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Szanowni Państwo, 
 
 
 
  Z przyjemnością przedstawiam Państwu „Sprawozdanie z działalności Okręgowego 
Inspektoratu Pracy w Szczecinie w 2014 roku”. 

Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie zrealizował w roku 2014 wszystkie zapisane 
w harmonogramie pracy zadania, zarówno te kontrolno-nadzorcze, jak i zadania prewencyjne, 
promocyjne i informacyjne – Sprawozdanie demonstruje wysoki poziom ich realizacji we 
wszystkich najważniejszych wymiarach. 
W 2014 r. inspektorzy pracy przeprowadzili 4106 kontroli, w których trakcie sprawdzali 
przestrzeganie przez pracodawców i przedsiębiorców przepisów prawa pracy, w tym 
bezpieczeństwa i higieny pracy. O tym, że poziom przestrzeganie przepisów jest różny, i w tym 
kontekście daleki od oczekiwań, niech świadczy fakt, że ponad 44% z nich zakończyło się 
wszczęciem postępowania wykroczeniowego, co świadczyć może o poważnych naruszeniach 
prawa pracy. W dalszym ciągu poważnymi problemami pozostają nielegalne zatrudnianie, 
naruszanie przepisów o czasie pracy, niewłaściwa jakość lub brak zabezpieczenia pracowników 
przed różnorodnymi zagrożeniami na stanowiskach pracy. Szczególnie temu pierwszemu 
problemowi poświęcaliśmy i poświęcać będziemy w roku 2015 wiele uwagi, działań i sił, bo 
nielegalne zatrudnianie lub też inaczej „praca nierejestrowana” to problem zarówno indywidualny, 
jak i społeczny. Nielegalne zatrudnienie nie jest wyłącznie kwestią strat dla gospodarki narodowej. 
Zatrudnieni nielegalnie pracownicy odczuwają wtórne negatywne konsekwencje, takie jak brak 
dostępu do profilaktycznej ochrony zdrowia, szkoleń bhp, czy informacji o zagrożeniach. 
Doświadczają różnorodnych ograniczeń psychologicznych wynikających z obawy, że mogą ulec 
wypadkowi lub zostać złapani, mogą nie otrzymać wynagrodzenia, a dochodzenie swoich praw 
z tego tytułu będzie trudne lub wręcz niemożliwe. To wszystko ma z kolei wpływ na wydajność 
przedsiębiorstw i na całą gospodarkę. Powoduje nieuczciwą konkurencję względem innych 
przedsiębiorstw, a także niesie długofalowe konsekwencje dla samych świadczących pracę, takie 
jak brak uprawnień emerytalnych lub bardzo niskie świadczenia emerytalne, co prowadzi do 
zwiększenia zagrożenia ubóstwem.  
Warto jednak podkreślić, że coraz więcej podmiotów przystępuje do różnorodnych programów 
prewencyjnych, promocyjnych i informacyjnych lub kontynuuje w nich swój udział. To bez 
wątpienia wyraz dostrzegania przez coraz liczniejsze grono pracodawców i przedsiębiorców prostej 
i oczywistej zależności pomiędzy poziomem bezpieczeństwa pracy, a wydajnością, jakością pracy, 
zaangażowaniem pracowników, ich identyfikacją ze swoim pracodawcą. 
Dziękuję wszystkim pracownikom Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie za ich 
zaangażowanie w realizację zadań i ciągłe doskonalenie samych siebie, metod i narzędzi pracy oraz 
komunikacji. Dziękuję również 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 podnosząc w ten sposób poziom wiedzy, umiejętności, kompetencji wszystkich 
partnerów rynku pracy oraz ogólny poziom kultury pracy, kultury bezpieczeństwa. Dziękuję 
również tym wszystkim pracodawcom i przedsiębiorcom, dla których przestrzeganie przepisów 
prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy to nie priorytet – jako że te mogą się zmieniać 
– ale solidna wartość, która była i pozostaje podstawą do prowadzenia działalności gospodarczej. 



 

Zachęcam wszystkich pozostałych pracodawców i przedsiębiorców do przewartościowania w tym 
zakresie. 
W roku 2015 będziemy starać się być wszędzie tam, gdzie nasza pomoc jest oczekiwana, będziemy 
podejmować wszelkie działania dla rozwiązania palących problemów bez względu na to, czy 
dotyczą one pojedynczej osoby, pracownika, czy też większej grupy zawodowej. 
 
 
 

Marian Szyszko 
Okręgowy Inspektor Pracy 

  



 

 

 
 
 

 
 

 
 

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 2012 
r. poz. 404 ze zmianami oraz z 2014r. poz. 
768). 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; 

• kontrola nad wyrobami wprowadzonymi 
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 
wykonaniu; 

• 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 2014 r. prowadzona 
była w oparciu o harmonogram realizacji 
zadań kontrolnych. Harmonogram 
opracowano na podstawie programu 
działania Państwowej Inspekcji Pracy na 
rok 2014, 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 
2014 zawarto w załączniku nr 1. 
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 W 2014 roku inspektorzy pracy 
Okręgowego Inspektoratu Pracy 
w Szczecinie przeprowadzili w 3554 
podmiotach gospodarczych łącznie 4106 
kontroli, w których pracę świadczyło 131330 
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 dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponowne 
kontrole podmiotów gospodarczych były 
wynikiem skarg składanych przez 
pracowników/ byłych pracowników lub przez 
organizacje związków zawodowych, 
informacji o zagrożeniach, przekazywanych 
przez społeczeństwo i inne urzędy, a także 
zgłoszenia wypadków przy pracy. 
W porównaniu z rokiem 2013 inspektorzy 
pracy przeprowadzili w 2014 roku o 127 
kontroli więcej. 
Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie 
w 2014 roku prowadził szeroko rozumiane 
działania prewencyjne, w tym dotyczące 
programów, umożliwiających małym 
podmiotom gospodarczym samokontrolę 
i dostosowanie firmy do obowiązujących 
przepisów prawa przy wsparciu inspektora 
pracy. Wśród działań prewencyjnych 
i promocyjnych były również szkolenia dla 
pracodawców, partnerów społecznych 
i rolników indywidualnych, konkursy, a także 
działania promujące bezpieczeństwo 
i zagadnienia prawnej ochrony pracy.  
W roku 2014 działaniami prewencyjnymi 
objęto ponad 11000 osób, które 
uczestniczyły w 160 szkoleniach. 
Prowadzono 12 programów prewencyjnych 
oraz 37 konkursów. Ponadto 
przedstawiciele Inspektoratu brali udział 
łącznie w 26 różnego rodzaju imprezach, 
w tym w targach, giełdach i dniach 
otwartych. 
 W 2014 roku wpłynęło 1930 skarg, 
o 207 mniej w stosunku do 2013 roku. 

Badając zagadnienia zgłoszone 
w skargach, przeprowadzono 1 167 kontroli 
(33 % ogółu kontroli). Od kilku lat najwięcej 
skarg dotyczy niewypłacenia lub 
bezpodstawnego obniżenia wynagrodzenia 
za pracę i innych świadczeń związanych ze 
stosunkiem pracy. W roku 2014 problem ten 
podnoszono w 50% skarg (971). 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 (767 
skarg), naruszenie przepisów o czasie 
pracy (215 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 (65 
skarg). Znaczny odsetek (529 skarg) 
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.  
22 % skarg zgłosili pracownicy, a 32,6 % - 
byli pracownicy. Na stałym, dość wysokim 
poziomie odnotowano wpływ skarg 
anonimowych (14,6 %). W 2014 roku 
zmniejszyła się liczba skarg wniesionych 
przez organizacje związkowe (o 20 mniej).  
527 skarg uznano za w pełni zasadne, aż 
475 skarg uznano za bezzasadne, 
częściowo zasadnych było 314 skarg. 
Część skarg dotyczyła niewywiązywania się 
przez jedną ze stron z ustaleń zawartych 
w umowach cywilnoprawnych (np. wypłaty 
należności), dlatego nie można było ustalić 
ich zasadności, albowiem sprawy roszczeń 
wynikających z umów cywilnoprawnych 
można rozstrzygnąć wyłącznie na drodze 
postępowania sądowego. 
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Wykres 1. Problemy najczęściej zgłaszane w skargach. 
 
 
W 2014 roku wpłynęła 1 skarga dotycząca 
dyskryminacji, 1 skarga dotycząca 
molestowania seksualnego oraz 42 skargi 
dotyczących mobbingu, przy czym 
problemy te wskazywano łącznie z innymi 
nieprawidłowościami. Skarżący często nie 
rozróżniali dyskryminacji od mobbingu, 
stosując zamiennie obydwa pojęcia. 
Zjawisko mobbingu jest często utożsamiane 
wyłącznie ze złą atmosferą 
i niezadowoleniem z warunków pracy lub 
wydawaniem przez pracodawcę, albo osoby 
nadzoru średniego poleceń wykonywania 
dodatkowej pracy. Tylko w 7 przypadkach 
badania ankietowe wskazały, że występują 
problemy, które mogą być diagnozowane 
według definicji mobbingu zawartej 
w Kodeksie pracy. W 18 przypadkach 
skargi te okazały się bezzasadne. 
Pracownicy i byli pracownicy zgłaszający 
skargi dotyczące mobbingu, byli 
informowani o możliwości wystąpienia do 

właściwego sądu z powództwem przeciwko 
pracodawcy oraz o wysokości 
gwarantowanego prawem odszkodowania. 
Ważną grupą skarg, ze względu na rolę, 
jaką spełniają organizacje związkowe 
w zakładzie pracy, były wnioski 
o przeprowadzenie kontroli złożone przez 
związki zawodowe. W 2014 roku wpłynęło 
ogółem 26 skarg złożonych przez 
organizacje związkowe. Najliczniejszą 
grupą (17 skarg) były skargi zgłoszone 
przez NSZZ „Solidarność” i Związek 
Nauczycielstwa Polskiego (4 skargi). Zakres 
tematyczny z uwzględnieniem liczby skarg 
zgłaszanych przez organizacje związkowe 
przedstawiał się następująco: stosunek 
pracy (9), czas pracy (9), wynagrodzenia 
(8), zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych (4), dyskryminacja (2). 

W wyniku przeprowadzonych w 2014 
roku kontroli wydano łącznie 13 861 decyzji 
nakazowych, w tym 273 decyzje 
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zobowiązujące do wypłaty wynagrodzeń lub 
innych świadczeń ze stosunku pracy. 
Pozostałe decyzje dotyczyły 
bezpieczeństwa i warunków pracy. Do 
pracodawców w zakresie bhp skierowano 
13588 decyzji pisemnych, 4151 decyzji 
ustnych, a 6 decyzji wpisano do dziennika 
budowy. 
Najwięcej decyzji wydano wobec 
podmiotów prowadzących działalność 
w sektorze budowlanym – 3256 decyzji oraz 
w przetwórstwie przemysłowym - 2488 
decyzji. Ponadto w sektorze handlu 
i napraw wydano 3173 decyzje, a 1153 
decyzje w rolnictwie i leśnictwie. Kontrole 
pasa nadmorskiego zakończyły się 
wydaniem 786 decyzji dla sektora 
zakwaterowania i usług gastronomicznych. 
Liczną grupę stanowiły również decyzje 
wydane w szeroko rozumianej edukacji – 
355. 

Ze względu na istotne zagrożenia 
występujące na stanowiskach pracy 
przeprowadzono w 2014 r. - 19 % (665) 
kontroli w podmiotach wykonujących prace 
budowlane i rozbiórkowe oraz ponad 
14 % (509) kontroli w zakładach 
przetwórstwa przemysłowego. Największym 
obszarem działalności kontrolno - 
nadzorczej był sektor handlu, usług i 
napraw, w którym przeprowadzono ok. 
28 % (981) kontroli. 
Stwierdzone podczas kontroli sytuacje 
bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia  
tysiąca pracowników skutkowały wydaniem 
461 decyzji wstrzymania prac. Natomiast 
stwierdzenie wykonywania prac 
szkodliwych i niebezpiecznych lub 
wzbronionych, albo obsługi urządzeń 
i sprzętu bez kwalifikacji, spowodowało 
wydanie 212 decyzji nakazujących 
skierowanie 350 pracowników do innych 
prac. Dodatkowo, w związku ze 
stwierdzonymi dla pracowników 
zagrożeniami, wynikającymi 
z niewłaściwego stanu technicznego 
maszyn i urządzeń, a w szczególności 
braku osłon zabezpieczających przed 
dostępem do strefy niebezpiecznej 
elementów będących w ruchu, wydano 659 
decyzji nakazujących wstrzymanie 
eksploatacji maszyn i urządzeń. 
W 5 przypadkach decyzje dotyczyły 
ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków 
przy pracy.  

W wyniku kontroli przestrzegania 
przepisów o czasie pracy kierowców 
wydano 30 decyzji administracyjnych 
o nałożeniu kar pieniężnych na łączną 
kwotę 87 550 zł. 
Istotna dla realizacji uprawnień 
pracowniczych jest grupa decyzji 
płacowych, wydawanych w sytuacji, gdy 
roszczenia pracowników są bezsporne, tj. 
naliczone i zatwierdzone do wypłaty. 
W roku 2014 wydano 273 decyzje 
nakazujące wypłatę dla 1623 pracowników 
kwoty 2 944 308 zł. Pracodawcy wykonali 
65 decyzji nakazowych, wypłacając kwotę 
733 826,41 zł, na rzecz 87 pracowników. 
Jednocześnie, już w trakcie kontroli wydano 
polecenia pracodawcom o naliczenie 
i wypłacenie należnych pracownikom 
wynagrodzeń. W wyniku realizacji poleceń, 
pracodawcy wypłacili należności dla 1153 
osób, na łączną kwotę 1 023 338 zł. 
W przypadkach, gdy pracodawcy nie 
naliczyli należnych pracownikom 
wynagrodzeń i innych świadczeń ze 
stosunku pracy, kierowano do nich, zgodnie 
z kompetencją organu, wystąpienia 
zalecające naliczenie i wypłacenie 
należnych kwot. Skierowano w sumie 1253 
wnioski w wystąpieniach dotyczące 
wynagrodzeń i świadczeń ze stosunku 
pracy. Pracodawcy poinformowali o 
wykonaniu 753 wniosków. 

W związku z niewykonaniem przez 59 
pracodawców 166 decyzji nakazowych  
(69 płacowych, 97 z zakresu 
bezpieczeństwa i higieny pracy), 
skierowano 70 upomnień z pouczeniem, iż 
w przypadku niewykonania obowiązków 
ujętych w upomnieniu zostanie wszczęte 
postępowanie egzekucyjne. Po otrzymaniu 
upomnień, pracodawcy wykonali 87 decyzji 
nakazowych (4 płacowe i 83 z zakresu 
bezpieczeństwa i higieny pracy). 
W pozostałych przypadkach wystawiono 16 
tytułów wykonawczych i nałożono 19 
grzywien w celu przymuszenia, na łączną 
kwotę 91800 zł.  
Z powodu nieuiszczenia w zakreślonym 
terminie należności publicznoprawnych 
powstałych w związku z prowadzoną 
egzekucją administracyjną, do naczelników 
urzędów skarbowych skierowano 49 tytułów 
wykonawczych, w celu wyegzekwowania 
należności w łącznej wysokości 94307 zł 
z tytułu:  
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• grzywien w celu przymuszenia w łącznej 
wysokości: 93000 zł; 

• opłat egzekucyjnych, w łącznej 
wysokości: 1156 zł; 

• kosztów upomnień, w łącznej wysokości: 
151,60 zł. 

 
Skierowane przez pracodawców w 2014 
roku skargi do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Szczecinie dotyczyły 
4 decyzji i 2 postanowień Okręgowego 
Inspektora Pracy: 
• w 3 przypadkach – nałożenia kary 

pieniężnej na podstawie ustawy z dnia 
6 września 2001 r. o transporcie 
drogowym (2 skargi zostały oddalone, 
w 1 sprawie nie wydano orzeczenia ); 

• w 1 przypadku – w sprawie nałożenia 
obowiązków z zakresu bezpieczeństwa 
i higieny pracy – skarga została 
odrzucona, z uwagi na nieuzupełnienie 
przez skarżącego braków formalnych 
skargi;  

• w 2 przypadkach – nałożenia grzywny 
w celu przymuszenia – obie sprawy 
zostały zakończone (w pierwszym 
przypadku WSA oddalił skargę, w drugim 
zaś uchylił postanowienia organów 
obydwu instancji); 

Ponadto w 2014 roku Wojewódzki Sąd 
Administracyjny w Szczecinie rozpatrzył 
8 skarg wniesionych przez pracodawców 
w 2013 roku. W 5 przypadkach skargi 
zostały oddalone, w 2 przypadkach skargi 
zostały odrzucone na mocy postanowień, 
w 1 przypadku sąd uchylił decyzje organów 
obydwu instancji.  
W 2014 roku tylko 1 pracodawca wniósł 
skargę kasacyjną do NSA – sprawa w toku. 
Okręgowy Inspektor Pracy w Szczecinie 
w 2014 roku nie wnosił skargi kasacyjnej do 
Naczelnego Sądu Administracyjnego 
w Warszawie. 

W związku ze stwierdzeniem w toku 
kontroli innych naruszeń, niż wymienione 
w m.in. w art. 11 pkt 1-7 ustawy 
o Państwowej Inspekcji Pracy, kierowane 
były wystąpienia o usunięcie stwierdzonych 
nieprawidłowości. W 2014 roku inspektorzy 
pracy skierowali do pracodawców 2 819 
wystąpień zawierających 13 278 wniosków. 
Najliczniejszą grupę stanowiły wnioski 
dotyczące usunięcia nieprawidłowości przy 
nawiązywaniu i rozwiązywaniu stosunku 
pracy (26 % w tym m.in. wnioski dotyczące 

nieprawidłowości w zawartych umowach 
o pracę, informowania pracowników na 
piśmie o ich prawach, nieprawidłowości 
w zakresie wystawiania i doręczania 
świadectw pracy oraz prowadzenia akt 
osobowych pracowników). Drugą grupę 
wniosków stanowiły inne zagadnienia 
z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy 
(17%), trzecią pod względem liczebności – 
przygotowanie pracowników do pracy 
(16%). Ponadto znaczna część wniosków 
dotyczyła czasu pracy (16%) oraz wypłaty 
wynagrodzeń i świadczeń ze stosunku 
pracy (9,5%). 5,5% wniosków dotyczyło 
legalności zatrudnienia, w szczególności 
zgłaszania osób pracujących do 
ubezpieczenia społecznego i terminowego 
opłacania składek na Fundusz Pracy. 
 W roku 2014 inspektorzy pracy wydali 
235 poleceń z zakresu prawnej ochrony 
stosunku pracy. 

W wyniku stwierdzenia 5603 wykroczeń: 
skierowano do sądów 138 wniosków 
o ukaranie (w tym 118 wniosków dotyczyło 
osób winnych wykroczeń przeciw prawom 
pracownika, a 20 wniosków dotyczyło osób 
zarejestrowanych jako bezrobotne 
i jednocześnie świadczących pracę), 711 
osób ukarano mandatami na łączną kwotę 
790 700 zł, a w stosunku do 1 128 osób 
zastosowano środki wychowawcze. Z uwagi 
na fakt, iż środki wychowawcze 
charakteryzują się niską represyjnością, 
stosowane były wobec sprawców mniej 
istotnych wykroczeń, których stopień winy 
był niski lub którzy natychmiast usunęli 
stwierdzone naruszenia. Środki 
wychowawcze były również stosowane 
w przypadku prowadzenia u pracodawcy 
pierwszej kontroli, o ile w jej trakcie 
inspektor pracy nie stwierdził rażących 
naruszeń prawa pracy, w tym 
bezpośrednich zagrożeń dla zdrowia i życia 
pracowników i innych osób. 

W wyniku skierowania wniosków 
o ukaranie do sądu, na dzień 31.12.2014 
roku sądy karne wydały: 1 postanowienie 
o odmowie wszczęcia postępowania, 
1 postanowienie o umorzeniu 
postępowania, 11 zarządzeń o zwrocie 
wniosku do uzupełnienia; 102 wyroki 
nakazowe, w tym: 3 nagany i 99 grzywien 
na łączną kwotę 269150 zł. 
Ponadto, w 7 sprawach zapadły wyroki 
nakładające 7 grzywien na łączną kwotę 
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10500 zł. W 29 sprawach, w których 
inspektorzy pracy skierowali do sądu 
wnioski o ukaranie w 2014 roku, nie zapadły 
żadne rozstrzygnięcia. 

W roku 2014 sądy karne rozstrzygnęły 
77 wniosków o ukaranie kierowanych 
w 2013 roku. Wydano 28 wyroków 
nakazowych o wymierzeniu kar grzywny 
w łącznej wysokości 718 000 zł. W 37 
sprawach wydano wyroki, w tym orzeczono 
kary grzywny na łączną kwotę 52 550 zł, 
w 4 przypadkach odstąpiono od 
wymierzania kary, w 1 sprawie orzeczono 
naganę i w 6 sprawach wydano wyroki 
uniewinniające. Wydano również 
1 postanowienie o umorzeniu 
postępowania. 

Do najczęściej popełnianych przez 
pracodawców wykroczeń w 2014 roku 
należały wykroczenia określone: 
• w art. 283 Kodeksu pracy – 1289 

wykroczeń dotyczących niewłaściwego 
przygotowania pracowników do pracy: 
brak badań profilaktycznych – 426 
wykroczeń, brak szkoleń - 216 
wykroczeń; 794 wykroczenia dotyczące 
procesów technologicznych, w tym 
niewłaściwie zabezpieczonego 
stanowiska pracy przy pracach na 
wysokości – 244 wykroczenia; 473 
wykroczenia dotyczące maszyn 
i urządzeń technicznych, w tym związane 
z rusztowaniami – 128 wykroczeń; 

• w art. 282 Kodeksu pracy - 659 
wykroczeń dotyczących wynagrodzenia 
za pracę, w tym: niewypłacenie lub 
nieterminowe wypłacenie wynagrodzenia 
za pracę – 134 wykroczenia, brak 
wypłaty wynagrodzenia za godziny 
nadliczbowe – 90 wykroczeń, 
niewypłacenie ekwiwalentów pieniężnych 
za niewykorzystane urlopy 
wypoczynkowe – 99 wykroczeń; 

• w art. 281 Kodeksu pracy - 475 
wykroczeń dotyczących czasu pracy, 
w tym: brak ewidencji czasu pracy lub jej 
nierzetelne prowadzenie – 120, 
zatrudnienie powyżej przeciętnie 5 dni 
w tygodniu – 62 wykroczenia, 
nieprawidłowości w stosunkach pracy – 
łącznie 208 wykroczeń; 

• dotyczące legalności zatrudnienia - 439 
wykroczeń. 

Inspektorzy pracy w 2014 roku skierowali 
do Prokuratury 27 zawiadomień 

o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. 
Zachowania, których dotyczyły 
zawiadomienia wyczerpywały znamiona 
określone w następujących przepisach: 
• art. 218 §1 KK (złośliwie lub uporczywie 

naruszanie praw pracownika)  - 3; 
• art. 219 KK (naruszenie przepisów prawa 

o ubezpieczeniach społecznych)  - 4; 
• art. 225 KK (udaremnianie lub 

utrudnianie wykonania czynności 
służbowej) – 11; 

• art. 270 KK (wypełnienie blankietu 
opatrzonego cudzym podpisem, 
niezgodnie z wolą podpisanego i na jego 
szkodę, albo używanie takiego 
dokumentu) – 2; 

• art. 271 KK (poświadczanie nieprawdy, 
co do okoliczności mającej znaczenie 
prawne przez osobę uprawnioną do 
wystawiania dokumentu) – 2; 

•  art. 220 KK (narażenie pracownika na 
niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub 
życia) – 1; 

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

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

• art. 63 UDT (dopuszczenie do 
eksploatacji urządzeń technicznych bez 
otrzymania lub wbrew decyzji organu 
właściwej jednostki Dozoru  
Technicznego) – 1; 

• inne  - 4. 
W części przypadków inspektorzy pracy 
zawiadamiali o naruszeniu jednego 
przepisu prawa karnego, a w części 
o naruszeniu dwóch lub więcej przepisów 
prawa. 

W 15 przypadkach, w wyniku 
zawiadomienia przez inspektorów pracy 
o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, 
zostało wszczęte postępowanie 
przygotowawcze, w 6 przypadkach 
odmówiono wszczęcia postępowania, 
w 7 przypadkach umorzono wszczęte 
postępowanie. Umorzenia postępowań 
następowały w przypadkach uznania przez 
Prokuratora, że zachowanie osoby 
wskazanej w zawiadomieniu nie zawiera 
znamion czynu zabronionego (art. 17 
§ 1 pkt 1 kpk), z powodu braku 
dostatecznego uzasadnienia (art. 17 § 1 pkt 
1 pkt 1 kpk), czy też uznania, że społeczna 
szkodliwość czynu jest znikoma (art. 17 
§ 1 pkt 3 kpk). Niejednokrotnie, Prokuratura 
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wydawała w jednej sprawie po dwa 
postanowienia (np. najpierw o odmowie 
wszczęcia postępowania, a po złożeniu 
zażalenia – o umorzeniu postępowania). 
W 20 przypadkach inspektorzy pracy 
występowali o doręczenie uzasadnienia 
postanowienia, na podstawie art. 325e § 1a 
kpk (odmowa wszczęcia postępowania), 
a w 21 przypadkach, gdy wydano 
postanowienie o umorzeniu postępowania. 
Na postanowienia prokuratorów wniesiono 
do sądów 5 zażaleń. W 1 przypadku dot. 
postanowienia o odmowie wszczęcia 
dochodzenia, 1 o odmowie wszczęcia 
śledztwa, 3 środki zaskarżenia dotyczyły 
postanowień o umorzeniu dochodzeń. 
W wyniku rozpoznania 3 zażaleń sądy: 
• w 1 przypadku nie uwzględniły zażalenia 

(odmowa wszczęcia śledztwa), 
• w 2 sprawach nie zapadło 

rozstrzygnięcie (dot. umorzenia 
dochodzenia). 

W wyniku rozpoznania zawiadomień, 
w roku 2014 prokuratorzy wnieśli 3 akty 
oskarżenia. Jedynie w 1 przypadku sąd 
wydał prawomocne orzeczenie (orzeczono 
grzywnę), pozostałe sprawy pozostają 
w toku. 
 W ramach bieżącej współpracy, 
inspektorzy pracy występowali 
w prowadzonych przez organy ścigania 
postępowaniach zarówno w charakterze 
świadków (40 razy), jak i biegłych.  
Ponadto, w 2014 roku wpłynęło 60 
wniosków o przesłanie do sądów pracy 
dokumentacji z kontroli w związku 
z toczącymi się sprawami z powództwa 
pracowników przeciwko pracodawcom.  
W roku 2014 wpłynęło z organów ścigania 
80 pism, w których przekazano informację 
o podjęciu przez te organy czynności 
w sprawach wypadków. Na wszystkie 
wnioski zostały udzielone odpowiedzi. 
 W celu doskonalenia metod i form 
współdziałania w 2014 roku Okręgowy 
Inspektor Pracy w Szczecinie pięciokrotnie 
spotkał się z przedstawicielami Prokuratury 
Okręgu Szczecińskiego.  
 W 2014 roku wniesiono 9 powództw 
o ustalenie istnienia stosunku pracy, na 
rzecz 9 osób. W 1 przypadku inspektor 
pracy wstąpił do toczącego się 
postępowania za zgodą powoda. Do dnia 
31.12.2014 r. w przed sądami pracy 
zapadły następujące rozstrzygnięcia: 

• ustalenie istnienia stosunku pracy – 
2 powództwa (wyrok nieprawomocny); 

• oddalenie powództwa inspektora pracy - 
2 sprawy (w tym jeden wyrok 
nieprawomocny); 

• zawarcie ugody sądowej – 1 powództwo. 
Inspektorzy pracy, w związku ze 
stwierdzonymi nieprawidłowościami 
dotyczącymi niezgodności rodzaju umowy 
z charakterem świadczonej pracy oraz 
niepotwierdzeniem na piśmie umowy 
o pracę, skierowali do 149 pracodawców 
wystąpienia. Wystąpieniami zostało 
objętych 359 osób. Wobec 222 osób 
wystąpienia zostały zrealizowane, co 
stanowi 62 %. Ponadto, do 34 
pracodawców zostały skierowane w tym 
przedmiocie polecenia, które objęty łącznie 
218 osób. 
Za popełnienie wykroczenia określonego 
w art. 281 pkt 1 Kodeksu pracy, 35 
sprawców zostało ukaranych mandatami, 
na łączną kwotę 39 900 zł. 
Inspektorzy pracy skierowali ponadto, do 
sądów 11 wniosków o ukaranie (wydano 
8 wyroków nakazowych, na kwotę 24 000 
zł). 
Na rynku pracy w dalszym ciągu utrzymuje 
się tendencja, polegająca na zawieraniu 
umów cywilnoprawnych zamiast umów 
o pracę. Taka praktyka stanowi poważne 
naruszenie przepisów prawa pracy, 
w szczególności art. 22 § 1 Kodeksu pracy. 
Na taki stan rzeczy wpływa przede 
wszystkim brak znajomości przepisów 
prawa pracy. Znaczna część zatrudnionych 
nie jest świadoma różnic pomiędzy umową 
o pracę, a umowami cywilnoprawnymi, 
a także skutków prawnych, jakie wywołuje 
zawarcie tych umów oraz nie zna 
uprawnień i obowiązków przysługujących 
ich stronom. Dla osób wykonujących pracę 
w ramach umowy zlecenia, czy też umowy 
o dzieło najistotniejszą sprawą jest 
faktyczne otrzymanie wynagrodzenia za 
wykonaną pracę dlatego godzą się na brak 
uprawnień, jakie przysługują osobom 
zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, 
bowiem najczęściej skupione są wyłącznie 
na stronie ekonomicznej zatrudnienia, 
a zdecydowanie mniejszą wagę przykładają 
do rodzaju zawartej umowy. W czasie 
czynności kontrolnych inspektorzy pracy 
często spotykają się z całkowitym brakiem 
zainteresowania ze strony osób 



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OIP SZCZECIN W ROKU 2014 

- 17 - 

świadczących pracę w ramach umów 
cywilnoprawnych jakimkolwiek działaniem 
inspektora pracy zmierzającym 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 
problemami związanymi z nieterminowością 
wypłaty wynagrodzenia za wykonaną pracę.  
Dotychczasowe doświadczenia związane 
z występowaniem do sądów o ustalenie 
istnienia stosunku pracy oraz publikowane 
orzecznictwo w tym zakresie powodują, że 
inspektorzy pracy korzystają bardzo 
powściągliwie z możliwości wnoszenia 
powództwa o ustalenie istnienia stosunku 
pracy na rzecz pracowników. 
Sądy pracy, rozpatrujące powództwa 
o ustalenie istnienia stosunku pracy 
pomiędzy stronami, które zawarły 
jakąkolwiek umowę cywilnoprawną stosują 
często wykładnię oświadczeń woli 
w oparciu o art. 65 Kodeksu cywilnego, 
zgodnie z którym, w razie wątpliwości, co 
do rodzaju zawartej i wykonywanej przez 
strony umowy, decydujący jest zgodny 
zamiar jej stron. 
Jako najczęstszą przyczynę zawierania 
umów cywilnoprawnych w miejsce umów 
o pracę, należy wskazać chęć ograniczenia 
kosztów prowadzenia działalności 
gospodarczej, gdyż przy tego typu 
umowach pracownicy nie korzystają ani 
z ochrony stosunku pracy, ani z innych 
uprawnień wynikających z prawa pracy. 
Różnice pomiędzy umowami o pracę oraz 
umowami cywilnoprawnymi, 
a w szczególności skutki prawne dla osób 
podejmujących pracę na podstawie umów 
zlecenia i o dzieło były szczególnie 
akcentowane podczas kampanii: ”Na fali 
pierwszej pracy”, skierowanej do 
pracobiorców oraz uczniów i studentów 
podejmujących zatrudnienie, 
w szczególności w pasie nadmorskim. 
Przeprowadzono 336 kontroli w pasie 
nadmorskim. W zakładach, które 
skontrolowano świadczyło pracę 2 390 
osób, w tym 1 074 osoby na podstawie 
umów o pracę oraz 1 316 osób, 
wykonujących inną pracę zarobkową (na 

podstawie zawartych cywilnoprawnych 
umów zlecenia, czy o dzieło). Wśród osób 
zatrudnionych na podstawie umów zlecenia, 
521 osób posiadało status ucznia, w tym 
młodociani a 206 studenta.  
W wyniku czynności kontrolnych wydano 
527 decyzji pisemnych i 225 ustnych, a do 
pracodawców skierowano 883 wnioski 
w 263 wystąpieniach.  
Za stwierdzone 264 wykroczenia 
mandatami ukarano 14 osób, na łączną 
kwotę 14000 zł. Skierowano 6 wniosków 
o ukaranie do sądu i 1 zawiadomienie do 
prokuratury. Ponadto, za stwierdzone 
naruszenia mniejszej wagi w stosunku do 
89 osób zastosowano środki oddziaływania 
wychowawczego.  
 
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 
roku po poradę zgłosiło się łącznie 17290 
osób, w tym: pracownicy (63,5 %) - 10995 
osób, pracodawcy – (19,5 %) – 3396 osób, 
pozostali (17 %) – 2899 osób (strony umów 
cywilnoprawnych, osoby ubiegające się 
o zatrudnienie, służby kadrowe, pracownicy 
nadzoru, przedstawicie związków 
zawodowych, pracownicy służby bhp, 
społeczni inspektorzy pracy, posłowie 
i radni oraz rolnicy). 
W 2014 roku analogicznie, 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 udzielane osobiście – 5077 co 
stanowi 29%, telefonicznie – 11614, co 
stanowi 67 %, pisemnie, w tym także drogą 
elektroniczną – 599, co stanowi 4% 
udzielonych porad). 
Dodatkowo, w dalszym ciągu Okręgowy 
Inspektorat Pracy w Szczecinie wychodząc 
naprzeciw potrzebom zainteresowanych, 
udzielał porad prawnych w wyznaczonych 
miejscowościach województwa 
zachodniopomorskiego, tj. w siedzibach 
Urzędów Miast i Gmin; w Pyrzycach, 
Goleniowie, w Gryfinie, w Starostwie 
Powiatowym w Myśliborzu oraz w siedzibie 
Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” 
w Kołobrzegu, NSZZ „Solidarność” i OPZZ 
w Szczecinku, w Biurze OPZZ 
w Białogardzie, w Podregionie NSZZ 
„Solidarność 80” w Stargardzie 
Szczecińskim, w siedzibie Powiatowego 
Urzędu Pracy w Świnoujściu oraz 
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w siedzibie Domu Kultury w Choszcznie, 
a także podczas organizowanych imprez 
targowych. Ponadto porady udzielane były 
na bieżąco w kontrolowanych przez 
inspektorów pracy zakładach pracy. 
W 2014 roku udzielono 17419 porad, w tym 
1229 porad technicznych i 16190 porad 
prawnych. W celu uzyskania porady, w 
2014 roku, zgłosiło się 87 osób 
reprezentujących różne związki zawodowe. 
70 porad zostało udzielonych w formie 
ustnej, natomiast w 17 przypadkach związki 
zawodowe wystąpiły z zapytaniem na 
piśmie, powyższe zapytania skierowały: 
• 4 - związki zawodowe pracowników 

różnych zakładów pracy, 

• 7 - związki zawodowe NSZZ 
„Solidarność”, 

• 4 - Związek Nauczycielstwa Polskiego, 
• 2 - Związek Zawodowy „Solidarność 80”. 
W omawianym okresie udzielono łącznie 49 
porad związanych z dyskryminacją i 109 
porad, których tematem był mobbing. 
W znacznej większości były to porady 
udzielone ustnie lub drogą telefoniczną. 
Z wnioskiem o poradę pisemną w zakresie 
mobbingu zwróciło się 10 osób, natomiast 
w zakresie dyskryminacji tylko 4. Nie 
odnotowano pisemnych zgłoszeń 
dotyczących molestowania. 

 
 

 
 
Wykres 2. Tematyka porad prawnych. 
 
 
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 
roku do Okręgowego Inspektoratu Pracy 
w Szczecinie wpłynęło ogółem 61 wniosków 
do rejestru zakładowych układów 
zbiorowych pracy, w tym: 
• 3 wnioski o rejestrację zakładowego 

układu zbiorowego pracy, 
• 37 wniosków o rejestrację protokołów 

dodatkowych do układu, 
• 21 wniosków o wpis do rejestru 

informacji dotyczących układów. 
Wnioski o wpis informacji dotyczyły 
w 5 przypadkach – wypowiedzenia układu, 
w 1 przypadku – rozwiązania organizacji 
związkowej, w 2 przypadkach zawieszenia 
stosowania układu, w 1 przypadku – 
odstąpienia od stosowania układu, a w 13 - 
zmiany nazwy pracodawcy. 

Okręgowy Inspektor Pracy odmówił 
rozpatrzenia 1 wniosku, który dotyczył 
zawieszenia stosowania układu. 
Przyczyną odmowy rejestracji wniosku było 
podpisanie porozumienia o zawieszeniu - 
w imieniu związków zawodowych, przez 
osoby nieuprawnione. 
Odmówiono rejestracji 1 protokołu 
dodatkowego podpisanego przez związek 
zawodowy, który nie miał statusu strony 
układu, z pominięciem organizacji 
związkowej, będącej stroną tego układu. 
 W roku 2014 zarejestrowano ogółem: 
1 zakładowy układ zbiorowy pracy zawarty, 
po rozwiązaniu poprzedniego układu, 38 
protokołów dodatkowych do układu, 20 
informacji dotyczących układów. 
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Informacje wpisane do rejestru dotyczyły: 
4 - wypowiedzenia układu, 1 - rozwiązania 
organizacji związkowej, 1 - zawieszenia 
stosowania układu, 14 - zmiany nazwy lub 
adresu pracodawcy/ organizacji 
związkowej. 

W roku 2014 udzielono ogółem ponad 
50 porad z zakresu prawa układowego. 
Porady prawne z zakresu prawa 
układowego były udzielane telefonicznie 
oraz podczas spotkań z pracodawcami 
i przedstawicielami zakładowych 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. Pytania 
dotyczyły również dokumentów 
wymaganych do złożenia wniosku o wpis do 
rejestru informacji dotyczącej układu. 
Podczas 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 jest 
skrócenie okresu rejestracji układów/ 
protokołów, gdyż strony zmieniały 
sprzeczne postanowienia bez konieczności 
odmowy rejestracji protokołu, bądź układu. 
W wielu przypadkach strony przed 
złożeniem wniosku o rejestrację, zwracały 
się z prośbą o wyrażenie opinii, czy 
proponowane uregulowania są zgodne 
z obowiązującymi przepisami prawa. 
Do Okręgowego Inspektoratu Pracy 
w Szczecinie w okresie od 01.01.2014 roku 
do 31.12.2014 roku wpłynęło 7 zgłoszeń 
dotyczących sporów zbiorowych. 
Zgłoszenia sporów zbiorowych miały 
miejsce na skutek przedstawienia 
pracodawcom przez związki zawodowe 20 
żądań. Jedynie 5 żądań zgłoszonych 
pracodawcom przez organizacje związkowe 
było objętych zakresem działania PIP. 
W związku ze zgłoszeniem sporu 
zbiorowego przeprowadzono 2 kontrole. 
Zdecydowana większość żądań organizacji 
związkowych zgłoszonych w sporach 
zbiorowych nie była objęta zakresem 
działania Państwowej Inspekcji Pracy. 

Należały do nich wnioski o wzrost 
wynagrodzeń, czy podwyższenie funduszu 
wynagrodzeń. 
W 2014 r wpłynęły 2 informacje 
o zakończeniu sporu zbiorowego (w tym 
jeden spór z 2011 r.).  
W 2014 roku nie wpłynął żaden wniosek 
o wydanie zezwolenia na wykonywanie 
pracy lub innych zajęć zarobkowych przez 
dziecko, które nie ukończyło 16 roku życia.  
W 2014 roku armatorzy zwrócili się 
z 7 wnioskami o dopuszczenie statków 
śródlądowych do eksploatacji pod 
względem bhp. Wydano 5 orzeczeń 
o dopuszczeniu statku do eksploatacji oraz 
2 decyzje negatywne w tym zakresie 
(dotyczyły łodzi motorowych).  
Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie 
przeprowadzał kontrole związane 
z opiniowaniem wniosków w sprawie 
wydania zgody na wyłącznie elektryczne 
oświetlenie pomieszczeń stałej pracy lub na 
ich zlokalizowanie poniżej poziomu terenu. 
Złożono 31 wniosków o zastosowanie 
wyłącznie oświetlenia elektrycznego. 
Pozytywnie zaopiniowano 12 spraw. W 18 
przypadkach wyrażono opinię, że nie 
zostały spełnione przesłanki do 
prowadzenia postępowań w sprawie 
udzielenia zgody (nie zachodziła 
konieczność zastosowania wyłącznie 
oświetlenia sztucznego lub wniosek nie 
dotyczył pomieszczeń produkcyjnych stałej 
pracy). 1 sprawę zaopiniowano negatywnie 
(pomieszczenie handlowe zlokalizowane 
w piwnicy). 
Ponadto złożono 65 wniosków o wyrażenie 
zgody na usytuowanie pomieszczeń stałej 
pracy poniżej poziomu otaczającego terenu. 
Pozytywną opinię wyrażono wobec 45 
wniosków, 20 spraw zostało rozpatrzonych 
negatywnie, albowiem nie zostały spełnione 
przesłanki do prowadzenia postępowania, 
ponieważ wnioski nie dotyczyły 
pomieszczeń stałej pracy.  
 W 2014 roku skierowano 4 wnioski do 
ZUS o podwyższenie składki wypadkowej 
na ubezpieczenie społeczne o 100 %, 
w myśl art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 30 
października 2002 r. o ubezpieczeniu 
społecznym z tytułu wypadków przy pracy 
i chorób zawodowych. 
Ze względu na fakt, iż składka może być 
podwyższona wyłącznie o 100%, w ocenie 
inspektorów pracy naruszenia przepisów 
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o ochronie zdrowia i życia muszą mieć 
charakter szczególnie rażący. We 
wszystkich przypadkach wnioski były 
uzasadnione utrzymującym się stanem 
zagrożenia życia i zdrowia pracowników 
oraz nie realizowaniem wydanych przez 
inspektorów pracy środków prawnych. 
Zgodnie z przyjętym trybem, wynikającym, 
m.in. z porozumienia zawartego pomiędzy 
Głównym Inspektorem Pracy 
a Prokuratorem Generalnym na szczeblu 
regionalnym odbywała się współpraca 
z Prokuraturą i Policją. 
Dla skuteczniejszego działania organów 
wymieniano informacje o prowadzonych 
postępowaniach i przygotowywanych przez 
inspektorów pracy zawiadomieniach. W tym 
celu Okręgowy Inspektor Pracy spotkał się 
z Prokuratorem Okręgowym w Szczecinie 
oraz Prokuratorem Okręgowym 
w Koszalinie, a także odbyło się robocze 
spotkanie z przedstawicielami Prokuratury 
Rejonowej Szczecin Zachód i Szczecin 
Śródmieście. 
Podobne, robocze spotkania miały miejsce 
w 2014 r. z przedstawicielami Policji, m.in. 
Naczelnikiem Wydziału PG KW Policji 
w Szczecinie, Komendantem Miejskim 
Policji w Szczecinie. 
W oparciu o „Porozumienie 
o współdziałaniu w zakresie zwalczania 
przestępczości zorganizowanej z obszaru 
relacji handlowych i finansowych między RP 
a krajami azjatyckimi”, zawarte w dniu 
17.02.2004 r. pomiędzy Generalnym 
Inspektorem Kontroli Skarbowej, 
Generalnym Inspektorem Informacji 
Finansowej, Szefem Służby Celnej, Szefem 
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 
Komendantem Głównym Straży Granicznej 
oraz Komendantem Głównym Policji, w roku 
2014 odbyły się 3 spotkania 
z przedstawicielami Centralnego Biura 
Śledczego.  

W roku 2014 odbyło się 21 spotkań 
inspektora pracy z kierownikami 
i funkcjonariuszami, zatrudnionymi 
w Grupach do Spraw Cudzoziemców 
Placówek Straży Granicznej w Szczecinie 
i w Świnoujściu. W ich trakcie ustalono 
jednolite ramy postępowania podczas 
kontroli legalności cudzoziemców 
zatrudnionych i wykonujących pracę na 
innej podstawie, niż stosunek pracy. 
Omawiano podstawy prawne kierowanych 

do sądów wniosków o ukaranie w sprawach 
o zatrudnianie i powierzanie pracy 
cudzoziemcom. 
W roku 2014 kontynuowano współpracę 
z partnerami społecznymi, w tym 
ponadzakładowymi organizacjami związków 
zawodowych oraz społeczną inspekcją 
pracy działającą w zakładach pracy ziemi 
szczecińskiej i koszalińskiej.  
Okręgowy Inspektor Pracy zapraszał 
przedstawicieli organizacji związkowych na 
spotkania do siedziby OIP. Odbyły się 
spotkania z przedstawicielami 
następujących organizacji związkowych: 
p. Mieczysławem Jurkiem – 
Przewodniczącym ZR NSZZ „Solidarność”, 
p. Wojciechem Osmanem – 
Przewodniczącym ZR 
Zachodniopomorskiego NSZZ „Solidarność 
80” w Szczecinie, p. Grzegorzem Durskim 
KNSZZ „Solidarność 80”. Ponadto, 
Okręgowy Inspektor Pracy w Szczecinie 
wziął udział w posiedzeniu 
Zachodniopomorskiej Rady OPZZ 
w Chociwlu. 
Działalność kontrolno-nadzorcza, oraz 
prewencyjno-promocyjna prowadzona przez 
Państwową Inspekcję Pracy, obejmująca 
obszar ochrony życia i zdrowia 
pracowników oraz przestrzegania 
praworządności w stosunkach pracy 
wpisuje się również w kompetencje innych 
organów kontroli państwowej, a także 
działalność instytucji i stowarzyszeń. Dla 
pełniejszej realizacji założonych celów, 
niezbędna jest współpraca z partnerami na 
szczeblu regionalnym. 
W 2014 roku w siedzibie okręgu odbyło się 
spotkanie członków Zachodniopomorskiej 
Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy 
w Budownictwie przy Okręgowym 
Inspektorze Pracy w Szczecinie. Podczas 
spotkania omawiano podjęte działania 
prewencyjne i kontrolno – nadzorcze 
w sektorze budownictwa.  
Okręgowy Inspektor Pracy spotkał się 
z prof. Czesławem Plewką oraz 
dr Wojciechem Oleszakiem z Wyższej 
Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie. 
W spotkaniu uczestniczyli także p. Ireneusz 
Furmański Prezes Stowarzyszenia 
Inżynierów i Techników Komunikacji oraz p. 
Adam Chodyniecki ze Szczecińskiego 
Oddziału Stowarzyszenia Służb BHP. 
Spotkania poświęcone były wybranym 
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aspektom merytorycznym i organizacyjnym, 
związanym ze współorganizowaną przez 
OIP Szczecin II Wojewódzką Konferencją 
BHP pn. „Profesjonalne zarządzanie 
bezpieczeństwem pracy”. 
Ponadto, w 2014 r. odbyły się spotkania 
Okręgowego Inspektora Pracy z Senator 
Grażyną Sztark, Zachodniopomorskim 
Państwowym Wojewódzkim Inspektorem 
Sanitarnym, Dyrektorem Oddziału ZUS 
w Szczecinie, Zachodniopomorskim 
Wojewódzkim Inspektorem Inspekcji 
Handlowej, Zachodniopomorskim 
Wojewódzkim Inspektorem Ochrony 
Środowiska, Wicewojewodą 
Zachodniopomorskim, Dyrektorem PUP 
w Szczecinie, Naczelnikiem II Urzędu 
Skarbowego w Szczecinie, Prezesem Izby 
Rzemieślniczej Małej i Średniej 
Przedsiębiorczości, Dyrektorem Izby Celnej 
w Szczecinie, Komendantem Chorągwi 
Zachodniopomorskiej ZHP, Prezesem 
Stowarzyszenia Elektryków Polskich, 
Dziekanem Wydziału WIET Akademii 
Morskiej w Szczecinie, Prodziekanem 
Wydziału ds. Nauki Politechniki 
Koszalińskiej, Dyrektorem Koszalińskiej 
Izby Przemysłowo-Handlowej,  
 W roku 2014 Okręgowy Inspektorat 
Pracy w Szczecinie podejmował działania 
regionalne w zakresie współpracy 
międzynarodowej. 
W ramach programu wymiany inspektorów 
pracy SLIC, we wrześniu 2014 r. 
przedstawiciel Okręgowego Inspektoratu 
Pracy w Szczecinie przebywał w Turku, 
stolicy regionu południowo-zachodniego 
Finlandii. Natomiast, w październiku 2014 r. 
inspektor fińskiej Inspekcji Pracy odbywał 
wizytę studyjną w Szczecinie. 
Regionalna współpraca przygraniczna 
organizowana cyklicznie przez Marszałka 
Województwa Zachodniopomorskiego 
i Premiera Landu Meklemburgii Pomorza 
Przedniego, zaowocowała udziałem 
Okręgowego Inspektora Pracy w Szczecinie 
w spotkaniu w Greisfwaldzie. Tematem 
spotkania były problemy służby zdrowia. 
 We wrześniu 2014 r., w Okręgowym 
Inspektoracie Pracy w Szczecinie odbyło 
się spotkanie 6 członków Grupy Roboczej 
NOMAD. W trakcie spotkania pracowano 
w szczególności nad przewodnikiem 
dotyczącym hałasu maszynowego 
adresowanym do producentów maszyn. 

 W dniu 7.10.2014 r., w Berlinie, 
Okręgowy Inspektor Pracy w Szczecinie 
spotkał się z p. Nicolaasem Olie 
Dyrektorem Zarządzającym PROSAFE. 
Celem spotkania było omówienie 
możliwości zaangażowania Prosafe 
w projekt z zakresu nadzoru rynku, 
przygotowywany przez ADCO MD. 
Omawiano możliwości finansowania 
z funduszy unijnych projektów z zakresu 
nadzoru rynku. 
 W dniu 8.10.2014 r. w siedzibie 
Okręgowego Inspektoratu Pracy 
w Krakowie odbyło się spotkanie 
przedstawicieli 7 krajów UE, w którym 
uczestniczył p. Marian Szyszko Okręgowy 
Inspektor Pracy w Szczecinie. Spotkanie 
poświęcone było zagadnieniom 
funkcjonowania systemu ICSMS, nowego 
oprogramowania obejmującego m.in. 
znacznie szerszy zakres informacji 
rejestrowanych w systemie. 
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WYPADKI PRZY PRACY 

I CHOROBY ZAWODOWE. 
 
 
 
 

 



 

 

 
3.1. BADANIE OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKÓW PRZY PRACY. 
 
 
 Celem kontroli realizowanych przez 
inspektorów pracy było zbadanie 
okoliczności i przyczyn zgłoszonych 
wypadków przy pracy, jakie wydarzyły się 
u pracodawców na terenie województwa 
zachodniopomorskiego. W szczególności 
wypadków ze skutkiem śmiertelnym 
i ciężkim oraz wypadków zbiorowych, 
o których pracodawcy powinni powiadomić 
właściwego okręgowego inspektora pracy 
i prokuratora. Sprawdzano także 
poprawność stosowania przez 
pracodawców środków profilaktycznych 
zapobiegających wypadkom. 
Podczas kontroli ustalano, 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. 
 
Zgłaszanie wypadków. 
W roku 2014 do Okręgowego Inspektoratu 
Pracy w Szczecinie zgłoszono 245 
wypadków i zdarzeń potencjalnie 
wypadkowych, w których poszkodowanych 
zostało 317 osób. Zgłoszono o 60 zdarzeń 
więcej, niż w roku 2013 oraz o 92 
wydarzenia więcej, niż w roku 2012. Liczba 
poszkodowanych w zgłoszonych 
wypadkach, także wzrosła. Była większa 
o 101 niż w roku 2013 i o 143 większa, niż 
w roku 2012. 
 

 

 
 
Wykres 3. Liczba wypadków zgłoszonych do OIP w Szczecinie w latach 2012-2014. 
 
 
W roku 2014 odnotowano także wzrost 
liczby zgłoszonych wypadków śmiertelnych 
z 32 w roku 2013, do 44 w roku 2014 

i wzrost zgłoszonych wypadków zbiorowych 
- z 19 w roku 2013, do 28 w roku 2014. 
Liczba zgłoszonych wypadków ciężkich 

38 32 40

59 67
67

20 19
28

35

65

107

1

2

3

0

50

100

150

200

250

300

2012 2013 2014

Bezurazowe

Wypadki lekkie

Wypadki zbiorowe

Wypadki ciężkie

Wypadki śmiertelne



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OIP SZCZECIN W ROKU 2014 

- 25 - 

utrzymała się w na tym samym poziomie, co 
w roku 2013. 
Przy ocenie skali wzrostu ogólnej liczby 
zgłoszonych wypadków należy zauważyć, 
że wynika on: z większej liczby zgłoszonych 
wypadków lekkich (wzrost o 42 w stosunku 
do roku 2013); zwiększenia liczby 
zgłoszonych wypadków komunikacyjnych z 
19 do 22 w stosunku do roku 2013; ze 
wzrostu o 1 zgłoszonych tzw. nagłych 
przypadków medycznych (zawały mięśnia 
sercowego, udary). 
Wśród zgłoszonych wypadków 
śmiertelnych, 12 dotyczyło nagłych 
przypadków medycznych, 8 wypadków 
komunikacyjnych. 
Wzrost zgłaszanych wypadków lekkich 
wynika z dobrze układającej się współpracy 
z Policją i Prokuraturą. Policja w roku 2014 
zgłosiła 155 wypadków, w tym 97 
zakwalifikowanych, jako lekkie (w 2013 roku 
107 wypadków w tym 61 lekkich).  
 
Zgłoszenia wypadków w roku 2014 
dotyczyły: 
• 44 wypadków śmiertelnych, w tym 

4 zbiorowych; 
• 67 wypadków ciężkich; 
• 28 wypadków zbiorowych, 
• 107 wypadków lekkich, 
• 3 wydarzeń potencjalnie wypadkowych. 
Informacje o zdarzeniach uzyskiwane były 
od: 
• Policji – 155 tj. (63,3 %); 
• pracodawców – 77 (31,4 %); 
• inspektorów pracy podczas kontroli – 

6 (2,6 %); 
• z innych źródeł – 2 (m.in. ze skarg) - 

(0,8 %); 
• innego OIP – 2 (0,8 %); 
• od Prokuratury – 1 niezgłoszony przez 

pracodawcę (0,4 %); 
• poszkodowanego – 1 (0,4 %); 
• mediów – 1 (0,4 %). 

Pracodawcy w 6 przypadkach nie dopełnili 
obowiązku niezwłocznego powiadomienia 
Okręgowego Inspektora Pracy w Szczecinie 
o zaistniałych wypadkach, podlegających 
obowiązkowi zgłoszenia.  
Po wstępnym rozpoznaniu zdarzenia, 
odstąpiono od badania 121 wypadków, 
w tym: 
• 22 zdarzeń ze skutkiem śmiertelnym. 

w tym: 11 tzw. nagłych przypadków 
medycznych (zawał serca, niewydolność 
krążeniowo-oddechowa), 8 wypadków 
komunikacyjnych, 2 wypadków 
przedsiębiorców, 1 wypadku 
traktowanego na równi z wypadkiem przy 
pracy, w podróży służbowej; 

• 11 wydarzeń ze skutkiem ciężkim, w tym 
4 nagłych przypadków medycznych, 
2 wydarzeń komunikacyjnych, 
4 wypadków samych pracodawców lub 
przedsiębiorców, 1 wypadku 
traktowanego na równi z wypadkiem przy 
pracy;  

• 15 wypadków zbiorowych: w tym 
14 wypadków drogowych, 1 wypadku 
w firmie zajmującej się ochroną mienia 
i osób, do którego doszło podczas 
interwencji w związku z zakłóceniem 
porządku. 

 
Wypadki zbadane. 
W roku 2014 zbadano 112 wypadków, 
w tym 3 wydarzenia potencjalnie 
wypadkowe i 7 wydarzeń wypadkowych, 
którym uległy osoby niepodlegające 
ubezpieczeniu wypadkowemu. Łącznie 
w zbadanych wypadkach poszkodowanych 
zostało 158 osób. 
Liczba wypadków zbadanych w roku 2014, 
w stosunku do roku 2013 zwiększyła się 
(w roku 2013 zbadano 101 wypadków, 
którym uległo 102 poszkodowanych). 
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Wykres 4. Zestawienie zbadanych wypadków przy pracy i osób poszkodowanych w latach 

2012-2014. 
 
Pod względem liczby poszkodowanych 
w roku 2014 dominowały 3 sekcje 
gospodarki narodowej: przetwórstwo 
przemysłowe, budownictwo i ochrona 

zdrowia. Zdecydowanie mniejszą liczbę 
poszkodowanych zanotowano w sektorach: 
handlu i napraw, transportu i składowania 
oraz rolnictwa i leśnictwa. 

 
 2012 2013 2014 

Przetwórstwo przemysłowe 17 38 45 
Budownictwo 36 27 36 
Ochrona zdrowia 3 2 33 
Handel i naprawy 4 2 11 
Transport i składowanie 10 12 9 
Rolnictwo i leśnictwo 14 8 9 
Zakwaterowanie i usł. gastronom.  0 0 4 
Zaopatrywanie w wodę 0 0 4 
Obsługa nieruchomości 2 2 3 
Administracja publiczna 2 1 3 
Edukacja 1 1 1 

 
Tabela 1. Liczba poszkodowanych w wypadkach zbadanych przez OIP w Szczecinie 

w latach 2012 – 2014, według sekcji gospodarki narodowej. 
 
Największy wzrost liczby poszkodowanych 
odnotowano w ochronie zdrowia z 2 w roku 
2013 do 33 w roku 2014, co stanowi 
przyrost o 1550 %. Jednakże, jest to 
związane z jednym wypadkiem zbiorowym, 
który wydarzył się w szpitalu powiatowym. 
Podczas obsługi instalacji uzdatniania wody 

do basenu rehabilitacyjnego szpitala, 
wykonywanej przez pracownika firmy 
zewnętrznej, doszło do uwolnienia 
substancji chemicznej, która spowodowała 
u 33 pracowników szpitala lekkie urazy, 
charakterystyczne dla narażenia na pary 
chlorowodoru, tj. złe samopoczucie, zawroty 
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głowy, kaszel, pieczenie dróg 
oddechowych, trudności w oddychaniu.  
Wysoki procentowo wzrost liczby 
poszkodowanych w wypadkach należy 
podobnie tłumaczyć w przypadku sekcji 
handel i naprawy, gdzie liczba 
poszkodowanych w stosunku do roku 
poprzedniego wzrosła z 2 do 11, co stanowi 
450 %. W sekcji tej wydarzyło się 
6 wypadków przy pracy, w tym jeden 
zbiorowy, w wyniku rozlania 
niezidentyfikowanej substancji chemicznej 
w sklepie spożywczym przez osobę trzecią. 
W wyniku zdarzenia lekko poszkodowanych 
zostało 6 pracowników sklepu. Tym nie 
mniej, w branży tej nastąpił wzrost 
wypadkowości. 
Wzrost o 33 % liczby poszkodowanych 
odnotowano także w sekcji budownictwo - 
z 27 w roku 2013, do 36 w roku 2014. Przy 
czym należy zauważyć, że w sekcji 

budownictwo w roku poprzednim, tj. 2013 
odnotowano wyraźny spadek liczby 
poszkodowanych, natomiast w roku 2014 
liczba poszkodowanych powróciła do stanu 
z roku 2012. W ocenie inspektorów pracy 
było to spowodowane wahaniem 
koniunktury w budownictwie. W roku 2014 
liczba realizowanych inwestycji wzrosła, 
a bezpieczeństwo pracy w budownictwie 
nadal jest na poziomie niezadawalającym. 
W ostatnich trzech latach zauważalny jest 
wzrost liczby poszkodowanych 
w przetwórstwie przemysłowym - wzrost 
o 18 % w stosunku do roku 2013 i o 164 % 
w stosunku do roku 2012.  
Znaczący, 25 % spadek liczby 
poszkodowanych, odnotowano w sekcji 
transport i składowanie. 
W pozostałych sekcjach gospodarki 
narodowej liczba poszkodowanych 
utrzymała się na tym samym poziomie. 

 

 
 
Wykres 5. Poszkodowani w wypadkach zbadanych w OIP w Szczecinie w latach 2012-2014 

w niektórych działach gospodarki narodowej. 
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Szczegółowe dane o poszkodowanych 
w działach gospodarki narodowej, 
wskazują, że przy robotach budowlanych 
związanych ze wznoszeniem budynków 
nastąpił znaczny wzrost - z 7 w roku 2013, 
do 14 poszkodowanych w roku 2014. 
Wzrost liczby poszkodowanych 
w zbadanych przez inspektorów pracy 
wypadkach odnotowano, także w dziale 
produkcji metalowych wyrobów gotowych 
z wyłączeniem maszyn i urządzeń - z 4 do 
7 oraz w produkcji artykułów spożywczych: 
z 2 do 6. Ponadto odnotowano 4 wypadki 
i 5 poszkodowanych w dziale produkcji 
chemikaliów i wyrobów chemicznych, gdzie 
w okresie dwóch poprzednich lat nie 
odnotowano wypadków śmiertelnych, 
ciężkich lub zbiorowych, których badaniem 
zajmuje się Państwowa Inspekcja Pracy. 
W okresie trzech ostatnich lat nadal 
najwyższy poziom liczby poszkodowanych 
w zbadanych wypadkach przy pracy 
utrzymuje się w działach, tj.: produkcja 
wyrobów z drewna, roboty budowlane 
specjalistyczne, roboty budowlane 
związane ze wznoszeniem budynków. 

Przyczyny wypadków. 
 Analiza przyczyn wypadków zbadanych 
w roku 2014, w stosunku do lat ubiegłych, 
wykazuje wzrost przyczyn leżących po 
stronie organizacyjnej i technicznej oraz 
zmniejszenie liczby przyczyn wynikających 
z zachowań ludzkich. Najwięcej 
stwierdzonych przez inspektorów pracy 
nieprawidłowości dotyczyło organizacji 
pracy i nadzoru. 
Błędy popełniane w zakładach pracy, które 
doprowadziły do zdarzeń wynikały zarówno 
z ogólnej organizacji pracy, jak i organizacji 
samego stanowiska.  
 W roku 2014 stwierdzono w zbadanych 
wypadkach: 
- 288 przyczyn organizacyjnych- 53,8 %; 
- 168 przyczyn leżących po stronie 

ludzkiej - 31,4 %; 
- 79 przyczyn technicznych- 14,77 %. 
 
Zestawienie przyczyn wypadków ustalonych 
przez inspektorów pracy w latach 2012-
2014 przedstawiono na poniższym 
wykresie.

 
 

 
 
Wykres 6. Zestawienie przyczyn wypadków ustalonych przez inspektorów pracy 

OIP Szczecin w latach 2012-2014. 
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Wśród przyczyn organizacyjnych dominują: 
• niewłaściwa ogólna organizacja pracy- 

232 (80,6 %), w tym w szczególności: 
 36 (15,5 %) - brak nadzoru, 
 34 (14,7 %) - brak instrukcji 

prowadzenia procesu 
technologicznego, 

 20 (8,6 %) - tolerowanie przez osoby 
sprawujące nadzór, odstępstw od 
przepisów i zasad bhp, 

 20 (8,6 %) - brak instrukcji obsługi 
maszyn i urządzeń, 

 15 (6,5 %) - nieprzeprowadzenie 
instruktażu stanowiskowego, 

 12 (5,2 %) - brak wymaganych 
uprawnień kwalifikacyjnych, 

 11 (4,7 %) - niewłaściwa koordynacja 
prac zbiorowych; 

• niewłaściwa organizacja stanowiska 
pracy- 38 (13,2 %), w tym 
w szczególności: 
 10 (26,3 %) – brak lub niewłaściwe 

środki ochrony zbiorowej, 
 9 (23,7 %) – brak środków ochrony 

indywidualnej, 
 4 (10,5 %) – nieodpowiednie przejścia 

lub dojścia do stanowisk pracy, 
 3 (7,9 %) – niewłaściwy dobór 

środków ochrony indywidualnej, 
 3 (7,9 %) – niewłaściwe usytuowanie 

maszyn i urządzeń na stanowisku 
pracy. 

Wśród przyczyn ludzkich przeważały: 
• nieprawidłowe zachowanie się 

pracownika – 64 (38,1 %), w tym, 
spowodowane: 
 12 (18,8 %) – zaskoczeniem 

niespodziewanym wydarzeniem, 
 11 (17,2 %) - nieznajomością 

zagrożenia, 
 11 (17,2 %) – lekceważeniem 

zagrożenia, brawurą, 
 10 (15,6 %) – niedostateczną 

koncentracją uwagi na wykonywanych 
czynnościach, 

 9 (14,1 %) lekceważeniem zasad 
i przepisów bhp; 

• niewłaściwe samowolne zachowanie się 
pracownika - 45 (26,8 %), w tym: 
 11 (24,4 %) - wykonywanie pracy bez 

usunięcia zagrożenia, 
 10 (22,2 %) - niewłaściwe operowanie 

kończynami w strefie zagrożenia, 

 9 (20 %) – wejście, wjechanie 
w obszar zagrożony bez upewnienia 
się, czy nie ma zagrożenia; 

• niewłaściwe posługiwanie się czynnikiem 
materialnym przez poszkodowanego – 
28 (16,7 %); 

• 15 (8,9 %) nieprawidłowości 
w stosowaniu sprzętu ochronnego przez 
pracownika; 

• niewłaściwy stan psychofizyczny 
pracownika, niezapewniający 
bezpiecznego wykonywania pracy – 
7 (4,2 %), w tym 5 (71,4 % z 7) 
spowodowany spożyciem alkoholu. 

Wśród przyczyn technicznych dominowały: 
• brak urządzeń zabezpieczających – 24 

(30,4 %); 
• niewłaściwe konstrukcje urządzeń 

zabezpieczających – 16 (20,3 %); 
• zastosowanie materiałów o innych 

właściwościach, niż wymagane – 
8 (10,1 %). 

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

poziom - 25 (22,3 %); 
• utraty kontroli nad maszyną – 13 

(11,6 %); 
• innego odchylenia od normalnego 

przebiegu pracy – 11 (9,8 %); 
• uszkodzenia, rozerwania czynnika 

materialnego, tworzącego odłamki – 
6 (5,4 %); 

• utraty kontroli nad środkami transportu – 
6 (5,4 %); 

• pochwycenia lub odrzucenia osoby – 
6 (5,4 %); 

• upadku z góry czynnika materialnego na 
poszkodowanego – 5 (4,5 %); 

• obecności poszkodowanego lub osoby 
trzeciej w strefie zagrożenia – 4 (3,6 %). 

Upadki osób z wysokości, najczęściej miały 
miejsce w następujących sekcjach 
gospodarki narodowej: 
• budownictwie - 12 (48 %); 
• przetwórstwie przemysłowym – 6 (24 %); 
• w handlu i naprawach – 3 (12 %). 
 
Wyniki kontroli 
W roku 2014 przeprowadzono łącznie 145 
kontroli związanych z badaniem zdarzeń 
wypadkowych. 
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W wyniku kontroli wydano: 
• 99 nakazów, zawierających 164 decyzje 

pisemne; 
• 71 decyzji ustnych; 
• 2 decyzje wpisane do dziennika budowy; 
• 100 wystąpień zawierających 266 

wniosków.  
Wydane środki prawne były bezpośrednio 
związane z badaniem zdarzeń. 
W wyniku stwierdzenia wykroczeń 
przeciwko prawom pracownika: 
• skierowano 4 wnioski do sądu o ukaranie 

osób winnych 10 wykroczeń, 
dotyczących bezpośrednio badanych 
wypadków przy pracy, zapadły 
rozstrzygnięcia w 2 sprawach, w wyniku, 
których orzeczono kary grzywny 
w łącznej wysokości 8000 zł.;  

• 83 osoby winne łącznie 175 wykroczeń 
ukarano mandatami, w łącznej 
wysokości 106300 zł.; 

Ponadto w 1 przypadku przesłano do 
Prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu 
popełnienia przestępstwa z art. 225 
§ 2 oraz art. 233 § 1k.k. polegającego na 
zeznaniu nieprawdy i zarazem utrudnianiu 
inspektorowi pracy przeprowadzenia 
kontroli związanej z wypadkiem przy pracy.  
Skierowano 4 wnioski do Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych o podwyższenie 
o 100 % stopy procentowej składki na 
ubezpieczenie wypadkowe, na najbliższy 
rok składkowy, w wyniku stwierdzenia 
rażącego naruszenia przepisów 
o bezpieczeństwie i higienie pracy. 
Pracodawcy w stosunku, do których 
wystąpiono o podwyższenia składki na 
ubezpieczenie wypadkowe prowadzili 
działalność w branży budowlanej. 
Przeprowadzone dwukrotnie na budowach 
kontrole, wykazały rażące naruszenia 
przepisów bhp, w tym bezpośrednie 
zagrożenia dla zdrowia i życia 
zatrudnionych pracowników. 
Przeprowadzono 115 kontroli w 113 
zakładach pracy, na rzecz których pracę 
świadczyły osoby poszkodowane oraz 
w zakładach, w których doszło do zdarzeń 
bezurazowych: 
• 105 kontroli, dotyczących ustalania 

okoliczności i przyczyn wypadków osób 
ubezpieczonych; 

• 7 kontroli w związku z wypadkami osób 
niepodlegających ubezpieczeniu 
wypadkowemu; 

• 3 kontrole, dotyczące wydarzeń 
potencjalnie wypadkowych, w których nie 
doszło do obrażeń osób świadczących 
pracę.  

W wyniku stwierdzonych podczas kontroli 
nieprawidłowości, wydano środki prawne 
dla ograniczenia zagrożeń bezpośrednio 
związanych z badanym zdarzeniem. 
Wydano: 
• 75 nakazów, zawierających 130 decyzji 

pisemnych, 
• 57 decyzji nakazowych ustnych, 
• 2 decyzje wpisane do dziennika budowy, 
• 76 wystąpień, zawierających 224 wnioski 

dotyczące zaistniałych wypadków przy 
pracy. 

W szczególności: 
• w 2 przypadkach wydano decyzje 

zakazujące dalszego wykonywania prac, 
• w 12 przypadkach - decyzje wstrzymania 

prac, 
• w 24 przypadkach - decyzje wstrzymania 

eksploatacji maszyn, 
• w 1 przypadku - decyzję skierowania 

1 pracownika do innych prac.  
Ponadto wydano 1 decyzję zobowiązującą 
do ustalenia okoliczności i przyczyn 
wypadku przy pracy. 
 Nieprawidłowości regulowane decyzjami 
nakazowymi, związane bezpośrednio 
z zaistniałymi wypadkami dotyczyły: 
a) bezpieczeństwa pracy w realizowanych 
procesach technologicznych i na 
stanowiskach pracy – 61 (32,6 %), w tym 
m.in.: 
• 19 (10,2 %) braku lub niewłaściwych 

instrukcji, dotyczących realizacji 
procesów technologicznych i prac 
związanych z zagrożeniami 
wypadkowymi, 
 14 (7,5 %) nieprawidłowości przy 

realizacji prac na wysokości, 
 7 (3,7%) prowadzenia robót 

budowlanych bez instrukcji 
bezpiecznego wykonywania robót, 

 5 (2,7 %) niewłaściwego 
zabezpieczenia otworów 
technologicznych, 

 5 (2,7 %) realizacji prac szczególnie 
niebezpiecznych, 

 4 (2,1 %) braku lub niewłaściwych 
instrukcji postępowania w sytuacjach 
awaryjnych stwarzających zagrożenie 
dla zdrowia lub życia pracowników; 
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• eksploatowanych maszyn i urządzeń 
technicznych – 57 (30,5 %), w tym min.: 
 35 (18,7 %) braku lub niewłaściwych 

urządzeń ochronnych, 
 5 (2,7 %) nieutrzymywania urządzeń 

w sprawności technicznej, 
 4 (2,2 %) braku lub niewłaściwych 

instrukcji obsługi maszyn lub 
urządzeń, 

 3 (1,6 %) braku lub niewłaściwych 
urządzeń zatrzymania awaryjnego; 

• oceny ryzyka zawodowego – 30 
(16,04%), w tym: 
 10 (5,4 %) braku aktualizacji oceny 

ryzyka zawodowego, bądź jej 
weryfikacji, 

 8 (4,3 %) nieuwzględnienia w ocenie 
ryzyka zawodowego wszystkich 
zagrożeń, 

 3 (1,6 %) nieprawidłowej oceny ryzyka 
zawodowego, 

 2 (1,1 %) niepoinformowania 
pracownika o ryzyku zawodowym, 

 2 (1,1 %) niedokonania oceny ryzyka 
zawodowego na wszystkich 
stanowiskach; 

• przygotowania pracowników do pracy – 
11 (5,9 %), np. szkoleń bhp i kwalifikacji; 

• urządzeń i instalacji energetycznych – 
7 (3,7 %), w tym: 
 4 (2,1 %) prowadzenia eksploatacji 

urządzeń i instalacji energetycznych w 
sposób zagrażający bezpieczeństwu 
obsługi, 

 2 (1.1 %) zabezpieczenia przewodów 
elektrycznych przed uszkodzeniami 
mechanicznymi; 

• transportu wewnątrzzakładowego – 
5 (2,7 %); 

• eksploatowanych obiektów budowlanych 
(niewłaściwy stan schodów, pochylni, 
niewłaściwe oznakowanie miejsc 
niebezpiecznych) – 5 (2,7 %); 

• braku lub niewłaściwych środków 
ochrony indywidualnej – 3 (1,6 %); 

• braku lub niewłaściwej wentylacji 
w pomieszczeniach pracy – 2 (1,1 %); 

• niewłaściwego doboru miejsca 
składowania – 1 (0,5 %). 

 
Wydane przez inspektorów pracy wnioski 
w wystąpieniach dotyczyły głównie: 
• realizowanych procesów 

technologicznych – 64 (28,6 %), w tym 

m.in.: 19 (8,5 %) nieprawidłowości przy 
realizacji prac szczególnie 
niebezpiecznych, 10 (4,5 %) 
nieprzestrzegania przepisów bhp i zasad 
ergonomii przy organizacji stanowisk 
pracy, 7 (3,1 %) nieprawidłowości 
w treści instrukcji bhp dotyczących 
realizowanych procesów 
technologicznych i prac związanych 
z zagrożeniami wypadkowymi; 

• nieprawidłowości w zakresie 
przygotowania pracowników do 
wykonywania pracy – 41 (18,3 %) w tym 
m.in.: 21 (9,4 %) nieprawidłowości 
w zakresie przeprowadzonych szkoleń 
pracowników w dziedzinie bhp, 8 (3,6 %) 
innych nieprawidłowości w zakresie 
uprawnień pracowników do wykonywania 
pracy, 4 (1,8 %) profilaktycznych badań 
lekarskich pracowników; 

• nieprawidłowości przy ustalaniu przyczyn 
i okoliczności wypadków przy pracy – 34 
(15,2 %), w tym min.: 7 (3,1 %) 
nieustalenie przyczyn, które 
doprowadziły do wypadku, 7 (3,1 %) 
nieprzedstawienie wniosków i środków 
profilaktycznych adekwatnych do 
przyczyn wypadku, 4 (1,8 %) 
nieustalenie przyczyn adekwatnych do 
okoliczności wypadku; 

• nieprawidłowości przy eksploatacji 
maszyn i urządzeń technicznych – 25 
(11,2 %), w tym głównie: 12 (5,4 %) 
niezgodnej z instrukcją obsługi 
eksploatacją maszyn, 4 (1,8 %) braku 
okresowych kontroli maszyn; 

• nieprawidłowości w procesie oceny 
i dokumentowania ryzyka zawodowego 
na stanowiskach pracy, na których 
doszło do wypadków przy pracy – 25 
(11,16%), w tym głównie: 6 (2,7 %) 
nieprawidłowości w zakresie 
dokumentacji dotyczącej oceny ryzyka 
zawodowego, 6 (2,7 %) nieprawidłowości 
w zakresie doboru i stosowania środków 
profilaktycznych zmniejszających ryzyko, 
5 (2,2 %) braku okresowej oceny ryzyka 
zawodowego, 4 (1,8 %) nieuwzględnie-
nia przez pracodawców w ocenie ryzyka 
zawodowego wszystkich czynników 
środowiska pracy, np. czynników 
chemicznych, biologicznych itp., 
4 (1,8 %) poinformowania pracowników 
o ryzyku zawodowym. 

 



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OIP SZCZECIN W ROKU 2014 

- 32 - 

Ponadto przeprowadzono 30 innych 
kontroli. Były to kontrole w zakładach pracy 
w pewien sposób związanych 
z podmiotami, w których doszło do 
wypadków, np. poprzez udział 
w zdarzeniach maszyn lub sprzętu 
należącego do tych zakładów, albo udział 
pracowników, którzy obrażeń nie doznali. 
Kontrole dotyczyły także podmiotów, 
w których zdarzenia wypadkowe 
powodujące urazy nie zostały uznane przez 
zespół powypadkowy za wypadek przy 
pracy. 
W ramach kontroli przeprowadzonych 
w tych zakładach wydano: 
• 24 nakazy, zawierające 34 decyzje 

pisemne; 
• 14 decyzji ustnych; 
• 24 wystąpienia zawierające 42 wnioski. 
Wydano 1 decyzję wstrzymania prac oraz 
1 decyzję skierowania 1 pracownika do 
innych prac.  
 
Przyczyny nieprawidłowości. 
Przyczynami nieprawidłowości, które 
doprowadziły do zaistnienia wypadków przy 
pracy, w ocenie inspektorów pracy były 
lekceważenie zagrożeń, zarówno przez 
samych pracodawców, jak i pracowników 

oraz pośpiech przy wykonywanych pracach. 
Często do wypadków prowadziło 
niedoprecyzowanie procedur 
bezpieczeństwa pracy, dotyczących 
wykonywania prac szczególnie 
niebezpiecznych oraz brak właściwej 
koordynacji prac, realizowanych przez 
różne podmioty na terenach i obiektach 
stwarzających zagrożenia. Dotyczy to 
w szczególności prac z zakresu gospodarki 
leśnej. Przyczyną nieprawidłowości 
w zakresie braku lub niewłaściwych 
środków ochrony zbiorowej były, niestety 
oszczędności pracodawców, czynione 
kosztem bezpieczeństwa pracy, co ma 
często miejsce podczas wykonywania robót 
budowlanych. 
 
Efekty uzyskane w zakładach. 
Na dzień 31.12.2014 r., pracodawcy 
wykonali łącznie 108 decyzji pisemnych 
(65,9 %), związanych bezpośrednio 
z badanymi wypadkami, co poprawiło 
warunki pracy 3951 pracownikom oraz 179 
wniosków, zawartych w wystąpieniach 
(67,3 %), co poprawiło warunki 
bezpieczeństwa pracy dla 11691 
pracowników (liczonych tyle razy, ile 
środków prawnych dla nich wydano). 

 
 
Tabela 2. Efekty w działalności kontrolnej dotyczące 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 
realizacji prac szczególnie niebezpiecznych 
poprzez określenie szczegółowych wymagań przy 
ich realizacji i zapewnienie bezpośredniego 
nadzoru nad ich realizacją. 

25 2417 

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

20 2117 

3 Wyeliminowano nieprawidłowości w zakresie 
prowadzenia szkoleń pracowników w dziedzinie 
bhp. 

15 2790 

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

37 206 
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Lp. Uzyskane efekty 

Liczba 
zakładów, 
w których 
uzyskano 

efekty 

Liczba 
pracowników, 
których efekt 

dotyczył 

5 Dostosowano eksploatowane w zakładach 
maszyny do wymagań minimalnych. 

12 139 

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

7 3093 

7 Maszyny i urządzenia wyposażono w osłony i 
urządzenia ochronne. 

8 35 

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

7 40 

9 Zapewniono funkcjonowanie służby BHP 
w zakładach pracy, w których badano wypadki 
przy pracy.  

5 61 

10 Ustalono wykazy rodzajów prac, które powinny 
być wykonywane przez, co najmniej 2 osoby i 
zapewniono wykonywanie tych prac w obsadzie 
dwuosobowej  

3 124 

11 Zapewniono eksploatację maszyn zgodnie z 
instrukcjami eksploatacji. 

7 18 

 
 
 

Działania prewencyjne. 
W toku czynności kontrolnych udzielono 81 
porad prawnych oraz 308 porad z zakresu 
technicznego bezpieczeństwa pracy. 
Ponadto w siedzibie OIP w Szczecinie 
udzielono 284 porad, dotyczących 
wypadków przy pracy w tym: 282 porad 
telefonicznych i 3 porad pisemnych. 
 
Ponadto podjęto szereg działań 
prewencyjnych, skierowanych do 
pracodawców z branż charakteryzujących 
się wysokimi wskaźnikami wypadkowości 
W ramach kampanii informacyjno – 
prewencyjnej „Bezpieczeństwo pracy zależy 
od Ciebie”, której celem było zapobieganie 
wypadkom przy pracy, spowodowanym 
przyczynami ludzkimi, w roku 2014, odbyły 
się dwie Wojewódzkie Konferencje 
Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Okręgowy 
Inspektorat Pracy współorganizował je wraz 
z Wyższą Szkołą Humanistyczną TWP 
w Szczecinie oraz Ogólnopolskim 
Stowarzyszeniem Pracowników Służby 
BHP Oddział w Szczecinie. Pierwsza 
konferencja odbyła się 13 lutego 2014 roku 
pod hasłem „Profesjonalizm 

w bezpieczeństwie i higienie pracy”, druga 
27 maja 2014 roku, pod hasłem 
„Profesjonalne zarządzanie 
bezpieczeństwem i higieną pracy”. 
W konferencjach uczestniczyło: 120 
przedstawicieli służby bhp, 41 
pracodawców i 60 pracowników. Wykłady 
inauguracyjne na obu konferencjach 
wygłosił Okręgowy Inspektor Pracy 
w Szczecinie. Spotkaniu towarzyszyły 
stoiska eksperckie, w tym stoisko 
Państwowej Inspekcji Pracy. 
W kwietniu w Koszalińskim Oddziale 
Okręgowego inspektoratu Pracy 
w Szczecinie odbyły się szkolenia dla 
członków „Ogólnopolskiego Stowarzyszenia 
Pracowników Służby BHP” Oddział Koszalin 
i Oddział Piła. Tematem szkoleń było 
bezpieczne wykonywanie prac związanych 
z demontażem materiałów zawierających 
azbest. W szkoleniach wzięło udział 60 
przedstawicieli służby bhp. 
Dnia 12 września 2014 roku przedstawiciele 
Okręgowego Inspektoratu Pracy 
uczestniczyli w konferencji "Bezpieczeństwo 
i higiena pracy przy pracach szczególnie 
niebezpiecznych". Spotkanie odbyło się 
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w Domu Pracy Twórczej WSM 
w Świnoujściu. Organizatorem konferencji 
było Ogólnopolskie Stowarzyszenie 
Pracowników Służby BHP Oddziały 
Szczecin i Stargard Szczeciński. Na 
spotkaniu wygłoszono prelekcje dotyczące: 
obowiązków pracodawcy związanych 
z pracami szczególnie niebezpiecznymi 
oraz analizę wypadków przy pracy 
zaistniałych podczas wykonywania prac 
szczególnie niebezpiecznych. W spotkaniu 
uczestniczyło 35 przedstawicieli służby bhp. 
8 maja 2014 r. w sali konferencyjnej ZUS 
Oddział w Szczecinie zorganizowano 
seminarium z okazji Światowego Dnia 
Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy oraz 
Międzynarodowego Dnia Pamięci Ofiar 
Wypadków Przy Pracy i Chorób 
Zawodowych Hasłem przewodnim, 
ogłoszonym przez Międzynarodową 
Organizację Pracy było „Bezpieczeństwo 
i ochrona zdrowia przy stosowaniu 
substancji chemicznych w pracy”. Podczas 
seminarium przedstawiono aktualne 
zagadnienia związane ze stosowaniem 
substancji i mieszanin chemicznych 
niebezpiecznych w miejscu pracy. 
Współorganizatorami „Dnia 
bezpieczeństwa” wraz z Okręgowym 
Inspektoratem Pracy w Szczecinie były: 
Wojewódzka Stacja Sanitarno-
Epidemiologiczną w Szczecinie, Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych Oddział 
w Szczecinie oraz Grupa Azoty Zakłady 
Chemiczne Police SA. W seminarium udział 
wzięły 162 osoby, w tym: 90 przedstawicieli 
służby bhp, 47 pracowników, 6 społecznych 
inspektorów pracy. Obecni na seminarium 
reprezentowali 105 zakładów pracy. 
W ramach seminarium wygłoszono 
9 prelekcji, w tym, m.in: „Wypadki przy 
pracy z czynnikami chemicznymi”, 
„Przyczyny odmowy wypłaty świadczeń 
z wypadkowego ubezpieczenia 
społecznego”.  
W dniu 4 kwietnia 2014 roku w Ośrodku 
„Chalkozyn” w Kołobrzegu odbyło się 
szkolenie dla „Ogólnopolskiego 
Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP” 
Oddział Piła. Dotyczyło ono zarządzania 

bezpieczeństwem pracy i przeprowadzania 
oceny ryzyka zawodowego, w kontekście 
wypadków przy pracy. 
W ramach programu „Czas na Społeczną 
Inspekcję Pracy” w Okręgowym 
Inspektoracie Pracy w Szczecinie odbył się 
cykl spotkań wspierających społecznych 
inspektorów pracy, na których omawiano 
również zagadnienia związane 
z wypadkami przy pracy. Spotkania 
odbywały w siedzibie OIP w Szczecinie, 
w Oddziale w Koszalinie oraz w siedzibie 
NSZZ Solidarność „Pobrzeże” w Koszalinie. 
 
Do 31 pracodawców, prowadzących 
działalność w zakresie przetwórstwa 
odpadów, wysłano pisma prewencyjne, 
informujące o przyczynach 
i okolicznościach wypadku przy pracy, który 
wydarzył się na terenie innego okręgowego 
inspektoratu pracy, przy eksploatacji 
maszyny belującej odpady PACOMAT V-65 
C BH 30.277. Informacje przesłano w celu 
zwrócenia szczególnej uwagi podczas 
wykonywania podobnych prac. 
Pisma profilaktyczne, dotyczące 
zbiorowego wypadku przy pracy, który 
wydarzył się na terenie województwa 
zachodniopomorskiego przesłano do 
wszystkich okręgowych inspektoratów 
pracy. Do wypadku doszło w budynku 
użyteczności publicznej, podczas 
modernizacji i wymiany kabiny dźwigu 
osobowego. W wyniku urwania się kabiny 
i upadku jej z wysokości ok. 10 m do 
podszybia, obrażeń ciała doznały dwie 
osoby, wykonujące pracę, przebywające 
w chwili wypadku na kabinie dźwigu,  
Informację o okolicznościach i przyczynach 
zdarzenia potencjalnie wypadkowego 
(bezurazowego) - przewrócenia się żurawia 
i zerwania napowietrznej linii 
elektroenergetycznej, do którego doszło 
podczas wycinki przydrożnych drzew, 
zamieszczono na stronie internetowej OIP 
w Szczecinie, w celu umożliwienia 
pracodawcom wyeliminowania podobnych 
zagrożeń i uniknięcia podobnych zdarzeń. 
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3.2. KONTROLE PRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH DZIAŁAŃ 

PRACODAWCÓW, PODEJMOWANYCH W WYNIKU WYPADKÓW. 
 

Celem przeprowadzonych kontroli było 
sprawdzenie poprawności stosowania przez 
pracodawców środków profilaktycznych 
zapobiegających wypadkom. Sprawdzano 
również sposób badania przez zakładowe 
zespoły okoliczności i przyczyn zaistniałych 
zdarzeń, terminowość sporządzania 
dokumentacji powypadkowej oraz 
prawidłowość ustalania i wdrażania przez 
pracodawców wniosków profilaktycznych. 
Przeprowadzono 175 kontroli u 172 
pracodawców.  
Zbadano 514 dokumentacji 
powypadkowych, w tym 34 dokumentacje 
ze zdarzeń nieuznanych za wypadki przy 
pracy. 
Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły: 
• niewłaściwego zgłaszania wypadków: 

 w 29 przypadkach (5,6%), w 21 
zakładach (12,2 %) – zgłoszenie 
wypadku przez poszkodowanego 
nastąpiło w odległym terminie; 

 w 8 przypadkach (1,6 %), 
w 8 zakładach (4,65 %) – wypadku 
przy pracy nie zgłosił przełożony 
osoby poszkodowanej; 

 w 4 przypadkach (0,8 %), 
w 4 zakładach (2,3 %) – nie 
zawiadomiono właściwego inspektora 
pracy o wypadku, a w 4 przypadkach 
(0,8 %) w 4 zakładach (2,3 %) –
powiadomiono inspektora pracy 
w odległym terminie; 

• błędów popełnianych podczas ustalania 
okoliczności i przyczyn wypadku: 
 w 25 przypadkach (4,9 %), 

w 6 zakładach (3,5 %) w ogóle nie 
przystąpiono do ustalania przyczyn i 
okoliczności wypadku przy pracy i nie 
sporządzono protokołu 
powypadkowego, a w 52 przypadkach 
(10,1 %) w 38 zakładach (22,1 %), 
przystąpiono do badania wypadku 
z nieuzasadnioną zwłoką; 

 w 118 dokumentacjach (23,0 %), w 70 
zakładach (40,7 %), stwierdzono 
ustalenie tylko części przyczyn 
wypadków; 

 w 52 dokumentacjach (10,1 %,) w 27 
zakładach (15,7 %), powołano zespół 

powypadkowy w niewłaściwym 
składzie; 

 w 59 dokumentacjach (11,5 %) w 37 
zakładach (21,5 %), ustalono inne 
przyczyny wypadku, niż wynikające z 
analizy inspektora pracy; 

 w 52 dokumentacjach (10,1 %), w 34 
zakładach (19,8 %), zaniechano 
oględzin miejsca wypadku; 

 w 26 przypadkach (5,1 %), w 16 
zakładach (9,3 %) ustalono tylko 
okoliczności wypadku; 

 w 54 przypadkach (10,5 %), w 37 
zakładach (21,5 %) w protokołach 
powypadkowych nie zamieszczono 
naruszonych przez pracodawcę 
w związku z wypadkiem przepisów 
bhp; 

• formułowania wniosków profilaktycznych: 
 w 85 dokumentacjach (16,5 %), w 48 

zakładach (27,9 %), ustalono środki i 
wnioski profilaktyczne nieadekwatne 
do przyczyn wypadku, a w 29 
przypadkach (5,6 %) w 

 w 21 zakładach (12,2 %), w ogóle nie 
określono środków i wniosków 
profilaktycznych wynikających z oceny 
ryzyka zawodowego; 

 w 23 przypadkach (4,5 %), w 16 
zakładach (9,3 %) pracodawcy nie 
zastosowali sformułowanych przez 
zespoły powypadkowe wniosków 
profilaktycznych; 

• pozbawienia poszkodowanych prawa do 
świadczeń z tytułu wypadku przy pracy: 
 w 34 protokołach (6,6 %) w 24 

zakładach (14,0 %), nie uznano 
zdarzenia za wypadek przy pracy; 

 w 3 protokołach (0,6 %) 
w 3 zakładach (1,7 %) , wskazano bez 
uzasadnienia i wskazania dowodów, 
wyłączną winę poszkodowanego, 

 w 7 przypadkach (1,4 %) 
u 6 pracodawców (3,5 %), nie 
zamieszczono uzasadnienia nie 
uznania wydarzenia za wypadek przy 
pracy; 

• rejestracji wypadków przy pracy: 
 w 8 zakładach (4,7 %) nie założono 

rejestrów wypadków przy pracy; 
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 w 19 przypadkach (3,7 %), w 11 
zakładach (6,4 %) nie zarejestrowano 
wszystkich wypadków. 

W wyniku kontroli wydano: 
• 13 nakazów zawierających 14 decyzji 

pisemnych, 
• 179 wystąpień, zawierających 390 

wniosków dotyczących wyeliminowania 
nieprawidłowości w postępowaniu 
powypadkowym. 

Wydane decyzje nakazowe dotyczyły: 
• 4 (28,6 %) ustalenia okoliczności 

i przyczyn wypadków przy pracy; 
• 3 (14,3 %) założenia rejestru wypadków 

przy pracy; 
• 2 (14,3 %) zarejestrowania konkretnych 

zdarzeń wypadkowych; 
• 2 (14,3 %) aktualizacji oceny ryzyka 

zawodowego i usunięcia 
nieprawidłowości w dokumentacji oceny 
ryzyka; 

• 1 (7,1 %) dokonania okresowej analizy 
wypadków przy pracy; 

• 1 (7,1 %) opracowania instrukcji 
technologicznej (wdrożenia środków 
profilaktycznych); 

• 1 (7,1 %) doręczenia osobie 
poszkodowanej protokołu 
powypadkowego.  

Wnioski w wystąpieniach najczęściej 
dotyczyły podjęcia działań dla 
wyeliminowania nieprawidłowości, w tym 
dotyczących: 
• 165 (42,3 %) ustalania okoliczności 

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

• 37 (9,5 %) nieprzedstawienia wniosków 
profilaktycznych adekwatnych do 
przyczyn wypadku; 

• 31 (8,0 %) nieustalenia przyczyn, które 
doprowadziły do wypadku; 

• 30 (7,7 %) nieprzystąpienia niezwłocznie 
przez zespół powypadkowy do ustalania 

przyczyny i okoliczności wypadku przy 
pracy; 

• 25 (6,4 %) nieustalenia przyczyn 
adekwatnych do okoliczności wypadku 
przy pracy; 

• 18 (4,6 %) nieprowadzenia rejestru 
wypadków na bieżąco, 

• 17 (4,4 %) nieprzestrzegania terminów 
sporządzania i zatwierdzania protokołów 
powypadkowych; 

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

• 12 (3,1 %) niezastosowania przez 
pracodawcę wniosków profilaktycznych 
sformułowanych przez zespół 
powypadkowy. 

W 1 przypadku skierowano do Prokuratury 
zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia 
przestępstwa, ze względu na 
niezawiadomienie Okręgowego Inspektora 
Pracy w Szczecinie o zaistniałym ciężkim 
wypadku przy pracy oraz narażeniem 
pracownika na bezpośrednie 
niebezpieczeństwo ciężkiego uszczerbku 
na zdrowiu. 
Za stwierdzone wykroczenia przeciw 
prawom pracownika 4 osoby ukarano 
mandatami w łącznej wysokości 5800 zł. 
Przyczynami nieprawidłowości w zakresie 
sporządzania dokumentacji powypadkowej, 
a w szczególności niewskazania wszystkich 
przyczyn wypadku, była - w ocenie 
inspektorów pracy, głównie presja 
pracodawcy wywierana na pracę zespołu 
powypadkowego, w celu uniknięcia 
odpowiedzialności karnej za naruszenia 
przepisów bhp.  
Pracodawcy wykonali 9 decyzji nakazowych 
(64,3 %) oraz 267 wniosków (68,5 %.), 
zawartych w wystąpieniach. Wykonane 
decyzje nakazowe dotyczyły 48 
pracowników, a wykonane wnioski 1378 
pracowników (pracowników liczono tyle 
razy, ile razy problem ich dotyczył). 
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Tabela 3. Efekty dotyczące działań pracodawców, podejmowanych w wyniku wypadków 
uzyskane w wyniku realizacji wydanych środków prawnych. 

 

Lp. Uzyskane efekty 

Liczba 
zakładów, 
w których 
uzyskano 

efekty 

Liczba 
pracowników, 
których efekt 

dotyczył 

1 Pracodawcy zobowiązali zespoły powypadkowe do 
przedstawiania środków i wniosków profilaktycznych 
adekwatnych do przyczyn wypadku 

27 593 

2 Pracodawcy zobowiązali zespoły powypadkowe do 
ustalania rzeczywistych przyczyn, które 
doprowadziły do wypadków przy pracy. 

22 106 

3 Pracodawcy zobowiązali się do egzekwowania od 
zespołów powypadkowych niezwłocznego 
przystępowania do ustalania okoliczności i przyczyn 
wypadków 

22 37 

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

19 44 

5 Pracodawcy zobowiązali zespoły powypadkowe do 
ustalania przyczyn adekwatnych do okoliczności 
wypadku 

18 159 

6 Pracodawcy zapewnili zgodny z przepisami skład 
zespołów powypadkowych  

13 77 

7 Pracodawcy zastosowali wnioski profilaktyczne 
zaproponowane przez zespoły powypadkowe 

10 78 

8 Pracodawcy zobowiązali się do terminowego 
zatwierdzania protokołów powypadkowych 

6 5 

9 Sporządzono protokoły ustalenia okoliczności i 
przyczyn wypadku lub ustaleń dokonano ponownie - 
na wniosek inspektora pracy. 

3 3 
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3.3. CHOROBY ZAWODOWE 
 
 
 Według danych Zachodniopomorskiego 
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora 
Sanitarnego w Szczecinie, w województwie 
zachodniopomorskim, w roku 2014 
stwierdzono 80 chorób zawodowych. 
W stosunku do roku 2013, w roku 2014, 
stwierdzono o 15 przypadków chorób 

zawodowych więcej, co stanowi 23 % 
wzrost. 
Podobnie jak w latach ubiegłych, do 
najczęściej stwierdzanych w województwie 
zachodniopomorskim chorób zawodowych 
należały choroby zakaźne lub pasożytnicze 
– 31 przypadków, co stanowi 39 % ogólnej 
liczby stwierdzonych chorób zawodowych.  

 
Tabela 4. Zestawienie chorób zawodowych w latach 2013-2014. 
 

Rodzaj choroby 2013 2014 

Choroby zakaźne lub pasożytnicze 35 31 
Przewlekłe choroby obwodowego układu nerwowego wywołane 
sposobem wykonywania pracy 

6 9 

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

8 8 

Przewlekłe choroby układu ruchu wywołane sposobem wykonywania 
pracy 

7 6 

Alergiczny nieżyt nosa 2 5 
Choroby opłucnej lub osierdzia wywołane pyłem azbestu 0 4 
Astma oskrzelowa 0 3 
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 

0 3 

Choroby skóry 0 3 
Nowotwory złośliwe powstałe w następstwie działania czynników 
występujących w środowisku pracy, uznanych za rakotwórcze u ludzi 

1 2 

Zespół wibracyjny 1 2 
Choroby układu wzrokowego wywołane czynnikami fizycznymi, 
chemicznymi lub biologicznymi 

1 2 

Zatrucia ostre albo przewlekłe lub ich następstwa wywołane przez 
substancje chemiczne 

1 1 

Pylice płuc 1 1 
Przewlekłe obturacyjne zapalenie oskrzeli 2 0 

 
 
 

W roku 2013, stwierdzono 35 przypadków 
tego typu chorób, co wówczas stanowiło 
54 % ogólnej liczby chorób zawodowych. 
Wśród chorób zakaźnych lub 
pasożytniczych, podobnie jak w latach 
ubiegłych, dominowała borelioza. W roku 
2014, stwierdzono 28 przypadków 
boreliozy, co stanowiło 90 % ogólnej liczby 
chorób zakaźnych lub pasożytniczych. 
W roku 2013, stwierdzono 33 przypadki 
boreliozy, co podobnie stanowiło 94 % 
ogółu chorób zakaźnych lub 
pasożytniczych.  

Największą liczbę przypadków boreliozy 
stwierdzono u pracowników usług leśnych – 
18 przypadków (58 % chorób zakaźnych lub 
pasożytniczych).  
Kolejną pod względem zapadalności, grupę 
chorób zawodowych stanowiły przewlekłe 
choroby obwodowego układu nerwowego 
wywołane sposobem wykonywania pracy. 
Stwierdzono 9 przypadków tego typu 
chorób, co stanowi 11% ogólnej liczby 
chorób zawodowych. Nastąpiła zmiana 
w porównaniu z rokiem 2013, w którym to, 
drugą pod względem ilości zachorowań 
grupę chorób zawodowych, stanowiły 
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przewlekłe choroby narządu głosu 
spowodowane nadmiernym wysiłkiem 
głosowym, trwającym, co najmniej 15 lat – 
8 przypadków, tj. 12 % ogólnej liczby 
chorób zawodowych. W roku 2014 liczba 
przewlekłych chorób narządu głosu, 
spowodowanych nadmiernym wysiłkiem 
głosowym, pozostała na tym samym 
poziomie- również stwierdzono 
8 przypadków, co stanowiło 10 % ogólnej 
liczby stwierdzonych w roku 2014 chorób 
zawodowych. 
Kolejną grupę chorób zawodowych 
stanowią przewlekłe choroby układu ruchu, 
wywołane sposobem wykonywania pracy – 
6 przypadków (7,5 % ogółu chorób 
zawodowych).  
Podkreślić należy fakt, iż w roku 2014 nie 
odnotowano żadnego przypadku 
zachorowania na WZW typu C lub B oraz 
odnotowano 4 przypadki chorób opłucnej 
lub osierdzia wywołane pyłem azbestu (w 
roku 2013 nie odnotowano tego typu 
chorób). Stwierdzono jeden przypadek 
zachorowania na gruźlicę oraz dwa 
przypadki choroby zawodowej powstałej 
w następstwie działania czynników 
występujących w środowisku pracy, 
uznanych za rakotwórcze u ludzi. 
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4.1. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY. 
 
 
4.1.1. Bhp przy wykonywaniu robót 

budowlanych - kontrole 
szczegółowe. 

 
 Celem kontroli było sprawdzenie 
przestrzegania przepisów bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania prac 
budowlanych w tym remontowych. 
Czynności kontrolne prowadzono na 
budowie obiektów mieszkalno-usługowych, 
handlowo-usługowych i przemysłowych, 
a także na budowie dróg i mostów. 
Podobnie, jak w latach poprzednich, 

zagadnienia kontrolowane w sposób 
szczególny to bezpieczeństwo podczas 
prac na wysokości, przy robotach ziemnych, 
przy eksploatacji instalacji elektrycznych 
oraz podczas prac rozbiórkowych 
i remontowych, w tym przy budowie 
i remontach dróg, wiaduktów i mostów. 
 
Kontrole na placach budów. 
 
Na terenie województwa 
zachodniopomorskiego przeprowadzono 
136 kontroli na 73 budowach. 

 

 
 
Wykres 7. Najistotniejsze nieprawidłowości na placach budów. 
 
W wyniku kontroli wydano: 

• 563 decyzje pisemne, 
• 548 decyzji ustnych, 
• 60 wniosków w wystąpieniach. 

W celu natychmiastowego usunięcia 
bezpośrednich zagrożeń dla życia i zdrowia 
pracowników wydano 102 decyzje 
wstrzymania prac oraz 33 decyzje 
skierowania do innych prac 45 
pracowników, których zatrudniono przy 
pracach im wzbronionych lub przy pracach, 
do wykonywania których nie posiadali 
wymaganych uprawnień kwalifikacyjnych.  
Za wykroczenia przeciw prawom 
pracownika 66 osób ukarano mandatami, 
w łącznej wysokości 72 700 zł., a za 
naruszenia mniejszej wagi zastosowano 
w stosunku do 32 osób środki 
wychowawcze. 

Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
w Szczecinie skierowano wniosek 
o podwyższenie o 100% składki na 
ubezpieczenie wypadkowe dla 
1 pracodawcy z branży budowlanej, 
u którego kilkakrotne kontrole wykazały 
rażące uchybienia, w szczególności 
bezpośrednie zagrożenia życia i zdrowia 
zatrudnionych pracowników. Wniosek został 
uwzględniony przez ZUS. 
Ponadto do Urzędu Dozoru Technicznego 
skierowano 2 pisma informujące 
o eksploatacji urządzeń poddozorowych 
bez wymaganej decyzji. W jednym 
przypadku powiadomiono Komendę Policji 
w Gryficach o prowadzeniu przez osobę 
nielegalnej działalności gospodarczej tj. 
działalności bez wymaganego wpisu do 
Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej. 

65,7%

69,2%

77,4%

78,8%

86,1%

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

Brak zabezpieczenia oraz oznakowania stref i miejsc
niebezpiecznych

Brak zabezpieczenia ścian wykopu

Brak ochron zbiorowych przed upadkiem z wysokości

Niewłaściwa ochrona przeciwporażeniowa dla instalacji i
urządzeń elektrycznych

Brak poręczy ochronnych na rusztowaniu przy pomostach
roboczych.
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fot. 
Pracownik wykonujący pracę 
z niekompletnego rusztowania 
warszawskiego bezpośrednio przy chodniku 
po którym poruszały się osoby postronne. 

 

 

 

fot. 
Pracownik wykonujący pracę na wysokości 
bez zabezpieczenia przed upadkiem. 

 
 
Wykonanie 274 decyzji pisemnych oraz 18 
wniosków zawartych w wystąpieniach 
inspektorów pracy poprawiło w sposób 
trwały warunki pracy dla 1885 
pracowników. 
Wykonanie 548 decyzji ustnych przyczyniło 
się do poprawy w sposób doraźny 
warunków pracy dla 3600* pracowników. 
 
Kontrole przy budowie i remontach dróg. 
 
Przeprowadzono 32 kontrole na 14 
budowach, w tym 9 kontroli przy 
wykonywaniu robót mostowych i 5 kontroli 
przy wykonywaniu robót drogowych. 
W wyniku kontroli wydano: 

• 126 decyzji pisemnych, 
• 44 decyzje ustne, 
• 11 wniosków w wystąpieniach. 

                                                
 
*
 liczba pracowników, dla których uzyskano efekty liczonych 

tyle razy ile występowały nieprawidłowości 

W celu natychmiastowego usunięcia 
bezpośrednich zagrożeń dla życia i zdrowia 
pracowników wydano 8 decyzji wstrzymania 
prac oraz 7 decyzji skierowania do innych 
prac 9 pracowników.  
Osoby winne popełnienia wykroczeń 
ukarano 8 mandatami, na łączną kwotę 
8100 zł. Za naruszenia mniejszej wagi 
w stosunku do 12 osób zastosowano środki 
wychowawcze. 

Wykonanie 74 decyzji pisemnych oraz 
6 wniosków wystąpień inspektorów pracy 
poprawiło w sposób trwały warunki pracy 
dla 881* pracowników. Decyzje i wnioski 
dotyczyły między innymi procesów 
technologicznych – 256 pracowników, 
przygotowania do pracy - 36 pracowników, 
zaplecza higieniczno- sanitarnego – 92 
pracowników, urządzeń energetycznych – 
68 pracowników, maszyn i urządzeń 
technicznych – 122 pracowników.  
Wykonanie 44 decyzji ustnych przyczyniło 
się do poprawy w sposób doraźny 
warunków pracy dla 299* pracowników. 
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Wykres 8. Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości przy wykonywaniu robót drogowych 

i mostowych. 
 

Pomimo stwierdzonych licznych 
nieprawidłowości przy wykonywaniu prac 
drogowych i mostowych, jako pozytywne 
zjawisko na terenie województwa 
zachodniopomorskiego należy odnotować 
brak zdarzeń wypadkowych ze skutkiem 
ciężkim lub śmiertelnym oraz wypadków 
zbiorowych.  

W ocenie inspektorów pracy poprawa 
stanu bezpieczeństwa na budowach 
wymaga, oprócz intensywnych działań 
kontrolno-nadzorczych, prowadzenia 
działalności prewencyjno szkoleniowej 

wśród uczestników procesu budowlanego 
(w tym rozpowszechniania materiałów 
prewencyjnych), prowadzenia kampanii 
informacyjnej z wykorzystaniem mediów 
w zakresie dobrych praktyk 
w budownictwie. Dlatego inspektorzy pracy 
w roku 2014 podczas czynności kontrolnych 
rozdawali materiały informacyjne udzielali 
porad prawnych i technicznych oraz 
przeprowadzali szkolenia na placach 
budów. 
 

 

 

fot. 
Pracownicy wykonują prace związane 
z szalowaniem płyty wiaduktu, bez 
zabezpieczeń przed upadkiem z wysokości. 
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Brak pełnego wypełnienia pomostami roboczymi rusztowania

Brak zabezpieczenia otworów w stropach przed możliwością
wpadnięcia

Dopuszczenie pracowników do pracy na wysokości bez
zabezpieczeń przed upadkiem

Brak zabezpieczenia i oznakowania stref i miejsc niebezpiecznych

Niewłaściwa organizacja przeciwporażeniowa dla instalacji i
urządzeń elektrycznych

Realizacja robót bez instrukcji bezpiecznego ich wykonywania

% budów, na których stwierdzono nieprawidłowości
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fot. 
Pracownik wykonuje prace zbrojarskie 
przyczółka wiaduktu, bez zabezpieczeń 
przed upadkiem z wysokości. 

 
 
Z ustaleń pokontrolnych wynika, że sytuacja 
w budownictwie na terenie województwa 
zachodniopomorskiego uległa tylko 
niewielkiej poprawie. 
Zagrożenia upadkiem osób z wysokości 
z powodu braku ochrony zbiorowej 
stwierdzono na ok. 77% placów budów oraz 
19% budowanych wiaduktów drogowych. 
Brak wymaganej ochrony przed upadkiem 
z wysokości jest przyczyną większości 
śmiertelnych i ciężkich wypadków na 
budowach. Kolejnym naruszeniem jest nie 
wygradzanie miejsc i stref niebezpiecznych 
podczas realizacji prac kubaturowych, gdzie 
występują zagrożenia urazowe od 
spadających przedmiotów oraz 
przemieszczającego się ciężkiego sprzętu 
(ok. 66% placów budowy i 31% 
budowanych dróg). Istotnym problemem 
jest wykonywanie prac bez instrukcji 
bezpiecznego wykonania robót 
budowlanych i mostowych, co stwierdzono, 
min. na 56% budowanych dróg i wiaduktów. 
Zagrożeniem jest również niewłaściwa 
ochrona przeciwporażeniowa dla instalacji 
i urządzeń elektrycznych, w tym brak 
zabezpieczenia przewodów elektrycznych 
przed uszkodzeniem mechanicznym (ok. 
79% placów budowy i 41% budowanych 
dróg). Stwierdzono również na budowach 
znaczny odsetek nieprawidłowości 
związanych z brakiem zabezpieczenia ścian 
wykopów przed osunięciem (ok.69%), co 
zagrażało zasypaniem pracowników 
i ciężkimi urazami. Nieprawidłowości 
związane z eksploatacją rusztowań 
dotyczyły głównie braku poręczy 
ochronnych przy pomostach roboczych 

(86% budów), co generowało zagrożenia 
upadku pracowników z wysokości.  
Przyczyny nieprzestrzegania przepisów bhp 
na budowach wynikają głównie 
z nałożonych przez inwestora na 
wykonawcę krótkich terminów realizacji 
robót budowlanych. Wiąże się to z dużym 
pośpiechem bez dbałości 
o bezpieczeństwo. Stwierdzono to, min. na 
budowie marketów sieciowych. Z kolei na 
budowach dróg i wiaduktów powoduje to 
zatrudnianie przypadkowych osób, bez 
przygotowania do wykonywania robót 
specjalistycznych, jakimi są roboty 
mostowo-drogowe. Kolejną przyczyną jest 
zaniżanie przez inwestora wydatków na 
realizowane zadania. Przejawia się to 
rozstrzyganiem przetargów na korzyść 
wykonawców oferujących najniższe kwoty. 
Przy tak wygranych przetargach, 
wykonawcy ograniczają wydatki na bhp. 
Jedną z istotnych przyczyn zagrożeń 
i nieprawidłowości na budowach jest brak 
skutecznego nadzoru, a w niektórych 
przypadkach tolerowanie przez nadzór 
odstępstw od przepisów bhp. W praktyce 
kierownik budowy jest często obciążony 
dodatkowymi zadaniami, przy czym kieruje 
jednocześnie 2 lub 3 budowami. W takich 
przypadkach nadzór bezpośredni często 
powierzany jest osobom niedoświadczonym 
lub nieposiadającym odpowiednich 
kwalifikacji i przygotowania zawodowego. 
Istotną przeszkodą dla uzyskiwania trwałej 
poprawy warunków pracy w budownictwie 
jest ustawiczna zmienność frontów robót 
budowlanych oraz krótkie cykle realizacji 
inwestycji. Wydane przez inspektorów pracy 
decyzje nakazowe realizowane są na 
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budowie, na której przeprowadzono 
kontrolę. Jednakże ten sam wykonawca 
przenosząc się na inną budowę powiela 
niewłaściwy sposób wykonania prac. Nie 
uczy się na błędach, nie wyciąga wniosków 
z wydanych decyzji nakazowych. Nie 
podejmuje działań organizacyjnych dla 
poprawy bezpieczeństwa pracy. 
 
 
4.1.2. Bhp przy wykonywaniu robót 

budowlanych – zagrożenia 
w miejscach publicznych 
i kontrole krótkie. 

 
Celem kontroli było eliminowanie 

nieprawidłowości stwarzających 
bezpośrednie zagrożenia zdrowia i życia, 
zarówno dla osób bezpośrednio 
realizujących prace budowlane, jak i dla 
osób postronnych, które przebywając 
w ogólnodostępnych miejscach publicznych 
mogły być narażone na zagrożenia, 
w związku z pracami budowlanymi, 
prowadzonymi w sposób niezgodny 
z obowiązującymi przepisami 
bezpieczeństwa i higieny. 
Znaczna cześć kontroli realizowana była, 
jako kontrole interwencyjne w związku ze 
zgłoszeniami przekazywanymi do 
Okręgowego Inspektoratu Pracy. Były to 
informacje przekazywane przez osoby 
fizyczne i instytucje o nieprawidłowościach 
na budowach, które zagrażały osobom 
pracującym lub innym osobom – 
przechodniom, mieszkańcom, bawiącym się 
dzieciom. 
Przeprowadzono łącznie 227 kontroli, 
którymi objęto 225 pracodawców.  
W toku czynności kontrolnych 
koncentrowano się w szczególności na 
eliminacji bezpośrednich zagrożeń dla 
zdrowia i życia dla osób wykonujących 
prace budowlane oraz osób postronnych. 
Kontrole najczęściej dotyczyły prac 
dekarskich i elewacyjnych oraz robót 
instalacyjnych prowadzonych w wykopach. 
Stwierdzono 474 wykroczenia. 
W wyniku kontroli wydano: 
• 338 decyzji nakazowych pisemnych,  
• 458 decyzji ustnych, 
• 229 decyzji wstrzymania prac 

i wstrzymania eksploatacji maszyn 
i urządzeń, 

• 57 decyzji skierowania 110 osób do 
innych prac, ze względu na wykonywanie 
przez nie prac niebezpiecznych wbrew 
obowiązującym przepisom lub 
nieposiadających wymaganych 
kwalifikacji do obsługi maszyn i urządzeń 
technicznych, 

•  92 wnioski w wystąpieniach.  
Za wykroczenia przeciw prawom 
pracownika skierowano 2 wnioski do sądu 
o ukaranie, 102 osoby ukarano mandatami 
w łącznej wysokości 105400 zł, a za 
naruszenia mniejszej wago zastosowano 
w stosunku do 109 osób środki 
wychowawcze.  
Największa liczba nieprawidłowości 
stwarzających bezpośrednie zagrożenie 
życia i zdrowia, jak co roku dotyczyła prac 
na wysokości oraz budowy i eksploatacji 
rusztowań budowlanych. 
Zagrożenia i nieprawidłowości powodowane 
były głównie przez: 
• niewłaściwą organizację stanowisk pracy 

na wysokości poprzez zaniechanie 
stosowania w pierwszej kolejności, 
nawet w sytuacji, gdy jest to możliwe do 
wykonania - środków ochrony zbiorowej 
zabezpieczających przed upadkiem 
i preferowanie środków ochrony 
indywidualnej, które faktycznie nie są 
stosowane; 

• nie wyposażanie pracowników we 
właściwe (kompletne) środki ochrony 
indywidualnej zabezpieczające przed 
upadkiem z wysokości wraz 
z wyznaczeniem miejsc mocowania lin 
oraz nie stosowanie przez pracowników 
wydanych środków ochrony; 

• niezgodne ze sztuką budowlaną 
i dokumentacją techniczną wykonanie 
(często przez osoby nieuprawnione) 
montażu rusztowań budowlanych, 
polegające w szczególności na 
całkowitym braku lub niekompletnym 
wykonaniu poręczy ochronnych, braku 
wykonania bezpiecznej komunikacji 
pionowej, niewłaściwym wykonaniu 
pomostów roboczych; 

• wykorzystywaniem do prowadzenia prac 
na wysokości prowizorycznych 
rusztowań wykonanych głównie z ram 
typu „Warszawa”, w których brak jest 
poręczy ochronnych pełnych pomostów 
roboczych, bezpiecznych wejść na 
pomosty robocze. 
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Dla osób postronnych, które mogły znaleźć 
się w obrębie wykonywanych robót 
budowlanych zagrożenia związane 
z prowadzeniem tych robót w miejscach 
publicznych związane były z: 
• brakiem wydzielenia i oznakowania stref 

niebezpiecznych (np. stref możliwego 
upadku przedmiotów z góry), 

• brakiem zabezpieczenia balustradami 
ochronnymi wykopów, 

• brakiem wykonania daszków ochronnych 
przy wejściach do budynków oraz wzdłuż 

chodników, przy których ustawione były 
rusztowania budowlane,  

• brakiem oświetlenia miejsc 
niebezpiecznych (wykopów) w porze 
nocnej, 

• brakiem stosowania zsypów podczas 
wykonywania prac remontowych 
obiektów, co w konsekwencji wymuszało 
na pracownikach zrzucanie materiałów 
rozbiórkowych z dachów i wyższych 
kondygnacji budynków, bezpośrednio na 
poziom terenu, 

 
 

 

fot. 
Prace dekarskie - własna konstrukcja 
„rusztowania przejezdnego”. 

 

 

fot. 
Prace dekarskie - brak zabezpieczeń przed 
upadkiem pracowników z wysokości. 

 

 

fot. 
Przejście dla pieszych - niepełne 
zabezpieczenie wykopu, brak oświetlenia 
w porze nocnej. 
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U podstaw stwierdzonych nieprawidłowości, 
leżących bezpośrednio po stronie 
pracodawcy, leżą: brak sprawowania 
bezpośredniego nadzoru nad pracą lub 
niewyznaczenie osoby do nadzoru, 
posiadającej kwalifikacje i doświadczenie 
zawodowe w organizacji stanowisk pracy 
i wykonywaniu prac budowlanych, 
szczególnie prac niebezpiecznych tj. prac 
na wysokości, prac w wykopach, prac 
montażowych rusztowań; brak nakładów 
finansowych na wprowadzanie rozwiązań 
mających wpływ na poprawę 
bezpieczeństwa i higieny pracy, 
w szczególności wyposażenia pracowników 
w maszyny i urządzenia - w tym 
rusztowania, spełniające minimalne 
wymagania bezpieczeństwa; nie 
stosowanie skutecznych zabezpieczeń 
ścian wykopów podczas wykonywania robót 
ziemnych, szczególnie w sytuacjach 
awaryjnego wykonywania wykopów wąsko 
przestrzennych o znacznej głębokości; 
niewyposażenie pracowników 
w dostosowane do rodzaju występujących 
zagrożeń środki ochrony zbiorowej 
i indywidualnej. 
Ponadto osoby nadzorujące pracę nie 
egzekwują od pracowników przestrzegania 
przepisów bezpieczeństwa pracy, tolerują 
niestosowanie wydanych środków ochrony 
indywidualnej oraz niebezpieczne metody 
pracy. Jednocześnie osoby pracujące 
lekceważą występujące zagrożenia, 
czasem ze względu na brak świadomości 
skutków wypadków, a czasem pod 
wpływem rutyny wynikającej z wielu lat 
pracy bez wypadku. Dotyczy to 
w szczególności dekarzy. Należy dodać, że 
osoby pracujące często godzą się - na 
polecenie lub za wiedzą pracodawcy, na 
wykonywanie prac w warunkach 
występowania bezpośrednich zagrożeń dla 
życia i zdrowia. Wynika to z lęku o utratę 
pracy, a tym samym o brak możliwości 
zaspokojenia podstawowych potrzeb 
życiowych.  
Na budowach, na których prowadzono 
kontrole decyzje nakazowe zostały 
wykonane. Po zakończeniu kontroli, na tych 
budowach nie doszło w roku 2014 do 
wypadków przy pracy. 
 
 

4.1.3. Bhp podczas usuwania wyrobów 
zawierających azbest. 

 
Celem kontroli była ocena warunków 

pracy pracowników zajmujących się 
usuwaniem wyrobów zawierających azbest 
z obiektów budowlanych i przemysłowych 
oraz ograniczenie zagrożeń dla 
pracowników. 

Przeprowadzono 15 kontroli. Wśród 
kontrolowanych podmiotów dominowały 
małe i średnie firmy o kilkuosobowym 
zatrudnieniu (87%). Prace w kontakcie 
z azbestem wykonywało 86 osób, w tym 41 
osób zatrudnionych było na podstawie 
umowy o pracę, a 45 osób świadczyło 
pracę na podstawie umów cywilno-
prawnych. 
W 6 przypadkach (40%), pracodawcy nie 
poinformowali Okręgowego inspektoratu 
Pracy w Szczecinie o zamiarze demontażu 
elementów z zabudowanym azbestem. 

Wyniki przeprowadzonych kontroli 
świadczą o braku rzetelnej analizy 
obowiązujących przepisów na etapie 
przygotowania się przez pracodawcę do 
wykonywania prac związanych 
w usuwaniem wyrobów zawierających 
azbest. Brak lub niewłaściwe opracowanie 
planu wykonywania prac, przekładało się na 
błędy podczas kolejnych etapów prac. 
Nieznajomość przez pracodawców 
obowiązujących przepisów, lekceważenie 
zagrożeń oraz nieumiejętność oceniania 
szkodliwych następstw działania pyłu 
azbestowego na zdrowie, przekładało się 
również na niewłaściwe czynności 
organizacyjne, tj. brak odgrodzenia oraz 
oznaczenia terenu ostrzeżeniem „Uwaga! 
Zagrożenie azbestem”, niewłaściwe 
składowanie wyrobów azbestowych, a także 
nieodpowiednie pakowanie i oznakowanie 
odpadów. 

Stwierdzono także nieprawidłowości 
w zakresie narażenia pracowników na 
działanie pyłu azbestu, dotyczące głównie 
niewłaściwego doboru środków ochrony 
układu oddechowego. Pracodawcy, zamiast 
wydania pracownikom półmasek z filtrem 
klasy P3, kupowali i wydawali półmaski 
o niższej klasie, niezapewniające ochrony 
przed włóknami azbestu. Ponadto 
w niektórych miejscach prace związane 
z usuwaniem wyrobów zawierających 
azbest prowadzone były w sposób 
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umożliwiający emisję azbestu do 
środowiska, co generowało dodatkowe 
zagrożenia dla osób postronnych. 
W wyniku kontroli wydano: 
• 11 nakazów pisemnych zawierających 

78 decyzji, z których 34 dotyczyły 
bezpośrednio problemów związanych 
z azbestem, 

• 104 decyzje ustne, w tym: 3 decyzje 
wstrzymania prac, 3 decyzje skierowania 
5 pracowników do innych prac, 

• 14 wystąpień zawierających 55 
wniosków, z których 50 dotyczyło 
zagadnień związanych z usuwaniem 
azbestu. 

Wstrzymanie prac wynikało 
z nieoznakowania i braku zabezpieczenia 
terenu prac demontażowych. Skierowania 
pracowników do innych prac spowodowane 
było brakiem odpowiednich środków 
ochrony indywidualnej, zabezpieczających 
przed szkodliwym działaniem azbestu. 
Za 47 wykroczeń przeciw prawom 
pracownika ukarano 9 osób mandatami 
w łącznej wysokości 13 700 zł., 
a w stosunku do 5 osób, za naruszenia 
mniejszej wagi zastosowano środki 
wychowawcze. 

 

 
 
Wykres 9. Stwierdzone nieprawidłowości oraz efekty uzyskane w roku 2014 podczas 

kontroli podmiotów usuwających wyroby zawierające azbest, wg kontrolowanych 
podmiotów. 

 
W ocenie inspektorów pracy 

nieprawidłowości występujące podczas 
kontroli wynikały z zaniedbań osób 
odpowiedzialnych za wykonywanie prac lub 
osób, które powinny nadzorować prace. 
Największy wpływ na to miały niewłaściwe 
planowanie i przygotowanie do 
wykonywania prac, a także powierzanie 
wykonywania pracy osobom zatrudnionym 
na podstawie umów cywilnoprawnych, przy 
niejednoznacznym określeniu obowiązków 
leżących po stronie zleceniobiorcy oraz 
zleceniodawcy. Jedną z przyczyn jest 
również brak zainteresowania podmiotów 
zlecających usuwanie elementów 
azbestowych, aby wykonawca dopełnił 
ciążących na nim obowiązków, m.in. zgłosił 

ten fakt do Państwowej Inspekcji Pracy. 
Zgłoszenie zamiaru prowadzenia prac 
demontażowych umożliwia inspektorom 
pracy kontrolę przygotowania pracodawcy 
do wykonania prac, jeszcze przed ich 
rozpoczęciem. Należy dodać, że wiele 
podmiotów unika dopełnienia obowiązku 
zgłoszenia w celu uniknięcia kontroli oraz 
obniżenia kosztów związanych, m.in. 
z przeprowadzeniem pomiarów, szkoleniem 
pracowników, zabezpieczeniem usuwanych 
odpadów, itp. 

Wyniki przeprowadzonych czynności 
kontrolnych pozwalają stwierdzić, że stan 
bezpieczeństwa pracowników 
zatrudnionych przy demontażu materiałów 
zawierających azbest nadal odbiega od 
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obowiązujących przepisów. Na skalę 
nieprawidłowości ujawnionych w toku 
kontroli miał wpływ znaczny odsetek firm po 
raz pierwszy kontrolowanych przy pracach 
z azbestem (60%). Natomiast 
u pracodawców kontrolowanych w latach 
ubiegłych, stwierdzono mniejszą liczbę 
uchybień. Przeprowadzone czynności 
kontrolne wskazują, że pracodawcy i osoby 
kierujące pracownikami nie posiadają 
dostatecznej wiedzy o przepisach prawa 
pracy. W szczególności o zasadach 
bezpieczeństwa dla ludzi i środowiska 
podczas kontaktu z azbestem. Krótki czas 
narażenia powoduje, że szkodliwość 
późniejszych następstw wnikania pyłu 
azbestowego do organizmu człowieka jest 
bagatelizowana. 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. 
 
 
4.1.4. Bhp w zakładach gospodarki 

komunalnej, w tym przy 
stosowaniu produktów 
biobójczych. 

 
Celem kontroli było sprawdzenie stanu 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
pracowników w zakładach gospodarki 
komunalnej przy pracach związanych 
z transportem i unieszkodliwianiem 
odpadów. 
Kontrole przeprowadzono w 7 podmiotach 
świadczących usługi komunalne należące 
do zadań własnych gmin oraz 
prowadzących działalność na podstawie 
ustawy o swobodzie działalności 
gospodarczej, w których pracę świadczy 
476 pracowników. Kontrolami objęto 175 
osób wykonujących prace w kontakcie 
z odpadami komunalnymi i 89 osób 
stosujących produkty biobójcze. 
5 kontrolowanych podmiotów zajmuje się 
odbiorem i transportem odpadów 
komunalnych z miejsc ich powstawania na 
składowiska, do przeładowni, sortowni, 
kompostowni, a 4 pracodawców zajmuje się 
segregacją i odzyskiem surowców 
z odpadów komunalnych oraz ich 

unieszkodliwianiem poprzez składowanie. 
W 2 kontrolowanych podmiotach 
prowadzone były oba rodzaje działalności 
tj. transport i unieszkodliwianie.  

Kontrolami objęto zagadnienia 
dotyczące: przygotowania pracowników do 
wykonywania prac, informowania 
o zagrożeniach, organizacji stanowisk pracy 
w narażeniu na czynniki szkodliwe, 
uciążliwe i niebezpieczne, organizacji 
i wyposażenia pomieszczeń higieniczno- 
sanitarnych, podejmowanych działań 
prewencyjnych związanych z wypadkami 
przy pracy. Na podstawie analizy 10 
zdarzeń wypadkowych ustalono, że 
wypadki którym ulegali pracownicy to 
wypadki powtarzalne, które wydarzyły się 
w podobnych okolicznościach, podobne 
i typowe były również przyczyny wypadków: 
2 pracowników doznało urazów rąk podczas 
obsługi urządzeń wyładowczych na 
skrzyniach ładunkowych śmieciarek, co 
stanowi 20% ogółu wypadków objętych 
analizą, 3 sortowaczy odpadów doznało 
urazów rąk lub nóg podczas segregacji 
odpadów (30%), 4 pracowników zostało 
poszkodowanych podczas przemieszczania 
się bez obciążenia (40%). 

Zagadnienia dotyczące przestrzegania 
przepisów dotyczących produktów 
biobójczych były przedmiotem kontroli 
u użytkowników w zakresie stosowania 
produktów biobójczych, a także w zakresie 
ich wprowadzania do obrotu, klasyfikacji 
i oznakowania przez producentów, którzy 
wprowadzają produkty biobójcze na rynek 
i dostarczają je użytkownikom. 

Kontrole wykazały, że świadomość 
zagrożeń szkodliwymi czynnikami 
biologicznymi jest niska, zarówno 
u pracowników wykonujących prace 
bezpośrednio w kontakcie z odpadami 
komunalnymi, jak i u kierownictwa. 
Potwierdzeniem tego są stwierdzane 
podczas kontroli przypadki spożywania 
i przechowywania napojów na stanowiskach 
pracy, łącznego przechowywania odzieży 
roboczej i domowej, braku produktów do 
odkażania powierzchni skóry. W ponad 
połowie kontrolowanych podmiotów 
(4 z 7 kontrolowanych) stwierdzono 
nieprawidłowości formalno- prawne 
dotyczące oceny ryzyka zawodowego. 
W dokumentacji oceny ryzyka „zagrożenia 
szkodliwymi czynnikami biologicznymi” 
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ujmowane są w sposób hasłowy lub 
załączany jest wyłącznie wykaz wszystkich 
czynników biologicznych- bez identyfikacji 
tych czynników, z którymi pracownicy mogą 
mieć kontakt. 

Zagrożenia związane ze stosowaniem 
produktów biobójczych pomijane były 
w ocenie ryzyka zawodowego oraz podczas 
wykonywania prac z ich użyciem. W opinii 
osób przeprowadzających ocenę ryzyka 
było to spowodowane powszechnością 
zastosowania tych środków, np. jako 
produkty do odkażania skóry rąk- mydła 
antybakteryjne, a także ze względu na 
stosowanie ich w postaci gotowych do 
użycia roztworów roboczych lub stosowanie 
zakupionych produktów ogólnego 
przeznaczenia, jak np. „Domestos”, czy 
„Ace”.  
Powtarzającą się nieprawidłowością 
w zakresie przestrzegania wymogów prawa 
przy gospodarowaniu odpadami 
komunalnymi jest zaniechanie 
systematycznego wykonywania prac 
związanych z odkażaniem powierzchni 
i sprzętów, zgodnie z wymaganą i ustaloną 
częstotliwością, np. przed rozpoczęciem 
prac remontowych i konserwacyjnych 
sprzętu. 
Uchybienia dotyczące przekazywania 
informacji o zagrożeniach stwierdzono 
w 3 podmiotach (43 % podmiotów objętych 
kontrolą), a dotyczyły one zarówno braku 
kart charakterystyki, jak również 
nieprawidłowości na etykietach opakowań 
i w ulotkach informacyjnych. 
Nieprawidłowości dotyczące wyposażenia 
stanowisk pracy w odpowiednie pojemniki 
do konfekcjonowania lub transportu 
ręcznego produktów biobójczych 
stwierdzono w 2 podmiotach (28 % 
podmiotów objętych kontrolą).  
Ustalono, że pracodawcy bagatelizują lub 
wręcz pomijają stwarzane zagrożenia, ze 
względu na dopuszczalną dużą dowolność 
w zakresie stężeń przygotowywanych 
i stosowanych roztworów dezynfekcyjnych, 
nieregularność wykonywania prac 
związanych z odkażaniem powierzchni, 
narzędzi, sprzętów i pojemników oraz 
powszechność stosowania produktów 
biobójczych o szerokim spektrum działania 
(np. produkty do odkażania skóry- mydła 
antybakteryjne, produkty ogólnodostępne, 
jak np. Domestos, Ace). Tym samym 

pracownicy stosujący produkty biobójcze, 
nie mają pełnej świadomości zagrożeń 
powodowanych przez te produkty, w tym 
również oddziaływań alergizujących, 
występujących dopiero po upływie 
dłuższego czasu narażenia.  
W wyniku kontroli wydano: 
• 70 decyzji; 21 decyzji dotyczyło 

nieprawidłowości stwierdzonych podczas 
unieszkodliwiania odpadów, 22 dotyczyły 
nieprawidłowości przy pracach 
związanych z transportem odpadów 
komunalnych, 16 decyzji wydano 
w zakładach zajmujących się 
jednocześnie transportem 
i unieszkodliwianiem. 11 decyzji, 
dotyczyło nieprawidłowości związanych 
z przekazywaniem informacji 
o zagrożeniach stwarzanych przez 
produkty biobójcze oraz ich 
bezpiecznego stosowania, 

• 27 wniosków, z czego 7 dotyczyło 
składowisk odpadów, 12 wniosków 
dotyczyło transportu odpadów, 7 wydano 
w zakładach zajmujących się 
jednocześnie transportem 
i unieszkodliwianiem.  

Pracodawcy wykonali 70 decyzji (100 %) 
oraz 26 wniosków (96 %). 
Ponadto w wyniku kontroli przesłano pismo 
do Zachodniopomorskiego Państwowego 
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego 
w Szczecinie. Poinformowano 
o niewłaściwym oznakowaniu przez 
producenta pojemnika z mydłem, dla 
którego producent deklarował właściwości 
antybakteryjne, podczas gdy faktycznie nie 
podejmował żadnych działań związanych 
z uzyskaniem decyzji na obrót produktem 
biobójczym. Ustalono, że były to jedynie 
działania marketingowe sugerujące 
„wzmocnienie” efektów działania mydeł, 
a oznakowanie produktów z pogranicza 
kosmetyków (jako mydło) i produktów 
biobójczych (jako produkt posiadający 
właściwości antybakteryjne), wprowadzało 
w błąd stosujących. 
Efekty uzyskane w wyniku realizacji 
środków prawnych: 
• 89 pracownikom przekazano wymagane 

prawem informacje o chemikaliach, 
w tym produktach biobójczych oraz 
określono szczegółowe warunki 
dotyczące ich bezpiecznego stosowania 
i oddziaływania na organizm; 
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• w 3 podmiotach, dla 130 pracowników, 
wykonujących prace na zewnątrz, 
w zmiennych warunkach 
atmosferycznych, zapewniono 
pomieszczenia i urządzenia do suszenia 
odzieży i środków ochrony indywidualnej; 

• dla 67 osób, w tym sortowaczy odpadów 
i kierowców pojazdów do transportu 
odpadów zapewniono środki 
do odkażania skóry; 

• w 2 podmiotach, dla 11 pracowników 
wyposażono kabiny pojazdów służących 
do transportu odpadów komunalnych 
w apteczkę pierwszej pomocy, pojemniki 
z solą fizjologiczną lub wodą 
destylowaną do przemywania oczu oraz 
pojemniki zapewniające dostęp do 
czystej wody.  

 
 
4.1.5. Bhp przy pozyskiwaniu i zrywce 

drewna. 
 

Celem kontroli było sprawdzenie 
przestrzegania przepisów bhp w procesie 
pozyskiwania i zrywki drewna w leśnictwie 
oraz usunięcie stwierdzonych 
nieprawidłowości. 
Kontrolami objęto 20 zakładów 
świadczących usługi z zakresu gospodarki 
leśnej, zatrudniających ogółem 187 osób, 
w tym 156 pracowników. 
W ramach kontroli oceniano następujące 
zagadnienia: współpracę z innymi 
podmiotami na wspólnym terenie 
prowadzonych prac; przygotowanie 
pracowników do pracy, w tym: szkolenia 
w dziedzinie bhp pracowników 
i pracodawców, badania lekarskie 
i kwalifikacje pracowników; wyposażenie, 
stosowanie i sprawność środków ochrony 
indywidualnej; wyposażenie w odzież 
i obuwie robocze, a także pranie odzieży 
roboczej; prawidłowość oceny ryzyka 
zawodowego i realizowanie zadań służby 
BHP. Podczas kontroli w sposób 
szczególny uwzględniano bezpieczeństwo 
na stanowiskach oraz organizację procesów 
pracy, w tym: stosowanie instrukcji 
bezpieczeństwa i higieny pracy, 
oznakowanie obszarów prowadzenia prac, 
dwuosobowe wykonywanie prac, 
przebywanie osób w strefach 
niebezpiecznych, wyposażenie w sprzęt 
pomocniczy i jego stosowanie, bezpieczne 

sposoby pozyskania i zrywki drewna, 
ręczne przemieszczanie ciężarów, 
prowadzenie prac szczególnie 
niebezpiecznych, stan techniczny 
eksploatowanych maszyn i urządzeń. 
Kontrolowano także zapewnianie 
bezpiecznych warunków pracy osobom 
świadczącym pracę na innej podstawie, niż 
stosunek pracy, zapobieganie chorobom 
zawodowym, wynikającym ze środowiska 
pracy, organizację systemu udzielania 
pierwszej pomocy, zapewnianie 
pracownikom posiłków i napojów 
profilaktycznych. 

W porównaniu do lat poprzednich 2012 
i 2013 odnotowano wzrost liczby 
pracodawców nieprzestrzegających 
obowiązujących wymogów w zakresie bhp 
przy pozyskiwaniu i zrywce drewna.  
Do najczęstszych nieprawidłowości 
należały: 
•  nieokreślenie zasad współdziałania pod 

względem bezpieczeństwa i higieny 
pracy przez kilku pracodawców, 
powierzających wykonywanie pracy 
swoim pracownikom w tym samym 
miejscu - 80% pracodawców; 

• nierealizowanie wszystkich zadań 
należących do służby bezpieczeństwa 
i higieny pracy - 70% pracodawców; 

•  brak szkoleń bhp pracowników - 85% 
pracodawców;  

• brak profilaktycznych badań lekarskich 
pracowników - 80% pracodawców;  

• brak lub niewłaściwie dokonana ocena 
ryzyka zawodowego - 85% 
pracodawców;  

• braki w wyposażeniu pracowników 
w środki ochrony indywidualnej - 90% 
pracodawców;  

• brak instrukcji bezpieczeństwa i higieny 
pracy - 70% pracodawców;  

• niestosowanie bezpiecznych sposobów 
pozyskiwania drewna - 70% 
pracodawców,  

• niespełnianie wymogów bhp dla prac 
szczególnie niebezpiecznych - 60% 
pracodawców;  

• eksploatowanie maszyn i urządzeń 
niespełniających wymagań 
bezpieczeństwa i higieny pracy - 60% 
pracodawców;  

• użytkowanie urządzeń bez wymaganych 
decyzji dozoru technicznego 



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OIP SZCZECIN W ROKU 2014 

- 54 - 

dopuszczających do eksploatacji - 60% 
pracodawców; 

• niepodejmowanie działań ogranicza-
jących zachorowania pracowników na 
choroby zawodowe i inne wynikające 
z warunków wykonywania pracy - 85% 
pracodawców; 

• niewłaściwa organizacja systemu 
pierwszej pomocy przedlekarskiej - 70% 
pracodawców; 

• niezapewnianie pracownikom posiłków 
i napojów profilaktycznych - 70% 
pracodawców. 

W wyniku kontroli wydano:  
• 270 decyzji nakazowych, w tym 20 

decyzji wstrzymania prac i 21 decyzji 
skierowania 29 pracowników do innych 
prac, 

• 200 wniosków w wystąpieniach. 
Decyzjami wstrzymania prac, dotyczącymi 

ogółem 24 (15,4%) pracowników, 
zatrudnianych przez 11 (55%) 
pracodawców regulowano następujące 
nieprawidłowości: 

• użytkowanie niesprawnych pilarek (brak 
hamulca bezpieczeństwa, brak 
wychwytnika łańcucha, nieprawidłowe 
uruchamianie pilarki, praca pilarką bez 
kwalifikacji; 

• użytkowanie niesprawnych ciągników 
(dostęp do przekładni pasowych, dostęp 
do poruszających się łopat wentylatorów, 
brak szyb, niesprawne układy 
hamulcowe, brak sygnału dźwiękowego, 
niesprawne oświetlenie zewnętrzne); 

• użytkowanie niesprawnego osprzętu 
ciągników lub dostęp do stref 
niebezpiecznych związanych 
z eksploatacją takiego osprzętu 
(niewłaściwy stan techniczny lin 
głównych wciągarek, brak osłony wału 
teleskopowo-przegubowego napędza-
jącego wciągarki); 

• prace w strefach niebezpiecznych 
(ścinanych drzew, użytkowanych pilarek, 
zawieszonych drzew), jednoosobowe 
prowadzenie prac z zakresu 

pozyskiwania i zrywki drewna (brak 
asekuracji) oraz prowadzenie ścinki 
i obalania drzew bez sprzętu 
pomocniczego; 

• dopuszczanie do pracy pracowników bez 
wymaganych środków ochrony 
indywidualnej (obuwia ochronnego, 
ochron kończyn dolnych, ochron wzroku 
i twarzy, ochron słuchu, rękawic 
ochronnych). 

Decyzjami skierowania do innych prac 
regulowano wykonywanie pracy: bez 
kwalifikacji do obsługi żurawi i kierowania 
ciągnikiem; bez środków ochrony 
indywidualnej, w szczególności rękawic, 
obuwia i ochron kończyn dolnych przed 
przecięciem łańcuchem pilarki oraz hełmów 
ochronnych.  
Wydano także decyzje wstrzymania 
eksploatacji maszyn i urządzeń z powodu, 
m.in.: eksploatowania niesprawnych pilarek, 
braku zabezpieczeń wałka przegubowo-
teleskopowego napędzającego wciągarki 
lub hydraulikę żurawi, stosowania 
stwarzających zagrożenia lin wciągarek 
(rozplecionych). 
Za wykroczenia przeciw prawom 
pracownika skierowano 1 wniosek 
o ukaranie do sądu, a 15 osób ukarano 
mandatami w łącznej wysokości 15 350 zł. 
Ponadto skierowano do Urzędu Dozoru 
Technicznego 11 pism informujących 
o eksploatacji 17 urządzeń bez wymaganej 
decyzji. 
Kontrolowanym pracodawcom udzielono 86 
porad prawnych i technicznych. 
Podejmowano również działania 
o charakterze promocyjno-prewencyjnym 
polegające między innymi na dostarczaniu 
pracodawcom wydawnictw Państwowej 
Inspekcji Pracy, przekazywaniu informacji 
dotyczących bezpiecznych metod pracy, 
współorganizowaniu konkursu wiedzy 
o bezpieczeństwie i higienie pracy dla 
pracowników zakładów świadczących usługi 
z zakresu gospodarki leśnej. 
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fot. 
Pozostawienie drzewa zawieszonego. 
Prowadzenie prac w strefie niebezpiecznej 
zawieszonego drzewa oraz próby obalenia 
zawieszonego drzewa przez odcinanie 
wałków od odziomka. 

 

 

fot. 
Brak osłony wałka przegubowo-
teleskopowego napędu wciągarki. 

 
Do podstawowych przyczyn 

stwierdzonych nieprawidłowości można 
zaliczyć: 
• niską jakość szkoleń w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy, 
odbywanych przez pracodawców, 

• brak specjalistów realizujących zadania 
służby BHP, posiadających 
przygotowanie i doświadczenie 
w zagadnieniach występujących 
w gospodarce leśnej, 

• niską rentowność stawek uzyskiwanych 
w wyniku zamówień publicznych i brak 
gwarancji ciągłości prowadzenia 
działalności z uwagi na zazwyczaj 
corocznie organizowane przetargi, co 
determinuje ograniczenia 
w inwestowaniu, 

• znaczną fluktuację zatrudnienia, co 
wpływa na brak inwestowania 
w kwalifikacje i wiedzę pracowników, 

• wzrastające tempo i ilość jednocześnie 
realizowanych zadań, przy 
jednoczesnym niskim zatrudnieniu, 

• brak dostatecznego nadzoru nad 
prowadzonymi pracami. 

Pracodawcy wykonali ponad 72% 
wydanych decyzji nakazowych oraz ok. 
58% wydanych wniosków. 
W wyniku prowadzonych działań uzyskano 
poprawę w zakresie bezpieczeństwa pracy 
ze względu na: właściwe przygotowanie 
pracowników do wykonywania pracy, w tym 
skierowanie pracowników na kursy 
pozwalające na uzyskanie kwalifikacji do 
obsługi urządzeń, wyposażenie 
pracowników w wymagane środki ochrony 
indywidualnej, posiadające właściwości 
ochronne i użytkowe, likwidację zagrożeń 
związanych z organizacją pracy, w tym 
stosowanie bezpiecznych metod 
realizowania prac, zapewnienie 
pracownikom wymaganego sprzętu 
pomocniczego, umożliwiającego 
bezpieczne wykonywanie zadań, eliminację 
niesprawnych technicznie i stwarzających 
zagrożenia maszyn i urządzeń, poprawę 
ergonomii pracy, w tym prac 
transportowych. 
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4.1.6. 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 11 odcinkach, 
na których prowadzone były prace, przy 
czym zakres prowadzonych prac był różny. 
Od kompleksowej modernizacji linii 
kolejowej do drobnych prac 
utrzymaniowych.  
Kontroli poddano zarówno głównych 
wykonawców prac, jak i wszystkich 
podwykonawców obecnych w trakcie 
kontroli na budowach.  
Przeprowadzono 18 kontroli w 15 
podmiotach. 
Nieprawidłowości stwierdzone w trakcie 
kontroli występowały zarówno na etapie 
organizacji pracy, jak i samego 
wykonawstwa.  
Do podstawowych uchybień zaliczyć 
należy: 
• niewłaściwe przygotowanie pracowników 

do pracy;  
Najistotniejsze było dopuszczanie do 
wykonywania pracy bez wymaganych 
szkoleń z zakresu bhp oraz bez 
zapoznania z zagrożeniami dla życia 
i zdrowia w rejonie wykonywania prac. 
Wszystkich wykonawców prac 
obowiązują „Wytyczne informowania 
pracownika innego pracodawcy 
o zagrożeniach dla bezpieczeństwa 
i zdrowia podczas wykonywania prac na 
terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.” 
Ibh-101 oraz wytyczne Ibh-104. 
Wytyczne określają szczegółowy sposób 
postępowania, w celu poinformowania 
pracownika innego pracodawcy 
o zagrożeniach dla bezpieczeństwa 
i zdrowia podczas wykonywania pracy na 
terenie jednostek organizacyjnych PKP 
PLK S.A. Zgodnie z wytycznymi, przed 
dopuszczeniem pracowników 
wykonawcy do realizacji umowy 
wyznaczony, kompetentny pracownik 
zarządcy infrastruktury powinien 
przekazać niezbędne informacje 
dotyczące zagrożeń w miejscu 
wykonywania prac. 

• 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 przy organizacji 
stanowisk i procesów pracy;  

Kontrolowano zapewnienie pracownikom 
instrukcji w zakresie stosowanych znaków 
i sygnałów bezpieczeństwa, instrukcji 
bezpiecznego wykonywania robót 
budowlanych, zapewnienie bezpośredniego 
nadzoru nad prowadzonymi pracami, 
zapewnienie sygnalistów. Największą skalę 
uchybień stwierdzono w zakresie 
zapewnienia pracownikom do stałego 
korzystania instrukcji o stosowanych 
znakach i sygnałach bezpieczeństwa oraz 
instrukcji bezpiecznego wykonywania robót 
budowlanych. W miejscu wykonywania prac 
brak było takich instrukcji w 75 % badanych 
przypadków. Z wyjaśnień osób nadzoru 
wynikało, że w niektórych przypadkach 
instrukcje zostały stworzone, ale nie były 
dostępne w miejscu prowadzenia prac. 
Należy tutaj wskazać, że znaczna część 
podmiotów świadczących pracę miała swoje 
siedziby poza województwem 
zachodniopomorskim.  
W dwóch przypadkach stwierdzono brak 
bezpośredniego nadzoru nad 
prowadzonymi pracami. W obu 
przypadkach dotyczyło to firm 
podwykonawczych, których podstawowy 
zakres świadczenia usług nie obejmuje prac 
torowych. 
W jednym przypadku, podczas prac 
torowych doszło do zdarzenia potencjalnie 
wypadkowego (bezurazowego). 
Przedsiębiorca prowadził wycinkę krzewów 
wzdłuż linii kolejowej, a prace na jego rzecz 
wykonywały 4 osoby na podstawie umów 
o dzieło. Ciągnik rolniczy wraz z przyczepą 
(rębakiem) ustawiono w skrajni czynnego 
toru kolejowego. W tym czasie po torach 
poruszał się pociąg relacji Piła – Szczecin. 
Doszło do najechania na znajdujący się 
w skrajni toru ciągnik. W wyniku najechania, 
uszkodzeniu uległ autobus szynowy 
pociągu oraz ciągnik. Na szczęście urazu 
nie doznał żaden z pracowników, ani żadna 
osoba postronna. Głównymi przyczynami 
zdarzenia był brak świadomości zagrożeń 
i znajomości zasad wykonywania prac 
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w pobliżu linii kolejowych, brak nadzoru nad 
wykonywanymi pracami, brak 
doświadczenia przy wykonywaniu robót 
w bezpośrednim sąsiedztwie czynnego toru 
kolejowego, zarówno przedsiębiorcy, jak 
i osób wykonujących prace. W opinii 
przedsiębiorcy jedyną przyczyną zdarzenia 
była zbyt szybka jazda pociągu. Należy 

zaznaczyć, że formalnie osoby wykonujące 
tę pracę przedłożyły dokument, że zostały 
przeszkolone oraz zapoznane 
z zagrożeniami dla bezpieczeństwa 
i zdrowia podczas wykonywania prac 
związanych z wycinką krzewów przy torach 
kolejowych.  

 

 

fot. 
Miejsce zdarzenia.  

 

 

Fotografie udostępnione przez Przewozy 
Regionalne Sp. z o.o. Oddział 
Zachodniopomorski w Szczecinie. 

 
W roku 2013 podczas kontroli w PKP 

PLK S.A. Zakładzie Linii Kolejowych 
w Szczecinie, inspektor pracy poruszył 
problem kwalifikacji osób wykonujących 
obowiązki sygnalistów. W §62 ust. 6 pkt 19 
instrukcji Id1 wskazano, że sygnalista 
powinien mieć ukończone 18 lat, I kategorię 
wzroku i słuchu oraz powinien być 
przeegzaminowany z postanowień instrukcji 
sygnalizacji Ie-1 obowiązującej na terenie 
zarządcy. Przepisy nie wskazywały, w jakim 
trybie kandydat na sygnalistę powinien być 
przeegzaminowany, kto powinien 
potwierdzić i w jakiej formie jego zdolność 
do wykonywania obowiązków sygnalisty. 
Dotyczy to szczególnie przypadków osób 
zatrudnionych u wykonawców prac 

(podmiotów zewnętrznych). Inspektor pracy 
wystąpił o określenie warunków do 
uzyskania uprawnień na wykonywanie 
obowiązków sygnalisty przy pracach 
torowych. Pracodawca w ramach realizacji 
wniosku wystąpił do Głównego Inspektoratu 
BHP Spółki w Warszawie o określenie 
procedury nadawania uprawnień sygnalisty. 
W maju 2014 r. powstał dokument wydany 
przez PKP PLK S.A. Centrala, Biuro 
Eksploatacji – „Program szkolenia Nr K-ES-
02-08-002/2014” – Szkolenie uprawniające 
do wykonywania czynności sygnalisty”. 
W dokumencie zawarto, m.in. szczegółowy 
program szkolenia. Przewidziano, że 
szkolenie ma charakter teoretyczny 
i przewidziane jest dla pracowników Spółki 
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PKP PLK S.A. oraz pracowników firm 
zewnętrznych. Podstawą zaliczenia 
szkolenia jest obecność - według listy 
obecności. Z dokumentu nie wynika, czy 
zaliczenie szkolenia jest podstawą do 
wykonywania obowiązków sygnalisty, czy 
szkolenie jest podstawą do dopuszczenia 
do egzaminu. Wątpliwości wynikają stąd, że 
w warunkach technicznych Id-1 (instrukcja 
wydana również przez PKP PLK S.A.), 
wskazano, że sygnalista powinien „być 
przeegzaminowany z postanowień Instrukcji 
sygnalizacji Ie-1.” Problem nie został, więc 
rozstrzygnięty. 
W wyniku czynności kontrolnych wydano: 
• 20 nakazów na piśmie, zawierających 

łącznie 128 decyzji, w tym 89 decyzji 
dotyczących bezpośrednio prac 
torowych, 

• 24 decyzje ustne,  
• 8 decyzji wstrzymania prac, 
• 13 wystąpień, zawierających 23 

polecenia i wnioski, w tym 18 wniosków 
dotyczących bezpośrednio badanych 
zagadnień, 

Za stwierdzone wykroczenia ukarano 
9 osób mandatami, w łącznej wysokości 
9 500 zł. 
Do Urzędu Transportu Kolejowego 
skierowano 2 pisma informujące o braku 
stosownych dokumentów dla 
eksploatowanych pojazdów kolejowych. 
Z uzyskanych informacji zwrotnych wynika, 
że Urząd Transportu Kolejowego podjął 
działania zmierzające do wyjaśnienia 
problemu. O wynikach Urząd zobowiązał 
się powiadomić OIP Szczecin. 

Do przyczyn powstania 
nieprawidłowości w opinii kontrolowanych 
przedsiębiorców dochodzi z powodu 
krótkich terminów realizacji prac oraz 
ograniczeń spowodowanych jednoczesnym 
prowadzeniem ruchu kolejowego. W ocenie 
pracodawców skutkuje to rozpoczynaniem 
prac pomimo braku należytego 
przygotowania miejsca robót oraz bez 
zorganizowania zaplecza budowy.  
W ocenie inspektora pracy nie jest to jedyny 
powód. Na pewno jedną z przyczyn były 
względy finansowe - oszczędności, m.in 
powodujące niezapewnienie na budowach 
odpowiedniego zaplecza socjalnego. 
Należy zauważyć, że firmy, które były 
głównymi wykonawcami prac 
inwestycyjnych przeważnie do tej pory nie 

były kojarzone z robotami kolejowymi. Nie 
posiadały specjalistycznego sprzętu do 
robót torowych, jak i doświadczenia. 
Używały przeważnie sprzętu budowlanego 
używanego przy robotach drogowych. 
Sprzęt specjalistyczny - jeżeli był 
niezbędny, był wypożyczany od innych 
podmiotów lub zakres prac był zlecany 
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. 
Z kolei podmioty zagraniczne często do 
wykonawstwa prac używają własny sprzęt. 
Powoduje to problemy polegające na 
niezapewnieniu dokumentacji maszyn, 
w tym instrukcji w języku polskim. W dwóch 
przypadkach stwierdzono użytkowanie 
pojazdów kolejowych bez wymaganej 
dokumentacji dopuszczającej do poruszania 
się po czynnych torach kolejowych na 
terenie zarządzanym przez PKP PLK S.A. 
W dalszym ciągu wiele nieprawidłowości 
jest związanych z lekceważeniem zagrożeń 
przez osoby organizujące pracę, jak 
i samych pracowników. 

Do efektów uzyskanych w wyniku 
kontroli należy przede wszystkim 
ograniczenie zagrożeń dla bezpieczeństwa i 
zdrowia, w tym w 8 przypadkach 
bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia 
pracowników i innych osób świadczących 
pracę.  
Ponadto w wyniku realizacji środków 
prawnych: zapewniono prawidłowe 
zabezpieczenie i osygnalizowanie miejsca 
robót, poddano pracowników wymaganym 
szkoleniom z zakresu bhp oraz 
profilaktycznym badaniom lekarskim, 
zapewniono pracownikom do stałego 
użytkowania instrukcje w zakresie bhp oraz 
inną dokumentację niezbędną do 
bezpiecznego prowadzenia robót, a także 
zapewniono odpowiednie pomieszczenia 
higieniczno – sanitarne. 
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4.1.7. Zagrożenia przy eksploatacji 
urządzeń energetycznych. 

 
Celem przeprowadzonych 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. Sprawdzano także 
zasady organizacji prac, przy których 
występują szczególne zagrożenia dla 
zdrowia i życia. Kontrole ukierunkowano na 
wdrożenie w zakładach zmian dotyczących 
eksploatacji urządzeń energetycznych, 
wynikających z nowego rozporządzenia 
Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 
2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy urządzeniach energetycznych 
(Dz. U. poz. 492). 
Kontrolą objęto duże szpitale. 
Przeprowadzono 10 kontroli w podmiotach 
zatrudniających łącznie 6559 osób, przy 
czym w zagadnienia związane 
z eksploatacją urządzeń 
elektroenergetycznych zlokalizowanych na 
ich terenie zaangażowanych było łącznie 48 
osób. 
Ze względu na znaczne zapotrzebowanie 
na energię elektryczną spowodowane dużą 
mocą zainstalowanej aparatury medycznej, 
a także funkcję użyteczności publicznej, 
kontrolowane placówki ochrony zdrowia 
korzystały z własnych stacji 
energetycznych. Stacje te zasilone zostały 
bezpośrednio z sieci dystrybucji energii 
elektrycznej średnich napięć.  
W każdym ze szpitali, właścicielem oraz 
prowadzącym eksploatację urządzeń 
energetycznych zarówno w zakresie 
średnich, jak i niskich napięć, w rozumieniu 
rozporządzenia MG 28.03.2013 r., był 
odbiorca energii.  

Stwierdzono, że fakt wejścia w życie 
nowych regulacji prawnych wynikających 
z ww. rozporządzenia nie został 
w kontrolowanych placówkach zauważony, 
a wprowadzone zmiany nie zostały 
implementowane do wewnątrzzakładowych 
aktów prawnych oraz wdrożone do 
stosowania. W żadnej z placówek instrukcje 
wewnątrzzakładowe nie wskazywały osoby 
lub stanowiska odpowiedzialnego za 
prowadzenie eksploatacji własnych 

urządzeń energetycznych. W większości 
kontrolowanych placówek nie ustalono 
niezbędnych kwalifikacji zawodowych do 
wydawania poleceń, dopuszczania oraz 
koordynacji wykonywania prac 
eksploatacyjnych przy urządzeniach 
energetycznych. Powodowało to nie 
przestrzeganie obowiązku wystawiania 
poleceń pisemnych na wykonywanie - przy 
urządzeniach energetycznych, prac 
o szczególnych zagrożeniach dla zdrowia 
lub życia ludzkiego. Organizacja prac była 
również niezgodna z obowiązującymi 
przepisami bezpieczeństwa. 
Instrukcje eksploatacji nie spełniały 
wymagań prawnych, gdyż nie zawierały 
w szczególności: terminów 
przeprowadzania przeglądów, prób 
i pomiarów; wymagań kwalifikacyjnych dla 
osób zajmujących się eksploatacją 
urządzeń energetycznych; zasad 
organizacji prac eksploatacyjnych; 
wymagań dotyczących zapewnienia 
asekuracji, łączności oraz innych 
technicznych lub organizacyjnych środków 
ochrony, stosowanych, w celu ograniczenia 
ryzyka zawodowego. 
Znaczną skalę nieprawidłowości 
stwierdzono w zakresie wyposażenia 
pomieszczeń ruchu elektrycznego 
w indywidualny sprzęt ochronny oraz sprzęt 
do sprawdzania obecności napięcia. 
Najczęściej sprzęt ochrony indywidualnej 
nie posiadał aktualnych prób napięciowych, 
natomiast sprzęt do sprawdzania obecności 
napięcia był niesprawny. 
W wyniku kontroli wydano: 
• 112 decyzji pisemnych, 
•  49 decyzji ustnych, 
• 13 wniosków w wystąpieniach. 
Za stwierdzone wykroczenia 6 osób 
ukarano mandatami w łącznej wysokości 
7400 zł, a w stosunku do 4 osób, za 
naruszenia mniejszej wagi, zastosowano 
środki wychowawcze. 
W efekcie realizacji środków prawnych 
wydanych w toku kontroli: 
• opracowano instrukcje eksploatacji, 

określające procedury i zasady 
wykonywania prac, 

• ustalono osoby: poleceniodawców, 
dopuszczających oraz koordynujących 
prace przy urządzeniach energetycznych 
wraz z zakresem udzielonych im 
upoważnień, 
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• zapewniono pracownikom środki ochrony 
oczu i twarzy zabezpieczające przed 
poparzeniem łukiem elektrycznym 
podczas wykonywania czynności 
łączeniowych, 

• dokonano doboru uziemiaczy 
przenośnych do wartości prądów 
zwarciowych, 

• wycofano z eksploatacji niesprawny 
sprzęt do sprawdzania obecności 
napięcia. 

Ponadto z pomieszczeń ruchu 
elektrycznego usunięto źródła 
potencjalnych zagrożeń, jak zbędny sprzęt 
i materiały, zabezpieczono otwory 
w posadzkach, naprawiono niesprawne 
zamknięcia pól rozdzielnic. 

Zauważyć należy, iż w kontrolowanej 
branży zagadnienia związane 
z eksploatacją urządzeń energetycznych 
stanowiły margines działalności, 
a intensywność czynności eksploatacyjnych 
była nieporównywalna z energetyką 
zawodową. Tym niemniej, regulacje prawne 
w zakresie eksploatacji urządzeń 
energetycznych w obu przypadkach są 
jednakowe. W trakcie kontroli 
poinformowano pracodawców o nowych 
regulacjach prawnych, oraz podniesiono 
świadomość pracodawców w zakresie 
bezpiecznej eksploatacji urządzeń 
energetycznych. 
 
 
4.1.8. Zagrożenia przy eksploatacji 

wózków jezdniowych z napędem 
silnikowym. 

 
 Celem kontroli było ograniczanie 
zagrożeń wypadkowych przy eksploatacji 
wózków jezdniowych z napędem 
silnikowym w magazynach, w tym 
magazynach wielkopowierzchniowych. 
Kontrole przeprowadzono 
w przedsiębiorstwach prywatnych, w tym 
placówkach sieci handlowych 
prowadzących działalność w zakresie 
handlu hurtowego oraz magazynowania. 
Podczas kontroli sprawdzano, czy 
pracodawcy wywiązali się z obowiązków 
określonych przepisami bezpieczeństwa 
i higieny pracy, a także przepisami 
o dozorze technicznym. W szczególności 
kontrolowano, czy uzyskali decyzje UDT 
dopuszczające wózki jezdniowe do 

eksploatacji. Sprawdzano także, jakie 
działania dla ograniczenia zagrożeń 
pracodawcy podjęli po wypadkach, jakie 
wydarzyły się podczas prac transportowych 
przy użyciu wózków jezdniowych 
podnośnikowych. 
 Kontrolami objęto 15 pracodawców, 
którzy zatrudniali łącznie 1286 
pracowników, w tym 5 pracodawców 
prowadzących prace w obiektach 
wielkopowierzchniowych. Bezpośrednio 
przy eksploatacji i obsłudze wózków 
jezdniowych zatrudnionych było 53 
pracowników.  
 Najistotniejsze nieprawidłowości 
dotyczyły zarówno bezpośredniej 
eksploatacji wózków jezdniowych 
podnośnikowych, jak również utrzymania 
obiektów, w których poruszają się te 
urządzenia. Kontrole wykazały brak 
rejestrów kontroli wózków, brak 
wyznaczenia i oznakowania dróg 
wewnątrzzakładowych, brak zapewnienia 
właściwego stanu technicznego nawierzchni 
dróg i placów manewrowo-postojowych, 
a także brak ustalenia zasad ruchu na 
drogach wewnątrzzakładowych, w tym 
dopuszczalnych prędkości wózków. 
Ponadto stwierdzono inne naruszenia 
przepisów bhp, w tym brak szkoleń 
wstępnych –instruktaży na stanowiskach 
pracy i profilaktycznych badań lekarskich 
pracowników obsługujących wózki, a także 
nieprawidłowości w sporządzonych 
ocenach ryzyka zawodowego, ze względu 
na nie uwzględnienie w nich informacji 
o zagrożeniach wynikających z użytkowania 
wózków. 
 W wyniku stwierdzonych 
nieprawidłowości wydano 95 decyzji 
pisemnych, w tym 37 dla placówek 
wielkopowierzchniowych oraz 26 decyzji 
ustnych. Do pracodawców skierowano 
wystąpienia zawierające 17 wniosków. Za 
stwierdzone wykroczenia przeciw prawom 
pracownika ukarano 1 osobę mandatem 
w wysokości 1500 zł, a w stosunku do 
4 osób zastosowano środki wychowawcze –
pouczenia. 
 Przyczyny stwierdzonych 
nieprawidłowości w ocenie inspektorów 
pracy wynikają głównie z braku lub 
niewłaściwego nadzoru ze strony 
pracodawców i osób kierujących pracą 
pracowników. Skutkuje to nie tylko 
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naruszeniem ogólnie obowiązujących 
przepisów prawa pracy, ale także 
naruszeniem zakładowych instrukcji 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto 
operatorzy wózków, mimo, iż posiadają 
wymagane kwalifikacje, w wielu 
przypadkach lekceważą obowiązujące 
wymagania bezpieczeństwa 
i postanowienia instrukcji. Uważają za 
zbędne wymagania, jakie nakładają na nich 
przepisy prawa, a w szczególności przepisy 
zobowiązujące do wykonania przeglądów 
technicznych i prowadzenia rejestrów 
kontroli stanu technicznego elementów 
mających wpływ na bezpieczeństwo. 
Zarówno pracodawcy, jak i operatorzy 
sygnalizują, że w tym zakresie obowiązują 
również zbyt restrykcyjne przepisy 
i wymagania Urzędu Dozoru Technicznego. 
 W zakładach, w których badano 
ograniczanie zagrożeń wypadkowych przy 
eksploatacji wózków jezdniowych 
z napędem silnikowym pracodawcy 
zrealizowali w wymaganym terminie decyzje 
na poziomie 77 %. 
W wyniku realizacji wydanych środków 
prawnych, m.in.: 
• w 11 podmiotach, doprowadzono do 

właściwego stanu technicznego 
nawierzchnie dróg komunikacyjnych 
wewnątrz magazynów i na terenach 
otwartych, po których poruszały się 
wózki jezdniowe oraz zapewniono 
oznakowanie tych dróg zgodnie 
z przepisami prawa o ruchu drogowym, 

• w 5 podmiotach dostosowano programy 
szkoleń okresowych do rodzajów 
i warunków pracy wykonywanej przez 24 
pracowników obsługujących wózki,  

• w 4 podmiotach oceniono 
i udokumentowano ryzyko zawodowe 
związane z wykonywaniem prac na 
stanowisku obsługi wózków jezdniowych 
podnośnikowych,  

• w 3 podmiotach ustalono zasady ruchu 
na drogach wewnątrzzakładowych, 
w tym dopuszczalne prędkości wózków, 

• w 2 podmiotach założono rejestry 
kontroli wózków jezdniowych 
podnośnikowych, obsługiwanych przez 
9 pracowników. 

 
 

4.1.9. Zagrożenia potknięciem i 
poślizgnięciem w magazynach 
i hurtowniach (program SLIC). 

 
Celem kontroli prowadzonych w ramach 
europejskiej kampanii zapobiegania 
potknięciom i poślizgnięciom, było 
ograniczenie liczby wypadków przy pracy 
spowodowanych poślizgnięciami, 
potknięciami i upadkami na tym samym 
poziomie. Kontrolowano także 
uwzględnienie zagrożeń związanych 
z poślizgnięciem i potknięciem w ocenie 
ryzyka i systemie zarządzania 
bezpieczeństwem. 
Kontrolą objęto 11 pracodawców z sektora 
prywatnego, prowadzących działalność 
w zakresie handlu hurtowego oraz 
magazynowania, którzy zatrudniają łącznie 
528 pracowników, w tym 184 kobiety 
i 1 pracownika młodocianego. 
W 2 przypadkach kontroli poddano 
podmioty świadczące usługi w zakresie 
utrzymania czystości w hurtowniach, 
zatrudniające łącznie 50 pracowników, 
w tym 29 kobiet.  
Najistotniejsze nieprawidłowości dotyczyły: 
niewłaściwego stanu technicznego 
posadzek w obiektach, niezapewnienia 
zgodnego z wymaganiami natężenia 
oświetlenia na ciągach komunikacyjnych, 
zastawiania ciągów komunikacyjnych 
przedmiotami, nieoznakowania barwami 
bezpieczeństwa niewielkich różnic poziomu 
podłoża oraz nieumieszczenia znaków 
ostrzegawczych, a także niewłaściwego 
stanu mat (wycieraczek), ułożonych przed 
drzwiami budynków. Powodowało to 
zagrożenia potknięciem się i upadkiem 
pracowników i innych osób.  
Część pracodawców nie przeprowadziła 
oceny ryzyka związanego z możliwością 
poślizgnięcia, potknięcia i upadków 
w odniesieniu do warunków faktycznie 
występujących w zakładach. Z kolei 
w zakładach, w których dokonano oceny 
ryzyka, nie uwzględniono zagrożeń 
wynikających z zachowań osób 
niebędących pracownikami, np. 
klientów/pacjentów, w tym np. upuszczenia 
jedzenia/rozlania napojów na podłogę. 
Ponadto nie konsultowano dokumentacji 
oceny ryzyka z pracownikami. W wyniku 
dokonanej oceny ryzyka w celu 
zapobiegnięcia poślizgnięciom 
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i potknięciom pracodawcy wdrożyli rożne 
środki i działania techniczne, w tym 
w szczególności oznakowali barwami 
i znakami bezpieczeństwa miejsca 
niebezpieczne oraz wprowadzili obowiązek 
stosowania obuwia antypoślizgowego.  
Nie stwierdzono nieprawidłowości 
w zakresie odprowadzania wody i innych 
płynów chemicznych, np. z mycia 
posadzek, czy uszkodzonych opakowań, do 
studzienek kanalizacyjnych. Nie 
stwierdzono nieprawidłowości w zakresie 
utrzymania czystości na posadzkach przy 
stanowiskach pracy i na ciągach 
komunikacyjnych.  
Przyczyny nieprawidłowości wynikają 
głównie z nieumyślnego bagatelizowania 
problemu potknięć i poślizgnięć, jako 
zjawiska mało groźnego, niepełnej 
znajomości obowiązujących przepisów 
prawa pracy, w szczególności dotyczących 
wymagań przy bieżącym utrzymaniu 
obiektów.  
W wyniku kontroli wydano : 
• 9 nakazów, zawierających 31 decyzji 

pisemnych, 
• 22 decyzje ustne, 
• 5 wniosków w wystąpieniach. 
Pracodawcy zrealizowali 23% decyzji 
nakazowych, przy czym nie upłynęły 
jeszcze terminy wykonania części decyzji. 
W efekcie: zapewniono właściwy stan 
techniczny posadzek w obiektach, 
dokonano oceny ryzyka zawodowego, 
zapewniono zgodne z wymaganiami 
natężenie oświetlenia na ciągach 
komunikacyjnych, oznakowano barwami 
bezpieczeństwa niewielkie różnice poziomu 
podłoża oraz umieszczono znaki 
ostrzegawcze, informujące o zagrożeniach. 
 
 
4.1.10. Bhp w zakładach chowu koni 

i bydła. 
 

Celem kontroli była ocena stanu 
bezpieczeństwa i higieny pracy 
w gospodarstwach i zakładach rolnych, 
w których prowadzona jest produkcja 
zwierzęca. 
Przeprowadzono 20 kontroli w zakładach 
chowu koni i bydła. Wśród kontrolowanych 
podmiotów 4 zajmowały się hodowlą koni, 
6 hodowlą bydła ras mięsnych, 10 hodowlą 
bydła ras mlecznych. 

W kontrolowanych zakładach zatrudnionych 
było łącznie 338 pracowników, w tym 91 
kobiet. Nie zatrudniano pracowników 
młodocianych.  
Zakresem kontroli objęto, m.in. stan 
techniczny sprzętu rolniczego, 
przygotowanie i wyposażenie pracowników 
do pracy, bezpieczeństwo na stanowiskach 
pracy, w tym obsługi zwierząt, wypadki przy 
pracy i dokumenty oceny ryzyka 
zawodowego.  

W zakładach rolnych, zajmujących się 
hodowlą bydła i koni wystąpiły liczne 
nieprawidłowości. Do najczęściej 
występujących należały, mi.in. brak oceny 
ryzyka zawodowego lub nieprawidłowo 
sporządzona ocena (48% badanych 
stanowisk), a także nie wyposażenie 
pracowników w odzież roboczą, obuwie 
robocze oraz środki ochrony indywidualnej 
lub niewłaściwie dobrane środki ochrony 
indywidualnej (ok. 35% pracowników 
objętych badaniem).  
Istotne nieprawidłowości dotyczyły także 
procedur dotyczących ochrony zdrowia 
i życia pracowników (78% badanych 
dokumentów), tj. np. braku instrukcji 
bezpieczeństwa i higieny pracy, braku 
wykazów prac wzbronionych kobietom, 
wykazów prac wykonywanych przez co 
najmniej 2 osoby, a także wykazów prac 
szczególnie niebezpiecznych.  
Należy dodać, że dla nowych technologii, 
jak np. składowanie pasz w belach oraz 
w kostkach objętościowych w żadnym 
z kontrolowanych zakładów nie opracowano 
stosownej instrukcji. Nie ustalono także 
zasad bezpiecznego układania 
i zdejmowania bel. Wprawdzie w roku 
bieżącym nie stwierdzono bezpośrednich 
zagrożeń podczas układania/zdejmowania 
bel paszowych, jednakże wiążą się z tymi 
czynnościami istotne zagrożenia, na które 
inspektorzy pracy zwracają uwagę, 
udzielając porad.  

Zagrożenia wypadkowe stwierdzane 
podczas kontroli wynikały z braku 
zabezpieczenia miejsc niebezpiecznych 
(9% ogółu), nieoznakowania znakami 
bezpieczeństwa stanowisk zwierząt 
niebezpiecznych (45%), nieprawidłowo 
eksploatowanego sprzętu rolniczego 
(36,6%), w szczególności niewyposażenia 
maszyn i urządzeń w osłony, czy inne 
urządzenia ochronne, a także z braku 
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pomiarów skuteczności działania ochrony 
przed porażeniem prądem elektrycznym 
(34,6%). 
W zakresie użytkowania sprzętu rolniczego 
inspektorzy pracy stwierdzili bardzo dużo 
nieprawidłowości, które należy uznać za 
rażące, z uwagi na bezpośrednie 
zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi. Sprzęt 
rolniczy oceniany przez inspektorów pracy 
znajdował się przeważnie na placach 
manewrowych, placach maszynowych, 
w budynkach inwentarskich 
i magazynowych. Ocenie stanu 
technicznego poddawano także sprzęt 
rolniczy nieużytkowany podczas trwania 
kontroli. Był to sprzęt eksploatowany przez 
pracodawców i użytkowany w miarę potrzeb 
produkcyjnych, przy obsłudze zwierząt oraz 
w miarę potrzeb, przy pracach sezonowych 
w rolnictwie. 
Największe zagrożenia, w tym zagrożenia 
na drogach publicznych, stwarzał 
poruszający się sprzęt rolniczy 
nieposiadający hamulca roboczego. 
Ponadto zagrożeniem wypadkowym było 
użytkowanie sprzętu niewyposażonego 
w osłony przegubowo - teleskopowe wałów 
napędowych i w osłony przekładni 
napędowych (kół pasowych, pasów 
klinowych, kół łańcuchowych, łańcuchów, 
kół zębatych). Stwierdzono także wiele 
przypadków eksploatacji sprzętu rolniczego 
w sposób niezgodny z instrukcją obsługi 
dostarczoną przez producenta. 

Podczas kontroli nie stwierdzono 
niewłaściwego stanu technicznego 
budynków inwentarskich, szczególnie 
w zakresie wentylacji i oświetlenia. Ciągi 
i drogi komunikacyjne dostosowane były do 
rodzaju stosowanych urządzeń 
transportowych. Pracownikom 
kontrolowanych zakładów zapewniono 
pomieszczenia higieniczno-sanitarne, w tym 
pomieszczenia do spożywania posiłków.  
W czasie trwania kontroli nie stwierdzono 
przypadków bezpośredniego zagrożenia dla 
pracowników ze strony zwierząt: koni 
i bydła. W każdym przypadku podczas 
kontroli inspektorów pracy zwierzęta 
znajdowały się wewnątrz ogrodzeń: klatek, 
boksów, wybiegów, pastwisk. Główne 
nieprawidłowości dotyczyły niewłaściwego 
oznakowania stanowisk i miejsc 
przebywania zwierząt.  

Powszechnie w województwie 
zachodniopomorskim praktykowane są 
wypasy bydła szczególnie ras mięsnych na 
wielkoobszarowych pastwiskach 
naturalnych i sztucznych. Pastwiska 
ogradzane są dookoła przeważnie tzw. 
siatką leśną z drutu lub instalacją pastucha 
sztucznego. Jednakże często stosowany 
jest drut kolczasty, poprowadzony w 2 lub 
3 rzędach poziomych do wysokości 1,5 m. 
Niektórzy rolnicy, stosują także ogrodzenia 
wybiegów wewnątrz gospodarstw z drutu 
kolczastego. Są to przeważnie ogrodzenia 
wysokie od 1 do 1,5 m. Zagrożeniem w tym 
przypadku jest możliwość poranienia się 
ludzi, ale także możliwość poranienia się 
zwierząt. Brak jest w chwili obecnej 
szczegółowych przepisów określających 
rodzaj/materiał elementów ogrodzenia 
terenu wybiegu dla zwierząt. Inspektorzy 
pracy opierają się o §41 ust. 1 i ust. 
2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia 12.02.2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie, które wskazuje, 
że ogrodzenie nie może stwarzać 
zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi 
i zwierząt, a umieszczanie na ogrodzeniach, 
na wysokości mniejszej niż 1,8 m, ostro 
zakończonych elementów, drutu 
kolczastego, tłuczonego szkła oraz innych 
podobnych wyrobów i materiałów jest 
zabronione. Natomiast rolnicy wskazują na 
§15. ust. 1. rozporządzenia Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 września 
2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy obsłudze zwierząt 
gospodarskich, zgodnie z którym 
ogrodzenie pastwisk i wybiegów powinno 
być wykonane w sposób uniemożliwiający 
wyjście zwierząt poza teren ogrodzenia. 
W ocenie rolników, zastosowanie drutu 
kolczastego jest skutecznym środkiem 
zabezpieczającym przed wyjściem zwierząt 
poza teren pastwiska. Wskazują ponadto, 
że rozporządzenie w sprawie warunków 
technicznych nie dotyczy chowu zwierząt. 
Drugim, istotnym zagrożeniem podczas 
hodowli na tzw. wolnym wybiegu jest 
wykonywanie przez pracowników czynności 
pielęgnacyjnych. Dotyczy to sytuacji, gdy 
pracownik musi oddzielić jedno ze zwierząt, 
w szczególności matki lub młode. Efekt 
stadny powoduje, że zwierzęta otaczają 
pracownika, a buhaje/ ogiery atakują 
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człowieka. Brak jest w chwili obecnej 
przepisów określających bezpieczne 
wykonywanie obsługi zwierząt, w tym prac 
pielęgnacyjnych na wolnych wybiegach. 
Należy podkreślić, że zwierzęta hodowane 
w stadzie zachowują się zupełnie inaczej, 
niż zwierzęta w obiektach 
i pomieszczeniach inwentarskich. 
Zachowania te podobne są do zachowań 
w stadach zwierząt dzikich.  

W kontrolowanych zakładach doszło 
w ciągu ostatnich trzech lat do 15 
wypadków przy pracy, wypadki zostały 
uznane przez zespoły powypadkowe za 
lekkie. Nie było wypadków przy pracy ze 
skutkiem śmiertelnym lub ciężkim, ani 
wypadków zbiorowych. 
Na podstawie analizy dokumentacji 
powypadkowej stwierdzono w 2 zakładach 
niewłaściwe przepędzanie zwierząt, które 
zagrażało zdrowiu i życiu pracowników. 
Należy dodać, że w jednym z zakładów 
niewłaściwa organizacja tych prac 
doprowadziła wcześniej do 3 wypadków 
przy pracy. Do wypadków dochodziło w tych 
samych warunkach – podczas przeganiania 
buhajków (opasów) biegających luzem 
w bukaciarni, na wybieg/okólnik, w celu 
uprzątnięcia obornika. W każdym 
z wypadków, jedno ze zwierząt zawracało 
i atakowało pracownika łbem, przygniatając 
go do elementów konstrukcyjnych budynku. 
Zarówno po pierwszym, jak i po drugim 
wypadku nie zmieniono organizacji pracy, 
wnioskowano wyłącznie o omówienie 
wypadku z pracownikami. W wyniku kontroli 
inspektora pracy dokonano w obu 
zakładach analizy ryzyka związanego 
z wykonywaniem prac i podjęto działania 
korygujące ryzyko. 
W wyniku kontroli wydano: 
• 197 decyzji pisemnych, w tym 3 decyzje 

wstrzymania prac, 35 decyzji 
dotyczących wstrzymania eksploatacji 
maszyn i urządzeń, 2 decyzje 
skierowania pracowników do innych 
prac, 

• 27 decyzji ustnych, w tym 4 decyzje 
wstrzymania prac, 1 decyzję 
wstrzymania eksploatacji maszyny, 

• 45 wniosków i zaleceń w wystąpieniach. 
 
Stwierdzono popełnienie przez 
kontrolowanych pracodawców 119 
wykroczeń. 13 osób winnych naruszeń 

ukarano mandatami, w łącznej wysokości 
13 900 zł. W stosunku do 5 osób 
zastosowano środki oddziaływania 
wychowawczego. 
Pracodawcy poinformowali o wykonaniu 
181 decyzji pisemnych (ok. 92%) i 28 
wniosków w wystąpieniach (ok. 62%). 
Terminy realizacji niektórych środków 
prawnych jeszcze nie upłynęły. 
W wyniku realizacji decyzji: 
• dostosowano stan obiektów, dróg do 

wymagań bhp – 73 pracowników, 
• wyposażono pomieszczenia higieniczno 

sanitarne – 38 pracowników, 
• zapewniono wentylację pomieszczenia - 

9 pracowników, 
• zapewniono bezpieczeństwo procesów 

technologicznych, oznakowano miejsca 
niebezpieczne - 425 pracowników,  

• zapewniono osłony i zabezpieczenia 
przy maszynach i urządzeniach 
technicznych – 128 pracowników, 

• przeprowadzono badania i pomiary 
skuteczności działania ochrony przed 
porażeniem prądem elektrycznym, 
zapewniono bezpieczną eksploatację 
urządzeń – 91 osób, 

• utwardzono i oznakowano drogi 
wewnętrzne, doprowadzono do stanu 
technicznej sprawności ręczne wózki 
i taczki - 202 osoby, 

• zapewniono właściwe miejsca i sposoby 
składowania materiałów, w tym 
chemikaliów i innych materiałów 
niebezpiecznych -122 osoby,  

• zapewniono właściwe środki ochrony 
indywidualnej – 34 osoby, 

• przygotowano 56 pracowników do 
wykonania pracy poprzez poddanie ich 
szkoleniom i badaniom lekarskim, 

• ustalono rodzaje środków ochrony 
indywidualnej niezbędnych do 
stosowania, wydano pracownikom 
odzież roboczą i obuwie, 
przeprowadzono ocenę ryzyka 
zawodowego -109 osób. 

Do efektów działań kontrolnych należy 
likwidacja bezpośrednich zagrożeń dla 
zdrowia i życia zarówno dla pracowników, 
jak i innych osób, w tym poruszających się 
po drogach publicznych oraz 
przebywających na obszarach wiejskich.  
W szczególności, w wyniku wydanych 
decyzji wycofano z eksploatacji sprzęt 
rolniczy, tj. przyczepy dwuosiowe, 
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jednoosiowe, roztrząsacze obornika, 
ciągniki rolnicze i wóz asenizacyjny z uwagi 
na: brak hamulca roboczego – 30 
przypadków, brak hamulca postojowego – 
17 przypadków, brak sprężyny dyszla 
transportowego – 16 przypadków, brak 
podpory dyszla transportowego – 
9 przypadków, brak osłon 
zabezpieczających miejsca i strefy 
niebezpieczne, głównie pasowe 
i łańcuchowe przekładnie napędowe oraz 

przegubowo teleskopowe wały napędowe 
maszyn i urządzeń rolniczych – 
8 przypadków. 
Do efektów należy również zabezpieczenie 
na terenie kontrolowanych zakładów miejsc 
niebezpiecznych na przykład otworów 
zbiorników i studzienek lub otworów 
ściennych zrzutowych siana i słomy, które 
stwarzały zagrożenie wypadkowe, a także 
oznakowanie miejsc przebywania zwierząt 
niebezpiecznych. 

 

 

fot.  
Wał przegubowo-teleskopowy wozu 
paszowego brak osłony od strony wału 
odbioru mocy ciągnika. 

 

 

fot. 
Roztrząsacz obornika - brak osłony napędu 
przenośnika podłogowego (zapadki, koła 
zapadkowego, wahacza i korbowodu). 

 
 
4.1.11. Zapewnienie bezpiecznych 

warunków pracy w zakładach 
nowo powstałych. 

 
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 
jednostek lokalnych) powstałych w okresie 
1 roku przed dniem kontroli. Sprawdzano 

także realizację środków prawnych 
wydanych w nowo powstałych podmiotach 
w roku 2013.  
Przeprowadzono 17 kontroli, w tym 
9 rekontroli oraz 8 kontroli w nowych 
podmiotach. W kontrolowanych firmach 
pracę świadczyło łącznie 371 pracowników 
w tym 247 kobiet. 
Do nieprawidłowości stwierdzonych 
w zakładach nowo powstałych należały:  
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•  brak lub niewłaściwa ochrona przed 
porażeniem prądem elektrycznym 
urządzeń i instalacji elektrycznych 
u 3 pracodawców, 

• nie dostosowanie maszyn do 
minimalnych wymagań bezpieczeństwa 
u 2 pracodawców,  

• brak instrukcji bezpiecznego 
wykonywania prac stwierdzono 
w 7 przypadkach, czyli 27 % 
kontrolowanych stanowisk,  

• brak programu instruktażu 
stanowiskowego dla 20 stanowisk, czyli 
42% kontrolowanych pracowników, 

• brak oceny ryzyka zawodowego 
w 5 przypadkach, co stanowi 35 % 
kontrolowanych stanowisk pracy, 

• brak szkolenia z zakresu bhp 
2 pracodawców, 

• brak realizacji zadań służby bhp 
u 4 pracodawców. 

Przyczynami stwierdzonych naruszeń 
przepisów w opinii inspektorów pracy były: 
• brak znajomości prawa, 

a niejednokrotnie lekceważenie przez 
pracodawców przepisów prawa pracy, 

• brak przekonania pracodawców, że 
poprzez organizowanie pracownikom 
bezpiecznej pracy, można wpływać na 
jakość, wydajność oraz terminowość jej 
wykonania; 

• słabe przygotowanie pracowników służb 
bezpieczeństwa i higieny pracy, którym 
pracodawcy powierzają lub zlecają 
realizację zadań służby bhp. 

W opinii pracodawców przyczyny 
nieprawidłowości wynikają:  
• z dużej konkurencji, powodującej 

konieczność zmniejszania kosztów 
prowadzonej działalności; 

• wysokich kosztów szkoleń 
organizowanych przez firmy zewnętrzne 
dla pracowników/pracodawców, których 
efekty są mierne, dlatego szkolenia są 
niecelowe, 

• niepełnej znajomości przepisów prawa 
pracy przez pracodawców. 

 
Sprawdzono podczas rekontroli wykonanie 
45 zarządzeń nakazowych. Wydano 
1 upomnienie w związku z brakiem 
realizacji 5 decyzji nakazowych. Ponowna 
kontrola, po wydaniu upomnienia wykazała, 
że decyzje wykonano.  

W wyniku stwierdzonych w toku obecnych 
kontroli nieprawidłowości wydano 10 
nakazów zawierających 59 decyzji i 10 
decyzji ustnych. Do pracodawców 
skierowano 8 wystąpień, zawierających 11 
wniosków. W trakcie prowadzonych kontroli 
udzielono 20 porad prawnych i 24 porad 
z zakresu technicznego bezpieczeństwa 
pracy. 
Za wykroczenia przeciw prawom 
pracownika 2 pracodawców ukarano 
mandatami w łącznej wysokości 2000 zł, 
a w stosunku do 3 osób zastosowano środki 
wychowawcze.  

Pracodawcy wykonali 31 decyzji 
nakazowych, co stanowi 52% i 2 wnioski 
w wystąpieniach, co stanowi 18%. Nie 
upłynęły jeszcze terminy realizacji 
niektórych środków prawnych. W wyniku 
wykonania przez pracodawców decyzji 
i wniosków uzyskano poprawę stanu 
bezpieczeństwa i higieny pracy dla 371 
osób. Ponadto zwiększono świadomość 
pracodawców rozpoczynających 
działalność, szczególnie poprzez porady 
udzielane w czasie kontroli o obowiązkach 
na nich ciążących, a wynikających 
z przepisów prawa pracy. 
 
 
4.1.12. 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/mieszaniny, jako „dalsi 
użytkownicy”. 
Kontrole prowadzono w stacjach paliw, 
będących własnością koncernów 
naftowych: PKN ORLEN, LOTOS, SHELL, 
BP, STATOIL oraz prywatnych 
przedsiębiorców. Kontrolami objęto łącznie 
16 podmiotów, w tym: 10 podmiotów 
zatrudniających od 1-10 osób oraz 
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6 podmiotów zatrudniających od 10-50 
osób. W kontrolowanych podmiotach 139 
osób, w tym 87 kobiet zatrudniano na 
podstawie umów o pracę, 13 osobom 
powierzono wykonanie pracy na podstawie 
cywilno-prawnej umowy zlecenia, ponadto 
pracę w stacjach paliw wykonywało 11 
podmiotów samozatrudniających się.  
W narażeniu na działanie substancji 
i mieszanin chemicznych niebezpiecznych 
pracę wykonywało 99 osób, w tym 46 
kobiet. 

We wszystkich kontrolowanych stacjach 
paliw substancje i mieszaniny chemiczne 
stosowane są w prowadzonej działalności 
usługowej, tzn. w myjni pojazdów 
samochodowych, do mycia i dezynfekcji 
pomieszczeń oraz urządzeń 
gastronomicznych, do konserwacji 
i utrzymania terenów zielonych. Substancje 
i mieszaniny chemiczne są także 
magazynowane i wprowadzane do obrotu, 
czyli udostępniane stronom trzecim. 
We wszystkich kontrolowanych stacjach 
paliw stwierdzono naruszenia wymogów 
rozporządzenia REACH i CLP.  
U 75% pracodawców chemikalia były 
składowane lub magazynowane 
w nieoznakowanych miejscach, w tym także 
na korytarzach i w przejściach 
komunikacyjnych.  
W 62,5% podmiotów nieprawidłowości 
dotyczyły spisu substancji i mieszanin 
niebezpiecznych oraz kart charakterystyki 
dla stosowanych chemikaliów. Na 170 
mieszanin niebezpiecznych przedsiębiorcy 
nie posiadali kart charakterystyki dla 60 % 
mieszanin, a znajdujące się w stacjach 
paliw karty charakterystyki w 61% nie 
spełniały wymogów przepisów REACH 
i CLP. W 56,2% stacji paliw karty 
charakterystyki nie były dostępne dla 
pracowników obsługi, a osoby prowadzące 
stacje przechowywały je wyłącznie w wersji 
elektronicznej. Należy dodać, że karty 
charakterystyki są podstawowym źródłem 
informacji o stosowanych chemikaliach 
i zagrożeniach dla zdrowia.  
Brak wiedzy pracodawców o obowiązkach 
wynikających z przepisów REACH oraz 
brak kart charakterystyki był, m.in. 
przyczyną nie zamieszczenia 
w dokumentacji zakładowej (instrukcjach, 
procedurach, programach szkoleń bhp) 
istotnych informacji dotyczących 

bezpieczeństwa przy pracy z chemikaliami. 
Tym samym 75% pracodawców podczas 
szkoleń w dziedzinie bhp nie przekazało 
pracownikom, zleceniobiorcom, podmiotom 
samozatrudniającym się, informacji 
w zakresie klasyfikacji, oznakowania, 
pakowania, chemikaliów niebezpiecznych 
oraz bezpiecznego postępowania z nimi, 
w myśl rozporządzeń REACH i CLP.  
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. 
Podstawową przyczyną takiego stanu 
rzeczy jest niedostarczania przez 
dystrybutorów aktualnych kart 
charakterystyki użytkownikom oraz brak 
uaktualnionych kart na stronach 
internetowych dystrybutorów. 
Niewielkie uchybienia w naruszeniu 
przepisów REACH i CLP stwierdzono 
u 5 przedsiębiorców już wielokrotnie 
kontrolowanych. Natomiast u pozostałych 
11 pracodawców nieprawidłowości były 
znaczne, co świadczy o nieznajomości 
obowiązujących przepisów prawa 
dotyczących stosowanych chemikaliów, 
zarówno przez pracodawców, jak i służbę 
BHP. 

W wyniku czynności kontrolnych 
wydano 31 decyzji nakazowych pisemnych 
i 34 decyzje ustne oraz skierowano 24 
wnioski w wystąpieniach. 
Za wykroczenia przeciw prawom 
pracownika 1 osobę ukarano mandatem 
w wysokości 1000 zł., a w stosunku do 
6 osób zastosowano środki oddziaływania 
wychowawczego. 
W wyniku realizacji wydanych środków 
prawnych: 
• 11 pracodawców uzyskało karty 

charakterystyki dla 131 chemikaliów 
stosowanych przez 99 pracowników; 

• 11 pracodawców sporządziło lub 
uaktualniło wykazy prac szczególnie 
niebezpiecznych wykonywanych przez 
30 pracowników; 

• 11 pracodawców oznakowało magazyny 
i miejsca składowania chemikaliów 
odpowiednimi znakami ostrzegawczymi 
(nowymi piktogramami) oraz zapewniło 
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prawidłowe warunki składowania 
chemikaliów w odpowiednich miejscach; 

• 13 pracodawców dla 76 pracowników 
wydało prawidłowe instrukcje, 
uzupełnione o informacje wymagane 
przepisami REACH i klasyfikacją wg CLP 
w tym: dotyczące postępowania 
z materiałami szkodliwymi dla zdrowia 
i niebezpiecznymi, postępowania 
w wyniku awarii, bezpieczeństwa 
w procesach technologicznych, 
bezpieczeństwa pracy na stanowiskach, 
udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej, magazynowania 
chemikaliów; 

• 2 pracodawców wyposażyło 12 
pracowników w odpowiednie środki 
ochrony indywidualnej oraz udostępniło 
instrukcje użytkowania wydanych 
środków ochrony indywidualnej; 

• 7 pracodawców przeszkoliło 24 
pracowników, a 5 pracodawców 
uzupełniło programy szkoleń bhp dla 27 
pracowników o zagadnienia wymagane 
przepisami CLP i REACH, ponadto 
wywieszono w zakładach plansze 
porównawcze z klasyfikacją 
i oznakowaniem według dyrektywy 
i według CLP. 

 
 
4.1.13. Bezpieczeństwo chemiczne - 

praca w strefach zagrożonych 
wybuchem. 

 
Celem kontroli było sprawdzenie 

przestrzegania 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, 
a także eliminacja stwierdzonych 
nieprawidłowości. 
Kontrolami objęto 8 podmiotów, w tym 
7 stacji paliw i 1 zakład naprawy pojazdów 
samochodowych. W zakładach 
zatrudnionych było 441 osób, w tym 259 
kobiet. 
W stacjach paliw występuje narażenie na 
działanie atmosfer wybuchowych 
emitowanych przez sprzedawane paliwa 
i gaz LPG oraz narażenie na rakotwórcze 
i mutagenne działanie benzyn. Natomiast 

w zakładzie naprawczym, na stanowisku 
lakierowania natryskowego lakierami 
rozpuszczalnikowymi występuje narażenie 
na działanie atmosfer wybuchowych. 
Stan bezpieczeństwa na stanowiskach 
pracy, na których występuje ryzyko 
powstania atmosfer wybuchowych, zależy 
głównie od właściwego przeprowadzenia 
oceny potencjalnego ryzyka wybuchu. 
Drugim etapem jest ustalenie technicznych 
i organizacyjnych środków zaradczych 
i ujęcie ich w odpowiednim dokumencie: 
„Dokumencie zabezpieczenia stanowisk 
pracy przed wybuchem”. 
W wyniku kontroli ustalono, że nie 
dokonano oceny ryzyka wybuchu w 19 
miejscach na 66 badanych (28,79%), 
a w 9 zidentyfikowanych miejscach 
stwierdzono uchybienia (13,64%). 
W szczególności: w 3 podmiotach (37,5%) 
w ogóle nie dokonano oceny ryzyka 
wybuchu, a w 3 zakładach popełniono błędy 
podczas oceny. Błędy polegały na nie 
uwzględnieniu wszystkich miejsc, w których 
występuje ryzyko (dotyczyło to 6 miejsc), 
albo na niewłaściwej ocenie ryzyka 
(dotyczyło 9 miejsc). 
Prawidłowej oceny ryzyka wybuchu 
dokonano jedynie w 2 zakładach (25,%) dla 
25 miejsc. 
Dokument zabezpieczenia stanowisk pracy 
przed wybuchem opracowano jedynie 
w 3 zakładach (37,5% ogółu). 
Przedstawione dokumenty nie zawierały 
jednakże wszystkich informacji, 
wymaganych w przepisach 
bezpieczeństwa. 
W 7 zakładach (stacjach paliw), 
pracodawcy nie dopełnili obowiązków 
w zakresie bhp, związanych z narażeniem 
pracowników i osób na kontakt 
z czynnikami rakotwórczymi i mutagennymi 
zawartymi w benzynach tj.: 
• w 5 stacjach nie zaprowadzono rejestru 

prac wykonywanych w kontakcie 
z benzynami i rejestru pracowników 
narażonych, 

• w 2 stacjach nie przeprowadzono badań 
i pomiarów czynników rakotwórczych 
zawartych w benzynach, 

• w 1 stacji nie poinformowano 
4 pracowników o wynikach 
przeprowadzonych pomiarów czynników 
rakotwórczych, 
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• 6 stacji paliw nie przekazało do 
Okręgowego Inspektoratu Pracy 
w Szczecinie informacji o czynnikach 
rakotwórczych i mutagennych. 

W wyniku kontroli wydano: 
• 40 decyzji nakazowych pisemnych, 
• 6 decyzji ustnych, 
• 25 wniosków w wystąpieniach. 
Za stwierdzone wykroczenia przeciw 
prawom pracownika 1 osobę ukarano 
mandatem w wysokości 1000 zł., a wobec 
2 osób zastosowano środki wychowawcze –
ostrzeżenia. 

Pracodawcy wykonali 80% decyzji 
pisemnych. W wyniku realizacji środków 
prawnych uzyskano poprawę warunków 
pracy dla 49 zatrudnionych (34 
pracowników, 5 zleceniobiorców i 10 osób 
samo zatrudniających się), wykonujących 
pracę w narażeniu na działanie atmosfer 
wybuchowych. W szczególności: 
3 pracodawcy przeprowadzili po raz 
pierwszy ocenę ryzyka wybuchu 
stosowanych materiałów, a 2 pracodawcy 
wyeliminowali błędy w dokonanych 
ocenach. W wyniku tych działań 
pracodawcy dokonali oceny ryzyka łącznie 
w 26 miejscach. 
Ponadto, po dokonaniu ocen, 
5 pracodawców sporządziło po raz pierwszy 
dokument zabezpieczenia przed 
wybuchem, a 2 pracodawców uzupełniło ten 
dokument o wymagane prawem informacje. 
W wyniku podjętych działań, łącznie 
w 7 dokumentach pracodawcy 
przeanalizowali zabezpieczenia dla 48 
miejsc pracy, w których występuje ryzyko 
wybuchu. 
W 7 stacjach paliw, zatrudniających 
w narażeniu na kontakt z oparami benzyn 
32 pracowników (w tym 6 kobiet), 
pracodawcy spełnili obowiązki wynikające 
ze stosowania w procesach pracy 
czynników rakotwórczych i mutagennych. 
W tym 2 pracodawców przekazało do OIP 
informacje na temat czynników 
rakotwórczych i mutagennych, 
a 4 pracodawców zaprowadziło stosowne 
rejestry. 
 
 

4.1.14. Działania kontrolno-prewencyjne 
w zakładach branży naftowej 
i zakładach azotowych. 

 
Celem kontroli przeprowadzonej 

w terminalu 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 ZDR, t.j. zakładach 
tzw. dużego ryzyka wystąpienia poważnej 
awarii przemysłowej. Kontrole prowadzone 
były wspólnie z przedstawicielami 
Państwowej Straży Pożarnej 
i Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony 
Środowiska na podstawie podpisanych 
deklaracji w sprawie porozumienia na rzecz 
poprawy bezpieczeństwa pracy, ochrony 
przeciwpożarowej i ochrony środowiska 
z przedstawicielami pracodawców, 
a Głównym Inspektorem Pracy. 
Działania kontrolne zostały poprzedzone 
działaniami prewencyjnymi, polegającymi 
na przeprowadzeniu przez pracodawców 
samokontroli w oparciu o przygotowane 
wcześniej listy kontrolne, obejmujące 
zagadnienia z zakresu bhp, ochrony 
przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska.  
 
Kontrole w zakładach branży naftowej 
prowadzone są od 2011 r. i co roku 
kontrolowany jest jeden zakład. Kontrole 
prowadzone w innych terminalach paliw 
w latach poprzednich spowodowały, iż 
podczas bieżącej kontroli prowadzonej 
w terminalu paliw, stwierdzone uprzednio 
nieprawidłowości nie powtórzyły się. 
W czasie wizytacji stanowisk pracy organy 
kontrolne stwierdziły wysoki poziom 
przygotowania eksploatowanej instalacji 
pod względem technicznym 
i dokumentacyjnym. Przygotowanie się 
kierownictwa terminalu paliw do kontroli 
umożliwiło wszystkim trzem organom 
kontrolnym przeprowadzenie czynności 
sprawnie i w krótkim czasie, w myśl 
podpisanych deklaracji. 
Samoocena węzłów technologicznych 
kontrolowanej instalacji na podstawie list 
kontrolnych wymusiła na pracodawcy 
ponowne dokonanie kompleksowej oceny 
instalacji oraz dokumentacji z nią związanej. 
Było to niezbędne dla usystematyzowania 
obszarów i zagadnień, które winny być 
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poddane szczegółowej analizie, ze względu 
na ich znaczący wpływ na możliwość 
wystąpienia zagrożenia poważną awarią 
przemysłową, Przeprowadzona przez 
pracodawcę samokontrola terminalu paliw 
oraz wiedza pracodawcy, że w roku 2014 
zaplanowana została przez organy kontroli 
państwowej kontrola sprawdzająca obszary 
uwzględnione w liście kontrolnej, 
spowodowały przyspieszenie rozpoczęcia 
realizacji prac modernizacyjnych 
i remontowo – konserwacyjnych 
zaplanowanych przez pracodawcę do 
wykonania w późniejszym terminie. 
Przedsięwzięcia te dotyczyły np.: remontu 
pomieszczenia socjalnego pracowników 
i posterunków ochrony, remontu oświetlenia 
frontu rozładunkowego i bocznicy kolejowej, 
modernizacji instalacji systemów telewizji 
przemysłowej i remontu ogrodzenia terenu 
terminalu. W trakcie prowadzonych 
czynności kontrolnych zdecydowana 
większość uchybień i nieprawidłowości 
została usunięta w wyniku wydanych 
decyzji ustnych, (8 decyzji). Po kontroli 
inspektor pracy wydał 1 decyzję nakazową 
pisemną. 
Przeprowadzona w roku 2014 kontrola 
terminalu paliw wykazała, że 
w zdecydowanym stopniu podwyższony 
został i systematycznie się poprawia stan 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
bezpieczeństwa procesowego. Pracodawca 
podjął także działania zmierzające do 
zastosowania hermetyzacji i redukcji 
oparów oleju opałowego do atmosfery 
w kontrolowanym terminalu, mimo braku 
takiego wymogu prawnego. Hermetyzacja 
procesów przeładunkowych 
i magazynowych spowoduje eliminację 
narażenia inhalacyjnego i dermalnego 
pracowników na olej opałowy - czynnik 
rakotwórczy oraz zmniejszy emisję 
nieprzyjemnego zapachu do otoczenia. 
 
Kontrola w zakładach azotowych 
przeprowadzona w 2014 r wykazała, że 
kierownictwo instalacji stokażu amoniaku 
i terminalu przeładunkowego amoniaku, 
służby specjalistyczne techniczne i dział 
BHP przygotowały się do zaplanowanej 
kontroli. Umożliwiło to przeprowadzenie 
czynności kontrolnych przez wszystkie trzy 
organy kontrolne sprawnie i w krótkim 
czasie, mimo prowadzonych prac 

konserwacyjno - remontowych. Podczas 
wizytacji stanowisk pracy na instalacji 
prowadzone były prace antykorozyjne 
rurociągów i konstrukcji wsporczych 
estakad, zadaszeń węzłów 
technologicznych i zbiorników. Kontrolujący 
nie stwierdzili istotnych rozbieżności 
pomiędzy stanem faktycznym, 
a samooceną dokonaną przez pracodawcę. 
Samoocena instalacji i dokumentacji z nią 
związanej dokonana na podstawie list 
kontrolnych wymusiła na pracodawcy 
ponowną kompleksową ocenę pod 
względem zagrożeń mających znaczący 
wpływ na możliwość wystąpienia poważnej 
awarii przemysłowej na instalacji stokażu 
amoniaku, a w szczególności terminalu 
przeładunkowego. W okresie od 
samokontroli pracodawcy do kontroli 
inspektora pracy dokonano w zakładzie 
aktualizacji wielu dokumentów. W tym 
między innymi: instrukcji stanowiskowych, 
dokumentu zabezpieczenia przed 
wybuchem oraz procedur i szczegółowych 
wymogów określających wykonywanie prac 
szczególnie niebezpiecznych w ramach 
pozwolenia pisemnego lub na podstawie 
instrukcji stanowiskowych. Stwierdzone 
przez inspektora pracy nieprawidłowości 
i uchybienia techniczne były wynikiem 
niejednoznacznych zapisów dotyczących 
organizacji pracy, nieprawidłowych 
zachowań ludzkich, ograniczania 
zatrudnienia, oraz niewystarczającej ilości 
środków finansowych na odtworzenie 
i modernizację struktury techniczno - 
technologicznej zakładu. Jednakże można 
stwierdzić, iż z roku na rok liczba i rodzaj 
stwierdzonych nieprawidłowości, zarówno 
w zakresie technicznego bezpieczeństwa, 
jak i wymogów formalno prawnych ulega 
zmniejszeniu. W wyniku kontroli inspektor 
pracy wydał 5 decyzji ustnych wykonanych 
w trakcie kontroli, 9 decyzji pisemnych 
i 5 wniosków w wystąpieniu, które są 
realizowane zgodnie z treścią 
i w wyznaczonych terminach. 
 
 
4.1.15. Zagrożenia związane 

z występowaniem hałasu 
w środowisku pracy. 

 
 Celem kontroli było ustalenie, jakie 
działania podejmują pracodawcy dla 
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ograniczenia ryzyka zawodowego 
związanego z narażeniem pracowników na 
hałas. 
 Czynności kontrolne przeprowadzono 
w 11 zakładach, prowadzących działalność 
w różnych branżach produkcyjno - 
usługowych, w szczególności 
wytwarzających: wyroby z drewna, w tym 
wyroby tartaczne, stolarskie i ciesielskie, 
wyroby z metali lekkich, przetwory rybne, 
wody mineralne oraz prowadzących usługi 
z zakresu gospodarki leśnej. 
W kontrolowanych podmiotach 175 osób 
było narażonych na działanie hałasu, w tym 
43 kobiety oraz 18 osób pracujących 
w porze nocnej. W warunkach 
przekroczenia norm dopuszczalnych dla 
hałasu pracę świadczyło 97 osób, w tym 29 
kobiet. Przy czym ok. 6,7% z tych osób 
zatrudniano w godzinach nadliczbowych 
wbrew obowiązującym przepisom. 
 Najczęściej występującymi źródłami 
hałasu były stosowane w toku 
produkcyjnym oraz usługowym maszyny, 
urządzenia i narzędzia, jak również procesy 
technologiczne: 
- w produkcji wyrobów metalowych: 

• elektronarzędzia (np. szlifierki); 
obrabiarki skrawające do metali 
(np. automaty do obróbki 
skrawaniem); maszyny do obróbki 
plastycznej metali (np. prasy);  

• procesy technologiczne (np. montażu 
elementów metalowych, cięcia, 
obróbki skrawaniem, mechanicznego 
oczyszczania odlewów); 

- w produkcji wyrobów z drewna: 
• maszyny skrawające do drewna (np. 

pilarki tarczowe, strugarki, czopiarki, 
frezarki); urządzenia do wykonywania 
oklein (np. okleiniarki);  

• procesy technologiczne (np. cięcia, 
transportu wyrobów, okuwania okien 
i drzwi); 

- w usługach z zakresu gospodarki leśnej: 
• maszyny skrawające do drewna 

(np. pilarki łańcuchowe spalinowe, 
wykaszarki spalinowe); maszyny 
i urządzenia transportowe 
(np. ciągniki rolnicze i leśne);  

• procesy technologiczne (np. cięcia);  
- w przetwórstwie rybnym: 

• urządzenia do cieplnej obróbki 
przetworów rybnych, przenośniki 
taśmowe;  

• procesy technologiczne (np. obróbki 
cieplnej produktów rybnych, 
transportu wyrobów);  

- w produkcji wód mineralnych: 
• zmywarki, urządzenia przepływowe 

(np. dysze rozpylające); linie 
technologiczne rozlewni wód;  

• procesy technologiczne (np. 
pakowania, transportu wyrobów, 
mycia, rozlewania i kapslowania 
butelek).  

Tylko nieliczna grupa pracodawców 
wprowadziła działania techniczne 
i organizacyjne, w celu ograniczenia 
narażenia na hałas. W celu redukcji hałasu 
u źródła, w 1 przypadku zastąpiono stare 
pilarki łańcuchowe – nowymi, w 1 zakładzie 
zastosowano tłumiki hałasu przy szlifierkach 
taśmowych, w 2 zakładach stosowano 
rotację pracowników przy obsłudze 
urządzeń emitujących hałas (pilarki, 
wykaszarki). W pozostałych firmach wydano 
tylko pracownikom do stosowania 
ochronniki słuchu. 
 W wyniku kontroli wydano 23 decyzje 
nakazowe oraz 8 zaleceń. Pracodawcy 
wykonali 97% wydanych środków 
prawnych. 
Efekty wynikające z realizacji środków 
prawnych wydanych w toku kontroli: 
w 2 zakładach sporządzono programy 
ograniczenia narażenia; w 3 zakładach 
zaprowadzono/ zaktualizowano rejestry 
czynników; w 4 zakładach dobrano 
indywidualne ochrony słuchu ze względu na 
parametry hałasu, a w 1 przeprowadzono 
badania parametrów charakteryzujących 
hałas; w 2 zakładach oznaczono miejsca, 
w których występują przekroczenia NDN 
hałasu; w 5 zakładach przekazano 
pracownikom instrukcje użytkowania 
i konserwacji ochronników słuchu; 
w 4 zakładach uaktualniono ocenę ryzyka 
zawodowego, uwzględniając poziom i czas 
narażenia na hałas; w 5 zakładach 
opracowano lub uzupełniono programy 
szkoleń bhp. 
Ponadto pracodawcy zobowiązali się do 
przekazywania lekarzowi informacji 
o poziomie narażenia pracowników na 
hałas w skierowaniach na badania 
profilaktyczne, a także do niezatrudniania 
pracowników powyżej 8 godzin/dobę na 
stanowiskach pracy, na których występują 
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przekroczenia najwyższych dopuszczalnych 
norm hałasu. 

 

 

 
 
Wykres 10. Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości związane z występowaniem hałasu 

w środowisku pracy. 
 
 W ocenie inspektorów pracy 
przyczynami występujących 
nieprawidłowości są niepełna znajomość 
przepisów prawa pracy przez pracodawców 
lub lekceważenie obowiązków dotyczących 
organizowania bezpiecznej pracy. 
Potwierdza to, m.in. nieopracowanie 
programów organizacyjno-technicznych 
zmierzających do ograniczenia narażenia 
pracowników na hałas, niewłaściwy dobór 
ochronników słuchu oraz nieoznaczenie 
miejsc pracy, w których hałas przekracza 
wartości dopuszczalne znakami 
graficznymi, informującymi o konieczności 
stosowania indywidualnych środków 
ochrony słuchu. Negatywnie należy także 
ocenić nieprzekazywanie lekarzom 
medycyny pracy w skierowaniach na 
badania profilaktyczne informacji 
o narażeniu pracowników na hałas, w tym 
o przekroczeniach dopuszczalnych norm 
hałasu. 
 Z przeprowadzonych kontroli wynika, że 
pomimo posiadania wiedzy o szkodliwym 
działaniu hałasu na organizm człowieka 
niektórzy pracodawcy nie podejmują 
odpowiednich działań eliminujących lub 
ograniczających narażenie pracowników na 
ten czynnik. Nadal najbardziej 
rozpowszechnionym sposobem 

zapobiegania skutkom narażenia na hałas 
w zakładach jest wydawanie pracownikom 
do stosowania indywidualnych środków 
ochrony słuchu. Stwierdzono, że nie 
redukuje się hałasu u źródeł jego 
powstawania. Nie stosuje się rozwiązań 
technicznych eliminujących 
rozprzestrzenianie się hałasu w środowisku 
pracy. Pracodawcy w obecnym czasie 
wkładają więcej wysiłku w utrzymanie 
rentowności zakładów, niż w kierunku 
wdrażania nowych technologii lub 
wyposażenia stanowisk w nowe maszyny 
i urządzenia. 
 
 
4.1.16. Czynniki szkodliwe w odlewniach 

metali. 
 

Celem kontroli było sprawdzenie 
przestrzegania przepisów 
o bezpieczeństwie i higienie pracy 
w odlewniach metali. W szczególności 
sprawdzano działania pracodawców 
w zakresie ograniczania szkodliwego 
wpływu czynników szkodliwych na zdrowie 
pracowników. 
Przeprowadzono 3 kontrole 
u 3 pracodawców zajmujących się 
odlewami z aluminium. 
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Pracownicy odlewni narażeni są na czynniki 
szkodliwe, t.j. hałas, wibracja, pyły 
zawierające wolną (krystaliczną) 
krzemionkę i inne pyły przemysłowe, 
czynniki chemiczne, promieniowanie 
podczerwone, i mikroklimat gorący.  
Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły, 
m.in.: nieterminowego przeprowadzania 
badań i pomiarów czynników szkodliwych 
dla zdrowia, w tym hałasu i wibracji; nie 
uwzględnienia wyników badań przy 
szacowaniu poziomu ryzyka zawodowego 
na stanowiskach formierzy, odlewników 
i oczyszczaczy odlewów, a także nie 
poddawania pracowników szkoleniom 
w zakresie bhp. 
Stwierdzono także zagrożenia dla 
pracowników spowodowane nie 
zapewnieniem właściwej odzieży ochronnej. 
W jednym z zakładów wydawano odzież 
wykonaną z poliestru -65% i bawełny 35 %, 
która nie spełnia wymagań ochronnych przy 
pracach związanych z zalewaniem form 
gorącym, ciekłym metalem. Stwierdzone 
zagrożenia wynikały także z nie wydania 
pracownikom osłon twarzy chroniących 
przed odpryskami ciekłego metalu, 
ochraniaczy goleni lub getrów, 
zabezpieczających przed poparzeniem. 
W jednym przypadku stwierdzono brak 
dostępu do natrysku ratunkowego, 
znajdującego się w hali odlewni.  
Ponadto w jednym zakładzie stwierdzono 
brak usuwania czynników szkodliwych 
z miejsc ich powstawania – brak wyciągów 
mechanicznych nad stanowiskami 
odlewniczymi, co zwiększało zagrożenie 
zdrowotne. W kontrolowanych firmach 
występowały także inne zagrożenia 
wypadkowe, powodowane przez brak osłon 
lub innych urządzeń ochronnych, 
zapobiegających dostępowi do strefy 
zagrożenia – elementów będących w ruchu, 
np. przy formierkach do rdzeni, czy 
obrabiarkach do metalu.  

W wyniku kontroli wydano 34 decyzje 
pisemne i 6 decyzji ustnych oraz 
skierowano 5 wniosków w wystąpieniach. 
W jednym przypadku skierowano 
pracownika do innych prac, gdyż nie 
stosował wydanej przez pracodawcę 
odzieży ochronnej – trudnopalnej.  
Za wykroczenia przeciw prawom 
pracownika ukarano 1 osobę mandatem 
w wysokości 1000 złotych, a w jednym 

przypadku zastosowano środek 
wychowawczy. 
 W wyniku realizacji środków prawnych: 
pracowników wyposażono w odzież 
chroniącą przed odpryskami ciekłego 
metalu przeznaczoną dla odlewników, 
dokonano aktualizacji oceny ryzyka 
zawodowego na stanowiskach pracy 
odlewnika zalewacza i oczyszczacza 
odlewów, zapewniono osłony przy 
maszynach i urządzeniach. Dla niektórych 
środków prawnych nie upłynęły jeszcze 
terminy realizacji. 
 
 
4.1.17. Ocena ryzyka zawodowego. 
 

Celem kontroli było sprawdzenie 
przestrzegania przez pracodawców 
przepisów prawa pracy dotyczących 
przeprowadzania i analizy ryzyka 
zawodowego oraz podejmowania środków 
profilaktycznych zmniejszających ryzyko.  
W roku 2014 stwierdzono, że 262 
pracodawców nie wypełniło w ogóle 
obowiązku przeprowadzenia oceny ryzyka 
zawodowego.  
Kontrolami w zakresie prawidłowości 
dokonanej oceny i analizy ryzyka 
zawodowego objęto 180 pracodawców, 
którzy zatrudniali łącznie 12 234 
pracowników, w tym 4489 kobiet i 51 
pracowników młodocianych. 
W szczególności problem badano w 33 
firmach, w których wydarzyły się wypadki 
przy pracy, a w 25 podmiotach analizowano 
sporządzoną dokumentację wypadkową. 
Kontrolą objęto także 1 podmiot, w którym 
doszło do zdarzenia potencjalnie 
wypadkowego (bezurazowego).  
Największą liczbę kontroli przeprowadzono 
w zakładach zajmujących się robotami 
budowlanymi, naprawą pojazdów 
samochodowych, sprzedażą hurtową, 
a także usługami w zakresie dostarczania 
wody i gospodarki leśnej.  
Pod względem wielkości zatrudnienia 
kontrolowano: 60 zakładów o zatrudnieniu 
od 1-9 pracowników, 67 zakładów 
o zatrudnieniu od 10-49 osób, 45 
podmiotów zatrudniających od 50-249 osób 
i 8 zakładów zatrudniających powyżej 250 
pracowników. 
Do badania ryzyka zawodowego 
wytypowano 607 stanowisk pracy, na 
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których łącznie zatrudnionych było 3247 
pracowników, w tym 1294 kobiet, 26 
pracowników młodocianych i 30 
pracowników niepełnosprawnych. 
Ustalono, że podobnie, jak w roku 2013, do 
oceny ryzyka zawodowego pracodawcy 
najczęściej wykorzystywali: metody opisane 
w normie PN-N-18002:2000 Systemy 
zarządzania bezpieczeństwem i higieną 
pracy - Ogólne wytyczne do oceny ryzyka 
zawodowego, jakościową metodę oceny 
ryzyka zawodowego w miejscu pracy - Risc 
Score (wartościowanie ryzyka), albo 
metodę Preliminary Hazard Anlysis (metoda 
analizy wstępnej zagrożeń). 

Stwierdzono, że na 46 stanowiskach pracy 
(7,58 %) nie oceniono w ogóle ryzyka 
zawodowego. 
Największy odsetek nieprawidłowości 
stwierdzono przy: opisie ocenianego 
stanowiska, identyfikacji zagrożeń 
związanych z wykonywaną pracą, 
uwzględnieniu kryteriów dla kobiet w ciąży 
i osób młodocianych oraz 
niepełnosprawnych. Uchybienia dotyczyły 
także trybu aktualizacji oceny ryzyka 
zawodowego po wprowadzeniu zmian 
technologicznych i organizacyjnych, po 
zmianie obowiązujących wymagań prawa, 
po wprowadzeniu zmian w stosowanych 
środkach ochrony. 

 

 
 
Wykres 11. Procentowe ujęcie nieprawidłowości w stosunku do badanych zagadnień, 

występujących w procesie oceny ryzyka zawodowego. 
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W kontrolowanych firmach nie było 
przypadku zastąpienia niebezpiecznych 
urządzeń bezpiecznymi lub mniej 
niebezpiecznymi, w wyniku zastosowanych 
środków profilaktycznych. Nie było także 
przypadku zastąpienia niebezpiecznych 
chemikaliów innymi materiałami w wyniku 
zastosowanych środków profilaktycznych. 
W 4 podmiotach uchybienia dotyczyły nie 
zastosowania zasady priorytetu 
zastosowania środków ochrony zbiorowej, 
przed środkami ochrony indywidualnej przy 
wdrażaniu środków profilaktycznych. 
W wyniku kontroli wydano: 
• 179 decyzji nakazowych pisemnych, 
• 3 decyzje ustne, 
• 217 wniosków w wystąpieniach. 
Pracodawcom i osobom przygotowującym 
dokumentację z oceny ryzyka zawodowego 
udzielono 549 porad i wskazówek w tym 
zakresie, ok. 10% więcej, niż w roku 2013. 
Za stwierdzone wykroczenia przeciw 
prawom pracownika 3 osoby ukarano 
mandatami w łącznej wysokości 4100 zł, 
a w stosunku do 3 osób zastosowano środki 
wychowawcze za naruszenia mniejszej 
wagi. 
Przyczyny stwierdzonych naruszeń 
w ocenie pracodawców: 
• niepełna znajomość obowiązujących 

przepisów prawa pracy, w szczególności 
określających wymagania formalne, 
jakim powinien odpowiadać dokument 
oceny ryzyka, co do formy, treści, 
informacji, jakie powinny być w nim 
uwzględnione, biorąc pod uwagę 
zagrożenia faktycznie występujące 
w zakładzie; 

• duże koszty zlecenia i wykonania przez 
zewnętrzne podmioty sporządzenia 
dokumentu oceny ryzyka zawodowego 
(dotyczy to zwłaszcza małych firm); 

• brak przekonania, że sporządzona 
dokumentacja oceny ryzyka 
zawodowego w jakikolwiek sposób może 
przyczynić się do poprawienia 
bezpieczeństwa pracy w zakładzie; 

W ocenie inspektorów pracy: 
• 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; 

• brak dostrzeżenia w rzetelnie dokonanej 
ocenie ryzyka zawodowego 
jakichkolwiek wymiernych korzyści, które 
wpłynęłyby np. na poprawę 
bezpieczeństwa pracy pracowników; 

• brak u pracodawców zwłaszcza małych, 
zatrudniających do 20 pracowników, 
świadomości istniejących zagrożeń 
związanych z prowadzoną działalnością. 

Pracodawcy wykonali 130 decyzji (71%) 
i 147 zaleceń (68 %). 
Efekty realizacji środków prawnych: 
• 15 pracodawców przeprowadziło ocenę 

ryzyka zawodowego dla prac 
wykonywanych przez 112 pracowników, 

• 89 pracodawców dokonało aktualizacji 
oceny ryzyka o opisy stanowisk pracy 
i czynności wykonywanych przez 808 
pracowników, 

• 57 pracodawców uzupełniło dokumenty 
z oceny ryzyka dla 649 pracowników 
o zagrożenia związane z czynnikami 
środowiska pracy i oszacowało poziom 
ryzyka po uzyskaniu pomiarów 
czynników szkodliwych dla zdrowia, 

• 15 pracodawców poinformowało 56 
pracowników o wynikach oceny ryzyka 
i zasadach ochrony przed skutkami 
zagrożeń zawodowych, 

• 39 pracodawców uzupełniło 
dokumentację z oceny ryzyka pod 
względem formalnym, dotyczącym 
doboru i stosowania niezbędnych 
środków profilaktycznych 
zmniejszających ryzyko zawodowe dla 
268 pracowników. 

 
 
4.1.18. Zarządzanie bezpieczeństwem 

w zakładach pracy. 
 

Celem kontroli było wyegzekwowanie od 
pracodawców stosowania skutecznych 
środków profilaktycznych zmniejszających 
ryzyko wypadkowe po zaistniałych 
w zakładzie pracy wypadkach przy pracy, 
z uwzględnieniem wniosków i środków 
profilaktycznych wynikających z tych 
wypadków - ustalonych w dokumentacjach 
powypadkowych.  
Kontrolowano dwie grupy podmiotów: 14 
zakładów już wcześniej kontrolowanych 
w tym zakresie w roku 2012 oraz 
7 zakładów, w których problem badano po 
raz pierwszy. 
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Rekontrole przeprowadzono w 14 
zakładach, w których pracę wykonywało 
łącznie 428 pracowników, w tym 140 kobiet 
i 2 pracowników młodocianych. Na 
stanowiskach pracy bezpośrednio objętych 
czynnościami kontrolnymi pracowało 256 
osób, w tym 50 kobiet i 2 pracowników 
młodocianych. Zakłady prowadziły 
różnorodną działalność, w tym: obróbkę 
metali i drewna, przetwórstwo spożywcze, 
a także działalność usługową – komunalną 
i handlową oraz opiekę zdrowotną. 
Ustalono, że przed pierwszą kontrolą w ww. 
zakładach pracy, w latach 2009 -2012 
wydarzyło się 80 wypadków przy pracy, 
w tym 1 wypadek zbiorowy ze skutkiem 
śmiertelnym. Natomiast po kontroli –w 
latach 2012-2014 w tej samej grupie 
podmiotów doszło do 15 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 (o ok. 80%) liczby wypadków 
zaistniałych w kontrolowanych zakładach.  
W toku czynności kontrolnych dokonano 
analizy 11 dokumentacji powypadkowych. 
Stwierdzając znacznie niższą skalę 
nieprawidłowości w porównaniu 
z poprzednim okresem kontrolnym. Nie 
stwierdzono szczególnie rażących naruszeń 
przepisów prawa pracy. Stwierdzono 
8 naruszeń prawa mniejszej wagi, za które 
zastosowano 4 środki wychowawcze. 
W wyniku kontroli wydano 48 decyzji 
pisemnych, 10 decyzji ustnych i 33 wnioski 
w wystąpieniach. 
W 7 podmiotach kontrolowanych po raz 
pierwszy, zatrudnionych było łącznie 270 
pracowników, w tym 83 kobiety. Na 
sprawdzanych stanowiskach, pracę 
świadczyło128 osób, w tym 42 kobiety. 
Najistotniejsze nieprawidłowości: 
• we wszystkich 7 zakładach 

w uaktualnianych dokumentach oceny 
ryzyka zawodowego nie uwzględniono 
środków i wniosków profilaktycznych, 
ustalonych w 37,5% protokołach 
powypadkowych, co powodowało, że 
zagrożenia, które się uaktywniły podczas 
wypadków nie zostały usunięte dla 45 

pracowników wykonujących nadal pracę 
w tych samych warunkach; 

• w 2 zakładach stwierdzono brak 
spójności wdrożonych środków 
wynikających z oceny ryzyka ze 
środkami i wnioskami wynikającymi 
z 15,38 % protokołów powypadkowych; 

• w 3 zakładach w ogóle nie 
poinformowano 8% kontrolowanych 
pracowników o ryzyku zawodowym, 
a 16% pracowników nie poinformowano 
o uaktualnionym ryzyku po zaistnieniu 
wypadku. 

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 
przyczyn wypadków i źródeł zagrożeń. Jako 
przyczyny wypadków wskazują najczęściej 
na 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, który jest 
procesem cyklicznym, mającym na celu 
samokształcenie i samo poprawę, 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 
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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 2014 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 19 decyzji 
nakazowych 58 wniosków w wystąpieniach.  
Uzyskane efekty: 
• w 3 zakładach przeprowadzono ocenę 

ryzyka zawodowego dla 31 
pracowników, 

• w 3 zakładach dokonano aktualizacji 
oceny ryzyka zawodowego dla prac 
wykonywanych przez 23 pracowników 
i poinformowano pracowników 
o wynikach oceny oraz zasadach 
ochrony przed zagrożeniami, 

• w 1 zakładzie uzupełniono ocenę ryzyka 
zawodowego o niezbędne do stosowania 
dla 16 pracowników środki 
profilaktyczne, 

• w 1 zakładzie określono szczegółowe 
wymagania bhp przy wykonywaniu prac 
związanych z zagrożeniami 

wypadkowymi, wykonywanymi przez 44 
pracowników, 

Ponadto pracodawcy poinformowali 
o przyjęciu do realizacji wniosków 
zawartych w wystąpieniach inspektorów 
pracy, w szczególności: ustalania 
wszystkich przyczyn zewnętrznych, które 
doprowadziły do powstania wypadków przy 
pracy (dot. 19 pracowników); ustalania 
działań profilaktycznych, dla 
wyeliminowania źródeł zagrożeń, zgodnie z 
przyczynami wypadków przy pracy (dot. 24 
pracowników); realizacji działań 
profilaktycznych po wypadkach (dot. 89 
pracowników); konsultowania 
z przedstawicielami pracowników oceny 
ryzyka zawodowego (dot. 77 pracowników); 
zebrania informacji niezbędnych dla 
prawidłowej oceny ryzyka zawodowego, 
w szczególności w zakresie zadań 
wykonywanych na stanowiskach pracy oraz 
występujących przy nich zagrożeń (dot. 96 
pracowników). 
 
 
4.1.19. Zakłady pod wzmożonym 

nadzorem. 
 

Celem objęcia zakładów tzw. 
wzmożonym nadzorem w latach 2013-2015 
jest likwidacja i ograniczenie zagrożeń 
w tych zakładach pracy, w których 
występuje szczególnie duże ryzyko 
zawodowe. Dotyczy to podmiotów 
charakteryzujących się wysokimi 
wskaźnikami częstotliwości lub ciężkości 
wypadków przy pracy, a także podmiotów, 
w których występują znaczne przekroczenia 
norm czynników szkodliwych dla zdrowia 
w środowisku pracy i choroby zawodowe.  
W roku 2013 objęto nadzorem 2 zakłady 
z województwa zachodniopomorskiego. 
W roku 2014 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, jeden z zakładów 
należy do grupy zatrudnienia od 100-250 
osób, drugi powyżej 250 osób. 
W wyniku kontroli wydano: 
• 34 decyzje nakazowe pisemne, 
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• 24 decyzje ustne, w tym 1 decyzję 
skierowania 2 pracowników do innych 
prac, 

•  8 wniosków w wystąpieniach. 
Za stwierdzone wykroczenia przeciw 
prawom pracownika ukarano 1 osobę 
mandatem w wysokości 1000 zł., 
a w stosunku do 6 osób zastosowano środki 
wychowawcze. 
W jednym z zakładów stwierdzono 
niewykonanie w terminie decyzji nakazowej, 
skierowano do pracodawcy upomnienie, po 
którym nakaz został wykonany. 
Do najczęściej stwierdzanych 
nieprawidłowości należały zagrożenia przy 
obsłudze maszyn i urządzeń technicznych 
eksploatowanych w obu zakładach. 
Wynikały one z niedostosowania 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). Stwierdzano, m.in. brak 
skutecznych urządzeń ochronnych 
zabezpieczających przed dostępem do stref 
niebezpiecznych – elementów będących 
w ruchu, przy obrabiarkach do metalu, 
obrabiarkach do drewna, maszynach do 
przetwórstwa gumy. 
Uchybienia dotyczyły również braku 
aktualizacji dokumentów z oceny ryzyka po 
wprowadzonych zmianach 
technologicznych, wypadkach, a także po 
uzyskaniu wyników badań czynników 
szkodliwych występujących w środowisku 
pracy, np. wibracji. 
W obu firmach pracownicy narażeni są na 
hałas przekraczający normy dopuszczalne. 
Nie w pełni wdrożono programy naprawcze 
w zakresie ograniczenia narażenia na 
hałas. Działania podjęte przez 
pracodawców w latach 2013-2014 tylko na 
niektórych stanowiskach ograniczyły 
narażenie. I tak na jednym ze stanowisk 
pracy dla 6 osób, na których hałas 
przekraczał ponad 23 krotnie normę 
dopuszczalną, w wyniku izolacji źródła 
poziom hałasu nie przekracza obecnie 
najwyższej dopuszczalnej normy. Jednakże 
w większości stanowisk pracy stosowane są 

jedynie środki ochrony indywidualnej 
słuchu. 
Ponadto stwierdzono – w mniejszej skali, 
nieprawidłowości w zakresie: bezpiecznej 
organizacji stanowisk pracy i procesów 
technologicznych, właściwego składowania 
materiałów i prac w transporcie 
wewnątrzzakładowym oraz przygotowania 
pracowników do pracy. 

Pracodawcy, jako przyczynę braku 
kompleksowej poprawy warunków pracy 
wskazują głównie na niedostateczne środki 
finansowe. Natomiast, jako przyczyny 
ujawnionych nieprawidłowości wskazują na 
niewłaściwe zachowania pracowników, 
w tym nadzoru średniego, wynikające 
z niefrasobliwości, braku odpowiedzialności, 
rutyny, czy niedostatecznej wiedzy lub 
świadomości. 
W opinii inspektorów pracy jednym 
z powodów naruszeń prawa w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy jest 
podporządkowanie wszystkich działań 
podejmowanych przez pracodawcę 
głównemu celowi, jakim jest maksymalne 
podniesienie wydajności pracowników. 
Zwracanie uwagi w głównej mierze na 
wydajność powoduje, że problemy 
związane z bezpieczeństwem pracy 
odsuwane są na drugi plan, zarówno przez 
kierownictwo, jak i przez nadzór średni, 
a nawet samych pracowników. Ponadto 
zmiany technologiczne, powodują, że 
maszyny i urządzenia techniczne nie są 
właściwie przygotowywane do nowych 
operacji, a tym samym nie są oceniane pod 
względem bezpieczeństwa obsługi. 
Najistotniejszym problemem jest 
niedostosowanie maszyn do minimalnych 
wymagań bezpieczeństwa. Ujawnianie 
nieprawidłowości dopiero podczas 
kolejnych kontroli inspektorów pracy, 
wynika z małego zaangażowania się 
pracowników nadzoru w organizację pracy 
i niepełną realizację zadań przez zakładową 
służbę bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W wyniku realizacji 79% decyzji oraz 
75% wydanych wniosków, wyeliminowano 
bezpośrednie zagrożenia życia i zdrowia dla 
pracowników i zwiększono poziom 
bezpieczeństwa pracy.  
Efekty uzyskane w wyniki nadzoru 
wzmożonego, to przede wszystkim 
ograniczenie liczby wypadków przy pracy 
w obu zakładach oraz ograniczenie 
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narażenia pracowników na czynniki 
szkodliwe poprzez zastosowanie wentylacji 
miejscowej, a także ograniczenie czasu 
narażenia na hałas. 
I tak w jednym zakładzie w okresie 3 lat 
poprzedzających objęcie zakładu 
wzmożonym nadzorem, wydarzyło się 
8 wypadków przy pracy, w tym jeden ciężki, 
zaistniały podczas prac remontowych 
urządzeń. W najgorszym pod względem 
wypadkowości roku, przed objęciem 
zakładu wzmożonym nadzorem, wskaźnik 
częstotliwości wypadków przy pracy wynosił 
43,48 a wskaźnik ciężkości 49,17. 
W pierwszym roku objęcia zakładu 
wzmożonym nadzorem, w ogóle nie 
odnotowano wypadków przy pracy, w roku 
kolejnym, wskaźnik częstotliwości 
wypadków osiągnął wartość 12,35, 
natomiast wskaźnik ciężkości 25,5. Ponadto 
w zakładzie w wyniku realizacji decyzji 
inspektora pracy, w roku 2014, stanowiska 
odkładcze produktów odbieranych z pras 
wulkanizacyjnych, wyposażono 
w miejscowe, mechaniczne odciągi 
wentylacyjne, co poprawiło warunki pracy 
dla 12 pracowników.  
W drugim zakładzie także ograniczono 
znacznie liczbę wypadków. W roku 2011, 
przed objęciem zakładu nadzorem wskaźnik 
częstotliwości wypadków wynosił 51,1. 
W roku 2014- po 2 latach nadzoru 
wzmożonego obniżył się do 10,1. Ponadto 
w zakładzie wyeliminowano w wyniku 
interwencji inspektora pracy zatrudnianie 
pracowników ponad 8 godzin na dobę (w 
godzinach nadliczbowych) na 
stanowiskach, na których hałas przekracza 
wartości dopuszczalne. Zwiększono także 
liczebnie komórkę służby BHP w zakładzie, 
dzięki czemu możliwe są bieżące kontrole 
wewnętrzne oraz udział służby BHP 
w planowaniu działań zwiększających 
bezpieczeństwo pracowników.  
W roku 2015 nadal będą prowadzone w obu 
zakładach działania kontrolno-nadzorcze. 
Pod koniec przyszłego roku inspektorzy 
pracy dokonają oceny porównawczej 
i podejmą decyzje, czy zarządzanie 
bezpieczeństwem pracy w obu zakładach 
jest na poziomie wystarczającym, czy też 
nadzór wzmożony nad tymi zakładami 
należy przedłużyć na następny okres 
trzyletni. 
 

 
4.1.20. 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 na wniosek inspektora pracy 
ZUS podwyższył składkę na ubezpieczenie 
wypadkowe.  
Kontrole przeprowadzono w 3 zakładach, 
w których inspektorzy pracy w latach 
poprzednich wnioskowali o podwyższenie 
składki na ubezpieczenie wypadkowe. Były 
to małe podmioty, zatrudniające od kilku do 
kilkunastu pracowników. 
Podczas kontroli sprawdzano: 
• realizację uprzednio wydanych decyzji 

nakazowych i wystąpień, w tym 
dotyczących usunięcia rażących 
naruszeń przepisów bhp, które 
skutkowały podwyższeniem składki 
wypadkowej, 

• stosowanie środków zapobiegających 
wypadkom przy pracy, w szczególności 
wynikających z oceny ryzyka 
zawodowego oraz wniosków 
profilaktycznych zespołów 
powypadkowych, 

• zgodność danych przekazywanych 
w dokumencie ZUS IWA ze stanem 
rzeczywistym,  

• stopień przestrzegania pozostałych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy wynikających ze specyfiki 
prowadzonej działalności. 

W wyniku kontroli wydano: 
• 10 decyzji pisemnych; 
• 8 decyzji ustnych;  
• 5 wniosków w wystąpieniach. 
Za stwierdzone wykroczenia przeciw 
prawom pracownika ukarano 1 osobę 
mandatem w wysokości 1000 zł. 
Skierowano wniosek do zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych o ponowne 
podwyższenie o 100% składki na 
ubezpieczenie społeczne 
w 1 kontrolowanym zakładzie. 

Oceniając efekty finansowego 
oddziaływania składki wypadkowej na 
pracodawców należy stwierdzić, że 
w przypadku małych firm nie zawsze 
podwyższenie składki skutkuje poprawą 
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bezpieczeństwa i organizacji pracy. 
W każdym z kontrolowanych zakładów 
działania zarządcze pracodawcy były inne. 
W jednym z podmiotów, pracodawca 
wykonał wszystkie zalecenia wskazane 
w trakcie poprzednich kontroli i praktycznie 
nie stwierdzono podczas rekontroli nowych 
nieprawidłowości w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Można 
stwierdzić, że podniesienie składki 
wypadkowej w tym przypadku wpłynęło 
w znacznym stopniu na poprawę warunków 
pracy. Skutkuje ono także bieżącym 
przestrzeganiem przez pracodawcę 
przepisów o bezpieczeństwie i higienie 
pracy.  
W przypadku drugiej z kontrolowanych firm 
pracodawca podejmuje działania w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy, ale 
ograniczają się one do zupełnego minimum 
i polegają głównie na wykonywaniu 
obowiązków nałożonych przez inspektora 
pracy. Podczas rekontroli nie stwierdzono 
już wprawdzie bezpośrednich zagrożeń dla 
życia i zdrowia pracowników, jednakże 
pracodawca nie podejmuje działań 
organizacyjnych, zmierzających do 
radykalnej poprawy warunków pracy, np. 
wymiany mocno wyeksploatowanego parku 
maszynowego, czy innych inwestycji. 
Natomiast w trzecim kontrolowanym 
zakładzie –firmie z branży budowlanej, 
podwyższenie składki nie dało 
zamierzonych efektów. Pracodawca nie 
podjął żadnych działań w celu poprawy 
warunków pracy. W czasie kontroli 
przeprowadzonej w roku 2014 stwierdzono 
szereg zagrożeń dla życia i zdrowia 
zatrudnionych pracowników, w tym 
bezpośrednie zagrożenia dla życia 
i zdrowia. Wynikały one z braku 
zabezpieczeń przed upadkiem osób 
z wysokości, niezabezpieczonych otworów 
w ścianach zewnętrznych wznoszonego 
budynku i w stropach oraz braku należytej 
ochrony przed porażeniem prądem 
elektrycznym dla używanych urządzeń 
i instalacji elektrycznych.  
Ogólnie można ocenić, że podniesienie 
składki wypadkowej w stosunku do małych 
przedsiębiorców nie ma większego wpływu 
na poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny 
pracy. Nie powoduje zwiększenia nakładów 
finansowych na zakup nowszych – 
bezpieczniejszych maszyn i urządzeń, czy 

środków ochrony. Nie powoduje także 
znaczących zmian organizacyjnych 
w zakresie nadzoru, poza prowadzeniem 
bieżącej kontroli stanu bhp w zakładzie. 
Jednakże wymusza na pracodawcach, co 
istotne, osiąganie pewnych standardów 
bezpieczeństwa i ogranicza, co najmniej 
podstawowe zagrożenia, mające 
bezpośrednie przełożenie na wypadki przy 
pracy. 
 
4.1.21. Spełnianie wymagań minimalnych 

dla maszyn do obróbki drewna. 
 

W 2014 r. kontrolami przestrzegania 
postanowień rozporządzenia Ministra 
Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. 
w sprawie minimalnych wymagań 
dotyczących bhp w zakresie użytkowania 
maszyn przez pracowników podczas pracy 
(Dz.U. Nr 191, poz.1596 z późn. zm.) objęto 
podobnie jak w roku 2013 grupę maszyn 
stwarzających szczególne zagrożenia, tj. 
maszyny do obróbki drewna. 

Czynności kontrolne przeprowadzono 
u 11 pracodawców, prowadzących 
działalność związaną z produkcją wyrobów 
z drewna, w szczególności okien, drzwi, 
schodów, a także wyrobów stolarskich 
i ciesielskich dla budownictwa. W toku 
kontroli inspektorzy pracy ocenili pod 
względem spełnienia wymagań 
minimalnych 48 maszyn do obróbki drewna. 
 Szczegółowej kontroli poddano 
maszyny różnych typów i różnych 
producentów, w szczególności frezarki 
dolnowrzecionowe, czopiarki, pilarki 
wzdłużne i poprzeczne, pilarki taśmowe, 
strugarki grubościówki, strugarki 
wyrówniarki, strugarki czterostronne, 
szlifierki taśmowe do płaszczyzn. Kontroli 
podlegał przede wszystkim stan techniczny 
maszyn do obróbki drewna. 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. 
W toku kontroli inspektorzy pracy dokonali 
także oceny prawidłowości oświetlenia 
stanowisk pracy, na których eksploatowane 
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były maszyny, w tym oświetlenia strefy 
roboczej w maszynie oraz zapewnienia 
właściwego dostępu do stanowiska pracy. 
 Na 48 maszyn poddanych ocenie przez 
inspektorów pracy braków i uchybień nie 
stwierdzono jedynie w odniesieniu do 
2 maszyn (stanowiło to tylko ok. 2 % ogółu 
kontrolowanych maszyn), Stwierdzono, że 
11 maszyn nie spełniało wymagań 
minimalnych w całości (co stanowiło ok. 
23% ogółu kontrolowanych maszyn). 
Natomiast w odniesieniu do 35 maszyn 
stwierdzono różnego rodzaju uchybienia (co 
stanowiło ok. 73 % ogółu kontrolowanych 
maszyn). 

Najwięcej zastrzeżeń inspektorzy pracy 
mieli do maszyn użytkowanych w małych 
zakładach, wykorzystujących starsze 
i bardziej wyeksploatowane maszyny. 
Znaczną liczbę nieprawidłowości 
stwierdzono w zakresie wyposażenia 
maszyn w odpowiednie osłony i urządzenia 
ochronne oraz elementy zabezpieczające 
przed dostępem pracownika do stref 
niebezpiecznych. Odnotowano przypadki 
niewłaściwego wykonania tych urządzeń, tj. 
bez zachowania odległości bezpieczeństwa 
uniemożliwiającej dostęp do stref 
niebezpiecznych. Poważne zastrzeżenia 
dotyczyły również doboru oraz usytuowania 
elementów sterowniczych, tj. wyłączników 
głównych, wyłączników do zatrzymania 
awaryjnego, przycisków start/stop - 
mających istotne znaczenie dla 
bezpiecznego użytkowania maszyn. Często 
stwierdzaną nieprawidłowością było 
nieudostępnienie pracownikom instrukcji 
bezpieczeństwa obsługi użytkowanych 
maszyn stolarskich, albo przekazywanie 
instrukcji bhp niezawierającej istotnych 
treści dla bezpiecznej obsługi maszyny. 
Należy stwierdzić, że w zakładach objętych 
kontrolą w porównaniu do pracodawców 
kontrolowanych w roku 2013 wydarzyło się 
znacznie mniej wypadków. Spośród 11 
skontrolowanych podmiotów w okresie 
ostatnich 3 lat zanotowano jedynie 

5 wypadków, z czego 4 w roku 2011, 
1 w roku 2012 i co warte szczególnego 
podkreślenia nie było wypadków w roku 
2013.  
Najczęściej występującą przyczyną 
wypadków było wtargnięcie kończyną górną 
do strefy niebezpiecznej i kontakt 
z poruszającymi się narzędziami, w związku 
z brakiem osłon lub innych urządzeń 
ochronnych eliminujących dostęp do tych 
stref. 
W wyniku przeprowadzonych 11 kontroli 
wydano:  
• 74 decyzje pisemne i 25 decyzji ustnych, 
• 19 decyzji wstrzymania eksploatacji 

maszyn w sytuacji stwierdzenia, że ich 
dalsza eksploatacja może powodować 
bezpośrednie zagrożenie dla życia lub 
zdrowia pracowników, 

• 3 wnioski w wystąpieniach. 
W związku ze stwierdzeniem rażących 
naruszeń przepisów prawa pracy, w tym 
przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy 5 osób ukarano mandatami 
w łącznej wysokości 5500 zł. Ponadto, za 
naruszenia mniejszej wagi, w stosunku do 
7 osób zastosowano środki wychowawcze - 
ostrzeżenia. 
Podczas kontroli udzielono pracodawcom 
47 porad z zakresu technicznego 
bezpieczeństwa pracy, w szczególności 
dotyczących bezpieczeństwa użytkowanych 
maszyn do obróbki drewna. 

W wyniku realizacji wydanych środków 
prawnych 36 maszyn dostosowano do 
minimalnych wymagań bezpieczeństwa, 
poprzez: wyposażenie ich w osłony lub inne 
urządzenia ochronne uniemożliwiające 
dostęp do stref zagrożenia, wyposażenie 
maszyn w urządzenia do całkowitego lub 
awaryjnego zatrzymania, dostosowanie 
maszyn do innych minimalnych wymagań 
bezpieczeństwa, np. oznakowanie 
elementów sterowniczych. 
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Wykres 12. Główne rodzaje stwierdzonych naruszeń u pracodawców eksploatujących 

maszyny do obróbki drewna. 
 
 
Przykłady uzyskanych efektów w jednym 
z zakładów zatrudniających 22 
pracowników:  
• zamontowano osłony bębnów 

napędowego i zwrotnego oraz przekładni 
pasowej napędu w szlifierce taśmowej 
poziomej; 

• zamontowano osłonę tylną kabiny oraz 
przywrócono sprawność wyłącznika 
eliminującego możliwość włączenia 
napędów w chwili uchylenia drzwi kabiny 
w strugarce czterostronnej WEINIG 
P23e;  

• zapewniono osłonę przekładni pasowej 
napędu strugarki wyrówniarki; 
zapewniono osłonę niepracującej części 
narzędzia we frezarce 
dolnowrzecionowej FD-1; zapewniono 
osłonę przekładni zębatej napędu 
posuwu w czopiarce. 

W innym zakładzie zatrudniającym 
8 pracowników:  
• zapewniono wyłącznik eliminujący 

możliwość włączenia maszyny w chwili 
otwarcia osłon kół w pilarce taśmowej 
DRSA-63;  

• podłączono wąż odprowadzający wióry, 
zgodnie z instrukcją producenta 
w eksploatowanej strugarce wyrówniarce 
DSVC-40; 

• zapewniono osłonę eliminującą 
możliwość dostępu do niepracujących 
części narzędzia oraz poruszającej się 
przekładni pasowej napędu frezarki 
dolnowrzecionowej GOMAD DFDA-2;  

• zamontowano piłę o średnicy zgodnej 
z wymaganiami producenta pilarki 
tarczowej DMLK-30. 

Przepisy rozporządzenia Ministra 
Gospodarki w sprawie minimalnych 
wymagań dotyczących bhp w zakresie 
użytkowania maszyn przez pracowników 
podczas pracy nie są w pełni 
przestrzegane, mimo upływu ponad 10 lat 
ich obowiązywania. Dotyczy to także 
maszyn stolarskich eksploatowanych 
w wielu zakładach pracy. 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 drewna u specjalistów spoza 
zakładu, którym powierza się wykonywanie 
zadań służby BHP, niepełną znajomość 
przepisów określających minimalne 
wymagania bezpieczeństwa przez 
pracodawców, w odniesieniu do 
eksploatowanych przez nich maszyn, 
a także brak środków na wymianę parku 
maszynowego w zakładach. 
 

1

1

2

6

8

11

18

36

0 10 20 30 40

Brak wstępnych kontroli maszyn po ich zainstalowaniu po
raz pierwszy

Brak kontroli po zainstalowaniu na innym stanowisku lub w
innym miejscu

Brak lub niewłaściwie opracowane instrukcje bhp
dotyczące obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych

Nieprawidłowości dotyczące elementów sterowniczych
mających wpływ na bezpieczeństwo obsługi maszyn

Użytkowanie maszyn nieoznakowanych znakami i barwami
bezpieczeństwa

Niespetnianie innych minimalnych wymagań dotyczących
bhp

Nieprawidłowości dotyczące urządzenia do uruchomienia
oraz całkowitego lub awaryjnego zatrzymywania maszyny

Brak lub niewłaściwe urządzenia ochronne
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4.1.22. Spełnienie wymagań 
zasadniczych i innych, 
wynikających z przepisów 
o ocenie zgodności przez wyroby 
wprowadzone do obrotu, w tym 
maszyny do obróbki drewna 
i odzież ochronną. 

 
 W ramach nadzoru rynku 
przeprowadzono 44 kontrole w celu 
sprawdzenia, czy wyroby użytkowane 
w zakładach pracy, wprowadzone do obrotu 
lub oddane do użytku od dnia 1 maja 
2004 r., są zgodne z zasadniczymi i innymi 
wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa 
pracy. 
Kontrolami objęto maszyny oraz środki 
ochrony indywidualnej podlegające 
przepisom 2 dyrektyw nowego podejścia: 
dyrektywie dotyczącej maszyn MD 
i dyrektywie dotyczącej środków ochrony 
indywidualnej PPE. 
Oprócz rutynowych kontroli 
ukierunkowanych na konkretne rodzaje 
wyrobów, czynności kontrolne w ramach 
nadzoru rynku prowadzono na podstawie 
informacji o wadach wyrobów, 
przekazanych w szczególności przez 
organy celne. Ponadto podczas kontroli 
związanych z badaniem wypadków przy 
pracy, do których doszło podczas 
użytkowania nowych maszyn lub innych 
urządzeń technicznych, obejmowano te 
maszyny nadzorem rynku. Kontrolowano 
wyroby wyprodukowane na terenie krajów 
UE, ale także sprowadzone z zagranicy, np. 
z Tajwanu i Chin. 
W ramach rutynowych kontroli sprawdzeniu 
spełnienia wymagań zasadniczych 
podlegały maszyny stosowane 
w przetwórstwie drewna oraz odzież 
ochronna kategorii I i II. 
Ocenie zgodności z zasadniczymi i innymi 
wymaganiami poddano ogółem 51 
wyrobów. Spośród nich 34 to maszyny, 
w tym 11 maszyn do obróbki drewna, a 17 
wyrobów to środki ochrony indywidualnej.  
W trakcie podjętych czynności, z grupy 11 
kontrolowanych maszyn do obróbki drewna 
zakwestionowano 9 (82%). Z grupy 17 
kontrolowanych środków ochrony 
indywidualnej zakwestionowano 13 (76 %). 
Natomiast z grupy 23 innych 
kontrolowanych maszyn zakwestionowano 
19 (82 %). Duży odsetek uchybień 

w kontrolowanych wyrobach wynikał 
z charakteru prowadzonych działań 
kontrolnych. Były one podejmowane 
w związku ze zgłaszanymi do okręgu 
zastrzeżeniami do wyrobów użytkowanych 
przez pracodawców. 
Zakwestionowano pojedyncze egzemplarze 
następujących maszyn, np.: potokową linię 
do cięcia styropianu ALC-80, wiertarkę 
promieniową WR50/1600, wiertarkę 
magnetyczną Rotabest 75/4 MK3 ALFRA, 
wysokoobrotowe krosno igłowe model/typ 
YTB 6/55, maszynę szydełkującą z ramą 
natykową model/typ YTZ 8/8, nóż tnący typ 
NMT-800, workownicę (bez jakiegokolwiek 
oznaczenia typu), maszyny do produkcji 
kopert, wielopiły ramowe do cięcia drewna, 
szatkownicę kapusty Sz-40, gwoździarkę do 
zbijania elementów palet typ OKM 2000-
510.  
W grupie środków ochrony indywidualnej 
czynności kontrolne dotyczyły, m.in. 
kamizelek ostrzegawczych, odzieży 
niepalnej, odzieży ochronnej przed 
niekorzystnymi warunkami 
atmosferycznymi. 

Niespełnienie wymagań zasadniczych 
i innych w kontrolowanych maszynach 
polegało m.in. na: niezapewnieniu 
odpowiednich urządzeń ochronnych 
zabezpieczających dostęp do strefy 
roboczej lub ich braku w ogóle, nieopisaniu 
elementów sterowniczych w języku polskim, 
braku instrukcji obsługi lub błędach w jej 
treści, niezapewnieniu instrukcji w języku 
polskim, braku lub nieprawidłowej deklaracji 
zgodności WE, braku na wyrobie 
oznakowania CE. 
Niespełnienie wymagań zasadniczych 
i innych w kontrolowanych środkach 
ochrony indywidualnej polegało, m.in. na 
braku oznakowania CE, nieprawidłowej 
treści instrukcji użytkowania wyrobu (w 
zakresie zaleceń mających wpływ na 
bezpieczeństwo użytkowania), 
nieprawidłowej deklaracji zgodności WE 
(brak przywołania właściwych przepisów lub 
norm zharmonizowanych, danych jednostki 
notyfikowanej uczestniczącej w procesie 
produkcji). 

Zdaniem inspektorów pracy przyczyny 
stwierdzanych nieprawidłowości wynikają 
z niedostatecznej znajomości 
u producentów, importerów oraz 
dystrybutorów wyrobów przepisów, norm 
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i procedur obowiązujących w ramach 
systemu oceny zgodności.  
Ponadto pracodawcy wyposażając 
stanowiska pracy w nowe maszyny 
i urządzenia nie zobowiązują dostawców, 
aby razem z maszyną dostarczana była 
pełna dokumentacja techniczno-ruchowa, 
w tym deklaracja zgodności WE oraz 
instrukcja, niezbędna do prawidłowej 
eksploatacji maszyny. Zdarzają się niestety 
przypadki, gdy pracodawcy (użytkownicy 
maszyn) ograniczając koszty zakupu 
zamawiają maszynę bez pełnego 
wyposażenia w osłony lub inne urządzenia 
ochronne, których celem jest eliminacja 
zagrożeń. Ta sama sytuacja dotyczy 
środków ochrony indywidualnej, których 
prawidłowe stosowanie możliwe jest 
wyłącznie w sytuacji posiadania instrukcji 
użytkowania, określającej podstawowe 
wymagania dotyczące, m.in. prawidłowego 
doboru, przechowywania, czy konserwacji.  
 Przy negatywnych wynikach kontroli, 
zarówno dotyczących maszyn, jak 
i środków ochrony indywidualnej - w celu 
wyegzekwowania przestrzegania 
przepisów, zastosowane zostały środki 
prawne adekwatne do rodzaju i wagi 
stwierdzonych nieprawidłowości. 
W kilku przypadkach do usunięcia uchybień 
wystarczające okazały się pisma 
informujące i ostrzegawcze, skierowane do 
producentów, dystrybutorów lub importerów 
wyrobów. Po ich otrzymaniu ww. podmioty 
podjęły się dobrowolnie usunąć uchybienia.  
W większości jednak przypadków ze 
względu na istotne nieprawidłowości lub ich 
dużą ilość niezbędne było wszczęcie przez 
Okręgowego Inspektora Pracy w Szczecinie 
postępowania administracyjnego i wydanie 
postanowienia z wyznaczonym terminem na 
usunięcie stwierdzonych niezgodności 
z zasadniczymi wymaganiami. Dla licznej 
grupy zakwestionowanych wyrobów 
informacje o stwierdzonych wadach 
wyrobów były przekazywane do innych 
okręgowych inspektoratów pracy w kraju, 
zgodnie z właściwością terytorialną siedziby 
producenta/dystrybutora/importera. 
Istotny dla bezpieczeństwa użytkowników 
jest fakt, że w wyniku prowadzonych w roku 
2014 postępowań, wszczętych 
w Okręgowym Inspektoracie Pracy 
w Szczecinie, na dzień 31.12.2014 r. 

nieprawidłowości w 14 wyrobach zostały 
usunięte. 
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4.2. PRAWNA OCHRONA PRACY. 
 
 
4.2.1. Przestrzeganie przepisów 

dotyczących zawierania umów 
o pracę. 

 
Inspektorzy pracy prowadzący 

czynności kontrolne w Okręgowym 
Inspektoracie Pracy w Szczecinie w okresie 
01.01-31.12.2014 r., przeprowadzili 10 
kontroli skargowych oraz 108 kontroli 
rutynowych w ramach realizacji tematu – 
zawieranie umów cywilnoprawnych 
w warunkach wskazujących na istnienie 
stosunku pracy. Rozpoznali 10 skarg na 10 
pracodawców, których przedmiotem było 
zawieranie umów cywilnoprawnych 
w warunkach wskazujących na istnienie 
stosunku pracy. Wśród nich 3 skargi były 
zasadne, a 7 skarg było bezzasadnych. 
W wyniku kontroli zakwestionowano 80 
umów zleceń oraz 5 umów o dzieło uznając, 
że winny być zawarte umowy o pracę. 
Nieprawidłowości wystąpiły u 25 
pracodawców.  
Inspektorzy pracy wnieśli 5 powództw 
o ustalenie istnienia stosunku pracy, do 
chwili sporządzenia niniejszego 
sprawozdania zakończyła się jedna sprawa 
- strony postępowania zawarły przed 
Sądem Rejonowym – Sądem Pracy ugodę, 
w wyniku której nastąpiło ustalenie istnienia 
stosunku pracy na rzecz zleceniobiorczyni. 
W ramach realizacji tematu przestrzeganie 
przepisów prawa pracy przy zatrudnieniu – 
zawieranie umów terminowych w 2014 r. 
przeprowadzono 108 kontroli.  
Nieprawidłowości dotyczące zawierania 
i rozwiązywania stosunków pracy 
stwierdzono w 29 zakładach pracy. Wydano 
ogółem 41 wniosków w wystąpieniu, 
z czego zrealizowano 26 wniosków,  przy 
czym 26 pracodawców nie poinformowało 
o stopniu realizacji zaleceń.  
Skierowane wnioski wynikające z realizacji 
tematu dotyczyły 104 pracowników.  
W toku kontroli stwierdzono 
nieprawidłowości polegające na 
nieprawidłowym sporządzeniu umów 
o pracę, w szczególności: rodzaju umowy, 
miejsca pracy, wprowadzenia klauzuli 
wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na 
czas określony do 6 miesięcy za 

wypowiedzeniem 2 tygodniowym, 
zamieszczaniu w umowie o pracę na okres 
próbny klauzuli o wypowiedzeniu umowy 
o pracę na czas określony, niewskazywanie 
w umowach o pracę zawartych na czas 
wykonywania określonej pracy daty 
końcowej trwania umowy. 
Czynności kontrolne wykazały, że 
pracodawcy nieterminowo potwierdzają na 
piśmie rodzaj umowy o pracę oraz jej 
warunki. Ponadto, przekazują 
nieprawidłową informację o warunkach 
zatrudnienia, bądź też jej wcale nie 
przekazują. Stwierdzono przypadki 
zatrudniania pracowników na podstawie 
kolejnych trzech umów o pracę na czas 
określony, a także nieprawidłowości przy 
rozwiązywaniu umów o pracę za 
wypowiedzeniem oraz bez wypowiedzenia. 
W toku prowadzonych czynności 
kontrolnych, inspektorzy pracy uzyskali 
następujące efekty: w 5 przypadkach 
pracodawcy dokonali zmiany rodzaju 
umowy o pracę zawartej na czas określony 
na umowę na czas nieokreślony, 
w 2 przypadkach potwierdzono na piśmie 
rodzaj i warunki umowy o pracę zawartej na 
czas określony. 
 
 
4.2.2. Czas pracy. 
 

W roku 2014 przeprowadzono 113 
kontroli zagadnień zawartych w temacie 
„Czas pracy”. Kontrole były prowadzone ze 
szczególnym uwzględnieniem sektora 
bankowego oraz przestrzegania zakazu 
pracy w święta w placówkach handlowych. 
Nieprawidłowości stwierdzono u 73 
pracodawców. Kontrolowani pracodawcy 
zatrudniali 4191 pracowników, w tym 2263 
kobiet i 33 młodocianych.  
Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły 
głównie: braku lub nieprawidłowo 
prowadzonej ewidencji czasu pracy, nie 
określenia lub nieprawidłowego określenie 
systemów i rozkładów czasu pracy oraz 
okresów rozliczeniowych, nie ustalenia 
rozkładu czasu pracy pracownika, nie 
poinformowania pracowników 
o obowiązującym go rozkładzie czasu 
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pracy, nierekompensowania przekroczeń 
normy dobowej, nierekompensowania 
przekroczeń normy tygodniowej, 
dwukrotnego zatrudniania pracowników 
w trakcie tej samej doby roboczej, 
zatrudniania pracowników powyżej 
dopuszczalnego rocznego limitu godzin 
nadliczbowych, nie zapewnienia 
odpowiedniego nieprzerwanego dobowego 
odpoczynku, nie zapewnienia 
odpowiedniego nieprzerwanego 
tygodniowego odpoczynku, nie zapewnienia 
przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy 
w przyjętym okresie rozliczeniowym, nie 
rekompensowania pracy w niedziele 
i święto innym dniem wolnym od pracy lub 
wynagrodzeniem, nieprzestrzegania 
przepisów dotyczących pory nocnej 
i dopuszczania pracowników placówek 
handlowych - wbrew zakazowi, do pracy 
w święta. 
W wyniku przeprowadzonych kontroli 
inspektorzy pracy skierowali do 
pracodawców 85 wystąpień zawierających 
206 wniosków. Za stwierdzone wykroczenia 
ukarano 4 osoby mandatami w łącznej 
wysokości 4500 zł. oraz  zastosowano 11 
środków oddziaływania wychowawczego 
w formie pouczeń lub ostrzeżeń. 
Skierowano do sądu 1 wniosek o ukaranie.  
Z informacji, które wpłynęły od 
pracodawców wynika, że zrealizowano 186 
wniosków: 
- zaprowadzono prawidłową ewidencję 

czasu pracy u 20 pracodawców dla 158 
pracowników, 

- określono systemy i rozkłady czasu 
pracy oraz okresy rozliczeniowe u 44 
pracodawców dla 497 pracowników, 

- udzielono rekompensaty przekroczeń 
wymiarów dobowych czasu pracy u 15 
pracodawców dla 51 pracowników, 

- zobowiązano się do niezatrudniania 
dwukrotnie w ciągu tej samej doby 
roboczej u 19 pracodawców dla 78 
pracowników, 

- zobowiązano się do przestrzegania 
dopuszczalnej przeciętnie tygodniowej 
liczby godzin nadliczbowych 
u 6 pracodawców dla 15 pracowników, 

- zobowiązano się do przestrzegania 
dopuszczalnego rocznego limitu godzin 
nadliczbowych u 7 pracodawców dla 108 
pracowników, 

- zobowiązano się do zapewnienia 
odpowiedniego nieprzerwanego 
dobowego odpoczynku u 11 
pracodawców dla 28 pracowników, 

- zobowiązano się do zapewnienia 
odpowiedniego nieprzerwanego 
tygodniowego odpoczynku 
u 2 pracodawców dla 2 pracowników, 

- zobowiązano się do zapewnienia 
przeciętnie pięciodniowego tygodnia 
pracy w przyjętym okresie 
rozliczeniowym, u 12 pracodawców dla 
35 pracowników, 

- zobowiązano się do zapewnienia, co 
najmniej raz na cztery tygodnie niedzieli 
wolnej od pracy, u 3 pracodawców dla 
7 pracowników, 

- zobowiązano się do rekompensowania 
pracy w niedziele i święto innym dniem 
wolnym od pracy lub wynagrodzeniem 
u 3 pracodawcy dla 15 pracowników, 

- zobowiązano się do przestrzegania 
przepisów o czasie pracy w porze nocnej 
u 5 pracodawców dla 19 pracowników. 

- zobowiązano do przestrzegania zakazu 
pracy w święto u 6 pracodawców dla 10 
pracowników. 

 
 
4.2.3. Wynagrodzenia i świadczenia ze 

stosunku pracy. 
 

Celem kontroli było sprawdzenie 
przestrzegania przez pracodawców 
przepisów prawa pracy dotyczących 
wynagrodzenia i innych świadczeń ze 
stosunku pracy. 
Przeprowadzono 201 kontroli z zakresu 
przestrzegania przez pracodawców 
przepisów o wynagrodzeniach i innych 
świadczeniach pieniężnych wynikających ze 
stosunku pracy, w tym 19 kontroli 
w podmiotach należących do sektora 
bankowego. W kontrolowanych zakładach 
pracy zatrudnionych było ogółem 13238 
pracowników, w tym 8205 kobiet oraz 14 
pracowników młodocianych. 
Najczęściej występujące nieprawidłowości 
dotyczące naruszenia przepisów 
o wynagrodzeniach i innych świadczeniach 
ze stosunku pracy polegały na: 
- nie wypłaceniu w ogóle wynagrodzenia 

za pracę, 
- wypłaceniu wynagrodzenia za pracę po 

upływie wymaganego terminu, 
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- 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, 

- nie wypłaceniu w ogóle dodatków do 
wynagrodzenia za pracę w niedziele 
i święta, 

- nie wypłaceniu wynagrodzenia za czas 
niewykonywania pracy, za który 
pracownik zachowuje prawo do 
wynagrodzenia, 

- wypłaceniu wynagrodzenia 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 273 decyzje 
płatnicze na łączną kwotę 2944309 zł. 
W trakcie kontroli inspektorzy pracy 
skierowali do pracodawców 109 poleceń 
dotyczących wypłacenia wynagrodzeń 
i innych świadczeń ze stosunku pracy. 
Pracodawcy wykonując polecenia wypłacili 
1158 pracownikom kwotę 1023338 zł. 
Ponadto w przypadku należności 
nienaliczonych i w związku z tym braku 
możliwości wydania decyzji płatniczej 
skierowano do pracodawców 1253 wnioski 
dotyczące wynagrodzeń i innych świadczeń 
ze stosunku pracy. W wyniku wykonania 
decyzji płatniczych i wniosków 
w wystąpieniach oraz w wyniku realizacji 
wydanych w trakcie kontroli poleceń, 
pracodawcy wypłacili 8059 pracownikom 
wynagrodzenie za pracę oraz inne 
świadczenia ze stosunku pracy na łączną 
kwotę 1964888 zł.  
W wyniku wykonania decyzji płatniczych 
wypłacono, m.in.: 

- 288 pracownikom wynagrodzenie za 
pracę na łączną kwotę 428517 zł; 

- 82 pracownikom dodatki funkcyjne 
i służbowe na łączną kwotę 161855 zł;  

- 10 pracownikom ekwiwalent pieniężny za 
niewykorzystany urlop wypoczynkowy na 
łączną kwotę 776 zł; 

- 3 pracownikom wynagrodzenie za urlop 
wypoczynkowy na łączną kwotę 3154 zł. 

Przeprowadzone kontrole ujawniły szereg 
wykroczeń polegających na nie wypłaceniu, 
bądź bezpodstawnym zaniżeniu należnych 
świadczeń pieniężnych. Ujawnienie w toku 
kontroli 126 wykroczeń spowodowało 
wszczęcie przez inspektorów pracy 
postępowań karno – administracyjnych. Do 
sądów skierowano 4 wnioski o ukaranie. 
Ponadto 23 osoby ukarano mandatami 
w łącznej wysokości 25700 zł. Wobec 41 
sprawców zastosowano środki 
wychowawcze.  
 
 
4.2.4. Urlopy wypoczynkowe. 
 

Celem kontroli było sprawdzenie 
przestrzegania przez pracodawców 
przepisów prawa pracy dotyczących 
urlopów wypoczynkowych. 
Przeprowadzono 28 kontroli z zakresu 
przestrzegania przez pracodawców 
przepisów o urlopach wypoczynkowych. 
W kontrolowanych zakładach pracy 
zatrudnionych było ogółem 712 
pracowników, w tym 315 kobiet oraz 
1 pracownik młodociany.  
Najczęściej występujące nieprawidłowości 
z zakresu przepisów o urlopach 
wypoczynkowych polegały na: 
- nie ustaleniu w ogóle prawa do kolejnego 

urlopu wypoczynkowego, nie ustaleniu 
w ogóle wymiaru kolejnego urlopu,  

- nie udzieleniu w ogóle zaległych urlopów 
wypoczynkowych za rok poprzedni, albo 
udzieleniu urlopu wypoczynkowego po 
upływie wymaganego terminu,  

- udzielaniu pracownikom urlopów 
wypoczynkowych w częściach, z których 
żadna nie obejmowała, co najmniej 14 
kolejnych dni kalendarzowych, 

- nieterminowym udzielaniu urlopów 
wypoczynkowych, 

- nie sporządzeniu planu urlopów, 
- nie ustaleniu prawa do kolejnego urlopu 

wypoczynkowego, 
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- nie ustaleniu wymiaru kolejnego urlopu 
wypoczynkowego. 

Nieprawidłowości w zakresie udzielania 
urlopów wypoczynkowych pracownikom 
zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu 
pracy dotyczyły czterech zagadnień: 
nieprawidłowego ustalenia wymiaru 
kolejnego urlopu, terminowości udzielenia 
urlopów, prawidłowości jego udzielania oraz 
dzielenia urlopu wypoczynkowego. 

W wyniku kontroli wydano 48 wniosków 
w wystąpieniach. Pracodawcy wykonali 39 
wniosków, co stanowi 81 % wydanych 
zaleceń pokontrolnych. W stosunku do 
2013 r. wzrosła liczba wydanych wniosków 
(w 2013 r. wydano 85 wniosków), a także 
wzrósł stopień realizacji wniosków (za 
2013 r. w analogicznym okresie było to 
71%). Pracodawcy, którzy udzielili 
odpowiedzi zobowiązali się do 
przestrzegania w przyszłości przepisów 
z zakresu urlopów wypoczynkowych, 
w szczególności terminowości udzielania 
urlopów, zapewnienia co najmniej 14 
kolejnych dni kalendarzowych wolnych, 
w przypadku dzielenia urlopu na części, 
prawidłowego ustalania prawa i wymiaru 
urlopu wypoczynkowego. W wyniku 
realizacji środków prawnych pracodawcy 
udzielili 74 pracownikom urlopów 
wypoczynkowych, w tym 46 pracownikom 
urlopów zaległych, 1 pracodawca opracował 
plan urlopów. Ponadto pracodawcy 
2 pracownikom ustalili prawo do kolejnego 
urlopu wypoczynkowego, a 5 pracownikom 
ustalili prawidłowo wymiar kolejnego urlopu 
wypoczynkowego. We wszystkich 
przypadkach, w których inspektorzy pracy 
kierowali do pracodawców wnioski 
w wystąpieniach dotyczące 
nieprawidłowości w zakresie urlopów 
wypoczynkowych dla pracowników 
niepełnoetatowych, pracodawcy wykonali 
wszystkie (100%) zalecenia pokontrolne. 
Inspektorzy pracy ukarali 2 pracodawców 
mandatami, a łączna kwota grzywien 
nałożonych mandatami wyniosła 3000 zł. 
Ponadto inspektorzy pracy zastosowali 
wobec pracodawców 3 środki 
oddziaływania wychowawczego. 
 
 

4.2.5. Zatrudnianie młodocianych 
i realizacja uprawnień 
rodzicielskich. 

 
Celem przeprowadzonych kontroli 

dotyczących zatrudniania pracowników 
młodocianych 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. 
Łącznie przeprowadzono 49 kontroli, u 49 
pracodawców. W kontrolowanych 
podmiotach na dzień kontroli pracę 
wykonywało 2561 osób, w tym 1573 kobiet 
i 256 pracowników młodocianych. 
Najczęściej stwierdzaną nieprawidłowością 
było: nie opracowanie wykazu stanowisk 
i prac dozwolonych pracownikom 
młodocianym w celu przygotowania 
zawodowego, nie udzielenie informacji 
przedstawicielowi ustawowemu 
młodocianego o ryzyku zawodowym oraz 
o zasadach ochrony przed zagrożeniami, 
nie opracowanie wykazu stanowisk 
i rodzajów prac wzbronionych pracownikom 
młodocianym, brak ewidencji pracowników 
młodocianych, brak programu kształcenia 
zawodowego, brak świadectwa lekarskiego 
stwierdzającego, że praca danego rodzaju 
nie zagraża zdrowiu młodocianego, brak 
wstępnych badań lekarskich pracowników 
(41 przypadków na 228 skontrolowanych – 
18 %, a 25 % w ubiegłym roku). 
Stosunkowo duży stopień uchybień wystąpił 
w zakresie braku ewidencji czasu pracy 
pracowników młodocianych, nie 
przeprowadzeniu wstępnych badań 
lekarskich pracowników, nie opracowaniu 
wykazu stanowisk i rodzajów prac 
wzbronionych pracownikom młodocianym. 
W większości przypadków nastąpiło 
w 2014 r. w porównaniu z 2013 r. 
zmniejszenie się stopnia naruszania 
przepisów o ochronie pracy młodocianych. 
W największym stopniu nastąpiła poprawa 
w zakresie udzielenia informacji 
przedstawicielowi ustawowemu 
młodocianego o ryzyku zawodowym oraz 
o zasadach ochrony przed zagrożeniami. 
Wzrósł natomiast stopień nieprawidłowości 
stwierdzonych w kontrolowanych zakładach 
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pracy w porównaniu do ubiegłego roku 
dotyczących: nieopracowania wykazu 
stanowisk i prac dozwolonych pracownikom 
młodocianym w celu przygotowania 
zawodowego nie opracowanie wykazu 
stanowisk i rodzajów prac wzbronionych 
pracownikom młodocianym. Stopień wyżej 
wymienionych trzech naruszeń przepisów 
o ochronie młodocianych, stwierdzonych 
w 2014 r. jest jednak w dalszym ciągu 
wysoki, bo dotyczy rzędu 40- 50 % 
zbadanych przypadków. 
W wyniku kontroli wydano:  
- 193 decyzje nakazowe, w tym 94 

decyzje pisemne i 8 ustnych dotyczących 
bezpośrednio młodocianych, 

- 342 wnioski w 48 wystąpieniach, w tym 
182 wniosków dotyczących pracowników 
młodocianych. 

Inspektorzy pracy stwierdzili popełnienie 
łącznie 60 wykroczeń wynikających 
z naruszenia przepisów o ochronie pracy 
młodocianych. 6 osób ukarano mandatami 
w łącznej wysokości 6600 zł, a wobec 20 
sprawców zastosowano środki 
wychowawcze. 
W trakcie prowadzonych kontroli udzielono 
77 porad z zakresu prawnej ochrony pracy 
i 78 porad z zakresu bezpieczeństwa 
i higieny pracy. 
Pracodawcy wykonali 76 decyzji, co stanowi 
74, 51%. Zrealizowali również 120 
wniosków w wystąpieniach, co stanowi 
65,93%. W wyniku realizacji wydanych 
środków prawnych: 
- poddano młodocianych wstępnym 

badaniom lekarskim – wykonano 14 
decyzji tj. 73,7 % dla 35 pracowników 
młodocianych, 

- opracowano wykazy stanowisk 
i rodzajów prac wzbronionych 
młodocianym – wykonano 13 decyzji tj. 
68,4%,  

- dla 47 młodocianych, opracowano 
wykazy stanowisk i rodzajów prac 
dozwolonych dla potrzeb odbycia 
przygotowania zawodowego – wykonano 
11 decyzji tj. 84,6 % dla 77 
młodocianych, 

- przeprowadzono szkolenia wstępne 
z zakresu bhp - wykonano wszystkie 
9 decyzji tj. 100 % dla 19 pracowników, 

- udzielono informacji przedstawicielowi 
ustawowemu młodocianego o ryzyku 

zawodowym – wykonano 6 wniosków tj. 
66,7 % dla 20 młodocianych, 

- zaprowadzono ewidencję czasu pracy –
wykonano 16 decyzji tj. 76,2 % dla 73 
młodocianych, 

- udzielono informacji przedstawicielowi 
ustawowemu młodocianego o ryzyku 
zawodowym – wykonano 13 wniosków tj. 
72,2 % dla 103 młodocianych, 

- zaprowadzono ewidencje pracowników 
młodocianych – wykonano 9 wniosków tj. 
69.2 % dla 50 młodocianych, 

- opracowano programy kształcenia 
zawodowego – wykonano 6 wniosków 
tj.54,6 %; dla 49 pracowników. 

 
Celem kontroli w zakresie uprawnień 
pracowniczych związanych 
z rodzicielstwem było dokonanie oceny 
przestrzegania przepisów z zakresu 
prawnej ochrony pracy oraz rozpoznanie 
obszarów, które wymagają zwiększonej 
uwagi ze strony Państwowej Inspekcji 
Pracy, jak również wdrożenie działań 
prewencyjnych w części dotyczącej 
uprawnień rodzicielskich. 
Przeprowadzono 26 kontroli dotyczących 
przestrzegania uprawnień pracowniczych 
związanych z rodzicielstwem. Trzy kontrole 
zostały zainicjowane skargami 
pracowniczymi. Po rozpoznaniu skarg - 
zarzuty w nich podniesione okazały się być 
bezzasadne. 
Kontrole zostały przeprowadzone 
u pracodawców różnych branż tj.: 
w urzędach, bankach, placówkach 
oświatowych, podmiotach prowadzących 
działalność usługowo handlową. 
W skontrolowanych zakładach pracy 
zatrudnionych było łącznie 1614 
pracowników w tym 857 kobiet. 
Inspektorzy pracy po przeprowadzonych 
kontrolach stwierdzili następujące 
uchybienia: 
- u 4 pracodawców, zobowiązanych do 

utworzenia regulaminu pracy, 
stwierdzono nieprawidłowości związane 
z wykazem prac wzbronionych kobietom, 
tj. w dwóch przypadkach ustalono, że 
pracodawcy nie wypełnili w całości tego 
obowiązku, a w 2 przypadkach 
popełniono uchybienia polegające na nie 
uwzględnieniu wszystkich wymaganych 
przez przepisy prawa wymogów, 
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- 2 pracodawców nie przestrzegało zakazu 
zatrudniania kobiet w ciąży powyżej 
8 godzin na dobę, 

- jeden pracodawca zatrudniał kobietę 
w ciąży w przerywanym systemie czasu 
pracy, 

- u 9 pracodawców stwierdzono 
nieprawidłowości dotyczące 
dokumentacji pracowniczej, 
w szczególności związane z odbieraniem 
od rodziców dzieci oświadczeń 
w zakresie korzystania przez nich, bądź 
nie korzystania z uprawnień związanych 
z rodzicielstwem. 

W związku ze stwierdzonymi 
nieprawidłowościami do pracodawców 
wystosowano 17 wniosków zawartych 
w wystąpieniach. Pracodawcy 
poinformowali o zrealizowaniu 9 wniosków. 
5 pracodawców poinformowało, że odebrali 
oświadczenia od rodziców dzieci w zakresie 
korzystania z uprawnień związanych 
z rodzicielstwem; 3 pracodawców 
poinformowało o uzupełnieniu lub 
opracowaniu wykazu prac wzbronionych 
kobietom; 1 pracodawca poinformował o nie 
zatrudnianiu kobiet w ciąży powyżej 
8 godzin na dobę. 
 
 
4.2.6. Kontrola przepisów o czasie 

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

 
 Celem kontroli przeprowadzanych 
z zakresu przestrzegania przepisów dot. 
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 40 kontroli 
w powyższym zakresie. Kontroli poddanych 
zostało 40 podmiotów gospodarczych, 
w których pracę świadczyło 153 kierowców. 
Inspektorzy pracy skontrolowali 34 406 dni 
pracy kierowców. 
W zakresie przestrzegania przepisów 
wspólnotowych, dotyczących czasu 
prowadzenia, przerw i odpoczynku 
stwierdzono: 

- 57 przypadków przekroczenia dobowego 
limitu czasu prowadzenia pojazdu, 

- 85 przypadków braku wymaganej 
przerwy przy prowadzeniu pojazdu przez 
okres dłuższy niż 4,5 godziny, 

- 149 przypadków skrócenia czasu 
odpoczynku dobowego przez 51 
kierowców. 

Na podstawie wyników z 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 
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 30 decyzjami nałożyli 
kary administracyjne na łączną kwotę 
87550 zł. 
Do dnia 31 stycznia 2015r. kary 
administracyjne zostały uiszczone w łącznej 
kwocie 55 465 zł. Powstała różnica 
w kwocie 32 085 zł jest następstwem 
zastosowanych przez inspektorów pracy ulg 
w spłacie zobowiązania (raty) oraz 
postępowań egzekucyjnych prowadzonych 
przez właściwe urzędy skarbowe. 

Wyniki kontroli przeprowadzonych 
w 2014r. wskazują również na liczne 
naruszenia przepisów krajowych, 
dotyczących dobowego wymiaru czasu 
pracy kierowców w przypadku, gdy praca 
wykonywana jest w porze nocnej. Na 142 
skontrolowanych kierowców stwierdzono 
536 przypadków przekroczenia czasu 
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pracy, w sytuacji jej wykonywania w porze 
nocnej. 
W 20 przypadkach stwierdzono 
przekroczenie dopuszczalnego limitu 
tygodniowego czasu pracy kierowcy 
powyżej 48 godzin wraz z godzinami 
nadliczbowymi, w łącznym wymiarze 675 
godzin. 
Stwierdzone naruszenia przepisów ustawy 
o czasie pracy kierowców zostały przez 
inspektorów pracy uregulowane stosownymi 
środkami prawnymi. Z uzyskanych od 
pracodawców odpowiedzi na temat 
sposobu realizacji wniosków zawartych 
w wystąpieniach, wynika iż zostały one 
wykonane lub przyjęte do realizacji 
w ramach prowadzonej działalności 
gospodarczej. 
Za stwierdzone wykroczenia dotyczące 
czasu pracy kierowców inspektorzy pracy 
nałożyli na pracodawców 5 mandatów 
karnych na łączną kwotę 5000 zł oraz 
zastosowano 11 środków oddziaływania 
wychowawczego. 
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4.3. KONTROLE WYBRANYCH ZAGADNIEŃ BHP I PRAWA PRACY. 
 
 
4.3.1. Kontrole w podmiotach 

leczniczych. 
 

Celem kontroli przeprowadzonych 
w podmiotach leczniczych było sprawdzenie 
prawidłowości stosowania przez 
pracodawców przepisów prawa pracy, 
w tym bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Kontrolą objęto zagadnienia dotyczące, 
m.in.: zgodności charakteru świadczonej 
pracy z rodzajem zawartej umowy, czasu 
pracy (w tym odpoczynku dobowego 
i tygodniowego), wypłaty wynagrodzenia, 
udzielania urlopów wypoczynkowych, 
zakładowego funduszu świadczeń 
socjalnych, oceny ryzyka zawodowego, 
szkoleń bhp, profilaktycznych badań 
lekarskich, czynników szkodliwych dla 
zdrowia, wyposażenia pracowników 
w środki ochrony indywidualnej oraz odzież 
i obuwie robocze, realizacji zadań służby 
bhp, a także wypadków przy pracy. 
Przeprowadzono 10 kontroli, w tym: 
• w 4 podmiotach leczniczych publicznych 

całodobowych, 
• w 1 podmiocie leczniczym niepublicznym 

całodobowym, 
• w 5 podmiotach niepublicznych 

udzielających świadczeń 
ambulatoryjnych. 

Kontrolami objęto 966 pracowników.  
Nieprawidłowości stwierdzono we 
wszystkich kontrolowanych podmiotach. 
Udział procentowy pracowników 
zatrudnionych w podmiotach leczniczych, 
względem których stwierdzono 
nieprawidłowości: 
• stosunek pracy – 28 %, 
• czas pracy – 23 %, 
• wynagrodzenia i inne świadczenia ze 

stosunku pracy – 60 %, 
• urlopy wypoczynkowe – 1,6 %, 
• zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych - 15 %, 
• niewłaściwe przygotowanie pracowników 

do wykonywania prac (badania lekarskie, 
szkolenia bhp)- 20 %, 

• nieprawidłowości w dokumentacji oceny 
ryzyka- 14 %, 

• nieustalenie rodzajów środków ochrony 
indywidualnej- 4 %, 

• nieprawidłowości dotyczące stosowania 
chemikaliów i informowania 
o zagrożeniach- 25 %, 

W wyniku kontroli wydano: 48 decyzji 
nakazowych, 95 wniosków w wystąpieniach 
(w tym 69 wniosków z zakresu prawnej 
ochrony pracy i 26 dotyczących 
technicznego bezpieczeństwa pracy).  
Za wykroczenia dotyczące niewłaściwej 
organizacji pracy i technicznego 
bezpieczeństwa pracy, jednemu 
pracodawcy udzielono ostrzeżenia, 
a drugiego ukarano mandatem.  
Pracodawcy poinformowali o wykonaniu 
85% decyzji nakazowych oraz 89% 
wniosków. 

W wyniku realizacji środków prawnych 
zapewniono, m. in.:  
z zakresu technicznego bezpieczeństwa 
pracy: 
• w 2 podmiotach leczniczych 

niepublicznych– ambulatoryjnych 
powierzono realizację zadań służby BHP 
osobom posiadającym wymagane 
kwalifikacje; 

• w jednym podmiocie, dla 9 pracowników, 
dokonano oceny ryzyka zawodowego 
zranienia ostrymi narzędziami przy 
udzielaniu świadczeń zdrowotnych; 

• dla 133 pracowników ustalono rodzaje 
środków ochrony indywidualnej, 
wymaganych przy pracy w kontakcie 
z pacjentem będącym nosicielem chorób 
zakaźnych lub jego wydzielinami/ 
wydalinami (w tym. między innymi na 
stanowiskach pielęgniarki, opiekunki, 
salowej, sprzątaczki, technika RTG);  

• 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; 5 pracownikom 
wypłacono łącznie kwotę – 3712 zł 
brutto; 

• dokonano naliczenia i wypłacenia 
dodatkowego wynagrodzenia wraz 
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z dodatkami za pracę w godzinach 
nadliczbowych, wynikających z tytułu 
przekroczenia średniotygodniowej 
i dobowej normy czasu pracy, 
3 pracownikom wypłacono 852 zł, 

• wypłacono wyrównanie wynagrodzenia 
za pracę 1 pracownicy, w kwocie 770 zł.  

 
 
4.3.2. Kontrole placówek handlowych. 
 

Celem kontroli było sprawdzenie 
przestrzegania przepisów prawa pracy 
dotyczących nawiązywania i rozwiązywania 
umów o pracę, czasu pracy, urlopów 
wypoczynkowych, wynagrodzeń i innych 
świadczeń ze stosunku pracy. Ponadto 
kontroli podlegały zagadnienia 
bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące, 
m.in.: przygotowania pracowników do 
pracy, obiektów i pomieszczeń pracy, 
organizacji pracy, maszyn, prac 
transportowych, magazynowania 
i składowania towarów. 
Kontrolowano 16 pracodawców. 
W zakresie prawnej ochrony pracy, do 
najczęściej występujących nieprawidłowości 
należały:  
• nieprawidłowe ustalenie rozkładów czasu 

pracy – dotyczyło 69 pracowników,  
• niepoinformowanie o obowiązującym 

rozkładzie czasu pracy – 66 
pracowników,  

• nieprawidłowości w zakresie 
prowadzenia akt osobowych – 53 
pracowników,  

• nieprawidłowa ewidencja czasu pracy – 
83 pracowników,  

• niezapewnienie odpoczynku dobowego – 
9 pracowników,  

• niewypłacenie wynagrodzenia za pracę 
w godzinach nadliczbowych i/lub dodatku 
do wynagrodzenia z tytułu pracy 
w godzinach nadliczbowych – 24 
pracowników,  

• zatrudnianie pracowników w placówkach 
handlowych w święta – 8 pracowników. 

Mniejszą grupę nieprawidłowości stanowiły 
naruszenia przepisów dotyczące: 
niewypłacenia ekwiwalentu pieniężnego za 
niewykorzystany urlop wypoczynkowy – 10 
pracowników; nie zapewnienia odpoczynku 
tygodniowego – 5 pracowników; 
dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za 
pracę z naruszeniem obowiązujących 

przepisów – 3 pracowników; dzielenia 
urlopu wypoczynkowego na części – 
3 pracowników. Stwierdzono także 
nieprawidłowości dotyczące świadectw 
pracy, dotyczycące 6 pracowników.  
Ustalenia w zakresie wypłaty świadczeń 
pieniężnych należy uznać za nieoddające 
w pełni stanu rzeczywistego, z uwagi na 
duży odsetek pracowników, których czas 
pracy był ewidencjonowany nierzetelnie.  
W zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 
do nieprawidłowości najczęściej 
występujących należały:  
• brak aktualnych profilaktycznych badań 

lekarskich (u 10 pracodawców),  
• brak wstępnych lub okresowych szkoleń 

z zakresu bhp (u 8 pracodawców),  
• niewyposażenie pracowników w środki 

ochrony indywidualnej, obuwie i odzież 
roboczą (u 6 pracodawców),  

• nieprawidłowości w zakresie 
magazynowania i składowania towarów 
(u 6 pracodawców),  

• brak lub nieprawidłowa ocena ryzyka 
zawodowego (u 10 pracodawców),  

• nieprawidłowości w zakresie stanu 
pomieszczeń pracy i organizacji 
stanowisk pracy (u 11 pracodawców). 

W wyniku kontroli: 
• wydano 171 decyzji nakazowych, w tym 

37 decyzji ustnych,  
• skierowano do pracodawców 16 

wystąpień, zawierających 177 wniosków, 
w tym 119 z zakresu prawnej ochrony 
pracy. 

Za wykroczenia przeciw prawom 
pracownika skierowano 3 wnioski 
o ukaranie do sądu, 2 osoby ukarano 
mandatami, w łącznej wysokości 3000 zł, 
a wobec 6 osób zastosowano środki 
oddziaływania wychowawczego za 
naruszenia mniejszej wagi. 
Podczas kontroli udzielono 17 porad 
prawnych oraz 19 porad z zakresu bhp.  

Pracodawcy wykonali 155 decyzji i 138 
wniosków zawartych w wystąpieniach. 
W wyniku realizacji wydanych środków 
prawnych usunięto szereg nieprawidłowości 
z zakresu prawnej ochrony pracy i bhp, 
m.in.: 
• wypłacono pracownikom należne 

świadczenia pieniężne tytułem 
wynagrodzenia za pracę w godzinach 
nadliczbowych, ekwiwalent za 
niewykorzystany urlop wypoczynkowy 



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OIP SZCZECIN W ROKU 2014 

- 94 - 

oraz kwotę niesłusznych potrąceń 
z wynagrodzenia za pracę, ekwiwalent 
za używanie i pranie odzieży własne, na 
łączną kwotę 9517 zł; 

• poprawiono błędne zapisy 
w regulaminach pracy i wynagradzania; 

• dostosowano zapisy w ewidencji czasu 
pracy do faktycznego czasu pracy; 

• prawidłowo udziela się urlopu 
wypoczynkowego; 

• poddano pracowników wstępnym 
profilaktycznym badaniom lekarskim 
(9 pracodawców – 16 pracowników);  

• poddano pracowników wstępnym lub 
okresowym szkoleniom z zakresu bhp 
(8 pracodawców – 25 pracowników);  

• usunięto nieprawidłowości związane 
z eksploatacją maszyn i urządzeń 
(3 pracodawców – 33 pracowników); 

• wyeliminowano nieprawidłowości 
w zakresie składowania 
i magazynowania towarów 
(6 pracodawców – 66 pracowników);  

• przeprowadzono lub uaktualniono ocenę 
ryzyka zawodowego (10 pracodawców 
dla 122 pracowników). 

Stan przestrzegania przepisów prawa pracy 
w placówkach handlowych, w zakresie 
prawnej ochrony pracy nadal należy 
oceniać, jako niezadowalający. Skala 
i waga stwierdzonych nieprawidłowości 
pozwala na stwierdzenie, że w mniejszych 
placówkach handlowych częściej dochodzi 
do naruszenia przepisów prawa, niż 
w placówkach sieciowych. W super - i hiper 
– marketach nieprawidłowości stwierdza się 
przede wszystkim w placówkach 
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. Wyniki wieloletnich kontroli 
potwierdzają, że stan przestrzegania 
przepisów w sieciach działających dłużej 
jest wyższy, co wiąże się, m.in. 
z systematycznym nadzorem ze strony 
Państwowej Inspekcji Pracy, jak również 
wymuszaniem rozwiązań systemowych, we 
wszystkich placówkach danej sieci. 
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, zależnego od 
czasu pracy. 
 
 
4.3.3. Przestrzeganie przepisów prawa 

pracy w instytucjach kultury. 
 

Celem kontroli było sprawdzenie 
przestrzegania przez pracodawców 
prowadzących działalność kulturalną, 
w rozumieniu ustawy z dnia 25 października 
1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu 
działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz.U. 
z 2012 r. poz. 406), przestrzegania 
przepisów prawnej ochrony pracy 
i przepisów bhp. 
Kontrole przeprowadzono w 3 teatrach. 
W kontrolowanych podmiotach pracę 
świadczy łącznie 215 osób, w tym 200 na 
podstawie umowy o pracę. Zatrudnionych 
jest 113 kobiet.  

Stwierdzono nieprawidłowości z zakresu 
prawnej ochrony pracy w dokumentacji 
związanej z zatrudnieniem pracowników, 
tj. nieprawidłowości: w 2 regulaminach 
pracy; 32 aktach osobowych; 
1 wypowiedzeniu umowy o pracę; 
w 2 świadectwach pracy. Nieprawidłowości 
dotyczyły także nieprzestrzegania 
przepisów o czasie pracy: 1 pracodawca 
nieprawidłowo ustalił rozkład czasu pracy; 
2 niewłaściwie prowadziło ewidencję czasu 
pracy; 1 pracodawca nie zapewnił 
pracownikowi odpowiedniego odpoczynku 
dobowego, a 2 pracodawców nie zapewniło 
10 pracownikom odpoczynku 
tygodniowego; 1 pracodawca nie zapewnił 2 
pracownikom dnia wolnego za pracę w dniu 
wolnym z tytułu pięciodniowego tygodnia 
pracy; 2 pracodawców zatrudniało 3 
pracowników dwukrotnie w tej samej dobie 
pracowniczej; 1 pracodawca nie dokonał 1 
pracownikowi prawidłowego 
zrekompensowania czasu pracy z tytułu 
przekroczenia normy dobowej i tygodniowej 
- dodatkowym wynagrodzeniem, albo 
czasem wolnym oraz z tytułu zatrudnienia 
go w porze nocnej - dodatkiem do 
wynagrodzenia. 
Co istotne, 2 pracodawców nie zawiadomiło 
właściwego inspektora pracy 
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o wprowadzonym wydłużonym okresie 
rozliczeniowym czasu pracy. 
Stwierdzono także nieprawidłowości 
z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.  
Do najistotniejszych należały brak osłon lub 
innych urządzeń ochronnych dla 50% 
maszyn i urządzeń objętych kontrolą, co 
stwarzało zagrożenia wypadkowe. 
W jednym tetrze stwierdzono, że wiele 
elementów (37 z 39) górnej mechaniki 
sceny nie było poddawanych przeglądom 
technicznym. 
Znaczne odstępstwa od obowiązujących 
przepisów dotyczyły także pomieszczeń 
będących garderobami wykonawców, przy 
czym w większości dotyczyły one jednego 
teatru, będącego pod nadzorem 
konserwatora zabytków.  
Nieprawidłowości dotyczyły także ogólnych 
zagadnień bhp, w tym nieudostępnienia 
pracownikom instrukcji bezpiecznej obsługi 
maszyn i bezpieczeństwa w procesach 
pracy, a także braku lub niewłaściwej 
ocenie ryzyka zawodowego dla 
wykonywanych prac. W tej grupie 
nieprawidłowości należy także ująć 
zagadnienia bezpiecznego wykonywania 
prac, wynikające ze specyfiki branży, np. 
koncepcji inscenizacyjnej widowiska 
i projektu scenograficznego. Stwierdzono 
ponadto w mniejszej skali dopuszczanie 
pracowników do wykonywania pracy bez 
szkolenia w zakresie bhp, a także brak 
potwierdzenia w formie pisemnej 
przeszkolenia osób używających otwartego 
ognia w trakcie spektaklu. 
Przyczynami naruszeń prawa w opinii 
pracodawców były: niepełna wiedza 
z zakresu prawa pracy, brak współpracy 
pomiędzy poszczególnymi komórkami 
organizacyjnymi u pracodawców, brak 
czasu na realizację obowiązków 
wynikających z przepisów prawa i zbyt duża 
liczba wymaganych w tym zakresie 
dokumentów. Ponadto brak środków 
finansowych niezbędnych do poprawy 
warunków pracy i bezpieczeństwa. 
W wyniku kontroli wydano: 
• 6 decyzji ustnych, 
• 44 decyzje pisemne,  
• 49 wniosków w wystąpieniach. 
W stosunku do 2 osób zastosowano środki 
wychowawcze. 

Efekty w zakresie prawnej ochrony 
pracy, uzyskane w wyniku realizacji 

środków prawnych: zaprowadzono 
w sposób zgodny z przepisami prawa 
wszystkie akta osobowe, uzupełniono 
regulaminy pracy, zaprowadzono imienne 
karty ewidencji czasu pracy zawierające 
wszystkie wymagane przez przepisy 
informacje dla wszystkich pracowników, 
zaprowadzono prawidłowe harmonogramy 
czasu pracy, w których ustala się dla 
pracowników odpowiednie (zgodne 
z prawem) odpoczynki. Ponadto zmienione 
zostały godziny rozpoczynania ostatnich 
spektakli, przez co wyeliminowano 
nieprawidłowości w odpoczynkach 
dobowych pracowników obsługi. 
Efekty w zakresie bhp:  
• wyposażono maszyny warsztatowe do 

obróbki drewna i metalu w osłony 
i urządzenia ochronne oraz elementy 
sterownicze;  

• zapewniono dywaniki służące do 
przykrywania kabli zasilających 
urządzenia elektryczne, które 
przebiegają przez scenę, 
przeprowadzono pomiary skuteczności 
działania ochrony przeciwporażeniowej, 
dokonano niezbędnych napraw instalacji 
elektrycznej;  

• dokonano przeglądów technicznych 
elementów służących do mocowania 
sztankietów, elementów dekoracji 
i oświetlenia, oznakowano taśmą 
ostrzegawczą krawędzie sceny, 
zapewniono latarki do oświetlenia 
ciemnego zascenia podczas schodzenia 
aktorów ze sceny;  

• opracowano wykaz prac szczególnie 
niebezpiecznych, jakie występują 
w kontrolowanych podmiotach; 
oznakowano regały magazynowe 
informacją o dopuszczalnym obciążeniu 
oraz opracowano instrukcje składowania 
i magazynowania oprzyrządowania 
technicznego i rekwizytów używanych 
w teatrze;  

• poddano pracowników szkoleniom 
w zakresie bhp i profilaktycznym 
badaniom lekarskim oraz uzupełniono 
ocenę ryzyka zawodowego. 

 



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OIP SZCZECIN W ROKU 2014 

- 96 - 

4.3.4. 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 pracodawców 
prowadzących zakłady pracy chronionej, 

ubiegających się o nadanie statusu zakładu 
pracy chronionej, pracodawców zakładów 
pracy chronionej rozszerzających swoją 
działalność o nowe oddziały i filie 
i tworzących stanowiska pracy, a także 
pracodawców tworzących stanowiska dla 
osób niepełnosprawnych na otwartym rynku 
pracy oraz zakłady aktywności zawodowej. 
W roku 2014 przeprowadzono 104 kontrole 
u 86 pracodawców zatrudniających 2430 
osób niepełnosprawnych, w tym: 
• 35 kontroli w zakładach pracy chronionej 

(ZPCH), w tym 15 kontroli w oddziałach 
ZPCH,  

• 3 kontrole w zakładach aktywności 
zawodowej,  

• 55 kontroli w firmach nieposiadających 
statusu zakładu pracy chronionej, 
a przystosowujących stanowiska pracy 
dla osób niepełnosprawnych, 

• 11 kontroli u pracodawców 
zatrudniających osoby niepełnosprawne 
na otwartym rynku pracy. 

 

 
 
Wykres 13. Udział procentowy podmiotów zatrudniających osoby niepełnosprawne, w których 

stwierdzono nieprawidłowości. 
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Kontrolą objęto 27 zakładów pracy 
chronionej, w tym oddziały firm, których 
siedziba znajduje się w innym 
województwie oraz 2 zakłady aktywności 
zawodowej. Nieprawidłowości w zakresie 
stanowisk pracy stwierdzono w ponad 
jednej trzeciej kontrolowanych zakładów. 
Nieprawidłowości dotyczyły głównie braku 
lub nieprawidłowości w instrukcjach 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Nieprawidłowości w zakresie pomieszczeń 
higienicznosanitarnych dotyczyły, co 
5 kontrolowanego zakładu i jest to wzrost 
prawie o 100% w stosunku do roku 2013. 
Ponadto w 4 firmach zanotowano 
nieprawidłowości w zakresie barier 
architektonicznych dotyczyły one przede 
wszystkim oznakowania miejsc 
niebezpiecznych. 
Przyczyny nieprawidłowości w ocenie 
inspektorów pracy wynikają: 
• ze świadomego nieprzestrzegania 

przepisów prawa, w szczególności 
nierespektowania dodatkowych 
uprawnień osób niepełnosprawnych 
w stosunku pracy, w tym m.in. z powodu 
dążenia do maksymalizacji zysku, często 
kosztem łamania lub omijania przepisów 
dotyczących zatrudniania osób 
niepełnosprawnych;  

• z braku środków finansowych przy 
dużym poziomie dekapitalizacji maszyn 
i urządzeń szczególnie w spółdzielniach 
inwalidów.  

Rozpatrzono 63 wnioski o wydanie opinii 
o tworzonych lub przystosowywanych 
stanowiskach pracy dla 68 osób 
niepełnosprawnych, na podstawie art. 26e 
ust. 5 ustawy o rehabilitacji. 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 63 opinie pozytywne, 
w tym 3 dotyczące stanowisk tworzonych 
przez zakłady pracy chronionej. 
W wyniku działalności kontrolnej 
inspektorzy pracy wydali: 
• 151 decyzji nakazowych pisemnych, 
• 96 decyzji ustnych, 
• 10 poleceń ustnych, 
• 90 wniosków. 

W wyniku stwierdzenia rażącego 
naruszenia przepisów prawa pracy, w tym 
przepisów o bezpieczeństwie i higienie 
pracy, w 1 przypadku ukarano pracodawcę 
mandatem wysokości 1000 złotych, 
w stosunku do jednego pracodawcy 
zastosowano środek wychowawczy.  
Pracodawcy wykonali 88,7 % wydanych 
decyzji nakazowych oraz 67,7 % wniosków 
z wystąpień pokontrolnych. W wyniku 
realizacji wydanych przez inspektorów 
pracy środków prawnych poprawiono 
warunki pracy dla ok. 400 pracowników, 
będących osobami niepełnosprawnymi 
i wyeliminowano nieprawidłowości 
w zakresie: 
• zaplecza higieniczno-sanitarnego - 

6 zakładów, 
• wentylacji i oświetlenia - 6 zakładów, 
• organizacji stanowisk pracy i procesów 

technologicznych  - 10 zakładów, 
• urządzeń i instalacji elektrycznych  - 11 

zakładów, 
• maszyn i urządzeń - 8 zakładów, 
• przygotowania pracowników do pracy - 

10 zakładów, 
• przeprowadzenia oceny i analizy ryzyka 

zawodowego - 9 zakładów,  
• przepisów o czasie pracy - 5 zakładów. 
 
 
4.3.5. Profilaktyczne badania lekarskie. 
 

Celem kontroli było sprawdzenie 
przestrzegania przez pracodawców 
przepisów prawa pracy dotyczących 
profilaktycznych badań lekarskich. 
Czynnościami kontrolnymi objęto 252 
pracodawców, powierzających pracę 
ogółem 7981osobom, z których 7201 osób 
zatrudnionych było w ramach stosunku 
pracy. Kontrole przeprowadzono w firmach 
o dużym nasileniu zagrożeń zawodowych 
oraz z firmach należących do branż, które 
charakteryzują się wysokimi wskaźnikami 
wypadkowości oraz zapadalności na 
choroby zawodowe.  
Najliczniejszą kontrolowaną grupę stanowiły 
podmioty zatrudniające do 10 pracowników 
(61,5%) oraz podmioty zatrudniające od 21 
do 100 pracowników (18,25%). 
W wyniku przeprowadzonych czynności 
kontrolnych wydano: 
• 64 decyzje nakazowe na piśmie, 
• 34 decyzje ustne, 
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• 178 wniosków w wystąpieniach. 
W związku ze stwierdzonymi 76 
wykroczeniami przeciwko prawom 
pracownika: 16 osób ukarano mandatami 
w łącznej wysokości 19150 zł., 
a w stosunku do 42 osób zastosowano 
środki wychowawcze. 
Stwierdzone podczas kontroli 
nieprawidłowości polegały głównie na: 
• dopuszczaniu do wykonywania pracy 

pracowników, którzy nie posiadali 
orzeczeń lekarskich z badań wstępnych 
lub okresowych, stwierdzających brak 
przeciwwskazań do wykonywania 
określonej pracy, 

• kierowaniu pracowników na wstępne 
badania lekarskie dopiero po okresie 
sprawdzającym przydatność pracownika 
do wykonywania określonej pracy, 

• nieprzestrzeganiu przez pracodawców 
wskazanego przez lekarza terminu na 
poddanie pracowników badaniom 
okresowym, 

• dopuszczaniu do pracy pracowników, 
którzy po chorobie trwającej, co najmniej 
30 dni nie uzyskali orzeczenia 
lekarskiego o braku przeciwwskazań do 
wykonywania pracy na zajmowanym 
stanowisku, 

• nieprzekazywaniu lekarzowi 
przeprowadzającemu badania 
profilaktyczne informacji o występowaniu 
czynników szkodliwych dla zdrowia i/lub 
warunków uciążliwych oraz aktualnych 
wyników badań i pomiarów czynników 
szkodliwych dla zdrowia, wykonanych na 
tych stanowiskach. 

 
 

 
 
Wykres 14. Nieprawidłowości dotyczące profilaktycznych badań lekarskich. 
 
Za przyczyny stwierdzonych 
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pracy na zajmowanych stanowiskach, 

• brak reakcji pracodawców na 
niewypełnienie przez pracownika 
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dopuszczają do pracy pracowników, 
którzy mimo otrzymania od pracodawcy 
poprawnego skierowania nie poddają się 
badaniom, a tym samym w terminie nie 
uzyskują orzeczeń lekarskich, 

• upatrywanie oszczędności - przez 
małych i średnich pracodawców 
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w niewykonywaniu pomiarów czynników 
szkodliwych, co wiąże się z brakiem 
możliwości rzetelnego poinformowania 
lekarza o warunkach pracy, w jakich 
pracownik będzie świadczył pracę, 

• brak wiedzy pracodawcy na temat 
wpływu środowiska pracy (czynników 
szkodliwych, warunków uciążliwych) na 
zdrowie pracownika. 

 
 
4.3.6. Szkolenia w dziedzinie bhp. 
 

Celem kontroli było sprawdzenie 
przestrzegania przepisów dotyczących 
szkolenia pracowników, zawartych 
w Kodeksie pracy i rozporządzeniu Ministra 
Gospodarki i Pracy z 27.07.2004 r. 
w sprawie szkolenia w dziedzinie 
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 200 kontroli u 198 
pracodawców, zatrudniających 5955 
pracowników, w tym 2497 kobiet i 26 
młodocianych. 
W wyniku kontroli wydano 287 decyzji 
pisemnych i 47 decyzji ustnych, a do 
pracodawców skierowano 130 wystąpień, 
zawierających 249 wniosków. 
W związku ze stwierdzeniem 66 wykroczeń 
przeciw prawom pracownika skierowano 
5 wniosków do sądu o ukaranie osób 
winnych, 9 osób ukarano mandatami, 
w łącznej wysokości 11 200 zł, a wobec 19 
osób winnych naruszeń mniejszej wagi, 
zastosowano środki wychowawcze. Do 
2 pracodawców skierowano także 
upomnienia, w związku z brakiem realizacji 
2 decyzji dotyczących przeszkolenia 
pracowników.  
Przeprowadzone kontrole wykazały, że:  
• 32 pracodawców nie odbyło 

wymaganego szkolenia bhp; 
• 58 pracodawców nie posiadało 

opracowanych szczegółowych 
programów szkoleń pracowników 
w zakresie bhp; 

• 24 osoby na 291 badanych, które 
prowadziły instruktaż ogólny, nie były 
uprawnione do prowadzenia takiego 
szkolenia, nie posiadały zasobu wiedzy 

i umiejętności, zapewniających właściwą 
realizację programu instruktażu, albo nie 
posiadały aktualnego zaświadczenia 
o ukończeniu wymaganego szkolenia 
w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny 
pracy; 

• 39 osób na 318 zbadanych, które 
prowadziły instruktaż stanowiskowy, nie 
było uprawnionych do prowadzenia 
takiego szkolenia, nie posiadało 
odpowiednich kwalifikacji 
i doświadczenia zawodowego, albo nie 
odbyło przeszkolenia w zakresie metod 
prowadzenia instruktażu 
stanowiskowego; 

• w przypadku szkoleń wstępnych 
zbadanych dla 1690 pracowników, 
stwierdzono brak lub niewłaściwie 
przeprowadzony instruktaż ogólny w 195 
przypadkach oraz brak lub niewłaściwie 
przeprowadzony instruktaż na 
stanowisku pracy w 272 przypadkach, 
ponadto w 134 przypadkach 
nieprawidłowości dotyczyły prowadzonej 
dokumentacji - kart szkolenia wstępnego; 

• w przypadku szkoleń okresowych 
zbadanych dla 1441 pracowników, 
stwierdzono w 182 przypadkach brak 
szkolenia, a w 152 przypadkach 
nieterminowe poddanie pracowników 
szkoleniom;  

• w 44 zakładach stwierdzono braki lub 
uchybienia w wyznaczeniu 
pracownika/ów do udzielania pierwszej 
pomocy przedlekarskiej; 

• w 20 zakładach stwierdzono braki lub 
uchybienia dotyczące środków do 
udzielania pierwszej pomocy.  

W opinii inspektorów pracy przyczyny 
nieprawidłowości wynikają z braku 
przekonania wśród wielu pracodawców, że 
poprzez organizowanie pracownikom 
bezpiecznej pracy, można wpływać na 
jakość i wydajność oraz terminowość jej 
wykonania, a także z niepełnej znajomości 
przepisów prawa pracy przez pracodawców 
lub lekceważenia przepisów. Jedną 
z przyczyn jest także słabe przygotowanie 
pracowników służb bezpieczeństwa 
i higieny pracy spoza zakładu, którym 
pracodawcy powierzają lub zlecają 
obowiązek przeprowadzenia szkoleń 
pracowników, a także zbyt duża liczba firm, 
w których osoby te świadczą usługi. 
Powoduje to, min. brak opracowania 
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szczegółowych programów szkoleń, 
obejmujących zagadnienia istotne dla 
konkretnej grupy pracowników w danym 
zakładzie. 
Pracodawcy wykonali 204 decyzje pisemne 
i 47 decyzji ustnych oraz podjęli działania 
dla realizacji 162 wniosków. Nie upłynęły 
jeszcze terminy realizacji niektórych decyzji 
i zaleceń. 
Efekty uzyskane w kontrolowanych 
podmiotach, w wyniku realizacji wydanych 
przez inspektorów pracy środków 
prawnych: 
• przeprowadzono szkolenia wstępne dla 

83 pracowników tj. instruktaż ogólny (57) 
i instruktaż stanowiskowy (83) z zakresu 
bezpieczeństwa i higieny pracy; 

• przeprowadzono szkolenia okresowe 
z zakresu bezpieczeństwa i higieny 
pracy dla 126 pracowników; 

• 46 pracodawców opracowało dla 817 
pracowników szczegółowe programy 
szkoleń w zakresie bezpieczeństwa 
i higieny pracy; 

• 15 pracodawców poddało się 
wymaganemu szkoleniu; 

• wyznaczono pracowników do udzielania 
pierwszej pomocy przedlekarskiej dla 
165 pracowników; 

• zapewniono środki do udzielania 
pierwszej pomocy dla 32 pracowników. 

 
 
4.3.7. Realizacja zadań służby bhp. 
 

Celem przeprowadzonych kontroli była 
ocena funkcjonowania służby 
bezpieczeństwa i higieny pracy 
u pracodawców, a także ocena realizacji 
poszczególnych zadań wchodzących 
w zakres jej działania.  
 Czynności kontrolne rozpoczęto u 272 
pracodawców, jednakże w 162 zakładach 
stwierdzono, że w żadnej formie nie 
zapewniono wykonywania zadań służby 
bhp określonych w rozporządzeniu Rady 
Ministrów z dnia 2 września 1997 r. 
w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny 
pracy. Pracodawcy, ani nie utworzyli służby 
bhp, ani nie powierzyli wykonywania zadań 
tej służby osobom posiadającym wymagane 
kwalifikacje. Wydano, związku z tym 
powyższym 162 decyzje nakazujące 
zapewnienie realizacji zadań służby bhp. 

W pozostałych 110 kontrolowanych 
zakładach pracy zadania służby bhp 
wykonywane były: 
• w 72 przypadkach przez specjalistę ds. 

bhp spoza zakładu,  
• w 23 przypadkach przez wydzieloną 

komórkę/osobę w zakładzie, 
• w 12 przypadkach przez pracownika 

zatrudnionego przy innej pracy, 
• w 3 przypadkach przez pracodawcę 

samodzielnie realizującego zadania 
służby bhp. 

Czynnościami kontrolnymi objęto różne 
grupy pracodawców, zarówno małych, 
zatrudniających do 10 pracowników - 22%, 
jak i dużych, zatrudniających powyżej 100 
pracowników - 19%. Najliczniejszą grupą, 
stanowiącą 40% ogółu byli jednak 
pracodawcy o średnim zatrudnieniu, tj. od 
21-100 pracowników. Czynnościami 
kontrolnymi objęto podmioty 
charakteryzujące się wysokimi wskaźnikami 
wypadkowości, w których występowało 
duże nasilenie zagrożeń zawodowych, tj. 
zakłady z branż zajmujących się m.in. 
gospodarką leśną, szeroko pojętymi 
robotami budowlanymi, produkcją rolną, 
handlem, naprawą pojazdów, 
odprowadzaniem ścieków. 
Znaczna liczba nieprawidłowości dotyczyła 
nierealizowania podstawowych zadań 
służby BHP: 
• nieprowadzenia kontroli warunków pracy 

na stanowiskach pracy, 
• braku bieżącego informowania 

pracodawcy o stwierdzonych 
zagrożeniach zawodowych, 

• nie sporządzania okresowych analiz 
stanu bezpieczeństwa w zakładzie pracy, 

• nie przedstawiania pracodawcy 
propozycji rozwiązań technicznych 
i organizacyjnych mających na celu 
zapobieganie zagrożeniom i poprawę 
warunków pracy. 

Przeprowadzone kontrole wykazały, że 
osoby realizujące w zakładach pracy 
zadania służby BHP w bardzo małym 
stopniu korzystały z przysługujących im 
uprawnień. Tylko u 14% pracodawców, 
służby BHP skorzystały z przysługujących 
im uprawnień, m.in. wstrzymania pracy lub 
maszyny ze względu na występujące 
zagrożenia. 
Pomimo funkcjonowania służby BHP, w 110 
zakładach, w toku kontroli inspektorzy pracy 
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wydali łącznie 788 decyzji, w tym 211 
decyzji z rygorem natychmiastowej 
wykonalności oraz 24 decyzje wstrzymania 
eksploatacji maszyn. Stan ten dotyczył 
przeważne zakładów, w których zadania 
służby BHP były zlecane specjalistom 
spoza zakładu. Świadczy to niestety o mało 
skutecznym oddziaływaniu służb BHP na 
ogólny poziom bezpieczeństwa 
w kontrolowanych podmiotach.  
Wydano ponadto 23 decyzje nakazowe 
oraz 57 wniosków w wystąpieniach, 
zobowiązujących pracodawców do 
zapewnienia prawidłowego funkcjonowania 
służby BHP oraz wypełniania określonych 
przepisami obowiązków przez osoby 
z zewnątrz, którym powierzono 
wykonywanie zadań służby BHP.  
W efekcie wykonania środków prawnych: 
• powierzono wykonywanie zadań służby 

BHP osobom posiadającym wymagane 
w tym zakresie kwalifikacje zawodowe, 

• zapewniono podległość służby BHP 
osobom zarządzającym lub wchodzącym 
w skład organu zarządzającego, 
upoważnionym do sprawowania nadzoru 
w sprawach z zakresu bezpieczeństwa 
i higieny pracy, 

• zapewniono sporządzanie przez służbę 
BHP okresowych analiz stanu 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
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4.4. LEGALNOŚĆ ZATRUDNIENIA. 
 
 
4.4.1. Kontrole legalności zatrudnienia 

i innej pracy zarobkowej 
obywateli polskich. 

 
W roku 2014 inspektorzy pracy 

Okręgowego Inspektoratu Pracy 
w Szczecinie, przeprowadzili 920 kontroli 
w zakresie legalności zatrudnienia 
i wykonywania innej pracy zarobkowej.  
W sumie kontrolom poddanych zostało 905 
podmiotów gospodarczych, w których pracę 
świadczyło 6638 zatrudnionych.  
Celem kontroli przeprowadzanych 
z zakresu legalności zatrudnienia było 
przede wszystkim, ustalenie podstawy 
prawnej zatrudnienia osób wykonujących 
pracę, w podmiotach kontrolowanych 
(umowy o pracę, czy też umowy 
cywilnoprawne), sprawdzenie prawidłowości 
zgłoszenia osób zatrudnionych do 
ubezpieczenia społecznego, 
odprowadzenia składek na Fundusz Pracy 
a także sprawdzenie - w Powiatowych 
Urzędach Pracy, statusu osób 
wykonujących pracę, celem ustalenia czy 
pozostają w rejestrach osób bezrobotnych.  
 
W ramach kontroli legalności zatrudnienia 
w okresie od 1.02-31.08.2014 roku 
przeprowadzano systematyczne kontrole 
na targowiskach województwa 
zachodniopomorskiego, z uwzględnieniem 
targowisk miejskich, zlokalizowanych na 
terenie Szczecina oraz targowisk 
przygranicznych. Przeprowadzono 44 
kontrole w podmiotach, prowadzących 
działalność handlową na targowiskach.  
Na targowiskach, na których swoje punkty 
handlowe prowadzili cudzoziemcy 
pochodzenia azjatyckiego (głównie 
Wietnamczycy), kontrole przeprowadzone 
zostały we współpracy z Centralnym Biurem 
Śledczym. Celem działań podejmowanych 
przez inspektorów pracy było 
w szczególności uzyskanie „efektu domina”. 
Kilka skontrolowanych punktów na 
targowiskach i legalizacja zatrudnienia 
powodowała efekt w postaci legalizacji 
w innych podmiotach, w których kontrole 
potencjalnie mogły być przeprowadzone. 
Inspektorzy pracy w punktach handlowych 

na targowiskach prowadzili również akcję 
prewencyjną, udzielali porad prawnych oraz 
udostępniali materiały mające na celu 
pogłębianie wiedzy osób kontrolowanych 
w zakresie obowiązujących przepisów.  
 Problematyka związana z legalnością 
zatrudnienia jest stałym tematem kontroli 
realizowanych w okresie wakacyjnym, 
w pasie nadmorskim województwa 
zachodniopomorskiego.  
W miejscowościach nadmorskich w okresie 
od 1.05.-31.08.2014 r. przeprowadzono 336 
kontroli w podmiotach, prowadzących 
działalność sezonową.  
 
Do najistotniejszych nieprawidłowości 
stwierdzanych przez inspektorów pracy 
w 2014 roku, w kontrolowanych zakładach 
należało w szczególności:  
- prowadzenie działalności gospodarczej 

bez wymaganego wpisu do rejestru i nie 
dokonywanie aktualizacji wpisów,  

- nie potwierdzanie pracownikom 
warunków zawartych umów o pracę na 
piśmie, 

- zawieranie cywilnoprawnych umów 
(zlecenia, o dzieło) w warunkach, 
w których powinna zostać zawarta 
umowa o pracę,  

- 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 
oraz nie opłacanie składek na Fundusz 
Pracy. 

W roku 2014, na poddanych kontrolom 889 
wpisów do rejestrów przedsiębiorców 
w Krajowym Rejestrze Sądowym lub 
Centralnej Ewidencji i Działalności 
Gospodarczej, stwierdzono prowadzenie 
działalności przez 5 podmiotów, które nie 
posiadały wymaganego wpisu do rejestru 
przedsiębiorców, a w odniesieniu do 
8 stwierdzono brak aktualizacji danych, 
szczególnie w zakresie wykazania miejsc 
faktycznego prowadzenia działalności.  
Na poddanych kontrolom 3064 
pracowników, w zakresie potwierdzania 
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warunków zawartych umów o pracę na 
piśmie, w przypadku 60 stwierdzono 
ewidentny brak umów sporządzonych 
w formie pisemnej, a w odniesieniu do 107 
uchybienia obowiązującym przepisom, 
w zakresie terminu. Opierając się na 
danych statystycznych wskazać należy, że 
już w trakcie trwania kontroli 56 osobom 
potwierdzono warunki zawartych umów 
o pracę na piśmie. 
Kontroli zgodności zastosowania umów 
cywilnoprawnych z charakterem 
świadczonej pracy w roku 2014 poddano 
2211 osób. W odniesieniu do 73 
stwierdzono zawarcie umów 
cywilnoprawnych w warunkach, w których 
powinna zostać zawarta umowa o pracę. 
Dla 47 osób przekwalifikowanie 
cywilnoprawnej umowy zlecenia w umowę o 
pracę nastąpiło już w trakcie prowadzenia 
czynności kontrolnych. W przypadku 94 
osób stwierdzono, że nie zostały zgłoszone 
do ubezpieczenia społecznego, ponieważ 
nie upłynął wymagany w tym zakresie 
termin. 
Dane statystyczne są bezwzględne 
i niestety wskazują na tendencję do 
rezygnacji z zatrudniania na podstawie 
umów o pracę i zastępowanie ich umowami 
cywilnoprawnymi. Tendencja ta 
podyktowana jest realiami gospodarczymi 
oraz podbudowana wyrokami sądów pracy. 
Inspektorzy pracy, w toku prowadzonych 
czynności kontrolnych podważają istniejące 
stosunki cywilnoprawne, ale tylko 
w uzasadnionych sytuacjach, np. gdy 
dysponują materiałem dowodowym 
w postaci zeznań świadka, który daje 
podstawę do jednoznacznego wskazania na 
istnienie znamion stosunku pracy. Wpływ 
na jakość materiału dowodowego mają 
osoby, które składają zeznania, niemniej 
niejednokrotnie z zeznań wynika, że są one 
zainteresowane właśnie taką formą 
zatrudnienia. Mimo powyższego, 
inspektorzy pracy w ramach 
przeprowadzonych w 2014 roku kontroli 
dokonywali oceny, czy umowy 
cywilnoprawne nie zostały zawarte 
w warunkach, w których powinien zostać 
nawiązany stosunek pracy.  
 W celu przeciwdziałania stwierdzanym 
nieprawidłowościom w przyszłości oraz 
poszanowaniu obowiązujących przepisów 
prawa pracy inspektorzy pracy wydali 581 

wniosków, udzielili 719 porad prawnych 
i 754 porady techniczne. 
 W efekcie przeprowadzonych kontroli, 
w stosunku do osób winnych stwierdzono 
406 wykroczeń. Stosowano sankcje 
w postaci wniosków o ukaranie kierowanych 
do sądów (276 wykroczeń), bądź 
w postępowaniach mandatowych (28 
wykroczeń). Kwota orzeczonych grzywien 
wyniosła (na dzień 31.12.2014 r. – część 
postępowań jest w toku) 39 250 zł. 
 W 2014 roku inspektorzy pracy, 
sprawdzili w Powiatowych Urzędach Pracy 
status 464 osób. W wyniku podjętych 
działań ustalono, że 70 osób świadczących 
pracę, pozostawało w rejestrze osób 
bezrobotnych, z czego 6 osób posiadało 
prawo do zasiłku. Z pozyskanych w toku 
kontroli danych wynika, że 38 osób, które 
w dniu rozpoczęcia kontroli były 
zarejestrowane, jako bezrobotne, w ciągu 
7 dni od deklarowanej (przed inspektorem 
pracy) daty rozpoczęcia pracy, dokonały 
wyrejestrowania z rejestru osób 
bezrobotnych, celem uniknięcia ewentualnej 
odpowiedzialności. 
W efekcie przeprowadzonych kontroli 
przeciwko osobom, posiadającym status 
bezrobotnego, które podjęły zatrudnienie 
i nie wyrejestrowały się z powiatowych 
urzędów pracy kierowane były wnioski 
o ukaranie. Skierowanych zostało do sądu 
20 wniosków o ukaranie. Inspektorzy pracy 
stosowali również postępowanie 
mandatowe – w sumie nałożonych zostało 
7 mandatów. Grzywny nakładane na 
bezrobotnych przez sądy oscylowały 
w granicach do 500 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 51 
środków oddziaływania wychowawczego.  
Nieprawidłowość polegającą na 
pozostawaniu w rejestrze osób 
bezrobotnych, mimo upływu 7 dni od 
podjęcia wykonywania pracy, stwierdzono 
w toku 68 kontroli. 
W 2014 r. inspektorzy pracy skierowali 17 
zawiadomień do Prokuratury o podejrzeniu 
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popełnienia przestępstwa, w tym 
4 zawiadomienia zawierały zarzuty z art. 
219 k.k. polegające na niezgłoszeniu, bądź 
podaniu nieprawdziwych danych mających 
wpływ na prawo do świadczeń 
z ubezpieczenia społecznego, a 10 
zawiadomień zawierało zarzuty z art. 225 
k.k związane z utrudnianiem, bądź 
udaremnieniem czynności kontrolnych 
inspektorom pracy.  
 
 
4.4.2. 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 przez 
cudzoziemców spoza UE/EOG 
wymaganych zezwoleń oraz ustalenie, czy 
podstawa pobytu uprawnia cudzoziemców 
do legalnego wykonywania pracy na 
terytorium RP.  
W roku 2014 przeprowadzono 109 kontroli 
w zakresie legalności zatrudnienia 
i wykonywania innej pracy zarobkowej 
przez cudzoziemców. Kontrolami objęto 
łącznie 691 cudzoziemców, z czego 428 
(61,94%) było obcokrajowcami, 
nieposiadającymi obywatelstwa państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej lub 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego.  
Inspektorzy pracy, przeprowadzając łącznie 
109 kontroli w zakresie legalności 
zatrudnienia cudzoziemców, wielokrotnie 
spotykali się z naruszeniami prawa pracy, 
BHP i legalności zatrudnienia o różnym 
charakterze, stwierdzono m.in.: 
- w odniesieniu do 4 cudzoziemców 

podjęcie pracy bez wymaganego 
zezwolenia,  

- 2 cudzoziemców podjęło zatrudnienie 
bez zarejestrowanego oświadczenia 
o zamiarze powierzenia wykonywania 
pracy w PUP, 

- 10 cudzoziemcom pracodawcy nie 
potwierdzili na piśmie rodzaju 
i warunków umowy o pracę, w dniu 
rozpoczęcia przez nich pracy, 

- w przypadku 8 cudzoziemców, obywateli 
Mołdowy, Ukrainy i Gruzji stwierdzono, 

że wykonywali oni pracę bez zawarcia 
wymaganej umowy cywilnoprawnej 
w formie pisemnej lub wystąpiły 
uchybienia w realizacji tego obowiązku,  

- 2 obywateli Ukrainy zostało 
zatrudnionych na innych stanowiskach 
i warunkach, niż wynikało to z wydanych 
im zezwoleń na pracę,  

- w przypadku 27 cudzoziemców 
ujawniono inne uchybienia, związane 
z obowiązkiem zgłoszenia ich do 
obowiązkowego ubezpieczenia 
społecznego, 

- wobec 87 cudzoziemców inspektorzy 
pracy stwierdzili opóźnienia w opłacaniu 
za nich składek na Fundusz Pracy. 

Łącznie ujawniono 9 nielegalnie 
wykonujących pracę cudzoziemców, 
z czego: 1 nie posiadał dokumentu 
potwierdzającego legalny pobyt na terenie 
RP, 4 cudzoziemców nie uzyskało 
zezwolenia na pracę, 2 pracowało na rzecz 
innych podmiotów, niż ten, który 
zarejestrował oświadczenie o zamiarze 
powierzenia wykonywania pracy, 
2 cudzoziemców podjęło zatrudnienie bez 
zarejestrowanego oświadczenia o zamiarze 
powierzenia wykonywania pracy w PUP. 
Realizując zadania dotyczące kontroli 
legalności zatrudnienia cudzoziemców, 
Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie 
współpracuje z innymi organami i służbami 
właściwymi w zakresie omawianej 
problematyki, w szczególności ze Strażą 
Graniczną, wojewodami oraz powiatowymi 
urzędami pracy. W roku 2014 inspektorzy 
pracy przeprowadzając kontrole z zakresu 
legalności zatrudnienia cudzoziemców 
współpracowali również z funkcjonariuszami 
Centralnego Biura Śledczego. 
W kontekście zwalczania nieprawidłowości 
i nadużyć związanych z powierzaniem 
pracy cudzoziemcom z Ukrainy, Białorusi, 
Rosji, Mołdowy i Gruzji (oraz od 1 stycznia 
2014 r. – również Armenii) na podstawie 
oświadczeń pracodawców, bardzo istotne 
znaczenie ma współpraca z powiatowymi 
urzędami pracy, które rejestrują powyższe 
oświadczenia. W roku 2014 informacje 
uzyskane z powiatowych urzędów pracy 
stanowiły bardzo cenną wskazówkę 
w procesie typowania podmiotów do kontroli 
legalności zatrudnienia cudzoziemców.  
W wyniku informacji uzyskanych 
z powiatowych urzędów pracy kontrolom 
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poddano 13 przedsiębiorców 
i pracodawców: w 4 przypadkach 
stwierdzono, że do pracy stawiło się mniej 
cudzoziemców, niż wynosiła liczba 
oświadczeń, zarejestrowanych we 
właściwych powiatowych urzędach pracy, 
a w jednym przypadku pracy nie podjął 
żaden z 11 cudzoziemców, dla których 
oświadczenia zostały zarejestrowane. Na 
13 zbadanych przypadków tylko 2 podmioty 
kontrolowane dokonały zgłoszenia do 
właściwych miejscowo placówek Straży 
Granicznej zawiadamiającego o fakcie 
niestawienia się cudzoziemców w 
podmiotach, na rzecz których praca miała 
być przez nich wykonywana. 
Podobnie, jak w latach poprzednich, 
najliczniej reprezentowaną narodowością 
wśród cudzoziemców, wykonujących pracę 
w jednostkach kontrolowanych na terenie 
działalności Okręgowego Inspektoratu 
Pracy w Szczecinie, byli obywatele Ukrainy 
(w 51 kontrolach)- 153 osoby (37,41%). 
Potwierdzono w ten sposób utrzymującą się 
od lat tendencję, polegającą na znaczącej 
reprezentacji nacji ukraińskiej na lokalnym 
rynku pracy. 
Ponownie w roku ubiegłym w porównaniu 
do roku 2013 (i analogicznie jak w roku 
2012), wzrosła liczba wykroczeń 
popełnianych przez obywateli Turcji, 

zarówno przez przedsiębiorców 
/pracodawców, jak i przez pracobiorców. 
W 11 kontrolach stwierdzono łącznie 
wykonywanie pracy przez 23 
cudzoziemców narodowości tureckiej. 
W tym, podczas jednej kontroli stwierdzono 
wykonywanie pracy i uzyskanie zezwolenia 
dla małoletniego obywatela Turcji w wieku 
15 lat i 6 miesięcy. Podczas, gdy zgodnie 
z polską literą prawa, praca osób poniżej 16 
roku życia może być wykonywana 
w wyjątkowych sytuacjach (które w tym 
przypadku nie występowały). Poza 
wszczętym postępowaniem 
wykroczeniowym wobec pracodawcy, 
zawiadomiono Kuratorium Oświaty. Na 
skutek podjętych przez Kuratorium 
i starostę powiatu, w którym działalność 
była świadczona, a cudzoziemiec 
zamieszkiwał, pracodawca rozwiązał 
umowę z pracownikiem-dzieckiem, 
a dziecko to zostało skierowane do 
odbywania nauki w szkole 
ponadgimnazjalnej. 
W świetle danych statystycznych, 
zgromadzonych w trakcie kontroli 
prowadzonych przez inspektorów pracy 
w zakresie legalności zatrudnienia 
cudzoziemców w roku 2014, kontroli 
poddano 691 obcokrajowców. 

 
 

 
 
 
Wykres 15. Liczba kontrolowanych cudzoziemców w latach 2010-2014. 
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Porównując powyższą liczbę z danymi za 
poprzednie trzy lata widać zauważalne 
zwiększenie się liczby cudzoziemców, jak 
i firm, które powierzają im pracę.  
W roku 2014 w 5 przypadkach inspektorzy 
pracy kierowali wnioski o ukaranie do 
sądów za wykroczenia obejmujące między 
innymi legalność zatrudnienia 
cudzoziemców. Dwukrotnie kary grzywien 
nakładano w formie mandatów, natomiast 
w przypadku 19 kontroli stosowano środki 
oddziaływania wychowawczego przy 
nieprawidłowościach mniejszej wagi – było 
to 16 ostrzeżeń, 2 pouczenia i 1 uwaga. 
Sprawcami wykroczeń byli Duńczycy 
(2 wnioski o ukaranie, 1 ostrzeżenie), Turcy 
(5 ostrzeżeń, 1 mandat), Chińczycy 
(2 ostrzeżenia, 1 mandat), Wietnamczycy 
(1 ostrzeżenie), Niemcy (1 ostrzeżenie).  
W efekcie przeprowadzonych kontroli, już 
w trakcie kontroli 5 cudzoziemcom 
potwierdzono warunki zawartych umów 
o pracę na piśmie, 5 cudzoziemców 
zgłoszono do ubezpieczenia społecznego 
oraz opłacono zaległe składki na FP 
w łącznej kwocie 940 zł. W wyniku działań 
kontrolnych 1 cudzoziemcowi wypłacono 
wynagrodzenie w wysokości 2923 zł. 
W stosunku do roku 2013, rok 2014 był tym 
okresem, w którym liczba kontroli legalności 
zatrudnienia cudzoziemców wzrosła 
o 18,5%. 
 
 
4.4.3. Zatrudnianie pracowników 

tymczasowych i przestrzeganie 
przepisów prawa przez agencje 
zatrudnienia. 

 
Celem prowadzonych czynności 

kontrolnych było dokonanie oceny 
przestrzegania przepisów prawa wobec 
pracowników tymczasowych, zarówno 
przez agencję pracy tymczasowej, jak 
i przez pracodawcę użytkownika, oraz 
rozpoznanie obszarów, które wymagają 
zwiększonej uwagi ze strony Państwowej 
Inspekcji Pracy.  
Przeprowadzono 24 kontrole w zakresie 
przestrzegania przepisów prawa wobec 
pracowników tymczasowych. 
Stwierdzono naruszanie przepisów prawa 
wobec pracowników tymczasowych, przy 
czym do najczęściej występujących 
należało:  

• zatrudnianie pracowników powyżej 
przeciętnie pięć dni w tygodniu, 
w przyjętym okresie rozliczeniowym;  

• nierealizowanie obowiązków 
dotyczących pracowników 
tymczasowych, wynikających z umowy 
miedzy agencją pracy tymczasowej, 
a pracodawcą użytkownikiem; 

• nieprawidłowe ustalenie pracownikom 
tymczasowym ekwiwalentu za 
niewykorzystany urlop wypoczynkowy; 

• nieterminowe, bądź nieprawidłowej treści 
wydanie przez agencję pracy 
tymczasowej, świadectwa pracy;  

• brak udokumentowanej oceny ryzyka 
zawodowego;  

• niedostarczenie pracownikowi 
tymczasowemu odzieży i obuwia 
roboczego oraz środków ochrony 
indywidualnej; 

• nieprzeprowadzenie szkoleń 
w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny 
pracy; 

• nieprzestrzeganie zakazu powierzania 
pracownikowi tymczasowemu 
wykonywania na rzecz pracodawcy 
użytkownika prac szczególnie 
niebezpiecznych, w rozumieniu 
przepisów wydanych na podstawie art. 
23715 Kodeksu pracy; 

• nieprzestrzeganie przepisów 
dotyczących przeprowadzania 
profilaktycznych badań lekarskich. 

W wyniku przeprowadzonych kontroli 
wydano:  
• 20 wystąpień zawierających 59 

wniosków, z których 37 zostało 
zrealizowanych, 

• 16 decyzji pisemnych i ustnych, z których 
15 decyzji zostało zrealizowanych. 

 
Efekty uzyskane w wyniku kontroli: 
• 8 pracownikom tymczasowym 

wykonującym pracę u pracodawcy 
użytkownika wydano ubranie i obuwie 
robocze, zgodnie z zasadami ustalonymi 
dla pracowników zatrudnionych w tym 
zakładzie, 

• 8 pracowników tymczasowych, 
wyposażono w środki ochrony 
indywidualnej, 

• 8 pracownikom tymczasowym, 
zapewniono pranie i konserwację 
odzieży roboczej, według zasad 
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ustalonych dla pracowników 
zatrudnionych w zakładzie, 

• dla 18 pracowników tymczasowych 
dokonano oceny ryzyka zawodowego, 

• 16 pracowników tymczasowych poddano 
szkoleniom wstępnym ogólnym oraz 
szkoleniom okresowym, 

• w celu zapewnienia przestrzegania 
przepisów o czasie pracy wobec 
pracowników tymczasowych, 
pracodawca przeprowadził szkolenie dla 
kadry kierowniczej, która bezpośrednio 
organizuje podległym pracownikom czas 
pracy. Szkolenie miało na celu 
przypomnienie i usystematyzowanie 
podstawowych zasad dotyczących 
planowania pracy, 

• podczas kontroli stanowisk pracy 
w jednej z firm stwierdzono, że 
pracownicy tymczasowi wykonywali 
prace szczególnie niebezpieczne. 
Pracodawca nie mógł zapewnić 
pracownikom tymczasowym innej pracy, 
w związku z powyższym zatrudnił 
5 pracowników tymczasowych, jako 
swoich pracowników, w ramach umów 
o pracę. 

Inspektorzy pracy, stwierdzili popełnienie 13 
wykroczeń wynikających z naruszenia 
przepisów o pracownikach tymczasowych. 
2 osoby ukarano mandatami na łączną 
kwotę 3000 zł oraz skierowano 1  wniosek 
do sądu o ukaranie – sprawa w toku. 
W pozostałych przypadkach, z uwagi na 
okoliczności łagodzące zastosowano 
3 środki oddziaływania wychowawczego, 
w postaci ostrzeżenia. 
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4.5. ZADANIA WŁASNE OKRĘGOWEGO INSPEKTORATU PRACY. 
 
 
4.5.1. Bhp przy magazynowaniu 

i składowaniu materiałów. 
 

Celem kontroli była ocena warunków 
pracy pracowników w zakładach pracy, 
w których zakres działalności głównie, bądź 
pośrednio związany był ze składowaniem 
materiałów i surowców.  
Przeprowadzono kontrole w 14 podmiotach, 
w których zatrudniano łącznie 691 
pracowników. Kontrolami objęto podmioty 
różnych branż, magazynujące, m.in. owce, 
ryby, sprzęt RTV, materiały budowlane. 
Były to podmioty sektora prywatnego.  
Najwięcej nieprawidłowości stwierdzono 
wśród podmiotów magazynujących 
i prowadzących hurtową sprzedaż 
materiałów budowlanych.  
W wyniku kontroli wydano:  
• 65 decyzji pisemnych,  
• 13 decyzji ustnych,  
• 17 wniosków w wystąpieniach.  
W 6 podmiotach, w stosunku do osób 
winnych naruszenia praw pracowniczych 
zastosowano środek wychowawczy. 
Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości: 
• w 42% kontrolowanych firm - brak 

instrukcji magazynowania i składowania 
materiałów i surowców lub ich 
niewłaściwe opracowanie;  

• w 50% firm - brak informacji 
o dopuszczalnym obciążeniu podłóg, 
stropów i urządzeń przeznaczonych do 
składowania;  

• w 35% firm - nie ustalenie rodzajów 
odzieży i obuwia roboczego dla 
pracowników zatrudnionych przy pracach 
związanych z magazynowaniem 
i składowaniem materiałów, w tym 
surowców;  

• w 28% firm - brak udokumentowanej 
oceny ryzyka zawodowego lub nie 
uwzględnienie w ocenie ryzyka 
zawodowego wszystkich czynników 
i zagrożeń, związanych 
z magazynowaniem i składowaniem 
materiałów i surowców. 

 
W ocenie inspektorów pracy za przyczyny 
stwierdzonych nieprawidłowości należy 
uznać brak znajomości przepisów prawa 

pracy, do której przyznają się sami 
pracodawcy. Konsekwencją, był brak lub 
niewłaściwy nadzór nad pracami 
związanymi ze składowaniem materiałów 
i surowców w hurtowaniach i magazynach, 
w tym tolerowanie nieprawidłowych 
zachowań pracowników. Nie bez znaczenia, 
przyczynami powstania nieprawidłowości 
jest konieczność ciągłego obniżania 
kosztów magazynowania produktów i usług 
związanych z magazynowaniem tych 
produktów. Jedną z przyczyn jest także 
brak uregulowanych stosunków 
własnościowych w zakresie 
eksploatowanych przez poszczególne 
podmioty powierzchni magazynowych.  
W wyniku realizacji wydanych środków 
prawnych, uzyskano następujące efekty:  
• w 3 podmiotach, dla 93 pracowników 

opracowano instrukcje bezpiecznego 
wykonywania prac związanych ze 
składowaniem materiałów i surowców 
oraz instrukcje bezpiecznego 
postępowania przy ręcznych pracach 
transportowych;  

• w 3 podmiotach oznakowano 
informacjami o dopuszczalnym 
obciążeniu podłogi, stropy i urządzenia 
przeznaczone do składowania, dotyczyło 
to 64 pracowników;  

• w 2 podmiotach dla 65 pracowników 
ustalono rodzaje odzieży roboczej, 
obuwia roboczego i środków ochrony 
indywidualnej, których stosowanie na 
stanowiskach pracy związanych ze 
składowaniem materiałów i surowców 
w hurtowniach i magazynach jest 
niezbędne.  

• w 3 podmiotach oceniono 
i udokumentowano ryzyko zawodowe 
przy pracach związanych ze 
składowaniem materiałów i surowców 
w hurtowniach i magazynach, 
w szczególności przy pracach 
obejmujących przemieszczanie 
materiałów i surowców, przy użyciu 
wózków jezdniowych, ręcznych wózków 
platformowych, a także podczas 
ręcznych prac transportowych, dotyczyło 
to 74 pracowników. 
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4.5.2. Kontrole w pasie nadmorskim – 
sezon letni. 

 
Inspektorzy Pracy Okręgowego 

Inspektoratu Pracy w Szczecinie w okresie 
od 1.05.2014 r. do 31.08.2014 r. 
przeprowadzili łącznie 336 kontroli 
w podmiotach prowadzących działalność 
gospodarczą w pasie nadmorskim.  
Kontrole miały na celu ustalenie stanu 
faktycznego w zakresie przestrzegania 
przepisów dotyczących legalności 
zatrudnienia i podstawowych zagadnień 
z zakresu prawnej ochrony pracy oraz 
bezpieczeństwa i higieny pracy.  

Celem kontroli było określenie skali 
nielegalnej pracy, przyczyn naruszeń 
obowiązujących przepisów oraz naruszeń 

dotyczących elementarnych zagadnień 
z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Kontrole były przeprowadzane 
w podmiotach, w których przewidywana 
była największa skala i ryzyko 
występowania nieprawidłowości w zakresie 
legalności zatrudnienia. W szczególności 
obejmowały następujące branże: handel, 
usługi hotelarskie i gastronomiczne (hotele, 
pensjonaty, restauracje, lodziarnie i inne 
punkty gastronomiczne). 
Analiza danych z ostatnich lat wskazuje, na 
tendencję wzrostową w zakresie ilości 
przeprowadzonych kontroli, 
a w konsekwencji w zakresie liczby osób 
objętych kontrolami, wydanych środków 
prawnych, czy zastosowanych sankcji 
i środków oddziaływania wychowawczego. 
 

 

 
 
Wykres 16. Liczba kontroli w pasie nadmorskim w latach 2011-2014. 
 
W sumie kontrolami objęto 2390 
zatrudnionych osób – w tym 1074 
wykonujących pracę na podstawie 
zawartych umów o pracę oraz 1316 osób, 
wykonujących inną pracę zarobkową na 
podstawie zawartych cywilnoprawnych 
umów zlecenia. Wśród zatrudnionych na 
podstawie umów zlecenia, 521 osób 
posiadało status ucznia, a 206 osób 
posiadało status studenta. 
Przeprowadzono 336 kontroli, w wyniku 
których wydane zostały następujące środki 
prawne: 
- 263 wystąpienia, zawierające 883 

wnioski pokontrolne, 
- 207 nakazów zawierających 527 decyzji 

pisemnych, 
- 225 decyzji ustnych. 
Na podstawie wyników przeprowadzonych 
kontroli, podjęto próbę usystematyzowania 
stwierdzanych nieprawidłowości. 
Przeprowadzone przez inspektorów pracy 

kontrole, ukierunkowane na sprawdzenie 
podstawowych zagadnień z zakresu prawa 
pracy, legalności zatrudnienia oraz 
bezpieczeństwa i higieny pracy 
w szczególności wskazują na występowanie 
w obrocie prawnym umów 
cywilnoprawnych, w tym zatrudnianie 
uczniów i studentów, którzy nie ukończyli 26 
roku życia, na podstawie umów zlecenia, 
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. 
 Dane uzyskane przez inspektorów 
pracy, w wyniku kontroli przeprowadzonych 
w pasie nadmorskim w okresie sezonu 
letniego 2014, pozwalają stwierdzić, że 
powierzanie wykonywania innej pracy 
zarobkowej na podstawie umów 
cywilnoprawnych jest coraz bardziej 
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powszechne. Zawieraniu umów 
cywilnoprawnych, w pasie nadmorskim, 
sprzyja krótki czas prowadzenia 
działalności. Większość skontrolowanych 
podmiotów, to działalności prowadzone 
wyłącznie w okresie sezonu letniego, 
najczęściej od czerwca do połowy września.  
 Na szczególną uwagę zasługuje 
stwierdzany przez inspektorów pracy 
proceder polegający na powierzaniu 
wykonywania innej pracy zarobkowej na 
podstawie umów cywilnoprawnych osobom 
małoletnim, często bez wymaganej zgody 
rodzica/opiekuna. W 20 kontrolowanych 
podmiotach, pracę świadczyły osoby 
posiadające status ucznia, które nie 
ukończyły 18 roku życia. W przypadku 13 
osób małoletnich, inspektorzy pracy 
stwierdzili brak zgody rodziców lub 
opiekunów prawnych na wykonywanie 
pracy przez młodocianego. Przy czym nie 
stwierdzono w roku 2014 wykonywania 
pracy przez osoby, które nie ukończyły 
16 lat. 
 W większości stwierdzonych 
przypadków zgoda została uzupełniona 
jeszcze w trakcie trwania kontroli 
inspektora. W innych sytuacjach 
inspektorzy wydawali zalecenia obligujące 
podmiot kontrolowany, m.in. do dopełnienia 
obowiązku ustalenia wykazu prac lekkich 
dozwolonych młodocianym, dopełnienia 
obowiązku opracowywania wykazu 
stanowisk i rodzajów prac wzbronionych 
pracownikom młodocianym, przekazywanie 
przedstawicielowi ustawowemu 
młodocianego informacji o ryzyku 
zawodowym, które wiąże się z wykonywaną 
przez młodocianego pracą oraz o zasadach 
ochrony przed zagrożeniami, 
a w szczególności do potwierdzenia 
młodocianym warunków zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę przy 
wykonywaniu prac lekkich. 
 Na 1316 osób, którym powierzono 
wykonywanie innej pracy zarobkowej 206 
osób posiadało status studenta, a 521 
status ucznia. Realia rynku sprawiły, że 
obecnie zlecenie stało się podstawową 
formą zatrudniania ludzi młodych (stanowili 
oni ponad 55% osób, którym powierzono 
wykonywanie innej pracy zarobkowej na 
podstawie umów cywilnoprawnych). 

Za niepokojący można uznać fakt, że 
znakomita większość ludzi młodych (co 

potwierdzały rozmowy przeprowadzone 
przez inspektorów pracy z osobami 
pełnoletnimi), wyrażała wolę zatrudnienia 
na podstawie umów cywilnoprawnych, 
ponieważ podstawa prawna zatrudnienia 
miała dla nich wartość drugorzędną, 
zdecydowanie ważniejszą kwestią były 
pieniądze, które młody człowiek chciał 
zarobić w okresie sezonu letniego na 
własne cele. 
 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 
zatrudnionych pracowników, co stwierdzono 
u 54 pracodawców, zalecenia dotyczyły 
w sumie 130 pracowników. Zatrudnianie 
pracowników z naruszeniem zasady 
przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy 
stwierdzono w przypadku 9 pracodawców, 
zalecenia dotyczyły 17 pracowników. Nie 
poinformowanie pracowników w formie 
obwieszczenia o przyjętym systemie, 
rozkładzie czasu pracy o okresie 
rozliczeniowym stwierdzono w przypadku 
58 pracodawców, zalecenia dotyczyły 156 
pracowników. Nieterminowe wypłacenie 
należnych pracownikom wynagrodzeń 
stwierdzono w przypadku 3 pracodawców, 
zalecenia dotyczyły 40 pracowników. Nie 
wypłacenie wynagrodzeń z tytułu godzin 
nadliczbowych stwierdzono w przypadku 14 
pracodawców, zalecenia dotyczyły 36 
pracowników. 
 Naruszenia z zakresu technicznego 
bezpieczeństwa pracy dotyczyły najczęściej 
braku lub niewłaściwie przeprowadzonych 
szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny 
pracy, co stwierdzono w 35 kontrolowanych 
podmiotach, decyzje objęły 76 
zatrudnionych; nie posiadania wymaganych 
badań profilaktycznych stwierdzających 
brak przeciwwskazań do wykonywania 
pracy na powierzonym stanowisku, co 
stwierdzono w 32 kontrolowanych 
podmiotach, decyzje dotyczyły 59 
zatrudnionych. Nadto w 38 skontrolowanych 
podmiotach stwierdzono brak 
udokumentowanej oceny ryzyka 
zawodowego, wydane decyzje objęły 99 
zatrudnionych. W 45 podmiotach 
stwierdzono prowadzenie eksploatacji 
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urządzeń i instalacji w sposób zagrażający 
bezpieczeństwu obsługi i otoczenia, 
poprzez brak pomiarów skuteczności 
ochrony przeciwporażeniowej 
w instalacjach i urządzeniach elektrycznych, 
wydane decyzje dotyczyły w sumie 101 
zatrudnionych. 
 W wyniku przeprowadzonych czynności 
kontrolnych inspektorzy pracy 
zalegalizowali pracę 99 osób w ten 
sposób, że: 
- 29 zatrudnionym – potwierdzono warunki 

zatrudnienia na piśmie,  
- 43 osobom przekwalifikowano umowy 

cywilnoprawne w umowy o pracę,  
- 27 osób zgłoszono do ubezpieczenia 

społecznego, 
Nadto, kontrolowani przedsiębiorcy, 
w wyniku przeprowadzonych kontroli: 
- dokonali wpłaty zaległych składek na 

Fundusz Pracy w kwocie 2969 zł., 
- z tytułu zaniżonych wynagrodzeń oraz 

z tytułu pracy w godzinach 
nadliczbowych 12 pracodawców 
wypłaciło 38 pracownikom należną kwotę 
w łącznej wysokości 27 900 zł. 

W wyniku realizacji zaleceń i decyzji 
wydanych w zakresie technicznego 
bezpieczeństwa pracy 71 osób zostało 
poddanych wymaganym szkoleniom 
z zakresu bhp, 16 pracodawców poddało 
się szkoleniom bhp, 26 osób poddanych 
zostało profilaktycznym badaniom lekarskim 

stwierdzającym o braku przeciwwskazań do 
wykonywania pracy na powierzonym 
stanowisku, 85 pracownikom ustalono 
zasady przydziału odzieży i obuwia 
roboczego na stanowisku pracy, a 45 
pracowników zapoznano z oceną ryzyka 
zawodowego, występującego na 
stanowisku pracy. 
 W wyniku przeprowadzonych kontroli 
stwierdzono 264 wykroczenia przeciwko 
prawom pracownika. W następstwie 
stwierdzonych wykroczeń inspektorzy pracy 
zastosowali 14 postępowań mandatowych, 
6 wniosków o ukaranie skierowano do 
właściwych miejscowo i rzeczowo sądów 
oraz zastosowano 89 środków 
oddziaływania wychowawczego. Łączna 
kwota grzywien nałożona mandatami 
wyniosła 14 tysięcy złotych. Skierowane 
zostało do Prokuratury jedno 
zawiadomienie, ponieważ 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 późn.zm. tj. w szczególności do 
udaremnienia wykonywania czynności 
przez inspektora pracy. 
W toku prowadzonych czynności 
kontrolnych inspektorzy pracy udzielili 210 
porad prawnych oraz 293 porad z zakresu 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
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5.1. PROGRAMY PREWENCYJNE. 
 

W roku 2014 kontynuowano 
i rozpoczęto realizację szeregu programów 
i zadań o charakterze prewencyjnym, 
promocyjnym, edukacyjnym i informacyjnym 
dla zapewnienia przestrzegania prawa 
pracy, których realizacja wynika 
z harmonogramu centralnego Państwowej 
Inspekcji Pracy, w szczególności: 
• kampania informacyjno-promocyjna 

„Zanim podejmiesz pracę”, 
• program prewencyjny „Zarządzanie 

bezpieczeństwem pracy – prewencja 
wypadkowa w małych zakładach pracy”, 

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

• program informacyjno-prewencyjny 
w budownictwie, 

• program prewencyjny w zakresie 
spełniania minimalnych wymagań bhp 
przez maszyny i urządzenia użytkowane 
w przetwórstwie przemysłowym, 

• program prewencyjny „Ograniczenie 
zagrożeń powodujących potknięcia 
i poślizgnięcia w miejscu pracy 
w przedsiębiorstwach zajmujących się 
handlem hurtowym, ze szczególnym 
uwzględnieniem magazynów”, 

• program prewencyjno – informacyjny 
„Przeciwdziałanie negatywnym skutkom 
stresu oraz innych zagrożeń 
psychospołecznych w pracy”, 

• program prewencyjny „Zdobądź dyplom 
PIP”, 

• program edukacyjny „Kultura 
bezpieczeństwa”. 

 
 W ramach kampanii informacyjno-
promocyjnej „Zanim podejmiesz pracę”, 
upowszechniana była wiedza 
o obowiązujących przepisach prawa pracy 
wśród: pracodawców, przedsiębiorców, 
pracowników, studentów i uczniów, a także 
partnerów społecznych i instytucjonalnych 
oraz ogółu społeczeństwa. Działania w tym 
zakresie realizowane były poprzez: 
przeprowadzanie szkoleń, zachęcanie 
pracodawców i pracowników do 
podnoszenia poziomu wiedzy na temat 
praw i obowiązków w pracy, 
upowszechnianie zagadnień prawa pracy 
wśród społeczeństwa. Łącznie 
zrealizowano 10 szkoleń dla 288 osób: 

członków organizacji związkowych, 
społecznych inspektorów pracy, 
przedstawicieli służby bezpieczeństwa 
i higieny pracy, pracodawców, 
pracowników, uczniów oraz studentów, 
przedstawicieli samorządów, stowarzyszeń 
i innych. 
Informacje na temat zagadnień z zakresu 
prawa pracy oraz bhp rozpowszechniane 
były również poprzez uczestnictwo 
przedstawicieli Okręgowego Inspektoratu 
Pracy w targach pracy, giełdach, dniach 
otwartych oraz poradnictwo w siedzibach 
partnerów społecznych. W ramach tych 
działań wykorzystano m.in. zaproszenia 
Powiatowych Urzędów Pracy, Ochotniczych 
Hufców Pracy oraz Akademickich Biur 
Karier. Pracownicy Urzędu uczestniczyli 
w 17 wydarzeniach, wśród których można 
wymienić: Targi Pracy i Edukacji 
w Goleniowie, Międzynarodowe 
Transgraniczne Targi Pracy w Świnoujściu, 
Targi Pracy w Kołobrzegu, 12 Targi Pracy 
Politechniki Koszalińskiej, Targi Pracy 
Pomorza Zachodniego w Szczecinie, Targi 
Budownictwa Dom Ogród w Koszalinie, VIII 
Giełda Pracy dla Osób Niepełnosprawnych 
"Niepełnosprawny, ale sprawny zawodowo" 
w Policach, Polsko – Niemieckie Targi 
Pracy w Policach, Eko Targi „Dla domu 
i rodziny” w Koszalinie, Dzień Otwarty dla 
Osób Niepełnosprawnych w ZUS Oddział 
w Szczecinie, Spotkanie organizacji 
pozarządowych „Pod platanami” 
w Szczecinie, Polsko-Niemieckie Targi 
Pracy "Przedsiębiorczość i praca”, XXIII 
Giełda ogrodniczo- rolnicza w Koszalinie, 
Festyn dożynkowy w gminie Stara 
Dąbrowa, XIV Regionalne Targi 
Gospodarcze – Białogard 2014, Dni 
Ubezpieczonego ZUS Szczecin, Targi 
Pracy Kariera 2014 w Szczecinie. 
W ramach realizacji założeń kampanii 
i w celu dotarcia do jak największej liczby 
osób, pracownicy Okręgowego Inspektoratu 
Pracy w Szczecinie udzielali porad 
prawnych poza siedzibą urzędu. Łącznie 
podjęto 142 działania polegające 
na udzielaniu porad w miejscach 
publicznych, udzielono porad 599 osobom. 
Dużą rolę w promowaniu i realizowaniu 
założeń kampanii odegrała współpraca z 
mediami, dzięki której na ich łamach 
pojawiały się informacje dotyczące 
propagowanych przez kampanię zagadnień 
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z dziedziny prawa pracy. W roku 2014 
realizując założenia kampanii „Zanim 
podejmiesz pracę” OIP w Szczecinie 
nawiązał współpracę z mediami lokalnym 
działającymi na terenie powiatów i gmin 
województwa zachodniopomorskiego. 
Inspektorzy pracy pełnili telefoniczne, 
mailowe i osobiste dyżury eksperckie w 6 
redakcjach (Głos Koszaliński, Radio Plus, 
7 Dni Gryfina, Dziennik Powiatu 
Kamieńskiego, Gazeta Kołobrzeska, 
Dziennik Nowogardzki). Media zachęcały 
swoich odbiorców do udziału w akcji 
zapowiadając wydarzenie i umieszczały 
relacje z jego przebiegu. W sumie, na temat 
dyżurów ukazało się 11 informacji. Łącznie 
opublikowano 31 informacji dotyczących 
zagadnień objętych kampanią. Broszury 
i ulotki kampanii dystrybuowano przy okazji 
wszystkich działań podejmowanych 
w ramach programu „Zanim podejmiesz 
pracę”. Łącznie w roku 2014 wydano 22656 
egzemplarzy różnego rodzaju publikacji 
i wydawnictw dotyczących prawa pracy. 

W dniu 12.06.2014 r. odbył się 
Dzień Otwarty Okręgowego Inspektoratu 
Pracy w Szczecinie. Wydarzenie to 

przygotowane zostało z myślą o uczniach 
szkół ponadgimnazjalnych, które przystąpiły 
do programu „Kultura bezpieczeństwa”. 
W siedzibie Urzędu pojawiło się 23 
nauczycieli oraz 96 uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych. 

Na specjalnych stanowiskach odbywały 
się pokazy i warsztaty użytkowania środków 
ochrony indywidualnej, zasad udzielania 
pierwszej pomocy oraz zapobiegania 
dolegliwościom układu mięśniowo-
szkieletowego i oddechowego człowieka. 
Praktyczną naukę udzielania pierwszej 
pomocy przeprowadził zespół ratowników 
medycznych i uczniów Zachodnio-
pomorskiego Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie. 
Ponadto uczniowie przygotowali pokaz 
poświęcony zapobieganiu obciążeniom 
statycznym kręgosłupa. 

Pokazy z zakresu użytkowania środków 
ochrony indywidualnej zorganizowali 
przedstawiciele firmy Supon S.A. w 
Szczecinie. Wszystkie przygotowane 
atrakcje cieszyły się dużym 
zainteresowaniem uczniów i nauczycieli. 

 

 

fot. 
Warsztaty z zakresu udzielania pierwszej 
pomocy. 

 
Celem programu prewencyjnego 

„Zarządzanie bezpieczeństwem pracy – 
prewencja wypadkowa w małych 
zakładach pracy”, było wyeliminowanie 
zagrożeń wypadkowych w zakładach, 
w których odnotowano największą liczbę 
wypadków przy pracy w szczególności 
poprzez: wykorzystanie zarządzania 
bezpieczeństwem pracy, jako skutecznego 
narzędzia prewencji wypadkowej 
w zakładach, zwrócenie uwagi na 
ekonomiczne aspekty bezpieczeństwa 
pracy, w tym na relację kosztów 
ubezpieczeniowych oraz kosztów 

wypadków przy pracy do nakładów na 
bezpieczne warunki pracy oraz 
upowszechnianie problematyki zarządzania 
bezpieczeństwem i higieną pracy. 

W ramach realizacji zadania 
przeprowadzono dwa szkolenia, w czasie 
których omówiono zagadnienia związane 
z oceną ryzyka zawodowego w kontekście 
zaistniałych w zakładzie wypadków przy 
pracy. Omawiano także zasady zarządzania 
ryzykiem, jako działania ograniczającego 
potencjalną możliwość wystąpienia 
podobnych wypadków w przyszłości. 
Uczestników szkoleń zapoznano 
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z opracowaną „Listą kontrolną 
z komentarzem” oraz zaoferowano 
im nieodpłatną pomoc inspektora podczas 
trwania programu. Uczestnictwo 
w programie zadeklarowało 10 
pracodawców. 6 z nich otrzymało 
zaświadczenia uczestnictwa w programie. 
Były to firmy: KILWATER Stefan Jurkiewicz, 

Edward Puzio sp.j. ze Szczecina, EURO-
PLON sp. z o.o. z miejscowości Bara, 
PPH "BUDAGROS bis" sp. z o.o. 
z Koszalina, EKO-INSTAL Miziołek, Śliwa 
sp.j. z Koszalina, GEO-BUD Ryszard 
Brzęcki z Siemyśla oraz FIRMA 
USŁUGOWA "JODEK" Ryszard Bronowicki 
z Kępy Świeszyńskiej.  

 

 

fot. 
Uczestnicy programu „Zarządzanie 
bezpieczeństwem pracy” i przedstawiciele 
OIP w Szczecinie. 

 
Celem kampanii informacyjno – 

prewencyjnej „Bezpieczeństwo pracy 
zależy od Ciebie” było zapobieganie 
wypadkom przy pracy spowodowanym 
przyczynami ludzkimi poprzez: inspirowanie 
do zmiany postaw, wskazywanie na 
tragiczne konsekwencje niewłaściwych 
zachowań, zachęcanie pracodawców 
i pracowników do podnoszenia poziomu 
kultury technicznej i organizacyjnej 
w miejscu pracy oraz zachęcanie 
pracodawców do udziału w programach 
prewencyjnych Państwowej Inspekcji Pracy. 
W ramach realizacji kampanii Okręgowy 
Inspektorat Pracy w Szczecinie 
przeprowadził szereg działań, 
których odbiorcami byli: społeczni 
inspektorzy pracy, pracownicy pełniący 
obowiązki służby BHP, organizacje 
związkowe oraz pracodawcy.  
Należy wymienić tu: 
• 2 Wojewódzkie Konferencje 

Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. 
Okręgowy Inspektorat Pracy 
współorganizował je wraz z Wyższą 
Szkołą Humanistyczną TWP 
w Szczecinie oraz Ogólnopolskim 
Stowarzyszeniem Pracowników Służby 
BHP Oddział w Szczecinie. 
W konferencjach uczestniczyło: 120 
przedstawicieli służby BHP, 41 
pracodawców i 60 pracowników. 
Wykłady inauguracyjne na obu 

konferencjach wygłosił Okręgowy 
Inspektor Pracy Marian Szyszko. 

• szkolenia dla przedstawicieli grupy 
„Swedwood”(obecnie Ikea Industry) 
w Resku z zakresu bezpieczeństwa 
i higieny pracy przy eksploatacji 
urządzeń energetycznych. W szkoleniu 
udział wzięło: 3 przedstawicieli służby 
BHP, 3 społecznych inspektorów pracy, 
i 11 pracowników. W „Ośrodku 
Szkoleniowo – Wypoczynkowym Ikea 
Industry Poland” w Pogorzelicy odbyło 
się szkolenie dla przedstawicieli 
zakładów z grupy „Ikea Industry”. 
Dotyczyło zmian w przepisach prawa 
pracy wprowadzonych w 2014 roku, 
problematyki związanej z działalnością 
społecznego inspektora pracy 
i funkcjonowaniem służby BHP. 
W spotkaniu uczestniczyło 17 członków 
służby BHP i 15 społecznych 
inspektorów pracy. 

• szkolenie dla cywilnych pracowników 
Policji w Ośrodku Szkoleniowo – 
Wypoczynkowym w Unieściu. Dotyczyło 
zadań i kompetencji społecznego 
inspektora pracy oraz przepisów pracy 
stosowanych dla pracowników cywilnych. 
Ponadto w spotkaniu uczestniczyli 
przedstawiciele organizacji działających 
w Komisariatach Policji na terenie 
Województwa Zachodniopomorskiego. 
W szkoleniu udział wzięło: 27 
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przedstawicieli zakładowych związków 
zawodowych i 2 społecznych 
inspektorów pracy. 

• cykl szkoleń dla pracodawców 
zrzeszonych w Północnej Izbie 
Gospodarczej. Pracodawcy mieli okazję 
zapoznać się z działalnością 
prewencyjno – promocyjną OIP 
w Szczecinie. Ponadto zajmowano się 
tematyką związaną z przepisami 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
zagadnieniami z zakresu prawa pracy 
(czas pracy, prowadzenie dokumentacji 
pracowniczej, urlopy wypoczynkowe, 
rejestracją obrazu i dźwięku w miejscu 
pracy). W 3 spotkaniach uczestniczyło 
54 pracodawców. 

• 2 szkolenia dla „Ogólnopolskiego 
Stowarzyszenia Pracowników Służby 
BHP” oraz szkolenie dla 
„Stowarzyszenia Ekspertów BHP” 
W szkoleniach wzięło udział 72 
przedstawicieli służby BHP. Omówiono 
zadania i uprawnienia Państwowej 
Inspekcji Pracy oraz jej misję. Ponadto 
inspektorzy ds. bhp mogli zapoznać się 
z wynikami działań kontrolno-
nadzorczych w poprzednim roku 
i problemami, z jakimi borykają się 
najczęściej zakłady pracy oraz 
działalnością prewencyjną PIP. Ponadto 
uczestnicy spotkania uzyskali informacje 
na temat poszczególnych zagadnień 
z zakresu bhp. 

• Konferencja "Bezpieczeństwo 
i higiena pracy przy pracach 
szczególnie niebezpiecznych" odbyła 
się w Domu Pracy Twórczej WSM 
w Świnoujściu. Organizatorem 
konferencji było Ogólnopolskie 
Stowarzyszenie Pracowników Służby 
BHP Oddziały Szczecin i Stargard 
Szczeciński. Okręgowy Inspektor Pracy 
wygłosił wykład na temat obowiązków 
pracodawcy związanych z pracami 
szczególnie niebezpiecznymi, 
a inspektor pracy zaprezentował analizę 
wypadków przy pracy w pracach 
szczególnie niebezpiecznych. 
W szkoleniu udział wzięło 35 
przedstawicieli służby BHP. 

• szkolenie dla społecznych inspektorów 
pracy zatrudnionych w placówkach 
oświatowych w siedzibie Zarządu 
Oddziału Związku Nauczycielstwa 

Polskiego w Świnoujściu. Tematyka 
szkolenia obejmowała: interpretację 
niektórych przepisów z Karty 
Nauczyciela, aktualne przepisy 
dotyczące bhp w szkołach i placówkach 
oświatowych. W prelekcji, wygłoszonej 
na prośbę Związku Nauczycielstwa 
Polskiego w Świnoujściu uczestniczyło 
15 społecznych inspektorów pracy. 
Drugie szkolenie dla społecznych 
inspektorów pracy zostało 
przeprowadzone na zaproszenie 
Ośrodka Usług Pedagogicznych 
i Socjalnych Związku Nauczycielstwa 
Polskiego Filia w Szczecinie 
W szkoleniu uczestniczyło 74 
inspektorów reprezentujących placówki 
oświatowe ze Szczecina, 
Stargardu Szczecińskiego i Pyrzyc. 
Zgodnie z propozycją organizatora, 
w czasie szkolenia omówiono 
zagadnienia dotyczące roli, zadań 
i uprawnień zakładowego społecznego 
inspektora pracy oraz współpracy 
społecznej inspekcji pracy z Państwową 
Inspekcją Pracy. 

• 8 maja 2014 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 
zorganizował seminarium z okazji 
Światowego Dnia Bezpieczeństwa 
i Zdrowia w Pracy oraz 
Międzynarodowego Dnia Pamięci 
Ofiar Wypadków Przy Pracy i Chorób 
Zawodowych. W ramach seminarium 
wygłoszono wykłady na temat: substancji 
i mieszanin niebezpiecznych substancji 
chemicznych stosowanych w miejscu 
pracy, analizy i oceny ryzyka 
zawodowego z uwzględnieniem 
narażenia na działanie czynników 
chemicznych, dobrych praktyk 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy oraz wypadków przy pracy. 
W seminarium udział wzięły 162 osoby: 
90 przedstawicieli służby BHP, 47 
pracowników, 6 społecznych inspektorów 
pracy, 1 przedstawiciel ponadzakładowej 
organizacji związkowej, 1 przedstawiciel 
zakładowej organizacji związkowej, 
3 przedstawicieli stowarzyszeń, 
1 przedstawiciel organizacji 
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pracodawców, 12 reprezentantów 
organów nadzoru nad warunkami pracy, 
1 przedstawiciel terenowych organów 

administracji państwowej. 
Obecni na seminarium reprezentowali 
105 zakładów pracy. 

 

 

fot. 
Uczestnicy seminarium. 

 
 Podstawowym celem programu 
informacyjno-prewencyjnego 
w budownictwie było ograniczenie 
poziomu zagrożeń wypadkowych, wzrost 
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. Kolejnym założeniem 
programu jest podniesienie umiejętności 
dokonywania oceny ryzyka zawodowego 
i jego ograniczania przez pracodawców. 
W ramach realizacji programu 
przeprowadzono szkolenie dla 
pracodawców i ich przedstawicieli 
reprezentujących małe firmy budowlane. 
W szkoleniu zorganizowanym przez 
Okręgowy Inspektorat Pracy uczestniczyły 
53 osoby z 34 firm i 1 stowarzyszenia. 
Ponadto w 10 spotkaniach szkoleniowych 
na budowach uczestniczyły 174 osoby z 60 
firm. Działania realizowane były podczas 
spotkań, szkoleń, uczestnictwa 
w regionalnych targach budownictwa, 
a także czynności kontrolnych. 
Kierownictwo Okręgu oraz inspektorzy 
pracy starali się zainteresować jak 
największą liczbę podmiotów i organizacji 
problemami występującymi w budownictwie 
oraz planowanymi działaniami PIP, w celu 
poprawy bezpieczeństwa pracy 
w budownictwie. 
W ramach prowadzonej działalności 
prowadzono dystrybucję opracowanych 
przez PIP publikacji opisujących 

zagadnienia bhp w budownictwie. Podczas 
bezpośrednich kontaktów z pracodawcami, 
podczas targów, szkoleń i spotkań 
z partnerami społecznymi, a także 
w związku z udzielanymi poradami wydano 
5488 pozycji (mi.in. „Budownictwo. 
Bezpiecznie od startu”, „Budownictwo. 
Prace rozbiórkowe”, „Dobór środków 
technicznych zabezpieczających przed 
upadkiem z wysokości”, „O bezpiecznej 
pracy na budowie. Materiał szkoleniowy”, 
„Poślizgnięcia i potknięcia”, „Prace 
dekarskie”, „Prace na rusztowaniu”, „Prace 
w przestrzeniach zamkniętych”, „Transport 
mechaniczny na placu budowy”). 
Zaświadczenia o pozytywnym ukończeniu 
programu uzyskało 7 firm: MAF-STAL 
Usługi Ślusarskie z Pucic, "J-K" s.c. A. 
Kania, W. Jaroszewski ze Szczecina, Usługi 
Remontowo Konserwacyjne Zakład 
Remontowy Bogdan Bojko ze Szczecina, 
TOSZ - ŚLUSARSTWO Tomasz 
Szepczyński ze Szczecina, 
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
„SKOROBOGATY” Tadeusz Skorobogaty 
z Dębna, Q-MAX s.c. z Koszalina oraz 
Zakład Ogólnobudowlany Mariusz Staszko 
z Dobiesławia. 
 
„Program prewencyjny w zakresie 
spełniania minimalnych wymagań bhp 
przez maszyny i urządzenia użytkowane 
w przetwórstwie przemysłowym” miał na 
celu przede wszystkim zapobieganie 
wypadkom przy pracy z maszynami 
i urządzeniami użytkowanymi 
w przetwórstwie przemysłowym. Ponadto 
i wspierał pracodawców uczestniczących 
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w programie w doprowadzeniu maszyn 
i urządzeń do stanu zgodnego 
z obowiązującymi przepisami, w zakresie 
minimalnych wymagań bhp oraz 
w utrzymaniu tego stanu poprzez: 
- przeprowadzenie szkoleń dla 

pracodawców/przedsiębiorców lub 
upoważnionych przez nich 
przedstawicieli (użytkowników maszyn 
w sektorze przetwórstwa 
przemysłowego), 

- dokonanie przez uczestników programu 
prewencyjnego samokontroli 
i koniecznego dostosowania 
użytkowanych maszyn i urządzeń do 
wymagań minimalnych bhp, 

- upowszechnianie problematyki 
spełniania minimalnych wymagań bhp 
w zakresie użytkowania maszyn, 
w drodze popularyzacji i wymiany 
informacji.  

 

 

fot. 
„Kalander”, dostosowany do minimalnych 
wymagań bhp, dokonano zmian w zakresie: 
elementów sterowniczych w tym ich 
widoczność i identyfikacji; w układach 
sterowania uruchamianiem i zatrzymaniem 
maszyny; wyposażenia w urządzenie do 
zatrzymania awaryjnego; zlikwidowano 
zagrożenia powodowane upadkiem 
materiału; zainstalowano urządzenia 
chroniące przed dostępem do elementów 
ruchomych i oświetlenie stanowiskowe oraz 
urządzenia ostrzegawcze. 

 
Po omówieniu założeń programu 
prewencyjnego, uczestnikom szkoleń 
przekazano ankiety ewaluacyjne, a także 
przesłano ich wersję elektroniczną. 
Poinformowano pracodawców, że po 
wykonaniu zadań, mających na celu 
usunięcie zagrożeń i dostosowanie maszyn 
do minimalnych wymagań bezpieczeństwa, 
powinni wypełnić ankiety indywidualnie 
dla każdej maszyny i odesłać je do 
Okręgowego Inspektoratu Pracy 
w Szczecinie. Do dnia 31 listopada 2014 
roku 9 pracodawców uczestniczących 
w programie wypełniło i przesłało lub 
przekazało w czasie czynności kontrolnych 
53 ankiety sporządzone indywidualnie 
dla każdej ocenianej i użytkowanej 
maszyny, która powinna spełniać minimalne 
wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy.  
Pozytywnie udział w programie zakończyli: 
Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o., 
Zakłady Chemiczne Spółdzielnia Pracy 
w Goleniowie, JAKS Mroczek Sp.J. 
Szczecin, Sono Poland Sp. z o.o. 
Świnoujście, HAKO Technology Sp. z o.o. 
Chałupy, Prasowe Zakłady Graficzne Sp. 
z o.o. Koszalin. 
 

 Celem programu „Ograniczenie 
zagrożeń powodujących potknięcia 
i poślizgnięcia w miejscu pracy 
w przedsiębiorstwach zajmujących się 
handlem hurtowym, ze szczególnym 
uwzględnieniem magazynów.” było 
przybliżenie problematyki dotyczącej 
wypadków przy pracy związanych 
z potknięciami i poślizgnięciami 
oraz sposobami ograniczenia ryzyka 
wystąpienia tego rodzaju wypadków oraz 
z dobrymi praktykami w tym zakresie. 
Realizując założenia programu inspektorzy 
pracy przeprowadzili 2 szkolenia. Pierwsze 
szkolenie przeprowadzono w ramach 
realizacji programu prewencyjnego „Czas 
na społeczną inspekcję pracy”. 
W harmonogramie cyklicznych, 
comiesięcznych szkoleń dla społecznych 
inspektorów pracy przewidziano jeden blok 
tematyczny uwzględniający tematykę 
związaną z zagrożeniami powodującymi 
potknięcia i poślizgnięcia. W trakcie 
szkolenia omówione zostały również 
zagadnienia dotyczące bezpiecznej 
organizacji pracy w transporcie 
wewnątrzzakładowym. W spotkaniu 
uczestniczyło 10 zakładowych społecznych 
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inspektorów pracy. W drugim szkoleniu 
udział wzięło 22 członków Ogólnopolskiego 
Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP 
Oddział w Koszalinie. Informacja na temat 
spotkania ukazała się w miesięczniku 
„Atest”. 
 
Celem programu prewencyjno-
informacyjnego „Przeciwdziałanie 
negatywnym skutkom stresu oraz innych 
zagrożeń psychospołecznych w 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 programie uczestniczyli trzej 
pracodawcy: 
- Szczecińskie Przedsiębiorstwo 

Autobusowe „Klonowica” Spółka z o.o.  
- Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu 
- Szczecińska Energetyka Cieplna Spółka 

z o.o. 
Szkolenia w ramach programu objęły: 35 
pracowników SPA „Klonowica”, 34 
pracowników PUP w Kołobrzegu, 68 
pracowników SEC. W roku 2014 
szkoleniami objęto 137 pracowników. 
 
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. Pierwszym 
jest wsparcie przedsiębiorstw, które 
przystąpią do programu, w zakresie działań 
zmierzających do poprawy warunków bhp 
oraz doprowadzenia do stanu zgodnego 
z obowiązującymi przepisami prawa pracy. 
Drugim – upowszechnianie wiedzy 
i przykładów dobrych praktyk, w zakresie 
zapobiegania i ograniczania ryzyka 
związanego z występującymi 
w poszczególnych zakładach zagrożeniami. 
W 2014 roku do programu przystąpiło 11 
pracodawców. Po zakończeniu okresu 
przeznaczonego na dostosowanie zakładu 
do obowiązujących przepisów prawa 
inspektorzy pracy wizytowali zakłady. 
Z udziału w programie zrezygnowały 
4 zakłady. Ponadto, jeden z uczestników 
nie spełnił warunków programu. Inspektorzy 
pracy przeprowadzili 6 kontroli 
sprawdzających, w wyniku których 
pozytywną opinię, dotyczącą spełnienia 
wymagań prawnych i osiągnięcia przez 
pracodawców standardów bezpieczeństwa, 
wydali dla 4 firm. Pracodawcom tym 
przyznano dyplomy Państwowej 
Inspekcji Pracy. 
 

 

 

fot. 
Pracodawcy, którzy uzyskali „Dyplom PIP”. 

 
Program edukacyjny „Kultura 
bezpieczeństwa” skierowany jest do 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz 
młodzieży akademickiej. Program ma dwa 
główne cele. Pierwszym jest kształtowanie 
świadomości zagrożeń występujących 
w środowisku pracy wśród nauczycieli, 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych 
i studentów, a także instytucji i placówek 

zainteresowanych problematyką oraz 
popularyzacja podstawowych zasad 
bezpiecznego wykonywania pracy oraz 
zagadnień z zakresu prawa pracy. Drugim 
celem jest podniesienie wśród młodzieży 
szkolnej i akademickiej poziomu wiedzy 
dotyczącej prawa pracy oraz informowanie 
o rozwiązaniach prawnych, zapewniających 
młodym ludziom wchodzącym na rynek 
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pracy ochronę i bezpieczne warunki pracy – 
w dążeniu do zmniejszenia wysokich 
wskaźników wypadkowości w tej grupie.  
W roku szkolnym 2013/2014 zaproszenia 
do uczestnictwa w programie 
„Kultura bezpieczeństwa” przesłano do 
111 szkół ponadgimnazjalnych. Akces 
do programu zgłosiło 68 nauczycieli z 35 
szkół. Program zrealizowało 57 nauczycieli 
z 34 szkół województwa 

zachodniopomorskiego. Z dokumentacji 
przesłanych przez nauczycieli wynika, że 
przeprowadzili oni 677 lekcji z zakresu 
prawa pracy, w których uczestniczyło 3395 
uczniów. 
W roku szkolnym 2014-2015 zaproszenia 
wysłano do 115 szkół, uczestnictwo 
w programie potwierdziło 83 nauczycieli 
z 39 szkół. 

 

 

fot. 
Spotkanie Kierownictwa Okręgowego 
Inspektoratu Pracy z nauczycielami 
w Koszalinie. 

 
 
5.2. KONKURSY. 
 
Konkurs „Pracodawca organizator pracy 
bezpiecznej”. 
Konkurs ma na celu promowanie 
najlepszych praktyk w zakresie 
bezpieczeństwa i ochrony pracy, w tym 
inspirowanie pracodawców do tworzenia 
bezpiecznych i ergonomicznych miejsc 
pracy. Buduje pozytywny wizerunek 
pracodawcy, dbającego o systematyczną 

poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny 
pracy. 
Konkurs przebiegał w dwóch etapach, na 
szczeblu regionalnym zorganizowanym 
przez Okręgowy Inspektorat Pracy 
w Szczecinie oraz na szczeblu 
ogólnokrajowym prowadzonym przez 
Główny Inspektorat Pracy, przy czym 
zgłoszeni pracodawcy dzieleni są na 
3 grupy zależnie od liczby zatrudnionych 
pracowników. W 2014 r. do konkursu 
zgłosiło się 4 pracodawców z województwa 
zachodniopomorskiego.  

 

 

fot. 
Laureaci konkursu „Pracodawca organizator 
pracy bezpiecznej” – etap wojewódzki. 

 
Okręgowa Komisja Konkursowa 
podsumowując etap regionalny przyznała 
następujące wyróżnienia:  

- w kategorii od 51 do 250 zatrudnionych 
dla Przedsiębiorstwa Wodociągów 
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinku – 
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I miejsce i nominacja do etapu 
ogólnopolskiego oraz wyróżnienie dla 
firmy Maldrobud Sp. z o.o. Sp.K. 
w Myśliborzu,  

- w kategorii do 50 zatrudnionych 
przyznano wyróżnienie dla firmy Scanrad 
Sp. z o.o. Krzywopłoty  

- w kategorii powyżej 250 zatrudnionych 
przyznano wyróżnienie dla 
Przedsiębiorstwa PKS Gryfice Sp. z o.o. 

 
Konkurs „Buduj bezpiecznie” 
Konkurs 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 procesie realizacji obiektów budowlanych. 

Do konkursu zgłosiły się firmy realizujące 
5 budów na terenie województwa. Komisja 
Konkursowa na podstawie dokumentacji 
pokontrolnych inspektorów pracy 
oraz po wizytacjach budów przyznała 
następujące miejsca: 
- miejsce I – WARBUD S.A Region 

Centrum Oddział Północ w Gdańsku 
za budowę kompleksu wodno-
rekreacyjnego w Koszalinie  

- miejsce II – Bilfinger Mars Offshore ze 
Szczecina za budowę zakładu seryjnej 
produkcji wielkogabarytowych konstrukcji 
stalowych na Ostrowie Brdowskim 
w Szczecinie, 

- miejsce III – SKANSKA S.A. Oddział 
Budownictwa Ogólnego w Szczecinie 
za przebudowę budynku byłego kina 
"Kosmos" w Szczecinie. 

 

 

fot. 
Bezpieczna praca na wysokości 
SKANSKA S.A. 

  

 

fot. 
Bezpieczna praca na wysokości 
WARBUD S.A. 

 
Konkurs „Najaktywniejszy społeczny 
inspektor pracy” 
Celem konkursu jest promowanie 
najaktywniejszych społecznych inspektorów 
pracy w sferze ochrony pracy 
i praworządności w stosunkach pracy. Do 

konkursu w roku 2014 przystąpiło 
8 Zakładowych Społecznych Inspektorów 
Pracy. Komisja Konkursowa przyznała 
5 wyróżnień: Piotr Bieniek (Szczecińska 
Energetyka Cieplna), Zbigniew Tutak (IKEA 
Industry Sp. z o.o. Oddział Chociwel), 
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Zygmut Oganiacz (IKEA Industry Sp. z o.o. 
Oddział Resko), Adam Starczewski (IKEA 
Industry Sp. z o.o. Oddział Resko), 
Jarosław Augustyniak (Zachodniopomorski 
Zakład Przewozów Regionalnych 
w Szczecinie). Laureatami zostali: 
- Stanisław Gliniecki (Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 
w Szczecinku) – I miejsce 

- Andrzej Grzybowski ( REAL Sp. z o.o. 
i Spółka Komandytowa Szczecin) – 
II miejsce 

- Agnieszka Jasiulewicz (Zespół Szkół 
Ekonomiczno-Hotelarskich im. Emilii 
Gierczak w Kołobrzegu) - III miejsce 

 
Konkurs „Bezpieczne gospodarstwo 
rolne”. 
W roku 2014 konkurs „Bezpieczne 
gospodarstwo rolne” został zorganizowany 
przez: Kasę Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego , Okręgowy Inspektorat Pracy 
w Szczecinie, Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego i Zachodniopomorską Izbę 
Rolniczą, Zachodniopomorski Urząd 
Wojewódzki, Urząd Marszałkowski 
Województwa Zachodniopomorskiego . 
Na terenie województwa 
zachodniopomorskiego konkurs przebiegał 
w dwóch etapach: regionalnym 
(przeprowadzony na terenie byłego 
województwa szczecińskiego i byłego 
województwa koszalińskiego) oraz 
wojewódzkim. 

Udział w konkursie zadeklarowało 21 
właścicieli gospodarstw rolnych, dla których 
zostały wyznaczone terminy wizytacji.  
Powołana Komisja Konkursowa podczas 
wizytacji 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), zabezpieczenie 
kanałów technologicznych, miejsc 
przechowywania obornika, gnojówki, 
gnojowicy (w gospodarstwach 
prowadzących produkcję zwierzęcą). 
Podczas wizytacji omawiano 
nieprawidłowości występujące na terenie 
gospodarstw, udzielano wskazówek i porad 
dotyczących bezpiecznych metod pracy 
w gospodarstwach.  
Rozstrzygnięcie konkursu „Bezpieczne 
gospodarstwo rolne” na etapie 
wojewódzkim miało miejsce na XXVII 
Targach Rolnych AGRO POMERANIA 2014 
w Barzkowicach. Laureatami 
wojewódzkiego etapu konkursu zostali: 
- I miejsce Olga i Henryk Rogaczewscy 

z Tywicy, gmina Banie, 
- II miejsce Elżbieta i Stanisław 

Pawełczak z Oświna, gmina Chociwel, 
- III miejsce Iwona i Lech Kacprzyk 

z Mosiny, gmina Dobrzany 

 

 

fot. 
Zwycięzcy konkursu „Bezpieczne 
gospodarstwo rolne” – etap wojewódzki. 

 
Konkurs wiedzy o zasadach bhp dla 
młodzieży z zakładów rzemieślniczych 
Cel konkursu to popularyzowanie wiedzy 
z zakresu podstawowych przepisów 
prawnej ochrony pracy oraz zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy wśród 
uczniów zawodu w rzemiośle. W 2014 r. 

w Zespole Szkół Rzemieślniczych 
w Szczecinie odbył się XIV regionalny 
konkurs wiedzy o zasadach 
bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów 
szkoły zawodowej, którzy odbywają 
praktyczną naukę zawodu w zakładach 
rzemieślniczych. Konkurs został 
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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 konkursu wzięło 15 
uczniów, z których aż 8 dotarło do finału. 
Z nich wyłoniono 2 uczniów z najwyższą 
punktacją, którzy przeszli do etapu 
ogólnopolskiego. Laureaci konkursu 
otrzymali nagrody rzeczowe, a pozostali 
uczniowie drobne upominki. 
 
Konkurs „Bezpieczne lato” 
W 2014 roku Okręgowy Inspektorat Pracy 
w Szczecinie razem z Zachodniopomorską 
Chorągwią ZHP w Szczecinie przeprowadził 
3 konkursy plastyczne dla dzieci 
i młodzieży. Prace miały uwzględniać 
zagadnienia bezpiecznego zachowania się 
dzieci i młodzieży na terenach wiejskich. 
Przed realizacją zadania, dla wszystkich 
jego uczestników zostały przeprowadzone 
zajęcia teoretyczne i praktyczne. Zuchy 
i harcerze zapoznali się z zasadami 
bezpiecznego wykonywania prac 
w gospodarstwie rolnym. Poznali sposoby 
identyfikacji zagrożeń dla ludzi 
występujących na terenach wiejskich oraz 
zasady udzielania pierwszej pomocy 
w razie wystąpienia wypadku. Zajęcia 
przeprowadzali druhny i druhowie, 
opiekunowie poszczególnych grup i drużyn. 
Przy prowadzeniu zajęć wykorzystywane 
były materiały pomocnicze takie jak filmy, 
broszury i plakaty dostarczone przez 
Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie. 
W przeprowadzonych konkursach wzięło 
udział 98 harcerzy i zuchów. Konkursy 
odbyły się w Jarosławcu i Nowej Studnicy 
(gm. Kalisz Pomorski). Ponadto po raz 
pierwszy przeprowadzono 2 konkursy 
„Bezpieczne lato” dla dzieci przebywających 
na koloniach letnich nad morzem. 
Uczestnikami konkursu były dzieci 
przebywające w ośrodkach kolonijnych 
w Kołobrzegu i Mrzeżynie. W obu 
ośrodkach do konkursu przystąpiło 188 
dzieci. 
 
 

5.3. DZIAŁANIA WŁASNE. 
 
Zachodniopomorska Rada ds. Bezpie-
czeństwa Pracy w Budownictwie przy 
Okręgowym Inspektorze Pracy 
w Szczecinie spotkała się w siedzibie OIP 
4 lipca 2014 roku. Spotkanie otworzył 
i poprowadził Wiceprzewodniczący prof. 
Zygmunt Meyer (Przewodniczący 
Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby 
Inżynierów Budownictwa). W posiedzeniu 
Rady uczestniczyli również przedstawiciele 
OIP, przedstawiciele związków 
zawodowych, przedstawiciele organizacji 
zrzeszających pracodawców i instytucji 
państwowych. W trakcie spotkania 
poruszano tematykę związaną, m in. 
z programami prewencyjnymi i konkursami 
dotyczącymi budownictwa realizowanymi 
przez Państwową Inspekcję Pracy, 
z edukacją uczniów i studentów w zakresie 
bhp, współpracą OIP z przedsiębiorcami 
budowlanymi w ramach działań 
prewencyjnych i kontrolno – nadzorczych. 
 
Program „Czas na społeczną inspekcję 
pracy” 
W 2014 roku kontynuowano wsparcie 
społecznej inspekcji pracy w działaniach na 
rzecz poprawy przestrzegania prawa pracy 
w tym, w szczególności przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Programem 
objęto 55 społecznych inspektorów pracy. 
Pierwsze spotkanie odbyło się 23 stycznia 
2014 roku w Okręgowym Inspektoracie 
Pracy w Szczecinie. Na spotkaniu 
poruszano tematykę związaną 
z przygotowywaniem pracowników do 
wykonywania pracy poprzez szkolenia 
z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Ponadto przedstawiono harmonogram 
pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy 
w Szczecinie na rok 2014 obejmujący 
czynności kontrolno - nadzorcze, 
i działalność promocyjno – prewencyjną. 
Kolejne spotkania ze społecznymi 
inspektorami pracy zorganizowano 
w siedzibie OIP w Szczecinie, w Oddziale 
w Koszalinie oraz w siedzibie NSZZ 
Solidarność „Pobrzeże” w Koszalinie.  
Podczas spotkań w Szczecinie i Koszalinie 
poruszano tematykę związaną m.in. 
uprawnieniami i kwalifikacjami do 
wykonywania określonych rodzajów prac, 
oceną ryzyka zawodowego, przyczynami 
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wypadków przy pracy, zakładowym 
funduszem świadczeń socjalnych, czasem 
pracy, organizacją pracy, współpracą 
z pracodawcą i ze związkami zawodowymi 
oraz innymi zagadnieniami dotyczącymi 
pracy i funkcjonowania zakładowego 
społecznego inspektora pracy. 
Wyjazdowe spotkanie ze społecznymi 
inspektorami pracy odbyło się 20 listopada 

2014 roku w IKEA Industry Sp. z o.o. 
w Chociwlu. Gospodarzami spotkania byli 
dyrektor Zbigniew Turkiewicz, specjalista 
ds. bhp Teresa Staruch i społeczny 
inspektor pracy Zbigniew Tutak. Program 
spotkania obejmował prezentację 
i zwiedzanie tartaku. 

 

 

fot. 
Uczestnicy spotkania podczas prezentacji 
zakładu. 

 
Konkurs „Bezpieczeństwo i higiena 
pracy przy pracach leśnych” 
W dniu 5 września 2014 r. na terenie 
Nadleśnictwa Gryfice odbyła się 5 edycja 
konkursu. Konkurs zorganizowany został 
we współpracy z Regionalną Dyrekcją 
Lasów Państwowych w Szczecinie. 
W konkursie uczestniczyło 22 zawodników, 
pracowników i właścicieli 14 zakładów usług 
leśnych. W związku z tym, że tegoroczna 
edycja odbywała się w ramach 
Regionalnych Zawodów Drwali, konkurs 
PIP składał się wyłącznie z pytań 
teoretycznych.  
Po części konkursowej inspektor pracy 
omówił problematykę dotyczącą 
bezpiecznej pracy na terenach leśnych. 

Laureatami zostali: 
- I miejsce Roman Pasik - Zakład Usług 

Leśnych „BÓBR” Marcin Szura, Gryfice 
- II miejsce Marek Bagrowski – ZUL 

„Zrąb”, Gniezno  
- III miejsce Sebastian Wolak - Zakład 

Usług Leśnych Hubert Warzecha, 
Nowogard. 

W trakcie finału Regionalnych Zawodów 
Drwali w dniu 6 września, na stadionie 
sportowym w Niechorzu zorganizowano 
stoisko Okręgowego Inspektoratu Pracy 
w Szczecinie, na którym udzielano 
informacji i dystrybuowano materiały 
wydawnicze PIP.  

 

 

fot. 
Kierownictwo Okręgowego Inspektoratu 
Pracy wręcza nagrody zwycięzcom 
konkursu. 
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Konkurs „Wiedza o bezpieczeństwie 
i higienie pracy w budownictwie”. 
Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie 
wspólnie z Zachodniopomorskim Klastrem 
Budowlanym przy Północnej Izbie 
Gospodarczej w Szczecinie zorganizował 
kolejną VI edycję konkursu „Wiedza 
o bezpieczeństwie i higienie pracy 
w budownictwie” dla uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych uczących się 
w zawodach budowlanych. Celem konkursu 
jest uwrażliwienie młodzieży na zagrożenia 
występujące w procesie budowy oraz 
upowszechnienie dobrych praktyk, 
gwarantujących bezpieczeństwo i ochronę 
zdrowia pracowników. Do konkursu zgłosiło 
się 6 techników i 5 zasadniczych szkół 
zawodowych. Konkurs realizowany był 
odrębnie dla uczniów zasadniczych szkół 
zawodowych i techników. Do szkolnego 
etapu konkursu przystąpiło 375 uczniów. 
Etap wojewódzki konkursu odbył się 27 
listopada 2014 r. w Zespole Szkół 
Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego 

w Szczecinie. Udział w nim wzięło 32 
uczniów reprezentujących szkoły 
z Choszczna, Koszalina, Stargardu 
Szczecińskiego, Szczecina, Szczecinka 
i Wałcza. 
Po części teoretycznej 11 zawodników, 
którzy uzyskali najlepsze wyniki, zostało 
zaproszonych do etapu praktycznego 
konkursu. W trakcie obrad komisji 
konkursowej odbywały się pokazy z zakresu 
udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej, które przygotowali 
uczniowie Zachodniopomorskiego Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 
w Szczecinie oraz występy artystyczne 
uczniów Zespołu Szkół Budowlanych 
w Szczecinie. Podczas konkursu odbywały 
się również pokazy i warsztaty z zakresu 
użytkowania środków ochrony 
indywidualnej przygotowane przez 
PHTSPiO Supon S.A. w Szczecinie.  
Zwycięzcy konkursu otrzymali nagrody 
rzeczowe, a pozostali uczestnicy otrzymali 
drobne upominki. 

 

 

fot. 
Uczniowie szkół budowlanych - laureaci 
konkursu. 

 
 
Konkurs „Bezpieczna obróbka drewna”. 
W dniach 14-15 marca 2014 r. odbył się 
„XIV Konkurs Stolarski” dla uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych kształcących 
w zawodach drzewnych. Organizatorami 
i sponsorami konkursu były Szkoły 
Zawodowe Towarzystwa Salezjańskiego 
w Szczecinie i Okręgowy Inspektorat Pracy 
w Szczecinie. Honorowy patronat nad 
konkursem objęły następujące instytucje: 
Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej 
Przedsiębiorczości, Kuratorium Oświaty 
w Szczecinie, Urząd Miasta Szczecin, 
Urząd Marszałkowski, Zachodniopomorski 
Uniwersytet Technologiczny, Telewizja 
Polska Szczecin i Wojewódzki Urząd Pracy. 

W konkursie uczestniczyło 36 uczniów szkół 
kształcących się w zawodach związanych 
z obróbką drewna z Białegostoku, Chojny, 
Gdańska, Lublińca, Ostrowa 
Wielkopolskiego, Poznania, Słupska, 
Stargardu Szczecińskiego, Szczecina, 
Trzcińca, Turku, Wrześni i Złotowa. 
Celem konkursu było promowanie 
bezpiecznych i higienicznych metod 
prowadzenia prac stolarskich, podniesienie 
rangi zawodu stolarza oraz wymiana 
doświadczeń między uczniami oraz 
kształcącymi ich szkołami. Przed 
rozpoczęciem zmagań konkursowych 
inspektor pracy przedstawił uczestnikom 
podstawowe wymogi bezpiecznego 



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OIP SZCZECIN W ROKU 2014 

- 128 - 

prowadzenia ręcznych prac stolarskich. 
Najlepiej sklasyfikowanym uczniom 

w sumarycznej punktacji za oba oceniane 
zakresy, wręczono nagrody rzeczowe. 

 

 

fot. 
Uczestnicy konkursu podczas 
wykonywanych prac stolarskich. 

 
 
Konkurs „Bezpieczeństwo i higiena 
pracy w rolnictwie” dla uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych. 
Zespół Szkół Nr 5 Centrum Kształcenia 
Praktycznego im. Tadeusza Tańskiego 
w Stargardzie Szczecińskim 25 listopada 
2014 r. był gospodarzem XX edycji 
Wojewódzkiego Konkursu 
„Bezpieczeństwo i higiena pracy 
w rolnictwie”. 
Organizatorami Konkursu byli: Okręgowy 
Inspektorat Pracy w Szczecinie, Kasa 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
Oddział Regionalny w Koszalinie oraz 
Zespół Szkół Nr 5 w Stargardzie 
Szczecińskim. 
W konkursie uczestniczyło 11 szkół 
ponadgimnazjalnych z województwa 
zachodniopomorskiego, które kształcą na 
kierunkach o profilu rolniczym. 
Celem Konkursu jest popularyzowanie 
wśród młodzieży – uczniów rolniczych szkół 
ponadgimnazjalnych wiedzy z zakresu 
prawa pracy, bezpieczeństwa i higieny 
pracy, ubezpieczeń społecznych oraz 
udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej i ochrony zdrowia. 
Etap szkolny poprzedzały szkolenia 
uczniów prowadzone przez pracowników 
OIP w Szczecinie i Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego Oddział 
w Koszalinie. W wyniku eliminacji szkolnych 
do etapu wojewódzkiego przystąpiło po 
3 uczniów z każdej szkoły. 
Konkurs przebiegał w dwóch etapach: 
szkolnym i wojewódzkim. 
W etapie wojewódzkim uczestnicy konkursu 
rozwiązywali testy pisemne 

z poszczególnych bloków tematycznych 
wyszczególnionych w regulaminie konkursu 
(bezpieczeństwo i higiena pracy, prawo 
pracy, zagadnienia sanitarno-medyczne, 
ubezpieczenia społeczne rolników). 
W części praktycznej konkursu wskazywali 
nieprawidłowości na stanowiskach pracy 
przy obsłudze: ciągnika rolniczego 
w zestawie z przyczepą transportową, 
wiertarki stołowej, szlifierki stołowej, 
stanowiska komputerowego. 
Do finału konkursu zakwalifikowało się 
6 uczestników z największą liczbą punktów. 
Wszyscy finaliści otrzymali nagrody 
rzeczowe, a pozostali uczestnicy konkursu 
upominki, ufundowane przez organizatorów 
i współorganizatorów konkursu. 
 
Konkurs świetlic wiejskich „Bezpieczne 
wakacje na terenach wiejskich” 
Celem konkursu „Bezpieczne wakacje na 
terenach wiejskich” polegającym 
na tworzeniu makiet, jest promocja zasad 
bezpiecznego zachowania podczas pracy 
i zabawy wśród młodzieży i dzieci 
mieszkających stale na terenach wiejskich 
oraz przebywających okresowo w tym 
środowisku. Konkurs organizowany jest 
w ramach czynności profilaktycznych na 
rzecz ochrony pracy w rolnictwie 
indywidualnym i na obszarach wiejskich, ze 
szczególnym przesłaniem jego idei dla 
młodzieży i dzieci korzystających w okresie 
wakacyjnym z wiejskich świetlic. W okresie 
od 1 lipca do 20 sierpnia 2014 
przeprowadzono 2 konkursy dla świetlic. 
Do konkursu przystąpiły 3 świetlice wiejskie 
w gminie Rymań i 9 świetlic w gminie 
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Stara Dąbrowa. W konkursie uczestniczyło 
75 dzieci. Wszyscy uczestnicy konkursów 
otrzymali upominki, a laureaci nagrody 
rzeczowe. Makiety wykonane w świetlicach 
stanowią doskonały model, na którym 
można prezentować dzieciom zagrożenia 
występujące na terenach wiejskich. Jedna 
z konkursowych makiet została 
zaprezentowana na stoisku Okręgowego 
Inspektoratu Pracy w Szczecinie 
podczas XXVII Targów Rolnych 
AGRO POMERANIA 2014 w Barzkowicach. 

Konkursy plastyczne „Zagrożenia 
w gospodarstwie rolnym widziane 
oczami dziecka”. 
W 8 szkołach podstawowych i gimnazjach 
przeprowadzono 8 konkursów plastycznych 
„Zagrożenia w gospodarstwie rolnym 
widziane oczami dziecka.” . Ich tematyka 
dotyczyła bezpieczeństwa i higieny pracy 
w gospodarstwie rolnym i na obszarach 
wiejskich.  

 

 

fot. 
Prace wykonane przez dzieci w ramach 
konkursu (SP w Małkocinie). 

 
 
Uczestniczyło w nich 537 uczniów. Podczas 
spotkań w szkołach, przed rozpoczęciem 
konkursu, przeprowadzano pogadanki na 
temat zagrożeń występujących w 
środowisku wiejskim. Edukacja przez 
zabawę pozwala na zwiększenie 
świadomości wśród dzieci na temat 
zagrożeń występujących w środowisku 
wiejskim. 
 
Konkurs „Sołtys organizator bezpiecznej 
wsi”. 
W 2014 roku przeprowadzone zostały 
2 konkursy dla sołtysów z gminy Rymań 
i Łobez. Konkurs ma na celu rozbudzanie 
inicjatyw społecznych w zakresie 
podejmowania skutecznych przedsięwzięć 
na rzecz poprawy bezpieczeństwa i higieny 
pracy w rolnictwie indywidualnym oraz 
poprawy bezpieczeństwa i komfortu życia 
mieszkańców z obszarów wiejskich.  
W konkursie w gminie Rymań udział wzięło 
9 sołtysów, z których wyłoniono 
3 laureatów. Zostali nimi: 
- I miejsce Bernarda Bary (sołectwo 

Kinowo) 
- II miejsce Jan Pastuch (sołectwo 

Gorawino) 
- III Marek Sosnowski (sołectwo 

Leszczyszyn) 

Konkurs podsumowano 3 października 
2014 roku w Urzędzie Gminy Rymań.  
Natomiast 7 listopada 2014 w Urzędzie 
Miejskim w Łobzie odbyło się 
podsumowanie drugiego konkursu. Spośród 
17 sołtysów z gminy Łobez wyłoniono 
3 laureatów:  
- I miejsce Zdzisław Zielonka (sołtys wsi 

Unimie) 
- II miejsce Barbara Kordyl (sołtys wsi 

Bełczna) 
- III miejsce Waldemar Lisik (sołtys wsi 

Rożnowo) 
 
Konkurs „Jestem bezpieczny 
w gospodarstwie rolnym. 
W czerwcu 2014 roku przeprowadzono 
konkurs „Jestem bezpieczny 
w gospodarstwie rolnym”, sprawdzający 
wiedzę nabytą przez uczestników podczas 
prelekcji w szkole i wiedzę praktyczną 
uzyskaną przy rozpoznawaniu zagrożeń 
podczas wyjazdowej wizyty 
w gospodarstwie rolnym w Stuchowie (gm. 
Świerzno). Konkurs przeprowadzono 
w Gimnazjum w Golczewie (pow. Kamień 
Pomorski). Udział w szkoleniu i w części 
pierwszej wzięło 120 uczniów trzech klas 
pierwszych, a w części finałowej udział 
wzięło 40 uczniów. W finale uczniowie 
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pisemnie wykazywali się nabytymi podczas 
tych szkoleń wiadomościami z identyfikacji 
zagrożeń występujących w gospodarstwie 
rolnym i na terenach wiejskich. 
 
Gala podsumowująca programy 
prewencyjne i konkursy „Razem dla 
bezpieczeństwa. Prewencja 2014”. 
17 listopada w Teatrze Lalek „Pleciuga” 
odbyła się gala podsumowująca konkursy 
i programy prewencyjne realizowane 
w Okręgowym Inspektoracie Pracy 
w Szczecinie. Podsumowano następujące 
programy: „Dostosowanie maszyn do 
minimalnych wymagań bezpieczeństwa 
i higieny pracy przy użytkowaniu maszyn 
w przetwórstwie przemysłowym”, 
„Zarządzanie bezpieczeństwem pracy”, 
„Program informacyjno-prewencyjny 
w budownictwie”, „Zdobądź dyplom PIP”, 
„Przeciwdziałanie negatywnym skutkom 
stresu oraz innym zagrożeniom 
psychospołecznym w pracy”. 
Podsumowano również konkursy: „Moja 
pierwsza praca” (konkurs filmowy), „Buduj 
bezpiecznie”, „Najaktywniejszy społeczny 
inspektor pracy”, „Pracodawca-organizator 
pracy bezpiecznej”. Laureatom konkursów 
i programów prewencyjnych Kierownictwo 
Okręgowego Inspektoratu Pracy wręczyło 
nagrody, upominki, dyplomy 
i zaświadczenia. 
W uroczystości uczestniczyli 
parlamentarzyści, przedstawiciele 
Głównego Inspektoratu Pracy, lokalnych 
władz, organów kontroli, pracodawcy, 
reprezentanci wyższych uczelni, organizacji 
pracodawców, związków zawodowych, 
służb bezpieczeństwa i higieny pracy. Galę 
prowadzili: inspektor pracy i nauczyciel 
z Zespołu Szkół Budowlanych 
im. Kazimierza Wielkiego w Szczecinie. 
O oprawę artystyczną zadbali uczniowie 
Zespołu Szkół Budowlanych, którzy bawili 
publiczność skeczami i autorskim 
wykonaniem piosenek poetyckich. 
Ich występy stanowiły doskonały przerywnik 
między prezentacjami uczestników 
i laureatów poszczególnych programów 
prewencyjnych i konkursów. 
 

5.3.1. Akcja informacyjna „Na fali 
pierwszej pracy”. 

 
Akcja informacyjna „Na fali pierwszej pracy” 
skierowana była do osób przebywających 
nad morzem na terenie wybranych gmin 
województwa zachodniopomorskiego (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, 
w szczególności o ich uprawnieniach 
i obowiązkach związanych z określonymi 
rodzajami umów, czasem pracy, 
wynagrodzeniem za pracę 
oraz zagrożeniami zawodowymi, które 
mogą wystąpić podczas wykonywania 
pracy. Jednym z założeń było także 
przedstawienie problemu pracy „na czarno”, 
z którym boryka się wiele osób 
wykonujących pracę sezonową na 
wybrzeżu.  
 
Promocja akcji 
Promocja kampanii rozpoczęła się wiosną. 
Podczas szkoleń dla uczniów inspektorzy 
pracy informowali o kampanii letniej, 
przedstawiali jej założenia i zapraszali do 
korzystania z obecności ekspertów prawa 
pracy na wybrzeżu. Informacje o akcji 
przekazywane były również studentom 
podczas szkoleń realizowanych na 
uczelniach. 
Cele kampanii zaprezentowano 
nauczycielom uczestniczącym w programie 
„Kultura bezpieczeństwa” i przekazano dla 
szkół plakaty promujące kampanię. 
Plakaty kampanii wykorzystywane były 
w miejscu akcji, dystrybuowane wśród 
dzieci i młodzieży odwiedzającej punkty 
informacyjne. Plakaty przekazano również 
współpracującym placówkom (urzędom 
miast i gmin, domom kultury) w Koszalinie, 
Mielnie, Kołobrzegu i Międzyzdrojach. 
Informacje zachęcające do udziału w akcji 
znajdowały się również na stronach 
internetowych partnerów kampanii. 
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fot. 
Uczniowie z nauczycielką przy plakatach 
promujących kampanię „Na fali pierwszej 
pracy”. 

 
Kampania medialna. 
Do kontaktu skłaniała intensywna kampania 
medialna. W tym roku szczególnie 
intensywnie kampania prowadzona była na 
antenie Radia Eska, które emitowało spoty 
informacyjne. Nie zabrakło informacji 
w mediach lokalnych województwa 

zachodniopomorskiego, które na bieżąco 
informowały o miejscach usytuowania 
punktów informacyjnych, godzinach 
dostępności i przebiegu kampanii. Relacje 
z kampanii emitowano również na antenie 
Polskiego Radia i Telewizji Polskiej. 
 

 

 

fot. 
Punkt informacyjny Państwowej Inspekcji 
Pracy w Międzyzdrojach. 

 
Przebieg akcji 
W lipcu i sierpniu 2014 r. Państwowa 
Inspekcja Pracy „wyszła” do młodzieży, 
zabierając ze sobą do kilku nadmorskich 
gmin stacjonarne punkty informacyjne, 
liczne publikacje oraz doświadczonych 
ekspertów z dziedziny prawa pracy. 
Specjaliści dyżurowali w trzech punktach: 
przy wejściu na główny deptak w Mielnie (w 
dniach 5-6 lipca i 9-10 sierpnia), przy latarni 
morskiej w Kołobrzegu (od 29 lipca do 
3 sierpnia) i na Promenadzie Gwiazd 
w Międzyzdrojach (od 4 do 10 sierpnia). 
Punkty były czynne codziennie w godzinach 
10.00-17.00. Można było w nich uzyskać 
informację na temat prawa pracy oraz 
przepisów z zakresu bezpieczeństwa 
i higieny pracy. Pytania dotyczyły: umów o 
pracę, praw i obowiązków pracownika, 
wymiaru urlopu wypoczynkowego, oraz 
pracy w godzinach nadliczbowych . 

Punkty informacyjne cieszyły się dużą 
popularnością, zarówno wśród młodzieży, 
jak i osób dorosłych. Stoiska PIP odwiedzali 
uczniowie, studenci, pracujący, a nawet 
emeryci. Duże zainteresowanie wykazywały 
też rodziny z dziećmi. Młodzi rodzice pytali 
głównie o przysługujące im uprawnienia 
rodzicielskie. 
Przechodniów do odwiedzenia punktów 
zachęcały dodatkowo specjalne spoty 
radiowe nagrane przez inspektora pracy 
OIP w Szczecinie oraz filmy wyświetlane 
na monitorze. 
Młodzieży przekazywano specjalne komiksy 
i informatory oraz filmy edukacyjne. 
Do dyspozycji pozostałych odwiedzających 
były również bezpłatne broszury z zakresu 
prawa pracy. 
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Poradnictwo w trakcie akcji 
Podczas akcji udzielono 337 porad. Wśród 
korzystających z porad było 156 kobiet 
i 181 mężczyzn. W celu zdobycia 
konkretnych informacji do punktów PIP 
najliczniej przychodziły osoby w wieku 19-
30 lat (145 osób) oraz 31-49 (109 osób).  
Osoby w wieku 19-30 lat interesowały się 
zagadnieniami dotyczącymi stosunku pracy, 
w tym elementami umowy o pracę, 
zakresem obowiązków pracownika 
i pracodawcy, różnicami pomiędzy umową 
o pracę, a umowami cywilnoprawnymi. 
Istotnymi dla tej grupy wiekowej tematami 
były również urlopy wypoczynkowe, czas 
pracy i zasady bezpieczeństwa i higieny 
pracy. 
Inną grupą, licznie odwiedzającą punkty 
informacyjne, była grupa osób pomiędzy 
31 a 49 rokiem życia. Osoby te najczęściej 
były już zatrudnione, czy to na podstawie 
umowy o pracę, czy na podstawie umów 
cywilno-prawnych. Najczęściej poruszanymi 
tematami w tej grupie wiekowej były tematy 
dotyczące elementów umowy o pracę, 
rozwiązywania umów o pracę, zasad 
udzielania urlopów wypoczynkowych, 
wynagrodzenia za pracę oraz czasu pracy. 
Młodzież do lat 18 pytała przede wszystkim 
o umowy cywilnoprawne oraz prawa 
i obowiązki pracownika przy podejmowaniu 
pierwszej pracy. 
Zdecydowana większość (76%) 
korzystających z porad to osoby 
zatrudnione na umowę o pracę.  
Tematami najczęściej poruszanymi przez 
odwiedzających punkty informacyjne były: 
stosunek pracy (32%), urlopy 

wypoczynkowe (15%), czas pracy (13%), 
wynagrodzenie za pracę (12%). Wśród 
sporadycznie poruszanych zagadnień 
znalazły się dyskryminacja i mobbing oraz 
zakres działalności PIP. 
 
Konkursy 
Wśród wielu podejmowanych w ramach 
akcji działań, odbyły się również dwa 
konkursy – filmowy i fotograficzny. 
 
Konkurs filmowy „Moja pierwsza praca” 
został zrealizowany we współpracy 
Okręgowego Inspektoratu Pracy 
w Szczecinie i Centrum Kultury 105 
w Koszalinie. Na konkurs przyjmowane były 
filmy dokumentalne, fabularne, teledyski, 
reklamy, spoty informacyjne, etiudy, 
animacje i inne formy filmowe o długości od 
30 sekund do 15 minut, zarejestrowane 
wszelkimi metodami rejestracji filmowej 
(kamera, aparat fotograficzny, telefon 
komórkowy).  
Celem Konkursu było zwrócenie uwagi na 
problem legalnego zatrudniania 
i zapewnienia zgodnych z prawem 
warunków zatrudniania młodych osób. 
Informacje o konkursie przekazane zostały 
do szkół realizujących program 
„Kultura bezpieczeństwa” oraz do 
Akademickich Biur Karier, które zachęcały 
do udziału na swoich stronach 
internetowych.  
Na konkurs nadesłanych zostało 6 filmów. 
Laureatów wyłoniła komisja konkursowa 
złożona z przedstawicieli Okręgowego 
Inspektoratu Pracy w Szczecinie oraz 
Centrum Kultury 105 w Koszalinie.  

 

 

fot. 
Laureaci, wyróżnieni i organizatorzy 
konkursu filmowego „Moja pierwsza praca”. 

 
Pierwsze miejsce przyznano Patrycji 
Olebie ze Szczecina, drugie Annie 
Jędruszczak z Koszalina, a trzecie miejsce 

zajął Mateusz Jucha z Gryfina. 
Ponadto wyróżniono: Agnieszkę Kocur 
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z Karcina, Dawida Jaskowskiego z Chojny 
i Krzysztofa Szymczaka z Dziwnowa.  
Uroczyste wręczenie nagród połączone 
z prezentacją zwycięskich filmów 
odbyło się w trakcie gali „Razem dla 
bezpieczeństwa. Prewencja 2014”, która 
odbyła się w Teatrze Lalek „Pleciuga” 
w Szczecinie w dniu 17 listopada. 
 
Konkurs fotograficzny „V Ogólnopolski 
Maraton Fotograficzny” 
W dniach 24-25 maja pod auspicjami 
Rektora Akademii Morskiej w Szczecinie 
i we współpracy z Okręgowym 
Inspektoratem Pracy w Szczecinie odbył się 
V Ogólnopolski Maraton Fotograficzny. 

Przez 24 godziny uczestnicy konkursu 
wykonywali zdjęcia na zadawane im tematy. 
Zmaganiom „maratończyków” towarzyszyły 
wystawy, pokazy stylizacji do sesji 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 ufundowaniem 
pucharów i nagród dla zwycięzców. 
W tegorocznej edycji konkursu 
zaproponowaliśmy temat „Wymarzony 
pracodawca”.  

 

 

fot. 
Okręgowy Inspektor Pracy  
z laureatami konkursu  
„Wymarzony pracodawca”. 

 
 
W kategorii „Wymarzony pracodawca” 
pierwsze miejsce przyznano Monice 
Woźniak ze Szczecina, drugie 
Grzegorzowi Banasiak ze Szczecina, 
a trzecie miejsce zajął Adam Hartwich ze 
Szczecina. Ponadto, wyróżniono Martynę 
Zgierską z Poznania. 
 
Konferencja prasowa podsumowująca 
akcję. 
Podsumowanie kampanii odbyło się w dniu 
21 października 2014 r. w Okręgowym 
Inspektoracie Pracy w Szczecinie Oddział 
w Koszalinie. Na konferencję przybyli 
przedstawiciele mediów: Telewizja Polska, 
Telewizja Kablowa Koszalin, Tygodnik 
Koszaliński „Miasto”, Radio Koszalin, Głos 
Koszaliński.  
O zaangażowaniu samorządów w kampanię 
mówili Olga Roszak - Pezała wójt 

Gminy Mielno oraz Tomasz Czuczak 
Sekretarz Miasta Koszalina.  
Kierownik Sekcji Prewencji i Promocji 
przypomniał założenia akcji i zrelacjonował 
jej przebieg. Zgromadzonym dziennikarzom 
przedstawione zostały informacje dotyczące 
odbiorców akcji, ich potrzeb i oczekiwań, 
które przekazywali podczas rozmów 
z pracownikami PIP. Nadinspektor pracy 
wskazywał również na wymierne efekty 
kampanii, jakimi są niewątpliwie wzrost 
świadomości prawnej pracodawców 
i pracobiorców. 
Okręgowy Inspektor Pracy Marian Szyszko 
przekazał informacje dotyczące 
prowadzonych równolegle z poradnictwem 
kontroli w pasie nadmorskim, podczas 
których badano legalność zatrudnienia 
obywateli polskich i zagranicznych oraz 
przestrzeganie przepisów prawa pracy.  
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fot. 
Konferencja prasowa – podsumowanie 
kampanii „Na fali pierwszej pracy”. 

 
 
Podsumowanie i wnioski dotyczące akcji 
„Na fali pierwszej pracy” 
Inna od dotychczasowych działań kampania 
niewątpliwie odniosła sukces. Świadczy 
o tym ogromne zainteresowanie ze strony 
mediów, które przejawiło się mnogością 
artykułów prasowych oraz reportaży i relacji 
radiowych i telewizyjnych. Dzięki mediom 
informacja dotarła do wielu odbiorców, 
którzy oglądając i czytając informacje 
z akcji, mieli możliwość krótkiego 
uczestniczenia w zorganizowanej akcji 
promocyjnej. 
O sukcesie akcji świadczą pochlebne słowa 
włodarzy współpracujących miast i gmin, 
którzy widzą potrzebę kontynuowania 
współpracy z PIP oraz deklarują gotowość 
wsparcia przy kolejnych edycjach. 
Zasadność realizacji akcji potwierdza 
zainteresowanie odbiorców bezpośrednich, 
którzy tłumnie odwiedzali punkty 
informacyjne.  
 
Współpraca z mediami 
Informacje o działaniach podejmowanych 
w ramach programu akcji „Na fali pierwszej 
pracy”, w tym prezentowanie 
poszczególnych zagadnień z zakresu prawa 
pracy, wielokrotnie przekazywane były 
odbiorcy masowemu przez przedstawicieli 
OIP w Szczecinie za pośrednictwem 
krajowych i regionalnych mediów. 
Pracownicy OIP w Szczecinie udzielali 
wywiadów do prasy, radia, telewizji i portali 
internetowych. W ten sposób podjęto 
27 działań.  
Na temat akcji ukazało się szereg publikacji. 
Media, z którymi najczęściej 
współpracowaliśmy to: Telewizja Polska, 
Telewizja Kablowa Koszalin, TV Pomerania, 

Radio Koszalin, Radio Eska, Radio Plus, 
Głos Koszaliński, Tygodnik Koszaliński 
„Miasto”.  
 
 
5.3.2. Kampania „Szanuj życie! 

Bezpieczna praca 
w gospodarstwie rolnym. 

 
 Celem kampanii jest zwiększenie 
poziomu wiedzy i świadomości w zakresie 
zapobiegania i ograniczenia zagrożeń 
występujących w pracy rolniczej 
oraz kształtowanie kultury bezpieczeństwa 
pracy wśród rolników indywidualnych, 
młodzieży i dzieci. Przeprowadzono 374 
wizytacje w gospodarstwach 
indywidualnych, w tym 25 wizyt w ramach 
ogólnopolskiego konkursu „Bezpieczne 
gospodarstwo rolne”, 312 wizytacji podczas 
wykonywania prac polowych (79 prac 
wiosennych, 163 prac żniwnych oraz 70 
prac jesiennych). W sumie przeprowadzono 
686 wizytacji. 
Złożone wizyty objęły w sumie 982 osoby 
fizyczne, rolników, właścicieli gospodarstw 
i ich rodzin oraz inne osoby przebywające 
w trakcie wizyt na polach lub 
w gospodarstwach rolnych. 
Podczas wizytacji stwierdzono 
wykonywanie pracy przez 4 dzieci 
w strefach bezpośredniego zagrożenia. 
W czasie wizytacji prac polowych jak 
również w zagrodach wiejskich udzielano 
porad dotyczących technicznego 
bezpieczeństwa pracy ze szczególnym 
uwzględnieniem nieprawidłowości 
odnotowanych w czasie wizyt (zestawienie 
nieprawidłowości w tabeli). 
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Tabela 5. Nieprawidłowości stwierdzone podczas wizytacji gospodarstw rolników 
indywidualnych. 

 

Lp. Nieprawidłowości, obserwacje 
Liczba 

przypadków 

1 
Nieprawidłowa eksploatacja instalacji i urządzeń elektrycznych (prowizoryczne 
podłączenia, leżące bezładnie przewody, naprawiane drutem bezpieczniki itp.) 

150 

2 
Eksploatowanie narzędzi elektrycznych bez osłon, zabezpieczeń, niewłaściwy 
stan techniczny maszyn 

27 

3 Niewłaściwy stan narzędzi ręcznych  9 
4 Przechowywanie maszyn (bezładne, z wystającymi elementami roboczymi) 111 
5 Użytkowanie drabin stanowiących zagrożenie 61 
6 Nieprawidłowe rusztowania i brak zabezpieczeń podczas pracy na wysokości 27 
7 Brak barierek przy schodach, niewłaściwy stan techniczny schodów 60 
8 Brak lub niewłaściwe zabezpieczenia otworów ściennych i stropowych 55 

9 
Brak lub niewłaściwe zabezpieczenia otworów w ziemi, szamb, studni, 
zbiorników na gnojowicę 

3 

10 Zagrożenia pożarowe, brak instalacji odgromowej 43 
11 Ogólny nieporządek 87 
12 Zły stan nawierzchni podwórza 45 

13 
Azbest w pokryciach dachowych; azbest wykorzystany do utwardzenia 
nawierzchni; inne przypadki występowania (np. wygrodzenie kurom wybiegu) 

 
148 

14 Nieprawidłowości związane ze stosowaniem środków ochrony roślin 45 
15 Inne nieprawidłowości:   

 - nie oddzielona część produkcyjna od mieszkalnej  199 

 
- źle zorganizowana praca przy dużych zwierzętach np. złe przejścia 
i dojścia  

81 

 
- stosy drewna opałowego bezpośrednio na podwórzach 
gospodarstw z kłodami poukładanymi w nieładzie 

14 

 - brak wyznaczonego miejsca zabaw dla dzieci 89 

 - brak ogrodzonego kojca dla psów 31 

 - brak oświetlenia podwórza 29 

 
- niezorganizowany punkt p.poż / sprzęt p.poż bez atestacji lub 
przeglądów 

35 

 
- bałagan w pomieszczeniach warsztatowych, inwentarskich, innych 
gospodarczych 

80 

 - brak zabezpieczenia wrót przed samoczynnym ich zamykaniem się 276 

 - progi w przejściach komunikacyjnych  100 

 
 

W 2014 r. prowadzone były również 
szkolenia i prelekcje dla osób 
mieszkających i pracujących na obszarach 
wiejskich. W sumie przeprowadzono 63 
szkolenia i 32 prelekcje skierowane do 
rolników, sołtysów, pracowników świetlic, 
uczniów, zuchów i harcerzy, w których 
udział wzięło 3591 osób. W szkoleniach 
uczestniczyli pracownicy Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego 
i Zachodniopomorskiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego. 
Oprócz różnego rodzaju konkursów 
skierowanych do mieszkańców wsi i osób 
przebywających na terenach wiejskich, 
organizowanych przez Okręgowy 

Inspektorat Pracy w Szczecinie lub 
wspólnie z władzami samorządowymi 
i KRUS, pracownicy OIP uczestniczyli 
w festynie w Barzkowicach i Starej 
Dąbrowie. 
 
5.3.3. Pisma o charakterze 

informacyjno-prewencyjnym. 
 

Państwowa Inspekcja Pracy jest 
organem, który oprócz działań kontrolno – 
nadzorczych, prowadzi również działania 
prewencyjne i promocyjne zmierzające do 
zapewnienia przestrzegania przepisów 
prawa pracy. W ramach tych działań w roku 
2014, opracowano i skierowano do 
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pracodawców, pracowników i różnych 
instytucji, pisma o charakterze 
informacyjno-prewencyjnym. Wśród nich 
można wyróżnić pisma: 
• kierowane bezpośrednio do 

pracodawców: 
 jedno pismo dotyczące wypadku przy 

pracy, które w ramach działań 
prewencyjnych, przesłano 
bezpośrednio do 31 pracodawców z 
województwa zachodniopomorskiego,  

 stanowiące zaproszenia 
pracodawców i przedsiębiorców do 
udziału w działaniach prewencyjno – 
promocyjnych organizowanych przez 
Okręgowy Inspektorat Pracy w 
Szczecinie (422 pisma), 

• kierowane do organizacji pracodawców, 
organizacji związkowych, organów 
administracji państwowej i samorządu, 
stowarzyszeń i organizacji branżowych 
oraz innych podmiotów (523 pisma). 

Ogółem w roku 2014 zostało wysłanych 946 
pism o charakterze informacyjno - 
prewencyjnym. 
 
Pisma informacyjno-prewencyjne 
kierowane bezpośrednio do 
pracodawców. 
W ramach działań prewencyjnych 
skierowano pismo do pracodawców, gdyż 
uznano za celowe przekazanie informacji 
o wypadku do przedsiębiorców, 
prowadzących działalność gospodarczą 
w sektorze przetwórstwa odpadów. 
W piśmie przedstawiono opis okoliczności 
i przyczyny ciężkiego wypadku przy pracy, 
który wydarzył się przy eksploatacji 
maszyny belującej PACOMAT V-65 C BH 
30.27.  
Wśród pism informacyjno-prewencyjnych 
skierowanych do pracodawców 
przygotowano i wysłano pisemne 
zaproszenia do udziału w szkoleniach 
realizowanych: w ramach programów 
prewencyjnych, w ramach obchodów 
Światowego Dnia Bezpieczeństwa 
i Ochrony Zdrowia w Pracy oraz na 
uroczystą Galę podsumowującą programy 
i konkursy realizowane przez Okręgowy 
Inspektorat Pracy w Szczecinie. 
 
Pisma informacyjno-prewencyjne 
kierowane do organizacji pracodawców, 
organizacji związkowych, organów 

administracji państwowej i samorządu, 
stowarzyszeń i organizacji branżowych 
oraz innych podmiotów. 
Po zakończeniu kontroli inspektorzy pracy 
przesłali 523 pisma informacyjne do 
różnych organizacji i instytucji. Pisma 
w zależności od zagadnień w nich 
poruszanych oraz instytucji, do której były 
kierowane, zawierały informacje zgodne 
z ich właściwością rzeczową. W większości 
w pismach podawane były informacje 
dotyczące nieprzestrzegania określonych 
przepisów i o nieprawidłowościach 
stwierdzonych podczas prowadzonych 
czynności kontrolnych.  
Pisma dotyczące niżej wymienionych 
zagadnień wysłano do: 
• związków zawodowych – 196 pism, 

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

• społecznej inspekcji pracy – 27 pism 
z informacjami o wynikach 
przeprowadzonych kontroli, najczęściej 
wynikających z wniosków społecznych 
inspektorów pracy; 

• Państwowej Inspekcji Sanitarnej – 14 
pism, w których przekazane zostały 
informacje wskazujące na 
nieprawidłowości dotyczące: warunków 
sanitarnych, ujawnionych 
w kontrolowanych zakładach oraz 
informacje o braku lub niewłaściwym 
oznakowaniu opakowań z substancjami 
i mieszaninami substancji chemicznych 
niebezpiecznych;  

• Inspekcji Ochrony Środowiska – 
2 pisma dotyczące współpracy 
w eliminacji zagrożeń w branży 
paliwowej i w przemyśle chemicznym 
(związane z planowaniem kontroli 
prowadzonych wspólne z Państwową 
Strażą Pożarną, Wojewódzkim 
Inspektoratem Ochrony Środowiska); 

• Urzędu Celnego – 1 pismo dotyczące 
informacji o i wykonywaniu pracy na 
rzecz firmy zajmującej się grami 
hazardowymi i zakładami; 

• Urzędu Skarbowego – 21 pism 
z informacjami o nieprawidłowościach 
w zakresie odprowadzania zaliczek na 
podatek dochodowy z tytułu 
wypłaconego wynagrodzenia; 
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• Państwowego Nadzoru Budowlanego 
– 11 pism dotyczących, m.in. informacji 
o nieczytelnej tablicy informacyjnej na 
budowie, nieprawidłowo wykonanej 
instalacji odprowadzającej wody 
opadowe, o braku ważnych przeglądów 
technicznych obiektów budowlanych, 
o braku dokumentacji technicznej 
użytkowanych obiektów oraz poważnych 
uszkodzeniach na zewnątrz i wewnątrz 
budynków; 

• Urzędu Dozoru Technicznego – 73 
pisma z informacjami dotyczącymi 
uchybień stwierdzonych podczas 
kontroli, które dotyczyły w zdecydowanej 
większości użytkowania różnego rodzaju 
urządzeń bez aktualnych decyzji 
dopuszczających do eksploatacji oraz 
nie zapewnienia prawidłowej eksploatacji 
urządzeń technicznych podlegających 
dozorowi technicznemu; 

• Urzędu Górniczego – 1 pismo 
informujące o nieprawidłowościach 
związanych z eksploatacją przejezdnego 
transportera taśmowego oraz braku 
okresowych i codziennych kontroli 
maszyn i urządzeń eksploatowanych na 
terenie zakładu górniczego; 

• Transportowego Dozoru 
Technicznego – 1 pismo dotyczące 
braku decyzji zezwalającej na 
eksploatację żurawia przenośnego 
o napędzie hydraulicznym; 

• Urzędu Transportu Kolejowego – 
4 pisma zawierające, m.in. informacje na 
temat braku regulaminu pracy bocznicy 
kolejowej, braku świadectwa 
bezpieczeństwa dla bocznicy, braku 
dokumentacji technicznej dotyczącej 
torów, rozjazdów, urządzeń infrastruktury 
na bocznicy, dopuszczenia do 
eksploatacji pojazdów kolejowych; 

• Urzędu Rejestracji Leków i Produktów 
Biobójczych – 1 pismo informujące o 
problemach dotyczących obowiązku 
zgłaszania produktu - podchlorynu sodu, 
stosowanego w instalacjach uzdatniania 
wody; 

• Prokuratury – 12 pism związanych 
z kontrolą w związku z naruszaniem 
przez pracodawcę prawa pracy, 
naruszaniem uprawnień pracowników, 
zatrudnianiem osób na „odnawialne” 
umowy cywilnoprawne noszące 
znamiona stosunku pracy; 

• Policji – 17 pism – informacje dla 
organów ścigania, m.in. o podmiotach 
świadczących pracę bez zarejestrowania 
działalności gospodarczej, naruszeniach 
legalności zatrudnienia i przepisów 
prawa pracy, dotyczące ustalania 
miejsca prowadzenia działalności 
gospodarczej, ustalenia nazwy 
substancji chemicznej, która 
spowodowała wypadek przy pracy; 

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

• Straży Granicznej – 4 pisma, w tym 
3 z informacjami dotyczącymi wyników 
przeprowadzonej kontroli w firmie 
zatrudniającej obcokrajowców spoza Unii 
Europejskiej i jedno pismo dotyczące 
nieprawidłowości w zatrudnieniu 
pracowników przez armatora statku; 

• organów władzy wykonawczej - 
1 pismo wystosowane do Kuratorium 
Oświaty w Szczecinie dotyczące 
zatrudnienia pracownika młodocianego 
spoza Unii Europejskiej, który podlegał 
obowiązkowi szkolnemu; 

• Marszałka Województwa 
Zachodniopomorskiego – 1 pismo do 
wykorzystania służbowego, z informacją 
o działaniu agencji zatrudnienia bez 
wymaganego certyfikatu; 

• samorządów terytorialnych – 59 pism 
– m.in. informacje o postanowieniach 
dotyczących warunków bezpieczeństwa 
i higieny pracy na stanowiskach pracy 
zorganizowanych dla osób 
niepełnosprawnych, o osobach 
widniejących w rejestrze osób 
bezrobotnych, które podjęły pracę 
zarobkową; 

• Wojewódzkiego Urzędu Pracy – 
1 pismo – informujące, iż dokumentacja 
dotycząca kontrolowanej firmy znajduje 
się na terenie innej właściwości 
miejscowej; 

• Powiatowych Urzędów Pracy – 6 pism 
dotyczących kontroli w związku 
z podejrzeniem podjęcia pracy 
zarobkowej przez osobę zarejestrowaną 
w Urzędzie Pracy;  

• Zakład Ubezpieczeń Społecznych – 42 
pisma z informacjami dotyczącymi 
nieodprowadzania składek na 
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ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne 
z tytułu wypłacanych wynagrodzeń oraz 
wskazujących na nieprawidłowości przy 
sporządzaniu deklaracji ZUS-IWA; 

• Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny 
Pracy – 6 pism, w których podano do 
właściwości rzeczowej informacje 
o nieprawidłowościach w zakresie 
przeprowadzania badań 
profilaktycznych, w tym o wykonywaniu 
badań przez lekarzy, którzy nie widnieją 
w rejestrze; 

• i innych instytucji - 14 pism, które 
dotyczyły m.in. informacji o braku 
przepustek uprawniających do 
przebywania pracowników wykonujących 
wycinkę drzew na terenie kolejowym (do 
Komendy Regionalnej Straży Ochrony 
Kolei w Szczecinie); informujących 
o braku dzienników pokładowych 
i żeglarskich książeczek pracy, 
niewystarczającym i niezgodnym 
z przepisami składzie załogi statku 
pasażerskiego (do Urzędu Żeglugi 
Śródlądowej). 

W ramach realizacji programów 
prewencyjnych przesłano również pisma do 
9 organizacji pracodawców (Północny 
Związek Pracodawców, Buisness Center 
Club, Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej 
Przedsiębiorczości, Północna Izba 
Gospodarcza, Zachodniopomorski Klaster 
Budowlany, Związek Pracodawców 
Pomorza Zachodniego, 
Zachodniopomorska Izba Rzemiosła 
i Przedsiębiorczości, Koszalińska Izba 
Przemysłowo-Handlowa, 
Zachodniopomorski Oddział Polskiego 
Stowarzyszenia Dekarzy) oraz 9 organizacji 
związkowych, 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, KSZZ „Solidarność 
80” Zarząd Regionu Pomorza Zachodniego, 
OPZZ Województwa Zachodniopomor-
skiego, Zachodniopomorski Zarząd 
Wolnego Związku Zawodowego 
„Solidarność - Oświata”, Związek 

Zawodowy „Budowlani” Okręg 
Zachodniopomorski). 
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Wyniki działalności kontrolno nadzorczej 
w zakresie prawa pracy w roku 2014 
wskazują na utrzymywanie się szeregu 
negatywnych zjawisk dotyczących 
niewypłacania lub nieterminowego 
wypłacania wynagrodzeń za pracę, 
naruszania przepisów o czasie pracy, 
naruszania przepisów dotyczących 
zatrudniania obywateli polskich 
i cudzoziemców. Znaczny odsetek 
nieprawidłowości obejmował podstawowe 
zagadnienia bezpieczeństwa i higieny 
pracy, w tym niewłaściwą organizację 
stanowiska pracy, niewłaściwą technologię 
i procedury przy wykonywaniu prac 
niebezpiecznych, eksploatację maszyn 
i urządzeń technicznych niedostosowanych 
do minimalnych wymagań bezpieczeństwa, 
brak lub niepełną ocenę ryzyka 
zawodowego, a także niewłaściwe 
przygotowanie pracowników, tj. brak 
profilaktycznych badań lekarskich, 
kwalifikacji do obsługi maszyn i urządzeń 
oraz szkoleń z zakresu bhp. 
Działania kontrolno nadzorcze, podobnie 
jak w latach poprzednich, ukierunkowane 
były na branże szczególnie niebezpieczne 
oraz grupy podmiotów - przedsiębiorców 
i pracodawców, wśród których stwierdzano 
od lat stosunkowo najwięcej 
nieprawidłowości. Kontrole wykazały istotne 
problemy w zakładach, a przyczyny 
skutkujące nieprzestrzeganiem prawa 
w niektórych aspektach powodowały 
kształtowanie się patologii. 
Istotnym elementem warunkującym zakres 
kontroli jest ilość i tematyka wpływających 
do Okręgowego Inspektoratu Pracy 
w Szczecinie skarg pracowniczych. 
W 2014 roku wpłynęło 1 930 skarg, o 207 
mniej w stosunku do 2013 roku. Badając 
zagadnienia zgłoszone w skargach, 
przeprowadzono 1 167 kontroli (33 % ogółu 
kontroli). Od kilku lat najwięcej skarg 
dotyczy niewypłacenia lub bezpodstawnego 
obniżenia wynagrodzenia za pracę i innych 
świadczeń związanych ze stosunkiem 
pracy. W roku 2014 problem ten 
podnoszono w 50% wniesionych skarg 
(971). 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 (767 
skarg), naruszenie przepisów o czasie 

pracy (215 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 (65 
skarg). Znaczny odsetek (529 skarg) 
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.  
Ustawą z dnia 12 lipca 2013 r. o zmianie 
ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy 
o związkach zawodowych wprowadzającą 
zmiany w dziale VI Kodeksu pracy, 
a w szczególności możliwość wydłużenia 
okresu rozliczeniowego czasu pracy do 12 
miesięcy, znacznie zmniejszono ochronną 
funkcję przepisów o czasie pracy 
w stosunku do wszystkich pracowników, 
a niemal całkowicie zniesiono ochronę 
pracowników zatrudnionych na czas 
krótszy, niż 12 miesięcy. W świetle 
obowiązujących przepisów, pracownik 
zatrudniony przez czas określony np. przez 
7, czy 8 miesięcy u pracodawcy 
stosującego 12 miesięczny okres 
rozliczeniowy, może być zatrudniany – 
przez 7 dni w tygodniu, tj. codziennie, po 
8 godzin, w dodatku na zmiany, w tym 
w porze nocnej, w warunkach szkodliwych 
dla zdrowia i pod warunkiem zapewnienia 
mu -raz na 4 tygodnie, niedzieli wolnej od 
pracy. W stosunku do niego nie będą 
naruszone żadne przepisy o czasie pracy. 
Biorąc pod uwagę aspekt cywilizacyjny 
rozwiązań prawnych, w tym 
dotychczasowych regulacji mających 
odniesienie do „okresu rozliczeniowego”, 
w przypadku 5 dniowego tygodnia pracy, 
maksymalnego tygodniowego czasu pracy 
wraz z godzinami nadliczbowymi, 
średniotygodniowej normy czasu pracy, 
należy uznać obecne rozwiązania, jako 
„krok wstecz”. Ustawodawca określił, co 
prawda przesłanki do wydłużenia okresów 
rozliczeniowych do 12 miesięcy, ale uczynił 
to na tyle ogólnie, że w praktyce nie ma 
możliwości uznania wydłużenia okresu 
rozliczeniowego za bezzasadne, w żadnym 
przypadku. 
Prowadzone od lat kontrole w zakresie 
czasu pracy wskazują, że nieprowadzenie 
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przez pracodawców ewidencji czasu pracy 
lub jej prowadzenie w sposób nierzetelny 
przybrało rozmiary patologii. Świadomość 
pracodawców, że brak rzetelnie 
prowadzonej ewidencji czasu pracy utrudnia 
pracownikom dochodzenie roszczeń z tytułu 
wynagrodzeń za pracę, np. w godzinach 
nadliczbowych, skutkuje świadomym 
i celowym naruszaniem przepisów w tym 
zakresie. 
Zwiększający się zakres stosowania 
w stosunkach pracy umów cywilnoprawnych 
skutkuje również zwiększeniem zakresu 
patologii w tym obszarze. Osoby 
zatrudnione w ramach umów 
cywilnoprawnych często skupione są 
wyłącznie na stronie ekonomicznej 
zatrudnienia, a zdecydowanie mniejszą 
wagę przykładają do rodzaju zawartej 
umowy.  
W czasie czynności kontrolnych inspektorzy 
pracy często spotykają się z całkowitym 
brakiem zainteresowania ze strony osób 
świadczących pracę w ramach umów 
cywilnoprawnych jakimkolwiek działaniem 
inspektora pracy, zmierzającym do 
ewentualnego przekształcenia ich 
zatrudnienia w umowę o pracę. Aprobata 
zatrudnienia w ramach umowy 
cywilnoprawnej zazwyczaj kończy się 
z momentem rozwiązania umowy, bądź 
problemami związanymi z nieterminowością 
wypłaty wynagrodzenia za wykonaną pracę. 
Brak jednoznacznych, łatwych do 
odróżnienia kryteriów zatrudnienia sprawia, 
że przepisy Kodeksu cywilnego są często 
naginane do zatrudnienia noszącego 
znamiona zatrudnienia pracowniczego. 
Kontrole z zakresu przestrzegania 
przepisów prawa pracy w zakresie 
naliczania i wypłaty wynagrodzeń oraz 
innych świadczeń ze stosunku pracy 
wskazują, że zarówno stwierdzane 
nieprawidłowości, jak i przyczyny ich 
występowania powtarzają się na przestrzeni 
ostatnich lat. Wyraźna zmiana dotyczy tego, 
że brak środków finansowych, jako 
przyczyna stwierdzanych nieprawidłowości 
była wskazywana przez pracodawców 
niezwykle rzadko. Na pierwszym miejscu 
wśród przyczyn, przez nich wskazywanych 
znalazła się zdecydowanie nieznajomość 
przepisów. Brak środków finansowych był 
wskazywany wyłącznie, jako przyczyna i to 
nie najważniejsza, nieterminowego 

niewypłacenia wynagrodzenia za pracę. 
Nieznajomość przepisów była natomiast 
wskazywana, jako główna przyczyna 
stwierdzanych nieprawidłowości 
w zdecydowanej większości obejmowanych 
kontrolą zagadnień. Jest to tym bardziej 
zaskakujące, że systematycznie wzrasta 
liczba podejmowanych działań 
szkoleniowych i informacyjno-
prewencyjnych organizowanych dla 
pracodawców przez Państwową Inspekcję 
Pracy, która powinna powodować wzrost 
świadomości prawnej. Wyjaśnieniem może 
być czynnik osobowy, który z jednej strony 
tworzy największą wartość dodaną 
w zakładzie pracy, ale z drugiej strony 
stanowi jedno z największych ryzyk 
działalności prowadzonej przez 
pracodawcę. Błędy wykryte podczas 
kontroli, związane z nieodpowiednim 
doborem profesjonalnie przygotowanych 
służb, ale, jak przekonywali kontrolowani, 
wynikające z nieznajomości przez 
pracowników tych służb często 
zmieniających się i skomplikowanych 
przepisów polegały, m.in. na stosowaniu 
nieprawidłowych metod liczenia, zaniżaniu 
należnych świadczeń, czy – co trudniej 
obronić argumentem nieznajomości prawa - 
oczywistych pomyłkach rachunkowych. 
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 z działów kadr 
i księgowości, odpowiedzialne za powyższy 
stan, zgłaszały inspektorom pracy, że 
spowodowane jest to, m.in. ograniczeniem 
przez pracodawców funduszy finansowych 
na szkolenia, czy zakup fachowej literatury. 
Część kontroli dostarczała jednakże 
argumentów na poparcie tezy, że 
nieznajomość prawa była jedynie oficjalnym 
powodem wskazywanym przez 
przedstawicieli kontrolowanych podmiotów, 
który miał ukryć przyczyny rzeczywiste. Były 
one nacechowane nie tyle brakiem 
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świadomości prawnej, co negatywnie 
zabarwioną intencją pracodawców, 
celowego obchodzenia powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa pracy. 
Rozwiązaniem tej sytuacji powinna być 
z jednej strony - dalsza systematyczna 
działalność informacyjno-prewencyjna 
prowadzona przez organy kontroli, ale 
również konsekwentne stosowanie środków 
prawnych oraz sankcji, odpowiednich do 
stopnia naruszenia prawa. 
Stwierdzone w 2014 roku, nieprawidłowości 
w zakresie legalności zatrudniania 
obywateli polskich nie odbiegają znacząco 
od tych, które stwierdzane były przez 
inspektorów pracy w latach ubiegłych. 
Natomiast w roku 2014 zwiększyła się 
liczba ujawnionych przypadków 
prowadzenia nierejestrowanej działalności. 
Stwierdzono 5 przypadków prowadzenia 
działalności bez wymaganego wpisu oraz 
8 uchybień dotyczących wpisów, 
polegających głównie na nie podawaniu 
faktycznego miejsca wykonywania 
działalności. Należy dodać, że przepisy 
regulujące prowadzenie działalności 
gospodarczej są na tyle płynne, że dają 
dużą swobodę ich interpretacji i stosowania 
wg potrzeb, a mimo tego są naruszane.  
W zakresie legalności zatrudnienia, 
podobnie jak w latach poprzednich 
stwierdzano, m.in.: nie potwierdzanie 
zawartej umowy o pracę na piśmie, 
zawieranie umów cywilnoprawnych w 
warunkach, w których powinny być zawarte 
umowy o pracę, nie zgłaszanie, bądź 
nieterminowe zgłaszanie osób 
zatrudnianych do ubezpieczenia 
społecznego oraz nie opłacanie składek na 
Fundusz Pracy. Skala nieprawidłowości 
w przypadku opisanych wyżej zjawisk na 
przestrzeni ostatnich lat ulegała wahaniom.  
Kontroli zgodności zastosowania umów 
cywilnoprawnych z charakterem 
świadczonej pracy w roku 2014 poddano 
ponad 2200 osób. W odniesieniu do 73 
stwierdzono zawarcie umów 
cywilnoprawnych w warunkach, w których 
powinna zostać zawarta umowa o pracę. 
W odniesieniu do 47 osób 
przekwalifikowanie cywilnoprawnej umowy 
zlecenia w umowę o pracę nastąpiło już 
w trakcie prowadzenia czynności 
kontrolnych. W 5 przypadkach skierowano 
sprawy na drogę postepowania sądowego. 

W jednej sprawie zapadło rozstrzygniecie 
skutkujące ustaleniem istnienia stosunku 
pracy.  
Nielegalne zatrudnienie jest zjawiskiem 
różnorodnym i złożonym. Przyczyn 
generujących zjawisko nielegalnego 
zatrudnienia jest wiele, nie da się ich 
wszystkich sklasyfikować, czy 
zdiagnozować. Tym samym efekty 
podejmowanych działań przez inspektorów 
pracy mogą być różne, w zależności od 
specyfiki podmiotu kontrolowanego, liczby 
osób zatrudnionych, sytuacji gospodarczej 
danego regionu itd. Szereg czynników 
może wpływać na ostateczne dane 
liczbowe uzyskiwane na koniec danego 
roku. Inspektorzy pracy podejmowali i będą 
nadal podejmować próby zmniejszenia 
zjawiska szarej strefy w skali swojego 
regionu, niemniej zmniejszenie skali 
zjawiska nielegalnego zatrudnienia, w skali 
kraju, powinno mieć swoje źródło 
w zmianach legislacyjnych. Nawet 
najsprawniej działające organy kontroli, 
wyposażone w najlepsze narzędzia 
kontrolne nie będą w stanie zmniejszyć 
szarej strefy bez zmian legislacyjnych. 
Nowoczesne państwo, powinno mieć na 
względzie tworzenie prawa, które nie będzie 
zachęcało obywateli do „obchodzenia” 
obowiązujących przepisów, ale będzie 
wzmacniało w obywatelu poczucie, że warto 
jest być uczciwym. Dopóki w Polsce nie 
zostanie stworzony prosty system jasnych 
i zrozumiałych dla przeciętnego odbiorcy, 
norm prawnych, dopóty problem związany 
z nielegalnym zatrudnianiem będzie 
narastał.  
W związku z zakresem stwierdzanych 
naruszeń prawa w zakresie legalności 
zatrudniania wskazanym byłoby w skali 
kraju: 
- ujednolicenie zasad zatrudniania, 

poprzez wprowadzenie uniwersalnych 
standardów, tj. każda osoba 
podejmująca zatrudnienie - niezależnie 
od podstawy prawnej zatrudnienia, 
powinna mieć gwarancje minimalnych 
warunków zatrudnienia, m.in. prawo do 
minimalnego wynagrodzenia, prawo do 
urlopu oraz prawo do ubezpieczenia; 

- skrócenie 7 dniowego terminu - na 
zarejestrowanie pracownika i innej osoby 
wykonującej pracę zarobkową- do 
ubezpieczenia społecznego; 
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- zobligowanie ustawowe podmiotów, 
zatrudniających osoby do 26 roku życia, 
do udokumentowania faktu posiadania 
przez te osoby statusu ucznia czy 
studenta. Obecnie nie ma przepisów, 
które nakładałyby jakikolwiek obowiązek 
w tym zakresie na pracodawcę. Ustaleń 
dokonuje inspektor często dzwoniąc do 
szkół lub na uczelnię, w celu ustalenia 
stanu faktycznego. Zdarzają się 
przypadki, że studenci tracą swój status, 
np. rezygnują ze studiów, a w dalszym 
ciągu korzystają z legitymacji 
studenckich, które już utraciły ważność;  

- zobligowanie przedsiębiorców do 
zawierania z pracownikami w wieku 16-
18 lat umów o pracę, z jednoczesnym 
zwolnieniem przedsiębiorców 
z obowiązku opłacania składek. 
Pracownik będzie objęty gwarancjami 
kodeksowymi i ochroną, jaką dają 
przepisy prawa pracy, a pracodawca 
zyska na zwolnieniach z tytułu 
ubezpieczenia;  

- konieczna jest inicjatywa ustawodawcza, 
wprowadzająca zasadę domniemania 
stosunku pracy z przeniesieniem ciężaru 
dowodzenia na pracodawcę. 
W zasadniczy sposób zmieniłoby to 
pozycję pracownika w procesie 
o ustalenie istnienia stosunku pracy 
i w konsekwencji przyczyniłoby się do 
poważnego traktowania art. 22 kodeksu 
pracy, który jest przepisem zasadniczym 
z punktu widzenia przepisów prawa 
pracy. 

Kontrole prowadzone w roku 2014 
w podmiotach, w których pracę wykonywali 
cudzoziemcy nadal wykazują nieznajomość 
przepisów dotyczących legalnej pracy 
i pobytu cudzoziemców, pomimo działań 
informacyjnych prowadzonych przez 
Państwową Inspekcję Pracy oraz Straż 
Graniczną. W kontrolowanych podmiotach, 
wśród cudzoziemców dominowali, tak w jak 
latach ubiegłych, obywatele Ukrainy. 
Zdecydowana większość z nich pracowała 
na podstawie oświadczeń o zamiarze 
powierzenia wykonywania pracy, 
rejestrowanych w powiatowych urzędach 
pracy. W związku ze zmianą ustawy 
o cudzoziemcach, obowiązującą od 1 maja 
2014 r w drugiej połowie roku pracodawcy 
kierowali wiele pytań do Inspektoratu. Pytali 
szczególnie o zmiany w decyzjach, 

wydawanych na podstawie nowych 
regulacji. W miejsce, bowiem uprzednio 
obowiązującej regulacji, zgodnie z którą 
pracodawca/podmiot powierzający pracę 
występował do wojewody o wydanie 
zezwolenia lub jego przedłużenie 
wprowadzono nową regulację. To 
cudzoziemiec, w sytuacji ubiegania się 
o jednolitą decyzję zezwalającą na pobyt 
i pracę, jest zobligowany o nią wystąpić, 
realizując wszystkie obowiązki wynikające 
z aktualnych przepisów ustawy 
o cudzoziemcach i ustawy o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 
Stanowi to istotną odmianę, gdyż 
dotychczas zawsze stroną postępowania 
administracyjnego o wydanie zezwolenia na 
pracę był pracodawca lub podmiot 
powierzający pracę na innej podstawie, niż 
stosunek pracy, a nie cudzoziemiec. Ta 
procedura została utrzymana wyłącznie do 
czasu zakończenia obowiązywania 
zezwoleń wydanych przed dniem 1 maja 
2014 r. Wielu pracodawców, zwracających 
się z prośbą o pomoc do inspektora pracy 
wskazywało ponadto, iż pracownicy Urzędu 
Wojewódzkiego wymagają przy 
występowaniu o wydanie jednolitego 
zezwolenia na pobyt i pracę okazania 
podpisanych przez strony umów o pracę ze 
wskazaniem przyszłego terminu podjęcia 
pracy, często dość odległego (np. dla 
grudnia 2014 r. umowy o pracę miały 
rozpoczynać się w lutym 2015 r.), przy 
czym pracodawcy wcale nie mieli pewności, 
iż zostanie przez Wojewodę podjęta 
pozytywna decyzja w sprawie zezwolenia 
na pobyt i pracę cudzoziemca. Pracodawcy, 
jak i przedsiębiorcy, podnosząc argument 
wysokości kosztów pracy wspominali, że 
obie strony, tj. podmiot zatrudniający 
i cudzoziemiec, coraz częściej decydowały 
się na umowy cywilnoprawne, w tym 
w szczególności umowy o dzieło. 
Tłumaczyli, że cudzoziemcom zależy 
zawsze na jak największym zarobku, a nie 
na świadczeniach z tytułu ubezpieczenia 
społecznego. W opinii inspektorów pracy 
skutkiem takiego postępowania jest 
narażanie cudzoziemców na brak 
możliwości egzekwowania przez nich 
wynagrodzeń należnych za pracę. Ma to 
szczególne znaczenie nie tylko w sprawach 
spornych, ale w głównej mierze 
w przypadku zdarzeń wypadkowych. 
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Pozbawia cudzoziemców świadczeń 
z ubezpieczenia społecznego i uniemożliwia 
z korzystania z systemu ochrony zdrowia 
w Polsce. 
Analiza rozpatrywanych wniosków 
o wydanie postanowień w sprawie 
przystosowania stanowisk pracy do potrzeb 
osoby niepełnosprawnej lub spełnienia 
warunków bezpieczeństwa i higieny pracy 
na refundowanych stanowiskach pracy 
wykazała, że podobnie, jak w latach 
poprzednich wszystkie wnioski kierowane 
były w oparciu o art. 26e ust. 5 ustawy 
o rehabilitacji. Świadczy to o tym, że 
pracodawcy nadal nie byli zainteresowani 
zwrotem kosztów związanych 
z dostosowywaniem stanowisk pracy do 
potrzeb osób niepełnosprawnych, a raczej 
zwrotem kosztów związanych 
z wyposażeniem nowych stanowisk pracy. 
W tym zakresie kupowano materiały 
i sprzęty, które służą, bądź w przyszłości 
będą służyły wszystkim pracownikom. Na 
ww. stanowiskach zatrudniane były osoby 
niepełnosprawne, dla których przeważnie 
nie było wymagane dodatkowe 
przystosowanie w związku ze stopniem 
i rodzajem niepełnosprawności.  
W zakładach pracy chronionej w roku 2014 
stwierdzono pogorszenie stanu 
technicznego obiektów oraz niewłaściwy 
stan techniczny maszyn i urządzeń, 
wpływający na bezpieczeństwo. W związku 
ze zmianą w lipcu 2014 r przepisów 
o czasie pracy osób niepełnosprawnych, tj. 
ponownym skróceniem czasu pracy do 
7 godzin na dobę i 35 godzin na tydzień dla 
osób o znacznym i umiarkowanym stopniu 
niepełnosprawności, w większości zakładów 
nadal osoby niepełnosprawne zatrudniane 
są po 8 godzin na dobę i 40 godzin 
w tygodniu. We wszystkich przypadkach 
przedkładane są inspektorom pracy wnioski 
pracowników o zatrudnienie w wyższym 
wymiarze i zgoda lekarza. Wynika to 
prawdopodobnie z faktu, że przez ok. 3 lata 
obowiązywania poprzedniej regulacji 
pracownicy niepełnosprawni świadczyli 
pracę przez 8 godzin na dobę, a w tym 
czasie tylko w niektórych przypadkach 
lekarze wnosili o skrócenie czasu pracy. 
W wyniku przywrócenia poprzedniego stanu 
prawnego lekarze wydają zaświadczenia, 
w których orzekają o możliwości 
wykonywania przez pracowników 

niepełnosprawnych pracy w wymiarze 
8 godzin.  
Pracodawcy z zakładów pracy chronionej 
świadczący usługi z zakresu ochrony 
mienia i sprzątania, zatrudniają często 
znaczną liczbę pracowników w wielu 
województwach. Obowiązki wynikające 
z otrzymania statusu zakładu pracy 
chronionej zobowiązują pracodawców do 
zapewnienia bezpiecznych i higienicznych 
warunków pracy tylko w obiektach 
i pomieszczeniach użytkowanych przez 
pracodawcę. Przeważnie są to siedziby 
pracodawcy i siedziby oddziałów, w których 
zatrudnionych jest kilka – kilkanaście osób. 
Pozostali pracownicy pracę świadczą 
przeważnie na terenie obiektów 
zleceniodawców usług, gdzie warunki pracy 
są znacznie gorsze. W zakładach 
świadczących usługi z zakresu ochrony 
mienia i utrzymania czystości zatrudniane 
są osoby niepełnosprawne, które ze 
względu na stan zdrowia, według 
posiadanych orzeczeń są niezdolne do 
pracy, albo zdolne do pracy jedynie 
w warunkach pracy chronionej lub 
wymagające pomocy innych osób w celu 
pełnienia ról społecznych. Należy dodać, że 
w trakcie wykonywania pracy 
niejednokrotnie zdane są tylko na siebie, ze 
względu na jednoosobowe służby. Ponadto 
charakter pracy sprawia, że często muszą 
to być osoby sprawne ruchowo lub 
posiadające w tym zakresie niewielkie 
ograniczenia. Problem pojawia się 
zwłaszcza w sytuacjach, w których już 
zatrudniona osoba posiadająca orzeczenie 
o niepełnosprawności spowodowanej 
stanem narządów ruchu jest przenoszona 
z obiektu, w którym ochrona polegała 
przede wszystkim na przebywaniu 
w jednym pomieszczeniu –portierni, do 
obiektu wymagającego obchodów terenu. 
Drugi problem dotyczy czasu pracy. 
Wprawdzie zgodnie z przepisami prawa, 
czas pracy osób niepełnosprawnych 
zatrudnionych w ochronie mienia nie 
podlega skróceniu, a nawet może być 
wydłużony do 24 godzin/dobę, jednakże 
drugą przesłanką powinna być ochrona 
zdrowia. W sytuacji, w której osoby 
niepełnosprawne pracowały tylko w dzień 
i przenoszone są na obiekty chronione 
całodobowo, bądź gdy występuje 
konieczność pełnienia 24-godzinnych służb 
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może to powodować pogorszenie stanu 
zdrowia, w tym pogłębienie istniejącej 
niepełnosprawności. Rodzi to także 
wnoszenie skarg o naruszenie przepisów 
prawa przez pracodawców. Brak 
znajomości obiektów, w których świadczą 
pracę pracownicy, przez lekarzy 
przeprowadzających badania profilaktyczne 
sprawia, że lekarze nie wskazują żadnych 
ograniczeń i przeciwwskazań do 
zatrudnienia.  
Z ustaleń pokontrolnych, wynika, że 
sytuacja w budownictwie nie uległa 
wyraźnej poprawie. Świadczy o tym między 
innymi utrzymywanie się na większości 
budów nieprawidłowości w zakresie: braku 
wymaganych uprawnień kwalifikacyjnych do 
obsługi maszyn budowalnych i urządzeń 
poddozorowych, braku zabezpieczenia 
i oznakowania stref niebezpiecznych, braku 
prawidłowego zabezpieczenia wykopów, 
nieprawidłowej eksploatacji urządzeń 
i instalacji elektroenergetycznych, braku 
ochrony zbiorowej przed upadkiem 
pracowników z wysokości, braku 
bezpiecznych dojść do stanowisk pracy 
i klatek schodowych, nieużywania przez 
pracowników środków ochrony 
indywidualnej oraz użytkowania 
niekompletnych rusztowań budowlanych. 
Działania kontrolne i decyzje podejmowane 
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 
inspektorzy pracy nie odnotowali ani 
jednego pracownika młodocianego. Nie 
przyuczanie do zawodu pracowników 
młodocianych będzie generować 
negatywne skutki w przyszłości. Zjawisko to 
nasila się z każdym kolejnym rokiem. Brak 
wykwalifikowanych pracowników 
w budownictwie może w krótkim czasie stać 
się barierą dla rozwoju tej branży. 
Praprzyczyną nieprawidłowości na placach 
budów jest brak praktycznej 
odpowiedzialności inwestora za stan bhp. 
Niestety, zgodnie z polskim 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 
/ podwykonawców. Nałożenie obowiązku 
organizowania robót w sposób bezpieczny 
tylko na wykonawcę, nie przynosi 
należytego efektu, ponieważ w warunkach 
zaostrzającej się konkurencji wykonawcy 
dążą do oszczędności, najczęściej na 
bezpieczeństwie. Im słabszy jest 
ekonomicznie wykonawca, tym więcej 
oszczędza na bezpieczeństwie pracy. 
Skutkuje to brakiem istotnej poprawy 
warunków pracy. 
Analiza wyników kontroli przy demontażu 
materiałów zawierających azbest pozwala 
na stwierdzenie, że warunki pracy nadal 
odbiegają od przepisów bezpieczeństwa. 
Na skalę nieprawidłowości ujawnionych 
w toku kontroli miał wpływ znaczny odsetek 
firm dotychczas niekontrolowanych przy 
pracach z azbestem. W przypadku 
pracodawców kontrolowanych w latach 
ubiegłych, stwierdzono mniejszą liczbę 
uchybień. Pracodawcy i osoby kierujące 
pracownikami nie posiadają dostatecznej 
wiedzy, w szczególności o zasadach 
bezpieczeństwa dla ludzi i środowiska 
podczas kontaktu z azbestem. Krótki czas 
narażenia powoduje, że szkodliwość 
późniejszych następstw wnikania pyłu 
azbestowego do organizmu człowieka jest 
bagatelizowana. Przekłada się to na nie 
uwzględnianie w planach demontażu 
elementów zawierających azbest, m.in. 
środków ochrony zbiorowej, czy rodzaju 
i klas ochronności środków ochrony 
indywidualnej. Jedną z przyczyn 
występujących nieprawidłowości i zagrożeń 
jest brak zaangażowania inwestorów 
powierzających wykonywanie prac 
podmiotom zewnętrznym, w zapewnienia 
bezpieczeństwa środowisku naturalnemu, 
w tym mieszkańcom i pracownikom. Jeżeli 
nawet w procedurach przetargowych 
wskazano na obowiązek zgłoszenia 
zaplanowanych prac do Państwowej 
Inspekcji Pracy, to z obowiązku tego nie 
rozliczano firmy, która wygrała przetarg, 
a która zgłoszenia nie przesłała. 
Istotnym elementem bezpieczeństwa 
podczas wykonywania pracy jest 
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przygotowanie pracowników. W wielu 
przypadkach osoby dopuszczone do 
obsługi urządzeń nie posiadały 
zaświadczeń potwierdzających kwalifikacje. 
Dotyczyło to w szczególności maszyn 
i urządzeń budowlanych, wózków 
jezdniowych z napędem mechanicznym, 
czy sprzętu spawalniczego. W gospodarce 
leśnej dotyczyło to także sprzętu 
specjalistycznego do ścinki drzew oraz 
zrywki i wywozu drewna. Zdarzały się 
przypadki, gdy kontrolowany 
pracodawca/przedsiębiorca twierdził, że 
samodzielnie obsługuje maszynę, czy też 
sprzęt i nie dopuszcza pracowników do jego 
obsługi, przy czym sam również nie 
posiadał wymaganych prawem kwalifikacji. 
Wśród pracodawców małych i średnich 
stwierdzano dopuszczanie pracowników do 
pracy bez profilaktycznych badań 
lekarskich. Pracodawcy najczęściej 
tłumaczyli to koniecznością ograniczania 
kosztów, szczególnie przy dużej rotacji 
pracowników. Niepokojącym zjawiskiem jest 
brak umów zawieranych przez 
pracodawców z podstawowymi jednostkami 
medycyny pracy. Pracownik udaje się, do 
dowolnie wybranego – uprawnionego 
lekarza, który wydaje pracownikowi 
orzeczenie o braku przeciwwskazań do 
wykonywania pracy na określonym 
stanowisku, mimo niewskazania przez 
pracodawcę w skierowaniu czynników 
szkodliwych dla zdrowia i warunków 
uciążliwych. Lekarz nieznający zakładu nie 
posiada także wiedzy na temat specyfiki 
działalności, technologii i materiałów 
używanych w procesie pracy oraz 
warunków środowiska materialnego.  
Znaczna część nieprawidłowości dotyczy 
także szkolenia w dziedzinie 
bezpieczeństwa i higieny pracy, szczególnie 
w małych zakładach pracy. Nie zwraca się 
uwagi na terminowość odbywania szkoleń, 
wymaganą prawem różnorodność 
programów i poruszanych zagadnień. 
W celu obniżenia kosztów nie tylko 
szkolenia okresowe dla różnych grup 
pracowników są łączone. W jednym 
terminie, w tym samym czasie 
w szkoleniach uczestniczą zarówno 
pracownicy grupy robotniczej, jak 
i pracownicy nadzoru. Skutkuje to brakiem 
wiedzy i umiejętności bezpiecznego 
organizowania pracy przez brygadzistów, 

czy kierowników. Zdarzają się przypadki 
dopuszczania pracowników do prac 
szczególnie niebezpiecznych, np. na 
wysokości, w kontakcie z chemikaliami, 
w transporcie wewnątrzzakładowym, bez 
instruktażu wstępnego. Jakość 
prowadzonych szkoleń i przygotowanie 
pracownika do wykonywania pracy oraz 
możliwych sytuacji awaryjnych – 
niebezpiecznych, budzi poważne 
zastrzeżenia, co często jest potwierdzane 
przez inspektorów pracy podczas ustalania 
przyczyn wypadków przy pracy. Jedną 
z przyczyn jest zatrudnianie służb BHP na 
podstawie umów zlecenia. Osoby te do 
zakładów pracy przyjeżdżają bardzo rzadko 
tj. najczęściej w przypadku kontroli 
prowadzonych przez inspektorów pracy, 
albo po wypadku przy pracy. Nie analizują 
zagrożeń na stanowiskach pracy 
i technologii, opracowują programy szkoleń 
wyłącznie na podstawie programów 
standardowych. Stosunkowo rzadko i to 
najczęściej w małych firmach, występują 
przypadki przeprowadzania szkolenia 
wstępnego - instruktażu stanowiskowego 
przez osoby wykonujące zadania służby 
BHP, co narusza obowiązujące przepisy 
prawa. Stosunkowo rzadko występują 
również przypadki przeprowadzania 
szkolenia wstępnego - instruktażu ogólnego 
przez pracodawcę, który nie ma szkolenia 
dla pracodawców realizujących zadania 
służby BHP.  
Nieprawidłowości dotyczące oceny ryzyka 
zawodowego odnotowano głównie 
w małych i średnich zakładach, chociaż 
pracodawcy zaliczani do dużych pod 
względem liczby zatrudnionych nie uniknęli 
błędów, pomimo zatrudniania specjalistów 
w służbie BHP. 
Generalnie małe i średnie zakłady nie radzą 
sobie z prawidłową realizacją obowiązku 
dokonania oceny ryzyka zawodowego. 
U żadnego z kontrolowanych po raz 
pierwszy pracodawców inspektorzy pracy 
nie ocenili pozytywnie stanu przestrzegania 
obowiązujących w tym zakresie przepisów. 
W wielu zakładach pracy dokument 
potwierdzający dokonanie oceny ryzyka 
zawodowego nie odpowiada wymogom 
formalnym, w zakresie zamieszczenia 
w nim podstawowych informacji, 
w szczególności opisu ocenianego 
stanowiska pracy, w tym stosowanych 
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maszyn, narzędzi i materiałów, 
wykonywanych zadań, występujących na 
stanowisku niebezpiecznych, szkodliwych 
i uciążliwych czynników środowiska pracy, 
stosowanych środków ochrony zbiorowej 
i indywidualnej. Jeżeli już we wstępnej fazie 
zbierania i opisywania w dokumencie oceny 
ryzyka zawodowego informacji 
o stanowisku pracy inspektorzy pracy 
stwierdzali uchybienia, to działania 
podejmowane w kolejnych etapach były 
mało wartościowe. Świadczy to 
o niezrozumieniu istoty całego procesu 
oceny ryzyka. Niewiązanie wykonywanych 
na stanowisku pracy czynności 
z zagrożeniami oraz ich źródłami wpływa na 
nierzetelność dokonanej oceny ryzyka 
zawodowego i stwarza 
prawdopodobieństwo popełnienia błędów 
na etapie szacowania jego poziomu, 
w odniesieniu do poszczególnych zagrożeń. 
Uśrednienie poziomu ryzyka dla całego 
stanowiska pracy, brak ustalenia poziomu 
odrębnie dla każdego zagrożenia, powoduje 
zaniżenie faktycznego - wysokiego poziomu 
ryzyka dla wykonywanych w określony 
sposób prac. Nie eliminuje ryzyka 
wystąpienia zdarzenia potencjalnie 
wypadkowego, wypadku przy pracy lub 
schorzenia związanego z konkretną pracą, 
a wręcz przeciwnie, może doprowadzić do 
lekceważenia istotnych zagrożeń. 
Dokonanie oceny ryzyka zawodowego 
nadal w wielu zakładach jest postrzegane, 
jako działanie jednorazowe, sprowadzone 
do wypełnienia obowiązku prawnego. 
Dokument oceny ryzyka zawodowego nie 
jest traktowany, jako źródło wiedzy 
o rodzaju i charakterze występujących 
w zakładzie problemów i zagrożeń 
zawodowych dla pracowników. Pracodawcy 
nie traktują działań związanych z oceną 
ryzyka, jako procesu ciągłego, związanego 
w sposób bezpośredni z zarządzaniem 
ryzykiem, w celu utrzymania go na 
odpowiednim poziomie, a tym samym 
mającego za zadanie eliminację sytuacji 
niebezpiecznych. Stąd, przy wprowadzaniu 
zmian technicznych i organizacyjnych na 
stanowiskach pracy i w procesach 
technologicznych, analiza ryzyka 
zawodowego nie jest ponawiana. Nie jest 
także ponawiana przy pracach, przy których 
odnotowano zdarzenia wypadkowe, 
zwłaszcza w sytuacji, gdy do wystąpienia 

zdarzenia doprowadziła aktywizacja nowych 
zagrożeń, dotąd niezidentyfikowanych.  
Analiza wyników przeprowadzonych kontroli 
wskazuje, iż służba BHP w wielu 
przypadkach niedostatecznie realizowała 
swoje obowiązki, w szczególności tolerując 
występujące zagrożenia, co skutkowało 
wydaniem przez inspektorów pracy szeregu 
decyzji z rygorem natychmiastowej 
wykonalności oraz wstrzymania eksploatacji 
maszyn. Kontrole wykazały, że osoby 
realizujące zadania służby BHP w małym 
zakresie korzystały z uprawnień 
określonych w §3 rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 2 września 1997 r. 
w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny 
pracy. Tylko w 8 na 57 kontrolowanych 
zakładów, stwierdzono, co najmniej jedną 
formę korzystania przez osoby wykonujące 
zadania służby BHP z przysługujących im 
uprawnień. W porównaniu z rokiem 2013, 
gdy przypadki korzystania z uprawnień 
stwierdzono w 9 zakładach należy 
stwierdzić, iż poziom świadomości osób 
realizujących zadania służby BHP pozostaje 
na niezmienionym niskim poziomie. Zmiany 
będące następstwem rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 2 listopada 2004 roku, 
ustaliły końcowy termin podniesienia 
kwalifikacji zawodowych przez osoby 
wykonujące zadania służby BHP. W myśl 
powyższej regulacji, od 1.07.2013r. osoby 
spoza zakładu wykonujące zadania służby 
BHP nie legitymujące się, co najmniej 
ukończeniem studiów podyplomowych 
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, 
utraciły prawo do wykonywania zadań 
służby BHP, jako specjaliści spoza zakładu. 
Powyższa zmiana objęła również 
pracowników zatrudnionych przy innej 
pracy, którym powierza się wykonywanie 
zadań służby BHP. Wymagane jest od tych 
pracowników podwyższenie kwalifikacji, 
poprzez uzyskanie, co najmniej tytułu 
technika bhp. Przeprowadzone kontrole 
wykazały przypadki osób wykonujących 
zadania służby, pomimo braku aktualnie 
wymaganych kwalifikacji zawodowych. 
W wielu przypadkach, zwłaszcza przy 
tworzeniu się coraz to nowych uczelni, 
trudne jest jednoznaczne wskazanie, czy 
kierunek lub specjalność zapisana 
w dyplomie ukończenia uczelni są zgodne 
z rozporządzeniem. Przepisy nie określają 
jednoznacznie zakresu programowego 
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studiów podyplomowych w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Należy 
szczególnie zwrócić uwagę na fakt, iż studia 
podyplomowe organizowane są 
w większości przypadków przez szkoły 
humanistyczne, co budzi wątpliwości, co do 
rzeczywistej wiedzy technicznej i kwalifikacji 
nabytych przez absolwentów, w zakresie 
technicznego bezpieczeństwa pracy. 
Ponadto brak praktyki zawodowej 
w zakładach powoduje, że wiedza 
teoretyczna nie jest tożsama z praktycznymi 
umiejętnościami niezbędnymi do 
identyfikacji zagrożeń i problemów 
technicznego bezpieczeństwa pracy. 
Kontrole w roku 2014 wykazały w dalszym 
ciągu niezadowalający stan przestrzegania 
przepisów prawa w zakresie spełniania 
przez użytkowników maszyn i urządzeń 
wymagań minimalnych. Pomimo, że 
przepisy w tym zakresie obowiązują od 
2006 roku wielu pracodawców 
i przedsiębiorców użytkuje maszyny 
i urządzenia niespełniające wymagań 
minimalnych. Najwięcej nieprawidłowości 
dotyczyło braku osłon i zabezpieczeń przed 
dostępem do elementów będących w ruchu, 
a także braku lub nieskutecznych 
wyłączników krańcowych umożliwiających 
eksploatowanie maszyn i urządzeń przy 
zdjętych lub uniesionych osłonach, co 
zagrażało urazem dłoni i ciała pracowników. 
Podejmowane przez Państwową Inspekcję 
Pracy w zakresie maszyn działania 
kontrolno – nadzorcze skoordynowane są z 
działaniami prewencyjno – informacyjnymi. 
Działaniami kontrolno – nadzorczymi 
w zakresie spełniania wymagań 
minimalnych objęto maszyny do obróbki 
drewna różnych producentów, m.in. frezarki 
dolnowrzecionowe, czopiarki, pilarki 
wzdłużne, pilarki poprzeczne, piły taśmowe, 
strugarki grubościówki, strugarki 
wyrówniarki, strugarki czterostronne, 
szlifierki taśmowe do płaszczyzn. Na 48 
maszyn poddanych ocenie, tylko 
w odniesieniu do 2 maszyn nie stwierdzono 
braków i uchybień. Stwierdzono, że 11 
maszyn nie spełniało wymagań 
minimalnych w całości (23 %), a przy 35 
maszynach (73 %) stwierdzono różnego 
rodzaju uchybienia. 
Oceniając efekty finansowego 
oddziaływania składki wypadkowej na 
pracodawców należy stwierdzić, że 

w przypadku małych firm nie zawsze 
podwyższenie składki skutkuje poprawą 
bezpieczeństwa i organizacji pracy. 
W jednym z podmiotów, pracodawca 
wykonał wszystkie zalecenia wskazane 
w trakcie poprzednich kontroli i praktycznie 
nie stwierdzono nowych nieprawidłowości 
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Można, więc stwierdzić, że podniesienie 
składki wypadkowej wpłynęło w znacznym 
stopniu na poprawę warunków pracy. 
Skutkuje ono także bieżącym 
przestrzeganiem przez pracodawcę 
przepisów o bezpieczeństwie i higienie 
pracy. W drugiej firmie, działania 
pracodawcy ograniczyły się wyłącznie do 
wykonania decyzji nakazowych wydanych 
przez inspektora pracy. Nie stwierdzono 
wprawdzie bezpośrednich zagrożeń dla 
życia i zdrowia pracowników, jednakże 
pracodawca nie podejmował samodzielnych 
działań organizacyjnych, zmierzających do 
poprawy warunków pracy, np. wymiany 
mocno wyeksploatowanego parku 
maszynowego, czy innych inwestycji. 
Najgorzej było w firmie budowlanej. 
Podwyższenie składki nie wywołało 
zamierzonych efektów. Pracodawca nie 
podjął żadnych działań w celu poprawy 
warunków pracy. W czasie kontroli 
przeprowadzonej w roku 2014 stwierdzono 
szereg zagrożeń dla życia i zdrowia 
zatrudnionych pracowników, w tym 
bezpośrednie zagrożenia dla życia 
i zdrowia. Wynikały one z braku 
zabezpieczeń przed upadkiem osób 
z wysokości, niezabezpieczonych otworów 
w ścianach zewnętrznych wznoszonego 
budynku i w stropach oraz braku należytej 
ochrony przed porażeniem prądem 
elektrycznym dla używanych urządzeń 
i instalacji elektrycznych. Skutkowało to 
ponownym wnioskiem o podwyższenie 
składki wypadkowej o 100%, na kolejny rok 
składkowy. 
Ogólnie można ocenić, że podniesienie 
składki wypadkowej w stosunku do małych 
przedsiębiorców nie powoduje zwiększenia 
nakładów finansowych na zakup nowszych 
– bezpieczniejszych maszyn i urządzeń, czy 
środków ochrony. Nie powoduje także 
znaczących zmian organizacyjnych 
w zakresie nadzoru, poza prowadzeniem 
bieżącej kontroli stanu bhp w zakładzie. 
Jednakże wymusza na pracodawcach, co 
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istotne, osiąganie pewnych standardów 
bezpieczeństwa i ogranicza, co najmniej 
podstawowe zagrożenia, mające 
bezpośrednie przełożenie na wypadki przy 
pracy. 
 
Jednym z celów działalności Państwowej 
Inspekcji Pracy jest poprawa 
praworządności i stanu bezpieczeństwa 
w zakładach, poprzez ukierunkowane 
działania prewencyjne i informacyjne. 
Poprzez realizację szerokiego zakresu 
działań prewencyjno – informacyjnych udało 
się wpłynąć na zaangażowanie 
kierownictwa zakładów oraz pracowników 
w identyfikację zagrożeń zawodowych 
i wypadkowych, ocenę ryzyka, a także 
planowanie i wdrożenie działań 
zapobiegawczych. Pracodawcy, którzy 
wyrażają chęć uczestnictwa w programie 
prewencyjnym najpierw uczestniczą 
w bezpłatnych szkoleniach, następnie 
planują działania naprawcze, a później 
wdrażają środki profilaktyczne. Ocena tych 
działań i ich efektywności przeprowadzana 
jest podczas audytu kończącego program. 
W większości przypadków audyty 
zakończyły się w roku 2014 oceną 
pozytywną i wydaniem stosownego 
zaświadczenia. Najważniejszym efektem 
jest poprawa warunków pracy w zakładach. 
Jednakże nadal, mimo indywidualnych 
zaproszeń kierowanych do pracodawców, 
szczególnie rozpoczynających działalność, 
niewielki odsetek podmiotów zgłasza się do 
udziału w programach. 
Stwierdzane naruszenia przepisów prawa 
pracy, szczególnie w zakresie 
niewypłacania wynagrodzeń za pracę, 
naruszania przepisów o czasie pracy, 
występowania zagrożeń wypadkowych na 
budowach oraz w trakcie eksploatacji 
maszyn i urządzeń, skala naruszeń 

przepisów w zakresie nielegalnego 
zatrudniania wskazuje na konieczność:  
- podejmowania szeregu działań 

legislacyjnych dotyczących, m.in. 
domniemania istnienia stosunku pracy, 
zatrudniania osób poniżej 18 roku życia 
oraz eliminowania nieprecyzyjnych 
regulacji prawnych;  

- wpływania na świadomość pracodawców 
i przedsiębiorców w odniesieniu  do 
zagadnień związanych z realizowaniem 
podstawowych wymogów w zakresie 
badań lekarskich pracowników, szkoleń z 
zakresu bhp, zatrudniania służb BHP, 
oceny ryzyka zawodowego; 

- propagowanie i zachęcanie 
pracodawców i przedsiębiorców do 
wdrażania  systemów zarzadzania 
bezpieczeństwem, w celu faktycznego 
i skutecznego eliminowania zagrożeń 
w procesie pracy; 

- intensyfikacji i koncentrowania kontroli 
na obszarach i sektorach, w których 
stwierdzana jest największa ilość 
naruszeń prawa i patologii;  

- podejmowania szerokich akcji 
prewencyjno – informacyjnych, w tym we 
współpracy z mediami zarówno 
lokalnymi, jak i ogólnopolskimi, 
szczególnie w ramach formuły 
przekazywania „dobrych praktyk” oraz 
metod i narzędzi do osiągania poprawy 
stanu bezpieczeństwa w procesach 
produkcji i użytkowania maszyn 
i urządzeń; 

- aktywnego angażowania partnerów 
społecznych w akcje prewencyjno – 
informacyjne, przekazywania im wiedzy 
prawnej oraz wsparcia w trakcie 
sprawowania przez nich społecznego 
nadzoru nad warunkami pracy. 
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Załącznik nr 1 
 

Podstawowe dane statystyczne z działalności  
Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie w 2014 r. 

 
Informacje ogólne 

 

Lp. Wyszczególnienie Liczba 

1. Skontrolowane zakłady 3647 

2. Liczba pracujących w skontrolowanych zakładach 138453 

3. Liczba kontroli wykonanych 4106 

4. Liczba decyzji wydanych ogółem, w tym: 14134 

- płacowych 273 

- bhp, w tym: 13861 

 ujętych w nakazach na piśmie 9697 

 wpisanych do dziennika budowy 6 

 ustnych 4151 

- zakazu prac 7 

5. Liczba decyzji wstrzymania pracy 461 

6. Liczba pracowników, których dotyczyło wstrzymanie prac 1000 

7. Liczba decyzji wstrzymania eksploatacji maszyn 659 

8. Liczba pracowników wstrzymania eksploatacji maszyn 2664 

9. Liczba decyzji skierowania pracowników do innych prac 212 

10. Liczba pracowników skierowanych do innych prac 350 

11. Liczba wystąpień 2819 

12. Liczba wniosków w wystąpieniach 13278 

13. Liczba wniosków do sądu 138 

14. Liczba wykroczeń we wnioskach do sądu 753 

15. Liczba mandatów 711 

16. Liczba wykroczeń w mandatach 2166 

17. Kwota grzywny ogółem, w złotych 790700 

18. Liczba środków wychowawczych 1128 

19. Liczba wykroczeń objętych środkami wychowawczymi 2683 

20. Liczba zawiadomień prokuratury 27 

21. Liczba orzeczeń o dopuszczeniu statków do eksploatacji 4 

22. Liczba upomnień 66 

 
 

Źródło – opracowanie własne 
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