
Tabela 3. Zestawienie chorób zawodowych w latach 2014-2015. 
 

Rodzaj choroby 2014 2015 

Choroby zakaźne lub pasożytnicze 31 33 

Przewlekłe choroby narządu głosu spowodowane nadmiernym 
wysiłkiem głosowym, trwającym, co najmniej 15 lat 

8 7 

Przewlekłe choroby układu ruchu wywołane sposobem wykonywania 
pracy 

6 7 

Przewlekłe choroby obwodowego układu nerwowego wywołane 
sposobem wykonywania pracy 

9 5 

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 

Astma oskrzelowa 3 2 

Choroby skóry 3 2 

Nowotwory złośliwe powstałe w następstwie działania czynników 
występujących w środowisku pracy, uznanych za rakotwórcze u ludzi 

2 2 

Choroby opłucnej lub osierdzia wywołane pyłem azbestu 4 1 

Zespół wibracyjny 2 1 

Choroby układu wzrokowego wywołane czynnikami fizycznymi, 
chemicznymi lub biologicznymi 

2 1 

Alergiczny nieżyt nosa 5 0 

Zatrucia ostre albo przewlekłe lub ich następstwa wywołane przez 
substancje chemiczne 

1 0 

Pylice płuc 1 0 

RAZEM 80 65 

 
 

Podobnie, jak w latach ubiegłych, do 
najczęściej stwierdzanych w województwie 
zachodniopomorskim chorób zawodowych 
należały choroby zakaźne lub pasożytnicze 
– 33 przypadki (51%). W roku 2014, 
stwierdzono 31 przypadków tego typu 
chorób, co wówczas stanowiło 39% ogólnej 
liczby chorób zawodowych. 
 Wśród chorób zakaźnych lub 
pasożytniczych, podobnie jak w latach 
ubiegłych, dominowała borelioza. W roku 

2015, stwierdzono 32 przypadki boreliozy, 
co stanowi 97% ogólnej liczby chorób 
zakaźnych lub pasożytniczych. W roku 
2014, stwierdzono 28 przypadków 
boreliozy, co stanowiło 90% ogółu chorób 
zakaźnych lub pasożytniczych. 
Największą liczbę przypadków boreliozy 
stwierdzono u pracowników usług leśnych – 
14 przypadków (42%).  
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Kolejnymi, najczęstszymi pod względem 
zapadalności grupami chorób zawodowych 
były:  
- przewlekłe choroby układu ruchu 

wywołane sposobem wykonywania pracy 
– 7 przypadków (11% ogółu chorób 
zawodowych); 

- przewlekłe choroby narządu głosu 
spowodowane nadmiernym wysiłkiem 
głosowym, trwającym, co najmniej 15 lat 
- również 7 przypadków (11%); 

- przewlekłe choroby obwodowego układu 
nerwowego wywołane sposobem 
wykonywania pracy – 5 przypadków 
(8%); 

- 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, obliczony jako średnia 
arytmetyczna dla częstotliwości 
audiometrycznych 1,2 i 3 kHz – 4 
przypadki (6%). 

W roku 2015, podobnie jak w roku 2014 nie 
odnotowano żadnego przypadku 
zachorowania na WZW typu C. 
Odnotowano, natomiast jeden przypadek 
zachorowania na WZW typu B. Nie 
odnotowano także przypadków 
zachorowania na gruźlicę. 
Ponadto stwierdzono identycznie, jak 
w roku 2014 dwa przypadki choroby 
zawodowej powstałej w następstwie 
działania czynników występujących 
w środowisku pracy, uznanych za 
rakotwórcze u ludzi.  
Na podkreślenie zasługuje zmniejszenie 
liczby chorób zawodowych opłucnej lub 
osierdzia wywołanych pyłem azbestu, z 4 w 
roku 2014, do 1 w roku 2015 i brak 
zachorowań na alergiczny nieżyt nosa, gdy 
w roku 2014 stwierdzono 5 takich 
przypadków. 
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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 przy remoncie dróg 
oraz obiektów mostowych. Podczas 
czynności kontrolnych w sposób szczególny 
skoncentrowano się na zagadnieniach 

związanych z bezpieczeństwem pracy na 
wysokości w tym z rusztowań, przy 
wykonywaniu prac ziemnych, przy 
wykonywaniu prac remontowych dróg 
i obiektów mostowych. 
 
Kontrole obiektów kubaturowych. 
 
Na terenie województwa 
zachodniopomorskiego przeprowadzono 
178 kontroli na 78 budowach związanych ze 
wznoszeniem lub remontem obiektów 
budowlanych. 

 

 
 
Wykres 9. Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości przy wykonywaniu robót 

kubaturowych. 
 

Najczęściej występującymi nieprawidło-
wościami na placach budów były: brak 
zastosowania na stanowiskach pracy 
środków ochrony zbiorowej 
zabezpieczających przed upadkiem 
z wysokości, brak zabezpieczenia osób 
pracujących na wysokości przed upadkiem 
za pomocą środków ochrony indywidualnej, 
brak wydzielenia i oznakowania stref 
niebezpiecznych, niewłaściwa ochrona 
przeciwporażeniowa dla instalacji 
i urządzeń elektrycznych, w tym brak 
zabezpieczenia przewodów przed 
uszkodzeniem mechanicznym. Stwierdzono 
także brak zabezpieczenia przejść i dojść 
do stanowisk pracy przed upadkiem osób 
z wysokości, brak zabezpieczenia otworów 

w stropach i ścianach zewnętrznych, 
a także brak poręczy ochronnych na 
rusztowaniu przy pomostach roboczych. 
Sytuacje te stwarzały bezpośrednie 
zagrożenia dla życia i zdrowia osób 
pracujących. 
Szczegółowe dane o wynikach kontroli 
w latach 2014-2015 przedstawia załącznik 
nr 2. 
 W celu niezwłocznego usunięcia 
zagrożeń wydano 622 decyzje ustne, 783 
decyzje pisemne, a do pracodawców 
skierowano 92 wnioski w wystąpieniach. 
Dla natychmiastowego usunięcia 
bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia 
pracowników wydano 106 decyzji 
wstrzymania prac oraz 29 decyzji 
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skierowania do innych prac pracowników, 
którzy nie zostali wyposażeni lub nie 
stosowali wymaganych środków ochrony 
indywidualnej, albo nie posiadali 
wymaganych uprawnień kwalifikacyjnych do 
wykonywania określonych prac.  
 Za wykroczenia przeciw prawom 
pracownika 69 osób ukarano osoby winne 
mandatami w łącznej wysokości 78 000 zł, 
a za naruszenia mniejszej wagi 
zastosowano środki wychowawcze 
w stosunku do 48 osób. 
 O wynikach kontroli zawiadamiano inne 
organy, zgodnie z ich kompetencją: Urząd 
Dozoru Technicznego - 4 pisma informujące 

o eksploatacji urządzeń poddozorowych 
bez wymaganej decyzji; Policję – 1 pismo 
o prowadzeniu nielegalnej działalności 
gospodarczej, tj. bez wpisu do Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej; ZUS - 4 pisma informujące 
o nieterminowym zgłoszeniu 
zleceniobiorców do obowiązkowych 
ubezpieczeń społecznych oraz o zawieraniu 
umów o dzieło zamiast umów zleceń; 
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy - 
o wystawianiu orzeczeń lekarskich przez 
lekarza niefigurującego w rejestrze lekarzy 
uprawnionych do badań profilaktycznych. 

 

 

fot. 
Pracownik wykonujący prace zbrojarskie 
przy samej krawędzi stropu na 12 
kondygnacji (około 36 m nad poziomem 
terenu) bez zabezpieczeń przed upadkiem 
z wysokości. 

 

 
Wykonanie 440 decyzji pisemnych oraz 56 
wniosków zawartych w wystąpieniach 
inspektorów pracy poprawiło w sposób 
trwały warunki pracy dla 4119 pracowników 
(liczonych tyle razy, ile razy badany 
problem ich dotyczył). Decyzje i wnioski 
dotyczyły, między innymi: procesów 
technologicznych - 1387 pracowników 
(zrealizowano 56,3% ogółu wydanych 
w tym zakresie decyzji i 43,8% ogółu 
wniosków), zaplecza higieniczno-
sanitarnego - 269 pracowników (55,6% 
decyzji), urządzeń energetycznych, w tym 
zabezpieczenia przewodów przed 
uszkodzeniem mechanicznym - 548 
pracowników (64% decyzji, 100% 
wniosków), przygotowania do pracy - 316 
pracowników (58% decyzji, 
53,9% wniosków), maszyn i urządzeń 
technicznych, w tym rusztowań i drabin - 
637 pracowników (88,2% decyzji, 75% 
wniosków). Wykonanie 612 decyzji ustnych 
przyczyniło się do zlikwidowania 
bezpośrednich zagrożeń na konkretnej 

budowie, wpłynęło więc w sposób doraźny 
do poprawy bezpieczeństwa dla 4060 osób 
pracujących. 
 
Kontrole przy budowie i remontach dróg. 
 
Przeprowadzono 30 kontroli na 17 
placach budów, w tym 3 kontrole przy 
wykonywaniu robót mostowych i 14 kontroli 
przy wykonywaniu robót drogowych. 
 Najczęściej występującymi nieprawidło-
wościami przy budowie i remontach dróg 
były: brak wydzielenia i oznakowania stref 
niebezpiecznych, brak zabezpieczania 
ścian wykopu przed osunięciem, 
składowanie urobku i materiałów w strefie 
klina naturalnego odłamu, brak 
zastosowania na stanowiskach pracy 
środków ochrony zbiorowej 
zabezpieczających przed upadkiem 
z wysokości, brak zabezpieczenia otworów 
studni przed możliwością wpadnięcia do 
nich przez osoby, brak poręczy ochronnych 
na rusztowaniu przy pomostach roboczych. 
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Wykres 10. Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości przy wykonywaniu robót drogowych 

i mostowych. 
 
 W wyniku kontroli wydano 72 decyzje 
ustne, 94 decyzje pisemne oraz 9 wniosków 
w wystąpieniach. W celu natychmiastowego 
usunięcia bezpośrednich zagrożeń dla życia 
i zdrowia pracowników wydano 7 decyzji 
wstrzymania prac oraz 11 decyzji 
skierowania do innych prac 10 
pracowników, którzy nie zostali wyposażeni 
lub nie stosowali wymaganych środków 
ochrony indywidualnej, albo nie posiadali 
wymaganych uprawnień kwalifikacyjnych do 
wykonywania określonych prac.  
 Osoby winne popełnienia wykroczeń 
przeciwko prawom pracowniczym ukarano 

11 mandatami na łączną kwotę 11 000 zł. 
Za naruszenia mniejszej wagi w stosunku 
do 7 osób zastosowano środki 
wychowawcze. W jednym przypadku 
powiadomiono właściwego starostę 
o podjęciu pracy przez osobę 
zarejestrowaną jako bezrobotna, z prawem 
do zasiłku. W wyniku zawiadomienia 
powiatowy urząd pracy uchylił decyzję 
o przyznaniu zasiłku i statusu osoby 
bezrobotnej, a także orzekł o zwrocie 
nienależnie pobranego świadczenia.  
 

 

 

fot. 
Pracownik wykonujący pracę w wykopie 
o pionowych ścianach niezabezpieczonych 
przed osunięciem (dodatkowo naziom 
wykopu obciążony ruchem ulicznym). 

 
Wykonanie 69 decyzji pisemnych oraz 

4 wniosków z wystąpień inspektorów pracy 
poprawiło w sposób trwały warunki pracy 
dla 490 pracowników. Zrealizowane decyzje 
i wnioski dotyczyły między innymi: 

procesów technologicznych – 196 
pracowników (80% ogółu wydanych w tym 
zakresie decyzji, 100% ogółu wydanych 
w tym zakresie wniosków w wystąpieniach), 
przygotowania do pracy - 48 pracowników 
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(59% decyzji, 43% wniosków), zaplecza 
higieniczno-sanitarnego – 95 pracowników 
(75% decyzji), urządzeń energetycznych – 
29 pracowników (100% decyzji), obiektów 
i pomieszczeń pracy w budownictwie – 114 
pracowników (85% decyzji). 
Wykonanie 72 decyzji ustnych usunęło 
bezpośrednie zagrożenia na placach budów 
i wpłynęło na doraźną poprawę 
bezpieczeństwa dla 445 pracowników. 
Szczegółowe dane o wynikach kontroli 
w latach 2014-2015 przedstawia załącznik 
nr 3. 
 
 
4.1.2. Bhp przy wykonywaniu robót 

budowlanych – zagrożenia 
w miejscach publicznych 
i kontrole krótkie. 

 
 Głównym celem kontroli była 
natychmiastowa eliminacja nieprawidło-
wości stwarzających bezpośrednie 
zagrożenie dla zdrowia i życia, zarówno 
osób wykonujących pracę, jak i osób 
postronnych, np. przechodniów, 
uczestników ruchu drogowego, czy 
mieszkańców w miejscach, w których 
prowadzone były prace remontowo-
budowlane. Znaczną cześć kontroli 
prowadzono interwencyjnie, w związku 
z informacjami przekazywanymi przez 
osoby fizyczne i instytucje 
o zaobserwowanych zagrożeniach.  
Przeprowadzono 216 kontroli w 208 
podmiotach.  
 Stwierdzane nieprawidłowości 
najczęściej miały charakter powtarzalny 
i dotyczyły: wykonywania robót na 
wysokości na stanowiskach pracy 
niezabezpieczonych środkami ochrony 
zbiorowej oraz bez wydania pracownikom 
lub też nie stosowania przez nich środków 
ochrony indywidualnej, zabezpieczających 
przed upadkiem z wysokości; nie 
wygrodzenia i nieoznakowania stref 
niebezpiecznych, zagrażających upadkiem 
przedmiotów z góry w miejscu wykonywania 

robót budowlanych, a także niewykonania 
lub niewłaściwego wykonania daszków 
ochronnych nad wejściem do wznoszonych 
lub remontowanych obiektów, np. przy 
wejściach do klatek schodowych budynków 
mieszkalnych. 
Stwierdzano także niezgodne ze sztuką 
budowlaną i dokumentacją montażu 
wykonywanie rusztowań budowlanych, 
w tym niestabilnie posadowionych, 
odsuniętych od wznoszonych obiektów, 
niezakotwionych, nieposiadających pełnych 
podestów roboczych i pionów 
komunikacyjnych, nieposiadających 
balustrad na podestach roboczych. Często 
rusztowania budowały osoby nieuprawnione 
– nieposiadające wymaganych kwalifikacji. 
Ponadto stwierdzano brak odbioru 
rusztowań przez osoby uprawnione, 
zgodnie z przepisami budowlanymi. 
 W wyniku kontroli wydano 760 decyzji 
nakazowych, dotyczących 1421 
pracowników, w tym 531 decyzji ustnych 
i 229 decyzji pisemnych. Do pracodawców 
skierowano 56 wniosków w wystąpieniach. 
Wśród decyzji ustnych większość, bo ponad 
67% stanowiły decyzje wstrzymania prac 
i wstrzymania eksploatacji maszyn oraz 
urządzeń technicznych, a także skierowania 
pracowników do innych prac. Ich celem było 
natychmiastowe usunięcie bezpośredniego 
zagrożenie życia i zdrowia osób 
wykonujących pracę i osób postronnych.  
 Za wykroczenia, szczególnie 
stwarzające zagrożenia ukarano mandatami 
99 osób na łączną kwotę 103 700 zł. Wobec 
92 osób, za wykroczenia mniejszej wagi 
zastosowano środki wychowawcze. 
 W sytuacji, gdy w wyniku realizacji 
decyzji nakazowych doraźnie zlikwidowano 
zagrożenia, ale istniała możliwość, że 
powtórzą się one na budowie, 
przeprowadzano w krótkim czasie 
rekontrole. Przeprowadzono 21 rekontroli. 
Stwierdzono, że realizacja 100% wcześniej 
wydanych decyzji skutecznie wyeliminowała 
zagrożenia na kontrolowanych budowach. 
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fot. 
Pracownik przetransportowany w koszu 
podnośnika na komin czeka na materiał 
(wkład kominowy). Brak środków ochrony 
zbiorowej i środków ochrony indywidualnej 
zabezpieczających przed upadkiem. 

 

 

fot. 
Rusztowanie, z którego wykonywano pracę 
– brak pełnego pomostu roboczego, brak 
barier ochronnych. 

 
Efekty osiągnięte przez pracodawców po 
wykonaniu wydanych środków prawnych 
były następujące: 
- 114 decyzji dotyczących 379 osób - 
wykonanie na stanowiskach pracy 
zlokalizowanych na wysokości skutecznych 
środków ochrony zbiorowej 
zabezpieczających przed upadkiem lub 
wyposażenie pracowników w środki 
ochrony indywidualnej zabezpieczających 
przed upadkiem z wysokości oraz 
egzekwowanie stosowania tych środków;  
- 54 decyzji dla 125 osób - całkowity 
demontaż rusztowań niespełniających 
wymagań minimalnych (głównie rusztowań 
typu Warszawa) lub dostosowanie 
ustawionych rusztowań do wymogów 
bezpieczeństwa i higieny pracy, poprzez 
wykonanie poręczy ochronnych, pełnych 
pomostów roboczych, bezpiecznej 
komunikacji pionowej, zakotwień 
i właściwych posadowień rusztowań; 

- 50 decyzji dla 183 osób - oznakowanie 
i zabezpieczenie stref niebezpiecznych, 
w tym zagrażających upadkiem 
przedmiotów z góry na pracowników i osoby 
postronne. 
Ponadto zabezpieczono ściany wykopów 
przed możliwością obsunięcia się gruntu, 
zapewniono nadzór nad wykonywaniem 
prac szczególnie niebezpiecznych, 
odsunięto od wykonywania prac osoby 
nieposiadające wymaganych uprawnień 
kwalifikacyjnych - głównie montażystów 
rusztowań i skierowano te osoby na 
szkolenia w celu uzyskania uprawnień. 
 W ocenie inspektorów pracy przyczyn 
stwierdzanych na budowach 
nieprawidłowości jest wiele. Główną 
przyczyną jest nieprzeznaczanie 
dostatecznych środków finansowych, 
szczególnie przez małe podmioty, na 
poprawę warunków pracy oraz 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
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Szczególnym problemem jest tu zakup 
środków ochrony indywidualnej, 
zabezpieczających przed upadkami 
i rusztowań budowlanych 
wykorzystywanych do robót remontowych, 
murowych, dekarskich. W większości 
przypadków w zakładach małych do 
wykonywania prac na wysokości 
wykorzystywane są wyeksploatowane, 
często uszkodzone ramy rusztowań typu 
„Warszawa”, dla których brak jest 
właściwego osprzętu w postaci pomostów 
roboczych i pionów komunikacyjnych. 
Pracodawcy stwierdzają, że nie stać ich na 
zakup środków ochrony indywidualnej, 
a także nowych rusztowań, czy 
wypożyczanie rusztowań sprawnych 
technicznie, głównie ze względu na tzw. 
„zatory płacowe”, czyli niewywiązanie się 
inwestorów w ustalonych terminach 
z wypłaty wynagrodzeń za wykonaną pracę.  
 Ważną przyczyną nieprawidłowości jest 
brak na rynku pracy osób przygotowanych 
zawodowo do wykonywania prac 
w budownictwie. Pracodawcy w przypadku 
wygrania większego przetargu na 
wykonanie prac budowlanych w sytuacji 
konieczności zwiększenia zatrudnienia, 
posiłkują się często osobami 
przypadkowymi, które nie posiadają żadnej 
wiedzy związanej z wykonywaniem prac 
budowlanych, a tempo prac nie pozwala na 
ich właściwe przyuczenie. Osoby takie 
bezpośrednio po zatrudnieniu kierowane są 
do wykonywania prac szczególnie 
niebezpiecznych, a dodatkowo 
wykonywanych bez nadzoru, nie mając 
wiedzy o sposobach ochrony przed 
zagrożeniami występującymi na budowie. 
 Innym problemem, stanowiącym źródło 
zagrożeń jest prowadzenie działalności 
gospodarczej związanej z budownictwem 
przez osoby nieposiadające wykształcenia 
budowlanego i niezatrudniające do 
sprawowania nadzoru osób posiadających 
takie wykształcenie. Następuje tu często 
kumulacja braku odpowiedniej wiedzy 
teoretycznej i praktycznej, co do sposobu 
bezpiecznego wykonywania prac, zarówno 
przez osoby sprawującej nadzór, jak i przez 
pracowników. Zdarzają się przypadki 
formułowania przez pracowników pytań 
i kierowania ich do inspektora, np. 
w sytuacji wykonywania prac na wysokości 
bez żadnych zabezpieczeń: „co jest w tym 

nieprawidłowego”. Świadczy to o braku 
podstawowej wiedzy z zakresu 
bezpieczeństwa i braku świadomości ryzyka 
występującego podczas prac budowlanych 
przez osoby pracujące. Stwierdzić należy, 
że nadal w budownictwie, szczególnie 
w grupie małych pracodawców występuje 
niska kultura prowadzenia prac w sposób 
bezpieczny. Z kolei pracownicy, przy braku 
skutecznego nadzoru i w warunkach 
tolerowania przez nadzór niewłaściwych 
metod pracy, nie zwracają uwagi na 
bezpieczny sposób prowadzenia prac, 
lekceważąc - często nieświadomie, 
występujące zagrożenia. 
 
 
4.1.3. BHP w zakładach produkcji 

prefabrykatów budowlanych 
i cegielniach. 

 
 Celem kontroli było zapewnienie 
osobom pracującym w przemyśle 
materiałów budowlanych bezpiecznych 
i higienicznych warunków pracy. 

Kontrole przeprowadzono w zakładach 

posiadających siedziby w województwie 
zachodniopomorskim oraz 
w przedsiębiorstwach, które na terenie 
naszego województwa posiadają tylko filie - 
zakłady produkcyjne. Sprawdzano, czy 
pracodawcy wywiązali się z obowiązków 
określonych przepisami bhp, a także 
przepisami o dozorze technicznym 
w zakresie uzyskania decyzji 
o dopuszczeniu urządzeń do eksploatacji. 
Zakresem kontroli objęto również wypadki 
przy pracy zaistniałe w tych zakładach.  
Kontrolami objęto 10 pracodawców, którzy 
zatrudniali łącznie 178 pracowników. 
 Najistotniejsze nieprawidłowości 
dotyczyły niewłaściwej eksploatacji maszyn 
i urządzeń technicznych, w szczególności 
braku osłon i zabezpieczeń, a także 
uchybień dotyczących elementów 
sterowniczych. Kontrole wykazały ponadto: 
brak wyznaczenia i oznakowania dróg 
wewnątrzzakładowych oraz ustalenia zasad 
ruchu na tych drogach, w tym określenia 
max dopuszczalnej prędkości dla pojazdów; 
brak zabezpieczenia i oznakowania miejsc 
niebezpiecznych; brak instrukcji 
dotyczących magazynowania i składowania 
materiałów, a także nieprawidłowości 
dotyczące stanu technicznego 
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i wyposażenia pomieszczeń higieniczno-
sanitarnych. Stwierdzono także 
dopuszczanie części pracowników do 
wykonywania pracy bez szkoleń wstępnych 
stanowiskowych i szkoleń okresowych oraz 
bez profilaktycznych badań lekarskich oraz 
niepełną ocenę ryzyka zawodowego. 
W szczególności, co najistotniejsze - brak 
identyfikacji zagrożeń występujących przy 
pracach związanych z produkcją 
prefabrykatów budowlanych. 
 W wyniku kontroli wydano 94 decyzje 
pisemne, w tym 3 nakazy zawierające 
wyłącznie 7 decyzji wstrzymania 
eksploatacji maszyn oraz skierowano 21 
wniosków w wystąpieniach. Za stwierdzone 
wykroczenia 1 osobę ukarano mandatem 
w wysokości 1000 złotych, a w stosunku do 
2 osób zastosowano środki odziaływania 
wychowawczego. 
 Przyczyny nieprawidłowości w ocenie 
inspektorów pracy wynikają głównie z braku 
lub niewłaściwego nadzoru ze strony 
pracodawców nad pracami przy użyciu 
maszyn i urządzeń technicznych. Tolerują 
nie tylko wykonywanie pracy niezgodnie 
z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa 
pracy, ale także niezgodne 
z obowiązującymi - zakładowymi 
instrukcjami bezpieczeństwa i higieny 
pracy. Ponadto sami pracownicy 
niesumiennie wykonują swoje obowiązki. 
Nie dbają o powierzony im sprzęt, nie 
zgłaszają faktu niesprawności, czy awarii 
w elementów bezpieczeństwa. 
 Pracodawcy zrealizowali decyzje 
nakazowe w 72%, w efekcie czego, m.in.: 
• w 5 podmiotach zapewniono właściwy 

stan techniczny maszyn, w tym 
4 maszyn względem których wydano 
decyzje wstrzymania eksploatacji, 

• w 5 podmiotach oceniono 
i udokumentowano ryzyko zawodowe na 
stanowiskach przy produkcji 
prefabrykatów budowlanych,  

• w 4 podmiotach pracodawcy poprawili 
warunki korzystania z pomieszczeń 
higieniczno-sanitarnych,  

• w 3 podmiotach zapewniono 
pracownikom dostęp do informacji, w tym 
pisemnych instrukcji bezpiecznego 
wykonywania pracy, 

• w 2 podmiotach oznakowano znakami 
i barwami bezpieczeństwa miejsca 
niebezpieczne, 

• w 2 podmiotach opracowano instrukcje 
bhp przy magazynowaniu produktów 
i materiałów, z określeniem miejsca, 
sposobu i dopuszczalnej wysokości 
składowania, 

• w 2 podmiotach ustalono zasady ruchu 
na drogach wewnątrzzakładowych, 
w tym dopuszczalne prędkości wózków 
jezdniowych, 

• w 2 podmiotach założono rejestry 
kontroli wózków jezdniowych 
podnośnikowych, 

• w 2 podmiotach poddano 
profilaktycznym badaniom lekarskim 
pracowników zatrudnionych przy 
produkcji, 

• w 2 podmiotach poddano pracowników 
szkoleniu wstępnemu – instruktażowi 
stanowiskowemu i szkoleniu 
okresowemu. 

 
 
4.1.4. BHP przy budowie i eksploatacji 

sieci i instalacji gazowych gazu 
ziemnego. 

 
 Celem kontroli była poprawa 
bezpieczeństwa i warunków pracy osobom 
pracującym przy budowie, rozbudowie 
i eksploatacji sieci i instalacji przesyłowych 
gazu ziemnego oraz ocena przestrzegania 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy realizacji prac gazoniebezpiecznych 
i niebezpiecznych. 
Kontrolami objęto firmy podwykonawcze, 
pracujące na zlecenie operatora 
gazociągów przesyłowych. 
Przeprowadzono 2 kontrole 
u 2 pracodawców, posiadających siedziby 
poza właściwością OIP w Szczecinie.  
 W wyniku przeprowadzonych kontroli 
stwierdzono, że w kontrolowanych 
podmiotach wdrożone zostały i funkcjonują 
procedury dotyczące realizacji prac 
gazoniebezpiecznych i niebezpiecznych. 
Pracownicy zatrudnieni w kontrolowanych 
jednostkach posiadali wymagane 
uprawnienia kwalifikacyjne do eksploatacji 
i dozoru sieci gazowych. Zapewniono 
nadzór nad realizacją prac 
gazoniebezpiecznych a także nadzór nad 
terminowością okresowych czynności 
eksploatacyjnych, mających wpływ na 
bezpieczeństwo funkcjonowania 
przesyłowej sieci gazowej.  
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 Kontrole wykazały nieprawidłowości 
przy realizacji robót ziemnych, zaliczanych 
do prac niebezpiecznych oraz uchybienia 
w zakresie oznakowania urządzeń 
kontrolno-pomiarowych oraz urządzeń 
odcinających przepływ gazu. Przykładem 
może być niewyposażenie kotłów 
technologicznych na paliwo gazowe o mocy 
powyżej 60 kW, zainstalowanych na 
stacjach redukcyjno pomiarowych, 
w urządzenia sygnalizacyjno – odcinające 
dopływ gazu ziemnego do kotła. 
Nieprawidłowości stwierdzono u jednego 
pracodawcy- operatora sieci, na 
2 z 4 wizytowanych obiektach 
technologicznych, gdzie takie kotły były 
zainstalowane. Dotyczyło to stacji 
redukcyjno-pomiarowych z kotłami o mocy 
cieplnej 100 kW każdy, wybudowanych 
w latach 70-ych przed wejściem w życie 
rozporządzenia Ministra Gospodarki 
w sprawie bhp przy budowie i eksploatacji 
sieci gazowych. 
 W wyniku przeprowadzonych kontroli 
wydano: 2 decyzje ustne, w tym jedną 
decyzję zakazującą wykonywania prac 
i jedną decyzję z rygorem natychmiastowej 
wykonalności,  
4 decyzje pisemne oraz 2 wystąpienia 
zawierające 3 wnioski. Zakaz wykonywania 
prac dotyczył prac remontowych 
wykonywanych w wykopie o głębokości od 
1,5 do 2 m o ścianach pionowych. Ściany 
wykopu nie zostały umocnione. 
Pracodawca nie przeprowadził badań 
geologicznych gruntu w celu potwierdzenia 
możliwości wykonania pionowych ścian 
wykopu bez umocnień. 
W jednym przypadku wszczęto 
postępowanie o wykroczenia przeciwko 
prawom pracownika i zastosowano środek 
oddziaływania wychowawczego w postaci 
ostrzeżenia. 
 
 
4.1.5. BHP podczas usuwania wyrobów 

zawierających azbest. 
 

Celem przeprowadzonych kontroli była 
ocena warunków pracy pracowników 
zajmujących się usuwaniem wyrobów 
zawierających azbest z obiektów 
budowlanych oraz przemysłowych. 
 Przeprowadzono 10 kontroli 
w 9 podmiotach, wśród których: 3 prowadzą 

działalność w zakresie usuwania wyrobów 
zawierających azbest na terenie całej 
Polski, przy czym 2 nie były dotychczas 
kontrolowane na terenie województwa 
zachodniopomorskiego, 1 już był wcześniej 
kontrolowany; 3 działają na terenie naszego 
województwa, ale nie były dotychczas 
kontrolowane przy wykonywaniu prac 
związanych z usuwaniem azbestu, 3 były 
kontrolowane wcześniej. Wśród 
kontrolowanych dominowały małe i średnie 
firmy o kilkuosobowym zatrudnieniu (89%). 
Prace w kontakcie z azbestem wykonywało 
39 osób, w tym 30 zatrudnionych na 
podstawie umowy o pracę.  
Wyniki kontroli świadczą o braku rzetelnej 
analizy obowiązujących przepisów na 
etapie przygotowania pracodawcy do 
wykonywania prac związanych 
z usuwaniem wyrobów zawierających 
azbest. Nieznajomość przepisów, 
lekceważenie zagrożeń, nieumiejętność 
oceniania szkodliwych następstw działania 
pyłu azbestowego oraz nierzetelne 
wykonywanie prac w stosunku do 
sporządzonych planów prac przedłożonych 
w czasie kontroli, przełożyło się także na 
czynności organizacyjne. W kontrolowanych 
zakładach wystąpiły uchybienia na etapie 
działań, mających na celu zmniejszenie 
narażenia pracowników na działanie pyłu. 
Dotyczyły one przede wszystkim źle 
dobranych środków ochrony układu 
oddechowego oraz środków ochrony rąk. 
Ponadto prace związane z usuwaniem 
wyrobów zawierających azbest prowadzone 
były nierzadko w sposób umożliwiający 
emisję azbestu do środowiska, w tym do 
gruntu.  

Kontrolami objęto również 
pracodawców, u których prowadzono 
czynności kontrolne w latach ubiegłych. Ich 
celem było ustalenie, czy nastąpiła poprawa 
przestrzegania obowiązujących przepisów. 
W większości podmiotów stwierdzono tylko 
nieznaczne uchybienia podczas 
wykonywania prac demontażowych. 
Dotyczyły zwłaszcza rozbieżności pomiędzy 
faktycznym sposobem prowadzenia prac, 
a informacjami zawartymi w przedkładanych 
planach prac. 

W wyniku kontroli wydano 33 decyzje 
ustne, w tym: 2 decyzje wstrzymania prac, 
2 decyzje skierowania do innych prac 
2 pracowników oraz 1 osoby pracującej na 
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podstawie umowy cywilnoprawne; 47 
decyzji pisemnych, w tym 13 dotyczyło 
bezpośrednio demontażu azbestu. 
Pozostałe dotyczyły wykonywania innych 
zagrożeń na budowie. Do pracodawców 
skierowano 35 wniosków w wystąpieniach, 
w tym 32 dotyczyły zagrożeń związanych 
z azbestem. Wstrzymanie prac 
spowodowane było prowadzeniem prac 
demontażowych z niekompletnego 
rusztowania typu „Warszawa” oraz 
niezabezpieczenia pracowników przed 
upadkiem z wysokości. Skierowania 
pracowników do innych prac spowodowane 

były brakiem odpowiednich środków 
ochrony indywidualnej, zabezpieczających 
przed szkodliwym działaniem azbestu oraz 
brakiem uprawnień do obsługi maszyn 
budowlanych wykorzystywanych podczas 
prac związanych z usuwaniem azbestu. 
Za wykroczenia przeciw prawom 
pracownika 4 osoby ukarano mandatami 
w łącznej wysokości 4000 zł, a za 
naruszenia mniejszej wagi zastosowano 
2 środki wychowawcze. 
 Pracodawcy wykonali 100% wydanych 
środków prawnych. 
 

 

 
 
Wykres 11. Stwierdzone nieprawidłowości oraz efekty uzyskane w 2015 r. podczas kontroli 

podmiotów usuwających wyroby zawierające azbest, wg kontrolowanych 
podmiotów. 

 
W ocenie inspektorów pracy, 

nieprawidłowości występujące podczas 
demontażu materiałów zawierających 
azbest, wynikały z zaniedbań osób 
odpowiedzialnych za wykonanie prac. 
Największy wpływ na to miały niewłaściwe 
planowanie i przygotowanie do 
wykonywania prac oraz powierzanie 
wykonywania pracy osobom zatrudnionym 
na podstawie umów cywilnoprawnych, przy 
niejednoznacznym określeniu obowiązków 
leżących po stronie zleceniobiorcy oraz 
zleceniodawcy. Brak zgłoszenia 
wykonywanych prac do Państwowej 
Inspekcji Pracy wynikał najczęściej z chęci 
uniknięcia kontroli i obniżenia kosztów 
związanych z przygotowaniem pracy. 

Natomiast, co istotne, podmioty zlecające 
demontaż azbestu nie egzekwują, aby 
wykonawca dopełnił ciążących na nim 
obowiązków, w tym m.in. zgłosił do 
Inspekcji zamiar prowadzenia takich prac. 

Analiza wyników kontroli pozwala 
stwierdzić, że stan bezpieczeństwa 
pracowników zatrudnionych przy 
demontażu materiałów zawierających 
azbest nadal odbiega od obowiązujących 
przepisów. Brak wiedzy w zakresie oceny 
stanu materiałów zawierających azbest, 
znajdujących się w obiektach budowlanych 
oraz nieznajomość zagrożeń występujących 
w kontakcie z pyłem azbestu ma istotny 
wpływ na niedochowanie podstawowych 
zasad i procedur bezpieczeństwa. 
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4.1.6. Bhp przy pozyskiwaniu i zrywce 
drewna. 

 
 Celem kontroli było dokonanie 

oceny stanu przestrzegania przepisów 
prawa pracy, w szczególności przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy, w procesie 
pozyskiwania i zrywki drewna oraz 
usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości. 
Kontrole prowadzono w podmiotach 
świadczących usługi z zakresu gospodarki 
leśnej dla 13 nadleśnictw, a prace 
wykonywały na terenie 32 leśnictw. 
Przeprowadzono 20 kontroli, w 20 
podmiotach, zatrudniających 106 
pracowników, w tym 1 kobietę i 17 osób 
świadczących pracę na innej podstawie, niż 
stosunek pracy. Były to zakłady małe 
i średnie zatrudniające od 1 do 16 osób. 

W 2 kontrolowanych podmiotach (10%) 
wykorzystywano wyłącznie pilarki 
i wykaszarki. Pozostali przedsiębiorcy 
stosowali ponadto: 
- harvester (1 sztuka) – 1 przedsiębiorca 

(5%); 
- ciągniki do zrywki półpodwieszonej LKT 

(po 1 sztuce) – 7 przedsiębiorców (35%); 
- ciągniki rolnicze (od 1 do 4 sztuk) – 18 

przedsiębiorców (90%); 
- przyczepy do zrywki drewna 

wyposażone w żurawie (od 1 do 2 sztuk) 
– 16 przedsiębiorców (80%); 

- urządzenia zrywkowe z wciągarkami (od 
1 do 2 sztuk) – 4 przedsiębiorców (20%); 

- urządzenia zrywkowo-mygłujące (od 
1 do 2 sztuk) – 3 przedsiębiorców (15%): 

- rębak (po 1 sztuce) – 1 przedsiębiorca 
(5%). 

Podczas kontroli stwierdzono 
nieprawidłowości w następujących 
obszarach: 
- nieustalanie zasad współdziałania 

między pracodawcami, których 
pracownicy równocześnie świadczą 
pracę w tym samym miejscu;  

- niepoddawanie się przez pracodawców 
szkoleniom w dziedzinie bezpieczeństwa 
i higieny pracy;  

- brak wypełniania zadań służby 
bezpieczeństwa i higieny pracy lub 
ograniczony zakres realizowania tych 
zadań;  

- brak szkoleń pracowników w dziedzinie 
bezpieczeństwa i higieny pracy lub 
nieprawidłowo przeprowadzone 
szkolenia;  

- dopuszczanie pracowników do pracy bez 
orzeczeń lekarskich o zdolności do pracy 
lub bez orzeczeń dla niektórych rodzajów 
wykonywanych prac;  

- prowadzenie obsługi żurawi przez 
pracodawców nieposiadających 
wymaganych uprawnień w tym zakresie; 

- nie przeprowadzenie oceny ryzyka 
zawodowego dla wszystkich rodzajów 
prac realizowanych w zakładzie lub 
nieprawidłowo przeprowadzona ocena 
ryzyka zawodowego; 

- niestosowanie działań zapobiegawczych 
określonych w ocenie ryzyka; 
niezapewnienie pracownikom środków 
do udzielania pierwszej pomocy;  

- niepoddawanie pracowników 
szczepieniom ochronnym przeciwko 
kleszczowemu zapaleniu mózgu; 

- niepoddawanie pracowników badaniom 
przesiewowym w kierunku boreliozy;  

- niedostarczanie pracownikom napojów 
i posiłków profilaktycznych; 

- nie opracowanie lub nieudostępnienie 
pracownikom instrukcji bezpieczeństwa 
i higieny pracy;  

- nieprawidłową organizację pracy 
stwarzającą zagrożenia z uwagi na brak 
wyznaczenia granic działek roboczych; 

- brak zapewnienia dwuosobowej realizacji 
prac; 

- świadczenie pracy w strefach 
niebezpiecznych; 

- brak sprzętu pomocniczego, 
niedostateczny nadzór; 

- eksploatację maszyn i urządzeń 
stwarzających zagrożenia. 
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fot. 
Brak osłony wałka przegubowo-
teleskopowego. 

 

 

fot. 
Rękawice niezabezpieczające przed 
przecięciem, wykorzystywane przy pracy 
pilarką łańcuchową. 

 
 

 
 
Wykres 12. Najistotniejsze nieprawidłowości stwierdzone w ZUL. 
 
Szczegółowe wyniki kontroli 
przeprowadzonych w zakładach usług 

leśnych w latach 2013-2015 zawarto 
w załączniku nr 4. 
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 W wyniku kontroli wydano 72 decyzje 
nakazowe ustne i 103 decyzje pisemne, 
a do pracodawców skierowano 166 
wniosków w wystąpieniach. Wydano 
6 decyzji wstrzymania prac, 11 decyzji 
wstrzymania eksploatacji maszyn 
i urządzeń technicznych i 4 decyzje 
skierowania 5 osób do innych prac. 
Ponadto 29 decyzji opatrzono rygorem 
natychmiastowej wykonalności na 
podstawie art. 108 Kpa. 
Decyzje wstrzymania prac, skierowania do 
innych prac, albo wstrzymania eksploatacji 
maszyn i urządzeń wydawano w wyniku 
stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia 
życia i zdrowia pracowników i osób 
wykonujących pracę na innej podstawie, niż 
stosunek pracy. Przykładem mogą być 
następujące sytuacje: obsługa żurawia 
przez osobę nieposiadającą zaświadczenia 
potwierdzającego kwalifikacje, praca pilarką 
bez ochrony kończyn dolnych 
zabezpieczających przed przecięciem 
łańcuchem pilarki lub bez indywidualnych 
ochron słuchu; zagrożenia związane 
z niesprawnymi maszynami i urządzeniami, 
np. dostęp do poruszających się 
nieosłoniętych elementów ciągników, brak 
hamulców roboczych i postojowych 
ciągników, brak zabezpieczenia kabiny 
ciągnika przed skutkami zerwania liny 
zrywkowej, brak osłony przekładni 
łańcuchowej wciągarek, brak osłon wałka 
przegubowo teleskopowego, brak osłony 
wałka napędowego wiertnicy do słupów 
zawieszanej na ciągniku, niesprawny 
hamulec bezpieczeństwa pilarki, brak 
wychwytnika łańcucha pilarki, nadmiernie 
i nierównomiernie zużyty lub 
niedostatecznie napięty łańcuch tnący 
pilarki, itp. 
 Podczas kontroli udzielono 57 porad, 
w tym 34 dotyczyły bezpieczeństwa pracy. 
Po zakończeniu kontroli skierowano 9 pism 
informujących Urząd Dozoru Technicznego 
o stwierdzonych przypadkach użytkowania 
11 żurawi bez decyzji dopuszczającej do 
eksploatacji.  
Za stwierdzone wykroczenia ukarano 
8 osób mandatami w łącznej wysokości 
8 000 zł., a w stosunku do 6 osób 
zastosowano środki wychowawcze.  
 Do podstawowych przyczyn 
nieprawidłowości wskazywanych przez 
pracodawców należą: 

- przyczyny związane z ekonomiką pracy, 
- przyczyny związane z wymogami 

stawianymi przez podmioty zlecające 
usługę, co utrudnia racjonalne 
planowanie oraz organizację pracy, 

- ograniczoną liczbę na rynku pracy 
doświadczonych i świadomych 
pracowników, 

- przyczyny leżące po stronie 
zatrudnianych pracowników, 

W opinii inspektorów pracy, wpływ na 
powstawanie nieprawidłowości i zagrożeń 
ma: 
- niedostateczna wiedza pracodawców 

w zakresie prawa pracy i często brak 
chęci uczestnictwa w szkoleniach, 

- niedostateczny nadzór nad 
pracownikami, 

- brak specjalistów wypełniających 
zadania służby bezpieczeństwa i higieny 
pracy odpowiednio przygotowanych do 
pracy w branży leśnej,  

- nieodpowiednia jakość szkoleń 
pracowników w dziedzinie 
bezpieczeństwa i higieny pracy, 

- lekceważenie zagrożeń zarówno przez 
pracodawców, jak i przez pracowników. 

W wyniku realizacji wydanych prze 
inspektorów pracy środków prawnych 
uzyskano następujące efekty: 
- 27 pracowników poddano szkoleniom 

ogólnym, stanowiskowym i okresowym 
bhp, a 12 pracowników poddano 
profilaktycznym badaniom lekarskim, 

- 10 pracodawców przeprowadziło ocenę 
ryzyka zawodowego, 3 pracodawców 
wdrożyło działania zapobiegawcze 
określone w dokumentach oceny,  

- 17 pracownikom wydano odpowiednie 
środki ochrony indywidualnej, 

- 7 pracodawców zapewniło środki oraz 
wyznaczyło pracowników do udzielania 
pierwszej pomocy,  

- 11 pracowników poddano szczepieniom 
ochronnym przeciwko kleszczowemu 
zapaleniu mózgu oraz badaniom 
przesiewowym w kierunku boreliozy, 

- 11 pracownikom zapewniono posiłki 
profilaktyczne  

- dla 15 pracowników opracowano 
i udostępniono instrukcje 
bezpieczeństwa i higieny pracy, 

- oznakowano powierzchnie prowadzenia 
prac oraz wyznaczono granice działek 
roboczych, przez co zabezpieczono 18 
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pracowników przed zagrożeniami 
związanymi z możliwością wejścia 
w strefę niebezpieczną prowadzonych 
prac, 

- 4 pracownikom pracującym w warunkach 
zagrożenia zapewniono asekurację 
drugiej osoby, 

- 12 pracownikom wydano sprzęt 
pomocniczy do ścinki i obalania drzew 
oraz ręcznych prac transportowych,  

- 5 pracownikom wyznaczono poza 
powierzchniami roboczymi bezpieczne 
miejsca na odpoczynek i spożycie 
posiłku,  

- zlikwidowano zagrożenia związane 
z eksploatacją 23 maszyn i urządzeń. 

Ponadto 2 pracodawców poddało się 
szkoleniom okresowym bhp, 
a w 4 podmiotach zapewniono realizację 
zadań służby bezpieczeństwa i higieny 
pracy. 
 
 
4.1.7. Bhp przy robotach torowych. 
 
 Celem kontroli była ocena stopnia 
przestrzegania przepisów bezpieczeństwa 
i higieny pracy przy wykonywaniu robót 
związanych z utrzymaniem infrastruktury 
torowej.  
Kontrole przeprowadzono na 15 
odcinkach, na których prowadzone były 
prace o różnym zakresie. Od kompleksowej 
modernizacji linii kolejowej, do drobnych 
prac utrzymaniowych.  
Kontroli poddano głównych wykonawców 
prac oraz wszystkich podwykonawców 
obecnych w trakcie kontroli na budowach.  
Łącznie przeprowadzono 27 kontroli w 21 
podmiotach.  
 Przedmiotem kontroli były 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, przestrzeganie 
pozostałych przepisów bhp obejmujących 
zakres wykonywanych prac. 
 Stwierdzone w trakcie kontroli 
nieprawidłowości występowały zarówno na 
etapie organizacji pracy, jak i samego 

wykonawstwa. Do podstawowych uchybień 
zaliczyć należy: brak prawidłowego 
przygotowania pracowników do pracy, tj. 
dopuszczanie do pracy bez wymaganych 
szkoleń z zakresu bhp i kwalifikacji; brak lub 
nieprawidłowe zabezpieczenie 
i osygnalizowanie miejsca robót 
w bezpośrednim sąsiedztwie czynnych 
torów kolejowych; nieprawidłową 
organizację prac na wysokości, skutkującą 
narażeniem pracowników na bezpośrednie 
zagrożenie życia lub zdrowia; 
nieprawidłowości w organizacji stanowisk 
i procesów pracy, w szczególności brak 
instrukcji stosowania znaków i sygnałów 
bezpieczeństwa oraz instrukcji 
bezpiecznego wykonywania robót 
budowlanych. 
 W 80% skontrolowanych budów 
występowały nieprawidłowości 
w zabezpieczeniu miejsca robót. 
Przeważnie miejsca prac nie były w sposób 
prawidłowy osłonięte, brak było tarcz 
zatrzymania D1. Wykonawcy prac nie do 
końca rozumieją zasady ustawiania tarcz 
D1. Uważają, że jeżeli tor szlakowy został 
zamknięty i osygnalizowany tarczami D1 na 
obu końcach przez dyżurnych ruchu, to nie 
ma potrzeby osłaniać samego miejsca 
wykonywania robót. Jest to błąd dość 
często powtarzany, gdyż są sytuacje, kiedy 
na zamkniętym torze prace wykonuje kilka 
podmiotów, albo też po zamkniętym torze 
poruszają się pojazdy robocze. Na jednej 
z kontrolowanych budów doszło do takiej 
sytuacji. Podczas prac wbudowania szyn, 
po zamkniętym torze poruszała się 
lokomotywa z 4 wagonami 
samowyładowczymi z tłuczniem, a miejsce 
robót nie było osłonięte tarczami 
zatrzymania. Do wypadku nie doszło 
wyłącznie dzięki czujności maszynisty, który 
zatrzymał lokomotywę przed miejscem 
robót. Stwierdzono również 
nieprawidłowości przy ustawianiu 
wskaźników W-7 zobowiązujących 
maszynistów pojazdów trakcyjnych do 
podania sygnału „baczność” – 
ostrzegawczy dźwięk syreny lokomotywy, 
w tym: nieustawienie w ogóle wskaźników, 
ustawienie ich w nieprawidłowej odległości, 
w nieprawidłowym miejscu lub w sposób 
niezapewniający ich widoczności. W dwóch 
przypadkach stwierdzono nieprawidłowości 
dotyczące niewprowadzenia ograniczenia 
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prędkości obok miejsca wykonywania prac -
na torze sąsiednim. Zamiast, np. 
dopuszczalnej – po ograniczeniu prędkości 
50 km/h, po torze sąsiednim pojazdy 
poruszały się z prędkością 90 km/h. 
Stwarzało to zagrożenie wypadkowe. 
 82% nieprawidłowości dotyczyło 
współdziałania pracodawców, w sytuacji 
wykonywania prac w tym samym miejscu i 
konieczności wyznaczenia koordynatora 
sprawującego nadzór nad 
bezpieczeństwem i higieną pracy 
wszystkich pracowników. W 5 przypadkach 
na 11 kontrolowanych w ogóle nie podjęto 
współpracy, a w 4 stwierdzono uchybienia. 

Istotnym zagadnieniem dla 
bezpieczeństwa podczas prac torowych jest 
szkolenie w zakresie bhp, 
a w szczególności instruktaż stanowiskowy. 
Przykładem może być powierzenie 
pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku 
montera nawierzchni kolejowej, 
wykonywania prac pomocniczych przy 
obsłudze pociągu do potokowej wymiany 
nawierzchni PUN, bez dodatkowego 
instruktażu. W trakcie prac, pracownik uległ 
wypadkowi przy pracy.  
Prace pomocnicze związane z obsługą 
PUN-a należą do prac niebezpiecznych 
z uwagi, m.in. na skomplikowaną budowę 
pociągu, szereg czynności wykonywanych 
równocześnie, możliwość wystąpienia 
niespodziewanych sytuacji, jednoczesną 
pracę kilkunastu osób (zatrudnionych przez 
różnych pracodawców), których praca musi 
być zgrana w czasie. Dodatkowo do tego 
dochodzą trudne warunki środowiska pracy 
– ponadnormatywny hałas, zapylenie 
i zagrożenia wynikające z warunków 
miejscowych - przeszkody, ruch pociągów 
po torze sąsiednim itp. Pracownicy 
dopuszczeni do tych prac muszą wykazać 
się doświadczeniem oraz znajomością 
specyfiki pracy pociągu oraz znajomością 
zagrożeń, dlatego tak istotny dla 
bezpieczeństwa jest tu instruktaż 
stanowiskowy.  
 Brak uprawnień kwalifikacyjnych 
stwierdzono w 4 przypadkach, w tym trzy 
przypadki dotyczyły jednego wykonawcy, 
który powierzył obsługę: piły wibracyjnej 
spalinowej, koparki Kubota, koparko–

ładowarki KOMATSU model WB 97S-2 
osobom nieposiadającym uprawnień. 
 Pracodawcy wskazywali, że przyczyną 
uchybień są krótkie terminy realizacji prac 
oraz ograniczenia spowodowane 
jednoczesnym prowadzeniem ruchu 
kolejowego. Konsekwencją tego jest 
pośpiech, ze względu na konieczność 
wykonania prac we wskazanych terminach, 
często uzależnionych od zamknięć 
torowych. Skutkowało to rozpoczynaniem 
prac przez różne podmioty, w tym 
podwykonawców, pomimo braku należytego 
przygotowania miejsca robót, czy 
pomijaniem istotnych elementów 
bezpieczeństwa, jak zabezpieczenie 
miejsca robót, czy prawidłowe 
osygnalizowanie. 
 W ocenie inspektora pracy, pośpiech 
i krótkie terminy realizacji to nie jedyny 
powód zaniedbań. Jedną z przyczyn 
naruszenia prawa były względy 
oszczędnościowe, czego przykładem może 
być niezapewnienie na budowach 
odpowiedniego zaplecza socjalnego (np. 
szatni, umywalni), co ogranicza koszty 
związane z prowadzeniem prac. Ponadto 
firmy, które były głównymi wykonawcami 
prac inwestycyjnych przeważnie do tej pory 
nie były kojarzone z robotami kolejowymi. 
Nie posiadały specjalistycznego sprzętu do 
robót torowych, ani też doświadczenia. 
Używały przeważnie sprzętu budowlanego 
stosowanego przy robotach drogowych. 
Sprzęt specjalistyczny - jeżeli był 
niezbędny, wypożyczały od innych 
podmiotów, albo konkretny zakres prac 
torowych zlecały podwykonawcom. 
Przekładało się to na organizację pracy. 
Podzlecanie części prac na budowie jest 
praktyką powszechną. Podwykonawcy 
często nie są informowani o podstawowych 
zasadach organizacji budowy. Tym samym 
nie są im przekazywane podstawowe 
informacje o zagrożeniach związanych ze 
specyfiką miejsca wykonywania prac 
i zagrożeniami w ruchu kolejowym.  
W opinii inspektora pracy, przyczyną wielu 
nieprawidłowości jest także lekceważenie 
zagrożeń zarówno przez osoby 
organizujące pracę, jak i przez samych 
pracowników. 
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fot. 
Koparka podczas załadunku zbliża się do 
czynnej trakcji elektrycznej toru. Koparka 
nie posiada sygnalizatora napięcia. Brak 
sygnalisty. 

 

 

fot. 
Rusztowanie warszawskie ustawione na 
podeście drewnianym, zabudowanym na 
platformie kolejowej. Brak stabilności 
i jednostronne wychylenia konstrukcji. 

 
 W wyniku kontroli wydano 58 decyzji 
ustnych, w tym: 7 decyzji wstrzymania 
prac, 1 decyzję wstrzymania eksploatacji 
rusztowania, 2 decyzje zakazu 
użytkowania przejść komunikacyjnych 
oraz 5 decyzji skierowania pracowników 
do innych prac. Wydano także 69 decyzji 
nakazowych pisemnych, w tym 3 decyzje 
skierowania pracowników do innych 
prac, 1 decyzję wstrzymania prac. Do 
pracodawców skierowano w wystąpieniach 
22 wnioski i zalecenia. 
 Za wykroczenia przeciw prawom 
pracownika ukarano mandatami 13 osób, 
w łącznej wysokości 13 500 zł., 
a w stosunku do 1 osoby zastosowano 
środek wychowawczy.  

Wśród uzyskanych efektów należy 
przede wszystkim wskazać ograniczenie 
zagrożeń dla bezpieczeństwa i zdrowia. 
W wyniku realizacji decyzji, m.in.: 
w 9 podmiotach zlikwidowano bezpośrednie 
zagrożenia dla życia i zdrowia pracowników 
i innych osób świadczących pracę (32 
osoby), w 12 podmiotach dla 85 osób 
zapewniono prawidłowe zabezpieczenie 
i osygnalizowanie miejsca robót, w 10 
podmiotach poddano 35 pracowników 
wymaganym szkoleniom z zakresu bhp, 
w 15 podmiotach zapewniono 82 
pracownikom do stałego użytkowania 
instrukcje bhp w zakresie prowadzonych 
robót torowych oraz dokumentację 

prowadzonych robót, w 5 podmiotach 
zapewniono 12 pracownikom odpowiednie 
pomieszczenia higieniczno-sanitarne. 
 
 
4.1.8. Zagrożenia przy eksploatacji 

urządzeń elektroenergetycznych 
w odlewniach i zakładach 
przemysłu maszynowego. 

 
Celem kontroli było sprawdzenie stopnia 

przestrzegania przez odbiorców energii 
elektrycznej podłączonych bezpośrednio do 
sieci dystrybucji średnich napięć, wymagań 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
eksploatacji urządzeń 
elektroenergetycznych oraz ocena 
organizacji prac stwarzających możliwość 
wystąpienia szczególnego zagrożenia dla 
zdrowia lub życia ludzkiego. Kontrole 
ukierunkowano na wdrożenie zmian 
w zakresie eksploatacji urządzeń 
energetycznych, wynikających z wejścia 
w życie rozporządzenia Ministra Gospodarki 
z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
urządzeniach energetycznych. 

Kontrole przeprowadzono 
w 9 zakładach: w 3 odlewniach metali oraz 
w 6 zakładach przemysłu maszynowego. 
Skontrolowane zakłady zatrudniały łącznie 
1256 pracowników. W zagadnienia 
związane z eksploatacją urządzeń 
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elektroenergetycznych, zaangażowane były 
łącznie 22 osoby, w tym 11 pracowników 
oraz 11 osób z podmiotów zewnętrznych.  

Ze względu na specyfikę branży 
związaną ze znacznym zapotrzebowaniem 
na energię elektryczną zakłady korzystały 
z własnych stacji energetycznych, 
podłączonych bezpośrednio do sieci 
dystrybucji energii elektrycznej średnich 
napięć. 

W każdym zakładzie właścicielem oraz 
prowadzącym eksploatację urządzeń 
elektroenergetycznych, zarówno w zakresie 
średnich, jak i niskich napięć, w rozumieniu 
rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 
28 marca 2013 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
urządzeniach energetycznych, był odbiorca 
energii. Jednakże w 2 przypadkach 
odbiorca energii powierzył eksploatację 
urządzeń elektroenergetycznych 
podmiotowi zewnętrznemu. 

Stwierdzono uchybienia w organizacji 
prac przy eksploatacji urządzeń 
elektroenergetycznych w szczególności: 
- brak opracowana instrukcji organizacji 

prac wykonywanych w warunkach 
szczególnego zagrożenia dla życia 
i zdrowia ludzkiego, 

- brak sporządzenia wykazów 
poleceniodawców, koordynujących 
i dopuszczających do prac wraz 
z zakresem udzielonego im 
upoważnienia, 

- nieprzestrzeganie obowiązku 
wystawiania poleceń pisemnych na 
prace wykonywane w warunkach 
szczególnego zagrożenia dla życia 
i zdrowia ludzkiego, 

- brak instrukcji eksploatacji użytkowanych 
urządzeń i instalacji energetycznych, 

- brak badań ochrony 
przeciwporażeniowej dla sieci i urządzeń 
elektroenergetycznych pracujących na 
poziomie napięć powyżej 1kV, 

- wyposażenie pracowników 
w nieodpowiednie lub nie poddawane 
próbom środki ochrony indywidualnej, 

- niepoddawanie okresowym próbom 
narzędzi pracy i sprzętu ochronnego, 

- brak pracowników dysponujących 
zweryfikowanym poziomem wiedzy 
technicznej w zakresie eksploatowanych 
urządzeń elektroenergetycznych.  

Stwierdzone nieprawidłowości 
usprawiedliwiać może wyłącznie fakt, iż 
w kontrolowanych branżach prowadzenie 
eksploatacji urządzeń 
elektroenergetycznych jest marginalnym 
profilem działalności, zatem nie sposób 
porównywać intensywności czynności 
eksploatacyjnych występujących w tych 
branżach z energetyką zawodową. 

W wyniku kontroli wydano 106 decyzji 
nakazowych, w tym 26 decyzji ustnych oraz 
5 wniosków wystąpieniach. 
Za wykroczenia przeciw prawom 
pracownika 3 osoby ukarano mandatami 
w łącznej wysokości 3500 zł, a w stosunku 
do 3 zastosowano środki wychowawcze.  
Wydane środki prawne zostały wykonane 
w 100%.  

W wyniku realizacji środków prawnych, 
m.in. z pomieszczeń ruchu elektrycznego 
usunięto źródła potencjalnych zagrożeń 
w postaci zbędnego sprzętu i materiałów 
oraz dokonano niezbędnych napraw. 
Ponadto: 
- w 8 zakładach dla 18 osób opracowano 

lub zaktualizowano instrukcje organizacji 
bezpiecznej pracy przy urządzeniach 
elektroenergetycznych;  

- w 7 zakładach dla 15 osób opracowano 
instrukcje eksploatacji, określające 
procedury i zasady wykonywania 
niezbędnych czynności;  

- w 6 zakładach dla 18 osób ustalono 
poleceniodawców, koordynujących oraz 
dopuszczających do prac przy 
urządzeniach energetycznych oraz 
określono zakres udzielonych im 
upoważnień;  

- w 7 zakładach dla 19 osób ustalono 
sposób ewidencjonowania sprzętu 
ochronnego, oznakowania sprzętu 
numerem ewidencyjnym, datą następnej 
próby okresowej i cechą przeznaczenia;  

- w 5 zakładach dla 14 osób zapewniono 
okresowe kontrole stanu technicznego 
w zakresie próby napięciowej środków 
ochrony indywidualnej. 

Uwzględniając cel kontroli, tj. sprawdzenie 
stopnia wdrożenia przez kontrolowane 
zakłady zapisów rozporządzenia Ministra 
Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r., 
obowiązującego od 23.10.2013 r. stwierdzić 
należy, że w kontrolowanych podmiotach 
nowy przepis nie został do czasu 
rozpoczęcia kontroli w ogóle przyjęty do 
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wiadomości. Tym samym nie został 
wdrożony ani do instrukcji 
wewnątrzzakładowych, ani do faktycznego 
stosowania. Ponadto w trakcie kontroli 
stwierdzono, że nie zostały jeszcze 
wdrożone lub wdrożone w niewielkim 
stopniu postanowienia poprzedniego 
rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 
17 września 1999 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
urządzeniach i instalacjach energetycznych. 

W wyniku kontroli podniesiono 
świadomość pracodawców w zakresie 
bezpiecznej eksploatacji urządzeń 
elektroenergetycznych w branżach, 
w których zagadnienia związane 
z eksploatacją urządzeń energetycznych 
nie były dotychczas z należytą starannością 
traktowane. 
 
 
4.1.9. Zagrożenia przy eksploatacji 

wózków jezdniowych z napędem 
silnikowym. 

 
 Celem kontroli było ograniczenie 
zagrożeń wypadkowych przy eksploatacji 
wózków jezdniowych z napędem 
silnikowym w magazynach, w tym 
magazynach wielkopowierzchniowych. 
Kontrole prowadzono w przedsiębiorstwach 
z sektora prywatnego, w tym także w filiach 
sieci handlowych, prowadzących 
działalność w zakresie handlu hurtowego 
oraz magazynowania. Sprawdzano 
przestrzeganie przepisów bhp oraz 
przepisów o dozorze technicznym 
w zakresie uzyskania decyzji 
o dopuszczeniu urządzeń do eksploatacji. 
Zakresem kontroli objęto również wypadki 
przy pracy, które wydarzyły się podczas 
prac transportowych przy użyciu wózków 
jezdniowych podnośnikowych. 
 Kontrolami objęto 50 pracodawców, w 
tym 10 pracodawców prowadzących prace 
w obiektach wielkopowierzchniowych, 
którzy zatrudniali łącznie 2815 
pracowników, w tym 191 pracowników 
bezpośrednio przy eksploatacji i obsłudze 
wózków jezdniowych. 
 Najistotniejsze nieprawidłowości 
związane z bezpośrednią eksploatacją 
wózków jezdniowych podnośnikowych 
dotyczyły: braku rejestrów kontroli wózków, 
nieustalenia zasad ruchu na drogach 

wewnątrzzakładowych, w tym 
dopuszczalnych prędkości wózków, a także 
niewyznaczenia i nieoznakowania dróg 
wewnątrzzakładowych. Stwierdzono także 
nieprawidłowości w zakresie utrzymania 
obiektów, w których poruszają się wózki 
jezdniowe. Ponadto naruszenia przepisów 
bhp dotyczyły szkoleń wstępnych 
stanowiskowych operatorów wózków, 
profilaktycznych badań lekarskich 
operatorów wózków, a także 
nieuwzględnienia w ocenie ryzyka 
zawodowego informacji o zagrożeniach 
związanych z użytkowaniem wózków 
jezdniowych podnośnikowych. Wprawdzie 
tylko w 2 kontrolowanych podmiotach 
odnotowano 2 wypadki przy pracy 
z udziałem wózka jezdniowego, jednakże 
można to przypisać wyłącznie 
nieuaktywnieniu się czynnika ryzyka. 
 Przyczyny nieprawidłowości w ocenie 
inspektorów pracy wynikają głównie z braku 
lub niewłaściwego nadzoru ze strony 
pracodawców nad pracami prowadzonymi 
przy użyciu wózków jezdniowych oraz nad 
eksploatacja sprzętu. Często transport 
prowadzony jest niezgodnie z zakładowymi 
instrukcjami bezpieczeństwa i higieny 
pracy. Sami operatorzy wózków, którzy 
przecież posiadają wymagane kwalifikacje, 
również lekceważą i uważają za zbędne 
wymagania, jakie nakłada na nich prawo, 
w szczególności zobowiązujące operatorów 
do wykonania przeglądów technicznych 
i prowadzenia rejestrów kontroli stanu 
technicznego elementów, mających wpływ 
na bezpieczeństwo.  
 W wyniku kontroli wydano 68 decyzji 
ustnych, 246 decyzji pisemnych oraz 67 
wniosków w wystąpieniach.  
Za stwierdzone wykroczenia w 1 przypadku 
skierowano wniosek o ukaranie do sądu, 
który orzekł grzywnę w wysokości 1000 zł., 
6 osób ukarano mandatami w łącznej 
wysokości 6500 zł., a w stosunku do 18 
osób zastosowano środki wychowawcze. 

Efekty uzyskane w wyniku realizacji 
wydanych decyzji nakazowych to m.in.:  
- w 33 podmiotach ustalono zasady ruchu 

wózków jezdniowych na drogach 
wewnątrzzakładowych zgodnie 
z przepisami prawa o ruchu drogowym, 
w tym określono dopuszczalne prędkości 
dla wózków jezdniowych;  
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- w 29 podmiotach założono rejestry 
kontroli wózków jezdniowych 
podnośnikowych; 

- poddano szkoleniu wstępnemu – 
instruktażowi stanowiskowemu 90 
pracowników obsługujących wózki 
jezdniowe;  

- poddano profilaktycznym badaniom 
lekarskim 48 pracowników obsługujących 
wózki jezdniowe. 

 
 
4.1.10. 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 13 pracodawców, 
zatrudniających 75 pracowników na 
podstawie umów o pracę, w tym 67 kobiet 
oraz 1 zleceniobiorcę i stażystę, łącznie 77 
osób. Nie zatrudniano pracowników 
młodocianych. Kontrole zagadnień 
dotyczących problematyki REACH i CLP 
prowadzono w aptekach posiadających 
pozwolenia na sporządzanie leków, według 
ustalonych receptur. Było to 12 podmiotów 
zatrudniających do 10 osób oraz 1 podmiot 
z grupy zatrudniający do 50 osób. 
W aptekach, w narażeniu na działanie 
substancji i mieszanin chemicznych 
niebezpiecznych pracę wykonywało 66 
pracowników, w tym 60 kobiet i 1 stażystka.  
Surowcami do sporządzania leków (maści, 
czopki) w aptekach są między innymi 
substancje chemiczne klasyfikowane, jako 
niebezpieczne. Wśród nich są substancje 
rakotwórcze kat. 1A i B, mutagenne kat. 1B, 
teratogenne - działające na rozrodczość 
(płodność, płód, na dziecko w łonie matki) 
kat. 1B lub 2, a także substancje 

o właściwościach żrących, alergizujących 
oraz substancje łatwopalne. 
 Brak znajomości przepisów REACH 
i CLP dotyczących klasyfikacji, 
oznakowania opakowań, a także brak 
udokumentowanych szkoleń o przekazaniu 
pracownikom informacji o nowych 
piktogramach i ich znaczeniu, stwierdzono 
we wszystkich kontrolowanych aptekach 
(100%). Dla 147 skontrolowanych 
substancji niebezpiecznych brak było kart 
charakterystyki, a dla 13 substancji karty 
były nieaktualne, tj. niezgodne z wymogami 
REACH i CLP – wydane przed 2012 r. 
W żadnej kontrolowanej aptece nie wydano 
instrukcji określającej warunki bhp przy 
magazynowaniu i składowaniu chemikaliów, 
leków, opakowań oraz odpadów. Brak 
jakichkolwiek instrukcji stanowiskowych, 
zawierających wskazówki bhp przy pracy 
z niebezpiecznymi chemikaliami 
stwierdzono w 5 aptekach. Zapisy 
w istniejących instrukcjach były cytatami 
przepisów i nie zawierały informacji z kart 
charakterystyki stosowanych chemikaliów. 
W treści instrukcji brak było informacji 
o postępowaniu z chemikaliami szkodliwymi 
dla zdrowia i niebezpiecznymi, w tym 
z rakotwórczymi, mutagennymi i terato-
gennymi. Instrukcje nie zawierały informacji 
dotyczących: magazynowania, udzielania 
pierwszej pomocy, bezpiecznej realizacji 
takich procesów, jak: rozdrabnianie 
surowców, ważenie, odmierzanie, 
przelewanie i mieszanie składników, w 
związku z zagrożeniami wypadkowymi lub 
zagrożeniami dla zdrowia. 
 W wyniku nieznajomości przez 
pracodawców i służbę BHP zagrożeń, jakie 
stwarza praca z substancjami chemicznymi 
niebezpiecznymi, w tym rakotwórczymi 
i mutagennymi, żrącymi i drażniącymi, nie 
wyposażono pracowników w odpowiednie 
rękawice ochronne, okulary ochronne 
i ochrony dróg oddechowych. 
Konsekwencją braku znajomości przepisów 
REACH i CLP było także niedokonanie 
właściwej oceny ryzyka zawodowego 
w narażeniu na czynniki chemiczne, 
nieprowadzenie odpowiednich rejestrów, 
wymaganych prawem, dla czynników 
rakotwórczych i mutagennych oraz 
nieinformowanie pracowników o istotnych 
zmianach przepisów prawa dotyczących 
chemikaliów. 
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 W ocenie inspektorów pracy, 
najczęstszą przyczyną stwierdzonych 
nieprawidłowości i naruszeń prawa jest brak 
wiedzy przedsiębiorców o zakresie 
stosowania przepisów REACH i CLP oraz 
o obowiązkach, jakie na nich ciążą 
w prowadzonej działalności. Przyczyną 
uchybień jest także przekonanie 
pracodawców, iż przepisy o chemikaliach 
REACH i przepisy CLP nie obowiązują 
branży farmaceutycznej.  
 W wyniku kontroli wydano 129 decyzji 
nakazowych, w tym: 34 decyzje ustne oraz 
95 decyzji pisemnych, a do pracodawców 
skierowano 44 wnioski i zalecenia 
w wystąpieniach. Pracodawcy wykonali 
wszystkie decyzje i wnioski. 
Za stwierdzone wykroczenia w stosunku do 
8 pracodawców zastosowano środki 
oddziaływania wychowawczego. Ponadto 
skierowano 3 pisma do Zachodniopomor-
skiego Państwowego Wojewódzkiego 

Inspektora Sanitarnego w Szczecinie, 
informujące o stwierdzonych w trakcie 
kontroli nieprawidłowościach dotyczących 
oznakowania opakowań handlowych z 
substancjami stwarzającymi zagrożenie 
zgodnie z art. 17 rozporządzenia CLP.  
Podczas czynności kontrolnych 
przekazywano pracodawcom materiały 
informacyjne i publikacje wydane przez 
Państwową Inspekcję Pracy, dotyczące 
bezpieczeństwa chemicznego, w tym 
stosowania chemikaliów i oceny ryzyka 
zawodowego w narażeniu na czynniki 
chemiczne. W czasie kontroli udzielono 8 
pracodawcom 37 porad dotyczących 
bezpieczeństwa technicznego przy 
stosowaniu substancji i mieszanin 
chemicznych. 
Efekty uzyskane w wyniku realizacji 
środków prawnych wydanych przez 
inspektorów pracy przedstawia tabela. 

 
 
Tabela 4. Efekty w działalności kontrolnej dotyczące bezpieczeństwa chemicznego, 

uzyskane w wyniku realizacji wydanych środków prawnych. 
 

Lp. Uzyskane efekty 

Liczba 
zakładów, 
w których 
uzyskano 

efekty 

Liczba prac./ 
subst. chem./, 

których 
uzyskany 

efekt dotyczy 
1 Pracodawcy uzyskali aktualne karty charakterystyki dla 

stosowanych substancji i mieszanin niebezpiecznych oraz 
innych chemikaliów i zapoznali pracowników z kartami w 
sposób udokumentowany. 

10 228 
chemikaliów, 
45 pracowników  

2 Sporządzono wykaz prac szczególnie niebezpiecznych 
lub uaktualniono wykaz, wydano szczegółowe wymogi 
bhp przy ich wykonywaniu. 

11 54 pracowników 

3 Oznakowano piktogramami o zagrożeniu- wejścia do 
recepturowni i miejsca składowania chemikaliów 
niebezpiecznych (szafki), zapewniono odpowiednie 
warunki składowania chemikaliów (wyznaczone miejsca, 
rozdzielenie chemikaliów wspólnie reagujących). 

10 58 pracowników  

4 Wydano prawidłowe instrukcje bhp dotyczące: 
postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia 
i niebezpiecznymi, postępowania awaryjnego, 
bezpiecznego wykonywania prac na stanowiskach, 
udzielania pierwszej pomocy, magazynowania 
chemikaliów, w tym uzupełniono instrukcje o informacje 
wymagane przepisami REACH oraz o klasyfikację 
substancji lub mieszanin niebezpiecznych, wg CLP. 

13 49 dokumentów, 
76 pracowników  

5 Wyposażono pracowników w odpowiednie środki ochrony 
indywidualnej oraz instrukcje ich użytkowania 
i konserwacji (rękawice chemoodporne, okulary ochronne, 
ochrony dróg oddechowych).  

6 34 pracowników  
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4.1.11. Bezpieczeństwo chemiczne – 

czynniki rakotwórcze 
i mutagenne. 

 
 Celem kontroli było sprawdzenie 
poziomu przestrzegania przez 
pracodawców przepisów dotyczących 
substancji chemicznych, ich mieszanin, 
czynników lub procesów technologicznych 
o działaniu rakotwórczym lub mutagennym 
w środowisku pracy oraz eliminacja 
stwierdzonych nieprawidłowości, 
prowadząca do poprawy bezpieczeństwa 
pracy w kontrolowanych zakładach. 
Przeprowadzono 15 kontroli u 15 
pracodawców zatrudniających 3601 
pracowników, w tym 757 kobiet. 
W kontrolowanych podmiotach 284 
pracowników, w tym 36 kobiet narażonych 
było na działanie czynników i procesów 
rakotwórczych. Narażonych było także 21 
zleceniobiorców, w tym 8 kobiet.  
Nieprawidłowości stwierdzono w 14 
zakładach. W 1 zakładzie kontrolowanym 
powtórnie (rekontrola) nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 
 Informację dotyczącą chemikaliów 
i procesów rakotwórczych przekazało 
Okręgowemu Inspektorowi Pracy 
w Szczecinie tylko 8 pracodawców, 46,7 % 
pracodawców nie dopełniło tego obowiązku. 
Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły 
głównie 7 zakładów. Były to: morski terminal 
przeładunkowy ciekłego paku węglowego, 
4 apteki recepturowe i 2 zakłady stolarskie. 
W zakładach tych: nie sporządzono wykazu 
prac wykonywanych w narażeniu na 
czynniki rakotwórcze i/lub mutagenne, nie 
dokonano wymaganej rejestracji 34 
pracowników narażonych, w tym 18 kobiet. 
Ponadto w 6 zakładach nie uwzględniono 
w programach szkoleń bhp tematyki 
związanej z rakotwórczością, 
a w 2 zakładach nie dokonano oceny ryzyka 
zawodowego związanego z narażeniem na 
czynniki chemiczne stwarzające 
zagrożenia. W 4 zakładach ocenę ryzyka 
zawodowego przeprowadzono wadliwie, 
gdyż nie uwzględniono zagrożenia 
czynnikami rakotwórczymi i/lub 
mutagennymi, a w 3 zakładach nie 
poinformowano pracowników o działaniu 
rakotwórczym i/lub mutagennym substancji 
i mieszanin lub procesów technologicznych. 

W 2 zakładach stwierdzono 
nieprawidłowości w magazynowaniu 
chemikaliów rakotwórczych. 
 W wyniku kontroli wydano 19 decyzji 
ustnych i 66 decyzji pisemnych, w tym 
2 decyzje opatrzone rygorem 
natychmiastowej wykonalności z art. 108 
kpa. Do pracodawców skierowano 26 
wniosków w wystąpieniach. 
W 1 zakładzie za wykroczenia ukarano 
osobę winną mandatem w wysokości 
1000 zł, a w stosunku do 2 osób 
zastosowano środek wychowawczy. 
W wyniku realizacji środków prawnych, 
m.in.: 
- 2 pracodawców przekazało wymaganą 

informację o czynnikach rakotwórczych; 
- w 5 zakładach zaprowadzono rejestr 

prac wykonywanych w narażeniu na 
czynniki rakotwórcze, 

- w 4 zakładach sporządzono lub 
uzupełniono rejestry pracowników 
narażonych, zarejestrowano łącznie 26 
pracowników, 

- w 3 zakładach przeprowadzono badania 
i pomiary czynników rakotwórczych: 
tlenku etylenu i WWA, 

- w 3 zakładach wyposażono łącznie 12 
pracowników w odpowiednie środki 
ochrony indywidualnej, 

Ponadto przeprowadzono lub uzupełniono 
ocenę ryzyka zawodowego, szkolenia bhp 
pracowników i instrukcje bhp, uwzględniając 
zagrożenia czynnikami rakotwórczymi 
i mutagennymi. 
 
 
4.1.12. Bezpieczeństwo chemiczne –

praca w strefach zagrożonych 
wybuchem. 

 
 Celem kontroli było sprawdzenie 
poziomu przestrzegania przez 
pracodawców przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa pracy przy 
magazynowaniu, wytwarzaniu i stosowaniu 
substancji chemicznych i ich mieszanin, ze 
szczególnym uwzględnieniem zagrożeń 
związanych z możliwością wystąpienia 
w miejscu pracy atmosfery wybuchowej. 
Celem była także eliminacja stwierdzonych 
nieprawidłowości prowadząca do poprawy 
bezpieczeństwa pracy. 
Przeprowadzono 10 kontroli u 10 
pracodawców zatrudniających łącznie 431 
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osób (405 pracowników, w tym 133 kobiety 
i 22 zleceniobiorców). W 1 zakładzie 
kontrolowanym w roku 2014, 
przeprowadzono rekontrolę. 
W 50% kontrolowanych podmiotów 
pracodawcy nie sporządzili oceny ryzyka 
związanego z możliwością wystąpienia 
w miejscach pracy atmosfer wybuchowych. 
Skutkowało to nieustaleniem i niepodjęciem 
skutecznych działań prewencyjnych dla 
ograniczenia zagrożeń w stosunku do 
zatrudnionych w tych miejscach osób. 
Wprawdzie połowa kontrolowanych 
pracodawców przeprowadziła ocenę ryzyka 
związanego z możliwością wystąpienia w 
miejscach pracy atmosfer wybuchowych, 
określiła także podstawowe środki 
prewencyjne, w tzw. dokumentach 
zabezpieczenia stanowisk pracy przed 
wybuchem. Jednakże szczegółowe kontrole 
wykazały, że 80% ocen ryzyka wybuchu 
i 100% sporządzonych dokumentów 
zabezpieczenia, nie spełnia wymogów - 
sporządzono je w sposób wadliwy.  
 Łącznie w kontrolowanych zakładach 
nie dokonano oceny ryzyka wybuchu w 21 
miejscach, na 103 miejsca badane (20%) a 
w 54 miejscach (52%) stwierdzono 
nieprawidłowości w zakresie ustaleń 
dokonanych w ocenach. Sporządzone 
dokumenty zabezpieczenia nie zawierały 
wszystkich wymaganych prawem ustaleń. 
Pracodawcy nie wyposażyli w odzież 
w wykonaniu antyelektrostatycznym 39% 
zatrudnionych osób, a 7% miejsc wstępu do 
przestrzeni zagrożonych wybuchem nie 
oznakowali oznaczeniem ostrzegawczym 
„EX”. Pomimo określenia w treści 
dokumentów zabezpieczenia przed 
wybuchem technicznych i organizacyjnych 
środków zapobiegawczych, uchybienia 
w ich stosowaniu stwierdzono w realizacji 
46% ustalonych środków technicznych i w 
realizacji 15% środków organizacyjnych.  
 W wyniku kontroli wydano 2 decyzje 
ustne i 86 decyzji pisemnych, w tym 
5 opatrzonych rygorem natychmiastowej 
wykonalności na podstawie art. 108 Kpa. 
Do pracodawców skierowano w 
wystąpieniach 66 wniosków pokontrolnych. 
Wydane decyzje i wnioski dotyczyły 75 
osób, w tym 69 pracowników 
i 6 zleceniobiorców, zatrudnionych 
w kontakcie z niebezpiecznymi czynnikami 

chemicznymi, w tym, z czynnikami 
mogącymi tworzyć atmosfery wybuchowe. 
W wyniku realizacji decyzji nakazowych 
poprawie uległy warunki pracy 36 
pracowników: 
- 1 pracodawca zaniechał wykonywania 

czynności malowania natryskowego 
i zlecił wykonywanie tych czynności 
innemu podmiotowi zewnętrznemu, 

- w 4 zakładach przeprowadzono po raz 
pierwszy ocenę ryzyka potencjalnego 
wybuchu, a w 4 innych zakładach 
zweryfikowano lub uzupełniono ocenę 
ryzyka wybuchowego, 

- 100% dokumentów zabezpieczenia 
stanowisk pracy przed wybuchem 
uzupełniono o wymagane przepisami 
prawa ustalenia, w szczególności: 
w 66% dokumentów ustalono zakres 
i terminy dokonywania przeglądów 
technicznych środków zapobiegawczych, 
w 66% dokumentów ustalono zasady 
organizacji i koordynacji prac 
wykonywanych w strefach zagrożonych 
wybuchem przez zatrudnionych 
u różnych pracodawców, w 83% 
dokumentów uszczegółowiono opis 
ustalonych technicznych środków 
ochrony przed wybuchem, a w 50% 
dokumentów - opis ustalonych środków 
zapobiegawczych o charakterze 
organizacyjnym. 

 
 
4.1.13. Działania kontrolno-prewencyjne 

w zakładach branży naftowej 
i zakładach azotowych. 

 
 Celem kontroli przeprowadzonych 
w bazie paliw i w zakładach azotowych była 
ocena przestrzegania przez pracodawców 
przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny 
pracy oraz likwidacja stwierdzonych 
nieprawidłowości i uchybień w zakładach 
tzw. dużego ryzyka wystąpienia poważnej 
awarii przemysłowej (ZDR). 
Kontrole prowadzone były wspólnie 
z przedstawicielami Państwowej Straży 
Pożarnej i Wojewódzkiego Inspektoratu 
Ochrony Środowiska na podstawie 
porozumienia na rzecz poprawy 
bezpieczeństwa pracy, ochrony 
przeciwpożarowej i ochrony środowiska 
podpisanego przez Głównego Inspektora 
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Pracy z przedstawicielami innych organów 
i przedstawicielami pracodawców. 
Działania kontrolne zostały poprzedzone 
działaniami prewencyjnymi, polegającymi 
na przeprowadzeniu przez pracodawców 
samokontroli opartej na listach kontrolnych, 
oddzielnych dla zagadnień bhp, ochrony 
przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska. 
 Kontrola stanowisk pracy w bazie paliw 
wykazała, że przygotowanie do kontroli 
prowadzonej przez PIP, PPSP, WIOŚ, 
instalacji magazynowej i przeładunkowej 
pod względem technicznym oraz 
dokumentacyjnym było na wysokim 
poziomie. Przygotowanie się kierownictwa 
kontrolowanych węzłów technologicznych 
do czynności kontrolnych umożliwiło 
przeprowadzenie ich przez wszystkie trzy 
organy sprawnie i w krótkim czasie. 
Przeprowadzone kontrole instalacji 
magazynowej i przeładunkowej nie 
wykazały wielu istotnych rozbieżności 
pomiędzy stanem faktycznym, ustalonym 
przez inspektora pracy, a samooceną 
dokonaną przez pracodawców. W trakcie 
prowadzonych czynności kontrolnych 
w bazie paliw zdecydowaną większość 
uchybień i nieprawidłowości usunięto 
w wyniku realizacji wydanych 7 decyzji 
ustnych. Po kontroli inspektor pracy wydał 
7 decyzji nakazowych pisemnych, które 
zostały wykonane. Skierowane do 
pracodawcy 2 wnioski w wystąpieniu 
zostały również zrealizowane. Pracodawca 
w zakresie zapobiegania awariom 
przemysłowym, zapewnił w bazie paliw 
środki techniczne i organizacyjne 
odpowiednie do istniejących zagrożeń oraz 
prowadzi okresowe ćwiczenia, według 
założeń określonych w Wewnętrznym 
Planie Operacyjno – Ratowniczym.  

W zakładzie branży azotowej 
stwierdzone niezgodności dotyczyły między 
innymi: sygnalizacji stanów zagrożenia 
w pomieszczeniu magazynu substancji 
wysoko łatwopalnych, ochrony 
antykorozyjnej rurociągów oraz konstrukcji 
pomocniczych, dojść i wejść do miejsc 
wykonywania pracy na różnych poziomach, 
awaryjnego oświetlenia miejsc 
wykonywania pracy w terminalu 
przeładunkowym, stanu technicznego 
aparatury kontrolno-pomiarowej. 
Inspektorzy pracy stwierdzili, że nie we 
wszystkich kontrolowanych obiektach lub na 

stanowiskach pracy wymogi przepisów bhp 
były spełnione w pełnym zakresie. Kontrola 
wykazała, że stan techniczny urządzeń 
i instalacji technologicznej oraz 
infrastruktury towarzyszącej, od poprzedniej 
kontroli w 2014 r., nie uległ znaczącej 
poprawie. Jednakże w zakresie 
zapobiegania awariom przemysłowym, 
utrzymywany jest wysoki poziom 
sprawności środków technicznych i działań 
organizacyjnych. Stwierdzone 
nieprawidłowości i uchybienia techniczne 
wynikają z niejednoznacznych zapisów 
dotyczących organizacji pracy, 
nieprawidłowych zachowań ludzkich, 
ograniczania zatrudnienia oraz 
niewystarczającej ilości środków 
finansowych na odtworzenie i modernizację 
struktury technicznej i technologicznej 
zakładu. Część ujawnionych 
nieprawidłowości została wykonana w 
trakcie kontroli w wyniku realizacji 13 
decyzji ustnych. Stwierdzono również 
nieprawidłowości przy wykonywaniu prac 
szczególnie niebezpiecznych, w 
szczególności prac przeładunkowych 
wykonywanych w nocy. Dotyczyły one 
nieprzestrzegania przez pracodawcę 
przepisów o czasie pracy, w tym nie 
zapewnienia wymaganej obsady osobowej 
określonej w instrukcji stanowiskowej, nie 
zapewnienia 11-godzinnego odpoczynku 
dobowego, zatrudniania pracowników 
ponad wymiar 8 godzin na dobę 
i dwukrotnie w tej samej dobie 
pracowniczej. Pozostałe nieprawidłowości 
zostały uregulowane poprzez wydanie 20 
decyzji pisemnych i 9 wniosków. 
Pracodawca poinformował o realizacji 7 z 
14 decyzji, dla których upłynęły terminy 
realizacji (50%) oraz o przyjęciu do 
realizacji 9 wniosków.  
 
 
4.1.14. BHP przy stosowaniu produktów 

biobójczych. 
 
 Celem kontroli było sprawdzenie 
przestrzegania przepisów ustawy 
o produktach biobójczych w zakładach 
przetwórstwa spożywczego, tj. 
w piekarniach i w cukierniach, stosujących 
produkty biobójcze. 
Kontrolą objęto zagadnienia dotyczące 
przestrzegania przepisów prawa zarówno 
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przez użytkowników stosujących produkty 
biobójcze, jak i w zakresie wprowadzania 
tych produktów do obrotu, ich klasyfikacji 
i oznakowania przez producentów. 
 Kontrolami objęto 8 podmiotów, 
w których 307 pracowników, wykonywało 
prace w kontakcie z produktami biobójczymi 
 Stwierdzone podczas kontroli 
naruszenia, to głównie naruszenia 
formalno-prawne, dotyczące nieprzekazania 
pracownikom informacji o zagrożeniach, 
sporządzenia niepełnej dokumentacji oceny 
ryzyka zawodowego, czy nieuwzględnienia 
w szczegółowych programach szkoleń 
w dziedzinie bhp informacji o czynnikach 
chemicznych, w tym produktach 
biobójczych. 
Zagrożenia związane ze stosowaniem 
produktów biobójczych pomijane są 
w ocenie ryzyka zawodowego oraz podczas 
wykonywania prac z ich użyciem z uwagi na 
powszechność ich zastosowanie (jak np. 
produkty do odkażania skóry rąk), a także 
stosowanie preparatów w postaci już 
rozcieńczonych, gotowych do użycia 
roztworów roboczych, albo też stosowanie 
produktów ogólnego przeznaczenia (np. 
„Domestos”). 
W znacznie mniejszym stopniu stwierdzone 
nieprawidłowości dotyczą zagrożeń dla 
bezpieczeństwa i zdrowia pracowników, ze 
względu na częste stosowanie produktów 
biobójczych ogólnodostępnych, gotowych 
do bezpośredniego użycia, o szerokim 
spektrum działania (np. produkty do 
odkażania skóry - mydła antybakteryjne, 
ogólnodostępne produkty dezynfekcyjne). 
Niespełnienie wymagań przepisów prawa 
powoduje, że pracownicy stosujący 
produkty biobójcze, nie mają pełnej 
świadomości zagrożeń powodowanych 
przez te produkty, w tym również 
oddziaływań alergizujących, które mogą 
wystąpić lub występują dopiero po upływie 
dłuższego czasu od ich zastosowania.  
 W wyniku kontroli wydano 20 decyzji, 
oraz 2 wnioski.  
Do Zachodniopomorskiego Państwowego 
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego 
w Szczecinie skierowano 2 pisma 
dotyczące stwierdzonych nieprawidłowości 
w zakresie oznakowania opakowań 
z produktami do odkażania rąk.  
W wyniku realizacji wydanych podczas 
kontroli środków prawnych: 

- w 1 podmiocie 14 pracownikom 
zapewniono rękawice ochronne, 
przeznaczone do prac w kontakcie 
z czynnikami chemicznymi (w tym 
produktami biobójczymi), 

- w 1 podmiocie dla 5 pracowników 
wykonujących prace polegające na 
podłączaniu do instalacji 
automatycznego dozowania pojemniki ze 
stężonymi produktami do dezynfekcji 
powierzchni, zapewniono środki ochrony 
indywidualnej oczu, 

- w 3 podmiotach dla 19 pracowników 
dokonano aktualizacji lub weryfikacji 
oceny ryzyka zawodowego stwarzanego 
przez czynniki chemiczne stosowane 
w procesach dezynfekcji. 

 
 
4.1.15. Zagrożenia związane 

z występowaniem hałasu 
w środowisku pracy. 

 
 Celem kontroli było ustalenie, czy i jakie 
działania podejmują pracodawcy dla 
ograniczenia ryzyka zawodowego 
związanego z narażeniem pracowników na 
hałas. 
 Czynności kontrolne zostały 
przeprowadzone w 11 zakładach pracy 
prowadzących działalność w branżach 
produkcyjno-usługowych, w szczególności 
produkujących: wyroby z drewna, w tym 
wyroby tartaczne, meble i opakowania 
drewniane; wyroby z metali, w tym z metali 
lekkich; przędzę wełnianą oraz w zakładach 
wykonujących usługi z zakresu gospodarki 
leśnej. 
 Najczęściej występującymi źródłami 
hałasu na stanowiskach pracy były: 
- użytkowane maszyny, urządzenia 

i narzędzia, np.: obrabiarki skrawające 
do metali, w tym: tokarki, frezarki, 
wiertarki, ostrzarki; maszyny do obróbki 
plastycznej i cięcia metali, w tym: prasy, 
maszyny do obróbki profili); maszyny do 
obróbki cieplnej, np. wypalarki laserowe, 
gazowe, spawarki; maszyny do obróbki 
drewna, np.. pilarki tarczowe, strugarki, 
frezarki, pilarki łańcuchowe, wykaszarki; 
maszyny do montażu, np. zszywacze 
i gwoździarki pneumatyczne; maszyny 
transportowe, w tym: ciągniki rolnicze 
i leśne; elektronarzędzia, np. szlifierki; 
maszyny i urządzenia do obróbki 
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przędzy, w tym: zgrzeblarki, przędzarki; 
urządzenia do obróbki chemicznej; 

- procesy technologiczne obróbki 
skrawaniem, cięcia, mechanicznego 
oczyszczania elementów metalowych, 
transportu wyrobów, obróbki cieplnej 
i chemicznej, obróbki przędzy.  

Ustalono, że 12% pracowników 
zatrudnionych w hałasie przekraczającym 
dopuszczalne normy, świadczy pracę 
ponad 8 godzin na dobę, wbrew 
obowiązującym przepisom. 
W skierowaniach na badania profilaktyczne 
13% pracowników pracodawcy nie 
zamieszczali informacji o pracy w hałasie, 
a 27% pracowników podczas szkoleń bhp 
nie informowali o zagrożeniach dla zdrowia 

związanych z hałasem. Ponadto 
pracodawcy nie zapewnili właściwego 
doboru środków ochrony indywidualnej 
słuchu dla 43% pracowników narażonych 
na hałas. Nie przeprowadzili pomiarów 
hałasu na 8% kontrolowanych 
stanowiskach, na których czynnik ten 
występował. 27% kontrolowanych 
pracodawców nie opracowało programu 
działań organizacyjno-technicznych 
zmierzających do ograniczenia narażenia 
pracowników na hałas w związku 
z przekroczeniem w zakładzie pracy 
wartości NDN. 
W wyniku kontroli wydano 30 decyzji oraz 
19 wniosków, z których wykonano 75%. 

 

 
 
Wykres 13. Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości związane z występowaniem hałasu 

w środowisku pracy. 
 

Podczas kontroli ustalono, że 
najbardziej rozpowszechnionym sposobem 
zapobiegania szkodliwemu działaniu 
hałasu, jest wydawanie pracownikom do 
stosowania indywidualnych środków 
ochrony słuchu. Większość kontrolowanych 
pracodawców wybiera więc najłatwiejszy 

i najtańszy sposób eliminacji narażenia. 
Rzadko podejmowane są działania 
techniczne, np. zakup nowych maszyn lub 
linii technologicznych, albo wyciszanie 
elementów konstrukcyjnych. Wskazuje to 
na niepełną wiedzę pracodawców o ich 
obowiązkach, wynikających z przepisów 
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Nieuwzględnienie w pomiarach wszystkich stanowisk pracy, na
których występuje narażenie na hałas.

Brak spójności danych zawartych w kartach badań i pomiarów z
danymi wynikającymi ze sprawozdania z pomiarów hałasu.

Brak aktualnych informacji w rejestrze czynników szkodliwych dla
zdrowia.

Brak programu działań organizacyjno-technicznych zmierzających
do ograniczenia narażenia pracowników na hałas.

Nieprawidłowości dot. wdrożenia programu działań
zmierzających do ograniczenia narażenia pracowników na hałas.

Oznaczenie znakami bezpieczeństwa miejsc pracy z
przekroczeniem NDN.

Niewłaściwy dobór indywidualnych środków ochrony słuchu.

Nieprzekazanie pracownikom instrukcji bhp użytkowania i
konserwacji ochronników słuchu.

Nieprawidłowa ocena ryzyka zawodowego związana z
narażeniem na hałas.

Brak uwzględnienia w programie szkoleń zagadnień na temat
wyników oceny ryzyka zawodowego związanego z hałasem.

Brak w skierowaniu na badanie profilaktyczne pracownika
informacji o narażeniu na hałas i poziomie narażenia.

Nieprzestrzeganie 8 godzinnego dobowego lub 40 godzinnego
tygodniowego czasu pracy w sytuacji przekroczeń NDN.
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prawa pracy, określających zasady 
ograniczania zagrożeń zawodowych. 
Najpierw powinny być podjęte działania 
techniczne, później organizacyjne, 
a zastosowanie środków ochrony 
indywidualnej powinno być stosowane do 
likwidacji ryzyka resztkowego. Dotyczy to 
także ograniczenia zagrożeń związanych ze 
szkodliwym działaniem hałasu na organizm 
człowieka. 
 
 
4.1.16. Zarządzanie bezpieczeństwem 

w zakładach pracy. 
 
 Celem kontroli było sprawdzenie 
przestrzegania przez pracodawców 
przepisów i zasad dotyczących oceny 
ryzyka zawodowego oraz podejmowania 
środków profilaktycznych zmniejszających 
ryzyko, w aspekcie wypadków przy pracy, 
które miały miejsce w zakładzie.  
Kontrolowano dwie grupy podmiotów: 13 
zakładów już wcześniej kontrolowanych 
w tym zakresie w roku 2013 oraz 
7 zakładów, w których problem badano po 
raz pierwszy. 
 Rekontrole przeprowadzono w 13 
zakładach, w których pracę wykonywało 
łącznie 1 871 pracowników, w tym 638 
kobiet i 28 pracowników młodocianych. Na 
stanowiskach pracy bezpośrednio objętych 
czynnościami kontrolnymi pracowało 485 
pracowników, w tym 190 kobiet, 
1 pracownik młodociany i 64 pracowników 
niepełnosprawnych. Zakłady prowadziły 
różnorodną działalność, w tym: obróbkę 
metali i drewna, naprawę pojazdów 
samochodowych, produkcję stolarki 
okiennej i drzwiowej oraz zabudowę 
meblową jednostek pływających. 
 Ustalono, że przed pierwszą kontrolą, 
w latach 2009 - 2013 wydarzyło się 
w kontrolowanych zakładach łącznie 241 
wypadków przy pracy. Natomiast już po 
kontroli – w latach 2013-2015, w tej samej 
grupie podmiotów doszło łącznie do 116 
wypadków przy pracy. Wśród nich nie było 
wypadków zbiorowych, śmiertelnych, ani 
też wypadków ciężkich. 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 

spadku (ok. 54%) liczby wypadków 
zaistniałych w kontrolowanych zakładach. 
W toku czynności kontrolnych dokonano 
analizy 68 dokumentacji powypadkowych, 
stwierdzając znacznie niższą skalę 
nieprawidłowości niż w okresie 
poprzedzającym pierwszą kontrolę. 
 W wyniku kontroli wydano 5 decyzji 
ustnych i 11 decyzji pisemnych, skierowano 
40 wniosków pokontrolnych 
w wystąpieniach. Nie stwierdzono 
szczególnie rażących naruszeń przepisów 
prawa pracy. Stwierdzono 8 naruszeń 
stanowiących wykroczenia przeciw prawom 
pracownika, za które 1 osobę ukarano 
mandatem. 
 W 7 podmiotach kontrolowanych po 
raz pierwszy, zatrudnionych było łącznie 
339 pracowników, w tym 58 kobiet i 5 
pracowników młodocianych. Na 
sprawdzanych stanowiskach pracę 
świadczyło 101 pracowników. 
Najistotniejsze nieprawidłowości: 
- w 3 zakładach, w 45,5% zbadanych 

dokumentacji uaktualnienie oceny ryzyka 
zawodowego po zaistnieniu wypadku nie 
obejmowało zagrożeń, których 
aktywizacja doprowadziła do wypadków 
(5 przypadków dotyczących 38 
pracowników); 

- w 2 zakładach stwierdzono brak 
spójności wdrożonych środków 
wynikających z oceny ryzyka ze 
środkami i wnioskami wynikającymi 
z 18% protokołów powypadkowych; 

- wprawdzie w 3 zakładach, tylko 
2 pracowników na 68 zatrudnionych na 
kontrolowanych stanowiskach pracy nie 
zostało w ogóle poinformowanych 
o ryzyku zawodowym, jednakże po 
zaistnieniu wypadku i uaktualnieniu 
oceny ryzyka o wnioski zespołu 
powypadkowego, z wynikami oceny nie 
zapoznano już 20% pracowników.  

Przeprowadzone czynności kontrolne 
wykazały, że w procesie zarządzania 
bezpieczeństwem w zakładach pracy brak 
jest korelacji pomiędzy analizą ryzyka 
zawodowego przeprowadzonego dla 
wykonywanych prac, 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 
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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 zdarzeń tzw. bezurazowych 
(potencjalnie wypadkowych) 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. Ponadto 
pracodawcy podchodzą do procesu oceny 
ryzyka zawodowego czysto formalnie, 
wychodząc z założenia, że jakiekolwiek 
sporządzenie dokumentów jest 
wypełnieniem przepisów prawa. Nie widzą 
w procesie oceny i analizy ryzyka, ścieżki 
dla poprawy bezpieczeństwa pracowników 
i elementu zarządzania całym zakładem. 
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 
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 
transportowych, 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 kontroli w roku 2015 i przeprowadzonych 
we wcześniejszych latach, 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 specjalista ds. 
BHP spoza zakładu realizuje zadania 
służby BHP i nie przykłada należytej wagi 
do swoich obowiązków. 
 W wyniku kontroli wydano 11 decyzji 
nakazowych i 40 wniosków 
w wystąpieniach. 
W wyniku kontroli przeprowadzonej 
w 1 zakładzie stwierdzono utrzymujący się 
(co stwierdzono w kilku kolejnych 
kontrolach) rażący stan naruszania 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Inspektor pracy wystąpił do Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych z wnioskiem 
o podwyższenie pracodawcy o 100% stopy 
procentowej składki na ubezpieczenie 
wypadkowe ustalanej na najbliższy rok 
składkowy, w trybie art. 36 ustawy z dnia 30 
października 2002 o ubezpieczeniu 
społecznym z tytułu wypadków przy pracy 
i chorób zawodowych (tj. z 2009 r. Dz. U. 
nr 167, poz. 1322 ze zm.). ZUS wydał 
decyzję o podwyższeniu składki. 
W wyniku realizacji wydanych przez 
inspektorów środków prawnych uzyskano 
efekty, m.in: 
- w 3 zakładach dla 46 pracowników 

przeprowadzono ocenę ryzyka 
zawodowego oraz dokonano jej 
aktualizacji po zaistniałych zdarzeniach 
wypadkowych; 

- w 3 zakładach dla 35 pracowników 
podjęto działania w celu wdrożenia 
procedur dla ustalenia przyczyn 
wypadków przy pracy adekwatnych do 
przebiegu zdarzenia wypadkowego 
i źródeł zagrożeń; 

- w 1 zakładzie dla 33 pracowników 
podjęto działania w celu wdrożenia 
wniosków profilaktycznych wskazanych 
przez zespoły powypadkowe oraz 
uzupełnienia oceny ryzyka zawodowego 
w zakresie zastosowanych środków 
profilaktycznych; 

- w 3 zakładach 16 pracowników poddano 
wymaganym szkoleniom z zakresu 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Ponadto pracodawcy poinformowali 
o przyjęciu do realizacji wniosków 
zawartych w wystąpieniach. 
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4.1.17. Zakłady pod wzmożonym 
nadzorem. 

 
 Celem programu długofalowego na lata 
2013-2015 była likwidacja lub ograniczenie 
zagrożeń zawodowych w wybranych 
zakładach różnych branż, w których 
występuje szczególnie duże ryzyko 
zawodowe, wyrażające się wysokimi 
przekroczeniami norm czynników 
szkodliwych dla zdrowia, znaczną liczbą 
chorób zawodowych oraz wysokimi 
wskaźnikami częstotliwości wypadków.  
 W roku 2013 wzmożonym nadzorem 
objęte były 2 zakłady z województwa 
zachodniopomorskiego. W latach 2014 i 
2015 kontrole w tych zakładach 
kontynuowano. W jednym zakładzie 
prowadzone są procesy technologiczne 
związane z przetwórstwem odpadów 
gumowych i wytwarzaniem wyrobów 
gumowych, w drugim przetwarzanie tarcicy i 
produkcja wyrobów z drewna. Pod 
względem wielkości zatrudnienia, jeden 
z zakładów należy do grupy zatrudnienia od 
100-250 osób, drugi powyżej 250 osób.  
W latach 2013-2015 przeprowadzono 
w 2 wybranych zakładach łącznie 12 
kontroli. 
 Zagadnienia ujmowane w decyzjach 
w okresie trzyletnim dotyczyły najczęściej 
nieprawidłowości związanych 
z niedostosowaniem maszyn do 
minimalnych wymagań bezpieczeństwa, 

określonych w przepisach prawa, 
a w szczególności w rozporządzeniu 
Ministra Gospodarki z dnia 30 października 
2002 r. w sprawie minimalnych wymagań 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 
w zakresie użytkowania maszyn przez 
pracowników podczas pracy (Dz.U. Nr 191, 
poz. 1596 ze zmianami z 2003 r Nr 178, 
poz. 1745). Decyzje dotyczyły m.in. braku 
lub niewłaściwych urządzeń ochronnych 
przy obrabiarkach do metalu, obrabiarkach 
do drewna i przy maszynach do tworzyw 
sztucznych. Należy dodać, że 
w kontrolowanych zakładach przyczyny 
wypadków w przeważającej mierze 
związane były z niedostosowaniem 
eksploatowanych maszyn do wymagań 
minimalnych. 
 Znaczna część decyzji dotyczyła oceny 
ryzyka zawodowego, ponieważ nie 
wszystkie dokumentacje z oceny ryzyka 
były aktualizowane, ponadto nie 
uwzględniono w ocenie ryzyka niektórych 
prac wykonywanych na stanowiskach pracy 
i źródeł zagrożeń. Zobowiązano także 
pracodawców do ograniczenia narażenia 
pracowników na czynniki szkodliwe 
występujące w procesach pracy, m.in. na 
hałas i zapylenie. 
Pracodawcy zrealizowali 98% wydanych 
decyzji nakazowych, przy czym terminy 
realizacji niektórych decyzji upływają w roku 
2016. 

 
 
Tabela 5. Zestawienie wydanych środków prawnych w latach 2013-2015 w zakładach pod 

wzmożonym nadzorem. 
 

Liczba wydanych środków prawnych  2013 2014 2015 

decyzje pisemne 38 34 24 

decyzje ustne 22 24 23 

wnioski 9 8 2 

 
 

W wyniku realizacji środków prawnych 
w zakładach pod wzmożonym nadzorem: 
- w 2 zakładach eksploatowane maszyny 

dostosowano do wymagań minimalnych. 
- w 1 zakładzie wyeliminowano z obróbki 

drewno twarde, którego pyły mają 
właściwości rakotwórcze oraz obniżono 
poniżej wartości dopuszczalnych (NDS) 

poziom zapylenia na wszystkich 
stanowiskach pracy, 

- w 1 zakładzie obniżono poniżej wartości 
dopuszczalnych (NDN) poziom hałasu 
na stanowiskach pracy, na których 
w roku 2013 stwierdzono przekroczenie 
dopuszczalnych norm. 
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Zmniejszyły się także wskaźniki 
częstotliwości i ciężkości wypadków przy 
pracy. 
W okresie 3 lat od objęcia zakładów 
wzmożonym nadzorem osiągnięto poprawę 
warunków pracy, pozwalającą na 
odstąpienie od dalszego nadzoru zakładu 
w tym trybie. W jednym zakładzie nie 
występują już przekroczenia wartości NDS 
i NDN czynników szkodliwych w środowisku 
pracy, maszyny spełniają minimalne 
wymagania bezpieczeństwa, a wskaźnik 

częstotliwości wypadków przy pracy 
zmniejszył się w roku 2015 do wartości 
5,59. W drugim zakładzie osiągnięto postęp 
w zakresie eliminowania lub ograniczenia 
występujących zagrożeń. Nieprawidłowości 
związane z eksploatacją maszyn i urządzeń 
są już systematycznie usuwane 
niezwłocznie po ich ujawnieniu przez 
pracowników i służby nadzoru, a dowodem 
na to są niskie wskaźniki wypadkowości. 
 
 

 
Tabela 6. Statystyka wypadków w zakładach pod wzmożonym nadzorem. 
 

Zakład przetwórstwa drewna 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Liczba wypadków. 49 43 7 2 8 3 

Wskaźnik. częstotliwości 64,8 51,1 8,9 2,4 10,1 3,8 

Wskaźnik ciężkości 35,7 31,8 29,9 39 34,5 22,7 

Dni niezdolności do pracy  1749 1367 209 78 276 68 

Zakład przetwórstwa odpadów gumowych 

Liczba wypadków. 1 6 2 0 2 1 

Wskaźnik częstotliwości 6,85 43,48 14,08  12,35 5,59 

Wskaźnik ciężkości 12 49,17 28 0 25,5 11 

Dni niezdolności do pracy  12 295 56 0 51 11 

 
 

 Mimo, iż nadal występuje zagrożenie 
hałasem, związane nieodłącznie 
z charakterem produkcji, jakim jest obróbka 
drewna oraz usytuowanie w jednym miejscu 
bardzo dużej liczby maszyn i urządzeń, 
pracodawca opracował program działań 
organizacyjno-technicznych w oparciu 
o profesjonalną analizę akustyczną 
przestrzeni hal produkcyjnych i zamierza go 
konsekwentnie realizować. 
 
 
4.1.18. Rekontrole zakładów, którym 

podwyższono składkę na 
ubezpieczenie wypadkowe. 

 
 Celem kontroli było sprawdzenie 
skuteczności oddziaływania finansowego na 
poprawę stanu bezpieczeństwa 
w zakładach, w których w latach 
poprzednich podwyższono składkę na 
ubezpieczenie wypadkowe, a także 
dokonanie oceny systemu różnicowania 

składki wypadkowej w kontekście 
ewentualnych zmian w obowiązujących 
regulacjach prawnych.  
 Kontrole przeprowadzono 
w 4 zakładach, w których inspektorzy pracy 
w latach poprzednich wnioskowali 
o podwyższenie składki na ubezpieczenie 
wypadkowe. 
Zakres kontroli obejmował w szczególności: 
sprawdzenie realizacji uprzednich decyzji 
i wystąpień, w tym dotyczących usunięcia 
rażących naruszeń przepisów bhp, które 
skutkowały podwyższeniem składki 
wypadkowej; sprawdzenie stosowania 
środków zapobiegających wypadkom przy 
pracy, w szczególności wynikających 
z oceny ryzyka zawodowego oraz wniosków 
profilaktycznych zespołów powypadkowych; 
sprawdzenie prawidłowości danych w ZUS 
IWA za 2014 r.; sprawdzenie stopnia 
przestrzegania pozostałych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy, 
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wynikających ze specyfiki prowadzonej 
działalności. 
 Przedmiotem działalności wszystkich 
kontrolowanych podmiotów było 
budownictwo. Kontrole prowadzone były 
w miejscach wykonywania prac – na 
budowach. 
W wyniku kontroli jednego pracodawcy 
w roku 2014 inspektor stwierdził naruszenia 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
zagrażające życiu i zdrowiu pracowników. 
Nieprawidłowości polegały na braku 
odpowiedniego zabezpieczenia 
pracowników przed upadkiem z wysokości, 
braku odpowiednich zabezpieczeń przy 
maszynach oraz na nieprawidłowej 
eksploatacji urządzeń i instalacji 
elektrycznych. W wyniku tej kontroli 
inspektor pracy wystąpił w roku 2014 do 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
z wnioskiem o podwyższenie o 100% 
składki na ubezpieczenie wypadkowe. 
W roku 2015 ten sam pracodawca 
kontrolowany był dwukrotnie. Kontrole 
prowadzono na dwóch różnych budowach. 
W obu przypadkach inspektorzy stwierdzili 
rażące naruszenia przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy, skutkujące 
wydaniem decyzji wstrzymania określonych 
prac. Nieprawidłowości dotyczyły głównie 
złej organizacji pracy na wysokości, w tym 
braku zabezpieczenia pracowników przed 
możliwością upadku. Postępując 
konsekwentnie inspektor pracy po raz 
kolejny wystąpił do Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych o podwyższenie o 100% 
składki na ubezpieczenie wypadkowe. 
 W pozostałych 3 kontrolowanych 
firmach inspektorzy pracy nie stwierdzili 
rażących nieprawidłowości w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W trakcie 
bieżących kontroli stwierdzono 
nieprawidłowości dotyczące bezpieczeń-
stwa i higieny pracy, skutkujące wydaniem 
decyzji. Większość stwierdzonych 
nieprawidłowości została usunięta w trakcie 
kontroli w wyniku wydanych decyzji 
ustnych. W ocenie inspektorów pracy nie 
stwierdzono w 3 kontrolowanych zakładach 
rażącego naruszenia przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy.  
 W wyniku kontroli wydano 10 decyzji 
ustnych, 4 decyzje pisemne i skierowano 
1 wniosek w wystąpieniu. W jednym 
przypadku osobę winną wykroczeń ukarano 

mandatem w wysokości 1500 zł. 
i skierowano 1 wniosek do ZUS 
o podwyższenie składki wypadkowej na 
kolejny okres składkowy. 
 Należy zaznaczyć, że podmioty, które 
zostały poddane kontroli w roku 2015 
należą do grupy małych przedsiębiorstw 
zatrudniających do 50 pracowników 
i prowadzą działalność w budownictwie. 
Prowadzą działalność w różnych miejscach 
w zależności od przyjętych zleceń. Nie 
posiadają hal produkcyjnych i parku 
maszynowego, jak w przypadku firm 
produkcyjnych stacjonarnych. Nieprawidło-
wości stwierdzone w trakcie kontroli 
dotyczyły głównie organizacji pracy i nie 
wymagały dużych nakładów finansowych na 
poprawę warunków. Uchybienia przeważnie 
były usuwane w trakcie kontroli, 
wymuszane decyzjami ustnymi inspektorów 
pracy. W przypadku jednego podmiotu, 
pracodawca podejmował wprawdzie 
działania w zakresie bezpieczeństwa 
i higieny pracy, ale każdorazowo były one 
konsekwencją kontroli inspektora pracy. 
Nieprawidłowości powtarzały się jednak 
przy kolejnych kontrolach na innych 
budowach. W tym przypadku można 
stwierdzić, że podwyższenie składki nie 
dało zamierzonych efektów. Inaczej 
sytuacja przedstawiała się u pozostałych 
pracodawców. Kontrole w roku 2015 
wykazały wprawdzie nieprawidłowości, ale 
miały one raczej charakter porządkowy 
i w ocenie kontrolujących nie stanowiły 
bezpośredniego zagrożenia dla życia 
i zdrowia pracowników. W tych przypadkach 
można stwierdzić, że podniesienie składki 
dało efekt w postaci poprawy warunków 
pracy. 
Należy uznać, że dodatkowe obciążenie 
finansowe w postaci podniesienia składki 
wypadkowej ma znaczenie prewencyjne dla 
większości pracodawców. 
 
 
4.1.19. Spełnianie wymagań minimalnych 

przez maszyny do obróbki 
skrawaniem metalu. 

 
 W 2015 r. kontrolami przestrzegania 
postanowień rozporządzenia Ministra 
Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. 
w sprawie minimalnych wymagań 
dotyczących bhp w zakresie użytkowania 



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OIP SZCZECIN W ROKU 2015 

- 72 - 

maszyn przez pracowników podczas pracy 
(Dz.U. Nr 191, poz.1596 z późn. zm.) objęto 
maszyny do obróbki skrawaniem metali. 
 Czynności kontrolne przeprowadzono 
u 23 pracodawców prowadzących 
działalność związaną z produkcją wyrobów 
z metalu, ale również świadczących usługi 
w zakresie obróbki skrawaniem metalu. 
W toku kontroli inspektorzy pracy ocenili 
pod względem spełnienia wymagań 
minimalnych 81 maszyn. 
 Szczegółowej kontroli poddano 
maszyny różnych typów i różnych 
producentów, w szczególności tokarki, 
frezarki, wiertarki, przecinarki. Kontroli 
podlegał przede wszystkim stan techniczny 
maszyn. Szczegółowej ocenie 
w maszynach poddano: kompletność 
urządzeń zabezpieczających i ochronnych, 
jakość i czytelność napisów przy 
elementach sterowniczych, wyposażenie 
w znaki ostrzegawcze, wyposażenie 
maszyn w elementy sterownicze, w tym 
w wyłączniki zatrzymania awaryjnego, 
dokumentacje techniczne oraz instrukcje 
obsługi maszyn. Oceniano także 
prawidłowości oświetlenia stanowisk pracy, 
na których eksploatowane były maszyny, 
w tym oświetlenia strefy roboczej 
w maszynie oraz zapewnienia właściwego 
dostępu do stanowiska pracy. 

Na 81 maszyn poddanych ocenie przez 
inspektorów pracy, tylko w stosunku do 
6 maszyn (7%) nie stwierdzono, braków i 
uchybień. Ustalono, że 42 maszyny (52%) 
nie spełniały wymagań minimalnych w 
całości, a przy 33 maszynach (41%), 
występowały różnego rodzaju uchybienia. 

W toku czynności kontrolnych ustalono, 
że ocenie pod względem spełniania 
minimalnych wymagań pracodawcy poddali 
jedynie 26 z 88 eksploatowanych maszyn, 
czyli co do 62 maszyn nie podjęli żadnych 
działań. Ponadto w stosunku do 13 z 26 
ocenionych przez pracodawców maszyn, 
inspektorzy pracy w toku kontroli stwierdzili 
uchybienia. 

Najwięcej zastrzeżeń inspektorzy pracy 
mieli do maszyn użytkowanych w średnich 
zakładach pracy, wykorzystujących starsze 
i bardziej wyeksploatowane maszyny. 
Znaczna liczba nieprawidłowości dotyczyła 
osłon lub innych urządzeń ochronnych 
eliminujących możliwość dostępu do stref 
niebezpiecznych, np. poruszających się 

uchwytów przedmiotów obrabianych, śrub 
pociągowych (np. w tokarkach); uchwytów 
narzędzia we frezarkach i wiertarkach; 
osłon eliminujących wyrzucanie 
przedmiotów i zagrożenia związane 
z emisją wiórów lub płynów; elementów 
sterowniczych w maszynach, np. 
właściwego ich oznaczenia; wyposażania 
maszyn w odpowiednie urządzenia służące 
do uruchomienia oraz całkowitego lub 
awaryjnego zatrzymania; przeprowadzania 
kontroli eksploatowanych maszyn a także 
udostępnienia pracownikom instrukcji 
obsługi w zakresie bhp. 
W kontrolowanych 23 zakładach, w okresie 
ostatnich 3 lat nie odnotowano wypadków 
z udziałem maszyn do obróbki skrawaniem 
metalu. 
 W wyniku kontroli wydano 9 decyzji 
nakazowych ustnych, 169 decyzji 
pisemnych i 20 wniosków 
w wystąpieniach. Wydano 9 decyzji 
wstrzymania prac przy maszynach ze 
względu na bezpośrednie zagrożenie dla 
życia lub zdrowia pracowników oraz 49 
decyzji wstrzymania eksploatacji maszyn 
w sytuacji, gdy stwierdzono zagrożenia, ale 
w czasie czynności kontrolnych pracownicy 
nie pracowali bezpośrednio przy tych 
maszynach. 
Za stwierdzone wykroczenia 13 osób 
ukarano mandatami w łącznej wysokości 
14 200 zł., a w stosunku do 5 osób 
zastosowano środki wychowawcze 
(ostrzeżenia). 
Podczas kontroli udzielono 108 porad 
technicznych dotyczących bezpieczeństwa 
użytkowanych maszyn, w szczególności 
wynikających z rozporządzenia Ministra 
Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. 
w sprawie minimalnych wymagań 
dotyczących bhp w zakresie użytkowania 
maszyn przez pracowników podczas pracy. 
 Pracodawcy wykonali 67% decyzji 
nakazowych.  
W wyniku realizacji wydanych przez 
inspektorów pracy środków prawnych 
pracodawcy dostosowali 56 maszyn do 
minimalnych wymagań bezpieczeństwa, 
poprzez: wyposażenie ich w osłony lub inne 
urządzenia ochronne uniemożliwiające 
dostęp do stref zagrożenia, oznakowanie 
elementów sterowniczych maszyn, 
wyposażenie maszyn w urządzenia 
zatrzymania awaryjnego. 



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OIP SZCZECIN W ROKU 2015 

- 73 - 

Przykłady dostosowania maszyn:  
- zakład zatrudniający 30 pracowników: 

zamontowano osłony uchwytów oraz 
niepracujących części wierteł 
w wiertarkach kadłubowych, 
przywrócono pełną sprawność 
wyłącznika blokującego napęd tokarki 
sterowanej numerycznie T 5 przy 
otwartej osłonie przedniej; 

- zakład zatrudniający 11 pracowników: 
zamontowano osłonę 
przeciwrozbryzgową, zabezpieczającą 
przed bezpośrednim wyrzucaniem 
chłodziwa i wiórów w kierunku pozycji 
operatora i przed bezpośrednim 
dostępem do strefy pracy z tej pozycji; 
wyposażono tokarkę w tylną osłonę 
przeciwrozbryzgową przejmującą 
w sposób skuteczny część chłodziwa 
i wióry oraz kierującą je do miejsca ich 
gromadzenia; wyposażono tokarkę 
w osłonę uchwytu samocentrującego 3-
szczękowego powodującą zatrzymanie 
ruchu obrotowego wrzeciona z chwilą jej 
odchylenia oraz uniemożliwiającą 
uruchomienie obrotów wrzeciona, gdy 
osłona jest otwarta; zapewniono osłony 
śruby pociągowej i wałka pociągowego 
suportu; zabezpieczono konik przed 
nieumyślnym zsunięciem z prowadnicy 
łoża; zapewniono czytelne piktogramy 
opisujące poszczególne elementy 
sterownicze, w tym dźwignie sterowania 
prędkościami obrotowymi i kierunkiem 
obrotów wrzeciona. 

 Należy wskazać, że mimo upływu wielu 
lat od daty wejścia w życie rozporządzenia 
Ministra Gospodarki w sprawie minimalnych 
wymagań dotyczących bhp w zakresie 
użytkowania maszyn przez pracowników 
podczas pracy, przepisy te nie są w pełni 
przestrzegane, a eksploatowane maszyny 
do obróbki skrawaniem metalu w wielu 
zakładach pracy nie zostały dostosowane 
do minimalnych wymagań bezpieczeństwa. 
Za przyczynę tego należy uznać brak 
wsparcia i doradztwa ze strony osób 
wykonujących w kontrolowanych firmach 
zadania służby bhp, niską jakość usług 
i brak wiedzy dotyczącej budowy 
i eksploatacji maszyn do obróbki 
skrawaniem metali u specjalistów spoza 
zakładu, którym powierza się wykonywanie 
zadań służby bhp, a także niepełną 
znajomość przez pracodawców przepisów 

określających minimalne wymagania 
bezpieczeństwa w odniesieniu do 
eksploatowanych maszyn. 
 
 
4.1.20. Spełnienie wymagań 

zasadniczych i innych, 
wynikających z przepisów 
o ocenie zgodności przez wyroby 
wprowadzone do obrotu. 

 
 W ramach działającego w całym kraju 
systemu nadzoru rynku inspektorzy pracy 
przeprowadzili 50 kontroli, mających na celu 
sprawdzenie czy wyroby użytkowane 
w zakładach pracy, wprowadzone do obrotu 
lub oddane do użytku po dniu 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: 
dyrektywie 2006/42/WE (wcześniej 
98/37/WE) dotyczącej maszyn, dyrektywie 
89/686/EWG dotyczącej środków ochrony 
indywidualnej, dyrektywie 2009/142/WE 
(wcześniej 90/396/EWG) dotyczącej 
urządzeń spalających paliwa gazowe oraz 
dyrektywie 2006/95/WE (wcześniej 
73/23/EWG) dotyczącej wyposażenia 
elektrycznego przewidzianego do 
stosowania w niektórych granicach 
napięcia. 
 Oprócz rutynowych kontroli 
pracodawców oraz kontroli nakierowanych 
na konkretne rodzaje wyrobów, tj. maszyny 
do obróbki skrawaniem metali i środki 
ochrony indywidualnej oczu i twarzy 
inspektorzy pracy prowadzili także 
czynności kontrolne sprawdzające, po 
uzyskaniu informacji od innych organów 
nadzoru nad warunkami pracy oraz od 
organów celnych, o podejrzeniu 
występowania wad wyrobów. Niektóre 
czynności kontrolne były ponadto związane 
z zaistniałymi w zakładach pracy 
wypadkami przy pracy, do których doszło 
podczas użytkowania nowych maszyn lub 
innych urządzeń technicznych. 
 Ocenie zgodności z zasadniczymi 
i innymi wymaganiami poddano ogółem 59 
wyrobów. W zdecydowanej większości były 
to maszyny - 42 wyroby, w tym 11 
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specjalistycznych maszyn do obróbki 
skrawaniem metali; 14 wyrobów stanowiły 
środki ochrony indywidualnej, w tym 12 
środków ochrony indywidualnej oczu 
i twarzy; 3 wyroby zaliczały się do grupy 
sprzętu elektrycznego i urządzeń 
spalających paliwo gazowe. 
Spośród 59 skontrolowanych wyrobów, w 
stosunku do 39 wyrobów (66%) stwierdzono 
nieprawidłowości. Kontrolami w większości 
objęto wyroby wyprodukowane w Polsce, 
ale w kilkunastu przypadkach były to 
wyroby sprowadzone z różnych krajów UE, 
a nawet spoza UE, np. z Chin. 
 Kontrole wykazały, że niespełnienie 
wymagań zasadniczych i innych 
w kontrolowanych maszynach polegało 
zarówno na niezgodnej z wymaganiami 
przepisów i norm zharmonizowanych 
budowie lub wykonaniu samej maszyny, 
np.: na niezapewnieniu odpowiednich 
urządzeń ochronnych, eliminujących dostęp 
do strefy niebezpiecznej; na nieopisaniu 
elementów sterowniczych maszyn; na 
umieszczaniu na maszynach informacji 
słownych, w tym ostrzeżeń istotnych 
z punktu widzenia eksploatacji, 
sporządzonych wyłącznie w językach 
obcych; braku wymaganego oznakowania 
CE, ale także na: nieprawidłowej 
dokumentacji technicznej; na 
niedostarczeniu użytkownikowi wraz 
z maszyną instrukcji obsługi, w tym 
instrukcji w języku polskim lub w przypadku 
wielu maszyn na występowaniu istotnych 
braków w treści ww. instrukcji, w tym braku 
deklaracji zgodności WE. 
 W odniesieniu do kontrolowanych 
środków ochrony indywidualnej: okularów 
ochronnych, tarczy spawalniczej i kamizelek 
odblaskowych kontrole wykazały podobne 
nieprawidłowości, w szczególności: 
niedostarczenie użytkownikowi instrukcji 
użytkowania w języku polskim lub 
nieprawidłową zawartość instrukcji oraz 
niewłaściwe znakowanie wyrobu. 
Zdaniem inspektorów pracy przyczyny 
stwierdzanych nieprawidłowości wynikają 
z niedostatecznej znajomości 
u producentów, importerów oraz 
dystrybutorów wyrobów przepisów, norm 
i procedur obowiązujących w ramach 
systemu oceny zgodności. Niestety także 
pracodawcy wyposażając stanowiska pracy 
w nowe maszyny i urządzenia techniczne, 

ograniczają swoje koszty nie egzekwując od 
producentów lub dostawców pełnego 
wyposażenia maszyn w osłony lub inne 
urządzenia ochronne oraz dostarczenia 
pełnej dokumentacji techniczno-ruchowej, 
w tym deklaracji zgodności WE, instrukcji 
bhp niezbędnej do prawidłowej eksploatacji 
maszyny. 
Przy negatywnych wynikach kontroli, w celu 
wyegzekwowania przestrzegania przepisów 
dotyczących systemu oceny zgodności 
inspektorzy pracy stosowali środki prawne, 
adekwatne do rodzaju i wagi stwierdzonych 
nieprawidłowości.  
W kilkunastu przypadkach do usunięcia 
niezgodności z wymaganiami zasadniczymi 
wystarczające okazały się pisma 
ostrzegawcze skierowane do producentów 
lub importerów wyrobów. Po ich otrzymaniu 
ww. podmioty podjęły się dobrowolnie 
usunąć stwierdzone uchybienia. 
W kilku przypadkach, ze względu na istotne 
nieprawidłowości lub ich dużą ilość 
Okręgowy Inspektor Pracy w Szczecinie 
wszczął postępowania administracyjne, 
zobowiązujące do usunięcia w określonym 
terminie stwierdzonych niezgodności 
z zasadniczymi wymaganiami. 
Efektem działań podjętych w 2015 r.: 
- w 20 wyrobach zostały usunięte 

niezgodności z wymaganiami 
zasadniczymi, 

- w 11 maszynach usunięto niezgodności 
dotyczące ich budowy lub wykonania, 

- dla 6 wyrobów (maszyn) sporządzone 
zostały prawidłowe deklaracje zgodności 
WE, 

- w 7 maszynach zapewniono prawidłowe 
oznakowanie identyfikacyjne, 

- na 7 wyrobach (6 maszynach, 
1 urządzeniu spalającym paliwo gazowe) 
zapewniono wymagane oznakowanie 
CE, 

- dla 10 wyrobów (9 maszyn i jednego 
środka ochrony indywidualnej) 
zapewniono prawidłowe instrukcje 
obsługi lub użytkowania. 

Dla pozostałej grupy zakwestionowanych 
wyrobów działania naprawcze są w toku lub 
informacje o stwierdzonych 
niezgodnościach zostały przekazane do 
innych okręgowych inspektoratów pracy, 
właściwych terytorialnie do prowadzenia 
postępowań administracyjnych. 



 

- 75 - 

 
4.2. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY - KONTROLE POZOSTAŁE. 
 
 
4.2.1. Profilaktyczne badania lekarskie. 
 
 Celem kontroli było sprawdzenie 
przestrzegania przepisów dotyczących 
profilaktycznych badań lekarskich 
zawartych w szczególności w Kodeksie 
pracy i rozporządzeniu Ministra Zdrowia 
i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. 
w sprawie przeprowadzania badań 
lekarskich pracowników, zakresu 
profilaktycznej opieki zdrowotnej nad 
pracownikami oraz orzeczeń lekarskich 
wydawanych do celów przewidzianych 
w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332, 
z późn. zm.), a także ustalenie, czy 
pracodawca ma zawartą pisemną umowę 
z podstawową jednostką służby medycyny 
pracy, zgodnie z zapisem art. 12 ustawy 
z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie 
medycyny pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 
1184). 
 Kontrole przeprowadzono w firmach 
o dużym nasileniu zagrożeń zawodowych 
oraz w firmach należących do branż, które 
charakteryzują się wysokimi wskaźnikami 
wypadkowości oraz zapadalności na 
choroby zawodowe, np. branża budowlana 
i leśna. Przeprowadzono kontrole u 263 
pracodawców, zatrudniających 6823 
pracowników.  
Najistotniejsze nieprawidłowości: 
- 454 pracowników (24,3%) nie poddano 

wstępnym badaniom lekarskim przed 
dopuszczeniem do pracy,  

- 331 pracowników (21,8%) nie poddano 
okresowym badaniom lekarskim 
w terminie wyznaczonym przez lekarza, 

- dla 117 pracowników (8,74%) 
pracodawcy nie przekazali lekarzom 
informacji o warunkach pracy i narażeniu 
na czynniki szkodliwe, 

- 119 pracodawców na 205 zbadanych 
(58%) nie zawarło pisemnych umów 
z podstawową jednostką medycyny 
pracy. 

W wyniku kontroli wydano 41 decyzji 
ustnych i 46 decyzji nakazowych 
pisemnych, a do pracodawców skierowano 
185 wniosków w wystąpieniach. 
Za stwierdzone wykroczenia skierowano 
1 wniosek o ukaranie do sądu, 17 osób 

ukarano mandatami w łącznej wysokości 19 
800 zł; a w stosunku do 49 osób 
zastosowano środki wychowawcze. 
Pracodawcy wykonali 87% decyzji oraz 
67% wniosków. 
W wyniku realizacji wydanych środków 
prawnych: 
- w 19 zakładach poddano 37 

pracowników wstępnym badaniom 
lekarskim, 

- w 14 zakładach poddano 27 
pracowników okresowym badaniom 
lekarskim, 

- w 14 zakładach podjęto działania w celu 
przekazania lekarzowi informacji 
o warunkach zatrudnienia 56 
pracowników. 

Przyczyną stwierdzonych nieprawidłowości 
w zakresie profilaktycznych badań 
lekarskich jest przede wszystkim brak 
wiedzy małych i średnich pracodawców 
o ciążących na nich obowiązkach, 
wynikających z przepisów prawa pracy, 
w tym o zakazie dopuszczania do pracy 
tych pracowników, którzy nie uzyskali 
orzeczenia lekarskiego o braku 
przeciwwskazań do wykonywania pracy na 
określonym stanowisku. Pracodawcy, 
głównie z firm małych i średnich, 
nieprawidłowości w zakresie 
profilaktycznych badań lekarskich 
najczęściej tłumaczyli koniecznością 
ograniczania kosztów. Wskazać należy, że 
pracodawcy akceptują dostarczone przez 
pracowników orzeczenia lekarskie 
wystawione podczas zatrudnienia u innych 
pracodawców, po przerwie w pracy 
trwającej dłużej niż 30 dni. Przy czym 
często są to zakłady o zupełnie odmiennych 
warunkach, np. pod względem 
występowania w środowisku pracy 
czynników szkodliwych i uciążliwych. 
Obowiązujący przepis prawa jednoznacznie 
stanowi, że orzeczenie lekarskie jest ważne 
tylko wówczas, gdy 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. Faktycznie jednak pracodawcy 
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zwracają uwagę jedynie na wskazany 
w orzeczeniu lekarskim termin kolejnych 
badań. 
Ponadto pracodawcy nie biorą pod uwagę 
skutków, jakie mogą wystąpić przy 
zatrudnieniu pracowników bez badań 
profilaktycznych, a mianowicie pogłębienia 
się istniejących u pracownika schorzeń, 
znacznej absencji chorobowej 
pracowników, czy wzrostu liczby wypadków 
przy pracy. Skala stwierdzonych 
nieprawidłowości wskazuje, że mimo 
podejmowanych przez Państwową 
Inspekcję Pracy akcji promocyjno-
informacyjnych, kierowanych zwłaszcza do 
małych i średnich pracodawców, 
zagadnienia dotyczące profilaktycznych 
badań lekarskich są przez pracodawców 
nadal bagatelizowane. 
 
 
4.2.2. Szkolenia w dziedzinie 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 

Celem kontroli było sprawdzenie 
przestrzegania przepisów zawartych 
w Kodeksie pracy i rozporządzeniu Ministra 
Gospodarki i Pracy z 27.07.2004 r. 
w sprawie szkolenia w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 
Nr 180, poz. 1860 ze zm.). Kontrolowano 
również, czy pracodawcy wywiązują się 
z obowiązku zapewnienia pierwszej pomocy 
w nagłych wypadkach, zgodnie z art. 2091 
Kodeksu pracy. 

 Przeprowadzono 207 kontroli 
w zakładach zatrudniających 5294 
pracowników, w tym 2004 kobiety i 26 
młodocianych. Kontrolą objęto 1505 
pracowników. 
Przeprowadzone kontrole wykazały, że 161 
pracowników nie poddano instruktażowi 
ogólnemu, a 249 instruktażowi 
stanowiskowemu przed dopuszczeniem do 
pracy; dla 671 pracowników brak było 
programu instruktażu stanowiskowego lub 
stwierdzono uchybienia dotyczące 
programu. Ponadto wśród 314 osób 
prowadzących instruktaż, 31 prowadzących 
instruktaż ogólny i 47 prowadzących 
instruktaż stanowiskowy nie posiadało 
odpowiedniego zasobu wiedzy 
i umiejętności, albo nie zostało 
przeszkolonych w zakresie metod 
prowadzenia instruktażu stanowiskowego. 

Stwierdzono brak szkoleń okresowych dla 
342 pracowników. Ponadto w 918 
przypadkach stwierdzono brak lub 
uchybienia dotyczące programów szkolenia 
okresowego. Nieprawidłowości dotyczyły 
także samej organizacji szkoleń 
okresowych u pracodawców. W 15 
przypadkach stwierdzono brak lub 
uchybienia w prowadzeniu dzienników 
zajęć, protokołów przebiegu egzaminów 
i rejestrów wydawanych zaświadczeń. 
 Nieprawidłowości dotyczyły także 
szkoleń pracodawców. 44 pracodawców 
nie odbyło szkolenia lub nie poddało się 
szkoleniu okresowemu w wymaganym 
terminie.  
 Wyniki kontroli w zakresie zapewnienia 
pierwszej pomocy w razie wypadku również 
wykazały nieprawidłowości. Na 163 
pracodawców, u których problem badano, 
w 49 przypadkach stwierdzono brak lub 
uchybienia w wyznaczeniu pracowników do 
udzielania pierwszej pomocy 
przedlekarskiej. Ponadto 11 wyznaczonych 
pracowników nie odbyło właściwego 
przeszkolenia w zakresie udzielania 
pierwszej pomocy przedlekarskiej.  
 W wyniku kontroli wydano 67 decyzji 
ustnych i 298 decyzji pisemnych, a do 
pracodawców skierowano 288 wniosków 
w wystąpieniach. 
Za stwierdzone wykroczenia przeciw 
prawom pracownika skierowano 1 wniosek 
do sądu o ukaranie osoby winnej, 13 osób 
ukarano mandatami, w łącznej wysokości 
14 000 zł, a wobec 27 osób winnych 
naruszeń mniejszej wagi, zastosowano 
środki wychowawcze. 
Do jednego pracodawcy skierowano także 
upomnienie, w związku z brakiem realizacji 
decyzji dotyczącej szkoleń, wydanej 
podczas uprzedniej kontroli. Po upomnieniu 
pracodawca wykonał decyzję.  
W wyniku realizacji zastosowanych przez 
inspektorów pracy środków prawnych: 
- 240 pracowników poddano szkoleniom 

wstępnym, w tym 86 osób odbyło 
instruktaż ogólny, 154 instruktaż 
stanowiskowy zakresu bezpieczeństwa 
i higieny pracy, szkolenia zakończone 
zostały sprawdzeniem wiadomości 
i umiejętności z zakresu bezpiecznego 
wykonywania pracy; 

- 155 pracowników poddano szkoleniom 
okresowym z zakresu bezpieczeństwa 
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i higieny pracy na stanowiskach 
robotniczych lub kierowniczych; 

- dla 942 pracowników opracowano 
szczegółowe programy szkoleń 
w zakresie bezpieczeństwa i higieny 
pracy oraz zasady organizacji tych 
szkoleń, m.in. częstotliwość i czas 
trwania szkoleń; 

- 28 pracodawców poddało się 
wymaganemu szkoleniu; 

- 4 pracowników przeszkolono w zakresie 
udzielania pierwszej pomocy 
przedlekarskiej; 

- w 25 podmiotach dla 290 pracowników 
wyznaczono pracowników do udzielania 
pierwszej pomocy przedlekarskiej; 

- w 4 podmiotach dla 140 pracowników 
zapewniono środki do udzielania 
pierwszej pomocy. 

 
 
4.2.3. Ocena ryzyka zawodowego. 
 
 Celem kontroli było sprawdzenie 
przestrzegania przez pracodawców 
przepisów prawa pracy dotyczących 
przeprowadzania oceny ryzyka 
zawodowego oraz podejmowania środków 
profilaktycznych zmniejszających ryzyko.  
 Podczas kontroli przeprowadzonych 
w 354 zakładach stwierdzono, że 
pracodawcy nie przeprowadzili oceny 
ryzyka zawodowego w ogóle, czyli nie 
wypełnili obowiązku poinformowania 
pracowników o zagrożeniach i środkach 
profilaktycznych. 
 Przeprowadzono 159 kontroli 
w zakładach zatrudniających 6158 
pracowników (w tym 2347 kobiet i 21 
pracowników młodocianych), w których 
pracodawcy przeprowadzili ocenę ryzyka 
zawodowego. Kontrolowano 76 podmiotów 
o zatrudnieniu 1-9 pracowników, 51 
podmiotów o zatrudnieniu 10-49 
pracowników, 28 podmiotów o zatrudnieniu 
50-249 pracowników i 4 zakłady 
zatrudniające ponad 250 pracowników. 
Największą liczbę kontroli przeprowadzono 
w zakładach zajmujących się, zgodnie 
z klasyfikacją PKD: pomocą społeczną, 
produkcją wyrobów tartacznych 
i drewnianych, działalnością usługową 

związaną z leśnictwem, sprzedażą 
detaliczną wyrobów farmaceutycznych oraz 
sprzedażą hurtową.  
 Do badania ryzyka zawodowego 
wytypowano 429 stanowisk pracy, na 
których łącznie zatrudnionych było 2365 
pracowników, w tym 969 kobiet, 16 
pracowników młodocianych i 67 
pracowników niepełnosprawnych. 
Stwierdzono, że łącznie na 38 
stanowiskach pracy (9%) 
w kontrolowanych firmach nie oceniono 
w ogóle ryzyka zawodowego. Z kolei na 
stanowiskach, na których ocenę 
przeprowadzono stwierdzono szereg 
nieprawidłowości i uchybień. 
 Największy odsetek nieprawidłowości 
stwierdzono w zakresie: opisu stanowiska, 
identyfikacji zagrożeń i zebrania aktualnych 
informacji potrzebnych do oceny. Wykazane 
uchybienia dotyczyły także 
nieuczestniczenia przedstawicieli 
pracowników w ocenie ryzyka, nie podjęcia 
działań dla obniżenia poziomu ryzyka, 
nieuwzględnienia w ocenie ryzyka 
zawodowego czynników 
psychospołecznych (stresu, mobbingu). 
Ponadto zwrócono uwagę na 
nieaktualizowanie oceny ryzyka 
zawodowego po wprowadzeniu zmian 
technologicznych, organizacyjnych, albo po 
wypadkach przy pracy. Podczas 
wyznaczania dopuszczalności ryzyka nie 
uwzględniano odrębnych kryteriów dla 
kobiet w ciąży, pracowników młodocianych 
i osób niepełnosprawnych.  
Szczegółowe dane o wynikach kontroli 
zawiera przedstawia załącznik nr 5. 
 Do oceny ryzyka zawodowego 
pracodawcy (pracownicy służb bhp) 
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 jest metoda Risc Score 
(wartościowanie ryzyka), a trzecią 
z najczęściej stosowanych jest metoda 
Preliminary Hazard Analysis (metoda 
analizy wstępnej zagrożeń). 
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Wykres 14. Główne nieprawidłowości występujące w procesie oceny ryzyka zawodowego 

w kontrolowanych zakładach. 
 
 Do przyczyn stwierdzonych naruszeń 
prawa pracy należą, w ocenie 
pracodawców: duże koszty zlecenia 
i wykonania przez zewnętrzne podmioty 
dokumentu oceny ryzyka zawodowego 
(dotyczy to zwłaszcza małych firm) i zbyt 
duża ilość dokumentów niezbędna do 
sporządzenia przed dopuszczeniem 
pracownika do procesu pracy. 
W opinii inspektorów pracy, brak 
przekonania pracodawców, że sporządzona 
dokumentacja oceny ryzyka zawodowego 
może przyczynić się do poprawy 
bezpieczeństwa pracy w zakładzie 
szczególnie, że wielu pracodawców 
z małych firm zatrudniających do 20 
pracowników, nie ma pełnej świadomości 
zagrożeń występujących w procesach pracy 
w ich zakładach. Ponadto brak, zwłaszcza 
w małych firmach, wsparcia i właściwego 
doradztwa ze strony osób, którym zlecono 
wykonywanie zadań służby bhp, w 
szczególności w kwestiach dotyczących 
przeprowadzenia i dokumentowania oceny 
ryzyka, a także niska jakość usług 
świadczonych przez osoby realizujące u 
pracodawców zadania służby bhp. 

W wyniku kontroli wydano 190 decyzji 
pisemnych i 200 wniosków 
w wystąpieniach. Pracodawcy wykonali 
143 decyzje (75%) oraz 156 wniosków 
(78%). 

W związku ze stwierdzeniem naruszenia 
przepisów prawa pracy, w stosunku do 
5 osób zastosowano środki wychowawcze.  
Podczas kontroli udzielono 430 porad - 
praktycznych wskazówek dotyczących 
oceny ryzyka zawodowego. 
W wyniku realizacji wydanych środków 
prawnych uzyskano efekty: 
- 15 pracodawców przeprowadziło ocenę 

ryzyka zawodowego dla prac 
wykonywanych przez 112 pracowników, 

- 89 pracodawców przeprowadziło 
okresową ocenę ryzyka lub jego 
aktualizację poprzez uszczegółowienie 
opisu stanowisk pracy, dla prac 
wykonywanych przez 808 pracowników,  

- 57 pracodawców uzupełniło ocenę 
ryzyka zawodowego o wyniki badań 
czynników środowiska pracy dla 649 
pracowników, 

- 15 pracodawców poinformowało 56 
pracowników o ryzyku zawodowym, 
które wiąże się z wykonywaną pracą 
oraz o zasadach ochrony przed 
zagrożeniami, 

- 39 pracodawców uzupełniło dokumenty 
oceny ryzyka zawodowego, wskazując 
na sposób doboru i zastosowania 
niezbędnych środków profilaktycznych 
zmniejszających ryzyko zawodowe dla 
268 pracowników. 
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4.2.4. Realizacja zadań służby 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 
 Celem kontroli była ocena 
funkcjonowania służby bezpieczeństwa 
i higieny pracy u pracodawców, a także 
ocena realizacji poszczególnych zadań 
wchodzących w zakres jej działania.  
Podczas 105 kontroli stwierdzono, że 
w zakładach nie utworzono służby bhp, ani 
też nie powierzono wykonywania zadań 
służby bhp pracownikom zatrudnionym przy 
innej pracy lubi specjalistom ds. bhp spoza 
zakładu.  
Podczas 108 kontroli w zakładach 
zatrudniających ogółem 5 949 
pracowników, stwierdzono, że zadania 
służby bhp realizowane były przez: 
- wydzieloną zakładową służbę bhp - 17 

zakładów, 
- pracownika zatrudnionego przy innej 

pracy - 11 zakładów, 
- specjalistę spoza zakładu - 80 zakładów. 
Ustalono, że służba bhp nie realizowała w 
pełni swojego podstawowego obowiązku, 
jakim jest kontrola stanu bezpieczeństwa 
i warunków pracy. W 54% kontrolowanych 
zakładów służba bhp nie sporządzała dla 
pracodawców analiz stanu bezpieczeństwa, 
a w 38% zakładów służba bhp nie 
przeprowadzała kontroli na stanowiskach 
pracy. Ponadto w 38% zakładów nie 
przedstawiała pracodawcy propozycji 
rozwiązań technicznych i organizacyjnych 
zmierzających do poprawy warunków pracy, 
jak również nie inicjowała popularyzacji 
problematyki bezpieczeństwa i higieny 
pracy na terenie zakładów. 
 Brak realizacji podstawowych zadań 
przez służbę bhp skutkował 
występowaniem zagrożeń dla pracowników, 
co stwierdzali inspektorzy pracy podczas 
kontroli. Pomimo utworzenia służby bhp lub 
powierzenia wykonywania zadań służby 
bhp w wyniku kontroli inspektorzy pracy 
wydali łącznie 723 decyzje nakazowe, 
w tym 166 z rygorem natychmiastowej 
wykonalności oraz 8 decyzji wstrzymania 
eksploatacji maszyn, a także 631 wniosków 
w wystąpieniach. Świadczy to niestety 
o mało skutecznym oddziaływaniu służby 
bhp na ogólny poziom bezpieczeństwa 
w kontrolowanych zakładach. 
W 2015 roku w 74% kontrolowanych 
zakładów zadania służby bhp realizowane 

były przez specjalistów spoza zakładu, co 
stanowi około 10% wzrost w stosunku do 
2014 roku. Ta coraz powszechniejsza forma 
realizacji zadań służby bhp – powierzenie 
realizacji zadań specjalistom spoza zakładu 
powoduje jednak pogorszenie jakości 
wykonywanych zadań. Wynika to z faktu, że 
specjaliści zewnętrzni realizują zadania 
służby najczęściej w kilku podmiotach, 
a zatem ich czas pobytu w zakładzie jest 
krótki. Często nie znają dokładnie procesów 
technologicznych stosowanych w firmie, 
a tym samym nie identyfikują zagrożeń 
występujących na stanowiskach i nie 
informują o nich pracodawców. Rzadko 
kiedy specjaliści spoza zakładu mają 
uprawnienia służby bhp do wstrzymania 
pracy lub wstrzymania eksploatacji 
urządzeń niespełniających minimalnych 
wymagań bezpieczeństwa.  
 Po zakończeniu kontroli wydano 105 
pracodawcom decyzje nakazujące 
utworzenie służby bhp lub powierzenie 
wykonywania tych zadań.  
W zakładach, w których zapewniono 
wykonywanie zadań służby bhp, wydano 35 
decyzji nakazowych oraz 87 wniosków 
w celu zapewnienia prawidłowego 
funkcjonowania służby bhp oraz realizacji 
określonych przepisami obowiązków. 
 W wyniku realizacji wydanych przez 
inspektorów pracy środków prawnych, w 76 
zakładach utworzono służbę bhp lub 
powierzono wykonywanie zadań służby bhp 
uprawnionym osobom. W 2 zakładach 
zatrudniających więcej niż 100 
pracowników, dla których przepisy 
wymagały utworzenia służby bhp, 
pracodawcy taką służbę utworzyli.  
W 4 zakładach, w których stwierdzono 
wykonywanie zadań przez specjalistów 
spoza zakładu, którzy nie ukończyli studiów 
podyplomowych w zakresie bezpieczeństwa 
i higieny pracy, wykonywanie zadań służby 
bhp powierzono osobom posiadającym 
odpowiednie kwalifikacje zawodowe. 
Ponadto w wyniku kontroli podniesiono 
świadomość pracodawców w zakresie 
ciążących na nich obowiązków odnośnie 
zapewnienia wykonywania zadań 
określonych w rozporządzeniu Rady 
Ministrów z dnia 2 września 1997 r. 
w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny 
pracy. 
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4.2.5. BHP w zakładach 
nowopowstałych. 

 
 Celem kontroli było sprawdzenie stopnia 
przestrzegania wybranych przepisów prawa 
pracy oraz przepisów i zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach 
pracy (u pracodawców lub wyodrębnionych 
jednostkach lokalnych) powstałych 
w okresie 1 roku przed dniem kontroli. 
Prowadzono także rekontrole 
w podmiotach, które powstały w roku 
poprzednim, a dla których wydawano środki 
prawne w roku 2014.  

Przeprowadzono kontrole w 27 
zakładach, zatrudniających łącznie 736 
pracowników w tym 524 kobiet. W 20 
podmiotach sprawdzano przestrzeganie 
przepisów prawa pracy po raz pierwszy, 
a w 7 prowadzono rekontrole. 
Podczas rekontroli w 7 podmiotach 
sprawdzono realizację 51 decyzji 
nakazowych oraz 7 wniosków wydanych 
w roku 2014. Wszystkie środki prawne 
zostały wykonane. 

Najistotniejsze nieprawidłowości 
stwierdzone w zakładach nowo powstałych: 
- w 4 zakładach (20 %) – pracodawcy nie 

odbyli szkolenia z zakresu bhp, 
- w 14 zakładach (70%) dla 143 

pracowników nie opracowano programu 
instruktażu stanowiskowego bhp,  

- na 27 stanowiskach pracy z 73 łącznie 
kontrolowanych (37%), nie 
przeprowadzono oceny ryzyka 
zawodowego i nie poinformowano 
pracowników o ryzyku, 

- w 4 zakładach (20 %) nie realizowano 
zadań służby bhp, 

- w 2 zakładach eksploatowane maszyny 
i urządzenia nie spełniały minimalnych 
wymagań bezpieczeństwa, 

- w 14 przypadkach (28 % ogółu 
kontrolowanych) stwierdzono brak 
instrukcji bezpiecznego wykonania 
pracy, 

- w 15 przypadkach (41% ogółu 
kontrolowanych) stwierdzono 
niewłaściwą ochronę przed porażeniem 
prądem elektrycznym przy urządzeniach 
i instalacjach elektrycznych, 

- w 19 przypadkach (26% ogółu 
kontrolowanych), 74 pracowników nie 
wyposażono w środki ochrony 
indywidualnej. 

Najczęstszymi przyczynami stwierdzonych 
naruszeń przepisów, w opinii inspektorów 
pracy, były brak znajomości przepisów 
prawa pracy przez pracodawców, 
a niejednokrotnie lekceważenie tych 
przepisów. Ponadto brak przekonania, że 
bezpieczeństwo pracy wpływa także na 
wydajność i terminowość wykonania pracy 
przez pracowników. 
W opinii pracodawców główną przyczyną 
stwierdzonych uchybień był brak 
świadomości zagrożeń i niepełna 
znajomość przepisów prawa pracy. 
 W wyniku kontroli w 20 podmiotach 
wydano 20 decyzji ustnych, 109 decyzji 
pisemnych, a do pracodawców skierowano 
24 wnioski w wystąpieniach.  
Podczas kontroli udzielono 40 porad 
prawnych i 61 porad z zakresu 
bezpieczeństwa pracy. 
Stwierdzono popełnienie 19 wykroczeń. Ze 
względu na pierwsza kontrolę w zakładzie 
w stosunku do osób winnych zastosowano 
jedynie środki wychowawcze. 
 Pracodawcy wykonali 71 decyzji 
nakazowych pisemnych (65%) oraz 18 
wniosków (75%). Decyzje ustne (100%) 
wykonali w toku kontroli. 
Efektem czynności jest wzrost świadomości 
pracodawców i wiedzy o przepisach prawa 
pracy oraz poprawa stanu bezpieczeństwa 
i higieny pracy pracowników. 
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4.3 PRAWNA OCHRONA PRACY. 
 
 
4.3.1. Przestrzeganie przepisów 

dotyczących zawierania umów 
o pracę. 

 
 Kontrolą objęto zagadnienia związane 
z problematyką zawierania umów 
cywilnoprawnych w warunkach 
wskazujących na istnienie stosunku pracy 
oraz przestrzegania przepisów prawa pracy 
przy zawieraniu umów terminowych. 

Celem kontroli było ustalenie, czy 
pracodawcy nie zawierają umów 
cywilnoprawnych w warunkach, w których 
winny zostać zawarte umowy o pracę. 

Przeprowadzono 9 kontroli skargowych 
oraz 127 kontroli rutynowych w ramach 
realizacji tematu – zawieranie umów 
cywilnoprawnych w warunkach 
wskazujących na istnienie stosunku pracy. 
Kontrolami zostali objęci pracodawcy 
prowadzący działalność gospodarczą 
w branżach: ochrona osób i mienia, handel 
hurtowy i detaliczny, budownictwo, 
zakwaterowanie i gastronomia, 
przetwórstwo przemysłowe. W roku 2015 
inspektorzy pracy rozpoznali 9 skarg na 
8 pracodawców, których przedmiotem było 
zawieranie umów cywilnoprawnych 
w warunkach wskazujących na istnienie 
stosunku pracy, z czego 5 skarg było 
zasadnych. 

W wyniku kontroli inspektorzy pracy 
zakwestionowali 85 umów zleceń, 2 umowy 
o dzieło oraz jedną umowę z osobą 
prowadzącą jednoosobową działalność 
gospodarczą uznając, że winny być zawarte 
umowy o pracę. Nieprawidłowości wystąpiły 
u 31 pracodawców. Wykonując polecenia 
wydane przez inspektorów pracy 
4 pracodawców przekształciło 8 osobom 
umowę zlecenie w umowę o pracę. 
Inspektorzy pracy wnieśli 2 powództwa 
przeciwko 2 pracodawcom o ustalenie 
istnienia stosunku pracy. Sprawy w toku. 

Celem kontroli było również ustalenie 
stopnia przestrzegania przez pracodawców 
przepisów prawa pracy przy zawieraniu 

umów o pracę na okres próbny, czas 
określony oraz czas wykonywania 
określonej pracy (tj. umów terminowych). 
Kontrolami zostali objęci pracodawcy 
prowadzący działalność gospodarczą 
w branżach: handel hurtowy i detaliczny, 
przetwórstwo przemysłowe, zakwatero-
wanie i gastronomia. Inspektorzy pracy 
przeprowadzili 2 kontrole skargowe oraz 
132 kontrole rutynowe. Kontrole wykazały 
niepotwierdzanie lub nieterminowe 
potwierdzanie na piśmie warunków 
zatrudnienia, nieprawidłowe sporządzanie 
umów o pracę, w zakresie nieprawidłowego 
określenia rodzaju umowy, miejsca pracy, 
wprowadzenie klauzuli wypowiedzenia 
umowy o pracę zawartej na czas określony 
do 6 miesięcy za wypowiedzeniem 
dwutygodniowym, zamieszczanie w umowie 
o pracę na okres próbny klauzuli 
o wypowiedzeniu umowy o pracę na czas 
określony. Ponadto kontrole wykazały 
zatrudnianie pracowników na podstawie 
kolejno następujących po sobie trzech 
umów o pracę na czas określony podczas, 
gdy w takiej sytuacji winna być zawarta 
umowa o pracę na czas nieokreślony; 
rozwiązanie umów o pracę zawartych na 
okres krótszy niż 6 m-cy i nieprawidłowe 
ustalenie daty ustania stosunku pracy, jak 
również nieprawidłowe rozwiązywanie 
umów bez wypowiedzenia, tj.: 
niezachowanie formy pisemnej, niezasadne 
rozwiązanie umowy o pracę oraz brak 
pouczenia o możliwości odwołania się do 
sądu pracy. 

Wydano 37 wystąpień zawierających 51 
wniosków, z czego zrealizowanych zostało 
35. W wyniku realizacji wystąpień 
pracodawcy przekształcili 5 umów o pracę 
zawartych na czas określony w umowy 
o pracę na czas nieokreślony. Ponadto 
pracodawcy zobowiązali się do 
przestrzegania przepisów prawa pracy 
związanych z zawieraniem terminowych 
umów o pracę oraz ich rozwiązywaniem. 
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4.3.2. Czas pracy – kontrole różnych 

branż. 
 

Celem kontroli było ustalenie aktualnego 
stopnia przestrzegania obowiązujących 
przepisów dotyczących czasu pracy przez 
pracodawców prowadzących działalność 
gospodarczą w różnych branżach. 

Kontrolą objęto 51 pracodawców 
głównie z branż: rolnictwo, łowiectwo 
i rybołówstwo, produkcja i przetwórstwo 
przemysłowe, dostawy wody, ścieki, 
odpady, handel hurtowy i detaliczny, 
zakwaterowanie oraz gastronomia 
i edukacja. Kontrolowani pracodawcy 
zatrudniali łącznie 3 686 pracowników, 
w tym 1 598 kobiet oraz 36 młodocianych.  

Nieprawidłowości w zakresie 
przestrzegania przepisów o czasie pracy 
stwierdzono u 48 pracodawców tj. u 94% 
badanych, a dotyczyły one 2 286 
pracowników, tj. 62% zatrudnionych. 
Przeprowadzone kontrole wykazały 
następujące rodzaje nieprawidłowości: nie 
prowadzenie lub nierzetelnie prowadzenie 
ewidencji czasu pracy, nie określenie 
systemów, rozkładów czasu pracy oraz 
okresów rozliczeniowych, nie informowanie 
o obowiązującym rozkładzie czasu pracy, 
nie powiadomienie Okręgowego Inspektora 
Pracy o stosowaniu wydłużonego okresu 
rozliczeniowego, nie zrekompensowanie 
przekroczenia normy dobowej lub 
przeciętnie tygodniowej normy czasu pracy, 
powtórne zatrudnianie w trakcie tej samej 
doby roboczej, zatrudnianie powyżej 
dopuszczalnej przeciętnie tygodniowej 
liczby godzin nadliczbowych, zatrudnianie 
powyżej dopuszczalnej liczby godzin 
nadliczbowych w roku kalendarzowym, nie 
zapewnienie należnego odpoczynku 
dobowego i tygodniowego, nie zapewnienie 
przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy 
w przyjętym okresie rozliczeniowym, nie 
zapewnienie co najmniej raz na cztery 
tygodnie niedzieli wolnej od pracy, nie 
zrekompensowanie pracy w niedziele lub 
święto innym dniem wolnym od pracy lub 
dodatkowym wynagrodzeniem oraz nie 
przestrzeganie przepisów dotyczących pory 
nocnej. 

W wyniku przeprowadzonych kontroli 
skierowano do pracodawców 48 wystąpień 
zawierających łącznie 203 wnioski mające 

na celu wyeliminowanie stwierdzonych 
nieprawidłowości oraz przywrócenie stanu 
zgodnego z obowiązującymi przepisami 
o czasie pracy. 7 osób ukarano mandatami 
na kwotę 8 000 zł., zastosowano 15 
środków oddziaływania wychowawczego 
oraz skierowano 1 wniosek o ukaranie do 
sądu – sprawa w toku. 
Z informacji, które wpłynęły od 
pracodawców wynika, że zrealizowano 144 
wnioski (71%) dotyczące 1 803 
pracowników tj. 79% pracowników, 
w stosunku do których stwierdzono 
nieprawidłowości. 

W wyniku skierowanych środków 
prawnych uzyskano efekty: 8 pracodawców 
zaprowadziło prawidłową ewidencję czasu 
pracy dla 68 pracowników, 11 pracodawców 
określiło systemy, rozkłady czasu pracy 
oraz okresy rozliczeniowe dla 166 
pracowników, 18 pracodawców 
zobowiązało się do prawidłowego ustalania 
i przekazywania 296 pracownikom 
rozkładów czasu pracy, 2 pracodawców 
zobowiązało się do prawidłowego 
wprowadzania przedłużonych okresów 
rozliczeniowych, 20 pracodawców wypłaciło 
92 pracownikom rekompensaty w łącznej 
wysokości 5 185 zł z tytułu przekroczeń 
wymiarów dobowych oraz przeciętnie 
tygodniowych wymiarów czasu pracy, 14 
pracodawców zobowiązało się do 
niezatrudniania 45 pracowników dwukrotnie 
w tej samej dobie roboczej, 6 pracodawców 
zobowiązało się do przestrzegania 
w stosunku do 15 zatrudnionych 
pracowników dopuszczalnej przeciętnej 
tygodniowej liczby godzin nadliczbowych, 
2 pracodawców zobowiązało się do 
przestrzegania w stosunku do 
9 zatrudnionych pracowników 
dopuszczalnego rocznego limitu godzin 
nadliczbowych, 11 pracodawców 
zobowiązało się do zapewnienia 35 
pracownikom odpowiedniego 
nieprzerwanego odpoczynku dobowego, 10 
pracodawców zobowiązało się do 
zapewnienia 27 pracownikom 
nieprzerwanego odpoczynku tygodniowego, 
22 pracodawców zobowiązało się do 
zapewniania 472 pracownikom przeciętnie 
pięciodniowego tygodnia pracy w przyjętym 
okresie rozliczeniowym, 3 pracodawców 
zobowiązało się do zapewniania 
8 pracownikom co najmniej raz na cztery 
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tygodnie niedzieli wolnej od pracy, 
4 pracodawców zobowiązało się do 
rekompensowania pracownikom pracy 
w niedziele i święto innym dniem wolnym od 
pracy, w tym wypłaciło 6 pracownikom 
tytułem rekompensaty łącznie 400,88zł, 
5 pracodawców zobowiązało się do 
przestrzegania w stosunku do 386 
pracowników przepisów o czasie pracy 
w porze nocnej. 
 
 
4.3.3. Wynagrodzenia i świadczenia ze 

stosunku pracy. 
 

Celem kontroli było sprawdzenie 
przestrzegania przez pracodawców 
przepisów prawa pracy dotyczących 
wynagrodzenia i innych świadczeń ze 
stosunku pracy. 

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 
2015r. przeprowadzono 171 kontroli 
z zakresu przestrzegania przez 
pracodawców przepisów 
o wynagrodzeniach i innych świadczeniach 
pieniężnych wynikających ze stosunku 
pracy. W kontrolowanych zakładach pracy 
zatrudnionych było ogółem 7979 
pracowników, w tym 3007 kobiet oraz 
7 pracowników młodocianych. 

Najczęściej występujące 
nieprawidłowości dotyczące przestrzegania 
przepisów prawa pracy dotyczących 
wynagrodzenia i innych świadczeń ze 
stosunku pracy polegały na: niewypłaceniu 
w ogóle wynagrodzenia za pracę, 
wypłaceniu wynagrodzenia za pracę po 
upływie wymaganego terminu, 
bezpodstawnym potrąceniu 
z wynagrodzenia 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 207 decyzji 
płatniczych na łączną kwotę 2 577 907 zł. 
W trakcie kontroli inspektorzy pracy 
skierowali do pracodawców 202 polecenia 
dotyczące 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 1271 
wniosków dotyczących wynagrodzeń 
i innych świadczeń ze stosunku pracy. 
W wyniku wykonania decyzji płatniczych 
i wniosków w wystąpieniach oraz w wyniku 
realizacji w wydanych trakcie kontroli 
poleceń, pracodawcy wypłacili 2461 
pracownikom wynagrodzenie za pracę oraz 
inne świadczenia ze stosunku pracy na 
łączną kwotę 2 458 716 zł. 

W wyniku wykonania decyzji płatniczych 
wypłacono, m.in.: 
- 491 pracownikom wynagrodzenie za 

pracę na łączną kwotę 949 448 zł; 
- 46 pracownikom wynagrodzenie za urlop 

wypoczynkowy na łączną kwotę 
11 303 zł; 

- 10 pracownikom ekwiwalent pieniężny za 
niewykorzystany urlop wypoczynkowy na 
łączną kwotę 6 203 zł. 

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

pracę na łączną kwotę 765 8951 zł; 
- 391 pracownikom wynagrodzenie za 

pracę w godzinach nadliczbowych na 
łączną kwotę 211 562 zł; 

- 52 pracownikom ekwiwalent pieniężny za 
niewykorzystany urlop wypoczynkowy na 
łączną kwotę 30 609 zł; 

- 11 pracownikom wynagrodzenie za urlop 
wypoczynkowy na łączną kwotę 6 558 zł. 

Przeprowadzone kontrole ujawniły szereg 
wykroczeń polegających na nie wypłaceniu, 
bądź bezpodstawnym zaniżeniu należnych 
świadczeń pieniężnych. Ujawnienie w toku 
kontroli 133 wykroczeń spowodowało 
wszczęcie przez inspektorów pracy 
postępowań karno – administracyjnych. Do 
sądów skierowano 3 wnioski o ukaranie. 
Ponadto 33 osoby ukarano mandatami 
w łącznej wysokości 41 400 zł. Wobec 37 
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sprawców zastosowano środki 
wychowawcze. 
 
 
4.3.4. Urlopy wypoczynkowe. 
 

Celem kontroli było sprawdzenie 
przestrzegania przez pracodawców 
przepisów prawa pracy z zakresu urlopów 
wypoczynkowych. 

W 29 kontrolowanych zakładach pracy 
zatrudnionych było ogółem 1354 
pracowników, w tym 28 kobiet oraz 
7 pracowników młodocianych. 

W wyniku przeprowadzonych kontroli 
stwierdzono nieprawidłowości dotyczące 
sporządzania planów urlopów 
wypoczynkowych, w których zaplanowano 
urlopy na żądanie. 

Nieprawidłowości w zakresie ustalenia 
prawa do należnego urlopu 
wypoczynkowego stwierdzono 
u 4 pracodawców, które dotyczyły 22 
pracowników. Kontrole u 3 pracodawców 
wykazały nieustalenie wymiaru kolejnego 
urlopu dla 43 pracowników. 

Najczęstsze nieprawidłowości 
w zakresie ustalenia wymiaru należnego 
urlopu wypoczynkowego polegały m.in. na: 
nie ustaleniu w ogóle wymiaru urlopu, 
zaniżeniu wymiaru urlopu z powodu nie 
zaokrąglenia niepełnego miesiąca 
kalendarzowego w górę. Nieprawidłowości 
polegające na nie ustaleniu w ogóle 
wymiaru do kolejnego urlopu 
wypoczynkowego stwierdzono 
w odniesieniu do 43 pracowników. 
12 pracodawców nie udzieliło do końca III 
kwartału 2015 zaległych urlopów 
wypoczynkowych. Inspektorzy stwierdzali 
na dzień kontroli: nie udzielenie w ogóle 
zaległych urlopów wypoczynkowych za rok 
poprzedni i wykorzystanie urlopu 
wypoczynkowego po upływie wymaganego 
terminu. W 2015 r. przeprowadzone 
kontrole wykazały, że wśród zbadanych 
1502 przypadków, 268 pracownikom nie 
udzielono łącznie 2582 dni zaległego 
urlopu. W 14 zakładach 135 pracownikom 
nie udzielono urlopów wypoczynkowych 
w taki sposób, żeby przynajmniej jedna 
z jego części obejmowała co najmniej 14 
kolejnych dni kalendarzowych. 

Stwierdzone w toku przeprowadzonych 
kontroli naruszenia z zakresu prawnej 

ochrony pracy w zakresie nieprawidłowości 
dotyczących urlopów wypoczynkowych 
zostały uregulowane przez inspektorów 
pracy, w ramach posiadanych przez nich 
środków prawnych, tj. 67 wnioskami. 
W wyniku działań podjętych przez 
inspektorów pracy wykonanych zostało 49 
wniosków i 2 polecenia, co stanowi 
73% wszystkich wydanych zaleceń 
pokontrolnych. 

Działania inspektorów pracy pozwoliły 
na osiągniecie następujących efektów: 152 
pracownikom niezwłocznie po zakończeniu 
kontroli udzielono zaległych urlopów 
wypoczynkowych, 45 pracownikom zostały 
udzielone urlopy, których jedna część 
trwała, co najmniej 14 dni kalendarzowych, 
pracodawcy dla 146 pracownikom udzielili 
urlopów wypoczynkowych, do których 
pracownicy nabył do nich prawo. 

 W wyniku przeprowadzonych 
kontroli inspektorzy pracy nałożyli na 
kontrolowane podmioty mandaty karne na 
kwotę 7.500 zł oraz skierowali 1 wniosek do 
sądu, a także zastosowali 1 środek 
oddziaływania wychowawczego. 
 
 
4.3.5. Zatrudnianie młodocianych 

i realizacja uprawnień 
rodzicielskich. 

 
Celem przeprowadzonych kontroli było 

sprawdzenie przestrzegania przepisów 
prawa pracy dotyczących zatrudniania 
młodocianych w celu przygotowania 
zawodowego oraz przestrzegania 
przepisów prawa pracy dotyczących 
zatrudniania młodocianych w innym celu niż 
przygotowanie zawodowe. 
Przeprowadzono 45 kontroli z zakresu 
przestrzegania przepisów prawa pracy 
dotyczących zatrudniania młodocianych 
w celu przygotowania zawodowego. 

Najwięcej nieprawidłowości polegało na 
naruszeniu przepisów o czasie pracy, w tym 
niezapewnienie odpoczynków dobowych 
i tygodniowych oraz niewypłaceniu 
świadczeń pieniężnych. Liczne uchybienia 
dotyczyły opracowywania wykazów 
stanowisk i rodzajów prac wzbronionych 
oraz dozwolonych dla celów przygotowania 
zawodowego. Kontrole ujawniły też inne 
problemy pracodawców z rzetelnym 
prowadzeniem dokumentacji związanej 
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z zatrudnianiem młodocianych. Co trzeci 
skontrolowany pracodawca nie prowadził 
ewidencji pracowników młodocianych oraz 
ewidencji czasu ich pracy. Analiza wyników 
kontroli wykazała, że dużą grupę uchybień 
stanowią naruszenia przepisów 
dotyczących przygotowania młodocianych 
do pracy. 75% skontrolowanych 
pracodawców dopuściło do pracy 
pracowników młodocianych bez wstępnych 
badań lekarskich. Natomiast 13% 
skontrolowanych pracodawców zawarło 
z młodocianymi umowy o pracę w celu 
przygotowania zawodowego, mimo 
nieprzedłożenia przez nich świadectwa 
lekarskiego stwierdzającego, że praca 
danego rodzaju nie zagraża ich zdrowiu. 
Dopuszczenie młodocianych do pracy bez 
szkolenia wstępnego w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy ujawniono 
u 80% skontrolowanych w 2015 r. 
pracodawców. 
 Stwierdzone w toku przeprowadzonych 
kontroli naruszenia z zakresu prawnej 
ochrony pracy w zakresie nieprawidłowości 
dotyczących zatrudniania młodocianych 
zostały uregulowane 187 wnioskami 
w wystąpieniach. Pracodawcy 
poinformowali o wykonaniu 131 wniosków 
i 1 polecenia. W wyniku kontroli wydano 
także 51 decyzji pisemnych i 19 ustnych, 
w tym 2 decyzje płacowe. 
 W wyniku realizacji środków prawnych 
uzyskano trwałą poprawę warunków pracy 
oraz przywrócono stany zgodne 
z obowiązującymi przepisami prawa pracy. 
Między innymi wyegzekwowano zaległe 
świadczenia pieniężne na kwotę 3 699 zł, 
17 pracowników poddano badaniom 
lekarskim, przeszkolono 9 pracowników 
w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 
w ramach szkolenia wstępnego, 16 
pracowników młodocianych zapoznano 
z oceną ryzyka zawodowego, w 12 
przypadkach opracowano wykaz stanowisk 
i rodzajów prac wzbronionych 
i dozwolonych pracownikom młodocianym 
oraz dla 10 pracowników młodocianych 
zaprowadzono ewidencję czasu pracy. 
Za 41 stwierdzonych wykroczeń 6 osób 
ukarano mandatami o łącznej wysokości 
6 300 zł a wobec 12 osób zastosowano 
środki wychowawcze. W trakcie 
prowadzonych kontroli udzielono 102 porad 
prawnych z zakresu prawnej ochrony pracy 

i 110 porad z zakresu technicznego 
bezpieczeństwa pracy. 
 
4.3.6. 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. 
 Przeprowadzono kontrole w 35 
podmiotach gospodarczych, w których 
pracę świadczyło 150 kierowców. Poddano 
kontroli 36 464 dni pracy kierowców. 

W zakresie przestrzegania przepisów 
wspólnotowych dotyczących czasu 
prowadzenia, przerw i odpoczynku 
najwięcej naruszeń inspektorzy pracy 
stwierdzili w zakresie: 
- przekroczenia dobowego limitu czasu 

prowadzenia pojazdu stwierdzono wobec 
60 kierowców, którzy dopuścili się 142 
naruszeń (w 2014 r. – naruszenie 
dotyczyło 57 kierowców na 153 
kontrolowanych, w 2013r. – 45 
kierowców na 239 kontrolowanych); 

- brak wymaganej przerwy przy 
prowadzeniu pojazdu przez okres 
dłuższy niż 4,5 godziny stwierdzono 
wobec 67 kierowców, którzy w tym 
zakresie dokonali 216 naruszeń (w 
2014r. naruszenie dotyczyło 85 
kierowców na 153 zatrudnionych 
w 2013 r. – 50 kierowców na 239 
kierowców); 

- skrócenia czasu odpoczynku dobowego 
przez 81 kierowców w liczbie 279 
naruszeń (w 2014 r. – naruszenie 
dotyczyło 81 kierowców na 153 
zatrudnionych, w 2013 r. – 93 przypadki 
na 46 kierowców). 

Na podstawie wyników przeprowadzonych 
kontroli stwierdzić należy, iż dominujące 
naruszenia występują w zakresie 
związanym z przestrzeganiem przepisów 
dotyczących dobowego czasu prowadzenia 
pojazdu, przerw w prowadzeniu oraz 
odpoczynków dobowych. Ujawnione 
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naruszenia w tym zakresie oraz ich wymiar 
mają charakter powtarzalny z punktu 
widzenia wyników kontroli 
przeprowadzonych w latach ubiegłych. 
W związku z powyższym należy stwierdzić, 
iż dobowy wymiar czasu prowadzenia 
pojazdu, przerw w prowadzeniu oraz 
odpoczynków dobowych to obszary, 
w których najczęściej dochodzi do 
naruszania przepisów. 

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 29 
decyzjami nałożyli kary administracyjne na 
łączną kwotę 264 550 zł. 

Wyniki kontroli wskazują również na 
liczne naruszenia przepisów krajowych 
dotyczących dobowego wymiaru czasu 
pracy kierowców w przypadku, gdy praca 
wykonywana jest w porze nocnej. Na 147 
skontrolowanych kierowców stwierdzono 
1624 przypadki przekroczenia czasu pracy 
w sytuacji jej wykonywania w porze nocnej. 
Dla porównania w 2014 r. na 142 
skontrolowanych kierowców stwierdzono 
536 przypadków przekroczenia czasu pracy 
w sytuacji jej wykonywania w porze nocnej. 
Stwierdzono przypadki przekroczenia 
dopuszczalnego limitu tygodniowego czasu 
pracy kierowcy, który wynosi 48 godzin 
tygodniowo wraz z godzinami 
nadliczbowymi. W 23 przypadkach 
przekroczono ten limitu w łącznym 
wymiarze 197 godzin. W 2014 r. w 20 
przypadkach przekroczenie to wynosiło 675 
godzin. 

W wyniku stwierdzonych naruszeń 
przepisów ustawy o czasie pracy kierowców 
do pracodawców skierowano wnioski o ich 
usunięcie. Ponadto za 12 wykroczeń 
dotyczących czasu pracy kierowców 
3 pracodawców ukarano mandatami na 
łączną kwotę 3000 zł a w stosunku do 
5 osób zastosowano środków 
oddziaływania wychowawczego. 
W wyniku realizacji środków prawnych 
pracodawcy podjęli działania mające na 

celu ustalenie pory nocnej kierowców w taki 
sposób, aby czas pracy nie przekraczał 10 
godzin na dobę w sytuacji wykonywania 
pracy w porze nocnej. Przyjęte do realizacji 
zostały także wnioski dotyczące 
zorganizowania czasu pracy kierowców 
w taki sposób, aby czas pracy łącznie 
z godzinami nadliczbowymi nie przekraczał 
przeciętnie 48 godzin tygodniowo. 
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4.4. KONTROLE WYBRANYCH ZAGADNIEŃ BHP I PRAWA PRACY. 
 
 
4.4.1. Kontrole w podmiotach 

leczniczych. 
 
 Celem kontroli było sprawdzenie 
przestrzegania przepisów prawa pracy 
z zakresu prawnej ochrony pracy, w części 
dotyczącej: zgodności charakteru 
świadczonej pracy z rodzajem zawartej 
umowy, czasu pracy, w tym odpoczynku 
dobowego i tygodniowego, wypłaty 
wynagrodzenia, urlopów wypoczynkowych 
oraz zakładowego funduszu świadczeń 
socjalnych oraz z zakresu technicznego 
bezpieczeństwa pracy, w części dotyczącej: 
szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa 
i higieny pracy, badań lekarskich, ryzyka 
zawodowego, czynników szkodliwych 
i uciążliwych, środków ochrony 
indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, 
nadzoru i kontroli stanu bhp, wypadków 
przy pracy.  
 Skontrolowano 10 podmiotów 
leczniczych, w tym: 5 podmiotów 
publicznych całodobowych, 1 podmiot 
publiczny ambulatoryjny, 1 podmiot 
niepubliczny całodobowy oraz 3 podmioty 
niepubliczne ambulatoryjne.  
Kontrolami objęto 3765 pracowników.  
 Uchybienia z zakresu prawnej ochrony 
pracy dotyczące: stosunku pracy 
stwierdzono wobec 594 pracowników 
(16%), czasu pracy stwierdzono wobec 57 
pracowników (2%), wynagrodzeń za pracę i 
innych świadczeń ze stosunku pracy wobec 
776 pracowników (21%), urlopów 
wypoczynkowych wobec 156 pracowników 
(4%), zakładowego funduszu świadczeń 
socjalnych wobec 1770 pracowników 
(47%).  
 Uchybienia i nieprawidłowości z zakresu 
technicznego bezpieczeństwa pracy 
dotyczyły przede wszystkim: nieustalenia 
okoliczności i przyczyn wypadków, 
tj. zdarzeń zarejestrowanych w wykazach 
zranień ostrymi narzędziami, mających 
miejsce w latach 2013- 2015 r. łącznie dla 
18 pracowników w 2 podmiotach; braku 
weryfikacji dokumentacji oceny ryzyka 
zawodowego po zmianach przepisów 
dotyczących klasyfikacji i oznakowania 
chemikaliów dla pracowników sterylizacji, 

techników RTG, pracowników apteki 
i salowych oraz pracowników działu higieny 
- łącznie dla 174 pracowników; braku 
pomiarów stężenia epoksyetanu (tlenku 
etylenu - substancji rakotwórczej kat. 
1 B i mutagennej kat. 1 B) na stanowisku 
operatora procesu sterylizacji, dla 
4 pracowników; braku ustaleń rodzaju 
niezbędnego wyposażenia w środki ochrony 
indywidualnej, stosownie do występujących 
na stanowiskach pracy zagrożeń dla 187 
pracowników.  
 W wyniku kontroli wydano 41 decyzji 
nakazowych dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy oraz 96 wniosków, w tym 
64 wnioski z zakresu prawnej ochrony pracy 
oraz 32 z zakresu technicznego 
bezpieczeństwa pracy. 
 Za wykroczenia przeciw prawom 
pracownika 3 osoby ukarano mandatami 
w łącznej wysokości 3 000 zł., a w stosunku 
do jednej osoby zastosowano środek 
wychowawczy (ostrzeżenie).  
 W wyniku realizacji przez pracodawców 
środków prawnych z zakresu prawnej 
ochrony pracy uzyskano efekty: 
- dokonano naliczenia i wypłacenia 

dodatków za pracę w godzinach 
nadliczbowych wynikających 
z dwukrotnego wykonywania pracy w tej 
samej dobie pracowniczej, a także 
naliczenia i wypłacenia wynagrodzenia 
wraz z dodatkami za pracę w godzinach 
nadliczbowych wynikających 
z przekroczenia średniotygodniowej 
normy czasu pracy oraz wypłacono 
wyrównania za pełnione dyżury 
medyczne – łącznie dla 11 pracowników 
na kwotę 2 641,52 zł brutto,  

- dokonano naliczenia i wypłacenia 
ekwiwalentów pieniężnych za używanie 
własnej odzieży i obuwia w związku 
z niewydaniem ich przez pracodawcę – 
łącznie dla 34 pracowników wypłacono 
kwotę 4 969 zł brutto,  

- podjęto działania organizacyjne 
zmierzające do zmiany i uaktualnienia 
postanowień regulaminów 
wynagradzania pracowników, 
regulaminów pracy, a w przypadkach 
pracodawców nie mających obowiązku 
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opracowania regulaminów pracy wydano 
obwieszczenia o stosowanych 
w podmiotach systemach i rozkładach 
czasu pracy oraz przyjętych okresach 
rozliczeniowych,  

- zaprowadzono ewidencję czasu pracy 
zatrudnianych pracowników, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, 

- pracownikom przekazano brakujące 
informacje o dodatkowych warunkach 
zatrudnienia zgodnie z art. 29 
§ 3 Kodeksu pracy.  

W wyniku realizacji środków prawnych 
z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy: 
- zaprzestano powierzania prac 

związanych z przygotowywaniem leków 
cytostatycznych, w dawkach 
indywidualnych pielęgniarkom 
zatrudnionym na oddziale, na którym leki 
te są podawane pacjentom, 
jednocześnie zatrudniono 
2 farmaceutów, którzy wykonują te prace 
w odpowiednich środkach ochrony 
indywidualnej, w wydzielonych 
pomieszczeniach,  

- zapewniono 3 łóżka mobilne, 
posiadające możliwość regulacji 
wysokości dostosowaną do wysokości 
stołu operacyjnego, co wyeliminowało 
potrzebę podnoszenia pacjenta 
przekładanego z łóżka na stół 
operacyjny; obecnie istnieje możliwość 
przekładania pacjenta z wykorzystaniem 
rolek, płacht, łatwoślizgów, co ułatwiło 10 
pracownikom w jednym podmiocie 
leczniczym, czynności związane 
z ręcznym przemieszczaniem osób, 

- zamontowano nowy system 
mechanicznej wentylacji wyciągowej 
w sali sekcyjnej, na stanowisku technika 
sekcyjnego, gdzie wcześniej 
2 pracowników wykonywało pracę 
w warunkach przekroczenia najwyższych 
dopuszczalnych stężeń dla 
formaldehydu, czyli w warunkach 
narażenia na działanie czynnika 
rakotwórczego kategorii 1B. 

 
 
4.4.2. Kontrole w jednostkach pomocy 

społecznej. 
 
 Celem kontroli było sprawdzenie 
przestrzegania przez pracodawców 
przepisów prawa pracy, w tym 

bezpieczeństwa i higieny pracy 
w jednostkach organizacyjnych pomocy 
społecznej. Kontrolą objęto zagadnienia 
z zakresu prawnej ochrony pracy, w części 
dotyczącej zawierania umów o pracę, czasu 
pracy, wypłaty wynagrodzenia, a także 
zagadnień związanych z przestrzeganiem 
przepisów o zatrudnianiu pracowników 
socjalnych. Kontrolowano również 
zagadnienia dotyczące zapewnienia 
osobom pracującym bezpiecznych 
i higienicznych warunków pracy, ze 
szczególnym uwzględnieniem ograniczenia 
obciążeń układu mięśniowo-szkieletowego 
osób obsługujących mieszkańców domów 
pomocy społecznej oraz wyposażenia 
pracowników w niezbędne środki 
transportu. 
 Kontrolą objęto 825 pracowników 
zatrudnionych w 10 podmiotach, tj.: 
w 9 samorządowych jednostkach 
organizacyjnych oraz w 1 jednostce 
prowadzonej przez stowarzyszenie.  
 Uchybienia w regulaminach pracy 
ujawnione zostały w 5 placówkach, 
a nieprawidłowe ewidencjonowanie czasu 
pracy stwierdzono w połowie 
skontrolowanych podmiotów (5). 
Stwierdzono także: w 4 podmiotach 
nieudzielenie pracownikom co 4 niedzieli 
wolnej od pracy, w 3 podmiotach ponowne 
zatrudnianie w tej samej dobie pracowniczej 
łącznie 8 pracowników, w 3 podmiotach dla 
6 pracowników nieprawidłowo rozliczaną 
pracę w porze nocnej, w 2 podmiotach dla 
4 pracowników nieprawidłowe rozliczanie 
wynagrodzenia urlopowego. 
 Nieprawidłowości dotyczące 
wyposażenia stanowisk pracy w urządzenia 
pomocnicze do prac związanych 
z transportem posiłków i prac związanych 
ze sprzątaniem pomieszczeń stwierdzono 
w 1 podmiocie dla 10 pracowników, 
a niedostateczne wyposażenie w sprzęt 
pomocniczy do podnoszenia i przekładania 
osób leżących lub o ograniczonych 
możliwościach poruszania się stwierdzono 
w 2 podmiotach łącznie dla 84 
pracowników. Ponadto brak było mobilnych 
wanien kąpielowych w 1 podmiocie, 
w którym pielęgnacją mieszkańców zajmuje 
się 48 pracowników, a w 5 podmiotach 
stwierdzono niedostateczne wyposażenie 
pomieszczeń higieniczno-sanitarnych dla 
234 pracowników. 
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W wyniku kontroli wydano 153 decyzje 
nakazowe dotyczące bezpieczeństwa 
i higieny pracy, a do pracodawców 
skierowano 91 wniosków w wystąpieniach, 
w tym 35 z zakresu prawnej ochrony pracy.  
Efekty uzyskane z zakresu prawnej ochrony 
pracy:  
- w 3 podmiotach zaprzestano 

zatrudniania pracowników dwukrotnie 
w ciągu tej samej doby pracowniczej,  

- w 4 podmiotach pracodawcy zobowiązali 
się do udzielania pracownikom co 
4 niedzieli wolnej od pracy,  

- 3 pracownikom wypłacono dodatki do 
wynagrodzenia za pracę w porze nocnej, 
na łączną kwotę 204,44 zł, 
a 4 pracownikom wyrównano zaniżone 
wynagrodzenia urlopowe, na łączną 
kwotę 89,84 zł.  

Efekty uzyskane z zakresu technicznego 
bezpieczeństwa pracy: 
- 48 pracownikom wykonującym prace 

pielęgnacyjne przy mieszkańcach 
zapewniono mobilną wannę kąpielową 
z możliwością regulacji wysokości, przez 
co wyeliminowano konieczność 
wykonywania prac w pozycji 
wymagającej pochylenia tułowia 
pracownika o kąt większy niż 45°; 

- 10 pracownikom zapewniono 
pomocnicze urządzenia transportowe do 
podnoszenia osób, do transportu 
posiłków oraz mobilne wózki do 
sprzątania;  

- 70 pracownikom zapewniono jadalnię;  
- 164 pracownikom zapewniono 

w pomieszczeniach higieniczno-
sanitarnych dwudzielne szafy odzieżowe, 
odrębnie na odzież domową i roboczą;  

- 69 pracownikom zapewniono pranie 
odzieży skażonej szkodliwymi 
czynnikami biologicznymi, jednocześnie 
zaprzestano powierzania wykonywania 
tych prac pracownikom we własnym 
zakresie;  

- 70 pracowników przemieszczających się 
po terenach zewnętrznych, wyposażono 
w odzież chroniącą przed chłodem. 

 
 
4.4.3. 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, stanu obiektów i pomieszczeń pracy, 
organizacji pracy, maszyn, prac 
transportowych, magazynowania 
i składowania towarów. 
Kontrolami objęto 16 pracodawców w tym: 
6 prowadzących placówki handlowe 
wielkopowierzchniowe oraz 10 
prowadzących inne placówki handlowe. 
W kontrolowanych podmiotach pracę 
świadczyły 354 osoby, w tym 275 kobiet 
i 2 pracowników młodocianych. 
Podczas kontroli, zarówno placówek 
wielkopowierzchniowych, jak i mniejszych 
placówek handlowych stwierdzono podobne 
grupy nieprawidłowości w zakresie prawnej 
ochrony pracy. 
 Nieprawidłowości w zakresie prawnej 
ochrony pracy w placówkach 
wielkopowierzchniowych: 
nieprawidłowości przy wydawaniu 
świadectwa pracy - 5 pracodawców dla 18 
pracowników; nietworzenie lub 
nieprawidłowe tworzenie rozkładów czasu 
pracy – 3 pracodawców dla 50 
pracowników, nieprzekazanie pracownikowi 
rozkładu czasu pracy w wymaganym 
terminie - 2 pracodawców dla 38 
pracowników, nieprawidłowości dotyczące 
umów o pracę - 2 pracodawców w stosunku 
do 15 pracowników, niezapewnienie dni 
wolnych wynikających z przeciętnie 
pięciodniowego tygodnia pracy w przyjętym 
okresie rozliczeniowym - 2 pracodawców 
dla 3 pracowników, nieprawidłowe 
przedłużenie okresów rozliczeniowych - 
2 pracodawców, niewypłacenie lub 
obniżenie wynagrodzenia za pracę 
w godzinach nadliczbowych i/lub dodatku 
do wynagrodzenia z tytułu pracy 
w godzinach nadliczbowych - 
2 pracodawców dla 20 pracowników.  
 Do nieprawidłowości w zakresie 
prawnej ochrony pracy w pozostałych 
placówkach handlowych należały: 
nieprawidłowości przy wydawaniu 
świadectwa pracy - 3 pracodawców dla 
3 pracowników, nieprawidłowe prowadzenie 
akt osobowych – 4 pracodawców dla 
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7 pracowników, nieprawidłowości przy 
prowadzeniu ewidencji czasu pracy -7 
pracodawców dla 36 pracowników, 
nietworzenie, bądź nieprawidłowe tworzenie 
rozkładów czasu pracy - 3 pracodawców dla 
20 pracowników, zatrudnianie pracowników 
w niedziele lub święta z naruszeniem 
obowiązujących przepisów - 
2 pracodawców w stosunku do 
3 pracowników, zatrudnianie pracowników 
z naruszeniem przepisów o odpoczynku 
dobowym - 2 pracodawców dla 
3 pracowników, niewypłacenie 
wynagrodzenia za pracę - 2 pracodawców 
dla 13 pracowników, niewypłacenie lub 
obniżenie wynagrodzenia za pracę 
w godzinach nadliczbowych i/lub dodatku 
do wynagrodzenia z tytułu pracy 
w godzinach nadliczbowych - 
3 pracodawców dla 18 pracowników, 
niewypłacenie lub obniżenie ekwiwalentu 
pieniężnego za niewykorzystany urlop 
wypoczynkowy - 3 pracodawców dla 

4 pracowników, z którymi rozwiązano 
umowy o pracę.  
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 w ogóle nie był odnotowywany.  
 Do najczęściej występujących 
nieprawidłowości w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy należały: 
nieprawidłowości w zakresie 
magazynowania i składowania towarów (9 
pracodawców – 56%, dotyczy 150 
pracowników); niewyposażenie 
pracowników w środki ochrony 
indywidualnej, obuwie i odzież roboczą (6 
pracodawców – 38%, dotyczy 60 
pracowników); nieprawidłowości w zakresie 
stanu pomieszczeń pracy i organizacji 
stanowisk pracy (8 pracodawców – 50%, 
dotyczy 95 pracowników). 
 

 

 

fot. 
Zagrożenie porażenia prądem elektrycznym 
– otwarta rozdzielnia elektryczna 
i składowanie materiałów pod rozdzielnią. 
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fot.  
Składowanie towarów na drodze 
komunikacyjnej i w toalecie pracowników. 

 
W wyniku kontroli wydano 158 decyzji 

nakazowych, w tym 57 decyzji ustnych 
oraz 2 decyzje płatnicze, a do 
pracodawców skierowano 132 wnioski 
w wystąpieniach, w tym 85 wniosków 
z zakresu prawnej ochrony pracy. 
Podczas kontroli udzielono 13 porad 
prawnych oraz 7 porad technicznych. 
Za wykroczenia przeciw prawom 
pracownika skierowano 1 wniosek do sądu 
o ukaranie. Sąd orzekł karę grzywny 
w wysokości 3000 zł., 3 osoby ukarano 
mandatami w łącznej wysokości 3000 zł. Za 
naruszenia mniejszej wagi, wobec 4 osób 
zastosowano środki oddziaływania 
wychowawczego. 
 W wyniku realizacji decyzji nakazowych 
i wniosków zawartych w wystąpieniach 
usunięto szereg nieprawidłowości z zakresu 
prawnej ochrony pracy i bhp, m.in. 
wypłacono pracownikom: wynagrodzenia za 
pracę w łącznej wysokości 14 082 zł; 
różnicę zaniżonego wynagrodzenia za 
pracę w wysokości 280 zł; wynagrodzenia 
za pracę w godzinach nadliczbowych 
w wysokości 16 604 zł; ekwiwalenty za 
urlop wypoczynkowy łącznie 1153 zł; 
wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy 92 
zł; ekwiwalent za używanie i pranie odzieży 
własnej 810 zł.  
Łącznie wypłacono pracownikom należne 
świadczenia pieniężne na kwotę 33 021 zł. 
Ponadto 1 pracodawca w miejsce umów 
o pracę zawartych na czas określony na 10 
lat, zawarł z 6 pracownikami umowy na 
czas nieokreślony. 

Poprawiono bezpieczeństwo i warunki 
pracy pracownikom, poprzez: 
wyeliminowanie nieprawidłowości 
w zakresie składowania i magazynowania 
towarów (8 pracodawców – 143 
pracowników); dostosowanie pomieszczeń 
pracy do wymagań przepisów bhp (8 
pracodawców – 95 pracowników); 
zapewniono pracownikom odpowiednią 
odzież, obuwie robocze oraz środki ochrony 
indywidulanej (6 pracodawców – 60 
pracowników); usunięto nieprawidłowości 
związane z eksploatacją maszyn i urządzeń 
(1 pracodawca – 64 pracowników). 
 W ocenie inspektorów pracy wyniki 
kontroli w placówkach handlowych, 
a zwłaszcza stwierdzone naruszenia prawa, 
obecnie nie odbiegają w swym charakterze 
od wyników kontroli prowadzonych w innych 
zakładach pracy. W zakresie prawnej 
ochrony pracy dominowały 
nieprawidłowości dotyczące czasu pracy 
pracowników i powiązane z nimi 
nieprawidłowości w zakresie wypłaty 
wynagrodzenia za pracę. Ocena stanu bhp 
wskazuje, że w placówkach handlowych 
największa liczba nieprawidłowości 
związana jest z podstawową działalnością 
sklepów, tj. składowaniem 
i magazynowaniem towarów. Zastawianie 
dróg i przejść komunikacyjnych, 
składowanie towarów w pomieszczeniach 
gospodarczych, czy pomieszczeniach 
higieniczno-sanitarnych, to najczęściej 
ujawniane problemy. W placówkach 
wielkopowierzchniowych, nieprawidłowości 
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z zakresu prawnej ochrony pracy stwierdza 
się przede wszystkim w podmiotach 
kontrolowanych po raz pierwszy, 
najczęściej nowopowstałych, bądź też 
należących do stosunkowo „młodych” sieci 
o zasięgu lokalnym, nastawionych na 
zdobycie rynku i o stosunkowo niewielkim 
kapitale. W sieciach działających, 
nieprawidłowości w tym zakresie jest 
znacznie mniej, ze względu na 
systematyczny nadzór Państwowej 
Inspekcji Pracy, jak również wymuszanie 
rozwiązań systemowych, we wszystkich 
placówkach sieci. 
W mniejszych placówkach handlowych 
skala nieprawidłowości z zakresu prawnej 
ochrony pracy jest znacznie większa, 
dlatego uzasadnione jest systematyczne 
prowadzenie kontroli w małych podmiotach, 
z uwzględnieniem głównie czasu pracy 
i wynagrodzeń za pracę. 
 
 
4.4.4. Przestrzeganie przepisów 

dotyczących zatrudniania osób 
niepełnosprawnych. 

 
 Celem kontroli było sprawdzenie stopnia 
przestrzegania przez pracodawców 
zatrudniających osoby niepełnosprawne 
przepisów prawa pracy, w tym przepisów 
określających szczególne uprawnienia osób 
niepełnosprawnych w stosunku pracy, 
wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 
1997 r. o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (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. 
 Kontrolą objęto zakłady pracy 
chronionej, w tym rozszerzające swoją 
działalność o nowe oddziały i filie 
oraz tworzące stanowiska pracy, a także 
pracodawców tworzących stanowiska dla 
osób niepełnosprawnych na otwartym rynku 
pracy i zakłady aktywności zawodowej. 
Kontrolowane podmioty to bardzo 
niejednolita grupa pracodawców, 
zróżnicowana zarówno pod względem 

wielkości zakładów, jak i pod względem 
branż. 
Przeprowadzono 102 kontrole u 86 
pracodawców: 33 kontrole w zakładach 
pracy chronionej, 4 kontrole w zakładach 
aktywności zawodowej, 51 kontroli 
w firmach nieposiadających statusu zakładu 
pracy chronionej lub zakładu aktywności 
zawodowej, a przystosowujących 
stanowiska pracy dla osób 
niepełnosprawnych, 14 kontroli 
u pracodawców zatrudniających osoby 
niepełnosprawne na otwartym rynku pracy 
 Kontrolą objęto 25 zakładów pracy 
chronionej, w tym oddziały firm, których 
siedziba znajduje się w innym 
województwie i 2 zakłady aktywności 
zawodowej. Nieprawidłowości w tej grupie 
pracodawców w zakresie stanowisk pracy 
stwierdzono w 6 kontrolowanych zakładach. 
Dotyczyły one głównie braku lub 
nieprawidłowości w instrukcjach 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Nieprawidłowości w zakresie pomieszczeń 
higieniczno-sanitarnych dotyczyły 
2 pracodawców. Ponadto w 8 firmach 
stwierdzono bariery architektoniczne i jest 
to wzrost o 100% w stosunku do roku 
ubiegłego. 
 Rozpatrzono 51 wniosków o wydanie 
opinii o tworzonych lub przystosowywanych 
stanowiskach pracy dla 53 osób 
niepełnosprawnych zatrudnionych na 
otwartym rynku pracy na podstawie art. 
26e ust. 5 i art. 26 ust. 6 ustawy 
o rehabilitacji oraz 2 wnioski na podstawie 
art. 26e ust. 5 ustawy o rehabilitacji 
o wydanie opinii o tworzonych lub 
przystosowywanych stanowiskach pracy dla 
4 osób niepełnosprawnych zatrudnionych 
w zakładach aktywności zawodowej. 
Podobnie jak w latach poprzednich, 
w większości firm wnioski dotyczyły osób 
niepełnosprawnych poruszających się 
o własnych siłach, niewymagających 
dodatkowego przystosowania 
obsługiwanych maszyn i urządzeń 
technicznych, a także dostosowania 
pomieszczeń higieniczno- sanitarnych.  
Wydano 52 opinie pozytywne 
i 1 negatywną, w tym 2 opinie w oparciu 
o wnioski złożone w roku 2014 
i rozpatrzone w roku 2015. 
W wyniku kontroli wydano 39 decyzji 
ustnych, 130 decyzji nakazowych 
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pisemnych, 2 polecenia i 83 wnioski 
w wystąpieniach. 
Za stwierdzone wykroczenia 2 osoby 
ukarano mandatami w łącznej wysokości 

2700 złotych, w stosunku do 2 osób 
zastosowano środki wychowawcze. 

 

 

fot. 
Ploter termiczny. Zagrożenie z powodu 
niezabezpieczenia dostępu do strefy 
niebezpiecznej. 

  

 

fot. 
Ploter termiczny. Efekt wykonania decyzji 
wstrzymania eksploatacji maszyny- 
wykonana osłona. 

 
Pracodawcy wykonali 78,5% decyzji 
nakazowych oraz 76% wniosków 
z wystąpień pokontrolnych. W wyniku 
realizacji wydanych przez inspektorów 
pracy środków prawnych poprawiono 
warunki pracy dla ok. 450 pracowników 
będących osobami niepełnosprawnymi 
oraz wyeliminowano zagrożenia 
i nieprawidłowości w zakresie: obiektów 
i pomieszczeń pracy – 8 zakładów dla 63 
osób niepełnosprawnych, zaplecza 
higieniczno-sanitarnego - 5 zakładów dla 20 
osób niepełnosprawnych, wentylacji 
i oświetlenia - 5 zakładów dla 12 osób 
niepełnosprawnych, organizacji stanowisk 
pracy i procesów technologicznych - 14 
zakładów dla 100 osób niepełnosprawnych, 
urządzeń i instalacji elektrycznych - 12 
zakładów dla 60 osób niepełnosprawnych. 
Ponadto 1 pracodawca wypłacił 
pracownikom zaległe wynagrodzenia za 

wykonaną pracę w łącznej kwocie 
244 902,48 zł., a także wypłacił 
wynagrodzenia i dodatki za pracę 
w godzinach nadliczbowych, wynikające 
z przekroczenia przeciętnej tygodniowej 
normy czasu pracy w przyjętym okresie 
rozliczeniowym w łącznej wysokości 658 zł.  
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4.5. LEGALNOŚĆ ZATRUDNIENIA. 
 
 
4.5.1. Kontrole legalności zatrudnienia 

obywateli polskich. 
 

W roku 2015 inspektorzy pracy, 
przeprowadzili 1015 kontroli w zakresie 

legalności zatrudnienia i wykonywania innej 
pracy zarobkowej.  

W sumie kontrolom poddane zostały 
993 podmioty gospodarcze, w których pracę 
świadczyło 7764 zatrudnionych. 

 

 
 
Wykres 15. Liczba kontroli legalności zatrudnienia obywateli polskich w latach 2013-2015. 
 
Celem kontroli przeprowadzanych 
z zakresu legalności zatrudnienia było 
przede wszystkim, ustalenie podstawy 
prawnej zatrudnienia osób wykonujących 
pracę, w podmiotach kontrolowanych 
(umowy o pracę, czy umowy 
cywilnoprawne), zgłoszenie osób 
zatrudnionych do ubezpieczenia 
społecznego, odprowadzenie składek na 
Fundusz Pracy, a także sprawdzenie 

statusu osób wykonujących pracę 
w powiatowych urzędach pracy, celem 
ustalenia, czy pozostają w rejestrach osób 
bezrobotnych.  
Najwięcej kontroli przeprowadzono 
w sektorach gospodarki, w których 
przewidywano wysokie ryzyko wystąpienia 
naruszeń prawa, tj. w podmiotach 
prowadzących działalność w podanym niżej 
zakresie. 

 

 
 
 
Wykres 16. Sektory gospodarki, w których najczęściej prowadzono kontrole z zakresu 

legalności zatrudnienia. 
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 W okresie od 01.02.2015 r. do 
31.10.2015 r. inspektorzy pracy 
przeprowadzili łącznie 29 kontroli 
w podmiotach, które uczestniczyły, bądź 
były współorganizatorami imprez 
masowych, na terenie województwa 
zachodniopomorskiego, m.in. podczas Dni 
Morza The Baltic Tall Ships Regatta 
w Szczecinie, Dni Gryfina, Dni Polic, 
Festynu Historycznego w Stargardzie 
Szczecińskim, Festiwalu Słowian 
i Wikingów w Wolinie,  „INTERFOLK” 
w Kołobrzegu, PYROMAGIC w Szczecinie. 

Kontrole miały na celu ustalenie stanu 
faktycznego oraz skali naruszeń w zakresie 
przestrzegania przepisów dotyczących 
legalności zatrudnienia. Jednocześnie 
odgrywały dużą rolę prewencyjną, 
uświadamiając podmiotom biorącym udział 
w organizowanych imprezach, konieczność 
legalnego zatrudniania, nawet na krótkie 
okresy. 

W ramach współpracy z instytucją 
łącznikową w roku 2015 inspektorzy Sekcji 
Legalności Zatrudnienia przeprowadzili 
4 kontrole w zakresie przestrzegania 
przepisów dotyczących pracowników 
delegowanych do krajów Unii Europejskiej. 
Instytucja łącznikowa to urząd 
odpowiedzialny za nadzorowanie warunków 
pracy i zatrudnienia, który zgodnie z art. 
4 dyrektywy 96/71/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 
1996 r. dotyczącej delegowania 
pracowników w ramach świadczenia usług 
(Dz.U. UE. L.97.18.1, Dz.U. UE-sp.05-2-
431) ma obowiązek współpracować 
w dziedzinie wymiany informacji ze swoimi 
odpowiednikami z innych państw 
członkowskich UE. Kontrolami objęto 
w szczególności zagadnienia związane 
z obowiązkiem zgłoszenia pracowników do 
ubezpieczenia społecznego, 
a w szczególności ustaleniem, czy 
zgłoszenia dokonano w państwie siedziby 
firmy wysyłającej pracowników do pracy, 
czy też w państwie przyjmującym, na 
terenie którego praca była przez 
pracowników świadczona. W pierwszym 
przypadku inspektorzy pracy sprawdzali 
również, czy osoby delegowane do pracy 
poza granicami RP uzyskali w Zakładzie 
Ubezpieczeń Społecznych poświadczenie 

formularzy A1, potwierdzające 
pozostawanie pracowników w polskim 
systemie zabezpieczenia społecznego. 
Poświadczenie formularza A1 dla danego 
pracownika oznacza, bowiem że w okresie 
wskazanym w formularzu podlega on nadal 
polskiemu systemowi ubezpieczeń 
społecznych, a nie systemowi państwa, do 
którego został oddelegowany. Składki na 
ubezpieczenia społeczne za pracownika 
delegowanego pracodawca odprowadza, 
zatem w dalszym ciągu do polskiego ZUS.  

Problematyka związana z legalnością 
zatrudnienia jest stałym tematem kontroli 
realizowanych w okresie wakacyjnym, 
w pasie nadmorskim naszego 
województwa. W miejscowościach 
nadmorskich w okresie od 01.05.2015 roku 
do 31.08.2015 roku, przeprowadzono 322 
kontrole w podmiotach, prowadzących 
działalność sezonową.  

Do najistotniejszych nieprawidłowości 
stwierdzanych przez inspektorów pracy 
w 2015 roku, w kontrolowanych zakładach 
należało w szczególności:  
- nie potwierdzanie pracownikom 

warunków zawartych umów o pracę na 
piśmie, 

- nie zgłaszanie osób zatrudnianych do 
ubezpieczenia społecznego,  

- podejmowanie zatrudnienia przez osoby 
posiadające status bezrobotnego, 
podawanie w dokumentach płacowych 
nieprawdziwych danych w zakresie 
wysokości wypłacanego wynagrodzenia, 

- nie opłacanie składek na Fundusz Pracy. 
Poddano kontrolom 3383 pracowników 
w zakresie potwierdzania warunków umów 
o pracę na piśmie. Stwierdzono 
nieprawidłowości w odniesieniu do 133 
umów o pracę.  

Opierając się na danych statystycznych 
wskazać należy, że już w trakcie kontroli 67 
osobom potwierdzono warunki zawartych 
umów o pracę na piśmie.  

Kontroli w zakresie prawidłowości 
zgłoszenia osób zatrudnionych do 
ubezpieczenia społecznego, poddano 
w roku 2015 5302 osoby. W odniesieniu do 
84 stwierdzono brak zgłoszenia do 
ubezpieczenia, a w stosunku do 914 
uchybienia polegające na nie 
przestrzeganiu obowiązujących terminów. 
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Tabela 7. Dane statystyczne w zakresie zagadnień związanych z ubezpieczeniem 
społecznym w latach 2013-2015. 

 
 

 2013 2014 2015 

Liczba osób poddanych kontroli 4968 4424 5302 

Liczba osób, niezgłoszonych do ubezpieczenia 117 67 84 

Liczba osób, zgłoszonych do ubezpieczenia po 
terminie 

711 775 914 

Liczba osób, które rozpoczęły pracę w dniu 
kontroli na podstawie umów cywilnoprawnych i 
nie zostały zgłoszone do ubezpieczenia 

brak danych brak danych 301 

Liczba osób, zgłoszonych do ubezpieczenia 
w trakcie kontroli 

248 261 614 

 
 
 

Z analizy danych statystycznych wynika, 
że rok 2015, w zakresie kontroli zagadnień 
związanych ze zgłaszaniem osób 
zatrudnionych do ubezpieczenia 
społecznego, jest rokiem z wyraźną 
tendencją wzrostową wszystkich 
wskazanych wyżej parametrów. Kontroli 
w tym zakresie poddano większą liczbę 
osób, niż w latach poprzednich, 
odnotowano większą liczbę przypadków, 
zarówno nie zgłoszenia do ubezpieczenia 
społecznego osób zatrudnionych, jak 
i zgłoszenia ich po upływie wymaganego 
terminu. W tym drugim przypadku wzrost 
jest o 15%, w stosunku do roku 2014.  

Podkreślić należy, że w  toku 
prowadzonych kontroli inspektorzy pracy 
stwierdzili, że 301 osób, które w dniu 
rozpoczęcia kontroli (co wynikało ze 
zgodnych oświadczeń stron) rozpoczęły 
pracę na podstawie umów zlecenia bez ich 

potwierdzenia na piśmie, nie zostało 
zgłoszonych do ubezpieczenia społecznego 
podając informację, że to jest pierwszy 
dzień ich pracy. 

614 osób zostało zalegalizowanych 
poprzez zgłoszenie, w trakcie kontroli do 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

Inspektorzy pracy podczas 
prowadzonych czynności kontrolnych 
stwierdzili, że na 924 osoby poddane 
kontroli, 90 osób świadczących pracę, 
pozostawało w rejestrze osób 
bezrobotnych, z czego 8 osób posiadało 
prawo do zasiłku. Kontrole wykazały, że 13 
osób wyrejestrowało się z uchybieniem 
terminu, 71 osób wyrejestrowało się z PUP 
w ciągu 7 dni, od deklarowanej 
w pisemnych oświadczeniach, bądź 
protokołach przesłuchań daty podjęcia 
zatrudnienia. 
 

 
 
Tabela 8. Dane statystyczne dotyczące bezrobotnych w latach 2013-2015. 
 

 2013 2014 2015 

Liczba osób poddanych kontroli 464 462 924 

Liczba osób bezrobotnych, które się nie 
wyrejestrowały z PUP 

110 70 90 

Liczba osób, które się wyrejestrowały z PUP po 
upływie terminu 

43 11 13 

Liczba osób, które się wyrejestrowały w trakcie 
kontroli, przed upływem terminu 

68 38 71 
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Przeciwko osobom, posiadającym 
status bezrobotnego, które podjęły 
zatrudnienie i nie wyrejestrowały się 
z powiatowych urzędów, skierowanych 
zostało 15 wniosków o ukaranie do sądu, 
a 7 osób ukarano mandatami. 
Grzywny nakładane na bezrobotnych przez 
sądy karne oscylują w granicach od 500 zł. 
do 1000 zł., podobnie jak kwoty mandatów 
nakładanych przez inspektorów pracy. 

W stosunku do tych bezrobotnych, 
którzy nie posiadali prawa do zasiłku, 
a pozostawali w rejestrze, czekając na 
decyzję pracodawcy w przedmiocie 
zawarcia umowy, inspektorzy pracy 
najczęściej stosowali środki oddziaływania 
wychowawczego – zastosowano 62 środki 
oddziaływania wychowawczego.  

Kontrole w zakresie opłacania składek 
na Fundusz Pracy niejednokrotnie 
wykazywały naruszenie obowiązujących 
przepisów prawa. Kontrolom poddano 8111 
osób. Ustalono, że zaległości w zakresie 
odprowadzenia składek wynoszą 182462 zł. 
Wielu przedsiębiorców dokonało wpłat 
składek na FP w trakcie trwania czynności 
kontrolnych, celem zmniejszenia 
konsekwencji. Uzyskana kwota wpłat 
składek na Fundusz Pracy w trakcie trwania 
czynności kontrolnych to 91513 zł. 
W celu przeciwdziałania stwierdzanym 
nieprawidłowościom w przyszłości oraz 
poszanowaniu obowiązujących przepisów 
prawa pracy inspektorzy pracy wydali 710 
wniosków, udzielili 885 porad prawnych 
i 861 porad technicznych. 

 W wyniku przeprowadzonych 
kontroli, stwierdzono 356 wykroczeń. 212 
zarzutów zawarto w skierowanych 
wnioskach o ukaranie do sądu, a 18 
wykroczeń skutkowało nałożeniem grzywny 
w postępowaniach mandatowych.  Kwota 
orzeczonych grzywien, w postępowaniach 
mandatowych wyniosła 17900 zł. Mandaty 
zastosowano w odniesieniu do 19 osób, 
a wnioski o ukaranie skierowano przeciwko 
51  osobom. 

Inspektorzy pracy skierowali 
5 zawiadomień do Prokuratury 
o podejrzeniu popełnienia przestępstwa 
z art. 219 k.k. polegającego na 
niezgłoszeniu, bądź podaniu 
nieprawdziwych danych mających wpływ na 
prawo do świadczeń z ubezpieczenia 
społecznego a 12 zawiadomień zawierało 

zarzuty z art. 225 k.k. związane 
z utrudnianiem, bądź udaremnieniem 
czynności kontrolnych inspektorom pracy.  

Liczba zawiadomień do prokuratury 
kierowanych przez organy PIP, biorąc pod 
uwagę dane z lat poprzednich, uległa 
zmniejszeniu, z uwagi na fakt, że 
inspektorzy pracy coraz częściej zarzuty 
dotyczące utrudnienia czynności 
kontrolnych zawierają we wnioskach 
o ukaranie składanych do sądów karnych.  

Wykazanie w postępowaniu przed 
sądem karnym, że znamiona popełnionego 
czynu są wykroczeniem jest zdecydowanie 
szybsze i mimo wszystko łatwiejsze niż 
dowiedzenie, że doszło do wyczerpania 
znamion przestępstwa określonego w art. 
225 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. 
Kodeks karny Dz.U. nr 88, poz. 553 
z póź.zm. – a celem inspektora pracy jest 
szybkie i skuteczne doprowadzenie do 
ukarania sprawcy zarzucanego mu czynu. 
 
 
4.5.2. Legalność zatrudniania 

cudzoziemców. 
 

Celem kontroli przeprowadzanych 
z zakresu legalności zatrudnienia oraz 
wykonywania innej pracy zarobkowej przez 
cudzoziemców było przede wszystkim 
ustalenie podstawy prawnej zatrudnienia 
osób wykonujących pracę w podmiotach 
kontrolowanych, posiadanie zezwolenia na 
pracę przez cudzoziemców, niebędących 
obywatelami Unii Europejskiej, czy też 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 
a także sprawdzenie, na jakiej podstawie 
wykonywali oni pracę. 

Rok 2015, w porównaniu do roku 2014, 
charakteryzował się znaczącym wzrostem 
liczby kontroli legalności zatrudnienia oraz 
wykonywania pracy, a także działalności 
prowadzonej przez cudzoziemców. 
Przeprowadzono 158 postępowań. 
Kontrolami objęto łącznie 1102 
cudzoziemców, z czego 1096 (99,5%) było 
obcokrajowcami, nieposiadającymi 
obywatelstwa państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego.  

Inspektorzy pracy, przeprowadzając 
łącznie 158 postępowań w zakresie 
legalności zatrudnienia cudzoziemców, 
wielokrotnie spotykali się z naruszeniami 
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prawa pracy, bhp i legalności zatrudnienia 
o różnym charakterze. Stwierdzono, między 
innymi , że: 
- 32 cudzoziemców podjęło pracę bez 

wymaganego zezwolenia,  
- 2 cudzoziemców podjęło zatrudnienie 

bez zarejestrowanego oświadczenia 
o zamiarze powierzenia wykonywania 
pracy w PUP, 

- 15 cudzoziemców podjęło zatrudnienie 
w oparciu o oświadczenie 
zarejestrowane na inny podmiot, niż 
faktyczny pracodawca, 

- 4 cudzoziemcom upłynął okres 
wykonywania pracy w oparciu 
o zarejestrowane oświadczenie,  

- w przypadku 1 cudzoziemca nie zawarto 
z nim umowy o pracę na piśmie, 
a w 4 przypadkach stwierdzono w tym 
zakresie uchybienia,  

- 5 cudzoziemców wykonywało pracę 
w oparciu o pieczęć wbitą do paszportu 
(przedłużenie pobytu), a nie prawa do 
legalnej pracy, 

- 1 cudzoziemiec wykonywał pracę na 
podstawie wizy turystycznej, 

- 3 cudzoziemcom pracodawca nie 
potwierdził na piśmie umowy 
cywilnoprawnej w dniu rozpoczęcia przez 
nich pracy, 

- w przypadku 1 cudzoziemca ujawniono 
brak zgłoszenia do ubezpieczenia, 
a w 95 przypadkach - inne uchybienia, 
związane z obowiązkiem zgłoszenia do 
obowiązkowego ubezpieczenia 
społecznego, 

- wobec 117 cudzoziemców stwierdzono 
brak opłacania składek na Fundusz 
Pracy, a wobec 6 cudzoziemców - inne 
uchybienia w tym zakresie, 

- wobec 3 cudzoziemców pracodawca nie 
dopełnił obowiązku pisemnego 
powiadomienia wojewody o niepodjęciu 
pracy przez cudzoziemca w okresie 
3 miesięcy od początkowej daty 
ważności zezwolenia na pracę,  

- wobec 53 cudzoziemców stwierdzono 
naruszenia przepisów z zakresu prawnej 
ochrony pracy, w tym 1 cudzoziemca 
dotyczyła niezgodność zawartej umowy 
cywilnoprawnej z warunkami 
świadczenia pracy,  

Analogicznie jak to miało miejsce w roku 
2014, inspektorzy pracy realizowali zadania 
z zakresu współpracy z innymi jednostkami 

zaangażowanymi w sprawy z zakresu 
legalności zatrudnienia i wykonywania 
pracy przez cudzoziemców, w tym między 
innymi z funkcjonariuszami Placówek 
Straży Granicznej, dla której właściwością 
terytorialną jest województwo 
zachodniopomorskie, służbami Wojewody 
Zachodniopomorskiego, czy też 
powiatowymi urzędami pracy.  

Zintensyfikowana w roku 2015 
współpraca z powiatowymi urzędami pracy 
w zakresie monitorowania 
nieprawidłowości, jakie mogą występować 
w oparciu o system uproszczonego dostępu 
do rynku pracy obywateli Ukrainy, Białorusi, 
Rosji, Mołdowy, Gruzji i Armenii pomogła 
inspektorom pracy w efektywnym 
i skutecznym zwalczaniu zjawiska 
nadużywania przez pracodawców 
i przedsiębiorców systemu oświadczeń 
o zamiarze powierzenia pracy. W czterech 
kontrolach, przeprowadzonych w oparciu 
o informacje z powiatowych urzędów pracy, 
ujawniono wykroczenia polegające na 
niezgodnym z przepisami zatrudnianiem lub 
powierzaniem pracy cudzoziemcom.  

Podobnie jak w latach ubiegłych 
obywatele Ukrainy stanowili najliczniej 
reprezentowaną nację wśród 
cudzoziemców, podejmujących pracę na 
terenie naszego województwa.  

Liczba cudzoziemców objętych kontrolą 
uległa znacznemu zwiększeniu, przyrost 
w stosunku do roku 2014 wyniósł 59,5%. 

Na podstawie danych liczbowych daje 
się zauważyć wzrost liczby cudzoziemców, 
a co za tym idzie i firm powierzających im 
pracę. 

W roku 2015 w 15 przypadkach 
inspektorzy pracy kierowali wnioski 
o ukaranie do sądów karnych za 
wykroczenia obejmujące między innymi 
legalność zatrudnienia cudzoziemców. 

Zastosowano 15 wniosków o ukaranie, 
2 mandaty, 5 środków oddziaływania 
wychowawczego. Orzeczona kwota 
grzywien wyniosła 29 300 zł. 
W efekcie przeprowadzonych kontroli, już 
w trakcie kontroli 3 cudzoziemcom 
potwierdzono warunki zawartych umów 
o pracę na piśmie; 10 cudzoziemców 
zgłoszono do ubezpieczenia społecznego 
oraz opłacono zaległe składki na FP 
w łącznej kwocie 28 596 zł. Za 117 
cudzoziemców pracodawcy opłacili należne 
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składki na Fundusz Pracy. Za 134 
cudzoziemców opłacono należne składki na 
Fundusz Pracy w kwocie łącznej 28 596 zł. 
W wyniku działań kontrolnych 
7 cudzoziemcom wypłacono zaległe 

wynagrodzenie w wysokości 14 094 zł. 
Liczba kontroli legalności zatrudnienia 
cudzoziemców wzrosła, w porównaniu do 
roku 2014 o 44%. 

 

 
 
Wykres 17. Liczba kontrolowanych cudzoziemców w latach 2010-2015. 
 
 
4.5.3. Zatrudnianie pracowników 

tymczasowych i przestrzeganie 
przepisów prawa przez agencje 
zatrudnienia. 

 
Celem prowadzonych czynności 

kontrolnych było dokonanie oceny 
przestrzegania przepisów prawa przez 
agencje zatrudnienia w tym: agencje pracy 
tymczasowej i pracodawców użytkowników 
wobec pracowników tymczasowych oraz 
rozpoznanie obszarów, które wymagają 
zwiększonej uwagi ze strony Państwowej 
Inspekcji Pracy. 

Przeprowadzono łącznie 30 postępowań 
kontrolnych mających na celu sprawdzenie 
przestrzegania przepisów ustawy z 20 
kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004 
roku, nr 99, poz. 1001 z późn. zm.) 
w zakresie agencji zatrudnienia. Najczęściej 
stwierdzane nieprawidłowości to: 
- nieinformowanie osoby kierowanej do 

pracy za granicą, do podmiotu 
działającego poza terytorium RP, 
o kosztach, opłatach i innych 
należnościach, w tym określonych w art. 
85 ust. 2 pkt 7. Nieprawidłowość 
stwierdzono w odniesieniu do 26 osób, 
w 6 agencjach zatrudnienia. 

- nieinformowanie osób kierowanych do 
pracy za granicą o zaliczaniu 
udokumentowanych okresów zatrudnie-
nia za granicą u pracodawców 

zagranicznych do okresów pracy w RP, 
w zakresie uprawnień pracowniczych. 
Nieprawidłowość stwierdzono 
w odniesieniu do 56 osób, w 3 agencjach 
zatrudnienia. 

- niezawieranie przez agencję 
zatrudnienia pisemnej umowy z osobami 
kierowanymi do pracy za granicą 
u pracodawców zagranicznych. 
Powyższą nieprawidłowość stwierdzono 
w odniesieniu do 52 osób.  

- nieprowadzenie wykazu podmiotów, do 
których kierowane były osoby do pracy. 
Nieprawidłowość stwierdzono 
w 6 agencjach zatrudnienia. 

- nieprowadzenie wykazu osób 
skierowanych do pracy w innych 
podmiotach. Nieprawidłowość 
stwierdzono w 6 agencjach zatrudnienia. 

- niedopełnienie obowiązku podawania 
w dokumentach, ogłoszeniach i ofertach 
numeru wpisu do rejestru agencji 
zatrudnienia. Nieprawidłowość 
stwierdzono w 6 agencjach zatrudnienia. 

- prowadzenie działalności w zakresie 
agencji zatrudnienia bez wymaganego 
w tym zakresie certyfikatu. Powyższą 
nieprawidłowość stwierdzono 
w 3 agencjach zatrudnienia. 

- przypadki dyskryminacji osób, dla 
których agencja zatrudnienia poszukuje 
zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. 
Dyskryminację ze względu na płeć 
stwierdzono w 4 agencjach, a ze 
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względu na wiek w 1 agencji 
zatrudnienia. 

W wyniku przeprowadzonych kontroli 
wydanych zostało 20 wystąpień 
zawierających w sumie 68 zaleceń. 
Z treści udzielonych przez kontrolowane 
podmioty odpowiedzi wynika, że 34 
zalecenia zostały przez agencje 
zatrudnienia zrealizowane. 
Skierowano 3 powiadomienia do Marszałka 
Województwa Zachodniopomorskiego 
o nieprawidłowościach stwierdzonych 
w wyniku kontroli w agencjach zatrudnienia. 
W wyniku powiadomień Marszałka 
Województwa: wykreślono 1 agencję 
z rejestru agencji zatrudnienia, 1 agencja 
dokonała wpisu do rejestru w trakcie 
kontroli, 1 agencja dokonała zmiany wpisu 
w rejestrze. 

W zakresie przestrzegania przepisów 
prawa wobec pracowników tymczasowych 
przeprowadzono 32 kontrole, w tym 13 
kontroli w agencjach pracy tymczasowej 
i 19 kontroli u pracodawcy użytkownika. 
Stwierdzono naruszanie przepisów prawa 
wobec pracowników tymczasowych 
polegające, m.in. na: 
- nieprawidłowym ustalaniu i wypłacaniu 

pracownikom tymczasowym 
wynagrodzenia za czas urlopu 
wypoczynkowego oraz ekwiwalentu 
pieniężnego za ten urlop; 

- powierzaniu pracownikom tymczasowym 
zadań nie mających charakteru 
sezonowego, okresowego, doraźnego 
lub zadań określonych w art. 2 pkt 3 lit. bi 
c ustawy o zatrudnianiu pracowników 
tymczasowych; 

- nieuzgodnieniu na piśmie między 
pracodawcą użytkownikiem, a agencją 
pracy tymczasowej warunków pracy 
tymczasowej oraz realizowania 
obowiązków dotyczących pracowników 
tymczasowych (przed zawarciem umowy 
o pracę z pracownikiem tymczasowym) - 
art. 9 ust. 1 i 3 ustawy o zatrudnianiu 
pracowników tymczasowych; 

- nieprzeprowadzeniu oceny ryzyka 
zawodowego i nie poinformowaniu 
pracowników tymczasowych o ryzyku 
zawodowym, które wiąże się 
z wykonywaną pracą oraz o zasadach 
ochrony przed zagrożeniami; 

- niezapewnieniu przeszkolenia w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy 

pracownikowi tymczasowemu przed 
dopuszczeniem go do pracy oraz 
szkoleń okresowych;  

- niedostarczeniu pracownikowi 
tymczasowemu odzieży i obuwia 
roboczego oraz środków ochrony 
indywidualnej. 

W wyniku przeprowadzonych kontroli 
wydano 12 decyzji pisemnych i ustnych, 
z których 5 zostało zrealizowanych oraz 23 
wystąpienia zawierające 63 wnioski, 
z których 34 zostały zrealizowane. 
Efekty uzyskane w wyniku kontroli 
- w trakcie kontroli wypłacono 

pracownikom tymczasowym 
wynagrodzenie w kwocie 2408 zł., 

-  zapewniono bezpieczeństwo na drogach 
wewnętrznych w magazynie dla 15 
pracowników tymczasowych, 

- ustalono rodzaje obuwia i odzieży 
roboczej oraz środków ochrony 
indywidualnej niezbędnych do 
stosowania na stanowiskach pracy, 
a także zaprowadzono indywidualne 
karty ich przydziału dla 200 pracowników 
tymczasowych, 

- podjęto działania zmierzające do 
uzgodnienia powierzania wykonywania 
pracy tymczasowej 82 pracownikom 
skierowanym z agencji pracy 
tymczasowych, z działającymi 
w zakładzie organizacjami związkowymi, 

- przekazano organizacjom związkowym 
informacje określone w art. 9 ust. 
1 ustawy o zatrudnianiu pracowników 
tymczasowych dotyczące 82 
pracowników tymczasowych w zakresie: 
rodzaju pracy, która ma być im 
powierzona, wymagań kwalifikacyjnych 
koniecznych do wykonywania pracy, 
przewidywanego okresu wykonywania 
pracy tymczasowej, wymiaru czasu 
pracy pracownika tymczasowego, 
miejsca wykonywania pracy 
tymczasowej.  

Inspektorzy pracy stwierdzili popełnienie 15 
wykroczeń. Jedną osobę ukarano 
mandatem w kwocie 1000 zł. oraz 
skierowano 1 wniosek do sądu o ukaranie – 
sprawa w toku. W stosunku do 7 osób, 
z uwagi na okoliczności łagodzące 
zastosowano środki oddziaływania 
wychowawczego. 
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4.6. ZADANIA WŁASNE OKRĘGOWEGO INSPEKTORATU PRACY. 
 
 
4.6.1. Przestrzeganie przepisów prawa 

pracy, w tym bhp podczas imprez 
okolicznościowych. 

 
W okresie od 1.02.2015 r. do 

31.10.2015 r. przeprowadzono 29 kontroli 
w 28 podmiotach, które uczestniczyły, bądź 
były współorganizatorami imprez 
masowych, na terenie województwa 
zachodniopomorskiego. 
Czynności kontrolne były prowadzone 
podczas: 
- Dni Gryfina - impreza organizowana 

w dniach 01-03.05.2015 r. w Gryfinie – 
przeprowadzono czynności 
rozpoznawcze, z uwagi na bezpieczny 
montaż małej sceny z poziomu terenu 
nie podejmowano interwencji,  

- Dni Morza The Baltic Tall Ships Regatta 
w dniach 12–14.06.2015 r.  
w Szczecinie – 6 kontroli. 

- Dni Polic impreza organizowana 
w dniach 05-06.06.2015 r. w Policach 
 – 2 kontrole. 

- Festynu Historycznego impreza 
organizowana w dniach 26-28.06.2015 r. 
w Stargardzie Szczecińskim – 6 kontroli. 

- Sunrise Festival 2015 impreza 
organizowana w dniach 24-27.07.2015 r. 
w Kołobrzegu – 1 kontrola. 

- Festiwalu Słowian i Wikingów, impreza 
organizowana w dniu 31.07.2015 r. 
w Wolinie – 3 kontrole. 

-  INTERFOLK impreza organizowana 
w dniach 11-15.08.2015 – na plaży 
w Kołobrzegu – 1 kontrola. 

- PYROMAGIC 2015 w Szczecinie 
w dniach 07-08.09.2015 r. – 1 kontrola. 

- Stoiska sezonowe towarzyszące 
imprezom masowym w Kołobrzegu - 
2 kontrole. 

- Kontrole w lokalach stacjonarnych 
organizujących imprezy masowe 
np. wesela, bankiety – 7 kontroli. 

Kontrole miały na celu ustalenie stanu 
faktycznego oraz skali naruszeń w zakresie 
przestrzegania przepisów dotyczących 
legalności zatrudnienia oraz wybranych 
zagadnień z zakresu bezpieczeństwa 
i higieny pracy, w szczególności przy 
montażu i demontażu scen, w czasie 

których przewidywano największą skalę 
ryzyka występowania nieprawidłowości.  
Stwierdzono zagrożenia dla pracowników 
i naruszenia obowiązujących przepisów 
o bezpieczeństwie i higienie pracy. 
W szczególności, podczas demontażu 
elementów sceny  na wysokości ok. 8m 
czterech pracujących nie stosowało 
środków ochrony indywidualnej, 
zabezpieczających przed upadkiem, mimo 
iż sprzęt zabezpieczający otrzymali. 
Ponadto nie zapewniono stałego nadzoru 
nad wykonywaniem prac na wysokości, 
czyli prac szczególnie niebezpiecznych. 
W jednym przypadku nie wygrodzono i nie 
oznakowano strefy niebezpiecznej, co 
umożliwiało osobom postronnym dostęp do 
strefy prac montażowych i zagrażało 
bezpieczeństwu tych osób. W sześciu 
przypadkach stwierdzono brak 
zabezpieczenia przed uszkodzeniem 
mechanicznym ułożonych na ciągach 
komunikacyjnych przewodów tymczasowej 
instalacji elektrycznej wykorzystywanej do 
zasilania urządzeń. W jednym przypadku 
stwierdzono, nieprawidłowo zakotwione 
urządzenie do zabaw dla dzieci (zamek 
dmuchany). W bieżącym roku na terenie 
kraju wydarzył się wypadek związany 
z takim wyposażeniem, nieprawidłowo 
zakotwiony zamek został wyrwany przez 
podmuch wiatru, a w wyniku tego zdarzenia 
zostało ranne dziecko. 
Stwierdzono także różnego rodzaju 
uchybienia w zakresie przygotowania do 
pracy zatrudnionych osób, dotyczyły one 
m.in. braku lub nieprawidłowo 
przeprowadzonych badań lekarskich 
pracowników, w tym pracowników 
młodocianych; braku lub nieprawidłowo 
przeprowadzonych szkoleń w dziedzinie 
bhp, przy czym nieprawidłowości dotyczyły 
również osób wykonujących inną pracę 
zarobkową na podstawie umów 
cywilnoprawnych. 

Innym istotnym problemem podczas 
kontroli przeprowadzanych, w trakcie 
imprez okolicznościowych był sposób 
przygotowania i eksploatacji tymczasowej 
instalacji elektrycznej. Instalacje te 
towarzyszą każdej imprezie. Dla 
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przeciętnego użytkownika istotne jest 
jedynie, zapewnienie zasilania dla 
eksploatowanych urządzeń. Dobór 
urządzeń oraz sposób poprowadzenia 
przewodów bywa sprawą drugorzędną. 
Stan ten znalazł odzwierciedlenie 
w stwierdzanych nieprawidłowościach. 
Podczas kontroli stwierdzano nieprawidłowo 
zabezpieczone przed uszkodzeniem 
mechanicznym przewody elektryczne, które 
stwarzały zagrożenie nie tylko dla 
zatrudnionych, ale także dla osób 
postronnych biorących udział 
w wydarzeniach. 
Kolejnym problemem było nieprzygotowanie 
do pracy zatrudnionych osób zwłaszcza 
świadczących pracę na podstawie umów 
cywilnoprawnych. Krótki czas trwania 
wydarzeń  powoduje, że kwestia 
przygotowania pracownika do pracy jest 
bagatelizowana. 
Przeprowadzone przez inspektorów pracy 
kontrole, ukierunkowane na sprawdzenie 
zagadnień z zakresu legalności 
zatrudnienia w szczególności wskazywały 
na:  
- stosunkowo liczne przypadki nie 

zgłoszenia do ubezpieczenia 
społecznego osób zatrudnionych lub 
zgłoszenie ich po upływie wymaganego 
terminu. Nieprawidłowość stwierdzono 
w toku 6 kontroli, a dotyczyła 15 
zatrudnionych; 

- przypadki naruszeń przepisów o czasie 
pracy, tj. brak ustalonych rozkładów 
i systemów czasu pracy (dotyczyło 11 
pracowników), nierzetelne prowadzenie 
ewidencji czasu pracy (dotyczyło 
7 pracowników), nie zapewnienie 
3 pracownikom wymaganych 
odpoczynków dobowych, czy 
nieustalenie w umowach limitu godzin 
powyżej, którego pracownik nabywałby 
prawo do dodatkowego wynagrodzenia 
(dotyczyło 11 pracowników); 

- naruszenia przepisów prawa pracy 
w zakresie informowania pracowników 
o dodatkowych warunkach zatrudnienia 
(18 pracowników), czy nieprawidłowego 
prowadzenia dokumentacji pracowniczej, 
w szczególności akt osobowych (3 
pracowników). Podczas jednej kontroli 
stwierdzono również nieterminowe 
wypłacenie wynagrodzeń 2 pracownikom 
oraz obniżenie wysokości należnych 

świadczeń 3 pracownikom na łączną 
kwotę 179 zł. brutto.  

Na 335 osób poddanych kontrolom, aż 237 
wykonywało inną pracę zarobkową na 
podstawie cywilnoprawnych umów 
zlecenia.. 
Badanie zawartych umów cywilnoprawnych 
w aspekcie znamion stosunku pracy,  jest 
z zagadnieniem trudnym, głównie z uwagi 
na krótkotrwałość i doraźność powierzanych 
prac. Umowy cywilnoprawne, na podstawie 
których powierzono wykonywanie innej 
pracy zarobkowej podczas wskazanych 
wyżej imprez okolicznościowych, nie były 
kwestionowane przez inspektorów pracy, 
głownie z tego względu, że zawierane były 
na krótki okres obejmujący 2-3 dni, 
w zależności od długości trwania danej 
uroczystości.  Zawieraniu umów 
cywilnoprawnych sprzyja specyfika imprez 
masowych, które trwają krótko 
a powierzane prace są dorywcze 
i niejednokrotnie trwają od kilku do 
kilkunastu godzin. 

W wyniku kontroli przestrzegania 
przepisów prawa pracy i technicznego 
bezpieczeństwa pracy, w podmiotach 
gospodarczych prowadzących działalność 
podczas imprez masowych inspektorzy 
pracy skierowali do pracodawców 
i przedsiębiorców  19 wystąpień 
i 6 nakazów.  
Sformułowano w nich 48 wniosków i 22 
decyzje, w tym 8 decyzji pisemnych oraz 14 
decyzji ustnych zobowiązujących podmiot 
kontrolowany do usunięcia stwierdzonych 
nieprawidłowości.  

W toku wspomnianych kontroli 
ujawniono 8 wykroczeń, które zostały 
popełnione przez pracodawców 
i przedsiębiorców. W stosunku do 
sprawców wykroczeń inspektorzy pracy 
nałożyli grzywny w drodze 2 mandatów 
karnych na łączną kwotę 2000 zł. oraz 
zastosowali 3 środki oddziaływania 
wychowawczego na podstawie art. 41 
Kodeksu wykroczeń (pouczenie, 
ostrzeżenie, zwrócenie uwagi itp.); 

W trakcie prowadzonych postępowań 
inspektorzy pracy udzielili 9 porad prawnych 
i  technicznych.  

W wyniku przeprowadzonych czynności 
kontrolnych: 
- co najmniej z 3 osobami zawarto 

cywilnoprawne umowy na piśmie, mimo 
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braku takiego obowiązku (dla celów 
dowodowych);  

- 16 pracowników zostało zapoznanych 
z dodatkowymi informacjami 
dotyczącymi warunków zatrudnienia, 
wynikającymi z art. 29 par. 3 Kodeksu 
pracy; 

- 7 pracowników zapoznano 
z obowiązującym system, rozkładem 
czasu pracy i okresem rozliczeniowym; 

- dla 2 pracowników zaprowadzono akta 
osobowe zgodnie z obowiązującymi 
przepisami; 

- dla 7 pracowników zaprowadzono karty 
ewidencji czasu pracy, celem 
prawidłowego rejestrowania czasu pracy 
w poszczególnych dobach; 

- 2 pracownikom wypłacono zaniżone 
dodatki za pracę w porze nocnej na 
łączną kwotę 179 zł. brutto. 

Z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy 
w wyniku realizacji decyzji i zaleceń 
pokontrolnych m.in.: 
- 4 pracowników zostało zabezpieczonych 

przed upadkiem z wysokości w związku 
z wykonywaniem prac 8 m ponad 
poziomem terenu; 

- 2 pracownikom dostarczono 
odpowiednie środki ochrony 
indywidualnej chroniące przed upadkiem 
z wysokości;  

- w 1 podmiocie utworzona została służba 
bhp; 

- w 6 podmiotach kontrolowanych 
zabezpieczono przed uszkodzeniem 
mechanicznym przewody tymczasowej 
instalacji elektrycznej; 

- w 3 podmiotach kontrolowanych 
dokonano pomiarów skuteczności 
ochrony przeciwporażeniowej 
w eksploatowanych instalacjach 
i urządzeniach elektrycznych; 

- 5 pracowników poddano wymaganym 
szkoleniom wstępnym z zakresu 
bezpieczeństwa i higieny pracy; 

- 12 pracowników (w tym 5 młodocianych) 
poddano wymaganym profilaktycznym 
badaniom lekarskim, celem 
stwierdzającym brak przeciwwskazań do 
wykonywania pracy na powierzonym 
stanowisku. 

Na 48 wydanych wniosków, 31 zostało 
zrealizowanych a 17 nadal pozostaje 

w realizacji. Większość uzyskanych efektów 
ma charakter niewymierny, trudny do 
oszacowania. Niewątpliwie pojawienie się 
organów kontroli, w wielu małych 
miejscowościach (Police, Wolin czy 
Stargard Szczeciński) szczególnie w dniach 
świątecznych przyniosło efekt w postaci 
uświadomienia lokalnym przedsiębiorcom 
oraz zatrudnianym przez nich pracownikom 
i zleceniobiorcom, że należy przestrzegać 
obowiązujące przepisy prawa.  
Efektem działań kontrolnych podjętych 
podczas imprez masowych jest również 
rozpowszechnianie i pogłębianie wiedzy 
z zakresu prawnej ochrony pracy jak 
i technicznego bezpieczeństwa pracy 
głównie tych osób, które były tą tematyką 
zainteresowane. 
 
 
4.6.2. Kontrole w pasie nadmorskim – 

sezon letni. 
 

W okresie od 01.05.2015 r. do 
31.08.2015 r. przeprowadzono 322 kontrole 
w zakresie przestrzegania przepisów 
legalności zatrudnienia, w tym 166 
rozszerzono o zagadnienia dotyczące 
prawnej ochrony pracy oraz 
bezpieczeństwa i higieny pracy, 
w podmiotach powierzających pracę 
w sezonowych placówkach handlowych, 
punktach gastronomicznych 
i przedsiębiorstwach świadczących usługi 
hotelarskie.  

Kontrole prowadzone były 
w miejscowościach zlokalizowanych 
w pasie nadmorskim, w całym 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.  

Kontrole miały na celu ustalenie stanu 
faktycznego w zakresie przestrzegania 
przepisów dotyczących legalności 
zatrudnienia, oraz podstawowych 
zagadnień z zakresu prawnej ochrony 
pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny 
pracy. 
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Wykres 18. Liczba kontroli w pasie nadmorskim w latach 2011-2015. 
 
 
Najwięcej kontroli przeprowadzono 
w sektorach gospodarki, w których 

przewidywano wysokie ryzyko wystąpienia 
naruszeń prawa. 

 

 
 
Wykres 19. Sektory gospodarki, w których najczęściej prowadzono kontrole sezonowe 

w pasie nadmorskim. 
 
Inspektorzy w toku prowadzonych 
czynności, kontroli poddali 1830 osób, 
z czego 630 osób, wykonywało inną pracę 
zarobkową na podstawie zawartych umów 
cywilnoprawnych, głównie umów zlecenia. 

Dane uzyskane w wyniku kontroli 
przeprowadzonych w pasie nadmorskim 
w okresie sezonu letniego 2015, pozwalają 
stwierdzić, że powierzanie wykonywania 
innej pracy zarobkowej na podstawie umów 
cywilnoprawnych jest nadal bardzo 
popularne. Zawieraniu umów 
cywilnoprawnych, w pasie nadmorskim, 
sprzyja krótki czas prowadzenia 
działalności. Większość skontrolowanych 
podmiotów, prowadzi działalność wyłącznie 
w okresie sezonu letniego najczęściej od 
czerwca do połowy września. Na 630 osób, 

którym powierzono wykonywanie innej 
pracy zarobkowej 498 osób posiadało 
status ucznia lub studenta.  

Stwierdzono nie zgłaszanie do 
ubezpieczenia społecznego osób 
zatrudnionych lub zgłaszanie ich po upływie 
wymaganego terminu oraz nie 
potwierdzanie warunków zawartych umów 
o pracę na piśmie, w dniu rozpoczęcia 
pracy 
W wyniku przeprowadzonych kontroli 
wydanych zostało: 

 538 wniosków pokontrolnych, 
 527 decyzji pisemnych, 
 123 decyzje ustne. 

  W toku prowadzonych kontroli 
inspektorzy pracy stwierdzali przypadki 
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powierzania wykonania innej pracy 
zarobkowej osobom małoletnim bez 
wymaganej zgody rodzica/opiekuna, z tym 
że w roku 2015 stwierdzono dużo mniej 
takich sytuacji niż w latach poprzednich. 
W pięciu kontrolowanych podmiotach, pracę 
świadczyły osoby posiadające status 
ucznia, które nie ukończyły 18 roku życia. 
W większości stwierdzonych przypadków 
zgoda została uzupełniona jeszcze 
w trakcie trwania kontroli inspektora. 

W jednym przypadku stwierdzono 
wykonywanie pracy przez osobę poniżej 16 
tego roku życia, na podstawie 
cywilnoprawnej umowy zlecenia. 
Zleceniobiorca nie wykonywał pracy 
zarobkowej w zakresie działalności: 
sportowej, kulturowej, reklamowej bądź 
artystycznej. Przedsiębiorca nie powiadomił 
właściwego inspektora pracy o zatrudnianiu 
osoby, poniżej 16 roku życia, w oparciu 
o umowę cywilnoprawną. Praca 
wykonywana była na podstawie umowy 
zlecenia od dnia 13.07.2015 r. do 31.08.15r. 
Przedmiotem zlecenia było przygotowanie 
i obróbka ziemniaka, na frytki, obsługa 
klienta. Umowa zawarta została na piśmie. 
Inspektor pracy wydał zalecenia 
pokontrolne, obligujące podmiot 
kontrolowany do poszanowania 
obowiązujących przepisów prawa 
w zakresie zatrudnienia osób, poniżej 16 
roku życia oraz zastosował środek 
oddziaływania wychowawczego. 

Inspektorzy pracy, przeprowadzający 
kontrole podobnie jak w latach poprzednich, 
niejednokrotnie w celu oceny zawartych 
umów cywilnoprawnych, przeprowadzali 
rozmowy z osobami młodymi, bądź 
odbierali pisemne oświadczenia, 
w przedmiocie woli stron. Z uzyskanych 
informacji wynika, że studenci i uczniowie 
wyrażają wolę zatrudnienia na podstawie 
umów cywilnoprawnych, ponieważ 
podstawa prawna zatrudnienia ma dla nich 
wartość drugorzędną. Zdecydowanie 
ważniejszą kwestią jest wynagrodzenie, 
które chcą zarobić w okresie sezonu 
letniego na własne cele.  

Podkreślić przy tym należy, że 
wynagrodzenie ludzi młodych do 26 roku 
życia, posiadających status ucznia lub 
studenta, co do zasady jest niższe od kwoty 
minimalnego wynagrodzenia. Nadto nie są 
to kwoty objęte gwarancjami przepisów 

prawa pracy. Wypłacenie zarobionych 
pieniędzy zależy bowiem od dobrej woli 
osoby zatrudniającej. Stawki wynagrodzeń 
oscylują od 5 do 10 zł./h. Inspektorzy 
stwierdzali przypadki wręcz absurdalne, 
w jednej z kontrolowanych firm trzem 
studentkom ustalono wynagrodzenia 
w kwocie 500 zł., która miała być wypłacona 
z upływem trzech miesięcy pracy – już 
w trakcie kontroli, w wyniku interwencji 
inspektora sporządzone i podpisane zostały 
nowe umowy, na kwoty 1000 zł. brutto za 
miesiąc.  

Naruszenia z zakresu prawnej ochrony 
pracy wskazywały w szczególności na 
nieprawidłowości w zakresie czasu pracy 
oraz nieprawidłowości w zakresie 
wynagrodzeń. Kontrole wykazały 
nieprowadzenie lub nierzetelne 
prowadzenie ewidencji czasu pracy 164 
zatrudnionych pracowników, co stwierdzono 
u 42 pracodawców. Zatrudnianie 
pracowników z naruszeniem zasady 
przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy 
stwierdzono w przypadku 5 pracodawców, 
dla 11 pracowników. Nie poinformowanie 
pracowników w formie obwieszczenia 
o przyjętym systemie, rozkładzie czasu 
pracy o okresie rozliczeniowym stwierdzono 
w przypadku 18 pracodawców, dotyczyło to 
92 pracowników. Nie zapewnianie, co 
czwartej niedzieli wolnej od pracy 
stwierdzono w przypadku 3 pracodawców, 
nieprawidłowość dotyczyła 10 pracowników. 
Niewypłacenie lub nieterminowe wypłacenie 
należnych pracownikom wynagrodzeń 
stwierdzono w przypadku 6 pracodawców 
a dotyczyło ono 26 pracowników. Kwoty 
niewypłaconych wynagrodzeń wyniosły 
łącznie 64 011 zł.  
Naruszenia z zakresu technicznego 
bezpieczeństwa pracy dotyczyły najczęściej 
braku lub niewłaściwie przeprowadzonych 
szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny 
pracy, co stwierdzono w odniesieniu do 176 
osób, na 665 poddanych kontroli. 

W wyniku przeprowadzonych czynności 
kontrolnych inspektorzy pracy 
zalegalizowali pracę co najmniej 76 osób 
w ten sposób, że: 
- 3 zatrudnionym już w trakcie kontroli – 

potwierdzono warunki zatrudnienia na 
piśmie;  

- 48 osób zgłoszono do ubezpieczenia 
społecznego, a w stosunku do 58 
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stwierdzono, że nie upłynął jeszcze 
obowiązujący termin zgłoszenia 7 dni; 

- z 25 osobami zawarto cywilnoprawne 
umowy na piśmie, mimo braku takiego 
obowiązku (dla celów dowodowych). 

Nadto, kontrolowani pracodawcy, w wyniku 
realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych 
przez inspektorów pracy: 
- dokonali wpłaty zaległych składek na 

Fundusz Pracy w kwocie 2850 zł., 
- z tytułu pracy w godzinach 

nadliczbowych 17 pracownikom wypłacili 
kwotę 3315 zł.,  

- z tytułu zaniżenia wynagrodzenia 
5 pracownikom wypłacili wyrównanie 
w wysokości 193 zł., 

- za niewykorzystany urlop wypoczynkowy 
5 pracownikom wypłacili ekwiwalent 
pieniężny w łącznej kwocie 806 zł., 

- 40 pracowników zapoznali 
z dodatkowymi informacjami 
dotyczącymi warunków zatrudnienia, 
wynikającymi z art. 29 par. 3 Kodeksu 
pracy, 

- 149 pracowników zapoznali 
z obowiązującym system, rozkładem 
czasu pracy i okresem rozliczeniowym, 

- dla 52 pracowników zaprowadzili akta 
osobowe zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, 

- dla 105 pracowników zaprowadzili karty 
ewidencji czasu pracy, celem 
prawidłowego rejestrowania czasu pracy 
w poszczególnych dobach. 

Z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy 
w wyniku realizacji decyzji i zaleceń 
pokontrolnych m.in.: 
- dla 80 pracowników zaprowadzono 

indywidualne karty przydziału odzieży 
i obuwia roboczego oraz środków 
ochrony indywidualnej, a dla 70 
pracowników ustalono rodzaje środków 

ochrony indywidualnej przysługujące na 
powierzonych stanowiskach, 

- dla 108 pracowników opracowano 
i udokumentowano ocenę ryzyka 
zawodowego na powierzonym 
stanowisku pracy,  

- w 6 podmiotach utworzona została 
służba bhp, 

- w 5 podmiotach opracowano instrukcje 
bhp dotyczące obsługi maszyn i innych 
urządzeń technicznych,  

- w 12 podmiotach przeprowadzono 
pomiary skuteczności działania ochrony 
przeciwporażeniowej zastosowanej 
w eksploatowanych instalacjach 
i urządzeniach elektrycznych, 

- 98 pracowników wyposażono w odzież 
i obuwie robocze na stanowisku pracy, 

- 47 pracowników poddano wymaganym 
szkoleniom wstępnym z zakresu 
bezpieczeństwa i higieny pracy a 31 
pracowników szkoleniom okresowym, 

- 38 pracowników poddano wymaganym 
profilaktycznym badaniom lekarskim, 
celem stwierdzenia braku 
przeciwwskazań do wykonywania pracy 
na powierzonym stanowisku. 

W toku wspomnianych kontroli ujawniono 
170 wykroczeń, które zostały popełnione 
przez pracodawców i przedsiębiorców. 
W stosunku do sprawców wykroczeń 
inspektorzy pracy nałożyli grzywny 
w drodze 8 mandatów karnych na łączną 
kwotę ponad 9100 zł. Skierowali do sądów 
6 wniosków o ukaranie, w tym 3 dotyczące 
naruszeń związanych z zatrudnianiem 
cudzoziemców. Zastosowali 46 środków 
oddziaływania wychowawczego na 
podstawie art. 41 Kodeksu wykroczeń 
(pouczenie, ostrzeżenie, zwrócenie uwagi 
itp.). Udzielili 166 porad prawnych i 206 
porad technicznych.  
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5.1. PROGRAMY PREWENCYJNE. 
 
 W roku 2015 realizowano szereg 
działań o charakterze prewencyjno-
promocyjnym, edukacyjnym i informacyjnym 
związanych z przestrzeganiem prawa 
pracy, w tym przepisów bhp: 
- kampania informacyjno – promocyjna 

„Zanim podejmiesz pracę”, 
- program prewencyjny „Zarządzanie 

bezpieczeństwem pracy – prewencja 
wypadkowa”, 

- kampania informacyjno – prewencyjna 
„Bezpieczeństwo pracy zależy od 
Ciebie”, 

- program prewencyjny „Budowa. STOP 
wypadkom!”, 

- program prewencyjny „Minimalne 
wymagania bhp dla maszyn”,  

- program prewencyjny dla zakładów usług 
leśnych „Bezpieczne pozyskiwanie 
drewna”, 

- 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”. 

 
 Celem kampanii informacyjno-
promocyjnej „Zanim podejmiesz pracę” 
było upowszechnianie problematyki 
przestrzegania przepisów prawa pracy przy 
zatrudnianiu, zawierania umów 

cywilnoprawnych, a także legalności 
zatrudnienia. W ramach kampanii 
zrealizowano 15 szkoleń dla przedstawicieli 
związków zawodowych, społecznych 
inspektorów pracy, pracodawców, 
pracowników, uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych oraz studentów. 
Uczestniczyły w nich 663 osoby. 
Pracownicy OIP w Szczecinie brali udział 
w targach pracy, giełdach, dniach otwartych 
(12 wydarzeń) oraz udzielali porad 
prawnych w siedzibach partnerów 
społecznych i urzędów wybranych miast 
i gmin. Podjęto 64 działania, w trakcie 
których udzielono informacji 316 osobom. 
W ramach współpracy z mediami 
dziennikarzom przekazano 29 informacji 
dotyczących zagadnień objętych kampanią. 
Na tej podstawie ukazały się 33 publikacje. 
Inspektorzy pracy pełnili także dyżury 
eksperckie w 6 redakcjach działających na 
terenie powiatów i gmin województwa 
zachodniopomorskiego. Jednym z istotnych 
działań była dystrybucja broszur i ulotek 
kampanii. W roku 2015 wydano 9415 
egzemplarzy różnego rodzaju publikacji 
i wydawnictw dotyczących prawa pracy.  
 W dniu 11 czerwca, w Zespole Szkół 
Morskich w Kołobrzegu, zrealizowano Dzień 
Otwarty pn. „Okręgowy Inspektorat Pracy 
w Szczecinie w Zespole Szkół Morskich 
w Kołobrzegu”. Do udziału w wydarzeniu 
zaproszeni zostali uczniowie i nauczyciele 
ze szkół ponadgimnazjalnych aktywnie 
uczestniczących w programie „Kultura 
bezpieczeństwa”. W spotkaniu 
uczestniczyło 79 uczniów i 23 nauczycieli.  

 

 

fot. 
Wspólne ćwiczenia w „Szkole pleców”, 
prowadzone przez Zachodniopomorskie 
Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego w Szczecinie, podczas Dnia 
Otwartego. 

 
Praktyczną naukę udzielania pierwszej 
pomocy przeprowadzili ratownicy z Zespołu 
Szkół Morskich w Kołobrzegu 

i z Zachodniopomorskiego Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 
w Szczecinie. Pokazy z zakresu 
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użytkowania środków ochrony 
indywidualnej zorganizowali przedstawiciele 
firmy Supon S.A. w Szczecinie. Uczniowie 
z ZCKZiU w Szczecinie przygotowali 
również pokaz poświęcony zapobieganiu 
obciążeniom statycznym kręgosłupa oraz 
warsztaty z zakresu profilaktyki układu 
oddechowego. Dodatkową atrakcję stanowił 
symulator nawigacji udostępniony przez 
szkołę oraz wystawa fotograficzna 
poświęcona działalności prewencyjno-
promocyjnej Okręgowego Inspektoratu 
Pracy w Szczecinie. Ponadto, w punkcie 
informacyjnym chętni mogli uzyskać porady 
prawne.  
 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, w czasie których omówiono 
zagadnienia związane z oceną ryzyka 
zawodowego w kontekście zaistniałych 
w zakładzie wypadków przy pracy i sposoby 
zapobiegania im w przyszłości. 
Uczestnictwo w programie zadeklarowało 
20 pracodawców. 13 z nich otrzymało 
zaświadczenia ukończenia programu: 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Kołobrzegu, P.P.U. Port Rybacki „Gryf” 
Sp. z o.o. (Szczecin), In-Tech Rusztowania 
Sp. z o.o. (Świdwin), Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe Import-Eksport „Broset” Sp. 
z o.o. (Wałcz), Usługowy Zakład Stolarski 
Iwona Szymańska (Polanów), Pyrzyckie 
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., 
Cukiernia-Piekarnia Wiesław Żelek (Kamień 
Pomorski), Fundacja „Zachodniopomorskie 

Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych” 
(Szczecin), Blejkan S.A. (Szczecin), 
McLean Brothers Poland Sp. z o.o. 
(Szczecin), Fabryka Przetworów Rybnych 
Mieszko Sp. z o.o. (Warszkowo), 
DREWEXIM Sp. z o.o. (Koszalin) „Port 
Fish” Zbigniew Owczarek, Jan Omylak Sp.j. 
(Darłowo). 
 Kampania informacyjno – prewencyjna 
„Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie” 
miała na celu zapobieganie wypadkom przy 
pracy spowodowanym przyczynami 
ludzkimi. Kampania polegała na 
inspirowaniu do zmiany postaw, 
wskazywaniu na konsekwencje 
niewłaściwych zachowań, zachęcaniu 
pracodawców i pracowników do 
podnoszenia poziomu kultury technicznej 
i organizacyjnej w miejscu pracy oraz 
zachęcaniu pracodawców do udziału 
w programach prewencyjnych. Okręgowy 
Inspektorat Pracy w Szczecinie 
przeprowadził szereg działań, których 
odbiorcami byli: społeczni inspektorzy 
pracy, przedstawiciele służby bhp, 
uczniowie, organizacje związkowe oraz 
pracodawcy. Wzięli oni udział w 26 
szkoleniach prowadzonych przez 
inspektorów pracy. Ponadto, 5 maja 2015 
roku, Okręgowy Inspektorat Pracy 
w Szczecinie wraz z Wojewódzką Stacją 
Sanitarno-Epidemiologiczną w Szczecinie, 
Zakładem Ubezpieczeń Społecznych 
Oddział w Szczecinie oraz Grupą Azoty 
Zakłady Chemiczne Police S.A. w Policach, 
zorganizował seminarium z okazji 
Światowego Dnia Bezpieczeństwa 
i Ochrony Zdrowia w Pracy pod hasłem 
„Budujmy kulturę bezpieczeństwa pracy”.  

 

 

fot. 
Wystąpienie Okręgowego Inspektora Pracy 
na seminarium z okazji „Światowego Dnia 
Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 
w Pracy”. 

 
Dobre praktyki w tym zakresie 
zaprezentowali przedstawiciele zakładów 

i instytucji, w których troska 
o bezpieczeństwo pracy jest jednym 
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z podstawowych celów. Prelegentami byli 
przedstawiciele takich firm jak: Kemipol Sp. 
z o.o. w Policach, CROWN Packaging 
Polska Sp. z o.o. w Goleniowie, Morska 
Stocznia Remontowa Gryfia S.A. 
w Szczecinie, Bridgestone Stargard Sp. 
z o.o. w Stargardzie, Warbud S.A. 
w Warszawie i Grupa Azoty Zakłady 
Chemiczne Police w Policach. 
W wydarzeniu uczestniczyło 198 gości. 
 Istotny element działalności OIP 
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. 
organizacji pracy społecznego inspektora 
pracy, przepisów dotyczących legalności 
zatrudnienia, mobbing i dyskryminacji 
w zatrudnieniu, stresu w miejscu pracy. 
W comiesięcznych spotkaniach 
uczestniczyło 102 społecznych inspektorów 
pracy i 13 przedstawicieli związków. 

 

 

fot. 
Uczestnicy spotkania wyjazdowego podczas 
pokazowej akcji ratunkowej  
w Przedsiębiorstwie Wodociągów 
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinku. 

 
 W ramach programu prewencyjnego 
„Czas na społeczną inspekcję pracy”, od 
2014 roku prowadzone są spotkania 
wyjazdowe. Tegoroczne odbyło się 18 
czerwca w Przedsiębiorstwie Wodociągów 
i Kanalizacji w Szczecinku. Wybór miejsca 
nie był przypadkowy. W 2014 roku 
zakładowy inspektor pracy Stanisław 
Gliniecki został zwycięzcą konkursu 
„Najaktywniejszy Społeczny Inspektor 
Pracy”. Ponadto, w tym samym roku firma 
została laureatem konkursu „Pracodawca – 
organizator pracy bezpiecznej 

 Kolejnym działaniem w ramach 
kampanii „Bezpieczeństwo pracy zależy od 
Ciebie” był „XV Międzynarodowy Konkurs 
Stolarski”. Jego głównym celem było 
promowanie bezpiecznych i higienicznych 
metod prowadzenia prac stolarskich, 
podniesienie rangi zawodu stolarza oraz 
wymiana doświadczeń między uczniami 
oraz szkołami. Organizatorami konkursu 
były Szkoły Zawodowe Towarzystwa 
Salezjańskiego w Szczecinie oraz 
Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie. 

 

 

fot. 
Uczestnicy „XV Międzynarodowego 
Konkursu Stolarskiego” podczas 
wykonywania prac. 
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W konkursie uczestniczyło 41 uczniów szkół 
kształcących w zawodach związanych 
z obróbką drewna z całej Polski oraz 
2 uczniów ze Słowacji. W ramach ocenianej 
pracy uczestnicy wykonywali szafkę 
podręczną. Specjaliści branży drzewnej (z 
firmy Ikea Industry) oceniali jakość 
wykonania, a inspektorzy pracy 
przestrzeganie bezpieczeństwa i higieny 
pracy. Laureatami konkursu zostali: uczeń 
z Państwowych Szkół Budownictwa im. 
prof. Mariana Osińskiego w Gdańsku 
(I miejsce), a II miejsce i III miejsce zajęli 
uczniowie z Zespołu Szkół Nr 1 im. Mieszka 
I w Stargardzie Szczecińskim. 
 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 
2 szkolenia dla pracodawców 
reprezentujących małe firmy budowlane, 
w których uczestniczyło 62 pracodawców 
i 52 pracowników. W trakcie szkoleń odbyły 
się pokazy i prezentacje sprzętu 
przeznaczonego do wykonywania robót 
budowlanych. Ponadto, w 11 spotkaniach 
szkoleniowych na budowach uczestniczyło 
67 pracodawców i 184 pracowników. 
Spośród 17 firm uczestniczących 
w programie prewencyjnym „Budowa. 
STOP wypadkom!”, 12 uzyskało 
zaświadczenia ukończenia programu. 

 

 

fot. 
Pokaz specjalistycznych narzędzi na 
szkoleniu zrealizowanym w Szczecinie  
w ramach programu „Budowa. STOP 
wypadkom!” 

 
 Jednym z działań promujących 
bezpieczne zachowania przy wykonywaniu 
robót budowlanych jest konkurs „Wiedza 
o bezpieczeństwie i higienie pracy 
w budownictwie”. 26 listopada w Zespole 
Szkół Budowlanych im. Kazimierza 
Wielkiego w Szczecinie odbył się etap 
wojewódzki konkursu. Jego organizatorem 
był Okręgowy Inspektorat Pracy oraz 
Zachodniopomorski Klaster Budowlany przy 
Północnej Izbie Gospodarczej w Szczecinie. 
Do konkursu przystąpiło 37 uczniów 
z 7 techników i 6 zasadniczych szkół 
zawodowych. W części pisemnej uczniowie 
szkół zawodowych i techników odpowiadali 
na pytania testowe (oddzielne zestawy dla 
obu rodzajów szkół). Uczniowie, którzy 

otrzymali największą liczbę punktów 
w testach (6 uczniów techników i 4 uczniów 
szkół zawodowych) przystąpiło do części 
praktycznej, w której losowali zadania. 
Wśród zadań praktycznych znalazły się 
m.in.: ubranie i dopasowanie szelek 
bezpieczeństwa, odpowiedni dobór środków 
ochrony osobistej w zależności od 
wykonywanej pracy oraz przygotowanie 
ładunku do przenoszenia ręcznego lub 
z wykorzystaniem taczki. Zwycięzcy 
konkursu otrzymali nagrody rzeczowe, 
nagrodzono również najlepsze szkoły. 
Pozostali uczestnicy otrzymali drobne 
upominki. 
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fot. 
Uczeń wykonujący zadanie w praktycznej 
części konkursu  
„Wiedza o bezpieczeństwie i higienie pracy 
w budownictwie”. 

 
 Inną formą działań promocyjno-
prewencyjnych jest Zachodniopomorska 
Rada ds. Bezpieczeństwa Pracy 
w Budownictwie przy Okręgowym 
Inspektorze Pracy w Szczecinie. 
Głównym tematem posiedzenia, które 
odbyło się w grudniu w Zespole Szkół 
Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego, 
była kwestia edukacji na rzecz 
bezpieczeństwa w budownictwie. W czasie 
posiedzenia wybrano nowego 
Przewodniczącego Rady, którym został 
Ireneusz Furmański – prezes 
Stowarzyszenia Inżynierów i Techników 
Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej 
Oddział w Szczecinie. Następnym punktem 
spotkania była prelekcja nauczycieli 
przedmiotów zawodowych dotycząca 
edukacji w zakresie bezpieczeństwa 
w budownictwie. W dalszej kolejności 
zaprezentowano działalność OIP 
skierowaną do uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych. W części dyskusyjnej 
posiedzenia poruszano tematy związane 
z obecną sytuacją w szkolnictwie 
zawodowym, zwłaszcza w kontekście 
wchodzenia młodych ludzi na europejski 
rynek pracy.  
 Program prewencyjny „Minimalne 
wymagania bhp dla maszyn” miał na celu 
zapobieganie wypadkom przy pracy 
z maszynami i urządzeniami użytkowanymi 
w przetwórstwie przemysłowym. Założenia 
te realizowano poprzez szkolenia 
pracodawców oraz wspieranie ich działań 
zmierzających do dostosowania maszyn 
i urządzeń do stanu zgodnego 
z obowiązującymi przepisami w zakresie 
minimalnych wymagań bhp oraz 
w utrzymaniu tego stanu. Cele programu 
zaprezentowano w trakcie 2 szkoleń, na 
których przedstawiono również konkretne 

rozwiązania w zakresie poprawy stanu 
technicznego maszyn dla zapewnienia 
bezpieczeństwa pracy. Pozytywnie udział 
w programie zakończyło 6 z 9 firm. Były to: 
Durable Sp. z o.o. (Przecław), Drobimex 
Sp. z o.o. (Szczecin), Borne Furniture Sp. 
z o.o. (Barlinek), Prignitz-Meble Pomorskie 
Sp. z o.o. (Lipiany), Emsold-Polen Sp. 
z o.o. (Szczecin), Espersen Polska Sp. 
z o.o. (Koszalin). 
 Program prewencyjny dla zakładów 
usług leśnych „Bezpieczne pozyskiwanie 
drewna” dotyczył ograniczania zagrożeń 
wypadkowych w zakładach usług leśnych 
poprzez popularyzację wiedzy w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W roku 
2015 do programu przystąpiło 10 
pracodawców. O stanie przestrzegania 
przepisów w tej branży świadczy fakt, że 
z wynikiem pozytywnym program ukończyło 
jedynie 2 pracodawców.  
Program prewencyjny „Bezpieczne 
pozyskiwanie drewna” uzupełniony został 
o konkurs „Bezpieczeństwo i higiena 
pracy w praktyce dla zakładów usług 
leśnych”, który odbył się 24 września 2015 
r. na terenie Nadleśnictwa Barlinek. 
Konkurs zorganizowany został we 
współpracy z Regionalną Dyrekcją Lasów 
Państwowych w Szczecinie. Do 
konkursowych konkurencji przystąpiło 19 
zawodników, pracowników i właścicieli 
reprezentujących 14 zakładów usług 
leśnych. 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 i obalenie 
drzewa oraz okrzesywanie odpowiednio 
przygotowanych kłód. Laureatami I miejsca 
zostali przedstawiciele ZUL Łucja 
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Lewandowska, Barlinek, na II miejscu 
znaleźli się przedstawiciele ZUL Waldemar 
Guszpit, Barlinek, a III miejsce przypadło 
przedstawicielom Zakładu Usług Leśnych 

Drogowych i Melioracyjnych Dorota 
Jeziorska-Ziętek i ZUL Marek Burdzy, 
Mieszkowice. 

 

 

fot. 
Uczestnik konkursu „Bezpieczeństwo 
i higiena pracy w praktyce dla zakładów 
usług leśnych” w trakcie konkurencji 
„okrzesywanie”. 

 
 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 
realizacji tematu zrealizowano 17 szkoleń, 
w których uczestniczyło 70 pracodawców, 
194 pracowników oraz 97 społecznych 
inspektorów pracy. Do programu przystąpiło 
10 podmiotów: Urząd Miejski w Golczewie, 
Urząd Miejski w Reczu, Urząd Gminy 
Banie, Komenda Powiatowa Państwowej 
Straży Pożarnej w Gryficach, Komenda 
Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 
w Gryfinie, Komenda Powiatowa 
Państwowej Straży Pożarnej w Kamieniu 
Pomorskim, Wodociągi 
Zachodniopomorskie, Gospodarstwo 
Rybackie DADOŃ, MEDEN-INMED Sp. 
z o.o. oraz Przedszkole Publiczne nr 31. 
Poza szkoleniami dla pracowników, 

w podmiotach tych przeprowadzono 
badanie stresogenności cech prac – ankiety 
wypełniło 241 osób. 
 Państwowa Inspekcja Pracy od kilku lat 
prowadzi program prewencyjny „Zdobądź 
dyplom PIP” skierowany do pracodawców 
prowadzących małe zakłady produkcyjne, 
handlowe i usługowe, którzy chcą 
zwiększyć poziom bezpieczeństwa 
własnego i pracowników. Program ma dwa 
główne cele: wsparcie przedsiębiorstw 
w zakresie działań zmierzających do 
poprawy warunków bhp 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 2015 roku do programu 
przystąpiło 15 pracodawców. Wymagania 
prawne i standardy bezpieczeństwa 
uprawniające do otrzymania dyplomu 
spełniło 9 firm. 

 

 

fot. 
Wystąpienie uczestniczki programu 
„Zdobądź dyplom PIP” – Małgorzaty 
Staniszewskiej (Poligrafia Szczecin Best 
Sub Poland Sp. z o.o.) 



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OIP SZCZECIN W ROKU 2015 

- 115 - 

 
 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 PIP. Dodatkowym wsparciem dla 

nauczycieli są zajęcia z uczniami 
przeprowadzane przez inspektorów pracy. 
W roku 2015 odbyło się 45 szkoleń dla 
1133 uczniów. Świadectwa uczestnictwa 
w programie za rok szkolny 2014/2015 
odebrało 75 nauczycieli z 37 szkół 
województwa zachodniopomorskiego. 
Z dokumentacji przesłanych przez 
nauczycieli wynika, że przeprowadzili oni 
563 lekcje z zakresu prawa pracy, w których 
uczestniczyło 3312 uczniów. W roku 
szkolnym 2015/2016 do programu 
przystąpiło 99 nauczycieli z 44 szkół. 

 

 

fot. 
Wykład inaugurujący program „Kultura 
bezpieczeństwa” w roku szkolnym 
2015/2016 w Koszalinie. 

 
 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 przy 
zatrudnianiu oraz informacją 
o zagrożeniach zawodowych. Promocja 
kampanii rozpoczęła się wiosną i była 
prowadzona na wiele sposobów, m.in. 
poprzez: informowanie uczniów 
i nauczycieli, dystrybucję plakatów i ulotek, 
umieszczenie spotu reklamowego na tablicy 
świetlnej w Kołobrzegu. W roku 2015 
ogólnopolska kampania medialna 
prowadzona była na antenie Radia Zet oraz 
RMF FM. Media lokalne na bieżąco 
informowały o miejscach usytuowania 
punktów informacyjnych, godzinach 
dostępności i przebiegu akcji. Kampanię 

zainaugurowała konferencja prasowa, 
zorganizowana w dniu 1 lipca 2015 r. 
w Kołobrzegu. Założenia kampanii 
przedstawił zgromadzonym Okręgowy 
Inspektor Pracy. O korzyściach płynących 
z organizacji przedsięwzięcia 
i zaangażowaniu w kampanię mówił 
Zastępca Prezydenta Miasta Kołobrzeg ds. 
Społecznych. Na konferencję przybyli 
przedstawiciele Telewizji Polskiej, Telewizji 
Kablowej Koszalin, Radia Koszalin, Głosu 
Koszalińskiego oraz Gazety Kołobrzeskiej. 
Druga konferencja odbyła się przy okazji 
otwarcia punktu informacyjnego PIP 
w Międzyzdrojach, w dniu 31 lipca. 
W spotkaniu uczestniczyli redaktorzy 
Kuriera Szczecińskiego, portalu 
informacyjnego „iswinoujscie” oraz 
„ikamien”. Na pytania dziennikarzy 
odpowiadali Okręgowy Inspektor Pracy 
w Szczecinie, Zastępca Okręgowego 
Inspektora Pracy ds. Nadzoru oraz 
Burmistrz Międzyzdrojów. 
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fot. 
Fot.10. Punkt informacyjny kampanii „Na fali 
pierwszej pracy” zlokalizowany 
na Promenadzie Gwiazd w Międzyzdrojach  
 

 
Podczas akcji udzielono 303 porady 
z zakresu prawa pracy oraz przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy i wydano 
4320 publikacji. Podsumowanie kampanii 
odbyło się w dniu 1 października 

w Urzędzie Miejskim w Koszalinie. Przebieg 
oraz charakterystykę odbiorców tegorocznej 
kampanii omówił Zastępca Okręgowego 
Inspektora Pracy ds. Nadzoru. 

 

 

fot. 
Konferencja prasowa podsumowująca 
kampanię „Na fali pierwszej pracy”, 
zorganizowana w Urzędzie Miejskim w 
Koszalinie. 

 
 
W konferencji uczestniczyli przedstawiciele 
Telewizji Polskiej, Telewizji Kablowej 
Koszalin, Tygodnika Koszalińskiego 
„Miasto”, Magazynu „Moje Miasto”, Kuriera 
Szczecińskiego, Głosu Koszalińskiego, 
Radia Plus Koszalin, Radia Eska, Radia 
RMF Maxx. Dodatkowo, swoją obecnością 
spotkanie uświetnili Sekretarz Miasta 
Koszalina oraz Zastępca Wójta Gminy 
Mielno. 
 Podczas 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 
12 filmów. Laureatów wyłoniła komisja 
konkursowa złożona z przedstawicieli 
Okręgowego Inspektoratu Pracy 

w Szczecinie oraz Centrum Kultury 105 
w Koszalinie. 
Konkurs fotograficzny „VI Ogólnopolski 
Maraton Fotograficzny” odbył się 
w dniach 16 – 17 maja pod auspicjami 
Rektora Akademii Morskiej w Szczecinie 
i we współpracy z Okręgowym 
Inspektoratem Pracy w Szczecinie. 
Honorowym patronatem konkurs objęli 
Marszałek Województwa 
Zachodniopomorskiego oraz Prezydent 
Miasta Szczecin. Przez 24 godziny ponad 
stu uczestników konkursu wykonywało 
zdjęcia na określone tematy. Zmaganiom 
„maratończyków” towarzyszyły wystawy 
oraz warsztaty fotograficzne w specjalnie 
przygotowanym studiu. Wszyscy 
uczestniczący w imprezie mogli również 
zaopatrzyć się w broszury PIP. Udział 
Państwowej Inspekcji Pracy w konkursie 
wiązał się głównie ze wskazaniem tematu 
jednego z zadań fotograficznych oraz 
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ufundowaniem pucharów i nagród dla 
zwycięzców. W tegorocznej edycji konkursu 
zaproponowaliśmy temat „Emocje w pracy”. 

Pierwsze miejsce w tej kategorii przyznano 
za ukazanie emocji instruktora nauki jazdy. 

 

 

fot. 
Zwycięska fotografia VI Ogólnopolskiego 
Maratonu Fotograficznego w kategorii 
„Emocje w pracy” 

 
 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 2015 przeprowadzono 120 szkoleń, 
w których udział wzięło 3636 osób, m.in.: 
rolników indywidualnych, pracowników 
samorządowych, nauczycieli, uczniów, 
harcerzy, kolonistów. Istotnym elementem 
działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa 
na terenach wiejskich były wizytacje. 
Łącznie przeprowadzono ich 599, w tym: 
307 w indywidualnych gospodarstwach 
rolnych i 286 wizytacji podczas 
wykonywania prac polowych. Wizytacje 
przeprowadzono również u 5 rolników 
w gospodarstwach, w których uczniowie 
wykonywali praktyki zawodowe. Złożone 
wizyty objęły w sumie 896 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: niewłaściwe oddzielenie części 
mieszkalnej od gospodarczej (117 
przypadków), występowanie progów 
w drzwiach wejściowych i przejściach 
w budynkach inwentarskich i gospodarskich 
(137 przypadków), brak zabezpieczeń drzwi 
przed przypadkowym, samoczynnym 
zamknięciem (130 przypadków), 
nieodpowiednie przechowywanie maszyn 
i urządzeń (111 przypadków) oraz ogólny 
nieporządek wpływający na stan 
bezpieczeństwa podwórza (88 
przypadków). Pracownicy OIP uczestniczyli 
także w XXVIII Targach Rolnych AGRO 
POMERANIA 2015 w Barzkowicach. 
W kampanii „Szanuj życie! Bezpieczna 
praca w gospodarstwie rolnym” Okręgowy 
Inspektorat Pracy w Szczecinie 
przeprowadził szereg konkursów. 
 Osiem 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 512 
uczniów ze szkół w Brzesku, Gostyniu, 
Gwdzie Wielkiej, Ińsku, Kołbaczu, 
Płocicznie, Stanominie i Tucznie. Podczas 
spotkań w szkołach, przed rozpoczęciem 
konkursu, przeprowadzano pogadanki na 
temat zagrożeń występujących 
w środowisku wiejskim. 
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fot. 
Julia Szumińska, klasa IVa – laureatka 
konkursu plastycznego „Zagrożenia na 
terenach wiejskich widziane oczami dziecka” 
w SP w Tucznie. 

 
 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 
OIP w Szczecinie: filmy, broszury i plakaty. 
Konkursy dla zuchów i harcerzy 
zrealizowano we współpracy 
z Zachodniopomorską Chorągwią ZHP 
w Szczecinie, Wielkopolską Chorągwią ZHP 
w Poznaniu oraz ZHP Chorągiew Gdańska. 
W konkursach udział wzięło 205 harcerzy 
i zuchów oraz 141 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 
2015 przeprowadzono 2 konkursy, do 
których przystąpiło 25 świetlic wiejskich 
w gminach Sianów i Kamień Pomorski. 
Uczestniczyło w nich 321 dzieci. Makiety 
wykonane w świetlicach stanowią 
doskonały model, na którym można 
prezentować dzieciom zagrożenia 
występujące na terenach wiejskich.  
 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 2015 roku przeprowadzone zostały 
2 konkursy dla sołtysów z gminy Świerzno 
i Sianów, w których uczestniczyło 16 
sołtysów.  
 Dwa konkursy „Jestem bezpieczny 
w gospodarstwie rolnym” zrealizowano 
dla uczniów szkół gimnazjalnych 
w Kołbaczu i Stanominie. 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 72 uczniów 
 XXI edycja wojewódzkiego konkursu 
„Bezpieczeństwo i higiena pracy 
w rolnictwie” odbyła się w Zespole Szkół 
Rolniczych Centrum Kształcenia 
Praktycznego im. Stefana Żeromskiego 
w Świdwinie. Organizatorami konkursu byli 
Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie, 
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego Oddział Regionalny 
w Koszalinie oraz Zespół Szkół Rolniczych 
Centrum Kształcenia Praktycznego 
w Świdwinie. W zmaganiach konkursowych 
udział wzięło 32 uczniów z 11 szkół 
ponadgimnazjalnych województwa 
zachodniopomorskiego, które kształcą 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 
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w dwóch etapach: szkolnym i wojewódzkim. 
Podczas etapu wojewódzkiego, uczestnicy 
rozwiązywali testy pisemne z bloków 
obejmujących: bezpieczeństwo i higiena 
pracy, prawo pracy, zagadnienia sanitarno-
medyczne oraz ubezpieczenia społeczne 
rolników. W części praktycznej konkursu 
wskazywali nieprawidłowości na 
stanowiskach pracy przy obsłudze m.in. 
kombajnu ziemniaczanego, szlifierki 
stołowej, ciągnika rolniczego w zestawie 
z opryskiwaczem zawieszanym, 

roztrząsacza obornika. Następnie wszyscy 
uczniowie prezentowali zasady udzielania 
pierwszej pomocy przedmedycznej na 
fantomie. Do finału zakwalifikowało się 
6 uczestników z największą liczbą punktów. 
Wszyscy finaliści otrzymali nagrody 
rzeczowe, a pozostali uczestnicy upominki, 
ufundowane przez organizatorów. 
Nagrodzona została również szkoła – 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
z Drawska Pomorskiego, której uczniowie 
zdobyli największą liczbę punktów. 

 

 

fot. 
Uczestnik konkursu „Bezpieczeństwo 
i higiena pracy w rolnictwie” 
w trakcie części praktycznej. 

 
 
5.2. KONKURSY. 
 
W roku 2015 realizowano szereg 
konkursów promujących pożądane postawy 
w zakresie praworządności w stosunkach 
pracy oraz bezpieczną i higieniczną pracę: 
- Pracodawca organizator pracy 

bezpiecznej, 
- Poznaj swoje prawa w pracy, 
- Najaktywniejszy społeczny inspektor 

pracy, 
- Bezpiecznie od startu, 
- Buduj bezpiecznie, 
- Bezpieczne gospodarstwo rolne. 
 
 Konkurs „Pracodawca organizator 
pracy bezpiecznej” ma na celu 
promowanie pracodawców, którzy 
organizują pracę w sposób zapewniający 
wysoki poziom bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia pracowników oraz przestrzeganie 
przepisów prawa pracy. Konkurs buduje 
pozytywny wizerunek pracodawcy, 
dbającego o systematyczna postawę bhp. 

Konkurs przebiega w dwóch etapach, na 
szczeblu regionalnym zorganizowanym 
przez Okręgowy Inspektorat Pracy 
w Szczecinie oraz na szczeblu 
ogólnokrajowym prowadzonym przez 
Główny Inspektorat Pracy. W 2015 r. 
Komisja Konkursowa wyłoniła 3 laureatów 
z województwa zachodniopomorskiego, 
którym przyznano pierwsze miejsca 
w poszczególnych kategoriach: do 50 
zatrudnionych Eltwin Sp. z o.o., ul. Dąbska 
70, 70-789 Szczecin, od 51 do 250 
zatrudnionych KEMIPOL Sp. z o.o., ul. 
Kuźnicka 6, 72-010 Police oraz powyżej 
250 zatrudnionych BRIDGESTONE 
STARGARD Sp. z o.o., ul. Most Kamienny 
7, 73-110 Stargard Szczeciński. 
25 listopada na Zamku Królewskim 
w Warszawie Główny Inspektor Pracy 
Iwona Hickiewicz uhonorowała 
pracodawców wpisanych na „Złotą Listę 
Przedsiębiorców”. Wśród laureatów etapu 
ogólnokrajowego znalazła się szczecińska 
firma „Eltwin Sp. z o.o.” 
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fot. 
„Eltwin Sp. z o.o.” w Szczecinie – laureat 
konkursu w kategorii do 50 zatrudnionych – 
widok hali produkcyjnej. 

 
 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 (II edycja, rok szkolny 2014/2015) 
odbył się w Zespole Szkół Budowlanych im. 
Kazimierza Wielkiego w Szczecinie. 
Uczestniczyło w nim 41 uczniów z 22 szkół 
z województwa zachodniopomorskiego 
wyłonionych spośród 761 uczniów etapu 
szkolnego. Trójka laureatów etapu 
regionalnego reprezentowała nasze 
województwo na etapie ogólnopolskim 
konkursu, w którym uczennica Technikum 
Zawodowego w Zespole Szkół 
Ekonomiczno-Hotelarskich w Kołobrzegu 
zajęła IV miejsce. 
 Celem konkursu „Najaktywniejszy 
społeczny inspektor pracy” jest 
promowanie zaangażowania i osiągnięć 
społecznych inspektorów pracy w sferze 
ochrony pracy i praworządności. 
Do konkursu w roku 2015 przystąpiło 
8 zakładowych społecznych inspektorów 
pracy. Wyróżnienia zdobyło 5 społecznych 
inspektorów pracy. Laureatami konkursu 
zostali: społeczni inspektorzy z Morskiej 
Stoczni Remontowej "Gryfia" S.A. 
(I miejsce), Zespołu Szkół w Mielnie 
(II miejsce) i Zakładów Urządzeń 
Okrętowych "BOMET" (III miejsce). 
 Etap regionalny XV konkursu dla 
pracowników młodocianych zatrudnionych 
w rzemiośle „Bezpiecznie od startu” odbył 
się 9 kwietnia 2015 r. w Zespole Szkół 
Rzemieślniczych w Szczecinie. Konkurs 

został zorganizowany wspólnie z Izbą 
Rzemieślniczą Małej i Średniej 
Przedsiębiorczości w Szczecinie oraz 
Kuratorium Oświaty. Zakres konkursu 
obejmował znajomość przepisów prawa 
pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny 
pracy. Udział w regionalnym etapie wzięło 
28 uczniów, z których 6 dotarło do finału. 
Uczniowie, którzy zajęli pierwsze i drugie 
miejsce reprezentowali nasz region 
w ogólnopolskim etapie konkursu, który 
odbył się 19 maja 2015 roku w Warszawie. 
Uczeń z Centrum Edukacyjnego – „Talent 
Promocja Postęp” w Gryficach zajął 
indywidualnie II miejsce. Ponadto uczniowie 
naszego województwa, zespołowo zdobyli 
I 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 2015 roku do konkursu zgłoszono 
7 budów realizowanych na terenie działania 
Okręgowego Inspektoratu w Szczecinie. 
Komisja Konkursowa na podstawie 
dokumentacji pokontrolnych inspektorów 
pracy oraz po wizytacjach budów przyznała 
następujące miejsca: ERBUD S.A Oddział 
Toruń (I miejsce) – budowa kompleksu 
„Baltic Park Molo” w Świnoujściu; BUDIMEX 
S.A. Oddział Budownictwa Ogólnego 
Północ w Poznaniu (II miejsce) – budowa 
obiektu szpitalnego z lądowiskiem dla 
helikopterów w Zdrojach; SKANSKA S.A. 
Odział Budownictwa Ogólnego w Szczeci-
nie (III miejsce) – budowa Centrum 
Dydaktyczno – Badawczego Nauk Przyrod-
niczych Uniwersytetu Szczecińskiego. 
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fot. 
Wizualizacja zwycięskiej budowy firmy 
ERBUD S.A Oddział Toruń  
– kompleksu „Baltic Park Molo” 
w Świnoujściu. 

 
 W roku 2015 konkurs „Bezpieczne 
gospodarstwo rolne” został 
zorganizowany wspólnie z Kasą Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego, Ośrodkiem 
Doradztwa Rolniczego 
i Zachodniopomorską Izbę Rolniczą, 
Zachodniopomorskim Urzędem 
Wojewódzkim oraz Urzędem 
Marszałkowskim Województwa 
Zachodniopomorskiego. Konkurs przebiegał 
w dwóch etapach: regionalnym oraz 
wojewódzkim. Udział w konkursie 
zadeklarowało 19 właścicieli gospodarstw 
rolnych, dla których zostały wyznaczone 
terminy wizytacji. Powołana Komisja 
Konkursowa oceniała stan obejścia przy 
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 miało miejsce na XXVIII 
Targach Rolnych AGRO POMERANIA 2015 
w Barzkowicach. Laureatami zostali rolnicy 
prowadzący indywidualne gospodarstwa: 
Ewa i Wiesław Korbal w Dębicy – I miejsce, 
Andżela i Zygmunt Stępień z Kiczarowa – II 
miejsce oraz Szymon Markiewicz z Sępólna 
Wielkiego – III miejsce. 

 

 

fot. 
Okręgowy Inspektor Pracy wręcza nagrodę 
laureatom II miejsca w konkursie 
„Bezpieczne gospodarstwo rolne”. 

 
 
5.3. PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ - 

GALA. 
 
 16 listopada w Teatrze Lalek „Pleciuga” 
odbyła się gala podsumowująca konkursy 
i programy prewencyjne realizowane 
w Okręgowym Inspektoracie Pracy 
w Szczecinie „Razem dla 

bezpieczeństwa. Prewencja 2015”. 
W uroczystości uczestniczyli 
przedstawiciele lokalnych władz, organów 
kontroli, pracodawcy, reprezentanci szkół 
średnich i wyższych uczelni, organizacji 
pracodawców, związków zawodowych oraz 
służb bezpieczeństwa i higieny pracy. Na 
widowni zasiadło 197 zaproszonych gości. 
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fot. 
Goście gali „Razem dla bezpieczeństwa. 
Prewencja 2015”. 

 
Zebranym przedstawiono realizowane 
w tym roku programy prewencyjne. 
Pracodawcy, którzy ukończyli pomyślnie 
programy otrzymali zaświadczenia z rąk 
Okręgowego Inspektora Pracy. Po 
programach prewencyjnych 
zaprezentowano także prowadzone przez 
Inspekcję Pracy konkursy, a ich laureaci 
otrzymali nagrody i wyróżnienia. 
Pracodawcy w swoich wystąpieniach 
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. 
 

W ramach działań prewencyjnych, 
których celem jest poprawa bezpieczeństwa 
i praworządności w zakładach pracy 
kierowano do pracodawców, partnerów 
społecznych, innych organów i instytucji, 
pisma informacyjne.  
Ogółem wysłano 1910 pism o charakterze 
informacyjno – prewencyjnym, w tym: 
- do 207 pracodawców przesłano pisma 

dotyczące okoliczności i przyczyn 
3 wypadków przy pracy, 

- do 657 pracodawców przesłano 1192 
pisma stanowiące zaproszenia do 
udziału w organizowanych programach 
prewencyjno – promocyjnych 
i nieodpłatnych szkoleniach, 

- 712 pism skierowano do organizacji 
pracodawców, organizacji związkowych, 
organów administracji państwowej 
i samorządu, stowarzyszeń i organizacji 
branżowych oraz innych podmiotów. 

Informacje o wypadkach przekazano: 75 
przedsiębiorcom prowadzącym działalność 
gospodarczą w sektorze rybołówstwa, 32 
przedsiębiorcom z branży ciepłowniczej 
i instalatorskiej oraz 100 przedsiębiorcom 
budowlanym. 

Pisma kierowane do innych organów, 
instytucji i partnerów społecznych 
w zależności od zagadnień w nich 
poruszanych oraz jednostki, do której były 
kierowane, zawierały informacje zgodne 
z właściwością rzeczową. W większości 
w pismach podawane były informacje 
dotyczące nieprzestrzegania określonych 
przepisów oraz o nieprawidłowościach 
stwierdzonych podczas prowadzonych 
czynności kontrolnych. Przesłano: 
- 246 pism do związków zawodowych – 

przekazano informacje dotyczące 
tematyki oraz wyników kontroli 
przeprowadzonych w zakładach pracy, 
w tym również kontroli na wniosek 
organizacji związkowych; 

- 21 pism do społecznej inspekcji pracy 
–z informacjami o wynikach 
przeprowadzonych kontroli, w tym 
wynikających z wniosków społecznych 
inspektorów pracy; 

- 15 pism do Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej - przekazano informacje 
o nieprawidłowościach dotyczących 
warunków sanitarnych ujawnionych 
w kontrolowanych zakładach oraz 
o braku lub niewłaściwym oznakowaniu 
opakowań z niebezpiecznymi 
substancjami i mieszaninami 
chemicznymi, 
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- 5 pism do Inspekcji Ochrony Środowiska 
informujących o zagrożeniach dla 
środowiska zewnętrznego ustalonych 
podczas kontroli, wynikających np. z 
niewłaściwego składowania substancji i 
materiałów szczególnie niebezpiecznych 
dla środowiska, odprowadzaniu 
odpadów; 

- 28 pism do urzędów skarbowych – 
z informacjami o nieprawidłowościach, 
w tym w zakresie legalności zatrudnienia 
i zaniżania wynagrodzeń wykazywanych 
w podstawie opodatkowania; 

- 5 pism do Państwowego Nadzoru 
Budowlanego informujących 
o nieprzeprowadzeniu przeglądów 
technicznych obiektów budowlanych, 
braku dokumentacji technicznej 
użytkowanych obiektów, poważnych 
uszkodzeniach na zewnątrz i wewnątrz 
budynków oraz użytkowaniu komina 
stalowego bez odciągów linowych; 

- 84 pisma do Urzędu Dozoru 
Technicznego – z informacjami 
o użytkowaniu różnego rodzaju urządzeń 
bez aktualnych decyzji dopuszczających 
do eksploatacji oraz nie zapewnieniu 
prawidłowej eksploatacji urządzeń 
technicznych podlegających dozorowi 
technicznemu; 

- 1 pismo do Urzędu Górniczego 
wskazujące na nieprawidłowości na 
terenie kopalni ropy naftowej. 

- 1 pismo do Transportowego Dozoru 
Technicznego informujące o eksploatacji 
separatora powietrza (odgazowywacza) 
na barce motorowej; 

- 10 pism do Prokuratury dotyczących 
naruszania przez pracodawców 
przepisów prawa; 

- 11 pism do Policji – informacje 
o podmiotach świadczących pracę bez 
zarejestrowania działalności 
gospodarczej, naruszeniach legalności 
zatrudnienia i przepisów prawa pracy; 

- 6 pism do Państwowej Straży Pożarnej z 
informacjami dotyczącymi 
nieprawidłowości ujawnionych podczas 
kontroli w zakresie stanu zabezpieczeń 
przeciwpożarowych w zakładach pracy; 

- 12 pism Straży Granicznej informujących 
o zatrudnieniu obcokrajowców spoza 
Unii Europejskiej oraz o naruszeniu 
przez pracodawców ustawy o promocji 
zatrudnienia i instytucji rynku pracy; 

- 2 pisma do Urzędu Morskiego dotyczące 
Karty Bezpieczeństwa łodzi, braku 
świadectwa dopuszczenia statku ADN 
(uprawniającego do przewozu 
chemikaliów); 

- 1 pismo do Straży Gminnej informujące o 
kompetencji organów Państwowej 
Inspekcji Pracy. 

- 1 pismo do Posła na Sejm informujące o 
wynikach kontroli; 

- 5 pism do Funduszu Pracy 
Departamentu Funduszy MPiPS 
powiadamiające o przesłaniu wniosku do 
sądu o ukaranie pracodawcy 
nieodprowadzającego składek na 
Fundusz;  

- 5 pism do Marszałka Województwa 
Zachodniopomorskiego – informacje 
przekazane przez Okręgowego 
Inspektora Pracy w Szczecinie 
o naruszeniu przepisów o promocji 
zatrudnienia przez agencje zatrudnienia; 

- 8 pism do Wojewody 
Zachodniopomorskiego - informacje 
przekazane przez Okręgowego 
Inspektora Pracy w Szczecinie 
o naruszeniu przepisów o promocji 
zatrudnienia w stosunku do 
cudzoziemców;  

- 106 pism do starostów / prezydentów 
miast –– opinie o stanowiskach pracy dla 
osób niepełnosprawnych, informacje o 
osobach widniejących w rejestrze osób 
bezrobotnych, które podjęły pracę 
zarobkową; 

- 11 pism do Wojewódzkiego Urzędu 
Pracy informujących o nieprawidłowo-
ściach związanych o naruszeniach 
warunków prowadzenia agencji 
zatrudnienia; 

- 27 pism do powiatowych urzędów pracy 
dotyczących kontroli w związku 
z podejrzeniem podjęcia pracy 
zarobkowej przez osobę zarejestrowaną 
jako bezrobotną; 

- 69 pism do Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych z informacjami dotyczącymi 
nieodprowadzania składek na 
ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne 
z tytułu wypłacanych wynagrodzeń oraz 
wskazujących na nieprawidłowości przy 
sporządzaniu deklaracji ZUS-IWA; 

- 12 pism do Wojewódzkiego Ośrodka 
Medycyny Pracy - informacje 
o nieprawidłowościach w zakresie 
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przeprowadzania badań 
profilaktycznych; 

- 11 pism do innych instytucji dotyczących, 
m.in. niezgodności z wymaganiami 
zasadniczymi urządzeń wprowadzonych 
do obrotu, magazynowaniu i dystrybucji 
oleju napędowego, zatrudniania bez 
umowy pracowników, wniosku o 
informacje w związku z planowaną 
kontrolą (Wojewódzka Inspekcja 
Handlowa, Delegatura CBA, Narodowy 
Fundusz Zdrowia, i inne. 

 
Odpowiedzi na kierowane pisma udzieliły: 
- Państwowa Inspekcja Sanitarna - 

4 pisma z informacjami, m.in. o zamiarze 
przeprowadzenia kontroli sanitarnych 
i podjętych działaniach, a także o ich 
wynikach potwierdzających nieprawidło-
wości, np. niezgodnościach w kartach 
charakterystyki produktów wytwarzanych 
w zakładzie; 

- Wojewódzki Inspektorat Ochrony 
Środowiska – 1 pismo informujące 
o podjęciu działań na terenie zakładu 
wskazanego przez PIP (eksploatowanie 
instalacji niezgodnie ze standardami 
wprowadzania gazów i płynów do 
powietrza); 

- Urząd Skarbowy – 2 odpowiedzi 
z informacją o podjęciu działań 
kontrolnych; 

- Urząd Dozoru Technicznego – 
1 odpowiedź z informacją, że wykonane 
zostały badania i wydano decyzję 
dopuszczającą wskazane urządzenie do 
eksploatacji; 

- Policja – 2 odpowiedzi o podjętych 
działaniach dotyczących nielegalnej 
działalności gospodarczą; 

- powiatowe urzędy pracy – 9 informacji w 
sprawie osób zarejestrowanych jako 
bezrobotne; 

- Zakład Ubezpieczeń Społecznych – 
6 odpowiedzi informujących o podjęciu 
postępowania wyjaśniającego w związku 
ze zgłoszeniem nieprawidłowości 
dotyczących nieodprowadzania składek 
na ubezpieczenie społeczne; 

- Wojewódzki Urząd Pracy – 2 odpowiedzi 
informujące o wykreśleniu agencji 
zatrudnienia z Rejestru Agencji 
Zatrudnienia; 

- Straż Graniczna – 2 odpowiedzi 
o podjęciu działań sprawdzających 

pozwolenia na pracę cudzoziemców 
spoza Unii Europejskiej oraz 
o opuszczeniu przez cudzoziemca 
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej; 

- Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy - 
1 pismo informujące o wynikach 
sprawdzenia respektowania przez 
lekarza rozporządzenia Ministra Zdrowia 
dotyczącego zatrudniania osób na 
statkach żeglugi śródlądowej i udzieleniu 
mu instruktażu dotyczącego 
przeprowadzania badań lekarskich tej 
grupy. 

W ramach programów prewencyjno – 
promocyjnych przesłano również pisma do: 
9 organizacji pracodawców (Północny 
Związek Pracodawców, Business Center 
Club, Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej 
Przedsiębiorczości, Północna Izba 
Gospodarcza, Zachodniopomorski Klaster 
Budowlany, Związek Pracodawców 
Pomorza Zachodniego, Zachodniopomor-
ska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości, 
Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa, 
Zachodniopomorski Oddział Polskiego 
Stowarzyszenia Dekarzy) oraz 11 
ponadzakładowych organizacji związków 
zawodowych z informacją o planowanych 
szkoleniach (Porozumienie 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, KNSZZ 
„Solidarność 80” Zarząd Regionu Pomorza 
Zachodniego, OPZZ Województwa 
Zachodniopomorskiego, 
Zachodniopomorski Zarząd Wolnego 
Związku Zawodowego „Solidarność - 
Oświata”, ZNP Oddział Koszalin, ZZIT 
Zarząd Okręgu Zachodniopomorskiego, 
Związek Zawodowy „Budowlani” Okręg 
Zachodniopomorski). 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 6 

PODSUMOWANIE 

I WNIOSKI 
 
 
 
 



 

 

 
 



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OIP SZCZECIN W ROKU 2015 

- 127 - 

Wyniki działalności kontrolno-
prewencyjnej w zakresie prawa pracy 
w roku 2015 wskazują na utrzymujące się 
negatywne zjawiska, dotyczące 
w szczególności nieprzestrzegania 
przepisów i zasad bhp w budownictwie, 
braku właściwego przygotowania 
pracowników w zakresie bezpieczeństwa 
i higieny pracy, niedostatecznego 
przygotowania i wypełniania zadań przez 
służby bhp, naruszania przepisów o czasie 
pracy, niewypłacania i nieterminowego 
wypłacania wynagrodzeń i innych 
świadczeń ze stosunku pracy, niewłaściwej 
organizacji pracy, skutkującej zagrożeniem 
bezpieczeństwa i zdrowia osób 
pracujących, a także nielegalnego 
zatrudniania. Nieprzestrzeganie przepisów 
prawa pracy to wypadkowa wielu 
problemów dotykających pracodawców 
i przedsiębiorców, w tym problemów 
finansowych i kadrowych, ale także 
niespójnych przepisów prawa, 
umożliwiających wykorzystywanie przez 
podmioty gospodarcze wszelkiego typu luk 
prawnych dla optymalizacji kosztów 
i uniknięcia odpowiedzialności. 

Problemem w sferze ochrony pracy 
i legalności zatrudnienia jest również 
niepełne współdziałanie organów 
kontrolnych i urzędów, a także niespójne 
kryteria rozstrzygania różnego rodzaju 
spraw przez sądy, w tym powództwa 
o ustalenie istnienia stosunku pracy czy też 
wnioski o ukaranie. 

Jako niewystarczające ocenić należy 
również działania organizacji związkowych 
w sferze ochrony pracy, niezależnie od 
faktu złożenia przez te organizacje w roku 
2015 40 skarg i wniosków 
o przeprowadzenie kontroli. Wynika to także 
z faktu, że organizacje związkowe 
w zakładach pracy są rozproszone, 
a jednocześnie organizacje różnych 
związków w zakładach często nie 
współdziałają ze sobą na rzecz szeroko 
pojętej ochrony pracy. Z kolei w firmach 
prywatnych, szczególnie z kapitałem 
zagranicznym, tworzenie struktur 
związkowych jest utrudnione podobnie jak 
trudna bywa działalność organizacji 
związkowych w tych podmiotach wtedy, gdy 
organizację związkową uda się 
zarejestrować. Niewystarczające są również 
działania związków zawodowych 

w organizowaniu społecznego nadzoru nad 
warunkami pracy, w tym aktywizacji 
społecznej inspekcji pracy, skutkiem czego 
wiele problemów, które mogłyby zostać 
rozwiązane na poziomie przedsiębiorstwa, 
w tym np. poprzez wydanie zalecenia ZSIP 
jest kierowanych do Państwowej Inspekcji 
Pracy z wnioskiem o przeprowadzenie 
kontroli. Prowadzone w roku 2015, jak 
i w latach poprzednich, szkolenia dla 
przedstawicieli organizacji związkowych 
i społecznej inspekcji pracy, w ramach 
kampanii „Poznaj swoje prawa w pracy” czy 
też programu „Czas na społeczną inspekcję 
pracy” pozwolą w naszej ocenie na większe 
zaktywizowanie partnerów społecznych do 
skuteczniejszych działań na rzecz poprawy 
warunków pracy oraz przestrzegania przez 
pracodawców prawa pracy. 

Rodzaj i skala stwierdzanych w trakcie 
kontroli nieprawidłowości zależne były 
przede wszystkim od kontrolowanego 
obszaru, przedsiębiorstwa, jego wielkości, 
liczby i zakresu wcześniejszych kontroli 
prowadzonych w przedsiębiorstwie. 

Główną przyczyną nieprawidłowości 
w zakresie profilaktycznych badań 
lekarskich był przede wszystkim brak 
dostatecznej wiedzy wśród małych 
i średnich pracodawców o ciążących na 
nich obowiązkach, wynikających 
z przepisów prawa pracy, w tym 
dotyczących niedopuszczania do pracy 
pracowników, którzy nie posiadają 
orzeczenia lekarskiego o braku 
przeciwwskazań do wykonywania pracy na 
określonym stanowisku. Pracodawcy 
głównie z małych i średnich podmiotów 
nieprawidłowości w zakresie 
profilaktycznych badań lekarskich 
najczęściej tłumaczyli koniecznością 
ograniczania kosztów. W ich ocenie, 
w niewielkich zakładach występuje duża 
rotacja pracowników, która powoduje, że 
pracodawca nie dysponuje 
wyspecjalizowanymi, doświadczonymi 
pracownikami, dbającymi o jakość, ilość 
i terminowość wykonanej pracy, a są to 
główne czynniki wpływające na kondycję 
finansową pracodawcy. Wskazać również 
należy, że pracodawcy akceptują 
dostarczone przez pracowników orzeczenia 
lekarskie wystawione podczas zatrudnienia 
w poprzednich zakładach, po przerwie 
w wykonywaniu pracy trwającej dłużej, niż 
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30 dni, a nawet w przypadku zupełnie 
odmiennych warunków występujących na 
stanowiskach pracy w obu zakładach. 
Dotyczy to szczególnie czynników 
szkodliwych i uciążliwych występujących 
w środowisku pracy. Wszystkie te elementy 
wskazują na podstawowe braki 
w znajomości obowiązujących, 
podstawowych trzeba dodać, przepisów, 
jednoznacznie stanowiących, 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.  

Znaczna część nieprawidłowości 
stwierdzonych w zakresie szkoleń bhp, 
szczególnie w małych zakładach pracy, 
w dużej mierze wynika z niewiedzy 
pracodawców oraz z niewywiązywania się 
przez osoby pełniące zadania służby bhp ze 
swoich obowiązków. Osoby wykonujące 
zadania służby bhp, najczęściej zatrudniane 
są na podstawie umowy zlecenia 
i w związku z tym stosunkowo rzadko 
przebywają w zakładzie, tj. najczęściej 
w przypadku kontroli prowadzonych przez 
inspektorów pracy, albo po wypadku przy 
pracy. Przedsiębiorcy przy zatrudnieniu 
osób na podstawie umowy o pracę 
uważają, że nie ma obowiązku poddania 
pracownika szkoleniu wstępnemu 
w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny 
pracy, tj. instruktażowi stanowiskowemu 
i instruktażowi ogólnemu, jeżeli wcześniej 
osoba nowo zatrudniona świadczyła pracę 
na podstawie umowy cywilnoprawnej. 
Uważają, że wymagane szkolenie wstępne 
już odbyła. Podobne – niezgodne 
z obowiązującymi przepisami – podejście 
do szkolenia bhp dotyczy przypadków 
zmiany warunków techniczno-
organizacyjnych na stanowisku pracy (np. 
zmiana lub modyfikacja procesu 
technologicznego, wymiana maszyn 
i urządzeń na stanowisku pracy, 
wprowadzenie do stosowania substancji 
o działaniu szkodliwym dla zdrowia lub 
niebezpiecznym) – pracodawcy nie poddają 
pracowników ponownie instruktażowi 
stanowiskowemu, którego celem jest 
przygotowanie pracownika do bezpiecznej 
pracy po zmianie warunków. 

Szkolenia okresowe w dziedzinie 
bezpieczeństwa i higieny pracy coraz 
częściej organizują i prowadzą osoby spoza 
zakładu, którym pracodawcy powierzyli 
realizację zadań służby bhp. W celu 
obniżenia kosztów prowadzonej przez 
pracodawców działalności gospodarczej, 
szkolenia okresowe dla różnych grup 
pracowników, niezależnie nawet od rodzaju 
szkolenia, są łączone. Nie zwraca się uwagi 
na terminowość odbywania szkoleń, 
wymaganą prawem specyfikę programów 
szkoleń i poruszanych w nich zagadnień. 
Jakość tych szkoleń, podobnie jak szkoleń 
wstępnych, budzi poważne zastrzeżenia ze 
względu na brak programów szkoleń lub 
odwoływanie się wyłącznie do programu 
ramowego, nie obejmującego specyficznych 
wymagań wynikających z działalności 
przedsiębiorstwa. Nieprawidłowości takie są 
stwierdzane przez inspektorów pracy 
podczas kontroli związanych z wypadkami 
przy pracy.  

Jedną z głównych przesłanek 
wprowadzenia obowiązku oceny ryzyka 
zawodowego, oprócz konieczności, 
wynikającej z obowiązku wdrożenia 
ustawodawstwa europejskiego w tym 
zakresie, był zamiar uaktywnienia 
pracowników, zwiększenia ich udziału 
w kształtowaniu bezpiecznych warunków 
pracy. Stwierdzić należy, że tak się nie 
stało. Nie wydaje się również, aby stan ten 
zmieniły, w sposób istotny obowiązujące od 
roku 2004 przepisy nakładające na 
pracodawcę obowiązek konsultowania 
z pracownikami wszelkich spraw 
związanych z działaniami na rzecz bhp 
w zakładzie. Jesteśmy przekonani, 
że likwidacja, a przynajmniej istotne 
ograniczenie zagrożeń zawodowych 
i skutków ich występowania, szczególnie 
w branżach i zakładach charakteryzujących 
się znacznym nasileniem wypadków, 
wymaga współdziałania pracodawcy 
i pracowników.  

Nieprawidłowości dotyczące oceny 
ryzyka zawodowego odnotowano głównie 
w małych i średnich zakładach, chociaż 
błędy w ocenie ryzyka zawodowego 
wystąpiły również u pracodawców dużych, 
niezależnie od faktu zatrudniania przez nich 
specjalistów w służbie bhp. 

Najwięcej nieprawidłowości wystąpiło na 
etapie pierwszym oceny ryzyka: przy opisie 
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stanowiska pracy, identyfikacji zagrożeń, 
zbierania informacji. W większości 
kontrolowanych podmiotów stwierdzono 
nieuwzględnienie w ocenie ryzyka 
zawodowego czynników 
psychospołecznych, brak uczestnictwa 
przedstawicieli pracowników w ocenie 
ryzyka zawodowego oraz niestosowanie 
środków profilaktycznych zmniejszających 
ryzyko. 

Ciągle aktualna pozostaje konstatacja, 
że ocena ryzyka zawodowego traktowana 
jest wyłącznie jako obowiązek, którego 
spełnieniem jest przygotowanie 
dokumentacji oceny ryzyka zawodowego. 
Ocena ryzyka zawodowego nie jest ogólnie 
rzecz ujmując traktowana jako narzędzie, 
służące budowaniu bezpiecznego dla 
pracowników i innych osób otoczenia 
i warunków pracy. 

Aktywny udział pracowników w procesie 
planowania ryzyka zawodowego, 
obejmującego identyfikację zagrożeń, 
ocenę ryzyka z nimi związanego 
i planowanie rodzajów i zakresu działań dla 
jego ograniczenia bądź likwidacji pozostaje 
w naszej ocenie kluczem do proaktywnego 
kształtowania bezpieczeństwa pracy 
w przedsiębiorstwach. 

Wskazane nieprawidłowości w zakresie 
przygotowania pracowników do pracy 
(badań profilaktycznych, szkoleń oraz 
oceny ryzyka zawodowego) bardzo często 
są wynikiem niewłaściwego wykonywania 
zadań przez służby bhp. Przeprowadzone 
kontrole wykazały, że osoby realizujące 
zadania służby bhp w małym zakresie 
korzystały z uprawnień określonych 
w § 3 rozporządzenia Rady Ministrów 
w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny 
pracy. Tylko w nielicznych zakładach 
stwierdzono przypadki korzystania przez 
osoby wykonujące zadania służby bhp 
z przysługujących im uprawnień, m.in. 
w zakresie występowania z zaleceniami 
usunięcia zagrożeń, czy też wstrzymania 
pracy. 
Zadania służby bhp w 3/4 kontrolowanych 
podmiotów realizowane były przez 
specjalistów ds. bhp spoza zakładu, którym 
powierzono pełnienie obowiązków w tym 
zakresie. Art. 23711 Kodeksu pracy obliguje 
pracodawcę zatrudniającego do 100 
pracowników do powierzenia wykonywania 
zadań służby bhp pracownikowi 

zatrudnionemu przy innej pracy, 
a w przypadku braku kompetentnych 
pracowników – możliwość powierzenia 
wykonywania zadań służby bhp 
specjalistom spoza zakładu pracy. 
Jednocześnie przepisy Kodeksu pracy nie 
ustalają jednoznacznie formy, w jakiej 
winno to nastąpić. W czasie kontroli 
pracodawcy najczęściej tłumaczą, że 
realizują ten obowiązek powierzając 
wykonywanie zadań służby bhp w formie 
ustnej. Kontrola dokumentacji prowadzonej 
w tych zakładach wskazuje, że wizyty 
specjalistów ds. bhp spoza zakładu były 
sporadyczne i najczęściej sprowadzały się 
do przeprowadzenia szkoleń w dziedzinie 
bhp, opracowania oceny ryzyka 
zawodowego lub ewentualnego 
sporządzenia dokumentacji powypadkowej. 
Zatem nie odnosiły się do całego wachlarza 
zadań oraz obowiązków przypisanych 
służbie bhp. Nieświadomość pracodawców, 
a także nastawienie osób wykonujących 
zadania służby bhp (chęć pozyskania 
zleceń, niekoniecznie angażowanie się 
w określone działania), przyczynia się do 
tego, że zadania służby bhp wynikające 
z przepisów nie są prawidłowo realizowane, 
co ma bez wątpienia istotny wpływ na 
poziom bezpieczeństwa w zakładzie pracy.  

Od dnia 01.07.2013 r. osoby spoza 
zakładu wykonujące zadania służby bhp, 
nielegitymujące się co najmniej dyplomem 
ukończenia studiów podyplomowych 
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, 
utraciły prawo do wykonywania zadań 
służby bhp, jako specjaliści ds. bhp spoza 
zakładu. Powyższa zmiana objęła również 
pracowników zatrudnionych przy innej 
pracy, którym powierza się wykonywanie 
zadań służby bhp, od których wymagane 
jest podwyższenie kwalifikacji poprzez 
uzyskanie co najmniej tytułu technika bhp. 
Przeprowadzone kontrole wykazały 
przypadki osób wykonujących zadania 
służby bhp pomimo braku aktualnie 
wymaganych kwalifikacji zawodowych. 

Istotnym problemem, z którym 
inspektorzy pracy spotykają się od wielu lat 
jest zastępowanie umów o pracę umowami 
cywilnoprawnymi. Treść art. 22 Kodeksu 
pracy bardzo często nie jest brana pod 
uwagę przez sądy pracy. W ocenie sądu 
decydującą pozostaje wola stron 
zawierających umowę cywilnoprawną, 
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niezależnie od faktu, że strona pracownicza 
w tym układzie jest bez wątpienia stroną 
słabszą, co bez wątpienia wpływa na 
równowagę w kontekście woli stron. „Wola 
stron” sprowadza się często do sytuacji, 
w której strona słabsza „woli” mieć 
jakąkolwiek umowę, niż nie mieć żadnej. 
Prowadzona przez organizacje związkowe 
kampania społeczna wskazywała na skalę 
problemu, jednakże w obecnym stanie 
prawnym i przyjętym orzecznictwie szanse 
na zmianę podejścia do tego zagadnienia 
pozostają w naszej ocenie niewielkie. 
Cenna byłaby inicjatywa ustawodawcza, 
wprowadzająca zasadę domniemania 
stosunku pracy, z przeniesieniem ciężaru 
dowodu na pracodawcę, co w zasadniczy 
sposób zmieniłoby pozycję pracownika 
w procesie o ustalenie istnienia stosunku 
pracy.  

W dalszym ciągu obserwowano 
praktykę zatrudniania młodzieży uczącej 
się, a często młodocianych, na podstawie 
umów cywilnoprawnych. Podkreślić należy 
ważny aspekt braku ochrony wypadkowej 
dla zleceniobiorców uczących się 
i studiujących, gdyż nieodprowadzanie 
składek na ubezpieczenie wypadkowe 
wiąże się jednocześnie z brakiem 
ewentualnych świadczeń. Innym 
zjawiskiem, wynikającym również 
z niespójności przepisów prawa, jest 
zatrudnianie młodocianych, a czasem dzieci 
na podstawie umów cywilnoprawnych, 
czasem nawet za przyzwoleniem rodziców. 
Jest to problem o tyle istotny, że podczas 
„zleceń” młodzież wykonuje również prace 
wzbronione. Młodzież w wieku 16 – 18 lat, 
co do zasady powinna być zatrudniana 
przez pracodawców wyłącznie na 
podstawie umów o pracę w celu 
przygotowania do pracy zawodowej lub do 
prac lekkich, np. sezonowych. 
Niedopuszczalne powinno być zawieranie 
z osobami w wieku 16-18 lat 
cywilnoprawnych umów zlecenia czy 
o dzieło – nawet za zgodą przedstawiciela 
ustawowego. Przyzwolenie, wynikające 
z przepisów prawa cywilnego, na 
zawieranie umów cywilnoprawnych 
z pracownikami młodocianymi i młodymi 
jest ograniczeniem ochrony prawnej, jaką 
dają przepisy Kodeksu pracy. Bez 
stosownej inicjatywy ustawodawczej 
zagadnienie to trudno będzie rozwiązać. 

Charakter i liczbę stwierdzanych 
nieprawidłowości determinuje również 
rolniczy charakter naszego województwa. 
Przeprowadzane kontrole coraz częściej 
wykazują nielegalne zatrudnianie osób 
przez podmioty prowadzące działalność 
rolniczą. Do Państwowej Inspekcji Pracy 
wpływa coraz więcej skarg – głównie 
anonimowych oraz pism z innych urzędów 
i instytucji – w sprawie nielegalnego 
zatrudnienia osób przy pracach rolniczych. 
Niemniej samo przeprowadzenie kontroli 
u rolnika indywidualnego, który nie ma 
statusu przedsiębiorcy, budzi wiele 
wątpliwości prawnych. Stąd też faktyczne 
czynności prowadzone w rolnictwie 
indywidualnym sprowadzają się w głównej 
mierze do działań prewencyjnych. Jednakże 
w opinii innych przedsiębiorców, dochodzi 
do pewnego różnicowania podmiotów, 
a więc dyskryminacji prawnej. Należy 
dodać, że sami rolnicy, szczególnie młodzi, 
uczestnicząc w spotkaniach i szkoleniach 
zadają inspektorom pracy szereg pytań 
dotyczących legalnego zatrudniania 
pracowników. Problem legalnego 
zatrudniania pracowników najemnych 
w rolnictwie indywidualnym powinien zostać 
uwzględniony w pracach legislacyjnych. 

Stwierdzone w toku kontroli w 2015 roku 
nieprawidłowości nie odbiegają znacząco 
od tych, które stwierdzane były przez 
inspektorów pracy w latach ubiegłych. 
Niemniej nielegalne zatrudnienie jest 
zjawiskiem różnorodnym i złożonym. 
Przyczyn generujących zjawisko 
nielegalnego zatrudnienia jest wiele, nie da 
się ich wszystkich sklasyfikować czy też 
zdiagnozować. Efekty podejmowanych 
przez inspektorów pracy działań w tym 
zakresie są również różne, w zależności od 
specyfiki działalności podmiotu 
kontrolowanego, liczby zatrudnionych osób, 
sytuacji gospodarczej danego regionu itd.  
Nielegalne zatrudnienie osób wykonujących 
pracę sprowadza się przede wszystkim do 
niezawierania umów oraz niezgłaszania 
osób zatrudnionych do ubezpieczenia 
społecznego.  
Problem nielegalnego zatrudnienia 
występuje często w tzw. pasie nadmorskim, 
gdzie w sezonie letnim działalność 
prowadzą przedsiębiorcy z całej Polski. 
Mimo działań podejmowanych przez 
inspektorów pracy w zakresie 
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przeciwdziałania nielegalnemu zatrudnieniu, 
efekty kontroli wydają się być krótkotrwałe 
i obejmują np. wyrejestrowanie się osób 
świadczących pracę z rejestru 
bezrobotnych wyłącznie na czas 
prowadzenia czynności kontrolnych. Po 
zakończeniu kontroli osoby te ponownie 
rejestrują się jako bezrobotne, świadcząc 
nadal pracę w kontrolowanej wcześniej 
firmie. Niezbędne są zmiany legislacyjne, 
w tym w szczególności wprowadzenie 
obowiązku potwierdzania na piśmie 
każdego rodzaju umowy przed 
rozpoczęciem pracy, co umożliwiłoby 
skuteczniejsze egzekwowanie przepisów 
prawa pracy. 

W roku 2015 w porównaniu do roku 
2014 nastąpił bardzo duży wzrost liczby 
cudzoziemców, w tym przede wszystkim 
obywateli Ukrainy, dla których rejestrowane 
były oświadczenia o zamiarze powierzenia 
im wykonywania pracy. Skutkowało to 
znacznie większym niż w roku 2014 
odsetkiem zarówno kontroli, w trakcie 
których stwierdzano pracę cudzoziemców 
z państw trzecich, jak i ujawnianych w tym 
zakresie nieprawidłowości.  
Stopień komplikacji przepisów, na 
podstawie których cudzoziemcy są 
dopuszczani na polski rynek pracy jest 
wykładnikiem rodzaju i zakresu problemów 
i naruszeń tych regulacji w praktyce.  

Brak zinstytucjonalizowanych ram 
współpracy między urzędami i organami 
zajmującymi się de facto tym samym 
zagadnieniem, to jest działaniami na rynku 
pracy (urzędy pracy, urzędy wojewódzkie, 
inspektorzy pracy czy funkcjonariusze 
Straży Granicznej) przynajmniej utrudnia 
w wielu przypadkach osiąganie trwałych 
zmian na rynku pracy oraz zapewnienie 
przestrzegania przepisów prawa pracy 
przez podmioty gospodarcze.  
Niedookreślona możliwość współpracy 
z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych 
i urzędami skarbowymi oraz urzędami 
kontroli skarbowej, wynikająca z przepisów 
szczególnych, uniemożliwia inspektorom 
pracy potwierdzanie w czasie rzeczywistym 
– w czasie kontroli – czy podmiot 
kontrolowany wywiązuje się ze swoich 
obowiązków w zakresie ubezpieczeniowym 
i fiskalnym. Dane o ubezpieczonych 
zawarte w ewidencji elektronicznej są 
nieaktualne i nie odzwierciedlają 

faktycznego stanu w zakresie liczby 
i charakteru pracy zgłoszonych do 
ubezpieczenia społecznego cudzoziemców. 
Nie obejmują także, co wynika z odrębnych 
regulacji, cudzoziemców wykonujących 
pracę w oparciu o umowy o dzieło. Z kolei 
urzędy skarbowe czy urzędy kontroli 
skarbowej w ogóle nie udostępniają danych 
i informacji, tłumacząc to tajemnicą 
skarbową.  
Coraz częściej spotykane są przypadki 
„delegowania” cudzoziemców pomiędzy 
województwami, najczęściej, ale nie tylko, 
przez agencje zatrudnienia. Proceder taki 
wymaga uregulowania w postaci obowiązku 
posiadania przez samych cudzoziemców, 
albo przez osobę koordynującą ich pracę 
w miejscu jej faktycznego świadczenia, 
kompletu dokumentów związanych 
z legalnym pobytem i świadczeniem pracy 
przez tych cudzoziemców. 
Za niedopuszczalne uznać należy nadal 
często spotykaną praktykę powierzania 
cudzoziemcom pracy w formie umów 
o dzieło, które poza wyraźnie większym 
wynagrodzeniem, niż z tytułu analogicznie 
zawartych umowy zlecenia lub o pracę, nie 
gwarantują żadnej ochrony w przypadku 
sporów z podmiotem powierzającym pracę 
lub w sytuacji zaistnienia wypadku przy 
pracy, dotyczącym cudzoziemca. Za 
konieczne należy uznać wypracowanie 
jednolitego, przede wszystkim we 
współpracy z Ministerstwem Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej oraz Urzędem do 
Spraw Cudzoziemców stanowiska 
w sprawie podstaw prawnych, jakie 
dopuszczalne są do stosowania 
w przypadku powierzania pracy 
cudzoziemcom.  

Przeprowadzone czynności kontrolne 
dotyczące przestrzegania przepisów 
w zakresie czasu pracy u przedsiębiorców 
z różnych branż ujawniły, że pracodawcy 
zapominali o tym, że w zależności od 
systemu czasu pracy, w którym pracownik 
jest zatrudniony (podstawowy, przedłużony, 
przerywany, zadaniowy), „elastyczność 
zatrudniania” nie powinna naruszać 
dopuszczalnych norm czasu pracy, ani 
prawa pracownika do należnego 
odpoczynku. Pracodawcy zatrudniający 
pracowników w podstawowym systemie 
czasu pracy naruszali normę wynoszącą 
8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin na 
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tydzień w przeciętnie pięciodniowym 
tygodniu pracy w przyjętym okresie 
rozliczeniowym, zatrudniając pracowników 
w godzinach nadliczbowych 
przekraczających dobowy wymiar czasu 
pracy. Zatrudniali także pracowników 
w szóstym dniu tygodnia, naruszając tym 
samym tygodniową normę czasu pracy 
i zasadę przeciętnie pięciodniowego 
tygodnia pracy. Takie zatrudnianie 
pracowników skutkowało niejednokrotnie 
naruszeniem prawa pracownika do 
należnego nieprzerwanego 11-godzinnego 
odpoczynku w każdej dobie roboczej oraz 
należnego nieprzerwanego 35-godzinnego 
odpoczynku w każdym tygodniu pracy, 
obejmującego w/w odpoczynek dobowy.  

Nowelizacja przepisów Kodeksu pracy 
nałożyła na pracodawców nowe obowiązki 
w zakresie rozkładu czasu pracy 
pracowników. Najważniejszą zmianą 
w stosunku do dotychczasowych przepisów 
było ustanowienie obowiązku 
przekazywania przez pracodawcę 
pracownikom rozkładu czasu pracy na co 
najmniej tydzień przed rozpoczęciem 
okresu, na który rozkład został ustalony. 
Jednocześnie rozkład czasu pracy musi 
obejmować, co najmniej 1 miesiąc. 
Jak wykazały przeprowadzone kontrole, 
wielu pracodawców nie poinformowało 
pracowników o obowiązującym ich 
rozkładzie czasu pracy. Zdarzały się 
przypadki, że pracownik dowiadywał się 
o godzinie rozpoczęcia i zakończenia pracy 
w dniu następnym, dopiero po skończonej 
pracy w dniu poprzedzającym.  

Przeprowadzone kontrole wykazały, że 
dla znacznej grupy pracodawców 
niezrozumiałe było pojęcie doby 
pracowniczej. Nie wszyscy pracodawcy 
mieli świadomość, że powtórne zatrudnienie 
pracownika w tej samej dobie może 
spowodować przekroczenia dobowej normy 
czasu pracy, a co za tym idzie konieczność 
wypłacania dodatkowego wynagrodzenia. 
Po raz kolejny potwierdza się fakt, 
że pracodawcy nie znają w stopniu 
dostatecznym lub nie rozumieją 
problematyki związanej z czasem pracy.  

W szeregu przypadkach aspekty 
finansowe skutkowały zatrudnianiem 
pracowników w placówkach handlowych 
w święta pomimo ustawowego zakazu 
zatrudniania pracowników w te dni. 

Kontrole z zakresu przestrzegania 
przepisów prawa pracy w zakresie 
naliczania oraz wypłacania wynagrodzeń 
i innych świadczeń ze stosunku pracy 
potwierdzają zarówno rodzaj jak i przyczyny 
nieprawidłowości występujące w tym 
obszarze w latach poprzednich. Brak 
środków finansowych był wskazywany jako 
najważniejsza przyczyna niewypłacenia 
w ogóle bądź w terminie wynagrodzenia za 
pracę, niewypłacenia wynagrodzenia za 
czas niezdolności do pracy wskutek 
choroby. Wśród przyczyn nieprawidłowości 
istotne miejsce zajmuje również 
nieznajomość przepisów. Jest to tym 
bardziej zaskakujące, że liczba 
podejmowanych działań szkoleniowych, 
informacyjno-prewencyjnych, która powinna 
podnosić poziom świadomości prawnej nie 
tylko pracowników, ale również samych 
pracodawców, jest duża i systematycznie 
wzrasta. Wydaje się, że problem tkwi 
również w staranności doboru pracowników 
w odniesieniu do ich kwalifikacji i wiedzy. 
Profesjonalnie dobrana kadra w działach 
personalnych i finansowo-księgowych daje 
pracodawcy większą gwarancję uniknięcia 
błędów zarówno w zakresie stosowania 
obowiązujących przepisów prawa pracy, jak 
i jakości prowadzonej dokumentacji 
związanej z rozliczaniem pracowników. 
W toku prowadzonych kontroli inspektorzy 
pracy stwierdzali błędy w przyjętych 
sposobach naliczania należnych 
pracownikom świadczeń pieniężnych, co 
w efekcie powodowało zaniżanie należnych 
świadczeń. Osoby odpowiedzialne za 
powyższy stan (działy kadr i księgowości) 
zgłaszały inspektorom pracy, że powyższy 
fakt spowodowany jest m.in. ograniczeniem 
przez pracodawców funduszy finansowych 
na szkolenia czy zakup fachowej literatury. 
To jest jednak jedna strona medalu. Strona 
druga to w ocenie inspektorów pracy często 
celowe obchodzenie powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa pracy. 
Rozwiązanie tej sytuacji może przynieść 
dalsza systematycznie realizowana 
działalność informacyjno-prewencyjna 
prowadzona przez organy kontroli, ale także 
konsekwentne stosowanie środków 
prawnych oraz sankcji, adekwatnych do 
stopnia zawinienia. Skuteczną drogą 
prowadzącą do szybkiego wyegzekwowania 
znacznej części należności pracowniczych 
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jest kierowanie decyzji płatniczych, których 
niewykonanie jest zagrożone istotną 
sankcją karną i wszczęciem postępowania 
egzekucyjnego, co z pewnością stanowi 
środek dyscyplinujący dla pracodawców. 
Konsekwentne egzekwowanie przez 
inspektorów pracy niekwestionowanych 
należności pieniężnych przynosi wymierne 
efekty.  
 Ważnym elementem poprawy sytuacji 
pracowników w zakresie wypłacania 
wynagrodzeń za pracę mogłoby być 
podjęcie działań zmierzających do zmian 
legislacyjnych w prawie pracy, polegających 
na zmianie ustawy o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę. Obecnie, zgodnie 
z art. 6 ust. 5 ustawy o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę, przy obliczaniu 
wysokości wynagrodzenia pracownika nie 
uwzględnia się jedynie nagrody 
jubileuszowej, odprawy emerytalno–
rentowej i wynagrodzenia za pracę 
w godzinach nadliczbowych. Należałoby 
rozważyć, czy w celu poprawienia sytuacji 
pracowników, katalogu tego nie należałoby 
rozszerzyć o inne składniki i świadczenia. 
Idea minimalnego wynagrodzenia powinna 
opierać się na tym, że pracownikowi 
przysługuje określona zagwarantowana 
kwota wynagrodzenia, poniżej której 
pracownik nie może być wynagradzany. 
U wielu pracodawców bardzo często 
zdarzają się przypadki ,,uzupełniania’’ 
pracownikowi wynagrodzenia do poziomu 
minimalnego wszelkiego rodzaju 
dodatkowymi składnikami wynagrodzenia, 
wynikającymi ze stosunku pracy, tj. 
premiami, dodatkami za pracę w porze 
nocnej itp. 

Z ustaleń pokontrolnych, dokonanych 
w roku 2015 wynika, że poprawie nie uległa 
również sytuacja w budownictwie, 
w stosunku do stanu z roku 2014. Świadczy 
o tym m.in. utrzymywanie się na większości 
budów nieprawidłowości w zakresie braku 
na stanowiskach pracy środków ochrony 
zbiorowej chroniących przed upadkiem 
z wysokości, braku środków ochrony 
indywidualnej, braku zabezpieczenia 
i oznakowania stref niebezpiecznych, 
niewłaściwej ochrony przeciwporażeniowej 
dla instalacji i urządzeń elektrycznych, 
w tym braku zabezpieczenia przewodów 
elektrycznych przed uszkodzeniem 
mechanicznym, braku bezpiecznych dojść 

do stanowisk pracy i klatek schodowych 
oraz użytkowania niekompletnych 
rusztowań budowlanych. Działania 
kontrolne i decyzje nakazowe wydawane 
przez inspektorów pracy przyczyniły się 
niewątpliwie do uratowania zdrowia, 
a nawet życia wielu pracownikom, ale 
uzyskiwane efekty są z reguły krótkotrwałe. 

Na skontrolowanych placach budów nie 
stwierdzono zatrudniania ani jednego 
pracownika młodocianego. Zjawisko 
nieprzyuczania do zawodów budowlanych 
pracowników młodocianych będzie mieć 
bez wątpienia negatywne skutki 
w przyszłości. Negatywne skutki, o których 
mowa wyżej to nie tylko brak 
wykwalifikowanych pracowników 
w budownictwie ale także funkcjonowanie 
w sektorze osób niewykwalifikowanych 
również z punktu widzenia rozumienia 
i podejścia do standardów bezpiecznej 
pracy. W roku 2015 odnotowano znaczny 
wzrost liczby przypadków świadczenia 
pracy na budowach przez obcokrajowców 
z Ukrainy, Białorusi i innych krajów, 
posiadających wykształcenie i kwalifikacje 
w innych branżach, niż budownictwo. 

Praprzyczyną nieprawidłowości na 
placach budów jest brak faktycznej 
odpowiedzialności inwestora za stan bhp. 
Zgodnie z prawem budowlanym, za stan 
bezpieczeństwa pracy na budowie 
odpowiada przede wszystkim kierownik 
budowy. Brak bezpośredniej 
odpowiedzialności inwestora powoduje, że 
nie jest on skłonny do przeznaczania 
środków finansowych na wymagane 
zabezpieczenia pracowników przed 
wypadkami oraz na zorganizowanie 
właściwego zaplecza higieniczno-
sanitarnego. Obowiązki w tym zakresie 
realizowane są z reguły w sposób 
niezadowalający przez wykonawców 
i podwykonawców, o czym świadczą wyniki 
przeprowadzonych kontroli i zaistniałe 
wypadki przy pracy. Nałożenie obowiązku 
organizowania robót w sposób bezpieczny 
tylko na wykonawcę nie przynosi 
należytego efektu, ponieważ w warunkach 
zaostrzającej się konkurencji wykonawcy 
w pierwszym rzędzie szukają oszczędności 
w sferze bhp. Zależność jest taka, że 
im słabszy jest ekonomicznie wykonawca, 
tym bardziej „oszczędza” na różnorodnych 
zabezpieczeniach. Ostatnie zmiany 
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w ustawie Prawo budowlane niestety nie 
wspierają ważnego w naszej ocenie dla 
podniesienia poziomu bezpieczeństwa na 
terenie budowy elementu odpowiedzialności 
inwestora za bezpieczeństwo w procesie 
budowlanym. 

Analiza danych liczbowych z kontroli 
wskazuje, że znaczna cześć stwierdzonych 
nieprawidłowości stanowiła bezpośrednie 
zagrożenie zdrowia i życia pracowników 
realizujących prace budowlane. 
Szczególnym problemem pozostaje kwestia 
stanu technicznego rusztowań 
budowlanych, wykorzystywanych do robót 
remontowych, murowych i dekarskich. 
W większości przypadków w zakładach 
małych do wykonywania prac na wysokości 
wykorzystywane są wyeksploatowane, 
często uszkodzone rusztowania, dla których 
brak jest właściwego osprzętu w postaci 
pomostów roboczych i pionów 
komunikacyjnych. Ciągłe z nich korzystanie 
tłumaczone jest brakiem środków 
finansowych na zakup nowych rusztowań, 
czy wypożyczanie rusztowań sprawnych 
technicznie. W ten sam sposób uzasadnia 
się brak środków ochrony indywidualnej. 
 Warto również podkreślić, że 
prowadzeniem działalności gospodarczej 
związanej z budownictwem zajmują się 
często osoby nieposiadające wykształcenia 
czy  doświadczenia budowlanego. Trudno 
w takich przypadkach oczekiwać 
prezentowania wysokiego poziomu kultury 
bezpieczeństwa w miejscach prowadzenia 
przez takich przedsiębiorców robót 
budowlanych. 

Analiza wyników kontroli dotyczących 
prac związanych z demontażem elementów 
zawierających azbest wskazuje, że poziom 
bezpieczeństwa pracowników 
wykonujących te prace jest 
niezadawalający. W dalszym ciągu 
pracodawcy i osoby kierujące pracownikami 
nie posiadają dostatecznej wiedzy 
o przepisach i zasadach bezpieczeństwa 
dotyczących ludzi i środowiska. Krótki czas 
narażenia na włókna azbestowe powoduje, 
że ich szkodliwość jest bagatelizowana 
a potencjalne następstwa narażenia 
mogące pojawić się w przyszłości 
niedostrzegane.  

Rok 2015 – w zestawieniu z rokiem 
2014 – przyniósł widoczną poprawę stanu 
przestrzegania prawa pracy, w tym bhp, 

przy pracach związanych z pozyskiwaniem 
drewna, aczkolwiek w dalszym ciągu 
występował szereg nieprawidłowości 
stwarzających zagrożenia dla osób 
zatrudnionych. Poprawa poziomu bhp 
wynika w głównej mierze ze wzrostu liczby 
profesjonalnych maszyn i urządzeń 
technicznych wykorzystywanych do zrywki 
drewna, co w wyraźnym stopniu ogranicza 
zakres prowadzonych ręcznych prac 
transportowych. W dalszym ciągu znaczna 
liczba urządzeń jest eksploatowanych bez 
odpowiednich decyzji Urzędu Dozoru 
Technicznego. Niepokojący jest również 
fakt wzrastającej liczby pracodawców 
osobiście prowadzących eksploatację 
urządzeń podlegających dozorowi 
technicznemu, pomimo nieposiadania przez 
nich wymaganych uprawnień do obsługi 
tych urządzeń. Stanowi to zagrożenie nie 
tylko dla nich samych, ale także dla innych 
wykonujących pracę w tej samej lokalizacji 
pracowników.  

Wyniki kontroli w roku 2015 pokazują, 
że w dalszym ciągu konieczne jest 
podejmowanie zakrojonych na szeroką 
skalę działań w zakresie ochrony rynku 
przed wprowadzaniem do obrotu maszyn, 
urządzeń i środków ochrony indywidualnej 
niespełniających wymagań zasadniczych 
i innych, wynikających z systemu oceny 
zgodności. Skala uchybień stwierdzonych 
w roku 2015 w stosunku do maszyn, w tym 
maszyn do obróbki skrawaniem metali 
użytkowanych przez pracodawców była 
znaczna. W trakcie czynności kontrolnych 
zakwestionowano większość maszyn, które 
nie spełniały wymagań zasadniczych. Stan 
ten pozostaje o tyle niezrozumiały, że 
przepisy wdrażające do polskiego 
ustawodawstwa dyrektywy nowego 
podejścia obowiązują już od ponad 10 lat, 
a informacje dotyczące wymagań 
zasadniczych odnoszących się do różnych 
grup wyrobów są, co do zasady 
powszechnie dostępne. Wysoki odsetek 
wyrobów zakwestionowanych w odniesieniu 
do ogólnej liczby kontrolowanych w roku 
2015 wyrobów nie wynika z faktu 
przeprowadzenia czynności kontrolnych 
w związku z napływającymi negatywnymi 
informacjami. Zgodność z wymaganiami 
zasadniczymi i innymi większości maszyn, 
innych urządzeń oraz środków ochrony 
indywidualnej została zakwestionowana 
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w ramach rutynowych czynności 
kontrolnych inspektorów pracy. 

Warto podkreślić, że istotna grupa 
podmiotów wprowadzających do obrotu 
zakwestionowane wyroby podejmuje 
dobrowolne działania naprawcze, które 
okazują się skuteczne i przynoszą 
zadowalające efekty.  

 
Doświadczenia wyniesione z kontroli, 

nadzoru i innych działań prowadzonych 
przez Okręgowy Inspektorat Pracy 
w Szczecinie w roku 2015 zostaną 
wykorzystane przy programowaniu 
działalności Inspektoratu w roku 2016. 
Doświadczenia obejmują zarówno formy 
działania jak i obszary, w których działania 
kontrolno-nadzorcze i inne powinny być 
skoncentrowane. W szczególności 
priorytetem w roku 2016 będą 
systematyczne i konsekwentne kontrole 
w sektorze budowlanym, przemyśle 
drzewnym i tartacznym oraz kontrole 
legalności zatrudnienia w pasie 
nadmorskim. Prowadzone będą również 
działania prewencyjne, w szczególności 

propagujące dobre praktyki i narzędzia do 
osiągania poprawy bezpieczeństwa pracy, 
głównie w odniesieniu do bezpieczeństwa 
użytkowania maszyn. Kontynuowana 
będzie, sprawdzająca się od lat, praktyka 
aktywizowania partnerów społecznych, 
zarówno poprzez przekazywanie im wiedzy 
prawnej, jak i wsparcie przy sprawowaniu 
przez nich społecznego nadzoru nad 
warunkami pracy. 

Dla zmniejszenia skali negatywnych 
zjawisk niezbędne są proste i spójne 
przepisy prawa. Należy mieć nadzieję, że 
wprowadzone nowelizacje prawa pracy 
dotyczące ograniczenia zawierania umów 
o pracę na czas określony, planowane 
zmiany w zakresie ustalenia zasad 
wypłacania minimalnego wynagrodzenia za 
pracę, także w sferze stosunków 
cywilnoprawnych wpłyną na poprawę stanu 
przestrzegania przepisów prawa pracy 
i zlikwidują bądź przynajmniej istotnie 
ograniczą liczne patologiczne zjawiska 
w sferze zatrudnienia.  
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Załącznik nr 1 
 

Podstawowe dane statystyczne z działalności  
Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie w 2015 r. 

 
 

Lp. Wyszczególnienie Liczba 

1. Skontrolowane zakłady 3552 

2. Liczba pracujących w skontrolowanych zakładach 138218 

3. Liczba kontroli wykonanych 4120 

4. Liczba decyzji wydanych ogółem, w tym: 13923 

- płacowych 207 

- bhp, w tym: 13716 

- ujętych w nakazach na piśmie 8837 

- wpisanych do dziennika budowy 8 

- ustnych 4556 

- zakazu prac 11 

5. Liczba decyzji wstrzymania pracy 426 

6. Liczba pracowników, których dotyczyło wstrzymanie prac 944 

7. Liczba decyzji wstrzymania eksploatacji maszyn 772 

8. Liczba pracowników wstrzymania eksploatacji maszyn 2996 

9. Liczba decyzji skierowania pracowników do innych prac 185 

10. Liczba pracowników skierowanych do innych prac 236 

11. Liczba wystąpień 2728 

12. Liczba wniosków w wystąpieniach 12652 

13. Liczba wniosków do sądu 107 

14. Liczba wykroczeń we wnioskach do sądu 520 

15. Liczba mandatów 709 

16. Liczba wykroczeń w mandatach 1982 

17. Kwota grzywny ogółem, w złotych 778400 

18. Liczba środków wychowawczych 949 

19. Liczba wykroczeń objętych środkami wychowawczymi 2165 

20. Liczba zawiadomień prokuratury 28 

21. Liczba orzeczeń o dopuszczeniu statków do eksploatacji 6 

22. Liczba upomnień 55 

 
 

Źródło – opracowanie własne 
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Załącznik nr 2 
 

Wyniki kontroli na budowach przy wznoszeniu i remontach obiektów  
w latach 2014-2015. 

 

ZAGADNIENIA 
2014 2015 

[%] 

Zmniejszenie skali nieprawidłowości 

Brak zabezpieczenia terenu budowy i robót przed dostępem osób 
nieupoważnionych 

16 10 

Prowadzenia robót w sąsiedztwie czynnych, napowietrznych linii 
energetycznych 

50 0 

Brak udokumentowanego odbioru rusztowania przez osoby uprawnione 50 42 

Brak pełnego wypełnienia pomostami roboczymi rusztowania 27 24 

Brak osłon i zabezpieczeń elementów niebezpiecznych maszyn i urządzeń 39 31 

Brak instrukcji bhp dotyczących obsługi maszyn 23 11 

Brak decyzji UDT zezwalającej na eksploatację urządzeń 11 8 

Podobna skala nieprawidłowości 

Dopuszczanie do pracy bez wymaganych orzeczeń lekarskich  7 9 

Brak wyposażenia pracowników w odzież i obuwie robocze 3 4 

Brak wymaganych uprawnień kwalifikacyjnych do obsługi maszyn 
budowlanych i urządzeń poddozorowych 

35 38 

Brak zabezpieczenia i oznakowania stref i miejsc niebezpiecznych 66 69 

Niewłaściwa ochrona przeciwporażeniowa dla instalacji i urządzeń 
elektrycznych 

79 79 

Braku zabezpieczenia ścian wykopu 69 72 

Brak prawidłowego posadowienia rusztowania 39 39 

Braku poręczy ochronnych na rusztowaniu przy pomostach roboczych 86 88 

Wzrost odsetka nieprawidłowości 

Brak instruktażu na stanowisku pracy, przy zmianie stanowiska pracy 23 52 

Niewłaściwe składowanie materiałów 35 57 

Brak zapewnienia pracującym pomieszczeń higieniczno-sanitarnych lub nie 
wszystkich wymaganych pomieszczeń 

32 41 

Brak instrukcji bezpiecznego wykonywania robót 31 63 

Brak nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi 6 17 

Brak zabezpieczenia stanowisk pracy przed spadającymi przedmiotami 
i czynnikami atmosferycznymi 

35 50 

Składowanie urobku i materiałów w pobliżu krawędzi wykopu 18 64 

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

77 91 

Brak zabezpieczenia pracującego przed upadkiem z wysokości z użyciem 
środków ochrony indywidualnej 

61 80 

Brak pionów komunikacyjnych na rusztowaniu 27 43 

Brak wyposażenia w środki ochrony indywidualnej 7 11 

Nieznaczny wzrost odsetka nieprawidłowości 

Brak badań ochrony podstawowej instalacji elektrycznej 43 50 

Brak bezpiecznych zejść do wykopu 10 16 

Brak zabezpieczenia przejść, dojść do stanowisk pracy przed upadkiem osób 
z wysokości 

68 75 

Brak zabezpieczenia otworów w stropach, ścianach przed upadkiem osób z 
wysokości 

68 75 
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Załącznik nr 3 
 

Wyniki kontroli przy budowie i remoncie dróg  
w latach 2014-2015. 

 

ZAGADNIENIA 2014 2015 

[%] 

Zmniejszenie skali nieprawidłowości  

Dopuszczania pracowników do pracy bez instruktażu na stanowisku 
pracy 

19 15 

Dopuszczania pracowników do pracy bez orzeczeń lekarskich 19 10 

Brak wyposażenia pracowników w środki ochrony indywidualnej 13 5 

Braku osłon i zabezpieczeń elementów niebezpiecznych maszyn 
i urządzeń 

13 0 

Podobna skala nieprawidłowości  

Brak wyposażenia w odzież i obuwie robocze 0 1 

Brak instrukcji bezpiecznego wykonywania robót 56 58 

Wzrost odsetka nieprawidłowości  

Brak wymaganych uprawnień kwalifikacyjnych do obsługi maszyn 
budowlanych i urządzeń poddozorowych 

16 24 

Brak zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób 
nieupoważnionych 

6 31 

Brak oznakowania i zabezpieczenia stref i miejsc niebezpiecznych 31 86 

Niewłaściwe składowanie materiałów 6 25 

Niewłaściwa ochrona przeciwporażeniowa dla instalacji i urządzeń 
elektrycznych 

41 57 

Brak badań ochrony podstawowej i przy uszkodzeniu 13 40 

Niezapewnienie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych lub nie 
wszystkich wymaganych pomieszczeń 

41 50 

Brak nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi 3 13 

Brak zabezpieczenia ścian wykopu przed osunięciem 25 83 

Niewłaściwe składowanie urobku i materiałów w pobliżu wykopu 16 71 

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

19 67 

Brak zabezpieczenia przejść, dojść do stanowisk pracy przed 
upadkiem z wysokości 

13 50 

Brak zabezpieczenia otworów w stropach, ścianach przed możliwością 
wpadnięcia do nich przez osoby 

19 100 

Brak poręczy ochronnych na rusztowaniu przy pomostach roboczych 13 100 

Brak instrukcji bhp dotyczących obsługi maszyn 3 20 

Nowe zagrożenia, których w roku poprzednim nie stwierdzono 

Brak bezpiecznych zejść do wykopu 0 20 
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Załącznik nr 4 
 

Nieprawidłowości stwierdzone w zakładach usług leśnych  
w latach 2013-2015. 

 
 

 2013 2014 2015 

Liczba zakładów poddanych kontroli: 21 20 20 

Problemy badane Zakłady z nieprawidłowościami [%] 

Zasady współdziałania w zakresie bezpieczeństwa 
i higieny pracy 

33 80 45 

Informowanie o zagrożeniach pracowników innych 
pracodawców wykonujących prace, w tym samym 
miejscu  

- 10 50 

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny 
pracy pracodawców 

24 40 35 

Realizacja zadań służby bezpieczeństwa i higieny 
pracy 

 70 75 

Szkolenia w dziedzinie dziedziny bezpieczeństwa 
i higieny pracy pracowników 

62 85 55 

Badania lekarskie profilaktyczne 76 80 70 

Kwalifikacje do obsługi urządzeń 38 60 30 

Ocena ryzyka 71 85 70 

Sprawność środków ochrony indywidualnej 24 40 35 

Pierwsza pomoc przedlekarska 62 70 80 

Poddawanie pracowników badaniom przesiewowym 
w kierunku boreliozy 

90 85 95 

Poddawanie pracowników szczepieniom ochronnym 
przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu 

76 100 95 

Posiłki i napoje profilaktyczne 33 70 65 

Instrukcje bezpiecznego wykonywania pracy 71 70 60 

Oznaczenie obszarów prowadzenia prac 24 30 40 

Dwuosobowe wykonywanie prac 19 20 45 

Przebywanie osób w strefach niebezpiecznych 14 35 15 

Sprzęt pomocniczy do ścinki i zrywki drewna 24 40 45 

Bezpieczeństwo przy pozyskiwaniu drewna 38 70 65 

Prace szczególnie niebezpieczne 48 60 45 

Eksploatowanie maszyn i innych urządzeń 
technicznych (odsetek kontrolowanych maszyn i 
urządzeń) 

48 39 34 

Decyzje Urzędu Dozoru Technicznego (odsetek 
kontrolowanych maszyn i urządzeń podlegających 
dozorowi technicznemu)  

66 52 61 
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Załącznik nr 5 
 

 
Nieprawidłowości występujące w procesie oceny ryzyka zawodowego 

w kontrolowanych zakładach. 
 
 

Problem badany 

Oceny ryzyka 
z uchybieniami 

[%] 

Opis ocenianego stanowiska 52 

Identyfikacja wszystkich zagrożeń związanych z wykonywaną pracą 51 

Zebranie aktualnych informacji potrzebnych do oceny ryzyka zawodowego 50 

Uczestnictwo przedstawicieli pracowników w ocenie ryzyka zawodowego 43 

Niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko 38 

Uwzględnienie w ocenie ryzyka zawodowego czynników psychospołecznych 37 

Aktualizacja oceny ryzyka zawodowego  30 

Uwzględnienie kryteriów dla kobiet w ciąży, pracowników młodocianych lub 
osób niepełnosprawnych 

27 

Zaplanowanie działań korygujących i/lub zapobiegawczych  26 

Wyniki przeprowadzonej oceny dla każdego zagrożenia 20 

Oszacowanie poziomu odrębnie dla każdego zagrożenia 16 

Realizacja zaplanowanych działań korygujących i/lub zapobiegawczych 15 

Wyznaczenie dopuszczalności odrębnie dla każdego zagrożenia 14 

Poinformowanie pracowników o ryzyku zawodowym 13 

Wytypowanie stanowisk pracy do oceny ryzyka zawodowego 9 

Uczestnictwo służby bhp lub osób wypełniających jej zadania 5 

Priorytet środków ochrony zbiorowej nad środkami ochrony indywidualnej 2 
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Załącznik nr 6 
 

Zestawienie działań prewencyjno – promocyjnych realizowanych przez  
Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie w 2015 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 zaw. 
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 adm. państwowej  
q) przedstawiciele samorządu ter., gosp. i zawodowego  
r) rolnicy Indywidualni 
s) podmioty działające na rzecz rolnictwa 
t) inni  

13297 
 

1086 
9 

12 
577 
236 
927 

28 
355 

17 
142 

7904 
9 
2 
7 

21 
8 

105 
1464 

6 
382 

2 Szkolenia 247 

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 

7447 
 

356 
546 
220 
596 
611 

2 
4319 

4 
50 

692 
37 
2 

12 

5 Wizytacje w gospodarstwach indywidualnych 313 

6 Wizytacje w trakcie prac polowych 286 

7 Punkty informacyjnych na targach, giełdach, itp. 14 

8 Działania polegające na udzielaniu porad w miejscach publicznych 64 

9 Osoby, którym udzielono porad 316 

10 Wydane wydawnictwa 9415 
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