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Szanowni Państwo, 
 
 
 
  Z przyjemnością przedstawiam Państwu „Sprawozdanie z działalności Okręgowego 
Inspektoratu Pracy w Szczecinie w 2013 roku”. 
  Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie zrealizował w roku 2013 wszystkie zapisane 
w harmonogramie pracy zadania, zarówno te kontrolno-nadzorcze, jak i zadania prewencyjne 
i promocyjne – Sprawozdanie demonstruje wysoki poziom ich realizacji we wszystkich 
najważniejszych wymiarach. 
  W 2013 r. inspektorzy pracy przeprowadzili 3 979 kontroli, w których trakcie sprawdzali 
przestrzeganie przez pracodawców i przedsiębiorców przepisów prawa pracy, w tym 
bezpieczeństwa i higieny pracy. O tym, że poziom przestrzegania przepisów jest różny i w tym 
kontekście daleki od oczekiwań, niech świadczy fakt, że ponad 40% z nich zakończyło się 
wszczęciem postępowania wykroczeniowego, co świadczyć może o poważnych naruszeniach 
prawa pracy. W dalszym ciągu poważnymi zagadnieniami pozostają bezumowne zatrudnianie, 
naruszanie przepisów o czasie pracy, niewłaściwa jakość lub brak zabezpieczenia pracowników 
przed różnorodnymi zagrożeniami na stanowiskach pracy. Warto jednak podkreślić, że coraz więcej 
podmiotów przystępuje do różnorodnych programów prewencyjnych i promocyjnych lub 
kontynuuje w nich swój udział. Świadczy to bez wątpienia o tym, że coraz liczniejsze grono 
pracodawców i przedsiębiorców dostrzega prostą i oczywistą zależność 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. 
  W roku 2014 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 z późn. zm.). 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; 

 współdziałanie z organami ochrony 
środowiska w zakresie kontroli 
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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; 

 wydawanie nakazów ustalenia 
w określonym terminie okoliczności 
i przyczyn wypadku; 
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 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 2013 r. prowadzona 
była w oparciu o harmonogram realizacji 

zadań kontrolnych. Harmonogram 
opracowano na podstawie programu 
działania Państwowej Inspekcji Pracy na 
rok 2013, 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 (bhp na statkach, 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 wskaźników wypadkowości (bhp 
w zakładach zajmujących się wydobyciem 
i przeróbką kopalin mineralnych). 

 
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 
2013 zawarto w załączniku nr 1. 
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 W 2013 roku inspektorzy pracy 
Okręgowego Inspektoratu Pracy 
w Szczecinie przeprowadzili 3 979 kontroli 
w 3366 podmiotach gospodarczych, 
w których pracę świadczyło 139 815 osób. 
W porównaniu z rokiem 2012 
przeprowadzili o 166 kontroli więcej. 

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 stosunku pracy, jak 
i z technicznego bezpieczeństwa i higieny 
pracy. Ponadto, ponowne kontrole 
podmiotów gospodarczych były wynikiem 
skarg kierowanych do Okręgowego 
Inspektoratu Pracy w Szczecinie przez 
pracowników / byłych pracowników/, jak 
i przez organizacje związków zawodowych. 
Ponowne kontrole wynikały również 
z informacji o zagrożeniach 
przekazywanych przez społeczeństwo lub 
inne urzędy oraz ze zgłoszenia wypadków 
przy pracy. 

Okręgowy Inspektorat Pracy 
w Szczecinie w 2013 roku prowadził 
szeroko rozumiane działania prewencyjne, 
w tym programy umożliwiające 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 2013 działaniami prewencyjnymi 
objęto ponad 5 437 osób, które 
uczestniczyły w 179 szkoleniach. 
Prowadzono 12 programów prewencyjnych 
oraz 30 konkursów. Ponadto 
przedstawiciele Okręgowego Inspektoratu 
Pracy w Szczecinie brali udział w 27 
różnego rodzaju imprezach, m.in targach, 
giełdach i dniach otwartych. 

 
W 2013 roku wpłynęło 2 137 skarg, tj. 

o 25 więcej, niż w roku 2012. Badając 

zagadnienia zgłoszone w skargach, 
przeprowadzono 1 324 kontrole (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 2013 problem ten 
podnoszono 1136 skargach (53%). 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 (892 skargi), 
naruszenie przepisów o czasie pracy (299 
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 (82 skargi). Znaczny odsetek (618 
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. 
Podnoszono także problemy nie 
sporządzenia protokołu powypadkowego, 
bądź sporządzenia go ze znacznym 
opóźnieniem, albo nie uznanie zdarzenia za 
wypadek przy pracy. 
21% skarg zgłosili pracownicy, a 35% - byli 
pracownicy. Na stałym, dość wysokim 
poziomie odnotowano wpływ skarg 
anonimowych (23%). W 2013 roku 
zwiększyła się liczba skarg wniesionych 
przez organizacje związkowe (o 18 więcej). 

29% ogółu skarg uznano za w pełni 
zasadne, a kolejne 14% to skargi częściowo 
zasadne. Część skarg dotyczyła 
niewywiązywania się przez jedną ze stron 
z ustaleń zawartych 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 2013 roku wpłynęło 13 skarg 
dotyczących dyskryminacji oraz 60 skarg 
dotyczących mobbingu, przy czym 
problemy te wskazywano łącznie z innymi 
nieprawidłowościami. Skarżący często nie 
rozróżniali dyskryminacji od mobbingu, 
stosując zamiennie obydwa pojęcia. 
Zjawisko mobbingu jest często utożsamiane 
wyłącznie ze złą atmosferą 
i niezadowoleniem z warunków pracy lub 
wydawaniem przez pracodawcę, albo osoby 
nadzoru średniego poleceń wykonywania 
dodatkowej pracy. Tylko w 19 przypadkach 
badania ankietowe wskazały, że występują 
problemy, które mogą być diagnozowane 
według definicji mobbingu zawartej 
w Kodeksie pracy. W 30 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, z punktu widzenia 
roli, jaką spełniają organizacje związkowe 
w zakładzie pracy, były wnioski 
o przeprowadzenie kontroli złożone przez 
związki zawodowe. W 2013 roku do 
Okręgowego Inspektoratu Pracy 
w Szczecinie wpłynęło ogółem 46 skarg 
złożonych przez organizacje związkowe. 
Najliczniejszą grupą były skargi zgłoszone 
przez NSZZ „Solidarność” (16 skarg) 
i Związek Nauczycielstwa Polskiego (11 
skarg). Zakres tematyczny 
z uwzględnieniem liczby skarg zgłaszanych 
przez organizacje związkowe przedstawiał 
się następująco: stosunek pracy (28), 
wynagrodzenia (21), zakładowy fundusz 
świadczeń socjalnych (10), mobbing (10). 

 
W wyniku przeprowadzonych w 2013 

roku kontroli wydano łącznie 13 353 
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decyzje nakazowe, w tym 344 decyzje 
zobowiązujące do wypłaty wynagrodzeń lub 
innych świadczeń ze stosunku pracy. 
Pozostałe decyzje dotyczyły 
bezpieczeństwa i warunków pracy. Do 
pracodawców w zakresie bhp skierowano 
9084 decyzji pisemnych, 3873 decyzje 
ustne, a 30 decyzji wpisano do dziennika 
budowy.  
 Najwięcej decyzji wydano wobec 
podmiotów prowadzących działalność 
w sektorze budowlanym – 3456 decyzji 
oraz w przetwórstwie przemysłowym - 
2904 decyzje. Ponadto w sektorze handlu 
i napraw wydano 2497 decyzji, a 886 
decyzji w rolnictwie i leśnictwie. Liczną 
grupę stanowiły również decyzje wydane 
w szeroko rozumianej edukacji – 837. 
  

Ze względu na istotne zagrożenia 
występujące na stanowiskach pracy 
przeprowadzono ponad 22% (869) kontroli 
w podmiotach wykonujących prace 
budowlane i rozbiórkowe oraz ok. 18% 
(710) kontroli w zakładach przetwórstwa 
przemysłowego. Kolejnym obszarem 
działalności kontrolno- nadzorczej był sektor 
handlu, usług i napraw, w którym 
przeprowadzono ok. 24% (937) kontroli. 

Stwierdzone podczas kontroli sytuacje 
bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia 
dla 627 pracowników skutkowały wydaniem 
314 decyzji wstrzymania prac. Natomiast 
stwierdzenie wykonywania prac 
szkodliwych i niebezpiecznych lub 
wzbronionych, albo obsługi urządzeń 
i sprzętu bez kwalifikacji, spowodowało 
wydanie 162 decyzji nakazujących 
skierowanie 327 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 571 
decyzji nakazujących wstrzymanie 
eksploatacji maszyn i urządzeń. Ponadto 
w 12 przypadkach decyzje dotyczyły 
ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków 
przy pracy.  

W wyniku kontroli przestrzegania 
przepisów o czasie pracy kierowców 
wydano 131 decyzji administracyjnych 

o nałożeniu kar pieniężnych za stwierdzone 
wykroczenia na łączną kwotę 632 450 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 2013 wydano 344 decyzje 
nakazujące wypłatę dla 2879 
pracowników kwoty 5 484 379,52 zł 
Pracodawcy wykonali 82 decyzje 
nakazowe, wypłacając kwotę 
2 117 933,63 zł, na rzecz 1272 
pracowników. 

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 wystąpieniach 1344 wnioski 
zobowiązujące do naliczenia i wypłacenia 
wynagrodzeń i świadczeń ze stosunku 
pracy. Pracodawcy poinformowali 
o wykonaniu 835 wniosków. 

W związku z niewykonaniem przez 77 
pracodawców 281 decyzji nakazowych (131 
płacowych, 150 z zakresu bezpieczeństwa 
i higieny pracy), skierowano 89 upomnień 
z pouczeniem, iż w przypadku 
niewykonania obowiązków ujętych 
w upomnieniu zostanie wszczęte 
postępowanie egzekucyjne. 
Po otrzymaniu upomnień, pracodawcy 
wykonali 118 decyzji nakazowych (11 
płacowych i 107 z zakresu bezpieczeństwa 
i higieny pracy). W pozostałych 
przypadkach wystawiono 22 tytuły 
wykonawcze i nałożono 22 grzywny w celu 
przymuszenia, na łączną kwotę: 131 000 zł. 
Tylko 3 postępowania egzekucyjne, 
wszczęte w 2013 roku zakończyły się 
wykonaniem 7 decyzji nakazowych. 

Z powodu nieuiszczenia w zakreślonym 
terminie należności publicznoprawnych 
powstałych w związku z prowadzoną 
egzekucją administracyjną, do naczelników 
urzędów skarbowych skierowano 31 
tytułów wykonawczych, w celu 
wyegzekwowania należności w łącznej 
wysokości 73 827, 20 zł z tytułu:  
 grzywien w celu przymuszenia w łącznej 

wysokości: 73 000, 00 zł; 
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 opłat egzekucyjnych, w łącznej 
wysokości: 748,00 zł; 

 kosztów upomnień, w łącznej 
wysokości: 79,20 zł. 

 
Skierowane w 2013 roku skargi do 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Szczecinie dotyczyły 5 decyzji 
i 8 postanowień wydanych przez 
Okręgowego Inspektora Pracy: 
 w 3 przypadkach – nałożenia kary 

pieniężnej na podstawie ustawy z dnia 
6 września 2001 r. o transporcie 
drogowym (2 sprawy w toku, 1 sprawa 
zakończona – wyrok nieprawomocny); 

 w 1 przypadku – odmowy udostępnienia 
informacji publicznej - sprawa w toku;  

 w 1 przypadku – w sprawie nałożenia 
obowiązków z zakresu bezpieczeństwa 
i higieny pracy - sprawa jest w toku;  

 w 3 przypadkach – nałożenia grzywny 
w celu przymuszenia – sprawy w toku; 

 w 3 przypadkach – niedopuszczenia 
statku do eksploatacji – wydano 
nieprawomocne wyroki; 

 w 2 przypadkach – w sprawie odmowy 
przywrócenia terminu do wniesienia 
odwołania. 

Ponadto w 2013 roku Wojewódzki Sąd 
Administracyjny w Szczecinie rozpatrzył 
5 skarg wniesionych przez pracodawców 
w 2012 roku. W 3 przypadkach skargi 
zostały oddalone, w 1 przypadku skarga 
została odrzucona na mocy postanowienia, 
w 1 przypadku sąd uchylił decyzję organu 
drugiej instancji. Wszystkie orzeczenia są 
prawomocne. 
W 2013 roku tylko 1 pracodawca wniósł 
skargę kasacyjną do NSA – sprawa w toku. 

Okręgowy Inspektor Pracy w Szczecinie 
w 2013 roku wniósł 3 skargi kasacyjne 
(dotyczące odmowy dopuszczenia statku do 
eksploatacji) do Naczelnego Sądu 
Administracyjnego w Warszawie – sprawy 
pozostają nierozstrzygnięte. 
  

W związku ze stwierdzeniem w toku 
kontroli innych naruszeń, niż wymienione 
w art. 11 pkt 1-7 ustawy o Państwowej 
Inspekcji Pracy, kierowane były do 
pracodawców wystąpienia o usunięcie 
stwierdzonych nieprawidłowości. W 2013 
roku inspektorzy pracy skierowali do 
pracodawców 2759 wystąpień 

zawierających 13 214 wniosków 
i zaleceń. Najliczniejszą grupę stanowiły 
wnioski dotyczące nieprawidłowości przy 
nawiązywaniu i rozwiązywaniu stosunku 
pracy (25%), w tym, m.in.: wnioski 
dotyczące usunięcia nieprawidłowości 
w zawartych umowach o pracę 
i informowania pracowników na piśmie o ich 
prawach, nieprawidłowości w zakresie 
wystawiania i doręczania świadectw pracy 
oraz prowadzenia akt osobowych 
pracowników). Drugą grupę wniosków 
stanowiły zagadnienia z zakresu 
bezpieczeństwa i higieny pracy (19%), 
trzecią, pod względem liczebności stanowiły 
wnioski o właściwe przygotowanie 
pracowników do pracy (15%). Znaczna 
część wniosków dotyczyła czasu pracy 
(14%) oraz wypłaty wynagrodzeń i 
świadczeń ze stosunku pracy (10%). 
Ponadto 6% wniosków dotyczyło legalności 
zatrudnienia, w szczególności zgłaszania 
osób pracujących do ubezpieczenia 
społecznego i terminowego opłacania 
składek na Fundusz Pracy. 
 W roku 2013 inspektorzy pracy wydali 
199 poleceń z zakresu prawnej ochrony 
stosunku pracy. Polecenia zostały 
wykonane w toku kontroli. 
 

W wyniku stwierdzenia w roku 2013 
łącznie 5184 wykroczeń: skierowano 210 
wniosków o ukaranie do sądów (w tym 
154 wnioski dotyczyły osób winnych 
wykroczeń przeciw prawom pracownika, 
a 56 wniosków dotyczyło osób 
zarejestrowanych jako bezrobotne 
i jednocześnie świadczących pracę), 696 
osób ukarano mandatami na łączną 
kwotę 768 050 zł, a w stosunku do 884 
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. 
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Na dzień 31.12.2013 roku sądy karne 
wydały: 5 postanowień o odmowie 
wszczęcia postępowania, 10 zarządzeń 
o zwrocie wniosku do uzupełnienia; 128 
wyroków nakazowych, w tym: 7 nagan, 
1 uznanie winnym z odstąpieniem od 
wymierzenia kary oraz 120 grzywien na 
łączną kwotę 263 100 zł. 
Ponadto, w 14 sprawach zapadły wyroki 
nakładające 10 grzywien na łączną kwotę 
13 300 zł, w 1 przypadku odstąpiono od 
wymierzenia kary oraz orzeczono 3 nagany. 
W 53 sprawach, w których inspektorzy 
pracy skierowali do sądu wnioski o ukaranie 
w 2013 roku, nie zapadły żadne 
rozstrzygnięcia. 
 W roku 2013 sądy karne rozstrzygnęły 
53 wnioski o ukaranie skierowane przez 
inspektorów pracy w roku 2012. Wydano 30 
wyroków nakazowych o wymierzeniu kar 
grzywny w łącznej wysokości 68 510 zł. 
Ponadto w 18 sprawach zapadły orzeczenia 
kary grzywny na łączną kwotę 45 000 zł, 
a w 2 przypadkach wydano wyroki 
uniewinniające. Dodatkowo w 3 sprawach 
wydano postanowienia, w tym 
2 postanowienia o odmowie wszczęcia 
postępowania, a 1 o umorzeniu 
postępowania. 
  

Do najczęściej popełnianych przez 
pracodawców wykroczeń w 2013 roku 
należały wykroczenia określone: 
 w art. 283 Kodeksu pracy - 3 031 

wykroczeń, w tym: niewłaściwe 
przygotowanie pracowników do pracy: 
brak badań profilaktycznych (483 
wykroczenia), brak szkoleń (389), 
niewłaściwie zabezpieczone stanowiska 
pracy przy pracach na wysokości (170); 

 w art. 282 Kodeksu pracy - 788 
wykroczeń, w tym: niewypłacenie lub 
nieterminowe wypłacenie 
wynagrodzenia za pracę (263 
wykroczenia), brak wypłaty 
wynagrodzenia za godziny nadliczbowe 
(99), niewypłacenie ekwiwalentów 
pieniężnych za niewykorzystane urlopy 
wypoczynkowe (94); 

 w art. 281 Kodeksu pracy - 686 
wykroczeń, w tym: brak ewidencji czasu 
pracy lub jej nierzetelne prowadzenie 
(168), zatrudnienie powyżej przeciętnie 
5 dni w tygodniu (84), nieprawidłowości 
w umowach o pracę (56); 

 wykroczenia dotyczące legalności 
zatrudnienia - 661 wykroczeń. 

 
Inspektorzy pracy w 2013 roku 

skierowali 47 zawiadomień do 
prokuratury o podejrzeniu popełnienia 
przestępstwa. Zachowania, których 
dotyczyły zawiadomienia wyczerpywały 
znamiona określone w następujących 
przepisach: 
 art. 218 § 1 KK (złośliwie lub uporczywie 

naruszanie praw pracownika) - 1, 
 art. 219 KK (naruszenie przepisów 

prawa o ubezpieczeniach społecznych) 
- 16, 

 art. 225 KK (udaremnianie lub 
utrudnianie wykonania czynności 
służbowej) - 18, 

 art. 270 KK (wypełnienie blankietu 
opatrzonego cudzym podpisem, 
niezgodnie z wolą podpisanego i na 
jego szkodę, albo używanie takiego 
dokumentu) - 6, 

 art. 271 KK (poświadczanie nieprawdy, 
co do okoliczności mającej znaczenie 
prawne przez osobę uprawnioną do 
wystawiania dokumentu) - 7, 

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

 art. 233 KK (składanie fałszywych 
zeznań) - 1, 

 inne – 3. 
W 40 przypadkach zawiadomienia dotyczyły 
naruszenia jednego przepisu prawa 
karnego, w 6 przypadkach naruszenia 
dwóch przepisów prawa, a w 1 przypadku 
naruszenia trzech przepisów prawa. 

W 27 przypadkach, w wyniku 
zawiadomienia przez inspektorów pracy 
o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, 
wszczęto postępowanie przygotowawcze, 
a w 9 przypadkach odmówiono wszczęcia 
postępowania. Ponadto w 10 przypadkach 
umorzono wszczęte postępowanie. 
Umorzenia postępowań następowały 
w przypadkach uznania przez prokuratora, 
że zachowanie osoby wskazanej 
w zawiadomieniu nie zawiera znamion 
czynu zabronionego (art. 17 §1 pkt 2 kpk), 
z powodu braku dostatecznego 
uzasadnienia, że czyn został popełniony 
(art. 17 §1 pkt 1 kpk), czy też uznania, że 
społeczna szkodliwość czynu jest znikoma 
(art. 17 §1 pkt 3 kpk).  
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W 24 przypadkach inspektorzy pracy 
występowali o doręczenie uzasadnienia 
postanowienia, na podstawie art. 325e § 1a 
kpk. 
Na postanowienia prokuratorów wniesiono 
do sądów 5 zażaleń, w tym 2 dotyczące 
postanowień o odmowie wszczęcia 
dochodzenia, a 3 środki zaskarżenia 
dotyczyły postanowień o umorzeniu 
dochodzeń.  
W wyniku rozpoznania zażaleń sądy:  
 w 1 przypadku pozostawiły zażalenie 

bez rozpoznania, z uwagi na wniesienie 
zażalenia przez osobę nieuprawnioną;  

 utrzymały w mocy postanowienia 
o odmowie wszczęcia postępowania - 
1 przypadek; 

 w 3 sprawach nie zapadło w 2013 roku 
rozstrzygnięcie. 

 
 W wyniku rozpoznania zawiadomień, 
w roku 2013 prokuratorzy wnieśli: 4 akty 
oskarżenia oraz 3 wnioski o warunkowe 
umorzenie dochodzenia w sprawach 
z zawiadomień złożonych przez 
inspektorów pracy. Jedynie w 1 przypadku 
sąd wydał prawomocne orzeczenie, 
pozostałe sprawy pozostają w toku. 
 W ramach bieżącej współpracy, 
inspektorzy Okręgowego Inspektoratu 
Pracy w Szczecinie występowali 
w prowadzonych przez organy ścigania 
postępowaniach zarówno w charakterze 
świadków (64 razy), jak i biegłych.  
Ponadto, w 2013 roku wpłynęło 50 
wniosków o przesłanie do sądów pracy 
kompletów dokumentacji z kontroli, 
w związku z toczącymi się sprawami 
z powództwa pracowników przeciwko 
pracodawcom.  

W roku 2013 wpłynęły z organów 
ścigania 104 pisma, w których przekazano 
informację o podjęciu przez te organy 
czynności w sprawach wypadków. 
Jednocześnie prokuratura (31 pism), policja 
(64 pisma) występowały o przesłanie 
dokumentacji pokontrolnej inspektorów 
pracy w sprawach, w których w związku 
z wypadkiem prowadzone były 
postępowania przygotowawcze i karne. 
W odpowiedzi, przesłano kopie 44 
dokumentacji pokontrolnych inspektorów 
pracy, dotyczących wypadków.  
 W celu doskonalenia metod i form 
współdziałania w 2013 roku Okręgowy 

Inspektor Pracy w Szczecinie czterokrotnie 
spotkał się z przedstawicielami Prokuratury 
Okręgu Szczecińskiego.  
 W 2013 roku wniesiono 5 powództw 
o ustalenie istnienia stosunku pracy, na 
rzecz 5 osób. W 1 przypadku inspektor 
pracy wstąpił do toczącego się 
postępowania za zgodą powoda. Żadna ze 
spraw nie została zakończona przez sąd 
wydaniem prawomocnego orzeczenia. 
 Inspektorzy pracy działający w ramach 
właściwości terytorialnej Okręgowego 
Inspektoratu Pracy w Szczecinie, w związku 
ze stwierdzonymi nieprawidłowościami 
dotyczącymi niezgodności rodzaju umowy 
z charakterem świadczonej pracy oraz 
niepotwierdzeniem na piśmie umowy 
o pracę, skierowali do 180 pracodawców 
181 wystąpień. Wystąpieniami zostały 
objęte 604 osoby. Wobec 216 osób 
wystąpienia zostały zrealizowane, co 
stanowi 36%. 
 

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 §11-2 
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 
świadczących pracę w ramach umów 
cywilnoprawnych jakimkolwiek działaniem 
inspektora pracy, zmierzającym do 
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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 latem, podczas kampanii: ”Na 
fali pierwszej pracy”, skierowanej do 
pracobiorców oraz uczniów i studentów 
podejmujących zatrudnienie, 
w szczególności w pasie nadmorskim. 
Kontrolami w sezonie letnim objęto 155 
podmiotów, na rzecz których pracę 
świadczyło 1 360 osób, w tym 654 osoby na 
podstawie umów o pracę oraz 706 osób, 
wykonujących inną pracę zarobkową na 
podstawie zawartych cywilnoprawnych 
umów /zlecenia czy o dzieło/. Wśród osób 
zatrudnionych na podstawie umów zlecenia, 
238 osób stanowili młodociani w wieku  

16-18 lat oraz osoby młode do 26 roku 
życia.  
W wyniku czynności kontrolnych wydano 
161 decyzji pisemnych i 90 ustnych, a do 
pracodawców skierowano 213 wniosków 
w wystąpieniach. Za stwierdzone 
wykroczenia ukarano mandatami 3 osoby 
na łączną kwotę 3 000 zł. Ponadto, za 
stwierdzone naruszenia mniejszej wagi 
w stosunku do 15 osób zastosowano środki 
oddziaływania wychowawczego.  
 
 W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 
2013 roku po poradę zgłosiło się łącznie 
17 432 osób, w tym: pracownicy (67%) – 
11 695 osób, pracodawcy – (18%) – 3 231 
osób, pozostali (15%) – 2 506 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 2013 roku podobnie, jak w latach 
poprzednich poradnictwo prawne 
i techniczne, prowadzone było zarówno 
w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy 
w Szczecinie, jak i w Oddziale w Koszalinie 
(porady udzielone osobiście – 5 642, co 
stanowi 32%, telefonicznie – 10 744, co 
stanowi 61%, pisemnie, w tym także drogą 
elektroniczną – 1 046, co stanowi 7% 
udzielonych porad). 
Dodatkowo, w dalszym ciągu Okręgowy 
Inspektorat Pracy w Szczecinie wychodząc 
naprzeciw potrzebom zainteresowanych, 
udzielał porad prawnych w wyznaczonych 
miejscowościach naszego województwa 
(tj. w siedzibach Urzędów Miast i Gmin; 
w Pyrzycach, Goleniowie, w Gryfinie, 
w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu, 
w Europejskim Centrum Spotkań w Barlinku 
oraz w siedzibie Zarządu Regionu NSZZ 
„Solidarność” w Kołobrzegu oraz NSZZ 
„Solidarność” i OPZZ w Szczecinku, 
w Biurze OPZZ w Białogardzie, 
w Podregionie NSZZ „Solidarność 80” 
w Stargardzie Szczecińskim, w siedzibie 
podregionu NSZZ „Solidarność” – w ciągu 
roku zmieniono miejsce porad na siedzibę 
Powiatowego Urzędu Pracy w Świnoujściu, 
a także w siedzibie Domu Kultury 
w Choszcznie) oraz podczas 
organizowanych imprez targowych. 
Ponadto porady udzielane były na bieżąco 



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OIP SZCZECIN W ROKU 2013 

- 18 - 

w kontrolowanych przez inspektorów pracy 
zakładach pracy. 

W 2013 roku udzielono 17 671 porad, 
w tym: 1 298 porad technicznych i 16 373 
porady prawne.  
W celu uzyskania porady, w 2013 roku, 
zgłosiły się 104 osoby reprezentujące różne 
związki zawodowe. 78 porad zostało 
udzielonych w formie ustnej, natomiast w 26 
przypadkach związki zawodowe wystąpiły 
z zapytaniem na piśmie, powyższe 
zapytania skierowały:  
 9 - związki zawodowe NSZZ 

Solidarność, 
 7 - Związek Nauczycielstwa Polskiego, 

 1 - Związek Zawodowy Solidarność 80, 
 9 - związki zawodowe pracowników 

różnych zakładów pracy. 
W omawianym okresie udzielono łącznie 39 
porad związanych z dyskryminacją i 124 
porady, 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 6 osób, natomiast 
w zakresie dyskryminacji tylko 2. Nie 
odnotowano pisemnych zgłoszeń 
dotyczących molestowania.  

 
 

 
 
Wykres 2. Tematyka porad prawnych. 
 
 
 W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 
2013 roku do Okręgowego Inspektoratu 
Pracy w Szczecinie wpłynęło ogółem 71 
wniosków do rejestru zakładowych 
układów zbiorowych pracy, w tym:  
 6 wniosków o rejestrację zakładowego 

układu zbiorowego pracy, 
 39 wniosków o rejestrację protokołów 

dodatkowych do układu, 
 26 wniosków o wpis do rejestru 

informacji dotyczących układów. 
Wnioski o wpis informacji dotyczyły 
w 5 przypadkach – wypowiedzenia układu, 
w 5 przypadkach – rozwiązania układu, 
w 2 przypadkach – rozwiązania organizacji 
związkowej, w 1 przypadku – wstąpienia 
pracodawcy w prawa strony układu, 
w 2 przypadkach zawieszenia stosowania 
układu, w 1 przypadku – odstąpienia od 

stosowania układu, a w 10 - zmiany nazwy 
pracodawcy. 
Okręgowy Inspektor Pracy odmówił 
rozpatrzenia 3 wniosków: rejestrację 
zakładowego układu zbiorowego pracy (1), 
protokołu dodatkowego (1), wypowiedzenia 
układu (1). Przyczynami odmowy rejestracji 
wniosków było przedłożenie wniosku, który 
nie zawierał pełnomocnictwa dla 
przewodniczącego związku zawodowego, 
brak uprawnionej strony do wypowiedzenia 
układu, brak wpisania wniosku 
o rozwiązaniu, wypowiedzeniu lub 
odstąpieniu od stosowania układu przy 
jednoczesnym wniosku o rejestrację 
nowego układu zbiorowego pracy. 
 W roku 2013 zarejestrowano ogółem: 
7 zakładowych układów zbiorowych pracy 
(w tym 2 układy zostały zawarte po raz 
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pierwszy, a 5 w przypadkach zawarto 
układy po rozwiązaniu poprzedniego 
układu, 1 zuzp z wniosku z 2012), 37 
protokołów dodatkowych do układu, 25 
informacji dotyczących układów.  
Informacje wpisane do rejestru dotyczyły: 
4 wypowiedzenia układu, 5 rozwiązania 
układu, 2 rozwiązania organizacji 
związkowych, 1 wstąpienia organizacji 
związkowej w prawa i obowiązki strony 
układu, 3 zawieszenia stosowania układu, 
1 odstąpienia od stosowania układu, 
9 zmiany nazwy lub adresu pracodawcy/ 
organizacji związkowej. 
 W roku 2013 udzielono ogółem ponad 
60 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, czy 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 roku 2013 wpłynęło 
6 zgłoszeń dotyczących sporów 
zbiorowych. 
Zgłoszenia sporów zbiorowych miały 
miejsce na skutek przedstawienia 
pracodawcom przez związki zawodowe 

8 żądań. Tylko jedno z żądań zgłoszonych 
pracodawcom przez organizacje związkowe 
było objęte zakresem działania Państwowej 
Inspekcji Pracy. W wyniku działań podjętych 
przez inspektora pracy – pracodawca 
uregulował zaległości wobec pracowników 
(wypłata kwoty ponad 120 000 zł). 
Zdecydowana większość żądań organizacji 
związkowych zgłoszonych w sporach 
zbiorowych nie była objęta zakresem 
działania Państwowej Inspekcji Pracy. 
Należały do nich wnioski o wzrost 
wynagrodzeń, podwyższenie funduszu 
wynagrodzeń, zaniechanie likwidacji 
działalności, czy też nieprzystąpienie 
pracodawcy do sporu zbiorowego oraz 
naruszenie przepisów ustawy 
o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.  
Z uwagi na to, iż zagadnienia zawarte 
w sporach zbiorowych w znacznej 
większości wykraczały poza kompetencje 
Państwowej Inspekcji Pracy, w większości 
zakładów nie przeprowadzano czynności 
kontrolnych. 

Poinformowano w roku 2013 Okręgowy 
Inspektorat Pracy w Szczecinie 
o zakończeniu 3 sporów zbiorowych (w tym 
jeden spór z 2012 r.).  
  

W 2013 roku do Okręgowego 
Inspektoratu Pracy w Szczecinie wpłynęło 
81 wniosków o wydanie zezwolenia na 
wykonywanie pracy lub innych zajęć 
zarobkowych przez dziecko, które nie 
ukończyło 16 roku życia. Wszystkie wnioski 
zostały rozpatrzone pozytywnie. 
 
 W 2013 roku armatorzy zwrócili się z 12 
wnioskami o dopuszczenie statków 
śródlądowych do eksploatacji pod 
względem bhp. Wydano 8 orzeczeń 
o dopuszczeniu statku do eksploatacji oraz 
4 decyzje negatywne w tym zakresie.  
 
 W 2013 roku inspektorzy pracy 
skierowali 3 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 (Dz.U. Nr 199, poz. 1673 
z późn. zm.). 
Ze względu na fakt, iż składka może być 
podwyższona wyłącznie o 100%, w ocenie 
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inspektorów pracy naruszenia przepisów 
o ochronie zdrowia i życia muszą mieć 
charakter szczególnie rażący. We 
wszystkich przypadkach wnioski były 
uzasadnione utrzymującym się stanem 
zagrożenia życia i zdrowia pracowników 
oraz nie realizowaniem wydanych przez 
inspektorów pracy środków prawnych. 
  

Dla pełniejszego diagnozowania 
problemów społeczno-gospodarczych 
i naukowo-technicznych Regionu 
Zachodniopomorskiego i Miasta Szczecina, 
szczególnie w obszarach edukacji, nauki, 
a także rozwiązywania problemów 
w dziedzinie bezpieczeństwa pracy, 
w styczniu 2013 roku, Okręgowy Inspektor 
Pracy w Szczecinie zawarł porozumienie 
o współpracy z Radą Regionu 
Zachodniopomorskiego Federacji 
Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych 
NOT. 
W celu zapewnienia sprawnego 
i skutecznego współdziałania w zakresie 
realizacji zadań określonych w przepisach 
prawa, a w szczególności w przepisach 
ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. 
o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2010r. 
Nr 138, poz. 935 ze zmianami oraz z 2013r. 
poz. 898), w lutym 2013 r. Okręgowy 
Inspektor Pracy w Szczecinie zawarł 
porozumienie z Dyrektorem Izby Celnej 
w Szczecinie. 
 Ponadto, w 2013 roku, zgodnie 
z wcześniejszymi porozumieniami 
Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie 
prowadził bieżącą współpracę z Urzędem 
Transportu Kolejowego Oddział UTK 
w Poznaniu, Wojewódzkim Inspektorem 
Transportu Drogowego, Nadodrzańskim 
Oddziałem Straży Granicznej (25 spotkań), 
Oddziałem Stowarzyszenia Elektryków 
Polskich w Szczecinie. 
 Wspólnie z Państwową Wojewódzką 
Inspekcją Sanitarną w Szczecinie 
organizowano przedsięwzięcia promujące 
ochronę zdrowia i bezpieczeństwa osób 
pracujących.  
Nadzór nad bezpieczeństwem 
pracowników, związany jest ściśle 
z bezpieczeństwem eksploatacji maszyn 
i urządzeń, dlatego współpraca z Urzędem 
Dozoru Technicznego prowadzona jest na 
bieżąco. Wszelkie nieprawidłowości 
dotyczące użytkowania przez pracodawców 

urządzeń podlegających dozorowi 
technicznemu bez stosownej decyzji, 
zgłaszane są na bieżąco przez inspektorów 
pracy prowadzących czynności kontrolne. 
Współpraca z  organami Państwowego 
Nadzoru Budowlanego prowadzona jest 
systematycznie od wielu lat. W wyniku 
ustaleń dokonanych w toku kontroli 
inspektorzy pracy informują właściwe 
powiatowe inspektoraty nadzoru 
budowlanego o stwierdzonych 
nieprawidłowościach. W roku 2013 w 10 
przypadkach informowano 
o nieprawidłowościach dotyczących stanu 
technicznego budynków, nieprowadzeniu 
książek obiektów budowlanych lub braku 
okresowej oceny stanu technicznego, 
a w 2 przypadkach przeprowadzono 
kontrole na wniosek PINB.  
Na wniosek Okręgowego Inspektora Pracy 
w Szczecinie powołana została 
Zachodniopomorska Rada ds. 
Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie. 
Jej powstanie poprzedziły spotkania 
Okręgowego Inspektora Pracy w Szczecinie 
z Dyrektorem Koszalińskiej Izby 
Przemysłowo-Handlowej, z Prezesem 
Polskiego Związku Inżynierów i Techników 
Budownictwa, z Przewodniczącym 
Zachodniopomorskiej Izby Inżynierów 
Budownictwa i z Prezesem 
Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia 
Dekarzy. W listopadzie 2013 roku odbyło 
się pierwsze uroczyste posiedzenie Rady. 
 Ponadto odbyły się spotkania 
Okręgowego Inspektora Pracy z Prezesem 
Korporacji Kominiarzy Polskich 
Stowarzyszeniem Zawodowym, Dyrektorem 
Oddziału ZUS w Szczecinie, Dyrektorem 
Oddziału Najwyższej Izby Kontroli, Posłami 
na Sejm (p. Arkadiuszem Litwińskim, 
p. Magdaleną Kochan, p. Krzysztofem 
Zarembą, p. Zofią Ławrynowicz, 
p. Leszkiem Dobrzyńskim, p. Michałem 
Jachem); z Senatorami (p. Grażyną Sztark 
i p. Piotrem Zientarskim); z Prezydentem 
Szczecina, Sekretarzem Rady Miasta, 
dyrektorem Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami; z Dyrektorem Oddziału 
PFRON w Szczecinie, z Dyrektorem KRUS 
Oddział w Koszalinie, z Dyrektorem 
Koszalińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, 
z Dyrektorem Urzędu Skarbowego 
w Szczecinie, z Dyrektorem Wojewódzkiej 
Inspekcji Ochrony Środowiska, 
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z Przewodnicząca Stowarzyszenia na 
Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 
Koło w Szczecinie, z Dyrektorem 
Państwowej Inspekcji Handlowej,  
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 celu zwiększenia skuteczności 
egzekwowania prawa i przeciwdziałania 
nielegalnemu zatrudnianiu pracowników, 
podejmowano szereg działań 
rozszerzających zakres współpracy 
z powiatowymi urzędami pracy. W tym celu 
odbyły się w 2013 roku spotkania 
Okręgowego Inspektora Pracy 
z Dyrektorami Powiatowych Urzędów Pracy 
w Szczecinie i Policach, a dodatkowo 
zostały zawarte porozumienia 
z Dyrektorami PUP w Stargardzie 
Szczecińskim, Szczecinku i Świdwinie. 
W roku 2013 przeprowadzono 17 kontroli 
na wniosek PUP, a w 13 przypadkach 
poinformowano urząd o wynikach kontroli. 
 W roku 2013 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. Podobne zaproszenia do 
udziału w organizowanych działaniach 
prewencyjnych i promocyjnych kierowane 
były do przedstawicieli działających na 
terenie województwa 
zachodniopomorskiego organizacji 
pracodawców. 

Spotkania z przedstawicielami 
samorządów lokalnych wynikały z działań 
prowadzonych na rzecz rolnictwa 
indywidualnego. W roku 2013, w związku 
z organizowaną kampanią „Na fali pierwszej 
pracy” Okręgowy Inspektor Pracy 
uczestniczył w spotkaniach z Prezydentami 
miast Koszalina i Kołobrzegu, a inspektorzy 
pracy uczestniczyli w spotkaniach 
roboczych z władzami miast i gmin oraz 

przedstawicielami samorządów lokalnych 
podczas organizowania kampanii i jej 
realizacji. 

W roku 2013 nie podejmowano działań 
regionalnych w zakresie współpracy 
międzynarodowej. 
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WYPADKI PRZY PRACY. 
 
 W roku 2013 w województwie 
zachodniopomorskim, według wstępnych 
danych Głównego Urzędu Statystycznego, 
w wypadkach przy pracy i wypadkach 
traktowanych na równi z wypadkami przy 
pracy poszkodowanych zostało 4091 osób, 
co spowodowało łącznie 138 071 dni 
niezdolności do pracy. W wyniku wypadków 
przy pracy i wypadków zrównanych 
z wypadkami przy pracy śmierć poniosło 
9 osób, a 20 osób uległo ciężkim 
obrażeniom ciała. 
Według klasyfikacji wypadków przy pracy 
zaistniałych w poszczególnych działach 
gospodarki narodowej PKD najwięcej 
wypadków wydarzyło się w: 
 przetwórstwie przemysłowym - 1513; 

 handlu hurtowym i detalicznym oraz 
naprawie pojazdów samochodowych – 
520; 

 opiece zdrowotnej i pomocy społecznej 
– 339; 

 transporcie i gospodarce magazynowej 
– 284; 

 administracji publicznej i obronie 
narodowej – 249; 

 edukacji – 236; 
 działalności w zakresie usług 

administrowania i działalności 
wspierającej – 208; 

 budownictwie 206; 
 rolnictwie, leśnictwie, łowiectwie 

i rybactwie – 123. 
 

 
Tabela 1. Poszkodowani w wypadkach przy pracy i wypadkach zrównanych z wypadkami 

przy pracy w latach 2009-2013 wg GUS. 
 

Poszkodowani Ogółem Śmiertelnie Ciężko 

2013 4091 9 20 
2012 4004 14 16 
2011 4204 18 17 
2010 4135 20 25 
2009 4057 13 40 

 
 
 Z danych statystycznych GUS wynika, 
że w roku 2013 w stosunku do roku 2012 
wzrosła ogólna liczba wypadków przy pracy 
i wypadków zrównanych z wypadkami przy 
pracy. Wzrosła także liczba wypadków ze 
skutkiem ciężkim z 16 w roku 2012, do 20 w 
roku 2013. Zmniejszyła się natomiast liczba 
wypadków śmiertelnych z 14 w roku 2012, 
do 9 w roku 2013.  

Inspektorzy pracy badali na terenie 
województwa zachodniopomorskiego 
okoliczności i przyczyny wypadków przy 
pracy ze skutkiem śmiertelnym i ciężkim 
oraz wypadków zbiorowych, o których 
pracodawcy zgodnie z obowiązkiem 
nałożonym przez Kodeks pracy powinni 
powiadomić właściwego okręgowego 
inspektora pracy i prokuratora. Wypadki 
zrównane z wypadkami przy pracy 
pozostawały poza kręgiem zainteresowania 
inspektorów pracy z uwagi na to, że nie są 
związane z warunkami pracy.  

Niejednokrotnie wypadki zgłaszane, jako 
ciężkie, ostatecznie były kwalifikowane 
przez zespoły powypadkowe, jako lekkie.  
Podczas kontroli sprawdzano, czy 
w zakładzie dochodziło do wypadków 
powtarzalnych, czy pracodawca 
podejmował właściwe środki profilaktyczne 
dla ograniczenia liczby wypadków przy 
pracy i czy ustalone przez zakładowy 
zespół przyczyny wypadku były zbieżne 
z przyczynami ustalonymi przez inspektora 
pracy. 

W 2013 roku do Okręgowego 
Inspektoratu Pracy w Szczecinie wpłynęło 
185 zgłoszeń o wypadkach i zdarzeniach 
potencjalnie wypadkowych, w których 
poszkodowanych zostało 216 osób. 
Zgłoszono o 32 zdarzenia więcej, niż w roku 
2012 oraz o 35 zdarzeń więcej, niż w roku 
2011. Liczba poszkodowanych 
w wypadkach zgłoszonych, także wzrosła. 
Była większa o 42, niż w roku 2012 
i większa o 48, niż w roku 2011. 
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Wykres 3. Liczba wypadków zgłoszonych do OIP w Szczecinie w latach 2011-2013. 
 
 
 W roku 2013 nastąpił wzrost ogólnej 
liczby zgłoszonych wypadków, w tym 
odnotowano wzrost liczby wypadków 
wstępnie sklasyfikowanych, jako ciężkie - 
z 62 w roku 2012, do 67 w roku 2013. 
Liczba zgłoszonych wypadków śmiertelnych 
zmniejszyła się w stosunku do roku 2012 
z 39 do 32, przy czym 14 zgłoszonych 
wypadków śmiertelnych to nagłe przypadki 
medyczne, np.: zawały mięśnia sercowego, 
udary itp. Liczba zgłoszonych wypadków 
zbiorowych utrzymała się na tym samym 
poziomie. Oceniając skalę wzrostu ogólnej 
liczby zgłoszonych wypadków należy 
zauważyć, że wzrost ten wynika właśnie 
z większej liczby zgłoszonych tzw. nagłych 
przypadków medycznych - z 14 do 16 
w stosunku do roku 2012 (zawały mięśnia 
sercowego, udary) i wypadków 
komunikacyjnych z 6 w roku 2012, do 19 
w roku 2013. Zgłoszono, też więcej 
w stosunku do roku 2012 zdarzeń 
ostatecznie nieuznanych za wypadki przy 
pracy - 21 zdarzeń w roku 2013, przy 17 
zgłoszonych w roku 2012. 
Zgłoszenia dotyczyły: 
 32 wypadków śmiertelnych (39 w roku 

2012, a 27 w roku 2011), 
 67 wypadków ciężkich (62 w roku 2012, 

a 55 w 2011 r.), 

 19 wypadków zbiorowych (20 w roku 
2012, a 14 w 2011 r.), 

 65 wypadków lekkich (52 w roku 2012, 
a w roku 2011- 54). 

Informacje o zdarzeniach uzyskiwane były: 
 z Policji – 107 tj. (57,84%), w tym 

3 niezgłoszone przez pracodawców; 
 od pracodawców – 65 (35,14%); 
 przez inspektorów pracy podczas 

kontroli – 5 (2,7%) - niezgłoszone przez 
pracodawców; 

 z innych źródeł – 5 (m.in. ze skarg) - 
(2,7%); 

 przekazane z innego OIP – 1 (0,54%); 
 z prokuratury – 1 niezgłoszony przez 

pracodawcę (0,54%); 
 ze straży pożarnej – 1 (0,54%). 
Pracodawcy w 10 przypadkach nie dopełnili 
obowiązku niezwłocznego powiadomienia 
Okręgowego Inspektora Pracy w Szczecinie 
o zaistniałych wypadkach podlegających 
obowiązkowi zgłoszenia. W 8 przypadkach 
zgłoszenie wypadku nastąpiło w odległym 
terminie. Jednocześnie zdarzały się 
przypadki powiadamiania o wypadkach 
zrównanych z wypadkami przy pracy, tj. 
o zdarzeniach drogowych podczas podróży 
służbowej (delegacji) lub o wypadkach 
w drodze do pracy lub z pracy. 
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 Po wstępnym rozpoznaniu zdarzenia 
odstąpiono od badania 82 wypadków. 
Dotyczyło to: 
 22 zdarzeń ze skutkiem śmiertelnym. 

w tym: 14 tzw. nagłych przypadków 
medycznych (zawał serca, 
niewydolność krążeniowo-oddechowa), 
3 wypadków komunikacyjnych, 
2 wypadków spowodowanych 
działaniem osób trzecich - zabójstw, 
2 wypadków pracodawców właścicieli 
firm, 1 wypadku podczas świadczenia 
pracy na zasadzie wolontariatu; 

 5 wydarzeń ze skutkiem ciężkim, w tym: 
2 przedsiębiorców prowadzących 
działalność gospodarczą, 1 nagłego 
przypadku medycznego, 1 podczas 
świadczenia pracy na zasadach 
wolontariatu, 1 wypadku pracownika- 

marynarza na statku obcej bandery 
u pracodawcy - armatora spoza 
naszego kraju;  

 42 wypadków lekkich, powodujących 
drobne stłuczenia lub złamania; 

 13 wypadków zbiorowych: w tym 12 
wypadków drogowych 
i 1 spowodowanego wybrykami 
chuligańskimi osób trzecich (obrażenia 
funkcjonariuszy Straży Miejskiej 
w trakcie interwencji). 

Inspektorzy pracy w roku 2013 zbadali 101 
zdarzeń, w których poszkodowane zostały 
102 osoby, zbadano w tym dwa zdarzenia 
potencjalnie wypadkowe. 
Liczba wypadków zbadanych w roku 2013, 
w stosunku do roku 2012 zwiększyła się. 
W roku 2012 zbadano 83 wypadki, którym 
uległo 94 poszkodowanych. 

 
 

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

2011-2013. 
 
 
Pod względem liczby poszkodowanych 
w zbadanych wypadkach dominowały 
4 sekcje gospodarki tj.: przetwórstwo 
przemysłowe, budownictwo, transport 
i składowanie oraz rolnictwo i leśnictwo. 
W roku 2013 odnotowano wzrost liczby 
poszkodowanych w sekcji przetwórstwo 

przemysłowe - z 17 w roku 2012, do 38 
w roku 2013 tj. wzrost o 124%. Wcześniej 
w sekcji tej utrzymywała się tendencja 
spadkowa. 
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Tabela 2. Liczba poszkodowanych w wypadkach zbadanych przez OIP w Szczecinie 
w latach 2011 – 2013, według sekcji gospodarki narodowej. 

 
 2011 2012 2013 

Przetwórstwo przemysłowe 30 17 38 
Budownictwo 29 36 27 
Transport i składowanie 13 10 12 
Rolnictwo i leśnictwo 13 14 8 
Pozostała działalność usługowa 1 1 4 
Zaopatrywanie w energię 1 4 2 
Handel i naprawy 10 4 2 
Ochrona zdrowia 2 3 2 
Obsługa nieruchomości 2 0 2 
Administracja publiczna 5 2 1 
Edukacja 1 1 1 
Finanse i ubezpieczenia - 2 0 
Inne - - 3 

 

 
Wykres 5. Zestawienie poszkodowanych w wypadkach zbadanych w latach 2011-2013 

według działów gospodarki narodowej. 
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 Na uwagę zasługuje zmniejszenie liczby 
wypadków w sekcji budownictwo z 36 
w roku 2012, do 27 w roku 2013 oraz 
w sekcji rolnictwo i leśnictwo – z 14 w roku 
2012, do 8 w roku 2013. Jest to efektem 
prowadzonej od wielu lat przez Okręgowy 
Inspektorat Pracy w Szczecinie intensywnej 
działalności prewencyjnej i kontrolnej. Tym 
nie mniej, liczba wypadków ciężkich 
i śmiertelnych w sekcji budownictwo, 
badanych w OIP w Szczecinie jest wysoka 
i zajmuje drugie miejsce po przetwórstwie 
przemysłowym. W pozostałych sekcjach 
gospodarki narodowej liczba wypadków 
badanych przez OIP jest zdecydowanie 
mniejsza. 
 Analiza danych statystycznych 
wypadkowości w poszczególnych działach 
gospodarki narodowej, wykazuje znaczący, 
w stosunku do roku 2012 wzrost liczby 
poszkodowanych w dziale produkcji 
wyrobów z drewna oraz korka, - z 3 do 15 
w stosunku do roku 2012, a także w dziale 
transport lądowy i transport rurociągowy 
z 4 do 7. Zmniejszyła się liczba 
poszkodowanych przy robotach 
budowlanych związanych ze wznoszeniem 
budynków z 17 do 7. Liczba 

poszkodowanych w wypadkach przy 
specjalistycznych robotach budowlanych, 
a także w leśnictwie i przy pozyskiwaniu 
drewna pozostaje na tym samym poziomie 
od lat. 

Analiza danych statystycznych 
określających przyczyny wypadków przy 
pracy ustalonych podczas kontroli wskazuje 
na wzrost ilościowy w stosunku do lat 
ubiegłych, przyczyn leżących po stronie 
ludzkiej i obniżenie ilości przyczyn 
organizacyjnych. Przyczyny organizacyjne 
nadal jednak, pozostają na miejscu 
pierwszym. Najwięcej stwierdzonych przez 
inspektorów pracy nieprawidłowości dotyczy 
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 2013 stwierdzono w zbadanych 
wypadkach: 
 191 przyczyn organizacyjnych- 

(46,81%), 
 178 przyczyn leżących po stronie 

ludzkiej (43,63%). 
 39 przyczyn technicznych- (9,56%). 

 

 
 
Wykres 6. Zestawienie przyczyn wypadków ustalonych przez inspektorów pracy w latach 

2011-2013. 
 
Wśród przyczyn organizacyjnych dominują: 
 niewłaściwa ogólna organizacja pracy- 

131 (32,11%), 

 niewłaściwa organizacja stanowiska 
pracy- 39 (9,56%). 
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 niewłaściwe zachowanie się pracownika 
spowodowane: nieznajomością 
zagrożenia, nieznajomością przepisów, 
brawurą lub lekceważeniem zagrożenia 
– 68 (16,67%), 

 niewłaściwe samowolne zachowanie się 
pracownika: przebywanie w miejscach 
niedozwolonych, wykonywanie pracy 
bez usunięcia zagrożenia, wejście 
w obszar zagrożony bez upewnienia się, 
czy nie ma niebezpieczeństwa – 49 
(12,01%). 

Wśród przyczyn technicznych: 
 wady konstrukcyjne lub niewłaściwe 

rozwiązania techniczne i ergonomiczne 
czynnika materialnego – 27 (6,62%), 

 niewłaściwe wykonanie czynnika 
materialnego – 6 (1,47%), 

 wady materiałowe – 6 (1,47%). 
Z analizy wydarzeń powodujących uraz 
wynika, że najczęściej do wypadków 
dochodziło w wyniku: 
 upadku osób z wysokości - 16 (15,69%), 
 uderzenia poszkodowanego przez 

spadający czynnik materialny z góry - 
12 (11,76%), 

 uderzenia przez poruszający się obiekt 
– 11 (10,78%),  

 kontaktu z ostrym przedmiotem - 11 
(10,78%), 

 uderzenia pracownika o obiekt 
(uderzenie poziome) – 6 (5,88%), 

 kontaktu poszkodowanego z elementem 
niebezpiecznym, powodującym obcięcie 
lub oderwanie części ciała – 6 (4,21%), 

 uwięzienia, zmiażdżenia pod czynnikiem 
materialnym – 5 (4,90%). 

Upadki osób z wysokości w roku 2013 to 
w większości, jak i w latach ubiegłych, 
wypadki w budownictwie - 11 tj. 68,75% 
ogółu upadków z wysokości. 
 W roku 2013 inspektorzy pracy 
przeprowadzili 101 kontroli dotyczących 
ustalania okoliczności i przyczyn wypadków 
osób ubezpieczonych. 
Kontrole przeprowadzono w 96 zakładach 
pracy zatrudniających łącznie 10 566 
pracowników. Ponadto przeprowadzono 36 
kontroli, związanych z ustalaniem 
okoliczności i przyczyn wypadków przy 
pracy w zakładach, w których 
poszkodowani świadczyli pracę na 
podstawie umów nieobjętych 
ubezpieczeniem, w zakładach, w których 

zdarzenia nie zostały uznane przez zespół 
powypadkowy za wypadek przy pracy oraz 
w zakładach uczestniczących w wydarzeniu 
wypadkowym, ale niezatrudniających 
poszkodowanych. 
 W wyniku czynności kontrolnych 
związanych z badaniem wypadków przy 
pracy oraz innych wypadków i zdarzeń, 
w roku 2013 wydano następujące środki 
prawne: 
 132 nakazy pisemne; 
 748 decyzji nakazowych; 
 5 decyzji wstrzymania prac; 
 31 decyzji wstrzymania eksploatacji 

maszyn i urządzeń; 
 2 decyzje skierowania 2 pracowników 

do innych prac; 
 1 decyzję nakazującą wstrzymanie 

działalności w związku ze stwierdzonym 
bezpośrednim zagrożeniem życia 
i zdrowia pracujących, do czasu 
usunięcia stwierdzonych 
nieprawidłowości; 

 1 decyzję zakazującą wykonywania 
prac. 

Ponadto skierowano do pracodawców 
łącznie 124 wystąpienia, zawierające 776 
wniosków i zaleceń. 
 Wydane przez inspektorów pracy 
decyzje nakazowe dotyczyły głównie: 
 doprowadzenia do właściwego stanu 

technicznego użytkowanych maszyn 
i urządzeń – 76 decyzji (40,21%); 

 zapewnienia bezpieczeństwa pracy 
w realizowanych procesach 
technologicznych i na stanowiskach 
pracy – 58 decyzji (30,69%); 

 uregulowania nieprawidłowości 
w zakresie oceny ryzyka zawodowego – 
30 decyzji (15,87%); 

 wyeliminowania zagrożeń związanych 
z przygotowaniem pracowników do 
pracy – 21 decyzji (11,11%); 

 usunięcia nieprawidłowości przy 
magazynowaniu i składowaniu – 13 
decyzji (6,88%); 

 czynników szkodliwych i uciążliwych 
w środowisku pracy – 13 decyzji 
(6,88%); 

 transportu wewnątrzzakładowego – 
7 decyzji (3,70%). 

 
Wydane przez inspektorów pracy wnioski 
w wystąpieniach dotyczyły głównie podjęcia 
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działań dla wyeliminowania 
nieprawidłowości w zakresie: 
 ogólnej organizacji bezpieczeństwa 

i higieny pracy, w szczególności 
identyfikacji zagrożeń, oceny ryzyka 
zawodowego i postępowania 
powypadkowego – 105 wniosków 
(47,08%),  

 przygotowania pracowników do pracy – 
44 wnioski (19,73%), 

 organizacji procesów pracy i procesów 
technologicznych – 37 wniosków 
(16,59%), 

 eksploatacji maszyn i urządzeń 
technicznych – 21 wniosków (9,42%), 

 czynników szkodliwych i uciążliwych 
oraz środków ochrony indywidualnej – 
9 wniosków (4,04%). 

 
Po zakończeniu czynności kontrolnych, 
w jednym przypadku skierowano do sądu 
wniosek o ukaranie. Dotychczas sąd nie 
wyznaczył terminu rozprawy. 
61 pracodawców i pracowników nadzoru, 
którzy swoim działaniem lub zaniechaniem 
doprowadzili w konsekwencji do wypadków 
przy pracy, ukarano mandatami w łącznej 
wysokości 85 600 zł. 
W jednym przypadku złożono 
zawiadomienie do Prokuratury 
o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. 
Podczas kontroli prowadzonych w związku 
z zaistniałymi wypadkami przy pracy 
inspektorzy pracy udzielili 57 porad 
prawnych oraz 204 porady z zakresu 
technicznego bezpieczeństwa pracy. 
Dodatkowo w siedzibie OIP w Szczecinie 
udzielono 355 porad dotyczących 
wypadków przy pracy w tym: 343 porad 
telefonicznych i 12 pisemnych. 
  

W Okręgowym Inspektoracie Pracy 
w Szczecinie w roku 2013 podjęto szereg 
działań prewencyjnych, skierowanych 
przede wszystkim do pracodawców z branż 
charakteryzujących się wysokimi 
wskaźnikami wypadkowości. 
Między innymi, ramach obchodów Dnia 
Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy 
oraz Światowego Dnia Ofiar Wypadków 
Przy Pracy i Chorób Zawodowych 
zorganizowano w Zakładzie Ubezpieczeń 
Społecznych Oddział Szczecin wspólnie 
z Wojewódzką Stacją Sanitarno-
Epidemiologiczną w Szczecinie 

seminarium, na którym prelekcje na temat 
wypadków przy pracy i chorób zawodowych 
w województwie zachodniopomorskim 
i związanych z nimi skutkami 
ekonomicznymi wygłosili przedstawiciele 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
i Okręgowego Inspektoratu Pracy 
w Szczecinie.  
W ramach programu prewencyjnego 
w zakresie spełniania minimalnych 
wymagań bhp przez użytkowane maszyny 
i urządzenia do obróbki drewna, którego 
celem było przede wszystkim zapobieganie 
wypadkom przy obsłudze maszyn do 
obróbki drewna, przeprowadzono dla 
przedsiębiorców dwa szkolenia. Podczas 
szkoleń inspektorzy pracy wyjaśnili 
koncepcję zapewnienia bezpieczeństwa 
pracy przy użytkowaniu maszyn, 
a w szczególności przepisy dotyczące 
minimalnych wymagań bezpieczeństwa 
i higieny pracy, jakie powinny spełniać 
maszyny znajdujące się na stanowiskach 
pracy. Omówiono poszczególne elementy 
maszyn, które wymagają oceny dla 
sprawdzenia i dostosowania do 
minimalnych wymagań bezpieczeństwa. 
Zwrócono szczególną uwagę na zagrożenia 
związane z eksploatacją maszyn do obróbki 
drewna, w tym zagrożenia wynikające 
z bezpośredniego dostępu do strefy 
niebezpiecznej związanej z ruchem 
narzędzi i elementów napędowych, a także 
zagrożenia związane z możliwością odrzutu 
obrabianego materiału. Dla zobrazowania 
zagrożeń występujących przy maszynach 
do obróbki drewna posłużono się 
przykładami wypadków przy pracy 
zaistniałych u pracodawców działających na 
terenie województwa. Przedstawiono 
również zasady przeprowadzania oceny 
ryzyka zawodowego występującego przy 
eksploatacji maszyny oraz metody 
ograniczania ryzyka na przykładzie 
konkretnych rozwiązań technicznych. 

W aspekcie zagrożeń wypadkowych 
w leśnictwie, zorganizowano szkolenie dla 
zakładów usług leśnych działających na 
terenie Nadleśnictwa Świdwin. W czasie 
szkolenia omówiono zagrożenia 
występujące przy wykonywaniu prac 
związanych z pozyskiwaniem drewna 
w lesie w nawiązaniu do wypadków przy 
pracy zarejestrowanych w latach 2012-2013 
oraz omówiono zadania i obowiązki 
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koordynatora prac. Ponadto Okręgowy 
Inspektorat Pracy w Szczecinie wspólnie 
z Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych 
w Szczecinie zorganizował konkurs „BHP 
w praktyce” dla zakładów usług leśnych. W 
konkursie udział wzięli pracownicy 
zakładów usług leśnych, działających na 
terenie nadleśnictw Drawno, Choszczno 
oraz Bierzwnik. Rozsądna rywalizacja 
między zawodnikami połączona była 
z przypomnieniem zasad bezpiecznej pracy 
na terenach leśnych. Podczas prelekcji 
rozdawano publikację Państwowej Inspekcji 
Pracy pt. „Bezpieczne pozyskiwanie 
drewna”. 

W ramach działań prewencyjnych 
rozesłano także do 55 pracodawców, pisma 
prewencyjne sporządzone na podstawie 
informacji o okolicznościach i przyczynach 
wypadków, jakie badali inspektorzy pracy. 
Celem przekazanych informacji było 
podjęcie działań przez pracodawców 
i przedsiębiorców dla wyeliminowania 
zagrożeń, które mogłyby doprowadzić do 
zaistnienia podobnych zdarzeń w ich 
zakładach.  
  

W ramach prowadzonych kontroli 
inspektorzy pracy dokonywali analizy 
poprawności sporządzanych przez zespoły 
powypadkowe dokumentacji. Sprawdzali też 
prawidłowość podejmowanych przez 
pracodawców działań profilaktycznych po 
zaistniałych zdarzeniach oraz poprawność 
aktualizacji oceny ryzyka zawodowego. 
Sprawdzano sposób badania przez 
zakładowe zespoły powypadkowe 
okoliczności i przyczyn zaistniałych zdarzeń 
wypadkowych, terminowość sporządzania 
dokumentacji oraz prawidłowość ustalania 
i wdrażania przez pracodawców wniosków 
profilaktycznych, a także rejestrowanie 
wypadków i przekazywanie do GUS kart 
statystycznych wypadków przy pracy.  
Przeprowadzono 198 kontroli u 194 
pracodawców, zatrudniających łącznie 26 
586 pracowników, w zakresie 
przestrzegania przepisów rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. 
w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn 
wypadków przy pracy (Dz. U. Nr 105, poz. 
870), podczas których kontrolą objęto 603 
dokumentacje powypadkowe, w tym 24 
dokumentacje ze zdarzeń nieuznanych za 
wypadki przy pracy. 

Nieprawidłowości stwierdzone przez 
inspektorów pracy dotyczyły: 
 
1. Niewłaściwego zgłaszania wypadków: 

 w 58 przypadkach (9,67%) w 34 
zakładach (17,53%) – zgłoszenie 
wypadku przez poszkodowanego 
nastąpiło w odległym terminie; 
w roku 2012 stwierdzono 26 takich 
przypadków (5,68%) w 21 zakładach 
(16,03%); 

 w 9 przypadkach (1,49%) 
w 9 zakładach (4,64%) – wypadku 
przy pracy nie zgłosił przełożony 
osoby poszkodowanej, w roku 
ubiegłym stwierdzono 27 takich 
przypadków (5,9%) w 9 zakładach 
(6,87%); 

 w 10 przypadkach (1,66%) 
w 9 zakładach (4,64%) – nie 
zawiadomiono właściwego 
inspektora pracy o wypadku, 
a w 8 przypadkach (1,33%) 
w 8 zakładach (4,12%) - 
powiadomiono inspektora pracy 
w odległym terminie, w roku 2012 
stwierdzono w 5 przypadkach (1,1%) 
w 5 zakładach (3,82%) nie 
powiadomienie PIP o wypadku, 
a w 7 przypadkach (1,53%) 
w 7 zakładach (5,34%) uczyniono to 
w odległym terminie; 

  
2. Błędów popełnianych podczas ustalania 

okoliczności i przyczyn wypadku 
(w nawiasach podano odsetek 
stwierdzonych nieprawidłowości 
w latach 2013-2012): 
 w 149 dokumentacjach (24,71%, 

a w roku 2012 - 19,65%) w 61 
zakładach (31,44%, a w roku 2012 - 
45,04%), stwierdzono ustalenie tylko 
części przyczyn wypadków; 

 w 36 dokumentacjach (5,97%, 
a w roku 2012 - 10,48%) w 24 
zakładach (12,37%, a w roku 2012 - 
19,85%), powołanie zespołu 
powypadkowego w niewłaściwym 
składzie; 

 w 94 dokumentacjach (15,59%, 
a w roku 2012 - 17,03%) w 44 
zakładach (22,68%, a w roku 2012 - 
27,48%), ustalenie innych przyczyn 
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wypadku, niż wynikające z analizy 
inspektora pracy; 

 w 102 dokumentacjach (16,92%, a w 
roku 2012 - 17,25%) w 31 zakładach 
(15,98%, a w roku 2012 - 17,25%), 
zaniechanie oględzin miejsca 
wypadku; 

 w 73 przypadkach (12,11%, 
a w roku 2012 – 14,63%) w 41 
zakładach (21,13%, a w roku 2012 – 
22,13%), przystąpienie przez zespół 
do badania wypadku ze zwłoką; 

 w 138 dokumentacjach (22,89%, a w 
roku 2012 – 19,65%) w 54 
zakładach (27,84%, a w roku 2012 
29,77%), ustalenie środków 
i wniosków profilaktycznych 
nieadekwatnych do przyczyn 
wypadku, w 109 przypadkach 
(18,08%, a w roku 2012 – 9,17%) 
w 30 zakładach (15,46%, a w roku 
2012 – 11,45%) , w ogóle nie 
określono środków i wniosków 
profilaktycznych wynikających 
z oceny ryzyka zawodowego. 

  
3. Pozbawienia poszkodowanych prawa 

do świadczeń powypadkowych 
(w nawiasach podano odsetek 
stwierdzonych nieprawidłowości 
w latach 2013-2012): 
 w 24 protokołach (3,98%, a w roku 

2012 – 6,55%) w 20 zakładach 
(10,31%, a w roku 2012 – 16,79%), 
nie uznano zdarzenia za wypadek 
przy pracy; 

 w 7 protokołach (1,16%, a w roku 
2012 – 1,53%) w 7 zakładach 
(3,61%, a w roku 2012 – 4,58%), 
wskazano bez uzasadnienia 
i wskazania dowodów, wyłączną 
winę poszkodowanego, 

 w 12 przypadkach (2%, a w roku 
2012 – 2,4%) u 10 pracodawców 
(5,15%, a w roku 2012 – 4,58%), nie 
zamieszczono uzasadnienia nie 
uznania zdarzenia za wypadek przy 
pracy.  

 
Nieprawidłowości w zakresie sporządzania 
i przesyłania do WUS karty statystycznej 
dotyczącej wypadku stwierdzono w 34 
zakładach (17,53%, w roku 2012 – 13,74%) 

w 97 dokumentacjach powypadkowych 
(16,09%, w roku 2012 – 8,73%).  
Uchybienia dotyczyły: 
 nie sporządzenia 31 kart (5,14%, w roku 

2012 – 6,77%) w 18 zakładach pracy 
(9,28%, w roku 2012 – 9,16%); 

 nie przesłania do WUS 27 kart (4,48%, 
w roku 2012 – 0,9%) w 12 zakładach 
(6,19%, w roku 2012 – 2,29%); 

 błędów w treści w 39 kartach 
statystycznych (6,47%, w roku 2012 – 
1,09%) w 8 zakładach pracy (4,12%, 
w roku 2012 – 3,05%). 

W wyniku przeprowadzonych kontroli 
wydano 22 decyzje nakazowe. 
Wydane decyzje nakazowe dotyczyły 
najczęściej: 
 ustalenia okoliczności i przyczyn 

wypadku oraz sporządzenia właściwej 
dokumentacji – 10 decyzji (45,45%)- 
decyzje dotyczyły 15 pracowników, 

 założenia rejestru wypadków – 8 decyzji 
(36,36%), 

 zastosowania środków i wniosków 
profilaktycznych – 2 decyzje (9,1%). 

 
Ponadto do pracodawców skierowano 196 
wystąpień, zawierających 432 wnioski 
dotyczące wyeliminowania 
nieprawidłowości w postępowaniu 
powypadkowym. Wnioski najczęściej 
dotyczyły: 
1. usunięcia nieprawidłowości przy 

ustalaniu okoliczności i przyczyn 
wypadków przy pracy – 343 (79,40%) 
w tym: 
 szczegółowego ustalania 

okoliczności zdarzeń, organizacji 
pracy i przyczyn wypadków – 173 
(40,05%); 

 przedstawiania wniosków i środków 
profilaktycznych adekwatnych do 
przyczyn wypadku – 37 (8,56%); 

 przystępowania niezwłocznie przez 
zespół powypadkowy do ustalenia 
okoliczności i przyczyn wypadku 
przy pracy - 29 (6,71%); 

 ustalania przyczyn adekwatnych do 
okoliczności wypadku – 27 (6,25%); 

 ustalania przyczyn, które 
doprowadziły do wypadku – 23 
(5,32%); 
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 powoływania zespołu 
powypadkowego we właściwym 
składzie – 20 (4,63%). 

2. usunięcia nieprawidłowości przy 
rejestracji wypadków przy pracy – 36 
(8,33%); 

3. usunięcia nieprawidłowości przy 
sporządzaniu i przesyłaniu do GUS 
karty statystycznej wypadku – 34 
(7,87%); 

4. niezwłocznego powiadamiania 
inspektora pracy o wypadku ze skutkiem 
śmiertelnym lub ciężkim oraz zbiorowym 
– 10 (2,31%); 

5. uzupełnienia nieprawidłowo 
sporządzonej oceny ryzyka 
zawodowego – 2 (0,5%). 

 
W wyniku czynności kontrolnych, w związku 
ze stwierdzonymi nieprawidłowościami 
4 osoby ukarano mandatami w łącznej 
wysokości 5800 zł. W postępowaniu 
o wykroczenia przeciwko prawom 
pracownika postawiono sprawcom 
wykroczeń 6 zarzutów w tym: 2 dotyczące 
nie ustalenia przyczyn i okoliczności 
wypadku i nie sporządzenia protokołu 
powypadkowego,1 dotyczący 
niepowiadomienia właściwego inspektora 
pracy o ciężkim wypadku przy pracy. 
 

Oprócz działań kontrolno - nadzorczych 
Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie 
podejmował szereg działań prewencyjnych 
mających na celu poprawę przestrzegania 
przepisów prawa w zakresie ustalania 
okoliczności i przyczyn wypadków przy 
pracy i podejmowania przez pracodawców 
działań profilaktycznych dla ograniczenia 
zagrożeń. Między innymi w roku 2013 
podczas cyklicznie organizowanych spotkań 
z pracownikami służby BHP oraz spotkań 

ze społecznymi inspektorami pracy, 
omawiano zagadnienia dotyczące ustalania 
okoliczności i przyczyn wypadków przy 
pracy i pracy zespołów powypadkowych. 
W ramach programu „Czas na społeczną 
inspekcję pracy”, na 2 spotkaniach 
omówione zostały zagadnienia dotyczące 
wypadków przy pracy, w tym podstawowe 
definicje, świadczenia z ubezpieczenia 
społecznego przysługujące w związku 
z wystąpieniem wypadku przy pracy, 
wymagania prawne związane z badaniem 
okoliczności i przyczyn wypadków przy 
pracy. Na konkretnym przykładzie, 
omówiono zasady prowadzenia 
dochodzenia powypadkowego 
i dokumentowania ustaleń w protokole 
powypadkowym, a także przedstawiono 
koszty związane z wypadkiem przy pracy, 
jakie ponosi pracodawca. 
W ramach szkolenia dla pracodawców 
zorganizowanego przez Cech Rzemiosł 
Różnych i Przedsiębiorców w Gryfinie oraz 
Centrum Szkoleniowo-Doradcze Salomon 
w Chojnie, przedstawiono zagadnienia 
dotyczące wypadków przy pracy 
zarejestrowanych na terenie działania OIP 
w Szczecinie, a także przepisy dotyczące 
badania okoliczności i przyczyn wypadków 
przy pracy oraz sporządzania dokumentacji 
powypadkowej. 
 
 Pracodawcy wykonali łącznie 14 decyzji 
nakazowych (63,64%) oraz 320 wniosków 
(74,07%) zawartych w wystąpieniach, 
dotyczących prowadzonych u pracodawcy 
postępowań powypadkowych. Wykonane 
decyzje nakazowe dotyczyły 131 
pracowników, a wykonane wnioski 1450 
pracowników. Pracowników liczono tyle 
razy ile problem ich dotyczył. 
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Tabela 3. Uzyskane w wyniku realizacji wydanych środków prawnych efekty w działalności 

kontrolnej dotyczące wypadków przy pracy. 
 

Lp. Uzyskane efekty 
Liczba zakładów, 

w których 
uzyskano efekty 

Liczba 
pracowników, 
których efekt 

dotyczył 

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

16 20 

2 Sporządzono i przesłano do WUS karty 
statystyczne z wypadków 

18 26 

3 Sporządzono protokoły ustalenia 
okoliczności i przyczyn wypadku 

5 10 

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

20 26 

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

27 144 

6 Zobowiązano zespoły powypadkowe do 
ustalania przyczyn adekwatnych do 
okoliczności wypadku 

21 204 

7 Pracodawcy zobowiązali się do 
powoływania zespołów powypadkowych 
w odpowiednim składzie 

12 14 

8 Zobowiązano zespoły powypadkowe do 
ustalania wszystkich przyczyn, które 
doprowadziły do wypadku 

15 52 

9 Zastosowano wnioski profilaktyczne 
zaproponowane przez zespoły 
powypadkowe 

4 30 

10 Zobowiązano pracodawców do 
przestrzegania terminów zatwierdzania 
protokołów powypadkowych. 

20 22 

 
 
 

CHOROBY ZAWODOWE 
 
 W roku 2013, według danych 
Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego 
Inspektora Sanitarnego w Szczecinie, 
w naszym województwie stwierdzono 65 
chorób zawodowych. W porównaniu 
z rokiem 2012 stwierdzono o 26 (28,6%) 
przypadków zachorowań mniej. Liczba 
chorób zawodowych od roku 2009 
systematycznie zmniejsza się. W roku 2009 
stwierdzono 160 chorób zawodowych, 
w 2010 roku 147, w 2011 roku 96, a w 2012 
roku 91 chorób zawodowych. 

W województwie zachodniopomorskim od 
wielu lat do najczęściej stwierdzanych 
chorób zawodowych, należą choroby 
zakaźne lub pasożytnicze, jednakże ich 
liczba w stosunku do roku 2012 uległa 
znacznemu zmniejszeniu. W roku 2013 
stwierdzono 35 przypadków chorób 
zakaźnych lub pasożytniczych (54% ogółu), 
a w roku 2012 stwierdzono 73 przypadki 
(80%). 
Wśród chorób zakaźnych lub 
pasożytniczych podobnie, jak w latach 
ubiegłych dominowała borelioza, jednakże 
w roku 2013 nastąpiło obniżenie 
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zachorowalności na boreliozę o 47% (rok 
2013 - 33 przypadki, rok 2012 - 63 
przypadki zachorowań). Największą liczbę 
chorób zakaźnych lub pasożytniczych 
stwierdzono u pracowników usług leśnych – 
17 przypadków (45%), podobnie, jak w roku 
2012 (51 przypadków 69%). 
Drugą grupę chorób zawodowych pod 
względem ilości zachorowań stanowią 
przewlekłe choroby narządu głosu 
spowodowane nadmiernym wysiłkiem 
głosowym, trwającym, co najmniej 15 lat – 
8 przypadków (12%). Następną liczna 
grupą są przewlekle choroby układu ruchu 
wywołane sposobem wykonywania pracy – 
7 przypadków (10,8%) i przewlekłe choroby 
obwodowego układu nerwowego wywołane 
sposobem wykonywania pracy – 
6 przypadków (9%). 
Ponadto zaobserwowano, iż zmniejszyła się 
liczba zachorowań na wirusowe zapalenie 
wątroby typu C z 4 - w roku 2012, do 
1 przypadku w roku 2013. Nie stwierdzono 
przypadków zachorowań na wzw typu 
B i gruźlicę, a także, co należy podkreślić, 
nie stwierdzono przypadków obustronnego 
trwałego odbiorczego ubytku słuchu typu 
ślimakowego lub czuciowo-nerwowego 
spowodowanego hałasem.  
W roku 2013 na terenie województwa 
zachodniopomorskiego stwierdzono 
1 przypadek choroby zawodowej powstałej 
w następstwie działania czynników 
występujących w środowisku pracy, 
uznanych za rakotwórcze u ludzi – rak 
płuca i rak oskrzela w wyniku narażenia na 
azbest. 
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PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW BHP 
PODCZAS USUWANIA WYROBÓW 
ZAWIERAJĄCYCH AZBEST 
Z OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 
I PRZEMYSŁOWYCH. 
 
 Celem kontroli była ocena warunków 
pracy pracowników zajmujących się 
usuwaniem z obiektów budowlanych 
i przemysłowych wyrobów zawierających 
azbest. 
 Inspektorzy pracy przeprowadzili 12 
kontroli w 11 firmach. 6 firm nie było dotąd 
kontrolowanych przez organy PIP. 
4 z kontrolowanych firm prowadzą 
działalność w zakresie usuwania wyrobów 
zawierających azbest na terenie całego 
kraju. Objęci kontrolami pracodawcy 
zatrudniali łącznie 64 osoby. Wśród 
kontrolowanych dominowały małe i średnie 
firmy o kilkuosobowym zatrudnieniu (82%). 
 Analiza wyników przeprowadzonych 
czynności kontrolnych pozwala stwierdzić, 
że stan bezpieczeństwa pracowników 
zatrudnionych przy demontażu materiałów 
zawierających azbest odbiegał od stanu jaki 

gwarantują obowiązujące przepisy. Miało na 
to wpływ z jednej strony, wykonywanie prac 
przez coraz większą liczbę podmiotów 
traktujących prace demontażowe 
materiałów zawierających azbest, jako 
dodatkowe (przy okazji prowadzenia innej 
działalności). Z drugiej, zaś strony można 
zauważyć, że przedsiębiorcy nadal nie 
posiadają dostatecznej wiedzy dotyczącej 
przepisów prawa pracy, w tym przepisów 
bhp obowiązujących przy pracach 
z materiałami zawierających azbest oraz 
umiejętności oceniania szkodliwych 
następstw zagrożeń występujących przy 
usuwaniu materiałów z wbudowanym 
azbestem. 
 W wyniku kontroli inspektorzy pracy 
wydali: 
 10 nakazów zawierających 24 decyzje 

pisemne, 
 26 decyzji ustnych, wydanych 

i wykonanych w trakcie trwania kontroli, 
 9 wystąpień zawierających 31 wniosków 

pisemnych. 
 

 

 
 
Wykres 7. Nieprawidłowości występujące w 2012 i 2013 r. podczas kontroli podmiotów 

usuwających wyroby zawierające azbest, wg skontrolowanych podmiotów. 
 
 Rażące nieprawidłowości były podstawą 
wydania decyzji: wstrzymania 
wykonywanych prac w związku z brakiem 
odpowiedniego oznakowania 
i zabezpieczenia terenu prac 
demontażowych, wstrzymania eksploatacji 
rusztowań budowlanych zmontowanych 

niezgodnie wymaganiami bezpieczeństwa, 
skierowania do innych prac 3 pracowników, 
którym nie zapewniono odpowiednich 
środków ochrony indywidualnej, 
zabezpieczających przed narażeniem na 
pył azbestu. 
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 W związku z popełnieniem 19 
wykroczeń 4 ukarano mandatami w łącznej 
wysokości 4000 zł. 
 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, wynikające 
z braku rzetelnej wiedzy na temat ich 
prowadzenia oraz braku 
profesjonalnego podejścia do ich 
wykonywania, 

 nieprawidłowe przygotowanie 
zatrudnionych osób do wykonywania 
prac, 

 zamiar obniżenia kosztów związanych 
z wykonywanymi pracami, 

 brak zainteresowania podmiotów 
zlecających pracę (zarządcy budynków 
i lokali komunalnych, spółdzielnie 
i wspólnoty mieszkaniowe), aby 
wykonawca dopełnił ciążących na nim 
obowiązków, w tym zgłosił prowadzone 
roboty do Inspekcji Pracy, 

 brak kontroli prowadzonych przez 
służby bhp, ze względu na powierzanie 
realizacji zadań służby bhp osobom lub 
podmiotom zewnętrznym. 

Wyniki kontroli świadczą o niskim poziomie 
wiedzy dotyczącej wymagań prawnych, 
jakie powinny być spełnione przy 
prowadzeniu prac z azbestem – dotyczy to 
w szczególności firm nowych, od niedawna 
zajmujących się taką działalnością. 
Mniejszy odsetek nieprawidłowości 
stwierdzono u przedsiębiorców 
kontrolowanych w latach wcześniejszych. 
U nich nastąpiła poprawa w zakresie 
przestrzegania obowiązujących przepisów 
bhp. 
 
 
PROFILAKTYCZNE BADANIA 
LEKARSKIE. 
 
 Celem kontroli było sprawdzenie 
przestrzegania przez pracodawców 
przepisów prawa pracy dotyczących 
profilaktycznych badań lekarskich, 
w szczególności badań wstępnych, 
okresowych lub kontrolnych. 

 Czynnościami kontrolnymi objęto 311 
pracodawców zatrudniających ogółem 
10858 pracowników. Kontrole 
przeprowadzono w odniesieniu do 
pracowników z różnych grup zawodowych, 
ze szczególnym uwzględnieniem kobiet, 
pracowników młodocianych, pracowników 
niepełnosprawnych i cudzoziemców. 
 Kontrole przeprowadzono w firmach 
o dużym nasileniu zagrożeń zawodowych, 
a także w zakładach należących do branż, 
które charakteryzują się wysokimi 
wskaźnikami wypadkowości oraz 
zapadalności na choroby zawodowe. 
Największą liczbę kontroli przeprowadzono 
w podmiotach zatrudniających do 10 
pracowników (52%) oraz zatrudniających od 
21 do 100 pracowników (26%). 
 W wyniku przeprowadzonych czynności 
kontrolnych inspektorzy pracy wydali środki 
prawne: 
 91 decyzji nakazowych na piśmie, 
 19 decyzji nakazowych ustnych, 
 168 wniosków w wystąpieniach. 
W związku ze stwierdzonymi wykroczeniami 
przeciwko prawom pracownika z zakresu 
profilaktycznych badań lekarskich 
inspektorzy pracy: 
 nałożyli 22 mandaty karne (za 

stwierdzone 24 wykroczenia), 
 zastosowali 19 środków 

wychowawczych (ostrzeżeń) za 
stwierdzone 24 wykroczenia. 

Stwierdzane podczas kontroli 
nieprawidłowości polegały głównie na: 
 dopuszczaniu do pracy pracowników 

nieposiadających orzeczeń lekarskich 
z badań wstępnych lub okresowych, 
stwierdzających brak przeciwwskazań 
do wykonywania określonej pracy, 

 dopuszczeniu do pracy pracowników 
posiadających orzeczenia lekarskie 
wydane z opóźnieniem lub 
nieprawidłowo, np. przez lekarzy 
nieuprawnionych do ich wydawania, 

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

 dopuszczaniu do pracy pracowników, 
którzy nie uzyskali orzeczenia 
lekarskiego potwierdzającego brak 
przeciwwskazań do wykonywania pracy 
na dotychczasowym stanowisku, po 
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niezdolności do pracy trwającej dłużej 
niż 30 dni, spowodowanej chorobą, 

 nieprzekazywaniu w skierowaniu 
lekarzowi przeprowadzającemu badanie 
profilaktyczne informacji o warunkach 
pracy pracownika, w szczególności 
informacji o występowaniu na 
stanowisku pracy czynników 
szkodliwych dla zdrowia lub warunków 

uciążliwych ze wskazaniem wyników 
badań i pomiarów tych czynników 
szkodliwych dla zdrowia, 

 braku umowy pracodawcy z jednostką 
służby medycyny pracy na wykonywanie 
świadczeń wchodzących w zakres 
profilaktycznej opieki zdrowotnej 
pracowników, 

 
 

 
 
Wykres 8. Nieprawidłowości dotyczące profilaktycznych badań lekarskich. 
 
W ocenie inspektorów pracy za przyczyny 
stwierdzanych nieprawidłowości należy 
uznać: bagatelizowanie zagrożeń 
wynikających z dopuszczania do pracy 
osób nieposiadających odpowiednich 
orzeczeń lekarskich, upatrywanie 
oszczędności w niekierowaniu nowo 
zatrudnionych pracowników na badania 
lekarskie, co pracodawcy uzasadniają 
dodatkowo dużą rotacją pracowników, 
przekonanie pracodawców o małym 
znaczeniu (braku przydatności) badań 
lekarskich do zatrudnienia pracownika. 
 
 
KONTROLE WYROBÓW 
WPROWADZONYCH DO OBROTU LUB 
ODDANYCH DO UŻYTKU POD 
WZGLĘDEM SPEŁNIANIA PRZEZ NIE 
ZASADNICZYCH LUB INNYCH 
WYMAGAŃ OKREŚLONYCH 
W PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH 
SYSTEMU OCENY ZGODNOŚCI. 
 
 W 2013 r. w ramach nadzoru rynku 
inspektorzy pracy przeprowadzili 51 kontroli 
w celu sprawdzenia, czy wyroby 

użytkowane w zakładach pracy są zgodne 
z zasadniczymi i innymi wymaganiami 
dotyczącymi bezpieczeństwa pracy. 
 Kontrolami objęto maszyny i urządzenia 
techniczne oraz środki ochrony 
indywidualnej wprowadzone do obrotu lub 
oddane do użytku od dnia 1 maja 2004 r. 
podlegające przepisom 3 dyrektyw nowego 
podejścia: dyrektywie dotyczącej maszyn 
MD, dyrektywie dotyczącej sprzętu 
elektrycznego niskonapięciowego LVD 
i dyrektywie dotyczącej środków ochrony 
indywidualnej PPE. Niektóre wyroby 
podlegały kilku dyrektywom. 
 Jak co roku, również w 2013 r. oprócz 
kontroli związanych z otrzymywanymi 
informacjami o wadach wyrobów lub kontroli 
związanych z informacjami 
o nieprawidłowościach przekazanymi przez 
organy celne, prowadzono rutynowe 
czynności kontrolne w nadzorze rynku, 
nakierowane na konkretne rodzaje 
wyrobów. W szczególności w 2013 r. 
sprawdzeniu spełnienia wymagań 
zasadniczych podlegały maszyny 
stosowane w przetwórstwie drewna oraz 
środki ochrony indywidualnej słuchu. 
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Ocenie zgodności z zasadniczymi i innymi 
wymaganiami poddano ogółem 51 
wyrobów. Spośród nich 36 to maszyny, 
w tym 14 maszyn do obróbki drewna (np. 
pilarka taśmowa pozioma wielogłowicowa, 
pilarka tarczowa formatowa, wiertarka do 
otworów na kołki ustalające, wielopiła), 13 
to środki ochrony indywidualnej, w tym 12 
rodzajów środków ochrony indywidualnej 
słuchu (wkładki przeciwhałasowe 
jednorazowe lub wielokrotnego użytku), 2 to 
sprzęt elektryczny (modułowy piec 
piekarniczy oraz naświetlacz UV do 
powierzchniowego odkażania 
przedmiotów). 
Podczas rutynowych czynności kontrolnych 
inspektorzy pracy zakwestionowali maszyny 
do obróbki metali: tokarkę, zawijarkę do 
blach, giętarkę do rur, pilarkę fasadową, 
zaginarko - krawędziarkę, prasę 
hydrauliczną), maszyny użytkowane 
w przemyśle spożywczym (miesiarkę 
spiralną do ciasta, formierkę wyrobów 
kulinarnych) i inne maszyny: piłę do cięcia 
kamienia, linię technologiczną do 
wydmuchiwania folii, maszynę liczącą do 
papieru, prasę taśmową do odwadniania 
odpadów technologicznych 
w oczyszczalniach ścieków. 
Inspektorzy pracy kontrolowali wyroby 
wyprodukowane na terenie krajów UE, ale 
także sprowadzone z zagranicy, np. 
z Tajwanu, Chin, USA. 
Wyniki kontroli: 
 w grupie 14 maszyn do obróbki drewna 

zakwestionowano 10, tj. 71% ogółu, 
 w grupie 24 pozostałych maszyn 

zakwestionowano 23, tj.96% ogółu 
 w grupie 13 środków ochrony 

indywidualnej zakwestionowano 10, tj. 
77% ogółu. 

Niespełnienie wymagań zasadniczych 
i innych w kontrolowanych maszynach 
polegało m.in. na: niezapewnieniu 
odpowiednich urządzeń ochronnych 
zabezpieczających dostęp do strefy 
roboczej lub ich braku, nieopisaniu 
elementów sterowniczych w języku polskim, 
braku instrukcji obsługi, w szczególności 
niezapewnieniu instrukcji w języku polskim, 
ale w dużej mierze nieprawidłowej treści 
instrukcji, 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, na nieprawidłowej 
treści instrukcji użytkowania wyrobu (w 
zakresie zaleceń mających wpływ na 
bezpieczeństwo użytkowania), braku lub 
nieprawidłowej deklaracji zgodności WE 
(np. bez przywołania właściwych przepisów 
lub norm zharmonizowanych, danych 
jednostki notyfikowanej uczestniczącej 
w procesie produkcji). 
 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. 
 Zdaniem inspektorów pracy przyczyny 
stwierdzanych nieprawidłowości wynikają 
z niedostatecznej znajomości 
u producentów, importerów oraz 
dystrybutorów wyrobów przepisów, norm 
i procedur obowiązujących w ramach 
systemu oceny zgodności. Ponadto 
pracodawcy wyposażając stanowiska pracy 
w nowe maszyny i urządzenia nie 
zobowiązują dostawców, aby razem 
z prawidłowo oznaczoną maszyną 
dostarczana była pełna dokumentacja 
techniczno-ruchowa, w tym deklaracja 
zgodności WE oraz instrukcja, na podstawie 
której możliwa jest prawidłowa eksploatacja 
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 przy 
posiadaniu instrukcji użytkowania 
określającej podstawowe wymagania 
dotyczące m.in. prawidłowego doboru, 
przechowywania, czy konserwacji. 
Pracodawcy kupują określony typ środka 
ochronnego jednak bez zapewnienia 
odpowiedniej instrukcja użytkowania. 
 Przy negatywnych wynikach kontroli, 
zarówno dotyczących maszyn, środków 
ochrony indywidualnej, jak i innych wyrobów 
- w celu wyegzekwowania przestrzegania 
przepisów zastosowane zostały środki 



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OIP SZCZECIN W ROKU 2013 

- 43 - 

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. Ale w 7 przypadkach, ze względu 
na wagę nieprawidłowości lub ich ilość 
niezbędne było wszczęcie przez 
Okręgowego Inspektora Pracy w Szczecinie 
postępowania administracyjnego i wydanie 
postanowienia wyznaczającego termin na 
usunięcie stwierdzonych niezgodności 
z zasadniczymi wymaganiami. 
Z poczynionych ustaleń wynika, że 
w 5 przypadkach nieprawidłowości 
w wyrobach zostały już usunięte. 
 
 
SZKOLENIE W DZIEDZINIE BHP. 
 
 Celem kontroli było sprawdzenie 
przestrzegania przez pracodawców 
przepisów prawa pracy dotyczących 
przeprowadzania pracownikom szkoleń 
w dziedzinie bhp oraz wywiązywania się 
przez pracodawcę z obowiązku 
zapewnienia pierwszej pomocy w nagłych 
wypadkach. 
 W tym zakresie przeprowadzono 296 
kontroli u pracodawców zatrudniających 
ogółem 8918 pracowników, w tym 3337 
kobiet i 104 pracowników młodocianych. 
 W sektorze publicznym skontrolowano 
25, natomiast w sektorze prywatnym 271 
zakładów pracy. Prawie połowę kontroli 
przeprowadzono w podmiotach 
zatrudniających do 10 pracowników. 
Kolejne 35,5% ogólnej liczby kontroli 
dotyczyło firm zatrudniających od 10 do 49 
pracowników. 
 W toku prowadzonych czynności 
kontrolnych badaniu podlegały m.in. 
kwestie: przeprowadzenia szkolenia 
wstępnego w dziedzinie bhp instruktażu 
ogólnego - kontrolą objęto 2345 
pracowników, przeprowadzenia szkolenia 
wstępnego w dziedzinie bhp - instruktażu 
stanowiskowego - kontrolą objęto 2309 
pracowników, przeprowadzenia szkolenia 
okresowego w dziedzinie bhp - kontrolą 
objęto 1926 pracowników, ukończenie 
szkolenia w dziedzinie bhp dla 
pracodawców - kontrolą objęto 276 
pracodawców, sporządzenie programów 

szkoleń: instruktażu stanowiskowego, 
ogólnego oraz okresowego - kontrolą objęto 
2149 pracowników, prowadzenia 
dokumentacji ze szkoleń, w szczególności 
kart szkolenia wstępnego - kontrolą objęto 
2347 pracowników. 
 W roku 2013 r. odnotowano w stosunku 
do roku poprzedniego nieznaczny wzrost 
liczby stwierdzonych nieprawidłowości, we 
wszystkich badanych aspektach. Najwięcej 
zastrzeżeń inspektorzy pracy mieli do 
następujących kwestii: 
 brak lub niewłaściwie przeprowadzone 

szkolenie wstępne instruktaż 
stanowiskowy w dziedzinie bhp - 
stanowił on podstawę wydania 69 
decyzji, dotyczących 255 pracowników, 

 brak lub niewłaściwie przeprowadzone 
szkolenie okresowe w dziedzinie bhp - 
stanowił on podstawę wydania 76 
decyzji administracyjnych, dotyczących 
192 pracowników, 

 brak opracowanych programów 
szkolenia instruktażu stanowiskowego 
lub niedostosowanie posiadanego 
programu do rodzaju i warunków pracy 
wykonywanej na stanowisku pracy, na 
którym zatrudnia się pracowników. 

W 2013 r. odnotowano kilkanaście 
przypadków nieprzeprowadzenia w ogóle 
dla nowo zatrudnianych pracowników 
szkolenia wstępnego - instruktażu na 
stanowisku pracy. Ponadto stwierdzono, że 
pracownicy są dopuszczani do 
wykonywania pracy bez zapoznania ich 
z podstawowymi zagrożeniami 
występującymi, np. przy maszynach do 
obróbki drewna lub metali, przy pracach 
budowlanych i drogowych, a czas 
przeznaczony na odbycie szkolenia jest 
często w sposób nieuprawniony skracany. 
Jak wynika z analizy wypadkowości 
w zakładach takie okoliczności stanowią 
często przyczyny wystąpienia wypadku przy 
pracy. 
W trakcie kontroli inspektorzy pracy 
zwracali uwagę na słabą jakość 
przeprowadzanych szkoleń w dziedzinie 
bhp, wynikającą m.in. z braku 
szczegółowych programów dla 
poszczególnych rodzajów szkoleń, 
przeprowadzaniem szkoleń: instruktażu 
ogólnego lub stanowiskowego przez osoby 
nieuprawnione lub nieposiadające 
odpowiedniego zasobu wiedzy, 
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umiejętności, doświadczenia zawodowego - 
zapewniających właściwą realizację 
programu instruktażu. 
Dużą liczbę nieprawidłowości stwierdzono 
w zakładach małych, w których wszystkie 
zadania bhp, w tym kwestie organizacji 
szkoleń w dziedzinie bhp zleca się 
specjalistom bhp spoza zakładu, którzy 
mając pod nadzorem dużą liczbę 
podmiotów gospodarczych, nie są w stanie 
wykonać powierzonych im zadań w sposób, 
co najmniej poprawny, a co istotniejsze 
nieznających w pełni specyfiki, warunków 
pracy i zagrożeń występujących 
w środowisku pracy w zakładzie. 
Samodzielna weryfikacja ww. specjalistów 
przez pracodawców jest w większości 
przypadków niemożliwa ze względu na 
znaczną liczbę obowiązków, zwłaszcza 
w podmiotach o zatrudnieniu do 
9 pracowników i niewielką wiedzę 
pracodawców.  Przyczyn występujących 
nieprawidłowości inspektorzy pracy upatrują 
także w ograniczaniu kosztów prowadzenia 
działalności, co przejawia się w wyborze 
najtańszych ofert szkoleń, ograniczaniu 
zakresu świadczonych przez firmy 
zewnętrzne usług lub też całkowitej 
rezygnacji z tych usług, co ma miejsce 
zwłaszcza w mikroprzedsiębiorstwach. 
 Nieprawidłowości stwierdzone w toku 
kontroli dały podstawę do wydania 
następujących środków prawnych: 
 415 decyzji, w tym 28 decyzji ustnych, 

które dotyczyły łącznie 2 727 
pracowników, 

 338 wniosków w wystąpieniach, które 
dotyczyły łącznie 1886 pracowników. 

 Za stwierdzone uchybienia mandatami, 
ukarano 24 pracodawców, natomiast 
w stosunku do jednego z pracodawców 
skierowano wniosek o ukaranie do sądu. 
 W wyniku zastosowanych przez 
inspektorów pracy środków prawnych: 
 145 pracownikom przeprowadzono 

szkolenia wstępne, tj. instruktaż ogólny 
i instruktaż stanowiskowy z zakresu bhp 
wraz ze sprawdzeniem wiadomości 
i umiejętności z zakresu wykonywania 
pracy zgodnie z przepisami; 

 u 32 pracodawców opracowano bądź 
uzupełniono programy szkolenia 
wstępnego instruktażu stanowiskowego 
o niezbędną tematykę obejmującą 
w szczególności zagrożenia 

występujące na stanowiskach pracy, 
zgodnie z profilem prowadzonej 
działalności gospodarczej - co może 
przyczynić się do zmniejszenia 
zagrożeń wypadkowych u 602 
pracowników; 

 137 pracownikom, w tym zatrudnionym 
na stanowiskach robotniczych oraz na 
stanowiskach związanych 
z kierowaniem innymi pracownikami 
przeprowadzono szkolenia okresowe 
z zakresu bhp; 

 35 pracodawców opracowało 
szczegółowe programy poszczególnych 
rodzajów szkoleń w zakresie bhp oraz 
określiło niezbędne zasady organizacji 
tych szkoleń, co może przyczynić się do 
zmniejszenia zagrożeń wypadkowych 
u 602 pracowników. 

Kontrolą w zakresie organizacji pierwszej 
pomocy przedmedycznej objęto 176 
pracodawców. Stwierdzono: 
 w 29 przypadkach (12,7% badanych) 

brak lub niewłaściwie przeszkolenie 
w zakresie pierwszej pomocy 
przedlekarskiej, nieprawidłowość ta 
wystąpiła głównie u pracodawców 
zatrudniających od 1 do 9 pracowników, 

 w 68 przypadkach (36,5% badanych) 
brak lub uchybienia w wyznaczeniu 
pracownika/ów do udzielania pierwszej 
pomocy przedlekarskiej, 
nieprawidłowość ta występowała 
głównie u pracodawców najmniejszych 
zatrudniających od 1 do 9 pracowników, 

 w 68 przypadkach (14,2% badanych) 
brak lub uchybienia dotyczące środków 
do udzielania pierwszej pomocy, 
nieprawidłowości w tym zakresie 
wystąpiły głównie w firmach 
zatrudniający od 10 do 49 pracowników. 

W ocenie inspektorów pracy znaczna część 
nieprawidłowości stwierdzonych w zakresie 
szeroko pojętej organizacji udzielania 
pierwszej pomocy, szczególnie w małych 
zakładach pracy, wynika z braku 
przekonania pracodawców, że jest to jeden 
z istotnych elementów organizowania 
pracownikom bezpiecznej pracy i że życie 
człowieka (w tym skutki wypadku) 
niejednokrotnie zależą od szybkiego 
udzielenia pierwszej pomocy 
przedlekarskiej przez osobę odpowiednio 
przeszkoloną. Wątpliwości, co do potrzeby 
zapewnienia systemu i środków do 
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udzielania pierwszej pomocy mieli 
zwłaszcza pracodawcy sektora prywatnego, 
u których nie odnotowano dotąd wypadków 
przy pracy. 
 
 
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 z 2011 r. Nr 209, 
poz. 1244). 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 2013 przeprowadzono 106 
kontroli u 85 pracodawców zatrudniających 
2 676 osób niepełnosprawnych, w tym 
m.in.: 
 18 kontroli w zakładach pracy 

chronionej (ZPCH) i 22 kontrole 
w oddziałach ZPCH oraz 1 kontrolę 
w zakładzie aktywności zawodowej;  

 5 kontroli w zakładach lub jednostkach 
organizacyjnych firm ubiegających się 
o status zakładu pracy chronionej, 
1 kontrolę w zakładzie ubiegającym się 
o status zakładu aktywności zawodowej; 

 59 kontroli w firmach nieposiadających 
statusu zakładu pracy chronionej, 
a przystosowujących stanowiska pracy 
dla osób niepełnosprawnych. 

Kontrolą objęto 37 zakładów pracy 
chronionej, w tym oddziałów firm, których 
siedziba znajduje się w innym 
województwie. Nieprawidłowości w zakresie 
stanowisk pracy stwierdzono prawie w co 
trzecim kontrolowanym zakładzie (wzrost 
ponad 100% w stosunku do roku 2012). 
Nieprawidłowości dotyczyły głównie braku 
instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy 
i niezapewnienia bezpiecznych dojść do 
stanowisk pracy. Ponadto w 2 firmach 
stwierdzono brak wydzielenia 
i oznakowania w sposób możliwy do 
identyfikacji przez osoby niepełnosprawne, 
dróg i przejść komunikacyjnych. W roku 
2013 nie stwierdzono w zakładach pracy 
chronionej zatrudniania pracowników 
w godzinach nadliczbowych, jednakże 
stwierdzano przypadki niewłaściwego 
ewidencjonowania czasu pracy, co budzi 
wątpliwość, czy faktycznie przepisy o czasie 
pracy osób niepełnosprawnych były w pełni 
przestrzegane. 
 Do OIP wpłynęło 49 wniosków 
o wydanie opinii o tworzonych lub 
przystosowywanych stanowiskach pracy dla 
52 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 49 opinii, w tym 1 negatywną. 
Przyczyną wydania opinii negatywnej było 
wyposażenie stanowiska pracy w maszynę 
niespełniającą wymagań bezpieczeństwa, 
której obsługa stwarzała ryzyko poważnego 
urazu pracownika. 
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;  

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

 

 

 
 
Wykres 9. Udział procentowy podmiotów zatrudniających osoby niepełnosprawne, w których 

stwierdzono nieprawidłowości. 
 
W wyniku działalności kontrolnej 
inspektorzy pracy wydali: 
 135 decyzji nakazowych pisemnych, 

w tym 96 bezpośrednio dotyczących 
osób niepełnosprawnych,  

 61 decyzji ustnych i 3 polecenia ustne, 
 104 wnioski i zalecenia, w tym 58 

dotyczyło bezpośrednio osób 
niepełnosprawnych.  

W wyniku stwierdzenia rażącego 
naruszenia przepisów prawa pracy, w tym 
przepisów o bezpieczeństwie i higienie 
pracy, w 4 przypadkach ukarano 
pracodawców mandatami w łącznej 
wysokości 5 000 złotych.  
Pracodawcy wykonali 79% wydanych 
decyzji nakazowych oraz 70% wniosków 
z wystąpień pokontrolnych. W wyniku 
realizacji wydanych przez inspektorów 
pracy środków prawnych poprawiono 
warunki pracy dla 350 pracowników 

i wyeliminowano nieprawidłowości 
w zakresie: 
 stanu technicznego obiektów 

i pomieszczeń pracy - 5 zakładów, 
 zaplecza higieniczno-sanitarnego - 

2 zakłady, 
 wentylacji i oświetlenia - 6 zakładów, 
 organizacji stanowisk pracy i procesów 

technologicznych  - 5 zakładów, 
 urządzeń i instalacji elektrycznych  - 

8 zakładów, 
 maszyn i urządzeń - 9 zakładów, 
 przygotowania pracowników do pracy - 

8 zakładów, 
 przeprowadzenia oceny i analizy ryzyka 

zawodowego - 11 zakładów,  
 przepisów o czasie pracy i odpoczynku - 

7 zakładów. 
 
OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO. 
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 Celem kontroli było sprawdzenie 
przestrzegania przez pracodawców 
przepisów prawa pracy dotyczących 
przeprowadzania oceny i analizy ryzyka 
zawodowego oraz podejmowania środków 
profilaktycznych zmniejszających poziom 
ryzyka. 
Kontrole u 227 pracodawców wykazały 
nieprzeprowadzenie oceny ryzyka 
zawodowego związanego z pracą 
wykonywaną przez 1 258 pracowników, 
w związku z czym wydano decyzje 
nakazowe. 
Podczas 235 kontroli u 233 pracodawców, 
którzy zatrudniali łącznie 16 844 
pracowników, sprawdzano szczegółowo 
prawidłowość dokonanej oceny ryzyka. 
Dotyczyło to 78 podmiotów zatrudniających 
do 9 osób, 90 firm zatrudniających do 50 
pracowników, 50 zakładów dużych 
o zatrudnieniu do 250 osób i 17 wielkich 
zakładów, zatrudniających ponad 250 
pracowników. Kontrolowane firmy 
prowadziły działalność w zakresie: robót 
budowlanych, konserwacji i naprawy 
pojazdów samochodowych, ścinania drzew 
i pozyskiwania drewna, produkcji pieczywa, 
układania instalacji elektrycznych, handlu 
i edukacji. 
Zagadnienia istotne dla właściwej oceny 
ryzyka badano w odniesieniu do 853 
stanowisk pracy, na których pracę 
świadczyło 5 089 pracowników, w tym 
1 732 kobiety, 79 pracowników 
młodocianych i  138 pracowników 
niepełnosprawnych. 

Na 81 badanych stanowiskach nie oceniono 
w ogóle ryzyka zawodowego, a dla jednej 
trzeciej badanych stanowisk stwierdzono 
błędy merytoryczne lub formalne podczas 
przeprowadzania lub dokumentowania 
oceny ryzyka. 
Najistotniejsze nieprawidłowości dotyczyły 
etapu pierwszego, tj. braku opisu czynności 
i prac wykonywanych na stanowisku pracy 
oraz przypisania tym czynnościom 
stosowanych narzędzi pracy oraz środków 
pracy. Skutkowało to niewłaściwą 
identyfikacją zagrożeń, a w dalszej 
kolejności zaniżaniem poziomu ryzyka na 
etapie szacowania lub nieuwzględnieniem 
w ocenie ryzyka zagrożeń związanych 
z narażeniem na czynniki fizyczne, 
chemiczne, biologiczne lub kontaktu 
z czynnikami niebezpiecznymi, a także 
nieuwzględnieniem aspektów 
ergonomicznych. Stwierdzono także 
nierzetelne szacowanie poziomu ryzyka, 
np. uwzględniono narażenie pracowników 
na hałas, szacując ryzyko na poziomie 
średnim lub małym, gdy badania 
środowiskowe wykazywały przekroczenie 
dopuszczalnych norm. Problemem dla 
pracodawców było także planowanie 
działań profilaktycznych, najczęściej 
wskazywano wyłącznie stosowanie środków 
ochrony indywidualnej, zapominając 
o konieczności podejmowania w pierwszej 
kolejności działań technicznych 
i organizacyjnych dla ograniczenia 
zagrożeń zawodowych. 

 

 
 
Wykres 10.  Udział procentowy stanowisk pracy, na których stwierdzono błędy przy ocenie 

ryzyka zawodowego. 
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W wyniku kontroli wydano: 
 242 decyzje pisemne, 
 5 decyzji ustnych, 
 276 wniosków w wystąpieniach. 
Przyczyny nieprawidłowości wynikają 
głównie z niepełnej znajomości 
obowiązujących przepisów prawa pracy, 
w szczególności określających wymagania 
merytoryczne oceny i analizy ryzyka, 
a także wymagania formalne, jakie powinien 
spełniać dokument z oceny ryzyka. Ponadto 
brak, zwłaszcza w małych firmach, wsparcia 
i właściwego doradztwa ze strony osób, 
którym zlecono wykonywanie zadań służby 
bhp, w szczególności w kwestiach 
dotyczących przeprowadzania 
i dokumentowania oceny ryzyka. 
W efekcie wykonanych decyzji nakazowych, 
122 pracodawców (53,5%) przeprowadziło 
ocenę ryzyka zawodowego dla 720 
pracowników. 
W zakładach, w których szczegółowo 
badano prawidłowość dokonanej oceny, 
pracodawcy zrealizowali 178 decyzji (74%) 
oraz 198 (71%) wniosków i zaleceń 
zawartych w wystąpieniach, w efekcie 
czego, m.in.: 
 60 pracodawców (70% kontrolowanych, 

których problem dotyczył), 
w dokumentach oceny ryzyka 
zawodowego uwzględniło wszystkie 
zidentyfikowane podczas kontroli 
czynniki środowiska pracy oraz czynniki 
niebezpieczne związane z eksploatacją 
maszyn i urządzeń, a dotyczyło to 350 
pracowników; 

 40 pracodawców (71%, których problem 
dotyczył), przeprowadziło ocenę ryzyka 
zawodowego na stanowiskach pracy, 
które wcześniej zostały pominięte, 
a dotyczyło to 189 pracowników. 

 
 
REALIZACJA ZADAŃ SŁUŻBY 

BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY. 
 
 Czynności kontrolne w zakresie 
dotyczącym oceny funkcjonowania służb 
bhp w zakładach pracy, a także oceny 
wykonywania zadań wchodzących w zakres 
jej działania zostały rozpoczęte u 341 
pracodawców. W 211 zakładach pracy 
stwierdzono jednak, że nie zapewniono 
w nich funkcjonowania służby bhp w żadnej 

formie. Pracodawcy mimo obowiązku 
prawnego wynikającego z przepisów prawa 
pracy, ani nie utworzyli służby bhp ani nie 
powierzyli wykonywania zadań tej służby 
osobom spoza zakładu posiadającym 
wymagane kwalifikacje. W związku 
z powyższym 211 pracodawców zostało 
zobowiązanych przez inspektorów pracy do 
zapewnienia funkcjonowania służby bhp 
zgodnego z przepisami. 
 Czynnościami kontrolnymi objęto 
4 różne grupy pracodawców, zarówno 
pracodawców małych (zatrudniających do 
10 pracowników) - było ich 23%, jak 
i dużych (zatrudniających powyżej 100 
pracowników) było ich 18%. Najliczniejszą 
grupą, stanowiącą 42% ogółu byli jednak 
pracodawcy zatrudniający od 11 do 20 
pracowników. Czynnościami kontrolnymi 
objęto podmioty charakteryzujące się 
wysokimi wskaźnikami wypadkowości, 
w których występuje duże nasilenie 
zagrożeń zawodowych, tj. zakłady z branż 
zajmujących się m.in. gospodarką leśną, 
szeroko pojętymi robotami budowlanymi, 
obróbką metali i nakładaniem powłok na 
metale, produkcją wyrobów tartacznych. 
 Stwierdzono, że w 130 kontrolowanych 
zakładach pracy służba bhp pełniona była 
przez: specjalistę ds. bhp spoza zakładu - 
70 przypadków, wydzieloną zakładową 
służbę bhp - 43 przypadki, pracodawcę 
samodzielnie realizującego zadania służby 
bhp – 1 przypadek, pracownika 
zatrudnionego przy innej pracy - 16 
przypadków. 
 Pomimo funkcjonowania służby bhp w 
ww. 130 zakładach, w toku kontroli 
inspektorzy pracy wydali 1027 decyzji, w 
tym 270 decyzji z rygorem natychmiastowej 
wykonalności oraz 54 decyzji 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. 
 Znaczna liczba nieprawidłowości 

dotyczyła: braku współpracy 
z laboratoriami badań i pomiarów 
czynników szkodliwych,  

 braku współdziałania z lekarzem 
sprawującym profilaktyczną opiekę 
zdrowotną nad pracownikami,  
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 nieprowadzenia kontroli warunków 
pracy,  

 braku bieżącego informowania 
pracodawcy o stwierdzonych 
zagrożeniach zawodowych. 

 
 

 
 
Wykres 11. Nieprawidłowości dotyczące funkcjonowania służb bhp stwierdzone podczas 

kontroli podmiotów w latach 2012 i 2013. 
 
 
Przeprowadzone w 2013 r. kontrole 
wykazały, iż osoby realizujące w zakładach 
pracy zadania służby bhp w bardzo małym 
stopniu korzystały z przysługujących im 
uprawnień. Tylko u 13% pracodawców, 
u których inspektorzy pracy przeprowadzili 
czynności kontrolne służba bhp skorzystała 
z uprawnień: niezwłocznego wstrzymania 
pracy maszyny (urządzenia technicznego) 
w przypadku wystąpienia bezpośredniego 
zagrożenia życia i zdrowia lub odsunięcia 
od pracy pracownika, który swoim 
zachowaniem lub sposobem wykonywania 
pracy stwarzał bezpośrednie zagrożenie 
życia lub zdrowia własnego, albo innych 
osób. 
 
 

PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW USTAWY 

O PRODUKTACH BIOBÓJCZYCH. 
 
 Celem kontroli było sprawdzenie 
przestrzegania przepisów ustawy 
o produktach biobójczych w podmiotach 
świadczących usługi pogrzebowe, 
stosujących produkty biobójcze w swojej 
działalności.  
Kontrole przeprowadzono w 6 podmiotach, 
w których pracę świadczy 61 osób, w tym 
54 na podstawie umów o pracę. Pracę 
w kontakcie z produktami biobójczymi 
wykonują 33 osoby (zarówno pracownicy, 
jak i zleceniobiorcy).  
Kontrolą objęto przestrzeganie przepisów 
zarówno przez producentów/dystrybutorów 
środków biobójczych, jak i przestrzeganie 
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przepisów przez użytkowników tych 
preparatów. 
Nieprawidłowości dotyczące braku lub 
niewłaściwych informacji producenta 
zawartych w kartach charakterystyki, 
stwierdzono w 5 zakładach. 
Nieprawidłowości na etykietach produktów, 
np. brak zakresu stosowania, brak 
podanego stężenia w jednostkach 
metrycznych, stwierdzono w 2 zakładach. 
Błędy popełniane przez użytkowników 
(pracodawców), dotyczyły w szczególności: 
pominięcia zagrożeń związanych ze 
stosowaniem produktów biobójczych 
w ocenie ryzyka zawodowego (3 zakłady) 
oraz w instrukcjach bezpieczeństwa 
i higieny pracy (6 zakładów); nieokreślenia 
procedur bezpiecznego magazynowania 
produktów biobójczych, postępowania 
w wypadku awarii i oznakowania 
magazynów (2 zakłady), a także 
niezapewnienia możliwości właściwego 
sprzątania i odkażania pomieszczeń 
higieniczno-sanitarnych. 
W wyniku kontroli wydano: 
 6 nakazów zawierających 61 decyzji, 

z których 39 dotyczyło bezpiecznego 
stosowania i przechowywania 
produktów biobójczych; 

 28 wniosków w wystąpieniach, w tym 
6 dotyczyło stosowania produktów 
biobójczych. 

Do Zachodniopomorskiego Państwowego 
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego 
w Szczecinie przesłano 2 pisma 
informujące o nieprawidłowościach 
dotyczących kart charakterystyki 
i oznakowania produktów biobójczych. 
Za stwierdzone wykroczenia, 1 pracodawcę 
ukarano mandatem karnym w wysokości  
1 200 zł, a wobec drugiego zastosowano 
środek wychowawczy - ostrzeżenie, za 
wykroczenia mniejszej wagi. 
Pracodawcy poinformowali o wykonaniu 
67% decyzji oraz 84% wniosków i zaleceń.  
Główną przyczyną naruszenia przez 
pracodawców – użytkowników preparatów 
biobójczych, przepisów dotyczących ich 
bezpiecznego stosowania jest brak 
świadomości zagrożeń, wynikający 
z powszechnego stosowania preparatów. 
Dostępne produkty do odkażania skóry rąk, 
czy produkty ogólnego przeznaczenia, 
stosowane nawet w gospodarstwie 
domowym, a także stosowanie substancji 

biobójczych w postaci rozcieńczonych, 
gotowych do użycia roztworów powoduje, 
że pracodawcy nie zwracają uwagi na 
obowiązujące przepisy prawa, 
w szczególności nie wymagają od 
dystrybutorów informacji określających 
zasady bezpiecznego stosowania 
preparatów. Tym samym nie informują 
pracowników o możliwych zagrożeniach dla 
zdrowia i życia, spowodowanych 
niewłaściwym przygotowaniem roztworów, 
czy niezastosowaniem środków ochrony 
indywidualnej. Kontrole potwierdziły, że 
osoby/zespoły dokonujące oceny ryzyka 
zawodowego korzystały w większości 
przypadków z gotowych „szablonów/kart do 
oceny ryzyka”, a dokumentując ustalenia 
używały ogólnych, hasłowych określeń 
dotyczących czynników chemicznych, 
pomijając działanie biobójcze preparatów 
i skutki działania chemikaliów na organizm 
pracownika. 
 
 
KONTROLE DOTYCZĄCE PROBLEMATYKI 

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, zgodnie z przepisami 
REACH”.  
We wszystkich kontrolowanych zakładach 
u tzw. „dalszych użytkowników” substancje 
i mieszaniny chemiczne stosowane były 
jako surowce do badań i analiz oraz 
w postaci odczynników chemicznych.  
 Kontrolami objęto 14 pracodawców, 
zatrudniających łącznie 1833 pracowników 
na podstawie umów o pracę, w tym 624 
kobiety oraz 142 zleceniobiorców 
i 5 jednoosobowych podmiotów 
gospodarczych. W narażeniu na działanie 
substancji i mieszanin chemicznych 
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niebezpiecznych pracę wykonywało 119 
pracowników, w tym 106 kobiet.  
Kontrole zagadnień dotyczących 
problematyki REACH i CLP były 
prowadzone w laboratoriach zakładowych 
różnych branż. 
Kontrole wykazały: 
 w 64,3% zakładów, pracodawcy nie 

posiadali spisu substancji i mieszanin 
niebezpiecznych lub spisy były 
nieaktualne; 

 na 172 skontrolowane substancje 
niebezpieczne, dla 36 (21%) 
pracodawcy nie posiadali aktualnych 
kart charakterystyki; 

 w 17% sprawdzonych kart 
charakterystyki substancji, brak było 
informacji o oznakowaniu zgodnym 
z CLP;  

 w 5 zakładach (35,7%) stwierdzono 
nieprawidłowe oznakowanie 
pojemników produkcyjnych 
z chemikaliami, użytkowanych na 
stanowiskach pracy, a łącznie 
19,8% kontrolowanych pojemników nie 
posiadało informacji o ich zawartości; 

 nieprawidłowości w oznakowaniu miejsc 
składowych chemikaliów stwierdzono 
u 46% pracodawców;  

 brak instrukcji bezpieczeństwa 
procesów technologicznych 
prowadzonych z chemikaliami 
stwierdzono w 2 zakładach, 
a w 7 zakładach, 60% kontrolowanych 
instrukcji było nieprawidłowych lub 
niepełnych, gdyż np. nie zawierały 
informacji o zmianie oznakowania 
opakowań z substancjami 
niebezpiecznymi, o udzielaniu pierwszej 
pomocy zgodnie z zaleceniami kart 
charakterystyki; zapisy instrukcji były 
niejasne lub niejednoznaczne, czasem 
określały wyłącznie recepturę/ metodykę 
analizy chemicznej lub zawierały opisy 
prac, które nie były przez pracowników 
faktycznie wykonywane; 

 w 5 kontrolowanych zakładach (tj. 36%), 
pracowników laboratorium nie 
poinformowano o zmianie przepisów 
dotyczących chemikaliów, w tym 
o zmianie zasad klasyfikacji substancji 
chemicznych, oznakowaniu opakowań, 
o nowym formacie i zawartości kart 
charakterystyki. 

W wyniku kontroli wydano: 
 32 decyzje nakazowe pisemne i 26 

decyzji ustnych zobowiązujących do 
usunięcia nieprawidłowości w zakresie 
przepisów REACH; 

 66 decyzji nakazowych pisemnych, 56 
ustnych oraz 34 wnioski 
w wystąpieniach dotyczących usunięcia 
uchybień z zakresu przepisów CLP. 

Do końca 2013 r. wykonanych zostało 
80% decyzji i 85% wniosków. 
 O stwierdzonych podczas kontroli 
nieprawidłowościach dotyczących 
nieoznakowania etykietami w języku 
polskim opakowań zawierających 
substancje niebezpieczne, powiadomiono 
Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego 
Inspektora Sanitarnego w Szczecinie.  
 
 
ZAGROŻENIA ZWIĄZANE 

Z WYSTĘPOWANIEM HAŁASU 

W ŚRODOWISKU PRACY. 
 
 Celem kontroli było ustalenie, czy i jakie 
działania podejmują pracodawcy dla 
ograniczenia ryzyka zawodowego 
związanego z narażeniem pracowników na 
hałas. 
 Czynności kontrolne zostały 
przeprowadzone w 11 zakładach pracy 
prowadzących działalność w różnych 
branżach produkcyjno-usługowych, 
w szczególności produkujących: wyroby 
z drewna, w tym wyroby tartaczne, 
stolarskie i ciesielskie, wyroby z metalu, 
w tym zbiorniki, cysterny, pojemniki 
z metalu, konstrukcje metalowe oraz 
prowadzących usługi z zakresu gospodarki 
leśnej. 
 Najczęściej występującymi źródłami 
hałasu na stanowiskach pracy były: 
 użytkowane maszyny, urządzenia 

i narzędzia, np.: obrabiarki skrawające 
do metali (tokarki, wiertarki), maszyny 
do obróbki plastycznej i cięcia metali 
(prasy, gilotyny), maszyny do obróbki 
drewna (np. traki, pilarki tarczowe, 
strugarki, frezarki, pilarki łańcuchowe), 
urządzenia przepływowe (np. palniki, 
dysze rozpylające), elektronarzędzia 
(szlifierki kątowe), 

 procesy technologiczne: montaż 
elementów stalowych, cięcie, obróbka 
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skrawaniem metalu i drewna, spawanie 
metali, procesy rozdrabniania, procesy 
ręcznego formowania płaszczyzn 
i oczyszczania spoin połączeń 
spawanych. 

W wyniku kontroli wydano 29 decyzji oraz 
14 wniosków, z których wykonano blisko 
97%. 
  
 

 

 
 
Wykres 12. Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości związane z występowaniem hałasu 

w środowisku pracy. 
 
 W ocenie inspektorów pracy 
przyczynami występujących 
nieprawidłowości są: brak znajomości 
przepisów prawa pracy przez 
pracodawców, w tym przepisów bhp 
określających wymagania przy zatrudnieniu 
pracowników narażonych na hałas 
(nieoznaczenie stanowisk pracy 
odpowiednimi znakami bezpieczeństwa, 
nieodpowiedni dobór ochronników słuchu) 
oraz lekceważenie zagrożeń i skutków 
narażenia na hałas przez pracowników, co 
przejawiało się m.in. niestosowaniem przez 
nich wydanych ochronników słuchu, a także 
niewłaściwe wypełnianie obowiązków przez 
osoby realizujące w zakładach zadania 
służby bhp. 
 Kontrole wykazały, że mimo posiadania 
wiedzy o negatywnym działaniu hałasu na 
organizm człowieka niektórzy pracodawcy 
nie podejmują odpowiednich działań 
eliminujących lub ograniczających 
narażenie pracowników na ten czynnik. 
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 - nawet w przypadkach, gdy jest to 
technicznie możliwe. 
 
 
KONTROLE PODMIOTÓW, KTÓRYM 

PODWYŻSZONO SKŁADKĘ NA 

UBEZPIECZENIE WYPADKOWE. 
 
 Obowiązujący w Polsce system 
różnicowania składki wypadkowej 
w zależności od zagrożeń wypadkowych 
oraz środowiskowych i ich skutków, opiera 
się przede wszystkim na danych 
przekazywanych przez podmioty, 
w informacji ZUW IWA. Ustawodawca 
w celu wzmocnienia systemu różnicowania 
składki wypadkowej wprowadził możliwość 
podwyższania - na wniosek inspektora 
pracy – składki o 100% pracodawcom, 
u których w czasie dwóch kolejnych kontroli 

66,7%

66,7%

60,0%

51,1%

47,6%

36,4%

45,5%

15,2%

10,5%

0% 20% 40% 60% 80%

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

Niewdrożony program działań organizacyjno-technicznych
zmierzających do ograniczenia narażenia pracowników na hałas

Brak lub nieprawidłowa oceny ryzyka zawodowego związana z
narażeniem na hałas

Nieprzekazanie pracownikom instrukcji bhp użytkowania i
konserwacji ochronników słuchu

Niewłaściwy dobór indywidualnych środków ochrony słuchu

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

Brak aktualnych informacji w rejestrze czynników szkodliwych dla
zdrowia

Zatrudnianie pracowników ponad 8 godzin na dobę w warunkach
przekroczeń NDN hałasu

Brak w skierowaniu na badanie profilaktyczne pracownika
informacji o narażeniu na hałas i poziomie narażenia
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stwierdzono rażące naruszenia przepisów 
bhp. 
Celem kontroli było sprawdzenie 
skuteczności oddziaływania finansowego na 
poprawę stanu bezpieczeństwa 
w 3 zakładach, w których w latach 2010-
2012 na wniosek inspektora pracy, ZUS 
podwyższył wymiar składki na 
ubezpieczenie wypadkowe.  
Podczas kontroli sprawdzano: 
 realizację uprzednio wydanych decyzji 

i wystąpień; 
 wdrożenie środków zapobiegających 

wypadkom przy pracy, w szczególności 
wynikających z oceny ryzyka 
zawodowego oraz wskazanych przez 
zespoły powypadkowe; 

 poprawność danych zawartych 
w informacji ZUS IWA;  

 przestrzeganie ogólnych przepisów 
o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz 
przepisów bhp wynikających ze 
specyfiki prowadzonej działalności. 

W toku kontroli stwierdzono 
nieprawidłowości dotyczące 
bezpieczeństwa i higieny pracy, skutkujące 
wydaniem decyzji nakazowych, jednakże 
nie było przypadków rażącego naruszenia 
przepisów, dlatego nie wnioskowano 
o ponowne podwyższenie składki 
wypadkowej w kontrolowanych zakładach. 
Nieprawidłowości dotyczyły, m.in.: 
niewłaściwego stanu technicznego maszyn, 
prowizorycznie zabezpieczonych ciągów 
komunikacyjnych pomiędzy kondygnacjami, 
niezapewnienia kart charakterystyki dla 
stosowanych substancji i mieszanin 
chemicznych. Stwierdzono ponadto 
naruszenie przepisów prawa pracy 
w zakresie: zawierania umów zlecenia 
w warunkach istnienia stosunku pracy, 
nieprawidłowych zapisów zawartych 
w regulaminie pracy i regulaminie 
wynagrodzeń, niewypłacenia należnych 
pracownikom świadczeń. 
W wyniku kontroli wydano: 
 16 decyzji nakazowych pisemnych 

i 5 decyzji ustnych; 
 7 wniosków w wystąpieniach; 
 1 osobę winną wykroczeń ukarano 

mandatem w wysokości 2 000 zł; 
Ponadto udzielono 4 porad w zakresie 
technicznego bezpieczeństwa pracy. 

 We wszystkich 3 podmiotach kontrole 
wykazały poprawę stanu bezpieczeństwa 
i ograniczenie zagrożeń wypadkowych. 
Przede wszystkim nie stwierdzono 
przypadków dopuszczenia pracowników do 
pracy w sytuacji bezpośredniego 
zagrożenia życia i zdrowia, co wcześniej 
było przyczyną skierowania wniosków 
o podwyższenie składki. W okresie od 
ostatniej kontroli nie było w zakładach 
wypadków przy pracy ze skutkiem ciężkim 
lub śmiertelnym (w 1 zakładzie wydarzył się 
1 wypadek lekki). Różna za to była skala 
poprawy warunków bhp. Pomimo realizacji 
środków prawnych wydanych w wyniku 
wcześniejszych kontroli, w dalszym ciągu 
zdarzały się nieprawidłowości w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy, które 
w jednym przypadku skutkowały 
nałożeniem mandatu karnego.  
W ocenie inspektorów pracy podniesienie 
składki wypadkowej spełniło swoje zadanie 
i przyczyniło się w sposób znaczący do 
podjęcia przez pracodawców działań na 
rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa 
i warunków pracy. Jednakże w głównej 
mierze były to działania wymuszone 
decyzjami nakazowymi, realizowane 
najmniejszym możliwym kosztem. Nie 
zaobserwowano w kontrolowanych 
przypadkach wymiany parku maszynowego, 
czy innych znaczących inwestycji, których 
głównym celem byłaby poprawa warunków 
bhp. Nie stwierdzono także znaczących 
zmian organizacyjnych w zakresie nadzoru 
nad pracownikami, poza prowadzeniem 
bieżących kontroli stanu bhp w zakładach. 
 
 
ZAKŁADY POD WZMOŻONYM 
NADZOREM. 
 
 W celu likwidacji i ograniczenia 
zagrożeń zawodowych w zakładach 
o szczególnie wysokim ryzyku zawodowym, 
ze względu na przekroczenia norm 
dopuszczalnych dla czynników szkodliwych 
dla zdrowia, czy wysokie wskaźniki 
częstotliwości lub ciężkości wypadków przy 
pracy, przyjęto program długofalowego 
nadzoru nad zakładami. W latach 2013 – 
2015 wzmożonym nadzorem objęto 
2 zakłady pracy. 
Nieprawidłowości stwierdzone podczas 
kontroli rozpoczynającej cykl czynności 
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kontrolno-nadzorczych w tych zakładach 
dotyczyły, m.in. braku wentylacji ogólnej 
pomieszczeń, nieprzeprowadzenia 
okresowych pomiarów czynników 
szkodliwych występujących w środowisku 
pracy, czy też braku aktualizacji 
dokumentów z oceny ryzyka zawodowego. 
Stwierdzono także bezpośrednie 
zagrożenia dla zdrowia i życia pracowników 
wynikające z braku właściwych osłon 
zabezpieczających przed dostępem do stref 
niebezpiecznych poruszających się 
elementów maszyn i urządzeń. Ponadto 
część eksploatowanych maszyn i urządzeń 
technicznych nie została dostosowana 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). Najczęstsze nieprawidłowości 
związane z użytkowaniem maszyn 
i urządzeń dotyczyły: braku dostępu do 
paneli sterowniczych, niewłaściwego 
oznakowania elementów sterowniczych, 
braku wyłączników awaryjnych, braku 
sygnałów akustycznych i świetlnych 
ostrzegających przed uruchomieniem 
maszyny. Wyniki kontroli potwierdziły, że 
pracodawcy nie podjęli w pełnym zakresie 
działań dla ograniczenia ryzyka powstania 
wypadków przy pracy i chorób 
zawodowych.  
W wyniku kontroli wydano 60 decyzji 
nakazowych, w tym 38 decyzji pisemnych 
i 22 ustne, skierowano 9 wniosków 
w wystąpieniu, a jeden z pracodawców 
został ukarany mandatem w wysokości 
1 000 zł. 
W wyniku realizacji 85% decyzji oraz 
77% wydanych wniosków, wyeliminowano 
bezpośrednie zagrożenia życia i zdrowia dla 
pracowników i zwiększono poziom 
bezpieczeństwa pracy. Pracodawcy 
poprzez systematyczny nadzór inspektorów 
pracy podjęli działania dla poprawy 
warunków pracy, w tym ograniczenia 
zagrożeń występujących w środowisku 
pracy. Nadzór nad tymi zakładami 
prowadzony będzie również w roku 2014. 
 

ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM 

W ŚREDNICH I DUŻYCH ZAKŁADACH, 

W KTÓRYCH WYSTĄPIŁY WYPADKI PRZY 
PRACY. 
 
 Celem kontroli było sprawdzenie 
przestrzegania przez pracodawców 
przepisów i zasad bhp, dotyczących 
dokonywania oceny ryzyka zawodowego 
oraz podejmowania i wdrażania środków 
profilaktycznych zmniejszających ryzyko 
w aspekcie wypadków przy pracy, które 
miały miejsce w zakładzie. W części 
zakładów ocenie poddano sposób realizacji 
wydanych w roku 2011 zaleceń 
pokontrolnych. 
 Kontrole przeprowadzono w 21 
zakładach pracy, w tym w 8 zakładach 
kontrolowanych w roku 2011 oraz w 13 
nowych zakładach, zatrudniających co 
najmniej 50 pracowników, w których 
w okresie ostatnich trzech lat wystąpiły 
wypadki przy pracy, w okolicznościach 
wykazujących cechy powtarzalności. 
W obu przypadkach kontrolami objęto 
działania pracodawców podjęte w zakresie 
postępowania powypadkowego oraz 
dokonywania oceny ryzyka zawodowego. 
W toku kontroli w celu oceny spójności 
dokumentów analizie poddano 
dokumentację powypadkową oraz 
dokumentację oceny ryzyka zawodowego 
dotyczącą prac, podczas wykonywania 
których doszło do wypadku przy pracy. 
 Rekontrole natomiast ukierunkowane 
były na sprawdzenie wykonania wcześniej 
wydanych decyzji i wniosków oraz ocenę 
uzyskanych efektów. 
 W zakładach kontrolowanych po raz 
kolejny (po upływie 2 lat) na stanowiskach 
pracy łącznie zatrudnionych było 534 
pracowników, w tym 62 kobiety. Natomiast 
pracodawcy kontrolowani po raz pierwszy 
na 26 stanowiskach pracy zatrudniali 480 
pracowników, w tym 234 kobiety i 66 
pracowników niepełnosprawnych. 
 Dane statystyczne zebrane podczas 
rekontroli zakładów pracy wykazały, że 
w okresie od 2011 r. do 2013 r. 
u pracodawców wydarzyło się łącznie 80 
wypadków przy pracy, w tym 1 wypadek 
ciężki. Natomiast podczas wcześniejszych 
kontroli inspektorzy pracy wskazywali, że 
wydarzyło się w tych samych zakładach, aż 
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299 wypadków, w tym 3 ciężkie. Pozwala to 
wysnuć wniosek, iż działania podjęte przez 
inspektorów pracy przyczyniły się do 
spadku liczby i rodzaju zaistniałych 
wypadków. Zanotowany spadek liczby 
wypadków przy pracy oscyluje w granicach 
70%. 
 Najistotniejsze nieprawidłowości w 58 
dokumentacjach powypadkowych oraz w 24 
dokumentacjach oceny ryzyka zawodowego 
kontrolowanych w 13 firmach stanowiły: 
 w 56,9% dokumentacji - błędy 

w ustaleniu okoliczności i przyczyn 
wypadku (nieustalenie wszystkich 
przyczyn, które doprowadziły do 
wypadku, niespójność stwierdzonych 
przyczyn z ustaleniami dotyczącymi 
okoliczności wypadku, mylenie skutków 
wypadku z przyczynami, które do ich 
zaistnienia doprowadziły), 

 w 53,4% dokumentacji - błędy 
w określeniu właściwych środków 
i wniosków profilaktycznych, 

 w 66,7% dokumentacji - błędy podczas 
zbierania aktualnych informacji 
potrzebnych do oceny ryzyka 
zawodowego, 

 w 20,8% dokumentacji - błędy 
w zakresie identyfikacji zagrożeń, 
których aktywizacja doprowadziła do 
wypadku, 

 w 43,5% dokumentacji - brak 
aktualizacji oceny ryzyka zawodowego 
po wypadku, w szczególności 
uwzględniającej zagrożenia, które 
uaktywniły się podczas wypadku. 

 
 Wyniki kontroli wykazały także, że 
działania pracodawców, np. wskazywane 
w dokumencie oceny ryzyka zawodowego 
środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko 
były często niespójne z ustaleniami zespołu 
powypadkowego opisanymi w protokołach 
powypadkowych. Przyczyną tego był, m.in. 
brak okresowej aktualizacji oceny ryzyka, 
a także brak ustalenia konkretnych celów 
(np. ograniczenie skutków zagrożeń, 
wyeliminowanie podobnych zdarzeń 
w przyszłości) podczas ustalania 
okoliczności i przyczyn wypadków. 
W trakcie kontroli stwierdzano, że ustalenia 
okoliczności wypadku bardzo często były 
lakoniczne, a przyczyny wypadków 
nieadekwatne do ustalonych okoliczności 
wypadków.  Zespoły powypadkowe 

w postępowaniach pomijały istotne 
ustalenia, dotyczące stanu środowiska 
materialnego (np. sprawność urządzeń 
ochronnych w maszynach w chwili 
wypadku) oraz sprawy organizacji pracy 
(np. nie odnosiły się do zapisów instrukcji 
procesów technologicznych lub oceny 
ryzyka zawodowego). Pracodawcy z reguły 
nie kontrolowali prawidłowości 
przeprowadzonej oceny ryzyka 
zawodowego i sporządzonej dokumentacji 
powypadkowej. 
Przyczyna naruszeń prawa wynika z faktu, 
że pracodawcy w wielu przypadkach 
podchodzą do procesu oceny ryzyka 
zawodowego oraz ustalania okoliczności 
i przyczyn wypadków przy pracy tylko 
formalnie. W efekcie czego, zarówno 
wnioski profilaktyczne formułowane przez 
zespoły powypadkowe, jak i informacja 
o ryzyku zawodowym przekazywana 
pracownikom, sporządzane (sporadycznie) 
plany działań korygujących 
i zapobiegawczych nie spełniają 
zasadniczego celu, jakim jest ograniczanie 
lub obniżenie poziomu ryzyka, którego 
konsekwencją byłoby zapobieganie 
w większym stopniu wypadkom i chorobom 
związanym z pracą. 
 
 
PODMIOTY LECZNICZE – KONTROLE 

WYBRANYCH ZAGADNIEŃ PRAWA PRACY. 
 
 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, wypadków przy pracy. 
Przeprowadzono 15 kontroli, w tym: 
 w 5 podmiotach leczniczych publicznych 

całodobowych, 
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 w 1 podmiocie publicznym udzielającym 
świadczeń ambulatoryjnych, 

 w 4 podmiotach leczniczych 
niepublicznych całodobowych, 

 w 5 podmiotach niepublicznych 
udzielających świadczeń 
ambulatoryjnych. 

Kontrolami objęto 3117 pracowników.  
Nieprawidłowości stwierdzono we 
wszystkich kontrolowanych podmiotach. 
 

 

 
 
Wykres 13. Udział procentowy podmiotów leczniczych, w których stwierdzono 

nieprawidłowości. 
 
W wyniku kontroli wydano: 
 35 decyzji nakazowych, 
 75 wniosków w wystąpieniach. 
Za wykroczenia dotyczące niewłaściwej 
organizacji pracy i technicznego 
bezpieczeństwa pracy, jednemu 
pracodawcy udzielono ostrzeżenia.  
 
Pracodawcy poinformowali o wykonaniu 
71% decyzji nakazowych oraz 83% 
wniosków. 
W wyniku realizacji środków prawnych, 
min.: 
 8 pracownikom wypłacono 

wynagrodzenie wraz z dodatkami za 
pracę w godzinach nadliczbowych 
w łącznej kwocie 981,30 zł; 

 3 pracownikom wykonującym zawód 
medyczny, zatrudnionym w systemie 
pracy zmianowej w podmiocie 
udzielającym stacjonarne i całodobowe 
świadczenia zdrowotne, wypłacono 
dodatki: za pracę w porze dziennej 
(45%) – 2 pracownikom w kwocie 85,55 

zł oraz za pracę w porze nocnej (65%) 
1 pracownikowi w kwocie 166,02 zł; 

 1 pracownikowi wypłacono wyrównanie 
zaniżonego wynagrodzenia za 
pozostawanie w gotowości do 
udzielania świadczeń zdrowotnych 
w kwocie 73,70 zł; 

 w 2 podmiotach powierzono realizację 
zadań służby bhp osobom 
posiadającym wymagane kwalifikacje; 

 79 pracownikom zatrudnionym 
w publicznych całodobowych 
podmiotach leczniczych wykonującym 
pracę w kontakcie z chemikaliami, 
zapewniono aktualne karty 
charakterystyki dla stosowanych 
substancji i mieszanin niebezpiecznych, 
w szczególności dla formaliny 
stosowanej w procesach sterylizacji;  

 w 5 zakładach ustalono rodzaje środków 
ochrony indywidualnej oraz odzieży 
i obuwia roboczego przysługującego 
pracownikom oraz wydano im 
przysługujące środki ochrony, odzież 
i obuwie. 
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Ponadto pracodawcy: zaprowadzili 
ewidencję czasu pracy zatrudnionych 
pracowników, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, przekazali pracownikom 
informacje o dodatkowych warunkach 
zatrudnienia zgodnie z art. 29 § 3 Kodeksu 
pracy, wydali obwieszczenia o stosowanych 
systemach i rozkładach czasu pracy oraz 
przyjętych okresach rozliczeniowych, 
zobowiązali się do zgodnego z przepisami 
udzielania urlopów wypoczynkowych 
i ustalania rozkładów czasu pracy w sposób 
eliminujący pracę w tej samej dobie 
pracowniczej, a także podjęli działania 
organizacyjne zmierzające do uaktualnienia 
postanowień regulaminów pracy. 
 
 
KONTROLE PRAC BUDOWLANYCH, W 

TYM ROZBIÓRKOWYCH. ZAGROŻENIA W 
MIEJSCACH PUBLICZNYCH. 
 
 Na terenie województwa 
zachodniopomorskiego przeprowadzono 
141 planowanych kontroli na 73 budowach. 
Ponadto w ramach kontroli interwencyjnych, 
w wielu przypadkach po zgłoszeniach 
telefonicznych przeprowadzono 235 
krótkich kontroli w miejscach, w których 

wykonywane w sposób nieprawidłowy 
prace, w szczególności prace 
ogólnobudowlane lub prace budowlano-
rozbiórkowe (np. przy przejściach 
komunikacyjnych), stwarzały zagrożenia nie 
tylko dla pracowników, ale i dla osób 
postronnych, tj. przechodniów, uczestników 
dróg i mieszkańców osiedli. Celem kontroli 
interwencyjnych było szybkie 
przeciwdziałanie bezpośrednim 
zagrożeniom. 
 Podobnie jak w latach poprzednich, 
głównymi zagadnieniami kontrolowanymi na 
placach budów było przestrzeganie 
przepisów bhp podczas prac 
wykonywanych na wysokości, przy robotach 
ziemnych oraz pracach rozbiórkowych 
i remontowych. Ponadto inspektorzy pracy 
zwracali szczególną uwagę na 
prawidłowość montażu i eksploatacji 
rusztowań. W miejscach publicznych 
zagrożenia, w szczególności dla osób 
postronnych powodowane były najczęściej 
przez nieprawidłowo zorganizowane 
stanowiska pracy. 
 Czynności kontrolne przeprowadzono 
na budowach, na których wznoszono 
obiekty przemysłowe, handlowo-usługowe 
oraz mieszkalno-usługowe. 

 
 

 
 
Wykres 14. Najistotniejsze nieprawidłowości na placach budów. 
 
 Wyniki kontroli wskazują na utrzymujący 
się negatywny stan przestrzegania 
przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny 
pracy przez wykonawców robót 
budowlanych. Z ustaleń pokontrolnych 
wynika, że sytuacja w budownictwie na 
terenie OIP w Szczecinie nie uległa istotnej 
poprawie w stosunku do roku 2012. 

Odnotowano, co prawda w kilku 
przypadkach tendencję zmniejszania się 
liczby stwierdzanych nieprawidłowości, np. 
w zakresie zabezpieczenia i oznakowania 
stref niebezpiecznych, ale nie wpłynęło to 
w sposób istotny na poprawę 
bezpieczeństwa pracy na budowach. Nadal 
najistotniejszym naruszeniem prawa jest 
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brak zabezpieczenia osób przed upadkiem 
z wysokości, mimo, że liczba 
nieprawidłowości w tym zakresie 
nieznacznie zmalała w stosunku do roku 
poprzedniego. Wzrosła natomiast liczba 
stwierdzonych zagrożeń związanych 
z niewłaściwie zorganizowanym placem 
budowy, eksploatacją rusztowań, 
wykonywaniem robót bez instrukcji 
wykonania prac, niezabezpieczaniem ścian 
wykopów. Okoliczności te przyczyniają się 
do zaistnienia większości śmiertelnych 
i ciężkich wypadków przy pracy. 
 W wyniku kontroli podmiotów 
wykonujących prace na budowach wydano: 
 500 decyzji pisemnych, 
 510 decyzji ustnych, 
 69 wniosków w wystąpieniach. 
 W celu natychmiastowego usunięcia 
bezpośrednich zagrożeń dla życia i zdrowia 
pracowników wydano 56 decyzji 
wstrzymania prac oraz 18 decyzji 
skierowania do innych prac 23 
pracowników, których zatrudniono przy 
pracach im wzbronionych lub przy pracach, 
do wykonywania których nie posiadali 
wymaganych uprawnień kwalifikacyjnych.  
Dzięki podjętym działaniom uchroniono 121 
pracowników przed realną możliwością 
utraty życia. 
 Osoby winne popełnienia wykroczeń 
ukarano 54 mandatami, na łączną kwotę 
58600 zł. W stosunku do sprawców 
wykroczeń mniejszej wagi zastosowano 19 
środków wychowawczych. 
 Ponadto do Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych w Szczecinie skierowano 
2 wnioski o podwyższenie o 
100% składki na ubezpieczenie 
wypadkowe dla 2 pracodawców z branży 
budowlanej, u których kilkakrotne kontrole 
wykazały rażące uchybienia, w 
szczególności bezpośrednie zagrożenia 
życia i zdrowia zatrudnionych pracowników. 
Wnioski zostały uwzględnione przez ZUS. 
 Wykonanie 263 decyzji pisemnych oraz 
26 wniosków inspektorów pracy poprawiło 
w sposób trwały warunki pracy dla ok. 390 
pracowników. Natomiast likwidacja 
nieprawidłowości objętych decyzjami 
ustnymi przyczyniła się do poprawy 
warunków pracy, w sposób doraźny, dla 
738 pracowników. 
 Istotną przeszkodą dla uzyskiwania 
trwałej poprawy warunków pracy 

w budownictwie jest ustawiczna zmienność 
frontu robót budowlanych. 
 
W wyniku kontroli interwencyjnych wydano: 
 382 decyzje pisemne, 
 528 decyzji ustnych. 
 W celu usunięcia bezpośrednich 
zagrożeń dla życia i zdrowia pracowników 
i osób postronnych wydano 88 decyzji 
wstrzymania prac oraz 37 decyzji 
skierowania do innych prac 39 
pracowników. 
 Za stwierdzone wykroczenia nałożono 
81 mandatów karnych na łączną kwotę 
85000 zł. W jednym przypadku skierowano 
do sądu wniosek o ukaranie pracodawcy. 
 Przyczyny nieprawidłowości na 
budowach wynikają w szczególności: 
z błędów organizacyjnych, pośpiechu, 
wykonywania robót za wszelką cenę 
w związku z upływającymi terminami 
przekazania gotowej inwestycji, z niepełnej 
wiedzy o bhp wśród kierujących robotami, 
braku przygotowania metodycznego do 
udzielania instruktaży bhp na stanowiskach 
pracy, nieznajomości zagrożeń przez 
pracowników i nieegzekwowaniu od 
pracowników przestrzegania przepisów 
bhp. Pracodawcy za przyczynę istniejącej 
złej sytuacji wskazują ponadto brak 
systemu promującego przedsiębiorców 
stwarzających właściwe warunki pracy, brak 
rzeczywistej odpowiedzialności inwestora 
za stan bhp na budowie, co prowadzi do 
nieuwzględniania w kosztach inwestycji 
nakładów na bhp, wysokie koszty pracy 
i wysokie koszty szkoleń w celu uzyskania 
przez pracowników kwalifikacji do obsługi 
maszyn, czy do montażu rusztowań 
budowlanych. 
 Brak wskazania w przepisach prawa 
budowlanego zasad odpowiedzialności 
inwestora za stan bezpieczeństwa pracy 
jest jedną z głównych przyczyn 
niewłaściwego stanu bezpieczeństwa na 
budowach. Brak bezpośredniej 
odpowiedzialności inwestora powoduje, że 
nie jest on skłonny do przeznaczania 
środków finansowych na wymagane 
zabezpieczenia pracowników przed 
wypadkami oraz na zaplanowanie 
i wykonanie zaplecza higieniczno-
sanitarnego. Obowiązki w tym zakresie 
realizowane są z reguły w sposób 
niezadowalający, przez wykonawców robót, 
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o czym świadczą wyniki przeprowadzonych kontroli i zaistniałe wypadki przy pracy. 
 

 

fot. 
Pracownicy wykonują pracę przy krawędzi 
dachu bez zabezpieczeń przed upadkiem 
z wysokości. 

 

fot. 
Dopuszczone do eksploatacji rusztowanie 
bez całkowitego wypełnienia pomostów 
roboczych, bez kompletnych balustrad 
ochronnych - zagrożenie upadkiem osób 
z wysokości. 

 
 W ocenie inspektorów pracy poprawa 
stanu bezpieczeństwa na budowach 
wymaga, oprócz intensywnych działań 
kontrolno-nadzorczych, również 
prowadzenia nie mniej intensywnej 
działalności prewencyjnej i informacyjnej. 
Dlatego podczas trwania czynności 
kontrolnych udzielono 79 porad prawnych 
oraz 413 porad z zakresu technicznego 
bezpieczeństwa pracy. Poradnictwo 
techniczne realizowane było również przez 
inspektorów pracy w siedzibie Urzędu. 
 
 
 
 
BHP PRZY WYKONYWANIU ROBÓT 

DROGOWYCH I MOSTOWYCH. 
 

 Inspektorzy pracy przeprowadzili 
kontrole na 21 placach budów. W ramach 
4 kontroli oceniano przestrzeganie 
przepisów przy wykonywaniu robót 
mostowych, w ramach 17 kontroli 
przestrzeganie przepisów przy 
wykonywaniu robót drogowych. 
W kilkunastu przypadkach, w związku 
z niezadowalającym stanem bhp kontrole 
były przeprowadzone kilkakrotnie. Na 
kontrolowanych placach budów prace 
wykonywało 266 osób. 
 Z ustaleń pokontrolnych wynika, że stan 
bhp przy wykonywaniu robót drogowych 
i mostowych nie uległ w porównaniu 
z rokiem poprzednim znaczącej poprawie. 
Jest to spowodowane specyfiką 
wykonywanych prac, charakteryzujących 
się wysokim stopniem ryzyka zawodowego 
i wypadkowego, tj. wykonywaniem prac na 
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wysokości, w wykopach, często nad 
przeszkodami wodnymi, w pobliżu czynnych 
dróg kołowych, w pobliżu poruszających się 
pojazdów samochodowych, na otwartej 
przestrzeni niezależnie od warunków 
atmosferycznych. 
 Największą liczbę nieprawidłowości 
inspektorzy pracy stwierdzili podczas 
kontroli podmiotów małych. W większości 
przypadków firmy takie zatrudniają na 

podstawie umów cywilnoprawnych, osoby 
bez przygotowania zawodowego, 
nieświadome występujących zagrożeń. 
Znacznie mniej nieprawidłowości 
stwierdzono na budowach prowadzonych 
przez dużych przedsiębiorców, w których 
zapewnia się stałą obecność koordynatora 
ds. bhp. 
 

 

 
 
Wykres 15. Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości przy wykonywaniu robót drogowych i 

mostowych. 
 
 W wyniku kontroli wydano: 147 decyzji 
pisemnych, 74 decyzje ustne, 30 wniosków 
w wystąpieniach, co przyczyniło się 
bezpośrednio do zwiększenia 
bezpieczeństwa pracy dla zatrudnionych 
266 osób. 
 W celu natychmiastowego usunięcia 
bezpośrednich zagrożeń dla życia i zdrowia 
pracowników wydano 19 decyzji 
wstrzymania prac oraz 8 decyzji 
skierowania do innych prac 11 
pracowników, w szczególności 
obsługujących maszyny i urządzenia bez 
wymaganych uprawnień. 
 Pracownikom nadzoru udzielono 28 
porad technicznych dotyczących między 
innymi: pracy na wysokości, kwalifikacji, 
szkoleń bhp, środków ochrony 
indywidualnej. 
Osoby winne zaniedbań ukarano 13 
mandatami w łącznej wysokości 13 900 zł. 
 W ocenie inspektorów pracy istotną 
przeszkodą dla uzyskania trwałej poprawy 
warunków pracy przy robotach drogowych 

są krótkie cykle realizacji inwestycji, brak 
fachowej kadry posiadającej doświadczenie 
w realizacji tych zadań, a także słaba 
kondycja przedsiębiorstw specjalistycznych, 
zajmujących się budową dróg i mostów. 
Powoduje to zatrudnianie do realizacji 
zadań przypadkowych pracowników bez 
kwalifikacji i bez doświadczenia 
zawodowego. Bardzo duży wpływ na 
występowanie nieprawidłowości ma również 
brak jakiegokolwiek zaangażowania 
inwestorów w bezpieczne wykonywanie 
prac przez podwykonawców. Inwestorzy nie 
uwzględniają w kosztach inwestycji 
nakładów na zapewnienie bezpieczeństwa 
na zadowalającym poziomie, 
w szczególności na stosowanie nowych, 
bezpiecznych technologii. 
 Przetargi na roboty drogowe, tak jak 
w całym sektorze budowlanym wygrywają 
wykonawcy oferujący najniższe ceny. Z 
kolei zwycięzcy przetargów dla uzyskania 
jakichkolwiek zysków minimalizują wydatki 
na sferę bezpieczeństwa. Wydaje się, że 
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obciążenie inwestorów odpowiedzialnością 
za bezpieczeństwo pracy przy realizacji 

zadań wpłynęłoby w znacznym stopniu na 
poprawę warunków pracy. 
 

 

 

fot. 
Pracownicy wykonują pracę bez 
zabezpieczeń przed upadkiem z wysokości. 

 

 

fot. 
Pracownik niezabezpieczony przed 
wpadnięciem do wody i utonięciem. 

 
 W ocenie kontrolowanych podmiotów 
przyczyną występowania nieprawidłowości 
są krótkie terminy ustalone na realizację 
robót budowlanych, co wiąże się 
z koniecznością wykonywania robót 
w „pośpiechu”, a to nie sprzyja zapewnieniu 
właściwych warunków bhp. 
 
 
PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW PRAWA 
W ZAKŁADACH NOWO POWSTAŁYCH. 
 
 Celem kontroli było sprawdzenie stopnia 
przestrzegania wybranych przepisów prawa 
pracy, w tym przepisów i zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach 
istniejących około 1 roku, a także 
sprawdzenie działań podjętych dla poprawy 
praworządności i stanu bezpieczeństwa 
przez pracodawców kontrolowanych po raz 
pierwszy w roku poprzednim. 

 Kontrolami objęto 11 nowych firm oraz 
57 podmiotów, które wcześniej, w roku 
2012 kontrolowane były po raz pierwszy.  
W kontrolowanych firmach zatrudnionych 
było 545 pracowników, w tym 290 kobiet 
i 10 młodocianych. 
Podczas kontroli u 57 podmiotów 
sprawdzono 271 decyzji nakazowych, 
stwierdzono, że 17 nie zostało wykonanych, 
w związku z czym skierowano do 
pracodawców upomnienia, zobowiązujące 
do wykonania decyzji w ciągu 7 dni. 
Ponowne kontrole potwierdziły, że decyzje 
zostały zrealizowane. 
 
W toku kontroli wydano: 
 106 decyzji pisemnych, 
 21 decyzji ustnych, 
 51 wniosków i zaleceń, 
4 pracodawców ukarano mandatami 
w łącznej wysokości 4 200 zł. 
Ponadto udzielono 67 porad z zakresu 
technicznego bezpieczeństwa pracy. 
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Wykres 16. Najistotniejsze nieprawidłowości w nowo powstałych firmach. 
 
 Z informacji przekazanych przez 
pracodawców wynika, że wykonano 
50% decyzji nakazowych oraz 
49% wniosków. 
Efektem realizacji środków prawnych była 
trwała poprawa warunków pracy, m.in. 
poprzez:  
 wyeliminowanie zagrożeń w obiektach 

i poprawę stanu technicznego 
pomieszczeń pracy oraz pomieszczeń 
higieniczno-sanitarnych; 

 zapewnienie bezpieczeństwa podczas 
stosowania substancji i mieszanin 
chemicznych, w tym uzyskanie kart 
charakterystyki i sporządzenie wykazu 
prac szczególnie niebezpiecznych (dla 
17 pracowników); 

 wyposażenie maszyn w urządzenia 
ochronne zabezpieczające przed 
dostępem do stref niebezpiecznych oraz 
wydanie instrukcji bezpiecznej obsługi 
maszyn i urządzeń (dotyczy 24 
pracowników); 

 zapewnienie skutecznej ochrony 
przeciwporażeniowej oraz wymaganej 
rezystancji izolacji dla eksploatowanych 
urządzeń i instalacji elektrycznych 
(dotyczy 27 pracowników); 

 przeprowadzenie pełnej oceny ryzyka 
zawodowego (dotyczy to 89 
pracowników). 

 
 

SPEŁNIANIE WYMAGAŃ MINIMALNYCH 
DLA MASZYN DO OBRÓBKI DREWNA. 
 
 W 2013 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 
grupę maszyn stwarzających szczególne 
zagrożenia, tj. maszyny do obróbki drewna. 
 Czynności kontrolne przeprowadzono 
u 23 pracodawców, prowadzących 
działalność związaną z produkcją wyrobów 
z drewna, w szczególności mebli 
kuchennych, wyrobów stolarskich 
i ciesielskich dla budownictwa. W toku 
kontroli inspektorzy pracy ocenili pod 
względem spełnienia wymagań 
minimalnych 102 maszyny 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 
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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 
były maszyny, w tym oświetlenia strefy 
roboczej w maszynie oraz zapewnienia 
właściwego dostępu do stanowiska pracy. 
 Na 102 maszyny poddane kontroli 
uchybień nie stwierdzono jedynie 
w odniesieniu do 17 maszyn (17% ogółu 
kontrolowanych). Pozostałe maszyny nie 
spełniały wymagań minimalnych w szerokim 
zakresie. Bardzo wiele nieprawidłowości 
stwierdzono w 28% skontrolowanych 
maszyn, natomiast w odniesieniu do 
55% ogółu kontrolowanych maszyn 
stwierdzono różnego rodzaju pojedyncze 
uchybienia. 
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. 
 Analiza sporządzonej w zakładach 
pracy dokumentacji powypadkowej 
wykazała, że przy kilkunastu maszynach 
odnotowano wypadki przy pracy. 

 O jednym wypadku przy pracy, do 
którego doszło podczas obsługi gilotyny 
poprzecznej do cięcia okleiny, organy Policji 
powiadomiły Okręgowy Inspektorat Pracy 
w Szczecinie. Podjęte natychmiast 
czynności kontrolne pozwoliły niezwłocznie 
wyeliminować w zakładzie rażące 
naruszenia przepisów bhp, które 
doprowadziły do wypadku. 
W wyniku przeprowadzonych 23 kontroli 
wydano:  
• 124 decyzje pisemne i 30 decyzji 
ustnych, 
• 2 decyzje wstrzymania prac z użyciem 
niebezpiecznych maszyn, w związku ze 
stwierdzeniem, że dalsze prace stanowią 
bezpośrednie zagrożenie dla życia lub 
zdrowia pracowników, 
• 7 decyzji wstrzymania eksploatacji 
9 maszyn w związku ze stwierdzeniem, że 
ich dalsza eksploatacja powoduje 
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 8 osób ukarano mandatami 
w łącznej wysokości 10 200 zł. 
 Podczas kontroli udzielono 
pracodawcom 102 porad z zakresu 
technicznego bezpieczeństwa pracy, 
w szczególności dotyczących 
bezpieczeństwa użytkowanych maszyn do 
obróbki drewna. 
Pracodawcy wykonali 50% decyzji 
nakazowych i 67% wydanych wniosków.  
W wyniku realizacji zaleceń pokontrolnych 
37 maszyn dostosowano do minimalnych 
wymagań bezpieczeństwa, poprzez: 
wyposażenie ich w osłony lub inne 
urządzenia ochronne uniemożliwiające 
dostęp do stref zagrożenia (realizacja 33 
decyzji nakazowych), wyposażenie maszyn 
w urządzenia do całkowitego lub 
awaryjnego zatrzymania (realizacja 
8 decyzji nakazowych), dostosowanie 
maszyn do innych minimalnych wymagań 
bezpieczeństwa, np. oznakowanie 
elementów sterowniczych (realizacja 15 
decyzji nakazowych). 
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Wykres 17. Główne rodzaje stwierdzonych naruszeń u pracodawców eksploatujących 

maszyny do obróbki drewna. 
 
 
 Podsumowując wyniki kontroli trzeba 
stwierdzić, że mimo upływu wielu lat od daty 
wejścia w życie rozporządzenia Ministra 
Gospodarki w sprawie minimalnych 
wymagań dotyczących bhp w zakresie 
użytkowania maszyn przez pracowników 
podczas pracy - przepisy te nie są w pełni 
przestrzegane, a eksploatowane maszyny 
stolarskie w wielu zakładach pracy nie 
zostały dostosowane do minimalnych 
wymagań bezpieczeństwa. 
Za przyczynę tego należy uznać: brak 
wsparcia i doradztwa ze strony osób 
wykonujących w kontrolowanych firmach 
zadania służby bhp, niska jakość usług 
i brak wiedzy dotyczącej budowy 
i eksploatacji maszyn do obróbki drewna 
u specjalistów spoza zakładu, którym 
powierza się wykonywanie zadań służby 
bhp, niepełna znajomość u pracodawców 
przepisów bhp określających minimalne 
wymagania bhp w odniesieniu do maszyn. 
 
 
BEZPIECZEŃSTWO CHEMICZNE 

W ZAKŁADACH PRACY. 
 
 Celem kontroli było sprawdzenie 
przestrzegania przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
magazynowaniu, wytwarzaniu, stosowaniu 
substancji i mieszanin chemicznych, w tym 
rakotwórczych i mutagennych oraz 

stwarzających zagrożenie wystąpienia 
atmosfery wybuchowej w miejscu pracy. 
Kontrolami objęto 18 pracodawców 
zatrudniających łącznie 1 406 pracowników, 
w tym 276 kobiet. W 7 przypadkach 
sprawdzano realizację środków prawnych 
wydanych w latach poprzednich, a w 11 
firmach zagadnienia powyższe 
kontrolowano po raz pierwszy. 
W związku z likwidacją 2 zakładów pracy 
zaplanowanych do kontroli, niemożliwe było 
sprawdzenie realizacji wydanych uprzednio 
środków prawnych. 
Kontrolowane zakłady (18) prowadziły 
różnorodną działalność. Były to: terminal 
przeładunkowy gazu płynnego, 2 rozlewnie 
gazu płynnego, stacja paliw, 3 zakłady 
napraw karoserii samochodowych, zakład 
produkujący resory samochodowe, zakład 
produkujący specjalistyczne naczepy 
samochodowe, zakład produkcji farb, 
rozcieńczalników i lakierów dla przemysłu 
samochodowego, zakład produkujący 
łopaty turbin wiatrowych, chłodnia 
amoniakalna, zakład produkcji rozdzielnic 
elektrycznych, zakład produkujący wyroby 
budowlane z polimerobetonu, zakład 
produkujący węgiel drzewny, zakład usług 
poligraficznych i laboratorium analityczne. 
Kontrolami objęto łącznie 243 osoby 
zatrudnione w narażeniu na skutki działania 
niebezpiecznych chemikaliów, w tym 
chemikaliów tworzących atmosfery 
wybuchowe, m.in. 20 pracowników z 3 firm - 
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narażonych na działanie substancji 
rakotwórczych i mutagennych. Dwa 
kontrolowane zakłady na podstawie ustawy 
z 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska 
(Dz.U. Nr 62, poz. 627), klasyfikowane są 
do zakładów o dużym ryzyku powstania 
poważnej awarii przemysłowej.  
 Kontrole wykazały, że w 75% firm, 
analizę i ocenę zagrożenia wybuchem 
przeprowadzono w sposób niepełny. 
Pominięto 14 miejsc (ok. 17%), gdzie 
istnieje zagrożenie wybuchem, a w 24 
zidentyfikowanych miejscach (ok. 29%) 
ocen dokonano w sposób pobieżny. 
Ponadto w 27% zakładów nie opracowano 
„dokumentu zabezpieczenia stanowisk 
pracy przed wybuchem”, określającego 
techniczne i organizacyjne środki 
zabezpieczające pracowników przed 
skutkami ewentualnego wybuchu. Z kolei 
w 93% opracowanych dokumentów 
wykazano, że ustalone środki prewencji są 
niewystarczające. 
Kontrolowani pracodawcy przeprowadzili 
wprawdzie ocenę ryzyka zawodowego, 
z jakim wiąże się wykonywanie pracy, 
jednakże w 18% zakładów, nie 
uwzględniono w niej zagrożeń wynikających 
ze stosowania chemikaliów 
niebezpiecznych, a w 72% firm informacje 
te były niepełne lub niewłaściwe. 
Przykładem jest nieuwzględnienie 
własności rakotwórczych i mutagennych 
występujących czynników chemicznych 
w 3 zakładach.  
W wyniku kontroli wydano: 
 106 decyzji nakazowych, 
 25 decyzji ustnych, 
 96 wniosków pokontrolnych.  
W 3 zakładach stwierdzono 7 wykroczeń, 
zastosowano środki oddziaływania 
wychowawczego.  
 W wyniku realizacji wydanych przez 
inspektorów pracy środków prawnych, 
ochroną przeciwwybuchową objęto między 
innymi stanowiska pracy w 23% firm, na 
których zatrudniano 92 pracowników, 
w tym: opracowano dokument 
zabezpieczenia stanowisk pracy przed 
wybuchem, ustalono strefy zagrożenia 
wybuchem oraz zapewniono środki 
zabezpieczające pracowników przed 
skutkami wybuchu. 
Ponadto w 76% kontrolowanych firm 
zwiększono warunki bezpieczeństwa 

pracowników poprzez działania 
organizacyjne i techniczne, m.in.: 
 w 4 zakładach ochroną 

przeciwwybuchową objęto dodatkowo 
10 miejsc zagrożonych wybuchem, 
a w 3 zakładach doprecyzowano zasięg 
stref zagrożonych wybuchem 
wyznaczonych w 14 miejscach; 

 w 6 zakładach oznakowano znakiem 
ostrzegawczym „Ex” miejsca wstępu do 
przestrzeni szczególnie zagrożonych 
wybuchem (dot. 127 pracowników), 
a w 5 zakładach zlikwidowano 
zagrożenia zapłonu atmosfer 
wybuchowych przez potencjalne 
elektryczne i nie elektryczne źródła; 

 w 5 zakładach wydano łącznie 25 
pracownikom zatrudnionym w strefach 
zagrożonych środki ochrony 
indywidualnej, tj. odzież ochronną lub 
obuwie niepowodujące dodatkowego 
ryzyka zapłonu atmosfer wybuchowych, 
a w 6 zakładach wydano 62 
pracownikom środki chroniące przed 
działaniem chemikaliów; 

 w 2 zakładach przeprowadzono ocenę 
ryzyka zawodowego, a w 8 zakładach 
ocenę ryzyka uzupełniono o analizę 
zagrożeń związanych ze stosowaniem 
czynników chemicznych, w tym 
rakotwórczych i mutagennych; 

 w 2 zakładach wykonano wentylację 
ogólną 2 pomieszczeń (dotyczy 28 
pracowników), a w 1 zakładzie 
wykonano wentylację wyciągową na 
2 stanowiskach pracy w laboratorium 
(dotyczy 22 pracowników); 

 w 3 zakładach na 5 stanowiskach pracy 
przeprowadzono badania i pomiary 
czynników chemicznych występujących 
w środowisku pracy (dotyczy 35 
pracowników), 

 w 6 zakładach uzyskano od dostawców 
aktualne karty charakterystyki 
stosowanych substancji i mieszanin 
niebezpiecznych (dotyczy 28 
pracowników), 

Ponadto: ustalono wykazy prac szczególnie 
niebezpiecznych, uzupełniono instrukcje 
bezpiecznego wykonywania prac 
i programy szkoleń o informacje dotyczące 
niebezpiecznych substancji chemicznych 
i związanych z nimi zagrożeń, 
zaprowadzono rejestry prac wykonywanych 
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w narażeniu na działanie czynników 
o działaniu rakotwórczym i mutagennym 
oraz rejestry pracowników narażonych. 
 
 
DZIAŁANIA KONTROLNO – PREWENCYJNE 
W WYBRANYCH ZAKŁADACH BRANŻY 

NAFTOWEJ I ZAKŁADACH AZOTOWYCH 

BRANŻY CHEMICZNEJ. 
 
 Kontrole w tzw. zakładach Dużego 
Ryzyka (ZDR) i Zakładach Zwiększonego 
Ryzyka (ZZR) wystąpienia poważnej awarii 
przemysłowej prowadzone były wspólnie 
z przedstawicielami Państwowej Straży 
Pożarnej i Wojewódzkiego Inspektoratu 
Ochrony Środowiska w Szczecinie. Przed 
rozpoczęciem czynności kontrolnych 
i prewencyjnych podpisane zostały przez 
Głównego Inspektora Pracy i przedstawicieli 
pracodawców deklaracje, w sprawie 
porozumienia na rzecz poprawy 
bezpieczeństwa pracy, ochrony 
przeciwpożarowej i ochrony środowiska. 
Pracodawcom przekazano listy kontrolne 
oddzielne dla zagadnień bhp, ochrony 
przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska. 
Na podstawie problemów wskazanych 
w listach, pracodawcy mieli czas na 
przeprowadzenie samokontroli oraz 
podjęcie stosownych działań naprawczych. 
Następnie, problemy wymienione w listach 
kontrolnych sprawdzali inspektorzy pracy, 
pracownicy WIOŚ i PSP, porównując zapisy 
dokonane podczas samokontroli 
przedsiębiorców ze stanem faktycznym. 
Działania prewencyjno - kontrolne 
w zakładach branży naftowej na terenie 
województwa zachodniopomorskiego 
prowadzone są już od 2011 r. Wymiernym 
ich efektem, zarówno w ocenie inspektora 
pracy, jak i kierownictwa zakładu jest 
przegląd obszarów mających znaczący 
wpływ na możliwość wystąpienia awarii 
przemysłowej. W wyniku działań 
wprowadzono i uzupełniono procedury 
zakładowe oraz system nadzoru i kontroli 
wewnętrznych w szczególnie zagrożonych 
awarią obszarach.  
 Wyniki kontroli przeprowadzonych 
w terminalu paliw województwa 
zachodniopomorskiego w latach 
poprzednich spowodowały podjęcie działań 
korygujących, dlatego podczas kontroli 

przeprowadzonej w roku 2013 w terminalu 
paliw w Szczecinie stwierdzone uprzednio 
nieprawidłowości nie powtórzyły się. 
Stwierdzone w roku 2013 nieprawidłowości 
to: nieoznakowanie miejsc występowania 
czynników chemicznych niebezpiecznych, 
a także nieczytelne - niewidoczne 
piktogramy informujące o zagrożeniu 
umieszczone na rurociągach instalacji 
technologicznej; niezgodne z normą 
warunki oświetlenia na froncie rozładunku 
cystern kolejowych oraz brak potwierdzenia 
pomiarami parametrów oświetlenia na 
drogach komunikacyjno – transportowych. 
 Przeprowadzona kontrola w terminalu 
paliw w Szczecinie wykazała, że przepisy 
bezpieczeństwa i higieny pracy są 
generalnie przestrzegane przez 
kierownictwo terminalu i załogę. Nieliczne 
usterki w zakresie technicznego 
bezpieczeństwa pracy i bezpieczeństwa 
procesowego zostały natychmiast usunięte 
w wyniku wydanych decyzji ustnych, 
wykonane zostały także decyzje nakazowe 
pisemne i wnioski zawarte w wystąpieniu. 
W wyniku kontroli stwierdzono, że 
Kierownictwo zakładu podejmuje skuteczne 
działania dla zapewnienia bezpieczeństwa 
pracownikom i bezpieczeństwa 
prowadzonych procesów technologicznych. 
 W roku 2013 przeprowadzono po raz 
pierwszy czynności kontrolno-prewencyjne 
w zakładach branży naftowej. Kierownictwo 
zakładu/ wydziału, specjalistyczne służby 
techniczne i służba BHP przygotowały się 
do zaplanowanej wspólnej kontroli trzech 
organów, poprzez dokonanie samokontroli 
instalacji technologicznej amoniakalnej 
z wykorzystaniem list kontrolnych 
dotyczących zagadnień bhp, ochrony 
przeciwpożarowej i ochrony środowiska. 
Kontrole i przeglądy w zakładzie 
ukierunkowane są przede wszystkim na 
utrzymanie odpowiedniego stopnia 
funkcjonalności instalacji oraz 
niedopuszczenia do stanów zagrożenia 
awarią przemysłową. Natomiast 
samokontrola na podstawie list kontrolnych 
wymusiła dokonanie kompleksowej oceny 
instalacji amoniakalnej i pozwoliła 
usystematyzować obszary i zagadnienia, 
które także winny być poddawane 
szczegółowej kontroli oraz powinny zostać 
objęte szczególnym nadzorem. Ponadto 
wiele działań technicznych od zakończenia 
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samokontroli do rozpoczęcia przez 
inspektora pracy kontroli, zostało już 
zrealizowanych lub przyjętych do realizacji. 
np. w zakresie: doboru i wyposażenia 
pracowników w środki ochrony 
indywidualnej; zwiększenia obsady 
osobowej na zmianie roboczej; 
wyposażenia załogi w środki łączności 
bezprzewodowej z czujnikami bezruchu; 
prac antykorozyjnych instalacji 
technologicznej; wymiany oświetlenia na 
frontach rozładunkowych cystern. 
Natomiast inspektor pracy podczas kontroli 
ustalił, że nieprawidłowości wystąpiły 
zarówno w zakresie formalno – prawnym, 
jak i technicznym, a dotyczyły: 
 braku aktualizacji dokumentu 

zabezpieczenia stanowisk/ miejsc pracy 
przed wybuchem; 

 braku aktualnych badań i pomiarów 
potwierdzających zgodność z PN 
parametrów oświetlenia elektrycznego 
awaryjnego i ewakuacyjnego na 
stanowiskach pracy; 

 nieprawidłowego oznakowania miejsc 
wstępu do przestrzeni zagrożonych 
wybuchem odpowiednimi znakami 
ostrzegawczymi Ex oraz nie stosowania 
znaków ostrzegawczych informujących 
o zagrożeniu; 

 braku odpowiedniej ilości natrysków 
bezpieczeństwa w obrębie 
kontrolowanej instalacji; 

 braku urządzeń do suszenia odzieży 
i obuwia w pomieszczeniach higieniczno 
- sanitarnych pracowników 
kontrolowanego wydziału. 

W wyniku kontroli wydano: 32 decyzje 
nakazowe i 6 wniosków w wystąpieniu, 
które zostały wykonane zgodnie z treścią 
i w wyznaczonych terminach. 
 
 
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY PRZY 

POZYSKIWANIU I ZRYWCE DREWNA. 
 
 Celem kontroli było dokonanie oceny 
stanu przestrzegania przepisów prawa 
pracy, w tym przepisów bezpieczeństwa 
i higieny pracy w procesie pozyskiwania 
i zrywki drewna. 
 Kontrolami objęto zakłady świadczące 
usługi z zakresu gospodarki leśnej dla 
kilkunastu nadleśnictw. Łącznie 

skontrolowano 21 podmiotów, które 
zatrudniały 174 osoby. Najliczniejszą grupą 
skontrolowanych pracodawców, stanowiącą 
81% - byli pracodawcy zatrudniający do 10 
pracowników. 
 W ramach kontroli ocenie podlegały 
zagadnienia: przygotowanie pracowników 
do pracy, w tym poddawanie ich szkoleniom 
w dziedzinie bhp i badaniom lekarskim, 
wyposażenie pracowników w odzież 
i obuwie robocze oraz środki ochrony 
indywidualnej, bhp na stanowiskach pracy, 
w tym oznaczenie obszarów prowadzenia 
prac ścinki drzew i zrywki drewna, 
spełnienie wymagań bhp przez użytkowane 
maszyny i urządzenia techniczne (m.in. 
pilarki łańcuchowe i wykaszarki, forwardery, 
ciągniki do zrywki półpodwieszonej, 
urządzenia zrywkowe z wciągarkami, 
przyczepy do zrywki drewna ręcznie 
ładowane, pługi specjalistyczne, itp.), 
dostarczanie napojów i posiłków 
profilaktycznych, organizacja systemu 
udzielania pierwszej pomocy, 
przeprowadzanie i dokumentowanie oceny 
ryzyka zawodowego. 
 Najczęściej stwierdzane 
nieprawidłowości dotyczyły: 
 eksploatowania niedostatecznie 

zabezpieczonych oraz niesprawnych 
maszyn i urządzeń technicznych, co 
stwierdzono u 85,7% pracodawców, 

 użytkowania maszyn i urządzeń 
technicznych nieposiadających decyzji 
Urzędu Dozoru Technicznego 
zezwalających na ich eksploatację, co 
stwierdzono u 76,2% pracodawców, 

 niepoddawania pracowników 
szczepieniom ochronnym, co 
stwierdzono u 76,2% pracodawców, 

 niepoddawania pracowników badaniom 
przesiewowym w kierunku boreliozy, co 
stwierdzono u 71,4% pracodawców,  

 nieopracowania lub nieudostępnienia 
pracownikom instrukcji dotyczących 
bezpieczeństwa prowadzonych 
procesów technologicznych oraz 
użytkowanych maszyn i urządzeń, co 
stwierdzono u 71,4% pracodawców, 

 braku wyposażenia pracowników 
w odpowiednie środki ochrony 
indywidualnej, np. w ochrony kończyn 
dolnych przy pracy pilarką, użytkowanie 
hełmów ochronnych po upływie okresu 
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przydatności do użytkowania, co 
stwierdzono u 66,7% przedsiębiorców, 

 niedostarczania napojów i posiłków 
profilaktycznych, co stwierdzono 
u 66,7% pracodawców, 

 niezapewnienia właściwej organizacji 
systemu udzielania pierwszej pomocy, 
co stwierdzono u 61,9% 
przedsiębiorców, 

 nieprzestrzegania w pełni wymogów 
bezpieczeństwa przy prowadzeniu 
ścinki drzew, np. brak wyznaczenia 
działek roboczych przy pozyskiwaniu 
drewna przez kilka zespołów na jednej 
powierzchni roboczej, realizowanie prac 
w strefie niebezpiecznej zawieszonego 
drzewa, brak sprzętu pomocniczego do 
ścinki i obalania drzew, co stwierdzono 
u 38,1% podmiotów, 

 braku poddawania pracowników 
profilaktycznym badaniom lekarskim, co 
stwierdzono u 81,0% kontrolowanych 
podmiotów, 

 niewłaściwie przeprowadzonej oceny 
ryzyka zawodowego, co miało miejsce 
u 76,2% przedsiębiorców. 

W wyniku kontroli wydano: 
 210 decyzji, z których zrealizowano 

93,3%, 
 177 wniosków, z których zrealizowano 

66,1%. 

Udzielono 38 porad prawnych 
i technicznych. 
Za stwierdzone wykroczenia 10 
przedsiębiorców ukarano mandatami 
w łącznej wysokości 10 600 zł. 
 W ramach współpracy z innymi 
organami nadzoru inspektorzy pracy wysłali 
do Urzędu Dozoru Technicznego 11 
zawiadomień informujących o eksploatacji 
przez podmioty kontrolowane urządzeń 
technicznych bez wymaganej decyzji tego 
organu. 
Za główne przyczyny wystąpienia ww. 
nieprawidłowości inspektorzy pracy uznali: 
lekceważenie przez pracowników wymogów 
bezpieczeństwa i tolerowanie takiego stanu 
przez pracodawców, znaczną fluktuację 
zatrudnienia, co pośrednio związane jest 
z brakiem pracowników odpowiednio 
przygotowanych i posiadających 
doświadczenie zawodowe, użytkowanie 
wyeksploatowanych maszyn i urządzeń 
technicznych, duże tempo realizowanych 
zadań, co związane jest częściowo 
z podpisaniem przez podmioty wykonujące 
usługi nie do końca korzystnych umów 
z nadleśnictwami, wysokie wymogi ze 
strony zleceniodawców w zakresie 
dyspozycyjności, jakości pracy, 
równoległego prowadzenia prac na kilku lub 
kilkunastu pozycjach. 
 

 

 

fot. 
Pozostawienie zawieszonego drzewa 
i praca w strefie niebezpiecznej tego 
drzewa. 

 
 Podjęte przez inspektorów działania 
pozwoliły na uzyskanie poprawy 
w zakładach w zakresie, m.in. wyposażenia 
pracowników w wymagane środki ochrony 
indywidualnej, zapewnienia właściwych 
urządzeń ochronnych przy maszynach 
i urządzeniach, organizacji prac szczególnie 
niebezpiecznych, organizacji systemu 

udzielania pierwszej pomocy, dostarczania 
pracownikom napojów i posiłków 
profilaktycznych oraz dokumentowania 
oceny ryzyka zawodowego. 
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BHP W ZAKŁADACH PRZETWÓRSTWA 

RYBNEGO I OWOCÓW MORZA. 
 
 Celem kontroli było sprawdzenie 
przestrzegania przez pracodawców 
przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy przetwórstwie ryb i owoców 
morza 
 Czynnościami kontrolnymi objęto 
8 pracodawców zatrudniających ogółem 
2122 pracowników, w tym 1408 kobiet. 
Najliczniejszą grupą, stanowiącą 63% ogółu 
byli pracodawcy zatrudniający od 101 do 
250 pracowników. Zakłady objęte kontrolą 
w 2013 r. były już wcześniej kontrolowane 
przez organy Państwowej Inspekcji Pracy. 
 Przedmiotem działalności 
kontrolowanych firm było przetwórstwo ryb 
w zakresie: produkcji wyrobów głęboko 
mrożonych, produkcji filetów świeżych, 
mrożonych i wędzonych z ryb 
oceanicznych, produkcji filetów z ryb 
słodkowodnych, produkcji sałatek rybnych 
w oparciu o filety śledziowe, przetwarzania 
i konfekcjonowania ryb mrożonych 
dostarczanych do zakładu w blokach. 
 Kontrolą objęto m.in. stan techniczny 
użytkowanych obiektów i pomieszczeń 
pracy, wentylację i oświetlenie 
pomieszczeń, wyposażenie i stan 
techniczny pomieszczeń higieniczno-
sanitarnych, stan techniczny maszyn i 
urządzeń technicznych użytkowanych w 
procesach technologicznych, eksploatację 
urządzeń i instalacji energetycznych, 
transport wewnątrzzakładowy, 
magazynowanie surowców i gotowych 
wyrobów, narażenie pracowników na 
czynniki szkodliwe występujące w 
środowisku pracy, przygotowanie 
pracowników do pracy, realizację w 
zakładach zadań służby bhp, 
przeprowadzanie oceny ryzyka 
zawodowego. 
Analizując wyniki kontroli należy stwierdzić, 
iż w kontrolowanych zakładach nie 
stwierdzono dużej liczby nieprawidłowości, 
aczkolwiek część z nich dotyczyła ważnych 
aspektów bezpieczeństwa pracy. 
 Wśród stwierdzonych uchybień 
najistotniejsze dotyczyły: 
 niedostosowania maszyn i urządzeń 

technicznych do minimalnych wymagań 
bhp (brak osłon na elementach 
napędowych, brak opisów elementów 

sterowniczych na pulpitach, 
niewyposażenie maszyn 
wielostanowiskowych w układ 
automatycznie wysyłający akustyczny 
lub optyczny sygnał ostrzegawczy przed 
uruchomieniem maszyny), 

 prowadzenia ręcznych prac 
transportowych - stwierdzono brak 
środków ułatwiających transport 
wyrobów między stanowiskami pracy 
(lub środki znajdujące się na 
wyposażeniu zakładu nie były 
stosowane), 

 nieprawidłowości w eksploatacji 
instalacji elektrycznych, np. brak dławic 
kablowych na przewodach 
elektrycznych, 

 braku prawidłowej oceny ryzyka 
zawodowego. 

 W dokumentacjach oceny ryzyka 
zawodowego inspektorzy pracy stwierdzali 
nieuwzględnienie wszystkich zagrożeń 
występujących podczas pracy, 
w szczególności nieuwzględnienie 
zagrożeń, które ujawniły się podczas 
wypadków przy pracy. 
 Nie wniesiono większych uwag do stanu 
technicznego obiektów i pomieszczeń pracy 
w zakładach. W ciągach komunikacyjnych 
stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły 
najczęściej nieoznakowania miejsc 
niebezpiecznych (ramp przeładunkowych). 
 W kontrolowanych firmach nie 
stwierdzono rażących uchybień 
w użytkowaniu substancji i preparatów 
chemicznych, nie stwierdzono także 
uchybień w organizacji zaplecza 
higieniczno-sanitarnego, zarówno 
w wyposażeniu, jak i stanie technicznym 
pomieszczeń.  
 W 4 firmach gdzie czynnikiem 
w instalacjach chłodniczych był amoniak, 
stwierdzono nieprawidłowości: brak oceny 
ryzyka zawodowego, brak osoby 
posiadającej kwalifikacje uprawniające do 
eksploatacji instalacji amoniakalnej o mocy 
powyżej 50 kW, nieoznaczone zawory 
odcinające w amoniakalnej instalacji 
chłodniczej. 
W wyniku kontroli inspektorzy pracy wydali: 
 49 pisemnych decyzji nakazowych, 
 42 decyzje ustne, 
 55 wniosków. 
W związku ze stwierdzonymi uchybieniami 
dotyczącymi niewłaściwej eksploatacji 
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maszyn, ukarano 1 pracodawcę mandatem 
w wysokości 1000 zł. 
 Za przyczynę stwierdzanych uchybień 
inspektorzy pracy uznali: lekceważenie 
przepisów bhp zarówno przez 
pracodawców, jak i przez osoby spoza 
zakładu, którym powierzone zostały zadania 
służby bhp. 
 W wyniku realizacji zaleceń 
pokontrolnych wydanych przez inspektorów 
pracy poprawiono warunki bhp 
pracownikom. Do najistotniejszych efektów 
pokontrolnych należy zaliczyć: 
dostosowanie 4 maszyn w 3 firmach do 
minimalnych wymagań bezpieczeństwa, 
zapewnienie w zakładzie wózków 
jezdniowych do transportu palet 
z ładunkami, zapewnienie sygnalizacji 
„człowiek w komorze” w mroźniach w trzech 
zakładach, oznakowanie barwami 
bezpieczeństwa miejsc niebezpiecznych 
i dróg transportowych na terenie zakładów. 
 
 
PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW BHP 

W SZKOŁACH. 
 
 Celem kontroli było dokonanie 
kompleksowej oceny przestrzegania 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
w szkołach, ze szczególnym 
uwzględnieniem stanu obiektów 
i pomieszczeń pracy oraz eksploatowanych 
maszyn i urządzeń.  
Przeprowadzono 31 kontroli w 13 szkołach 
podstawowych, 6 gimnazjach, 5 szkołach 
ponadgimnazjalnych oraz 10 zespołach 
szkół. W większości były to szkoły 
publiczne, tylko 1 szkoła podstawowa i 1 
szkoła ponadgimnazjalna to szkoły 
niepubliczne. 
 Najistotniejsze nieprawidłowości, 
stwierdzone w obiektach szkolnych: 
 zagrożenia dla uczniów spowodowane 

brakiem zabezpieczenia poręczy na 
klatkach schodowych przed zsuwaniem 
się po nich dzieci stwierdzono 
w 8 szkołach, a w dwóch 
zabezpieczenia były niewystarczające 
(łącznie 32%). Ponadto w 4 szkołach nie 
zabezpieczono, np. siatką, otwartej 
przestrzeni pomiędzy biegami 
schodowymi, co w przypadku 
wychylenia się dziecka mogło 

doprowadzić do jego upadku 
z wysokości. 

 W 11 szkołach (35%) nie przestrzegano 
terminów okresowych przeglądów 
szczelności i drożności przewodów 
kominowych, a w 2 (6%) instalacji 
odgromowej. 

 Wśród 172 kontrolowanych maszyn 
i urządzeń technicznych, co druga 
użytkowana była bez instrukcji 
bezpiecznej obsługi. Ponadto ok. 
60% eksploatowanych maszyn nie 
dostosowano do minimalnych wymagań 
bezpieczeństwa, w tym przy ok. 
35% brak było urządzeń ochronnych, 
zapewniających bezpieczeństwo 
pracownikom, a ok. 29% nie zostało 
wyposażonych w wymagane urządzenia 
sterownicze. 

 Duża skala nieprawidłowości dotyczyła 
postępowania z niebezpiecznymi 
substancjami i mieszaninami 
chemicznymi. Stwierdzono: brak, bądź 
niepełny spis niebezpiecznych 
substancji i mieszanin chemicznych 
(ok.65%); nie zapewnienie kart 
charakterystyki dla chemikaliów (ok. 
41%); nie zapoznanie pracowników 
z treścią kart w szczególności 
z zasadami stosowania wymaganych 
środków ochrony indywidualnej 
(ok.18%). Zagrożenia wynikały również 
z przechowywania substancji 
i mieszanin chemicznych 
w nieoznakowanych pojemnikach 
(ok.27%) oraz składowania chemikaliów 
w nieodpowiednich pomieszczeniach.  

 W ok. 85% szkół nie wyposażono 
pracowników w odpowiednie środki 
ochrony indywidualnej, a w 43% szkół 
nie przeprowadzono badań i pomiarów 
czynników szkodliwych dla zdrowia, 
które wcześniej wytypowano do badań. 
Ponadto w 29% kontrolowanych 
placówek nie ustalono wykazu prac 
szkodliwych i uciążliwych dla kobiet.  

Wyniki kontroli wskazują na niepełne 
przestrzeganie przez dyrektorów szkół 
przepisów o bezpieczeństwie i higienie 
pracy, a także na występowanie 
w placówkach oświatowych zagrożeń dla 
życia i zdrowia nauczycieli i uczniów. Jako 
przyczyny uchybień dyrektorzy szkół 
wskazywali najczęściej brak 
wystarczających środków finansowych, 
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a także nieuwzględnianie w budżetach 
szkół przez organy prowadzące, środków 
na inwestycje, celem poprawy stanu 
technicznego i modernizacji budynków oraz 
wymiany użytkowanych maszyn i urządzeń 
na nowe. Inspektorzy pracy stwierdzali 
ponadto niewłaściwą organizację pracy, 
brak nadzoru nad bezpieczeństwem 
eksploatowanych maszyn i urządzeń oraz 
stosowanych i magazynowanych 
chemikaliów, a także tolerowanie 
występujących zagrożeń. 
W wyniku kontroli wydano: 
 381 decyzji pisemnych; 
 126 decyzji ustnych, w tym jedną 

wstrzymania prac; 
 210 wniosków w wystąpieniach. 
4 osoby ukarano mandatami w łącznej 
wysokości 4000 zł, a w przypadku 6 osób 
zastosowano środki wychowawcze. 
Ponadto skierowano 3 pisma informujące 
o nieprawidłowościach do innych organów, 
zgodnie z ich kompetencją, w tym: Urząd 
Dozoru Technicznego poinformowano 
o użytkowaniu zbiornika ciśnieniowego bez 
aktualnej decyzji UDT; Państwową Straż 
Pożarną o nieprawidłowej wentylacji 
w kotłowni warsztatów szkolnych; 
Powiatowego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego o niewykonaniu zalecenia 
wynikającego z przeglądu okresowego 
obiektu, zobowiązującego do opracowania 
ekspertyzy technicznej stateczności 
konstrukcji obiektu, a jednocześnie 
dalszego użytkowania tego obiektu 
budowlanego.  
Pracodawcy poinformowali o wykonaniu 
69% decyzji nakazowych oraz 
70% wniosków.  
Efektem uzyskanym w wyniku realizacji 
środków prawnych jest poprawa warunków 
pracy oraz bezpieczeństwa pracowników 
i uczniów, m.in. poprzez: 
 zabezpieczenie otwartej przestrzeni 

pomiędzy biegami schodów, 
zabezpieczenie poręczy przed 
możliwością zsuwania się po nich dzieci 
i młodzieży, odnowienie pomieszczeń 
pracy (dotyczy 230 pracowników i 3317 
uczniów); 

 odnowienie i wyposażenie pomieszczeń 
higieniczno-sanitarnych (dotyczy 262 
pracowników); 

 zapewnienie wentylacji 
w pomieszczeniach i dostosowanie 

poziomu oświetlenia światłem 
elektrycznym do obowiązujących norm 
(dotyczy 154 pracowników); 

 zaprzestanie eksploatacji 8 maszyn 
nieposiadających wymaganych 
urządzeń ochronnych (obsługiwanych 
przez 18 pracowników w 5 placówkach) 
oraz wyposażenie 4 maszyn w ochrony 
zabezpieczające przed dostępem do 
stref niebezpiecznych (obsługiwanych 
przez 14 pracowników w 2 szkołach);  

 wydanie pracownikom środków ochrony 
indywidualnej (dotyczy 20 osób);  

 wyznaczenie 47 pracowników do 
udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej - przez 
6 pracodawców.  

 
 
KONTROLE LEGALNOŚCI ZATRUDNIENIA I 

INNEJ PRACY ZAROBKOWEJ. 
 
 Celem kontroli przeprowadzanych 
z zakresu legalności zatrudnienia było 
przede wszystkim, ustalenie podstawy 
prawnej zatrudnienia osób wykonujących 
pracę, w podmiotach kontrolowanych 
/ umowy o pracę, czy umowy 
cywilnoprawne /, zgłoszenie osób 
zatrudnionych do ubezpieczenia 
społecznego, odprowadzenie składek na 
Fundusz Pracy a także sprawdzenie statusu 
osób w powiatowych urzędach pracy, celem 
ustalenia, czy pozostają w rejestrach osób 
bezrobotnych. 
 W roku 2013 przeprowadzono 937 kontroli 
w zakresie legalności zatrudnienia 
i wykonywania innej pracy zarobkowej. 
W sumie kontrolom poddanych zostało 914 
podmiotów gospodarczych, w których pracę 
świadczyło 8450 zatrudnionych. 
 Do najistotniejszych nieprawidłowości 
należało w szczególności: prowadzenie 
działalności gospodarczej bez wymaganego 
wpisu do rejestru i nie dokonywanie 
aktualizacji wpisów (utrudnieniem czynności 
kontrolnych było wyrejestrowywanie 
działalności w trakcie trwania czynności 
kontrolnych), zawieranie umów 
cywilnoprawnych – umów zlecenia i umów 
o dzieło w warunkach, w których powinna 
zostać zawarta umowa o pracę, nie 
zgłaszanie osób zatrudnianych do 
ubezpieczenia społecznego, podejmowanie 
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zatrudnienia przez osoby posiadające 
status bezrobotnego, podawanie 
w dokumentach płacowych nieprawdziwych 
danych w zakresie wysokości wypłacanego 
wynagrodzenia oraz nie opłacanie składek 
na Fundusz Pracy. 
Stwierdzono, m.in. że: 292 osobom 
powierzono wykonywanie innej pracy 
zarobkowej na podstawie cywilnoprawnych 
umów zlecenia w warunkach, w których 
powinna być zawarta umowa o pracę, 117 
osób nie zostało w ogóle zgłoszonych do 
ubezpieczenia społecznego, a 711 osób 
zostało zgłoszonych po upływie 
wymaganego terminu; 110 osób podjęło 
pracę mając status bezrobotnego i nie 
powiadomiło o tym fakcie właściwego 
powiatowego urzędu pracy, przy czym 29 
osób posiadało prawo do zasiłku, natomiast 
43 osoby wyrejestrowały się z uchybieniem 
terminowi.  
 W wyniku kontroli wydano 775 
wniosków w wystąpieniach kierowanych do 
pracodawców oraz udzielono 925 porad 
prawnych. 
 Za stwierdzone wykroczenia skierowano 
85 wniosków o ukaranie do sądu, a 16 osób 
ukarano mandatami w łącznej wysokości 18 
700 zł. 
Z kolei przeciwko osobom posiadającym 
status bezrobotnego, które podjęły 
zatrudnienie i nie wyrejestrowały się 
z powiatowych urzędów pracy, skierowano 
56 wniosków o ukaranie do sądu, 50 osób 
ukarano mandatami w łącznej wysokości 
27800 zł, a w stosunku do 54 osób 
zastosowano środki oddziaływania 
wychowawczego w tym, 21 pouczeń i 33 
ostrzeżenia.  
W 2013 skierowano 47 zawiadomień do 
prokuratury o podejrzeniu popełnienia 
przestępstwa, w tym 16 zawiadomień 
zawierało zarzuty z art. 219 k.k. polegające 
na niezgłoszeniu do obowiązkowych 
ubezpieczeń, bądź podaniu nieprawdziwych 
danych mających wpływ na prawo do 
świadczeń z ubezpieczenia społecznego, 
a 18 zawiadomień zawierało zarzuty z art. 
225 k.k. związane z utrudnianiem, bądź 
udaremnieniem czynności kontrolnych 
z zakresu legalności zatrudnienia. 
 Z pozyskanych w toku kontroli danych 
wynika, że 68 osób wyrejestrowało się 
z rejestru osób bezrobotnych. W czasie 
trwania czynności kontrolnych 67 umów 

cywilnoprawnych wykazujących cechy 
istnienia stosunku pracy zostało 
przekwalifikowanych na umowy o pracę. 
Ponadto 248 osób zostało zgłoszonych 
do ubezpieczenia społecznego, 
a pracodawcy dokonali wpłat na FP 
w wysokości 241 075 zł. 
 
 
KONTROLE LEGALNOŚCI 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, sprawdzenie posiadania 
przez cudzoziemców spoza UE/EOG 
wymaganych zezwoleń oraz ustalenie, czy 
podstawa pobytu uprawnia cudzoziemców 
do legalnego wykonywania pracy na 
terytorium RP. 
 Przeprowadzono 92 kontrole w zakresie 
legalności zatrudnienia i wykonywania innej 
pracy zarobkowej przez cudzoziemców. 
Kontrolom poddane zostały 92 podmioty 
gospodarcze, w których pracę świadczyło 
409 cudzoziemców. 
Podczas kontroli stwierdzono, m.in.: że 
3 obywateli Ukrainy zostało zatrudnionych 
na innych stanowiskach i warunkach, niż 
wynikało to z wydanych im zezwoleń na 
pracę; 9 cudzoziemcom pracodawcy nie 
potwierdzili na piśmie rodzaju i warunków 
umowy o pracę, w dniu rozpoczęcia przez 
nich pracy; 4 cudzoziemcy wykonywali 
pracę bez wymaganej – pisemnej umowy 
cywilnoprawnej lub wystąpiły uchybienia 
w realizacji tego obowiązku; 1 cudzoziemiec 
narodowości tureckiej nie został zgłoszony 
do ubezpieczenia społecznego, a przy 
zgłoszeniu do ZUS 21 cudzoziemców 
ujawniono inne uchybienia, związane z tym 
obowiązkiem, za 32 cudzoziemców składki 
na Fundusz Pracy odprowadzano 
z opóźnieniem. 
 Łącznie ujawniono 11 nielegalnie 
wykonujących pracę cudzoziemców, 
z czego: 8 nie miało zezwolenia na pracę, 
3 pracowało na innym stanowisku lub na 
innych warunkach, niż określone 
w zezwoleniu na pracę. Z 2 cudzoziemcami 
nie zawarto wymaganych umów. 



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OIP SZCZECIN W ROKU 2013 

- 73 - 

3 cudzoziemców zostało zatrzymanych 
przez funkcjonariuszy Straży Granicznej. 
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- 
153 osoby (37,41% wszystkich poddanych 
kontroli cudzoziemców). W stosunku do 

roku 2012 liczba kontrolowanych 
cudzoziemców zwiększyła się prawie 
dwukrotnie.  
Za stwierdzone wykroczenia dotyczące 
zatrudniania cudzoziemców: skierowano do 
sądu 2 wnioski o ukaranie, 8 osób ukarano 
mandatami w łącznej wysokości 9600 zł 
oraz zastosowano 13 środków 
oddziaływania wychowawczego. 
 

 
 

 
 
Wykres 18. Liczba kontrolowanych cudzoziemców w latach 2010-2013. 
 
 
W efekcie, już w trakcie kontroli 
5 cudzoziemcom potwierdzono warunki 
zawartych umów o pracę na piśmie; 
3 cudzoziemców zgłoszono do 
ubezpieczenia społecznego oraz opłacono 
zaległe składki na FP w łącznej kwocie 
468 zł.  
 
 
PRZESTRZEGANIE PRZEZ AGENCJE 

ZATRUDNIENIA PRZEPISÓW USTAWY 

O PROMOCJI ZATRUDNIENIA 
I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY. 

ZATRUDNIANIE PRACOWNIKÓW 

TYMCZASOWYCH. 
 
 W 2013 roku przeprowadzono 22 
kontrole w podmiotach działających 
w zakresie agencji zatrudnienia. Celem 
kontroli było sprawdzenie przestrzegania 
przez agencje zatrudnienia przepisów 
ustawy o promocji zatrudnienia, w zakresie 
wymogów dotyczących w szczególności 
świadczenia usług pośrednictwa do pracy 
poza granicami kraju oraz zatrudniania 
w ramach pracy tymczasowej. 8 kontroli 
przeprowadzono w agencjach pracy 
tymczasowej, sprawdzając przestrzeganie 
obowiązujących przepisów prawa pracy 

wobec pracowników tymczasowych. 
Kontrolom poddano również 31 
pracodawców użytkowników celem 
sprawdzenia, w jakich warunkach i w jaki 
sposób wykonywana jest praca przez 
pracowników tymczasowych na ich rzecz. 
 W wyniku przeprowadzonych kontroli 
stwierdzono szereg nieprawidłowości, 
zarówno w działalności agencji 
zatrudnienia, jak i pracodawców 
użytkowników. W szczególności, 
stwierdzono: w 3 przypadkach nie 
podawanie w dokumentach, ogłoszeniach 
i ofertach numeru wpisu do rejestru agencji 
zatrudnienia; 2 skontrolowane agencje nie 
oznaczały ofert pracy jako „oferty pracy 
tymczasowej”; zdarzały się przypadki 
formułowania ofert pracy przez agencje 
w sposób naruszający zakaz dyskryminacji 
w zatrudnieniu – głównie poprzez 
jednoznaczne wskazywanie płci osób, które 
mogą podlegać rekrutacji. W toku kontroli 
agencji pracy tymczasowej stwierdzono 
również nieprawidłowości w zakresie 
naliczania pracownikom tymczasowym 
należnych świadczeń pieniężnych. Jedna 
z agencji pracy tymczasowej w sposób 
nieprawidłowy ustalała pracownikom 
tymczasowym ekwiwalent za 
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niewykorzystany urlop wypoczynkowy. 
Stwierdzono także przypadki 
nieterminowego wydawania świadectw 
pracy, mimo że regulacja dotycząca 
wydawania świadectw pracy pracownikom 
tymczasowym, wykazuje dużą 
elastyczność. 

Kontrole wykazały, że pracownicy 
tymczasowi, nie zawsze świadczą pracę 
o charakterze okresowym, doraźnym czy 
sezonowym. Podczas jednej z kontroli 
pracodawców użytkowników inspektor 
pracy ustalił, iż u kontrolowanego 
pracodawcy zatrudnionych jest 51 
pracowników tymczasowych, którzy 
wykonują pracę tymczasową, nie 
spełniającą określonych w ustawie 
wymogów, gdyż jest to właściwie praca 
stała. Pracodawcy użytkownicy nie zawsze 
prowadzą ewidencję czasu pracy dla 
pracowników tymczasowych. Jedna 
z kontroli wykazała, że pracownicy 
tymczasowi wykonują pracę poza 
normalnym czasem pracy na podstawie 
umowy o dzieło przy pracach tego samego 
rodzaju, co objęte stosunkiem pracy. 
Kontrole przeprowadzone u pracodawców 
użytkowników wykazały szereg naruszeń 
z zakresu czasu pracy. Naruszenia głównie 
polegały na: przekraczaniu dopuszczalnego 
limitu godzin nadliczbowych w tygodniu, 
braku zapewnienia minimum 11 godzinnego 
odpoczynku dobowego, braku zapewniania 
minimum 35 godzinnego odpoczynku 
tygodniowego, wykonywaniu pracy w dniu 
wolnym od pracy, za który nie udzielano 
innego dnia wolnego od pracy. Wobec 
pracowników tymczasowych naruszane były 
również przepisy z zakresu bezpieczeństwa 
i higieny pracy. W toku prowadzonych 
kontroli stwierdzano, m.in. nie dostarczanie 
pracownikom odzieży i obuwia roboczego 
oraz środków ochrony indywidualnej 
zgodnie z tabelą obowiązującą dla 
pracowników zatrudnionych w tym 
zakładzie; brak oceny ryzyka zawodowego 
lub nie udokumentowanie oceny ryzyka 
zawodowego (np. przy pracach związanych 
z obróbką drewna), czy nie udostępnianie 
pracownikom tymczasowym pomieszczeń 
socjalnych. 
 W roku 2013, przeprowadzono łącznie 
39 kontroli w zakresie przestrzegania 
przepisów prawa wobec pracowników 

tymczasowych, w tym 8 kontroli zostało 
wszczętych w wyniku skarg pracowników. 
Za stwierdzone wykroczenia nałożono 
1 mandat w wysokości 1000 zł, 
a w stosunku do 10 osób, z uwagi na 
okoliczności łagodzące, zastosowano środki 
oddziaływania wychowawczego.  
 W wyniku działań podjętych przez 
inspektorów pracy 48 pracowników 
tymczasowych zostało zapoznanych  
z oceną ryzyka zawodowego przy pracach, 
które wykonywali; 33 pracownikom 
tymczasowym wydano ubranie i obuwie 
robocze zgodnie z ustalonymi zasadami; 10 
pracowników tymczasowych poddano 
szkoleniom wstępnym ogólnym oraz 
szkoleniom okresowym; dla 18 
pracowników zapewniono w jadalni 
umywalkę do mycia rąk oraz urządzenia do 
podgrzewania posiłków; dla 51 
pracowników tymczasowych zaprowadzono 
prawidłową ewidencję czasu pracy. 
 
 
 
 
 
PRZESTRZEGANIE UPRAWNIEŃ 

PRACOWNICZYCH ZWIĄZANYCH 

Z RODZICIELSTWEM. 
 
 Celem kontroli 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. 
Przeprowadzono 30 kontroli dotyczących 
przestrzegania uprawnień pracowniczych 
związanych z rodzicielstwem. 
W kontrolowanych zakładach zatrudniano 
łącznie 3578 pracowników, w tym 2017 
kobiet. 
Stwierdzono następujące nieprawidłowości: 
3 pracodawców nie wypełniło obowiązku 
ustalenia w regulaminie pracy wykazu prac 
wzbronionych kobietom, a 1 pracodawca 
ustalił nieprawidłowy wykaz prac 
wzbronionych kobietom; 1 pracodawca 
delegował 1 pracownika, opiekującego się 
dzieckiem do lat 4, poza stałe miejsce 
pracy, bez jego zgody wyrażonej w formie 
pisemnej; 1 pracodawca odmówił udzielenia 
urlopu dodatkowego macierzyńskiego oraz 
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urlopu rodzicielskiego. Ponadto 
u 3 pracodawców stwierdzono 
nieprawidłowości dotyczące dokumentacji 
osobowej, w szczególności związane 
z brakiem oświadczeń pracownika 
będącego rodzicem lub opiekunem dziecka 
o zamiarze lub o braku zamiaru korzystania 
z uprawnień określonych w przepisach 
wymienionych w art. 1891 Kodeksu pracy.  
W wyniku kontroli skierowano do 
pracodawców 8 wystąpień zawierających 
9 wniosków. Za stwierdzone wykroczenia 
skierowano 1 wniosek o ukaranie do sądu. 
Pracodawcy poinformowali o wykonaniu 
8 wniosków: 3 kontrolowanych 
pracodawców odebrało od 8 pracowników, 
rodziców lub opiekunów dziecka 
oświadczenia o zamiarze lub o braku 
zamiaru korzystania z uprawnień 
określonych w przepisach wymienionych 
w art. 1891 Kodeksu pracy; 2 pracodawców 
ustaliło wykaz prac wzbronionych kobietom, 
a 1 pracodawca uzupełnił ustalony wykaz 
prac wzbronionych kobietom o prace 
wykonywane w narażeniu na hałas; 
1 pracodawca zaprzestał delegowania 
pracownika, opiekującego się dzieckiem do 
lat 4, poza stałe miejsce pracy bez zgody 
pracownika; 1 pracodawca udzielił 
pracownicy dodatkowego urlopu 
macierzyńskiego i rodzicielskiego, a także 
przekazał do ZUS wymagane dokumenty, 
co umożliwiło wypłatę przez ZUS 
przysługującego pracownicy zasiłku. 
 
 
PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW PRAWA 
PRACY DOTYCZĄCYCH ZATRUDNIANIA 

PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH. 
 
 Celem kontroli było sprawdzenie 
przestrzegania przepisów prawa pracy 
dotyczących młodocianych zatrudnionych 
w celu przygotowania zawodowego. 
 Przestrzeganie przepisów prawa pracy 
dotyczących zatrudniania młodocianych 
w celu przygotowania zawodowego, 
sprawdzono u 27 pracodawców. 
W kontrolowanych podmiotach, pracę 
wykonywały 682 osoby, w tym 121 
pracowników młodocianych. 
Do najczęściej stwierdzanych 
nieprawidłowości należy zaliczyć: nie 
udzielenie informacji przedstawicielowi 
ustawowemu młodocianego o ryzyku 

zawodowym oraz o zasadach ochrony 
przed zagrożeniami, brak ewidencji czasu 
pracy przy pracach wzbronionych, 
a dozwolonych pracownikom młodocianym 
w zakresie potrzebnym do przygotowania 
zawodowego, nieprawidłowości przy 
prowadzeniu ewidencji czasu pracy, brak 
wstępnych profilaktycznych badań 
lekarskich, brak lub nieterminowe 
przeprowadzanie instruktażu ogólnego 
w ramach szkolenia wstępnego z zakresu 
bhp, nie opracowanie wykazu stanowisk 
i rodzajów prac wzbronionych pracownikom 
młodocianym i wykazu stanowisk i prac 
dozwolonych, brak programu kształcenia 
zawodowego. 
W wyniku kontroli wydano: 
 23 nakazy, zawierające 35 decyzji, 
 102 wnioski i zalecenia pokontrolne. 
W wyniku przeprowadzonych kontroli, 
stwierdzono popełnienie 26 wykroczeń.  
Wobec sprawców wykroczeń przeciwko 
prawom pracowników młodocianych, 
zastosowano sankcje, w postaci: 
2 mandatów karnych w łącznej wysokości 
2000 zł oraz 10 środków wychowawczych 
(8 ostrzeżeń i 2 pouczenia). 

W ramach realizacji środków prawnych, 
wykonano: 28 decyzji, co stanowi 80% 
decyzji wydanych oraz 70 wniosków, co 
stanowi 68,6% ogółu wniosków: poddano 
profilaktycznym badaniom lekarskim 18 
pracowników młodocianych, a okresowym 
badaniom 7 pracowników młodocianych; 
opracowano wykazy prac wzbronionych 
i prac dozwolonych dla 33 pracowników 
młodocianych; poddano 22 pracowników 
młodocianych szkoleniu wstępnemu 
z zakresu bhp; przedstawicieli ustawowych 
48 pracowników młodocianych 
poinformowano o ryzyku zawodowym oraz 
o zasadach ochrony przed zagrożeniami; 
opracowano programy kształcenia 
zawodowego dla 17 pracowników 
młodocianych. 
 
 
PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW 

O URLOPACH WYPOCZYNKOWYCH. 
 
 Celem kontroli było sprawdzenie 
przestrzegania przez pracodawców 
przepisów prawa pracy dotyczących 
urlopów wypoczynkowych. 
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Przeprowadzono 42 kontrole z zakresu 
przestrzegania przez pracodawców 
przepisów o urlopach wypoczynkowych. 
W kontrolowanych zakładach pracy 
zatrudnionych było ogółem 2078 
pracowników, w tym 922 kobiety oraz 10 
pracowników młodocianych.  
Najczęściej występujące nieprawidłowości 
polegały na: braku sporządzenia planu 
urlopów wypoczynkowych, pomimo 
obowiązku jego utworzenia; nie ustaleniu 
prawa do pierwszego urlopu 
wypoczynkowego lub jego prawidłowego 
wymiaru; nie ustaleniu prawa do kolejnego 
urlopu wypoczynkowego lub jego 
prawidłowego wymiaru; nie udzieleniu 
w ogóle zaległych urlopów 
wypoczynkowych za rok poprzedni, 
wykorzystywaniu urlopu wypoczynkowego 
po upływie wymaganego terminu; 
udzielaniu pracownikom urlopów 
wypoczynkowych w częściach, z których 
żadna nie obejmowała, co najmniej 14 
kolejnych dni kalendarzowych. 
 W wyniku kontroli skierowano do 
pracodawców 85 wniosków 
w wystąpieniach. Pracodawcy wykonali 61 
wniosków (71%).  
Za stwierdzone wykroczenia ukarano 
4 pracodawców mandatami, w łącznej 
wysokości 4000 zł, a wobec 4 pracodawców 
zastosowano środki oddziaływania 
wychowawczego.  
Podczas kontroli udzielono pracodawcom 
72 porad prawnych. 
W efekcie realizacji środków prawnych 
pracodawcy udzielili 188 pracownikom 
urlopów wypoczynkowych, w tym 63 
pracownikom urlopów zaległych; opracowali 
plany urlopów; 8 pracownikom ustalili 
prawidłowo wymiar pierwszego urlopu 
wypoczynkowego, a 12 pracownikom 
wymiar kolejnego urlopu wypoczynkowego; 
8 pracownikom ustalili prawo do urlopu 
wypoczynkowego. Ponadto pracodawcy 
zobowiązali się do przestrzegania 
w przyszłości obowiązujących przepisów 
z zakresu urlopów wypoczynkowych, 
w szczególności terminowości udzielania 
urlopów, zapewnienia części urlopu 
obejmującej, co najmniej 14 kolejnych dni 
kalendarzowych, prawidłowego ustalania 
prawa i wymiaru urlopu wypoczynkowego. 
 
 

WYNAGRODZENIA I INNE ŚWIADCZENIA 

ZE STOSUNKU PRACY. 
 
 Celem kontroli było sprawdzenie 
przestrzegania przez pracodawców 
przepisów prawa pracy dotyczących 
terminowości wypłacania i prawidłowości 
naliczania wynagrodzeń i innych świadczeń 
ze stosunku pracy. 
Przeprowadzono 264 kontrole z zakresu 
przestrzegania przez pracodawców 
przepisów o wynagrodzeniach i innych 
świadczeniach pieniężnych wynikających ze 
stosunku pracy. 
Najczęściej występujące nieprawidłowości 
polegały na: nie wypłaceniu wynagrodzenia 
za pracę lub wypłaceniu po upływie terminu, 
nie wypłaceniu wynagrodzenia za pracę 
w godzinach nadliczbowych oraz dodatków 
za pracę w godzinach nadliczbowych lub 
wypłaceniu po upływie terminu, 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 ekwiwalentu za 
niewykorzystany urlop wypoczynkowy lub 
wypłaceniu po upływie terminu, nie 
wypłaceniu odpraw pieniężnych z tytułu 
rozwiązania stosunku pracy z przyczyn 
niedotyczących pracowników, nie 
wypłaceniu ekwiwalentu za używanie 
odzieży własnej i ekwiwalentu za pranie 
i naprawę odzieży. 
Przeprowadzone kontrole ujawniły szereg 
wykroczeń polegających na nie wypłaceniu, 
bądź bezpodstawnym zaniżeniu należnych 
świadczeń pieniężnych. Ujawnienie w toku 
kontroli 241 wykroczeń spowodowało 
wszczęcie przez inspektorów pracy 
postępowań karno – administracyjnych. Do 
sądów skierowano 23 wnioski o ukaranie. 
Sprawców wykroczeń sądy ukarały 
grzywnami w łącznej wysokości 15 200 zł. 
Ponadto 62 osoby ukarano mandatami 
w łącznej wysokości 76 350 zł. Wobec 53 
sprawców zastosowano środki 
wychowawcze.  
 W wyniku kontroli wydano 344 decyzje 
płatnicze na łączną kwotę 5 484 379,52 zł. 
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W wyniku realizacji decyzji płatniczych 
pracodawcy wypłacili 1272 pracownikom 
wynagrodzenie za pracę na łączną kwotę 
2 117 933,63 zł. Ponadto w przypadku 
należności nienaliczonych i w związku z tym 
braku możliwości wydania decyzji płatniczej 
skierowano do pracodawców 385 wniosków 
dotyczących naliczenia i wypłacenia 
wynagrodzeń i innych świadczeń ze 
stosunku pracy. W wyniku realizacji 
wniosków pracodawcy wypłacili kwotę 
102 630,00 zł.  
W wyniku wykonania decyzji płatniczych 
wypłacono, m.in.: 
 532 pracownikom wynagrodzenie za 

pracę na łączną kwotę 1 017 127,58 zł; 
 74 pracownikom dodatki funkcyjne 

i służbowe na łączną kwotę 82 760,38 
zł;  

 15 pracownikom ekwiwalent pieniężny 
za niewykorzystany urlop 
wypoczynkowy na łączną kwotę 
35299,61 zł; 

 94 pracownikom ekwiwalent za pranie 
i naprawę odzieży roboczej na łączną 
kwotę 4097,00 zł; 

 4 pracownikom dodatkowe 
wynagrodzenie za pracę w porze nocnej 
w łącznej wysokości 446,00 zł. 

 
 
CZAS PRACY – KONTROLE ZAKŁADÓW 

RÓŻNYCH BRANŻ. 
 
 Celem kontroli było sprawdzenie 
przestrzegania przepisów o czasie pracy 
w zakładach różnych branż, w tym 
przestrzegania przepisów o czasie pracy 
maszynistów oraz znowelizowanych 
przepisów Działu VI Kodeksu pracy. 
Przeprowadzono łącznie 91 kontroli u 91 
pracodawców. 
Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły:  
 braku lub nieprawidłowo prowadzonej 

ewidencji czasu pracy - 34 
pracodawców, 

 nie określenia systemów i rozkładów 
czasu pracy i przyjętych okresów 
rozliczeniowych - 26 pracodawców, 

 nierekompensowania przekroczeń norm 
dobowej i tygodniowej - 37 
pracodawców, 

 dwukrotnego zatrudniania w tej samej 
dobie pracowniczej - 24 pracodawców, 

 zatrudniania powyżej obowiązujących 
limitów godzin nadliczbowych; 
przeciętnie tygodniowego i rocznego - 
16 pracodawców, 

 niezapewnienia odpowiednich 
nieprzerwanych okresów odpoczynku; 
dobowego i tygodniowego - 68 
pracodawców, 

 nierekompensowania pracy w niedziele 
i święto - 10 pracodawców. 

W wyniku przeprowadzonych kontroli 
skierowano do pracodawców 214 wniosków 
w wystąpieniach. Za stwierdzone 
wykroczenia; skierowano 2 wnioski 
o ukaranie do sądu (sądy orzekły grzywny 
w kwotach 1200 i 1500 zł.), ukarano 16 
osób mandatami w łącznej wysokości 
17900 zł, a wobec 5 osób zastosowano 
środki oddziaływania wychowawczego (2 
pouczenia i 3 ostrzeżenia). 
 Pracodawcy zrealizowali 140 wniosków 
i poinformowali o:  
 zaprowadzeniu ewidencji lub 

prawidłowej ewidencji czasu pracy /23 
pracodawców dla 213 pracowników/, 

 określeniu systemów i rozkładów czasu 
pracy oraz długości okresów 
rozliczeniowych /10 pracodawców dla 
111 pracowników/, 

 zobowiązali się do nie zatrudniania 
dwukrotnie w ciągu tej samej doby /6 
pracodawców dla 14 pracowników/, 

 zobowiązali się do przestrzegania 
limitów godzin nadliczbowych /8 
pracodawców dla 41 pracowników/, 

 zobowiązali się do zapewnienia 
odpowiednich okresów odpoczynków – 
dobowych i tygodniowych /24 
pracodawców dla 84 pracowników/, 

 zobowiązali się do zapewniania 
przeciętnie 5 dniowego tygodnia pracy 
/19 pracodawców dla 91 pracowników/, 

 zobowiązali się do rekompensowania 
pracy w niedziele i święta /5 
pracodawców dla 40 pracowników/. 

 
 
 
PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW PRAWA 

PRACY, W TYM BEZPIECZEŃSTWA 
I HIGIENY PRACY W PLACÓWKACH 

HANDLU DETALICZNEGO. 
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 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.: obiektów i pomieszczeń pracy, 
zaplecza higienicznosanitarnego, 
organizacji pracy, maszyn, prac 
transportowych, magazynowania 
i składowania towarów. 
Czynnościami kontrolnymi objętych zostało 
18 pracodawców.  
 Do najczęściej występujących 
nieprawidłowości należały:  
 nieprawidłowo sporządzone umowy 

o pracę /2 pracodawców/, 
 nieprawidłowości w treści świadectwa 

pracy lub nieterminowe wydanie 
świadectwa pracy /3 pracodawców/,  

 brak lub nierzetelne prowadzenie 
ewidencji czasu pracy /9 pracodawców/,  

 niezapewnienie odpowiednich 
dobowych i tygodniowych okresów 
odpoczynku /9 pracodawców/,  

 niezapewnienie przeciętnie 5 dniowego 
tygodnia pracy /4 pracodawców/,  

 zatrudnianie w niedzielę bez 
rekompensaty /3 pracodawców/,  

 niewypłacenie dodatkowych 
wynagrodzeń za pracę w godzinach 
nadliczbowych lub nie wypłacenie 
w terminie /9 pracodawców/,  

 niewypłacenie lub obniżenie 
ekwiwalentu za używanie odzieży 
własnej /2 pracodawców/,  

 braku aktualnych profilaktycznych 
badań lekarskich /8 pracodawców/,  

 braku wstępnych lub okresowych 
szkoleń z zakresu bhp /10 
pracodawców/,  

 niewyposażenia pracowników w środki 
ochrony indywidualnej, obuwie i odzież 
roboczą /9 pracodawców/,  

 nieprawidłowości w zakresie 
magazynowania i składowania towarów 
/12 pracodawców/,  

 braku lub nieprawidłowej oceny ryzyka 
zawodowego /12 pracodawców/,  

 nieprawidłowości w zakresie stanu 
pomieszczeń pracy i organizacji 
stanowisk pracy /6 pracodawców/. 

W związku ze stwierdzonymi 
nieprawidłowościami: 
 wydano 37 decyzji (w tym 15 decyzji 

ustnych), z czego 36 decyzji zostało 
wykonanych, 

 skierowano do pracodawców 
7 wystąpień, zawierających 80 
wniosków (w tym 57 wniosków 
dotyczących prawnej ochrony pracy),  

 ukarano 1 osobę mandatem karnym 
1000 zł, a wobec 3 osób zastosowano 
środki oddziaływania wychowawczego 
za naruszenia mniejszej wagi.  

Udzielono 10 porad prawnych oraz 7 porad 
technicznych.  
W wyniku realizacji decyzji nakazowych 
i wniosków zawartych w wystąpieniach 
pokontrolnych usunięto szereg 
nieprawidłowości z zakresu prawnej 
ochrony pracy, m.in.: 
 zaprowadzono rzetelną ewidencje czasu 

pracy /4 pracodawców dla 20 
pracowników/,  

 zobowiązano się do zapewniania 
odpowiednich odpoczynków dobowych 
i tygodniowych /5 pracodawców dla 
9 pracowników/,  

 zobowiązano się do zapewnienia 
przeciętnie 5 dniowego tygodnia pracy 
/3 pracodawców dla 7 pracowników/,  

 wypłacono zaległe wynagrodzenia za 
pracę /1 pracodawca dla 7 pracowników 
na łączną kwotę 8446,58 zł/,  

 poddano pracowników wstępnym 
profilaktycznym badaniom lekarskim /8 
pracodawców – 23 pracowników/,  

 poddano pracowników wstępnym lub 
okresowym szkoleniom z zakresu bhp /9 
pracodawców – 23 pracowników/,  

 wyeliminowano nieprawidłowości 
w zakresie składowania 
i magazynowania towarów /9 
pracodawców – 140 pracowników/,  

 przeprowadzono lub uaktualniono ocenę 
ryzyka zawodowego /11 pracodawców 
dla 59 stanowisk/. 

 
 
PRZESTRZEGANIE PRZEPISOW PRAWA 

PRACY PRZY ZATRUDNIANIU. KONTROLA 
UMÓW CYWILNOPRAWNYCH. KONTROLA 

UMÓW TERMINOWYCH. 
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 Celem kontroli było przestrzeganie 
przepisów prawa pracy dotyczących 
podstaw prawnych zatrudnienia, w tym 
problematyka dotycząca zawierania umów 
terminowych. Inspektorzy pracy 
przeprowadzili łącznie 129 kontroli. 
 
Kontrola umów cywilnoprawnych 
 Spośród skontrolowanych zakładów 
pracy stwierdzono, że 44 pracodawców 
zatrudnia na podstawie umów 
cywilnoprawnych w warunkach, właściwych 
dla zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę. W czasie czynności kontrolnych 
stwierdzono, że: 
 36 pracodawców zawarło 214 umów 

zlecenia, 
 7 pracodawców zawarło 27 umów 

o dzieło, 
 1 pracodawca zatrudniał 10 osób 

prowadzących jednoosobową 
działalność gospodarczą, na podstawie 
ustnych umów cywilnoprawnych. 

Inspektorzy pracy, na wyraźny wniosek 
osób świadczących pracę, wnieśli 
5 powództw o ustalenie istnienia 
stosunku pracy. Powództwa zostały 
skierowane przeciwko 3 pracodawcom. 
Ponadto w 1 przypadku inspektor pracy 
przystąpił do toczącego się postępowania 
w sprawie o ustalenie stosunku pracy (z 
powództwa wniesionego przez 
zainteresowanego pracownika). Wszystkie 
sprawy pozostają w toku rozpoznania przed 
sądem pracy. Ponadto inspektorzy pracy 
zalecili pracodawcom przekwalifikowanie 
240 umów cywilnoprawnych w umowy 
o pracę. Pracodawcy poinformowali 
o zmianie rodzaju dotychczasowej 
umowy w umowę o pracę dla 85 
pracowników. 
 W związku ze stwierdzonymi 
nieprawidłowościami dotyczącymi 
zawierania umów cywilnoprawnych 
w warunkach właściwych dla stosunku 
pracy inspektorzy pracy podjęli decyzje 
o ukaraniu 6 pracodawców mandatami 
karnymi na łączną kwotę 8000 zł; wobec 11 
pracodawców zastosowano środki 
wychowawcze (pouczenia, ostrzeżenia). 
Ponadto do sądów rejonowych – wydziałów 
karnych wykroczeniowych skierowano 
8 wniosków o ukaranie. Sądy orzekły 
w 3 sprawach – rozstrzygnięcia opiewały na 
łączną kwotę 5000 zł.  

 
Kontrola umów terminowych. 
 Inspektorzy pracy skontrolowali u 43 
pracodawców umowy o pracę zawarte na 
czas określony pod kątem prawidłowości 
ich nawiązywania i rozwiązywania oraz 
długości czasu, na jaki zostały zawarte.  
Wśród skontrolowanych terminowych umów 
o pracę inspektorzy pracy stwierdzili, że 
umowy na czas określony zawierane były 
odpowiednio na czas trwania:  
 do 3 miesięcy – 31 umów, 
 od 3 do 6 miesięcy – 9 umów, 
 od 6 miesięcy do roku – 86 umów, 
 od roku do 3 lat – 286 umów, 
 od 3 do 5 lat – 130 umów, 
 powyżej 5 lat – 454 umów. 
Kontrolując zatrudnienia 371 pracowników 
w 4 przypadkach stwierdzono uchybienia 
w części dotyczącej potwierdzenia na 
piśmie zawartej z pracownikiem umowy.  
Inspektorzy pracy skontrolowali 472 umowy 
o pracę pod względem prawidłowości ich 
sporządzenia. Odnotowano błędy w 45 
umowach. Poddano kontroli także 70 
dokumentów związanych ze zmianami 
warunków zatrudnienia. Uchybienia 
stwierdzono w 3 dokumentach.  
W toku czynności kontrolnych 
skontrolowano 77 dokumentów związanych 
z rozwiązywaniem terminowych umów 
o pracę. Nieprawidłowości odnotowano 
w 18 przypadkach. 
 Inspektorzy pracy, w związku ze 
stwierdzonymi nieprawidłowościami 
wystosowali do 16 pracodawców 38 
zaleceń, które dotyczyły usunięcia 70 
nieprawidłowości w zawartych umowach. 
Pracodawcy poinformowali o zrealizowaniu 
28 zaleceń. W związku ze stwierdzonymi 
nieprawidłowościami inspektorzy pracy 
podjęli decyzje o skierowaniu do sądu 
rejonowego 1 wniosku o ukaranie. Sąd 
orzekł winę i skazał obwinionego na karę 
1500 zł. Ponadto inspektorzy pracy 
zastosowali wobec 3 pracodawców środki 
wychowawcze, a jeden pracodawca został 
ukarany mandatem karnym w kwocie 
1000 zł.  
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KONTROLA PRZEPISÓW W ZAKRESIE 

CZASU JAZDY I CZASU POSTOJU ORAZ 

OBOWIĄZKOWYCH PRZERW I CZASU 
ODPOCZYNKU KIEROWCÓW ORAZ 

CZASU PRACY KIEROWCÓW. 
 
 Celem kontroli było ustalenie stopnia 
przestrzegania przepisów dotyczących 
czasu pracy kierowców. Przedmiotem 
realizowanego tematu było ustalenie 
stopnia przestrzegania przepisów 
w zakresie czasy jazdy i czasu postoju oraz 
obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku 
kierowców oraz czasu pracy kierowców. 
W ramach realizacji zadania inspektorzy 
pracy wykonali 57 kontroli u 56 
pracodawców. 
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. 
Na 239 kontrolowanych kierowców 
stwierdzono: 
 45 przypadków przekroczenia 

dobowego limitu czasu prowadzenia 
pojazdu,  

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

 93 przypadki skrócenia czasu 
odpoczynku dobowego przez 46 
kierowców. 

Wyniki kontroli przeprowadzonych w 2013r. 
wskazują również na liczne naruszenia 
przepisów krajowych dotyczących 
dobowego wymiaru czasu pracy kierowców 
w przypadku, gdy praca wykonywana jest 
w porze nocnej. Na 223 skontrolowanych 

kierowców stwierdzono 92 przypadki 
przekroczenia czasu pracy w sytuacji jej 
wykonywania w porze nocnej. 
 Podczas przeprowadzonych czynności 
ujawniono 19 wykroczeń przeciw prawom 
pracownika, dotyczących naruszenia 
przepisów o czasie pracy kierowców. 
W związku z powyższym wszczęto 
następujące postępowania w sprawach 
przeciwko prawom pracownika: 
 3 wykroczenia stanowiły przedmiot 

wniosków o ukaranie obwinionych, 
 3 wykroczenia usankcjonowane zostały 

przez inspektorów pracy mandatami 
karnymi na kwotę 2000 zł, 

 w odniesieniu do 13 wykroczeń wobec 
obwinionych zastosowane zostały środki 
wychowawcze. 

Ponadto inspektorzy pracy wydali 50 decyzji 
o nałożeniu kar administracyjnych na łączną 
kwotę 246800 zł. Do końca 2013 r. 
w ramach jednorazowej zapłaty oraz wpłaty 
w systemie ratalnym z tytułu nałożonych kar 
wpłacona została kwota 98910 zł. Powstała 
różnica jest wynikiem toczących się 
postępowań odwoławczych oraz 
postępowań egzekucyjnych. 
W trakcie kontroli wydano 70 wniosków 
w wystąpieniach, zobowiązujących do 
usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. 
Pracodawcy wykonali 56 wniosków (80%), 
które dotyczyły odpowiednio: uzyskania od 
kierowców pisemnych oświadczeń 
o wymiarze zatrudnienia w innych 
podmiotach albo o niepozostawaniu 
w zatrudnieniu u innego pracodawcy; 
uzyskania oświadczeń o przeciętnej 
tygodniowej liczbie godzin wykonywanych 
na rzecz innych podmiotów przewozów 
drogowych lub innych czynności 
(wykonywanych na innej podstawie, niż 
stosunek pracy) albo o ich niewykonywaniu; 
niezatrudniania kierowców w wymiarze 
ponad 10 godzin na dobę w sytuacji, gdy 
praca wykonywana jest w porze nocnej; 
niezatrudniania kierowców ponad 
przeciętnie 48 godzin na tydzień 
w przyjętym okresie rozliczeniowym czasu 
pracy; rzetelnego prowadzenia ewidencji 
czasu pracy. 
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ZADANIA WŁASNE OKRĘGOWEGO INSPEKTORATU PRACY 

W SZCZECINIE. 
 
 
 
BEZPIECZEŃSTWO PRACY NA STATKACH. 
 
 Celem kontroli było sprawdzenie 
przestrzegania przepisów i zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy na statkach 
morskich handlowych oraz na statkach 
żeglugi śródlądowej. 
Przeprowadzono 24 kontrole u 22 
pracodawców i przedsiębiorców, na rzecz 
których pracę świadczyły 753 osoby, w tym 
225 kobiet. Kontrolami objęto 13 statków 
morskich i 40 jednostek śródlądowych. 
 W roku 2013 wpłynęło 12 wniosków 
o wydanie opinii w sprawie spełnienia 
wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy 
na przejmowanych do eksploatacji 
jednostkach pływających. Po 
przeprowadzeniu kontroli wydano 8 opinii 
pozytywnych i 4 negatywne. 
 Najistotniejsze nieprawidłowości 
dotyczyły, podobnie jak w latach ubiegłych: 
 nie zapewnienia właściwych 

(bezpiecznych) wejść i dojść do 
stanowisk pracy oraz zabezpieczeń 
przed upadkiem z wysokości lub do 
wody (40 jednostek pływających); 

 braku osłon na silnikach i elementach 
będących w ruchu (3 jednostki); 

 braku osłon zabezpieczających przed 
dotknięciem do elementów gorących (2 
jednostki); 

 braku badań i pomiarów czynników 
szkodliwych dla zdrowia, tj. hałas, pole 
elektromagnetyczne (4 jednostki); 

 nie zapewnienia właściwych środków 
ochrony indywidualnej, w tym kaloszy 
i rękawic dielektrycznych (7 jednostek); 

 nie stosowania wymaganych barw 
i znaków bezpieczeństwa (9 jednostek); 

 nie przeprowadzenia oceny ryzyka 
zawodowego, niepełnej oceny oraz 
niepoinformowania pracowników 
o ryzyku (8 jednostek); 

 braku instrukcji bezpiecznej obsługi 
maszyn i urządzeń, a także instrukcji 
bezpiecznego wykonywania prac na 
jednostkach pływających (13 jednostek); 

 nie poddania pracowników szkoleniom 
w dziedzinie bhp (10 jednostek). 

Przykłady nieprawidłowości: brak osłon 
uniemożliwiających dostęp do strefy 
niebezpiecznej przekładni pasowej silnika, 
a także kół i pasów klinowych 
przekazujących napęd z silnika na pompę 
hydrauliczną; brak zabezpieczenia przed 
dotknięciem do kolektorów wydechowych 
i kompensatorów drgań silników głównych 
zainstalowanych w maszynowniach; brak 
oznakowania kierunków wydawania 
i wybierania sieci oraz brak zabezpieczenia 
przed przypadkowym uruchomieniem 
manetek do sterowania pracą urządzeń 
połowowych, w tym windy trałowej, 
zainstalowanych na pokładach łodzi. 
Przykłady zagrożeń podczas wejścia 
i zejścia z jednostki pływającej 
przedstawiono na fotografiach. 
W pierwszym przypadku dziób pchacza 
typu Bizon znajdował się ok. 0,80 m od 
nabrzeża, a nie rozpięto łańcuchów 
relingów chroniących członków załogi przed 
upadkiem do wody. Ponadto wystawiono 
uszkodzoną kładkę bez relingu i bez 
oznakowana wartością DOR. W drugim 
przypadku pokład barki znajdował się około 
1,5-1,8 m poniżej poziomu krawędzi 
nabrzeża. Kładka wystawiona z barki nie 
posiadała poręczy bocznych oraz 
zabezpieczeń przed zsunięciem się na 
jednostkę pływającą, a także oznakowania 
wartością DOR. Kładka opierała się jednym 
końcem na pokrywach ładowni, a przy 
oparciu o krawędź nabrzeża (poza punktem 
podparcia na kładce) mógł wystąpić efekt 
sprężynowania i upadki osób 
przechodzących. 
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fot. 
Brak bezpiecznego wejścia na pchacz typ 
Bizon. 

 

 

fot.  
Brak bezpiecznego wejścia na barkę. 

 

 

fot.  
Niezabezpieczone przed dotknięciem 
kolektory wydechowe silnika w maszynowni 
pchacza typ Bizon. 

 
W wyniku kontroli wydano: 
• 123 decyzje pisemne, 
• 61 decyzji ustnych,  
• 21 wniosków w wystąpieniach.  
Za stwierdzone wykroczenia 3 osoby 
ukarano mandatami w łącznej wysokości 
3000 zł., a w stosunku do 10 osób 
zastosowano środki oddziaływania 
wychowawczego. 
Udzielono 47 porad z zakresu technicznego 
bezpieczeństwa pracy. 

Po zakończeniu kontroli poinformowano 
inne organy/urzędy o stwierdzonych 
nieprawidłowościach. 
W 3 przypadkach powiadomiono właściwe 
wojewódzkie ośrodki medycyny pracy oraz 
Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej 
w Gdyni o nieprawidłowościach 
dotyczących profilaktycznych badań 
lekarskich 5 pracowników. Zgodnie 
z § 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia 
i Opieki Społecznej z dnia 17 lutego 1993 r. 
w sprawie warunków zdrowotnych 
wymaganych od osób wykonujących pracę 
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na morskich statkach handlowych, trybu 
uznawania osób za zdolne lub niezdolne do 
wykonywania pracy oraz rodzajów 
i częstotliwości wymaganych badań 
lekarskich (Dz. U. z 1993 r. Nr 17 poz. 80), 
pracownicy po 50 roku życia powinni 
odbywać badania raz w roku. Natomiast 
lekarze uprawnieni do badań wyznaczyli 
pracownikom terminy ważności badań 
dwuletnie lub dłuższe niż rok. 
W 1 przypadku powiadomiono Urząd 
Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy o braku 
na jednostce aktualnego atestu i przeglądu 
kuchenki zasilanej ciekłym propanem - 
butanem, przy czym ważność atestów 
upłynęła w lipcu 2010 r. 
 Pracodawcy poinformowali o wykonaniu 
47% decyzji nakazowych pisemnych i 52% 
wniosków. Dla niektórych decyzji nie 
upłynął jeszcze termin wykonania decyzji, 
dotyczy to jednostek kontrolowanych 
w ostatnim kwartale 2013 r. Ponadto wielu 
kontrolowanych pracodawców wykonuje 
pracę bezpośrednio na jednostkach 
pływających, co utrudnia terminowe 
udzielanie odpowiedzi organom kontrolnym. 
Jednakże w opinii inspektorów pracy część 
pracodawców i przedsiębiorców nie 
wykonała, bądź nie poinformowała 
o wykonaniu decyzji i wniosków 
przewidując, że rekontrola będzie 
utrudniona lub nie będzie możliwa, ze 
względu na prowadzenie przez nich 
działalności głównie poza granicami kraju. 
Dotyczy to w szczególności jednostek 
żeglugi śródlądowej. Zaplanowano 
ponowne kontrole tych jednostek. 
 Ograniczenie zagrożeń chorobowych 
i wypadkowych na jednostkach pływających 
w wyniku realizacji środków prawnych 
osiągnięto poprzez wykonanie prac 
modernizacyjnych i remontów, 
zainstalowanie nowych maszyn i urządzeń, 
uzupełnienie wyposażenia technicznego 
i sprzętu, a także poprzez działania 
organizacyjne.  
Jeden z armatorów wykonując decyzję 
nakazową wyposażył 32 barki pchane 
w poręcze do przytrzymywania się 
pracowników, zainstalowane wzdłuż zrębnic 
ładowni oraz w obarierowania chroniące 
przed upadkiem z wysokości z pokładów do 
ładowni. Rozwiązanie to jest zgodne 
z wymaganiami Dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2006/87/WE z dnia 12 

grudnia 2006 r. ustanawiającej wymagania 
techniczne dla statków żeglugi śródlądowej 
i uchylającej dyrektywę Rady 82/714/EWG.  
Na innych jednostkach armatorzy zapewnili: 
antypoślizgowe nawierzchnie pokładów 
stalowych; wyłączniki uniemożliwiające 
samoczynne uruchomienie szlifierek 
dwutarczowych po zaniku i przywróceniu 
napięcia; osłony tarcz szlifierek; 
przeprowadzenie badań szczelności 
urządzeń i instalacji na ciekły propan butan 
i oddzielony od pomieszczeń mieszkalnych 
schowek na butlę z ciekłym propanem 
butanem; usunięcie urządzeń zasilanych 
prądem 230V, stosowanych do oświetlania 
miejsc trudnodostępnych; wykonanie badań 
i pomiarów natężenia hałasu oraz pola 
elektromagnetycznego; instrukcje bhp 
w języku polskim zainstalowanych na 
jednostkach pływających maszyn 
i urządzeń technicznych. Ponadto 
zlikwidowali zagrożenia upadku z wysokości 
– na pokład i do wody, poprzez 
zapewnienie odpowiednich kładek, 
drabinek, obarierowań, a także wydali 
pracownikom środki ochrony indywidualnej 
zabezpieczające przed upadkiem 
z wysokości podczas wymiany żarówek 
w lampach nawigacyjnych.  
 Nadal brak szczegółowych przepisów 
dotyczących bhp na statkach żeglugi 
śródlądowej, co utrudnia pracodawcom 
dostęp do informacji o ich szczegółowych 
obowiązkach. Poprzednie przepisy zostały 
uchylone ustawą z 2000 r. o żegludze 
śródlądowej. Brak również szczegółowych 
przepisów dotyczących bezpieczeństwa na 
statkach morskich, uprawiających żeglugę 
na wewnętrznych wodach morskich 
i żeglugę portową oraz na wodach morskich 
do 12 Mm od brzegu Polski (nie było takich 
przepisów). Brak rozstrzygnięć prawnych 
utrudnia inspektorom pracy prowadzenie 
nadzoru nad statkami w szczególności, 
w zakresie środków ochrony zbiorowej, 
zabezpieczających pracowników przed 
upadkiem z wysokości i wypadnięciem za 
burtę. Do ww. jednostek mają zastosowanie 
przepisy ustawy Kodeks pracy oraz 
rozporządzenie 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 
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z późn. zm.), ale mają one charakter ogólny 
i nie obejmują swym zakresem całej 
specyfiki bezpieczeństwa na statkach. 
W roku 2010 Minister Infrastruktury wydał 
dwa akty prawne: rozporządzenie z dnia 13 
maja 2010 r. w sprawie wymagań 
technicznych statków żeglugi śródlądowej 
objętych Wspólnotowym Świadectwem 
Zdolności Żeglugowej (Dz. U. z 2010 r. nr 
94, poz.604), wprowadzające do polskiego 
prawa przepisy Dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 
2006 r. ustanawiającej wymagania 
techniczne dla statków żeglugi śródlądowej 
i uchylającej dyrektywę Rady 82/714/EWG 
(2006/87/WE) oraz rozporządzenie z dnia 
5 listopada 2010 r. w sprawie wymagań 
technicznych i wyposażenia statków żeglugi 
śródlądowej oraz upoważniania podmiotów 
do wykonywania przeglądów technicznych 
statków (Dz.U. Nr 216, poz. 1423). 
Jednakże obydwa akty prawne zostały 
wydane na podstawie przepisów ustawy 
o żegludze śródlądowej i jako takie mogą 
być stosowane przez inspektorów pracy 
tylko, jako zasady bhp. Ponadto większość 
zagadnień zawartych w ww. aktach 
prawnych dotyczy budowy statku, jego 
wyposażenia i bezpieczeństwa żeglugi, 

a tylko niektóre obejmują aspekty 
bezpieczeństwa eksploatacji. 
 
 
PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW BHP 

W ZAKŁADACH ZAJMUJĄCYCH SIĘ 

WYDOBYCIEM I PRZERÓBKĄ KOPALIN 
MINERALNYCH. 
 
 Celem kontroli było sprawdzenie stopnia 
przestrzegania przepisów 
o bezpieczeństwie i higienie pracy 
w zakładach o zwiększonym poziomie 
zagrożeń zawodowych. Kontrolami objęto 
14 podmiotów zajmujących się głównie 
wydobyciem i przeróbką kruszyw 
naturalnych używanych w budownictwie 
ogólnym i drogowym, na rzecz których 
pracę świadczyło 329 pracowników, w tym 
22 kobiety i 2 młodocianych oraz 27 osób 
na podstawie umów cywilno-prawnych.  
Skontrolowano 15 kopalń. Kontrolami objęto 
1 zakład będący własnością skarbu 
państwa, zatrudniający 2 pracowników; 12 
podmiotów prywatnych – krajowych, 
zatrudniających 316 pracowników, w tym 19 
kobiet oraz 2 pracowników młodocianych, 
a także 1 podmiot prywatny – zagraniczny, 
zatrudniający 11 pracowników, w tym 
2 kobiety. 

 

 
 
Wykres 19. Udział procentowy kopalń, w których stwierdzono nieprawidłowości. 
 
 Z ustaleń pokontrolnych wynika, że 
sytuacja w zakładach wydobycia i obróbki 
kopalin naturalnych na terenie województwa 
zachodniopomorskiego uległa zasadniczej 
poprawie w stosunku do lat poprzednich. 

Na terenach kopalń pojawiło się wiele 
nowoczesnych maszyn i urządzeń, które 
zapewniają bezpieczeństwo pracownikom. 
Nie wszystkie jednak maszyny i urządzenia 
wymieniono na nowe. Stwierdzone 
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nieprawidłowości dotyczyły głównie 
urządzeń starszych, tj. przenośników 
taśmowych i przesiewaczy, a wynikały 
z długoletniej eksploatacji tych urządzeń. 
Najwięcej przypadków naruszeń prawa 
stwierdzono wśród podmiotów słabszych 
ekonomicznie, u których maszyny 
i urządzenia były w dużym stopniu 
wyeksploatowane, częściej ulegały awariom 
i wymagały napraw. Zastosowane 
zabezpieczenia chroniące pracowników 
przed wypadkami często były 
niewystarczające, aczkolwiek nie 
stwierdzono przypadku bezpośredniego 
zagrożenia dla życia i zdrowia osób 
wykonujących pracę. Niewątpliwy wpływ na 
stosunkowo małą liczbę naruszeń prawa 
ma objęcie przez Urząd Górniczy stałym 
nadzorem wszystkich zakładów 
wydobywających kopaliny naturalne. 
Zakłady są regularnie kontrolowane pod 
względem organizacji wydobycia i przeróbki 
urobku, a także bezpieczeństwa 
użytkowanych maszyn i urządzeń, instalacji 
energetycznych oraz przygotowania 
pracowników do pracy. 
W wyniku kontroli wydano:  
 38 decyzji pisemnych, 
 33 decyzje ustne, w tym decyzję 

skierowania do innych prac 
2 pracowników zatrudnionych bez 
wymaganych kwalifikacji, 

 12 wniosków. 
W stosunku do osób winnych naruszeń 
prawa zastosowano 4 środki wychowawcze. 
Podczas kontroli udzielono 9 porad 
technicznych.  
 Pracodawcy wykonali 83% wydanych 
ogółem decyzji oraz 50% wniosków, co 
poprawiło warunki pracy dla 50 
pracowników, w szczególności poprzez: 
 naprawę schodów, odnowienie ścian, 

zabezpieczenie i oznakowanie miejsc 
niebezpiecznych, zagrażających 
upadkiem pracowników, tj. zbiorniki 
wody technologicznej, skarpy (5 
zakładów); 

 opracowanie instrukcji bezpieczeństwa 
dla stosowanych procesów 
technologicznych oraz zapewnienie 
sprzętu ratowniczego na wypadek awarii 
i pożaru, zapewnienie bezpiecznych 
warunków na stanowiskach pracy, 
w tym podczas prac na wysokości (7 
zakładów); 

 zapewnienie osłon stref 
niebezpiecznych przy 4 obrabiarkach do 
metali, maszynie pakującej oraz 
5 przenośnikach, przegląd 
i konserwację maszyn, a także wydanie 
instrukcji bezpiecznej obsługi 
2 urządzeń technicznych (7 zakładów); 

 zapewnienie właściwej ochrony przed 
porażeniem prądem elektrycznym dla 
eksploatowanych urządzeń i instalacji (6 
zakładów); 

 wydzielenie miejsca na składowanie 
urobku (2 zakłady). 

 
 
KONTROLE W PASIE NADMORSKIM – 

SEZON LETNI. 
 
 W okresie od 1 czerwca do 30 września 
2013 r. przeprowadzono 184 kontrole 
w podmiotach prowadzących działalność 
sezonową w miejscowościach nadmorskich 
województwa zachodniopomorskiego. 
Kontrolami objęto 1551 zatrudnionych osób, 
z których 821 zatrudnionych było na 
podstawie umów o pracę, a pozostałe 
osoby świadczyły pracę, na podstawie 
umów cywilnoprawnych. 
Kontrole w pasie nadmorskim prowadzone 
są od kilku lat i wynikają ze szczególnego 
położenia województwa 
zachodniopomorskiego. W okresie letnim 
nad morze przyjeżdżają przedsiębiorcy 
z całej Polski, prowadząc działalność 
głownie handlowo-usługową, przy czym 
w większości przypadków siedziba firmy 
znajduje się w innym województwie. Przed 
rozpoczęciem sezonu letniego 
przedsiębiorcy prowadzą nabór do pracy 
w prasie lokalnej – w miejscowości, w której 
znajduje się siedziba firmy oraz za pomocą 
stron internetowych. W okresie letnim także 
wiele podmiotów znajdujących się na 
wybrzeżu powierza pracę w pensjonatach 
i hotelach osobom przyjezdnym 
i zamieszkałym w naszym województwie.  
 Celem działań kontrolnych 
podejmowanych przez inspektorów pracy 
było ustalenie stopnia przestrzegania 
przepisów z zakresu legalności 
zatrudnienia, prawnej ochrony stosunku 
pracy oraz podstawowych zagadnień 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy. Kontrole prowadzone były 
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w szczególności w sektorze usług tj. 
w punktach gastronomicznych, w tym: 
smażalniach, lodziarniach, barach, 
restauracjach; w ośrodkach 
wypoczynkowych w tym: w pensjonatach 
i hotelach, a także w innych podmiotach, 
które w sezonie letnim prowadzą 
działalność w miejscowościach 
nadmorskich.  

Charakterystyczne dla pracy sezonowej 
jest powierzanie jej wykonania osobom 
młodym, w tym uczącym się lub 
studiującym na podstawie umów 
cywilnoprawnych. Wynika to z faktu, iż za 
pracowników do 26 roku życia, którzy są 
uczniami lub studentami przedsiębiorcy nie 
mają obowiązku odprowadzania 
obowiązkowych składek na ubezpieczenie 
społeczne. Umowy cywilno-prawne nie 
podlegają przepisom prawa pracy, 
a z przepisów kodeksu cywilnego nie 
wynika formalny obowiązek potwierdzenia 
na piśmie zawartej umowy, chyba, że jedna 
ze stron tego wymaga. Osoby poszukujące 
pracy sezonowej, a w szczególności ludzie 
młodzi nie wiedzą lub nie mają odwagi, aby 
wymagać zawarcia pisemnej umowy. 
Zdarza się często, że zatrudniani są przez 
przedsiębiorców „na próbę”, np. na okres 
kilku dni lub tygodnia, po czym słyszą, że 
się „nie sprawdzili”, a za otrzymaną pracę 
nie otrzymują wynagrodzenia. Kontrole 
mają na celu eliminację takich zachowań 
przedsiębiorców oraz legalizację 
zatrudnienia od pierwszego dnia pracy 
poprzez systematyczny nadzór nad 
podmiotami w okresie letnim. W roku 2013 
na 730 kontrolowanych osób, którym 
powierzono wykonywanie innej pracy 
zarobkowej 238 osób posiadało status 
ucznia lub studenta. 

Innym stwierdzanym podczas kontroli 
sezonowych problemem jest zatrudnianie 
na podstawie umów zlecenia osób 
dorosłych, bez zgłoszenia ich do 
obowiązkowych ubezpieczeń społecznych. 
Podczas kontroli przedsiębiorcy deklarują, 
że osoby te są dopiero pierwszy dzień 
w pracy. Po rozpoczęciu kontroli 
przedsiębiorcy odprowadzają wprawdzie za 
osoby pracujące składki na ubezpieczenie 
społeczne jednakże, jako dzień podjęcia 
pracy wskazują w deklaracji ZUS dzień 
rozpoczęcia kontroli. Dlatego inspektorzy 
pracy prowadzą przesłuchania osób 

świadczących pracę lub zbierają po 
rozpoczęciu czynności kontrolnych 
oświadczenia od zatrudnionych osób, które 
podają faktyczny termin rozpoczęcia pracy. 
Umożliwia to wyegzekwowanie przez 
inspektora pracy zgłoszenia osób 
pracujących do ZUS od pierwszego dnia 
pracy. Podczas kontroli prowadzonych 
w 2013 r. w stosunku do 55 osób 
pracujących stwierdzono nieprawidłowości 
w zakresie terminowego zgłaszania do 
ubezpieczenia społecznego. 
 W okresie sezonu letniego prawa 
pracowników zatrudnionych na podstawie 
umów o pracę nie są przestrzegane 
szczególnie w zakresie czasu pracy 
i odpoczynku. Pracodawcy zawierają 
umowy o pracę na część etatu, bardzo 
często bez ustalenia, od której godziny 
będzie pracownikowi przysługiwał dodatek 
za pracę w godzinach nadliczbowych, 
a następnie zatrudniają pracowników 
w pełnym wymiarze czasu pracy. Kontrole 
przeprowadzone w roku 2013 wykazały 
nieprawidłowości w tym zakresie, 
stwierdzono także nierzetelne 
ewidencjonowanie czasu pracy 
pracowników lub nawet brak jakiejkolwiek 
ewidencji, co utrudnia pracownikom 
dochodzenie swoich roszczeń.  
 Kontrole dotyczące warunków pracy 
i spełnienia podstawowych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy w stosunku 
do zatrudnionych w sezonie letnim 
pracowników również wykazały 
nieprawidłowości. Najczęściej występujące 
naruszenia dotyczyły: dopuszczania 
pracowników do wykonywania pracy, w tym 
przy obsłudze urządzeń technicznych bez 
wstępnych szkoleń – instruktaży w zakresie 
bezpiecznego wykonywania pracy oraz 
postępowania w sytuacjach awaryjnych; 
niepoinformowania pracowników o ryzyku 
związanym z wykonywaną pracą oraz nie 
przeprowadzenia oceny ryzyka 
zawodowego; dopuszczania pracowników 
do pracy bez uzyskania orzeczenia 
lekarskiego o braku przeciwwskazań do jej 
wykonywania (profilaktycznych badań 
lekarskich wstępnych); nie zachowania 
porządku na stanowiskach pracy, a także 
nadmiernej ilości magazynowanych 
towarów i opakowań, w tym na drogach 
komunikacyjnych, co nie tylko utrudniało 
wykonywanie pracy, ale stwarzało 
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zagrożenia wypadkowe; niewłaściwego 
eksploatowania urządzeń i instalacji 
elektrycznych, w tym braku pomiarów 
skuteczności działania ochrony przed 
porażeniem prądem elektrycznym, 
użytkowania przedłużaczy i kabli 
zasilających z uszkodzoną izolacją, braku 
dostępu do głównych wyłączników prądu 
elektrycznego; nie wydania pracownikom 
instrukcji bezpiecznej obsługi urządzeń 
technicznych i sprzętu użytkowanego 
podczas pracy.  
W wyniku kontroli wydano: 
 105 nakazów, zawierających 196 

decyzji, 
 118 wystąpień zawierających łącznie 

267 zaleceń, 
 udzielono pracodawcom 

i przedsiębiorcom 84 porady prawne 
oraz 100 porad technicznych. 

Za stwierdzonych 68 wykroczeń: 
skierowano 1 wniosek o ukaranie do sądu, 
6 osób ukarano mandatami w łącznej 
wysokości 7000 zł, a w stosunku do 20 
osób zastosowano środki oddziaływania 
wychowawczego. 

Efektem działań inspektorów pracy 
jeszcze podczas trwania czynności 
kontrolnych było zgłoszenie przez 
przedsiębiorców 31 osób do ubezpieczenia 
społecznego oraz dokonanie wpłaty 
zaległych składek na Fundusz Pracy na 
kwotę ok. 5000 zł.  

Ponadto w wyniku realizacji wydanych 
przez inspektorów pracy środków 
prawnych, m.in: 69 pracowników 
przeszkolono w zakresie bezpiecznego 
wykonywania pracy, 35 pracowników 
poddano wstępnym profilaktycznym 
badaniom lekarskim, przeprowadzono 
ocenę ryzyka zawodowego oraz 
poinformowano 54 pracowników o wynikach 
oceny oraz zasadach ochrony przed 
zagrożeniami, zaprowadzono ewidencję 
czasu pracy dla 77 pracowników. 
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DZIAŁALNOŚĆ PREWENCYJNA 

I PROMOCYJNA. 
 
 W roku 2013 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 średnich i dużych 
zakładach pracy”, 

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

 działania informacyjno-prewencyjne 
dotyczące zagrożeń związanych 
z nanomateriałami, 

 program informacyjno-prewencyjny 
w budownictwie, 

 program prewencyjny w zakresie 
spełniania minimalnych wymagań bhp 
przez użytkowane maszyny 
i urządzenia do obróbki drewna, 

 program edukacyjny „Kultura 
bezpieczeństwa”, 

 program prewencyjny „Zdobądź 
dyplom Państwowej Inspekcji 
Pracy”. 

 
 W ramach kampanii informacyjno-
promocyjnej „Zanim podejmiesz pracę”, 
upowszechniana była wiedza 
o obowiązujących przepisach prawa pracy 
wśród: pracodawców, przedsiębiorców, 
osób pracujących i 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 26 szkoleń dla 823 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 wykorzystaliśmy m.in. zaproszenia 
powiatowych urzędów pracy, ochotniczych 
hufców pracy oraz akademickich biur karier. 
Łącznie uczestniczyliśmy w 26 
wydarzeniach.  
 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 89 działań polegających na 
udzielaniu porad w miejscach publicznych, 
w trakcie których udzielono porad 343 
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 
z dziedziny prawa pracy. Łącznie 
opublikowane zostały 22 informacje 
dotyczące zagadnień objętych kampanią. 
Broszury i ulotki kampanii dystrybuowano 
przy okazji wszystkich działań 
podejmowanych w ramach programu 
„Zanim podejmiesz pracę”. Łącznie w roku 
2013 wydano 16 767 egzemplarzy różnego 
rodzaju publikacji i wydawnictw dotyczących 
prawa pracy. 
 W dniu 12.06.2013 r. zorganizowano 
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 naszego Urzędu pojawiło się 25 
nauczycieli oraz 32 uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych z województwa 
zachodniopomorskiego, dla których 
przygotowano specjalne warsztaty. 
 Na stanowiskach przed budynkiem 
Okręgowego Inspektoratu Pracy odbywały 
się pokazy i warsztaty z zakresu 
użytkowania środków ochrony 
indywidualnej, zasad udzielania pierwszej 
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pomocy oraz zapobiegania powstawaniu 
dolegliwości układu mięśniowo-
szkieletowego człowieka występujących 
podczas wykonywania pracy. 
 Warsztaty z zakresu pierwszej pomocy 
i zapobiegania dolegliwościom układu 
mięśniowo-szkieletowego człowieka 
przygotowali uczniowie z Wojewódzkiego 

Zespołu Szkół Policealnych w Szczecinie. 
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. 
Wspólne ćwiczenia w ramach zapobiegania 
dolegliwościom układu mięśniowo-
szkieletowego człowieka. 

 
 
 Celem programu prewencyjnego 
„Zarządzanie bezpieczeństwem pracy – 
prewencja wypadkowa w średnich 
i dużych 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, a także 
upowszechnianie problematyki zarządzania 
bezpieczeństwem i higieną pracy.  
W ramach realizacji zadania 
przeprowadzono dwa szkolenia, w których 
uczestniczyły 44 osoby reprezentujące 31 
pracodawców, 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. 
Wskazano, także na cel przeprowadzenia 
samooceny stanu bezpieczeństwa i higieny 

pracy oraz organizacji i warunków 
wykonywania pracy. Uczestników szkoleń 
zapoznano z opracowaną „Listą kontrolną 
z komentarzem”, oraz zaoferowano im 
nieodpłatną pomoc inspektora podczas 
trwania programu. Uczestnictwo 
w programie zadeklarowało 10 
pracodawców. 
 
 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 służb 
bhp, organizacje związkowe oraz 
pracodawcy. Spośród różnego rodzaju 
działań należy wymienić: 
 szkolenia zrealizowane dla: 
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 10 pracodawców reprezentujących 
zakłady usług leśnych działających 
na terenie Nadleśnictwa Świdwin, 
którym przedstawiono zagrożenia 
występujące przy wykonywaniu prac 
związanych z pozyskiwaniem 
drewna w lesie w nawiązaniu do 
wypadków przy pracy, a także 
omówiono zadania i obowiązki 
koordynatora prac; 

  30 społecznych inspektorów pracy 
działających w Zakładach 
Chemicznych Police Grupa Azoty 
S.A. w Policach oraz w innych 
spółkach prowadzących działalność 
na rzecz Zakładów. W czasie 
szkolenia omówione zostały prawa 
i obowiązki sip, sposób realizowania 
zadań, planowania działalności 
społecznego inspektora pracy; 

  11 społecznych inspektorów pracy 
działających na terenie Uniwersytetu 
Szczecińskiego. Prelekcja dotyczyła 
zagadnień związanych z metodyką 
pracy społecznego inspektora pracy 
oraz wymagań dla pomieszczeń 
pracy; 

  20 członków Ogólnopolskiego 
Stowarzyszenia Pracowników 
Służby BHP Oddział w Szczecinie 
oraz Oddział w Stargardzie 
Szczecińskim. W trakcie spotkania 
z okazji 60-lecia istnienia służby 
bezpieczeństwa i higieny pracy 
w Polsce i 20-lecia istnienia 
Oddziału Ogólnopolskiego 
Stowarzyszenia Pracowników Służb 
BHP w Szczecinie, inspektor pracy 
wygłosił prelekcję nt. „Przykłady 
dobrych praktyk w działalności 
Okręgowego Inspektoratu Pracy 
w Szczecinie”; 

  23 pracodawców zrzeszonych 
w Cechu Rzemiosł Różnych 
i Przedsiębiorców w Gryfinie. 
W ramach szkolenia inspektor pracy 
przedstawił zagadnienia dotyczące 
wypadków przy pracy 
rejestrowanych na terenie działania 
OIP w Szczecinie oraz omówił 
przepisy dotyczące badania 
okoliczności i przyczyn wypadków 
przy pracy oraz sporządzania 
dokumentacji powypadkowej; 

 udział w spotkaniach zorganizowanych 
w ramach współpracy z: Ogólnopolskim 
Stowarzyszeniem Pracowników Służby 
BHP Oddział w Szczecinie, Północną 
Izbą Gospodarczą w Szczecinie, 
Zarządem Regionu NSZZ „Solidarność” 
Pomorza Zachodniego w Szczecinie 
oraz Wojewódzką Stacją Sanitarno-
Epidemiologiczną w Szczecinie. 
W ramach spotkań omawiane były 
zasady współpracy w zakresie działań 
prewencyjnych prowadzonych 
i podejmowanych przez Okręgowy 
Inspektorat Pracy w Szczecinie; 

 seminarium zorganizowane w związku 
z obchodami „Światowego Dnia 
Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 
w Pracy” wspólnie z Zakładem 
Ubezpieczeń Społecznych Oddział 
w Szczecinie oraz z Wojewódzką Stacją 
Sanitarno-Epidemiologiczną 
w Szczecinie. W ramach seminarium 
wygłoszono wykłady na temat: 
substancji i mieszanin niebezpiecznych 
stosowanych w miejscu pracy, analizy 
i oceny ryzyka zawodowego 
z uwzględnieniem narażenia na 
działanie czynników chemicznych 
rakotwórczych występujących w miejscu 
pracy oraz skutków ekonomicznych 
wypadków przy pracy i chorób 
zawodowych, a także chorób 
zawodowych i wypadków przy pracy 
w województwie zachodniopomorskim. 
W seminarium wzięło udział 10 
przedstawicieli związków zawodowych, 
8 organizacji pracodawców oraz 183 
pracodawców z województwa 
zachodniopomorskiego; 

 uczestnictwo przedstawicieli OIP 
w Szczecinie w targach, giełdach 
i dniach otwartych organizowanych 
przez podmioty zewnętrzne. W ramach 
tych działań wykorzystaliśmy m.in. 
zaproszenia powiatowych urzędów 
pracy działających w województwie 
zachodniopomorskim, ochotniczych 
hufców pracy oraz akademickich biur 
karier uczelni wyższych. Łącznie 
uczestniczyliśmy w 27 wydarzeniach, 
wśród których można wymienić udział 
w: Międzynarodowych Targach Pracy 
w Świnoujściu, XI Akademickich 
Targach Pracy na Politechnice 
Koszalińskiej, 22 Międzynarodowych 



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OIP SZCZECIN W ROKU 2013 

- 94 - 

Targach Budowlanych BUD-GRYF 
w Szczecinie, Targach Pracy i Edukacji 
w Drawsku Pomorskim, Targach 
Budownictwa „Dom i Ogród” 
w Koszalinie, Targach Edukacji i Pracy 
w Chojnie, Polsko-Niemieckich Targach 
Pracy w Policach, Polsko-Niemieckich 
Targach Gospodarczych Police 2013, VI 
Giełdzie Pracy dla Osób 
Niepełnosprawnych w Policach, XII 
Spotkaniu Organizacji Pozarządowych 
„Pod Platanami” w Szczecinie, III 
Targach Edukacji i Pracy w Wałczu, 
Targach Pracy „Sezonowa rekrutacja” 
w Świnoujściu, Targach Ekonomii 
Społecznej w Nowym Warpnie, Targach 
Motoryzacyjnych w Koszalinie, XII 
Polickim Kiermaszu Pracy „Szansa na 
lepszą przyszłość”, XIII Regionalnych 
Targach Gospodarczych w Białogardzie, 
Gminnych Targach Pracy w Dobrej, IV 
Kiermaszu Pracy w Gminie Kołbaskowo 
„Wiele dróg kariery. Jeden początek”, 
„Dniach Ubezpieczonego” w Zakładzie 
Ubezpieczeń Społecznych Oddział 
w Szczecinie i w Koszalinie, Targach 
Edukacji i Pracy „Nauka - Praca – 
Kariera” w Koszalinie, Targach Pracy 
Kariera 2013 zorganizowanych przez 
Biuro Karier Zachodniopomorskiego 
Uniwersytetu Technologicznego 
w Szczecinie. 

 
Celem działań informacyjno – 
prewencyjnych dotyczących zagrożeń 
związanych z nanomateriałami było 
upowszechnianie wśród pracodawców, 
przedsiębiorców, pracowników oraz służb 
zajmujących się bezpieczeństwem pracy 
wiedzy na temat zagrożeń dla zdrowia przy 
wytwarzaniu i wykorzystywaniu 
nanomateriałów. 
W ramach realizacji tematu podpisane 
zostało porozumienie pomiędzy 
Okręgowym Inspektoratem Pracy 
w Szczecinie, reprezentowanym przez 
Okręgowego Inspektora Pracy Mariana 
Szyszko a Zachodniopomorskim 
Uniwersytetem Technologicznym 
w Szczecinie reprezentowanym przez 
prorektora ds. nauki prof. dr hab. inż. 
Mikołaja Protasowickiego w celu wspólnej 
organizacji konferencji. Konferencja pn. 
„Nanotechnologia – szanse i zagrożenia” 
odbyła się w dniu 13 grudnia 2013 r. 
w Centrum Dydaktyczno – Badawczym 
Nanotechnologii Zachodniopomorskiego 
Uniwersytetu Technologicznego 
w Szczecinie. Realizacja konferencji została 
objęta patronatem Stowarzyszenia 
Zachodniopomorskiego Klastra 
Chemicznego Zielona Chemia 
w Szczecinie. 
 

 

 

fot. 
Uczestnicy konferencji. 

 
W ramach wystąpień przewidzianych 
w programie konferencji referaty wygłosili: 
przedstawiciele ZUT: prof. dr hab. inż. 
Ryszard Kaleńczuk nt. „Nanotechnologia – 
rozwój i stan obecny”, prof. dr hab. Ewa 
Mijowska na temat wpływu nanotechnologii 
na środowisko, dr inż. Iwona Pełech nt. 
„Nanoproszki – zastosowanie i działanie 
w przemyśle”, oraz prof. dr hab. inż. Anna 

Biedunkiewicz omówiła temat nanopowłok 
jako innowacyjnych materiałów 
w przemyśle. Reprezentujący Okręgowy 
Inspektorat Pracy w Szczecinie NIP Janusz 
Ignaczak omówił przepisy z zakresu 
ochrony życia i zdrowia pracowników 
w kontekście stosowania nanomateriałów. 
W konferencji uczestniczyło łącznie 225 
osób.  
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W czasie konferencji wydano ponad 650 
publikacji wydanych przez Państwową 
Inspekcję Pracy, w szczególności 
wydawnictw pt.: „Nanomateriały bezpieczne 
w pracy”, „Zagrożenia czynnikami 
chemicznymi w miejscu pracy”, „Zagrożenia 
czynnikami biologicznymi w miejscu pracy”, 
„Ocena ryzyka zawodowego. Czynniki 
psychospołeczne” i inne dotyczące prawa 
pracy. 
 
 Podstawowym celem programu 
informacyjno-prewencyjnego 
w budownictwie było podjęcie działań 
mających doprowadzić do poprawy wiedzy 
o bhp, zwłaszcza w małych firmach 
wykonujących roboty rozbiórkowe, 
instalacyjne lub wykończeniowe oraz 
zwiększenie świadomości w zakresie 
zapobiegania i ograniczania ryzyka 
związanego z wykonywaniem tych robót.  
W ramach realizacji programu 
przeprowadzono szkolenie dla 
pracodawców i ich przedstawicieli 
reprezentujących małe firmy budowlane. 
Szkolenie oprócz przekazu teoretycznego 
uzupełniono częścią praktyczną, podczas 
której uczestnicy mieli możliwość 
zapoznania się z dostępnymi na ryku 
rozwiązaniami w zakresie stosowania 
środków ochrony indywidualnej 
zabezpieczających przed upadkiem 
z wysokości. W szkoleniu wzięło udział 31 
osób reprezentujących 28 firm branży 
budowlanej. Po szkoleniu deklarację 
przystąpienia do programu prewencyjnego 
złożyło 12 firm. Ponadto 1 firma dołączyła 
po szkoleniu indywidualnym. W trakcie 
trwania programu inspektor pracy 
kontaktował się z uczestnikami, przekazując 
materiały informacyjne i udzielając porad. 
Po sprawdzeniu rezultatów działań 
podjętych przez pracodawców w związku 
z uczestnictwem w programie uznano, że 
9 firm pozytywnie zakończyło program.  
Pracodawcy podjęli szereg przedsięwzięć, 
które miały na celu poprawę warunków 
pracy, wymagających nakładów 
finansowych związanych z zakupem 
środków ochrony indywidualnej, 
chroniących przed upadkiem z wysokości, 
nowych przedłużaczy, wymianą 
elektronarzędzi zasilanych sieciowo na 
elektronarzędzia bezprzewodowe. Ponadto 
podejmowali działania w celu zastępowania 

drabin podestami roboczymi czy 
rusztowaniami. 
Kolejnym działaniem w ramach programu 
były szkolenia prowadzone na terenach 
dużych budów dla pracowników nadzoru 
średniego i podwykonawców. Omawiano 
zagadnienia związane z wypadkami przy 
pracy oraz przykładowe nieprawidłowości 
stwierdzane przy wykonywaniu prac 
budowlanych, ze szczególnym 
uwzględnieniem prac na wysokości. 
W szkoleniach uczestniczyły łącznie 153 
osoby zatrudnione w 78 firmach. 
 
Program informacyjno-prewencyjny 
„Bezpieczeństwo pracy przy maszynach 
do obróbki drewna” miał na celu przede 
wszystkim zapobieganie wypadkom przy 
obsłudze maszyn przeznaczonych do 
obróbki drewna. Realizowany był, m.in. 
poprzez: szkolenia dla pracodawców 
i przedsiębiorców odpowiedzialnych za 
zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom, 
a także poprzez upowszechnianie 
materiałów dotyczących problematyki 
spełniania minimalnych wymagań bhp 
w zakresie użytkowania maszyn.  
W 2 zorganizowanych szkoleniach 
uczestniczyło 16 osób reprezentujących 14 
przedsiębiorców działających w branży 
drzewnej. Jedno ze szkoleń zostało 
zaplanowane poza siedzibą OIP,  
w Centrum Usługowo – Doradczym 
Euroregionu Pomerania przy Centrum 
Wspierania Biznesu w Dębnie. Podczas 
szkoleń przeprowadzonych przez 
inspektorów pracy, wyjaśniona została 
koncepcja zapewnienia bezpieczeństwa 
pracy przy użytkowaniu maszyn, 
a w szczególności przepisy dotyczące 
minimalnych wymagań bezpieczeństwa 
i higieny pracy, jakie powinny spełniać 
maszyny znajdujące się na stanowiskach 
pracy. Inspektorzy pracy zwracali 
szczególną uwagę na zagrożenia związane 
z eksploatacją maszyn do obróbki drewna, 
które zobrazowano przykładami wypadków 
przy pracy. Przedstawiono również zasady 
przeprowadzania oceny ryzyka 
zawodowego występującego przy 
eksploatacji maszyny oraz metody 
ograniczania ryzyka na przykładzie 
konkretnych rozwiązań technicznych. 
Uczestnikom szkoleń przekazano materiały 
i publikacje wydane przez Państwową 
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Inspekcję Pracy, w szczególności broszurę 
„Maszyny do obróbki drewna. 
Dostosowanie do wymagań minimalnych”. 

11 pracodawców uczestniczących 
w szkoleniach przystępując do programu 
zobowiązało się do podjęcia działań dla 
ograniczenia ryzyka zawodowego poprzez 
przeprowadzenie samokontroli 
bezpieczeństwa użytkowanych maszyn 
i dostosowaniu ich do minimalnych 
wymagań. Podjęte działania wykazywali 
w przekazanych im przez inspektorów pracy 
ankietach, z których wynikało, że do końca 
listopada 2013 r. sprawdzili 85 maszyn pod 
względem spełnienia wymagań 
minimalnych i zadeklarowali, że 61 maszyn 
spełnia wymagania minimalne. Niestety nie 
potwierdziło się podczas audytu 
przeprowadzonego przez inspektorów 
pracy. Na 85 maszyn poddanych ocenie, 
tylko w odniesieniu do 29 maszyn 
potwierdzono zgodność z minimalnymi 
wymaganiami bezpieczeństwa pracy. 
W przypadku pozostałych 56 maszyn 
stwierdzone przez inspektorów pracy 
niezgodności dotyczyły: braku osłon lub 
innych urządzeń zabezpieczających przed 
dostępem do elementów ruchomych – 
narzędzi i układów napędowych, 
niewłaściwych elementów sterujących 
związanych z uruchomieniem maszyny oraz 
oznakowaniem elementów sterujących i 
zagrożeniem odrzutu materiału. Ponadto 
braku urządzeń do całkowitego i 
bezpiecznego zatrzymania, urządzeń 
zatrzymania awaryjnego oraz usuwania 
wiórów i trocin w miejscu ich powstawania. 
4 pracodawców podczas trwania programu 
dostosowało 25 maszyn w pełnym zakresie 
lub w części, do minimalnych wymagań 
bezpieczeństwa i higieny pracy.  
 
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 
pracy ochronę i bezpieczne warunki pracy – 
w dążeniu do zmniejszenia wysokich 
wskaźników wypadkowości w tej grupie.  
W roku szkolnym 2012/2013 zaproszenia 
do uczestnictwa w programie „Kultura 
bezpieczeństwa” przesłano do 95 szkół 
ponadgimnazjalnych. Akces do programu 
zgłosiło 80 nauczycieli z 34 szkół, program 
zrealizowało 70 nauczycieli z 31 szkół 
województwa zachodniopomorskiego. 
Z dokumentacji przesłanych przez 
nauczycieli wynika, że łącznie 
przeprowadzili 858 lekcji z zakresu prawa 
pracy w szczególności dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W lekcjach 
uczestniczyło 3642 uczniów. Zgłoszenia do 
programu w roku szkolnym 2013/2014 
przesłało 67 nauczycieli z 37 szkół.  
W ramach programu zainicjowana została 
po raz pierwszy, akcja informacyjna „Na fali 
pierwszej pracy” skierowana do młodzieży 
szkolnej i akademickiej. Działania 
prewencyjno-informacyjne przeprowadzono 
już wiosną. Przed rozpoczęciem wakacji 
prowadzono pogadanki dla uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych i studentów, podczas 
których omawiano podstawowe prawa 
i obowiązki pracodawcy i pracownika, w tym 
legalne zatrudnienie, oraz wybrane 
zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa 
i higieny pracy. Młodzież informowano 
o różnicach występujących pomiędzy 
umowami o pracę i umowami cywilno-
prawnymi, przestrzegano przed 
zatrudnieniem bez umowy potwierdzonej na 
piśmie oraz przed wyrażaniem zgody na 
zatrudnienie „na próbę” – bez 
wynagrodzenia.  
Celem programu prewencyjnego „Zdobądź 
dyplom Państwowej Inspekcji Pracy” 
była, jak co roku, poprawa wiedzy 
o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia 
w mikrozakładach, to jest u pracodawców 
zatrudniających do 9 pracowników, 
w szczególności w zakresie zapobiegania 
i ograniczania ryzyka związanego 
z zagrożeniami występującymi w ich 
działalności. Działania w tym zakresie 
realizowano poprzez: upowszechnianie 
wiedzy i przykładów dobrych praktyk, 
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służących poprawie warunków 
bezpieczeństwa i higieny pracy w tych 
zakładach, wsparcie mikrozakładów 
objętych programem w zakresie działań 
zmierzających do poprawy warunków bhp 
oraz doprowadzenia do stanu zgodnego 
z obwiązującymi przepisami prawa pracy, 
a także upowszechnianie problematyki bhp 
w ramach współpracy z partnerami 
wspierającymi program. 
Do programu przystąpiło 17 pracodawców, 
którzy podejmowali działania w celu 
dostosowania panujących w ich zakładach 
warunków pracy i dokumentacji 
pracowniczej do przepisów obowiązującego 
prawa. 13 pracodawców poprawiło warunki 
pracy i uzyskało dyplom Państwowej 
Inspekcji Pracy. 
 
Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie 
w roku 2013 był organizatorem lub 
współorganizatorem szeregu konkursów 
promujących zagadnienia związane 
z przestrzeganiem prawa pracy w tym 
przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy. 
 
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 przebiega w dwóch etapach, na 
szczeblu regionalnym zorganizowanym 
przez Okręgowy Inspektorat Pracy 
w Szczecinie oraz na szczeblu 
ogólnokrajowym prowadzonym przez 
Główny Inspektorat Pracy, przy czym 
pracodawcy oceniani są w 3 grupach 
zależnie od liczby zatrudnionych 
pracowników. W 2013 r. do konkursu 
zgłosiło się 3 pracodawców z województwa 
zachodniopomorskiego. Jeden 
z pracodawców nie ukończył konkursu ze 
względu na niespełnienie wszystkich 
wymagań formalnych. 
Okręgowa Komisja Konkursowa 
podsumowując etap regionalny XX edycji 
konkursu, przyznała wyróżnienia:  
 w kategorii do 50 zatrudnionych dla DHL 

Express Poland Sp. z o.o. Terminal 
Szczecin 

 w kategorii od 51 do 250 zatrudnionych 
dla Szczecińskich Kopalni Surowców 
Mineralnych S.A. 

Decyzją Komisji Konkursowej żadna z firm 
nie została nominowana do etapu 
ogólnopolskiego. 
 

 

fot. 
Wystąpienie dyrektora generalnego 
Szczecińskich Kopalni Surowców 
Mineralnych S.A. pana Krzysztofa Grzesiaka 
podczas spotkania. 

 
 
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 2013 przystąpiło 

4 Zakładowych Społecznych Inspektorów 
Pracy (ZSIP). Komisja Konkursowa 
przyznała następujące miejsca:  
 miejsce I – Zbigniew Tutak ZSIP 

działający w Swedwood Oddział 
Chociwel; 
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 miejsce II – Jarosław Augustyniak ZSIP 
działający w Zachodniopomorskim 
Zakładzie Przewozów Regionalnych 
w Szczecinie;  

 miejsce III – Zygmunt Oganiacz ZSIP 
działający w Swedwood Oddział Resko;  

 wyróżnienie – Adam Starczewski ZSIP 
działający w Swedwood Oddział Resko. 

 
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 2013 r. 
w Zespole Szkół Rzemieślniczych 
w Szczecinie odbył się XIII regionalny 
konkurs wiedzy o zasadach 
bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów 
szkół zawodowych, którzy odbywają 
praktyczną naukę zawodu w zakładach 
rzemieślniczych. Konkurs został 
zorganizowany wspólnie z Izbą 
Rzemieślniczą Małej i Średniej 
Przedsiębiorczości w Szczecinie oraz 
Kuratorium Oświaty. 
Zakres konkursu obejmował znajomość 
przepisów prawa pracy, w tym 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Udział 
w regionalnym etapie konkursu wzięło 15 
uczniów z 4 szkół rzemieślniczych. Laureaci 
konkursu otrzymali nagrody rzeczowe, 
a pozostali uczniowie drobne upominki. 
 
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. 
W 2013 roku do konkursu zgłosiły się firmy 
realizujące 6 budów na terenie właściwości 
miejscowej Okręgowego Inspektoratu Pracy 
w Szczecinie.  
Komisja Konkursowa na podstawie 
dokumentacji pokontrolnych inspektorów 
pracy oraz po wizytacjach budów przyznała 
następujące miejsca: 
 miejsce I – WARBUD S.A za budowę 

nowej Filharmonii Szczecińskiej przy ul. 
Małopolskiej 48; 

 miejsce II – F.B.H.U. "MODEHPOLMO" 
Sp. z o.o. za budowę budynku usługowo 
– biurowo – mieszkalnego przy ul. 
Witkiewicza w Szczecinie;  

 miejsce III: SKANSKA S.A za budowę 
pawilonu wystawowego służącego 
celom Centrum Dialogu "Przełomy" - 
I etap przy Placu Solidarności 
w Szczecinie. 

 
Konkurs „Bezpieczne gospodarstwo 
rolne”. 
W roku 2013 konkurs został zorganizowany 
wspólnie z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego, Ośrodkiem Doradztwa 
Rolniczego, Zachodniopomorską Izbą 
Rolniczą, Zachodniopomorskim Urzędem 
Wojewódzkim oraz Urzędem 
Marszałkowskim Województwa 
Zachodniopomorskiego. Na terenie 
województwa zachodniopomorskiego 
konkurs przebiegał w dwóch etapach: 
regionalnym i wojewódzkim.  
Udział w konkursie zadeklarowały 23 
gospodarstwa, a 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.  
Laureatami wojewódzkiego etapu konkursu 
zostali: 
 I miejsce – pan Jerzy Jabłonowski 

prowadzący indywidualne gospodarstwo 
rolne w miejscowości Marcelin, powiat 
Szczecinek. 

 II miejsce – państwo Anna i Krzysztof 
Tarnowscy prowadzący indywidualne 
gospodarstwo rolne w miejscowości 
Pyrzyce, powiat Pyrzyce.  

Wyróżnienia przyznano: 
 państwu Marioli i Markowi Krawiec 

prowadzącym indywidualne 
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gospodarstwo rolne w miejscowości 
Skalin, powiat stargardzki, 

 panu Jackowi Bródce 
prowadzącemu indywidualne 

gospodarstwo rolne w miejscowości 
Załom, powiat wałecki. 

 

 

 

fot. 
Uroczyste podsumowanie konkursu 
"Bezpieczne gospodarstwo rolne 2013" na 
XXVI Targach Rolnych AGRO POMERANIA 
2013 w Barzkowicach. 

 
Konkurs „Bezpieczne lato”. 
 Wspólnie z Zachodniopomorską 
Chorągwią Związku Harcerstwa Polskiego, 
Komendą Hufca Czaplinek, Komendą Hufca 
Myślibórz, Komendą Hufca Wolin 
i Komendą Hufca Jarosławiec, 
przeprowadzono 4 konkursy plastyczne dla 
dzieci i młodzieży. 
 Celem konkursów było wykonanie 
tematycznych prac plastycznych 
uwzględniających 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 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. 

 

 

fot. 
Wspólne zdjęcie podczas finału konkursu 
w miejscowości Machliny k/Czaplinka. 

 
Konkursy odbyły się w miejscowości 
Machliny k/Czaplinka, w Myśliborzu, 
w Wolinie oraz w Jarosławcu. Łącznie 
w konkursach uczestniczyło 186 harcerzy 
i zuchów 
 

 
DZIAŁALNOŚĆ PREWENCYJNA 

I PROMOCYJNA – DZIAŁANIA WŁASNE. 
 
 W 2013 r. podjętych zostało szereg 
działań o charakterze prewencyjnym, 
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promocyjnym, edukacyjnym i informacyjnym 
na terenie działania Okręgowego 
Inspektoratu Pracy w Szczecinie, których 
realizacja wynika ze specyfiki lokalnej 
i potrzeb w sferze ochrony pracy. 
 
Konkurs „Bezpieczeństwo i higiena 
pracy w praktyce dla zakładów usług 
leśnych” 
W roku 2013 konkurs odbył się na terenie 
Nadleśnictwa Drawno, a zorganizowany 
został wspólnie Regionalną Dyrekcją Lasów 
Państwowych w Szczecinie. W konkursie 
uczestniczyli pracodawcy świadczący usługi 
z zakresu gospodarki leśnej dla 
nadleśnictw: Drawno, Choszczno, 
Bierzwnik. 
Celem konkursu było promowanie dobrych 
praktyk z zakresu bezpieczeństwa i higieny 
pracy wśród pracowników wykonujących 
prace na terenach leśnych. Konkurs składał 
się z części teoretycznej i praktycznej. 
Uczestnicy konkursu podczas części 
teoretycznej rozwiązywali test z zakresu 
bezpieczeństwa i higieny pracy, a w części 
praktycznej kolejno przystępowali do 
wyznaczonych zadań. W ramach turnieju 
zawodnicy rywalizowali w konkurencjach 
ścinki i obalania drzew, a także 
okrzesywania. W zawodach oceniano 

profesjonalizm i sposób wykonywania 
pracy. Jurorzy zwracali szczególną uwagę 
na pracę zgodną z zasadami 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Uczestnicy 
oceniani byli pod względem: celności 
obalenia drzewa, zachowania poziomów 
poszczególnych rzazów, zachowania 
wymaganego kąta rzazu podcinającego, 
przestrzegania prawidłowej głębokości 
podcięcia, uformowania właściwej zawiasy, 
pozostawienia odpowiedniego progu 
bezpieczeństwa, właściwego zachowania 
w trakcie prowadzenia ścinki i obalania 
drzewa (przygotowanie ścieżki oddalania, 
lustracja przedpola, odejście na bezpieczną 
odległość, inne zachowania wpływające na 
bezpieczeństwo).  
Nagrody przyznano zespołom 
reprezentującym: 
 I miejsce – Zakład Usług Leśnych 

Mirosław Sudnik, 
 II miejsce – Zakład Usług Leśnych 

Krzysztof Papierski, 
 III miejsce – Zakład Usług Leśnych 

Tomasz Kołodziejczak.  
Za bezpieczne zachowania podczas 
współzawodnictwa przyznano również 
indywidualne wyróżnienia. 
 

 

 

fot. 
Wspólne zdjęcie ze zwycięzcami konkursu. 

 
Konkurs „Wiedza o bezpieczeństwie 
i higienie pracy w budownictwie”. 
Wspólnie z Klastrem Budowlanym przy 
Północnej Izbie Gospodarczej w Szczecinie 
zorganizowano konkurs dla uczniów 
ponadgimnazjalnych szkół budowlanych 
(szkół zasadniczych i techników). Celem 
konkursu było promowanie bezpiecznych 
zachowań na budowie oraz zwiększenie 
świadomości młodzieży, kształcącej się 

w zawodach budowlanych, o zagrożeniach 
występujących w budownictwie. 
Konkurs odbywał się odrębnie dla uczniów 
zasadniczych szkół zawodowych 
i techników. Do konkursów przystąpiło 
7 techników i 5 szkół zasadniczych. Każdy 
konkurs składał się z dwóch etapów – 
szkolnego oraz wojewódzkiego. 
Pierwszy etap konkursu szkoły realizowały 
we własnym zakresie. Uczniowie (238 
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uczniów techników i 131 uczniów 
zasadniczych szkół zawodowych) 
rozwiązywali testy przygotowane przez 
inspektorów pracy. Eliminacje szkolne 
wyłoniły 21 uczniów techników i 15 ze szkół 
zasadniczych do finału konkursu 
wojewódzkiego. 
Etap wojewódzki obu konkursów 
zorganizowano w Zespole Szkół 
Budowlanych w Szczecinie. Uczestniczyło 
w nim 35 uczniów reprezentujących Zespoły 

Szkół z Choszczna, Koszalina, Myśliborza, 
Wałcza, Stargardu Szczecińskiego, 
Szczecina i Szczecinka. Na uczestników 
konkursów czekały testy wyboru 
obejmujące 20 pytań z zakresu 
podstawowych zagadnień prawa pracy oraz 
obowiązujących zasad bhp na budowie. 
Zwycięzcy otrzymali cenne nagrody, 
a pozostali uczestnicy upominki 
ufundowane przez organizatorów. 
 

 

 

fot. 
Wręczanie nagród laureatom konkursu. 

 
Konkurs „Bezpieczeństwo i higiena 
pracy w rolnictwie” dla uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych. 
W roku 2013 odbyła się XIX edycja 
konkursu, którego współorganizatorami była 
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego Oddział Regionalny 
w Koszalinie oraz Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Białym Borze. 
Konkurs ma na celu 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. 
Inspektorzy pracy przed rozpoczęciem 
eliminacji przeprowadzili pogadanki dla 
uczniów szkół rolniczych. Zgłoszenia do 
konkursu, nadesłało 11 szkół 
z województwa zachodniopomorskiego, 
a każda ze szkół nominowała po 3 uczniów. 
Konkurs odbył się w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Białym Borze. 
Wszyscy uczestnicy rozwiązywali test 
pisemny z poszczególnych bloków 
tematycznych: prawa pracy, 
bezpieczeństwa i higieny pracy, 
ubezpieczeń społecznych, pomocy 
przedlekarskiej i ochrony zdrowia. 

Następnie uczestnicy konkursu wskazywali 
nieprawidłowości na stanowiskach pracy 
przy obsłudze: ciągnika rolniczego 
w zestawie z przyczepą transportową, 
roztrząsacza obornika, szlifierki stołowej, 
stanowiska komputerowego. Do finału 
konkursu zakwalifikowano 6 uczestników, 
którzy uzyskali największą liczbę punktów. 
Finaliści odpowiadali na pytania 
przygotowane przez komisję konkursową.  
Wszyscy finaliści otrzymali nagrody 
rzeczowe, zaś pozostali uczestnicy 
konkursu otrzymali upominki za 
uczestnictwo. 
 
Konkursy plastyczne: „Zagrożenia 
w gospodarstwie rolnym widziane 
oczami dziecka”. 
W 2013 roku przeprowadzono wiele 
spotkań z dziećmi w szkołach 
podstawowych i w gimnazjach 
poprzedzających organizację konkursu pn. 
„Jestem bezpieczny na terenach wiejskich”. 
W czasie pogadanek przedstawiono 
uczniom zasady bezpiecznego zachowania 
podczas pracy i zabawy na terenach 
wiejskich. Łącznie przeprowadzono 
8 konkursów plastycznych zrealizowanych 
w 8 placówkach oświatowych, w których 
uczestniczyło 1337 dzieci. 
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Laureatom konkursu wręczono dyplomy 
uczestnictwa, drobne upominki oraz 
nagrody, które ufundowane zostały przez 
Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie. 
Dodatkowo wspólnie z Kasą Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego w Koszalinie 
przeprowadzono pod tą sama nazwą 
4 konkursy plastyczne, w których wzięło 
udział 1080 uczniów. 
 
Konkurs świetlic wiejskich „Zagrożenia 
w środowisku wiejskim”. 
W 2013 r. po raz kolejny zostały 
przeprowadzone konkursy dla dzieci 
uczestniczących w zajęciach 
organizowanych w świetlicach wiejskich. 
Konkursy polegały na wykonaniu makiet do 
tematu „Jestem bezpieczny na terenach 
wiejskich”. 
Makiety wykonywane były przez okres 
wakacyjny w świetlicach działających na 
terenie gminy Wolin oraz gminy Postomino. 
W dwóch konkursach udział wzięło 70 
dzieci z 10 świetlic wiejskich 
funkcjonujących na terenie gminy Wolin 
i 120 dzieci z 8 świetlic z terenu gminy 
Postomino.  
Laureaci konkursów otrzymali dyplomy 
i nagrody rzeczowe, które przekazane 
zostały do świetlic wiejskich. Fundatorami 
nagród był Okręgowy Inspektorat Pracy 
w Szczecinie oraz Urzędy Miast w Wolinie 
i Postominie.  
 
Konkurs „Sołtys organizator bezpiecznej 
wsi”. 
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 roku 
2013 przeprowadzone zostały dwa 
konkursy, osobno dla sołtysów z gminy 
Drawno i Postomino. 
W gminie Drawno Komisja Konkursowa 
wizytowała 12 sołectw. Laureatami 
konkursu w gminie Drawno zostali: 
 miejsce I – Halina Biegniewska – Sołtys 

wsi Barnimie, 
 miejsce II – Jan Bandrowski – Sołtys wsi 

Dominikowo, 
 miejsce III – Janina Witkowska – Sołtys 

wsi Zatom.  

W gminie Postomino Komisja konkursowa 
wizytowała 7 sołectw. Laureatami konkursu 
w gminie Postomino zostali: 
 miejsce I – Marzena Kurzyńska – Sołtys 

wsi Rusinowo, 
 miejsce II – Daniel Pakos – Sołtys wsi 

Wilkowice, 
 miejsce III – Krzysztof Urbański – Sołtys 

wsi Pałówko. 
 
Konkurs „Jestem bezpieczny 
w gospodarstwie rolnym. 
W ramach przedsięwzięcia pn. „Jestem 
bezpieczny w gospodarstwie rolnym” 
przeprowadzono 2 konkursy dla uczniów 
szkół gimnazjalnych. Konkursy zostały 
przeprowadzone w szkołach w gminach: 
Resko (powiat łobeski) oraz Postomino 
(powiat sławieński). Konkursy składały się 
z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. 
Teoretyczne przygotowanie uczestników 
zostało zrealizowane w ramach szkolenia 
przeprowadzonego dla wszystkich uczniów 
klas wytypowanych do konkursu. Po części 
teoretycznej uczniowie wzięli udział 
w części szkolenia praktycznego, 
zrealizowanego podczas wizyt 
w gospodarstwach rolnych w Łagiewnikach 
i w Marszewie. W finale uczniowie pisemnie 
wykazywali się wiadomościami 
o identyfikacji zagrożeń dla ludzi 
występujących w gospodarstwie rolnym, 
nabytymi podczas ww. szkoleń. Wszyscy 
uczniowie, po zakończeniu konkursów, 
otrzymali nagrody rzeczowe. W sumie 
w obu konkursach wzięło udział 224 
uczniów. 
 
Konkurs „Bezpieczna obróbka drewna”. 
Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie 
był współorganizatorem XIII 
Międzynarodowego Konkursu Stolarskiego 
Uczniów Szkół Zawodowych. Konkurs odbył 
się w Zespole Szkół Towarzystwa 
Salezjańskiego w Szczecinie. W ramach 
rywalizacji startujący w konkursie 
wykonywali rozkładany taboret 
z przygotowanych elementów na podstawie 
otrzymanego rysunku technicznego. 
W konkursie wzięło udział 40 uczniów z 15 
szkół salezjańskich z terenu całej Polski, 
a także uczniowie z Niemiec. Oprócz 
jakości wykonania przedmiotu, uczestnicy 
byli również oceniani pod względem 
stosowanej odzieży i obuwia roboczego, 
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stanu technicznego wykorzystywanych 
narzędzi roboczych, prawidłowości doboru 
narzędzi do wykonywanych czynności, 
metody wykonywania pracy, organizacji na 
stanowisku pracy. Wszyscy uczestnicy 
konkursu otrzymali dyplomy i upominki 
przygotowane przez Okręgowy Inspektorat 
Pracy w Szczecinie, zaś laureaci otrzymali 
dyplomy pamiątkowe oraz nagrody 
rzeczowe. 
 
Kampania informacyjna „Na fali pierwszej 
pracy” skierowana do młodzieży szkolnej 
i akademickiej, podejmującej pracę 
sezonową lub odpoczywającej nad morzem 
na terenie wybranych gmin województwa 
zachodniopomorskiego. Głównym celem 
akcji „Na fali pierwszej pracy” 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. 
Celem było także przedstawienie problemu 
pracy „na czarno”, z którym boryka się wiele 
osób wykonujących pracę sezonową na 
wybrzeżu. Aby osiągnąć założone cele 
zorganizowano stacjonarne i mobilne 
punkty informacyjne w miejscowościach 
nadmorskich: Dźwirzyno, Grzybowo, 
Sianożęty, Kołobrzeg, Ustronie Morskie, 
Gąski, Sarbinowo, Chłopy, Mielno, Unieście 
oraz Łazy. W okresie pierwszych dwóch 
tygodni lipca 3 zespoły ekspertów 
zorganizowane w specjalnie oznakowanych 
busach były obecne ww. miejscowościach, 
również w soboty i niedziele w godz. 09.00-
17.00, z możliwością podejmowania 
szybkich interwencji. Równocześnie 
specjaliści z zakresu prawa pracy 
dyżurowali w punktach stacjonarnych 
w Kołobrzegu i w Mielnie. Przy punktach 
informacyjnych można było uzyskać 
informację na temat prawa pracy. Eksperci 
Państwowej Inspekcji Pracy, w roli których 
uczestniczyli także inspektorzy pracy, 
udzielali odpowiedzi na szczegółowe 
pytania dotyczące prawa pracy. Każdy 
z odwiedzających punkty stacjonarne 
i mobilne mógł skorzystać z indywidualnych 
konsultacji i porad. 

Akcję informacyjną w dniu 01 lipca 
zainaugurowała konferencja prasowa, 
w czasie której założenia akcji przedstawili: 
pani Małgorzata Kwiatkowska – zastępca 
Głównego Inspektora Pracy oraz pan 
Marian Szyszko – Okręgowy Inspektor 
Pracy w Szczecinie. Problematykę 
dotyczącą pracy „na czarno” i innych 
aspektów zatrudniania omówiła pani Dorota 
Gorajska z Departamentu Legalności 
Zatrudnienia Głównego Inspektoratu Pracy. 
O zaangażowaniu samorządów w kampanię 
mówili pan Jerzy Wolski – wiceprezydent 
Kołobrzegu oraz pan Tomasz Sobieraj – 
wiceprezydent Koszalina. Wśród gości 
znaleźli się również: pan Marek Hok – poseł 
PO na Sejm RP, przedstawiciel Biura 
Poselskiego PiS Czesława Hoca, pan 
Tadeusz Kowalski – wójt Gminy Kołobrzeg, 
pan Jerzy Kołakowski – wójt Gminy 
Ustronie Morskie, pan Roman Szewczyk – 
Starosta Koszaliński, pan Henryk Kozłowski 
– dyrektor PUP w Koszalinie. Na 
konferencję licznie przybyli przedstawiciele 
lokalnych mediów, m.in. Telewizji Polskiej, 
Telewizji Kablowej Kołobrzeg, RMF FM, 
Polskiego Radia Szczecin, Radia Koszalin, 
Głosu Koszalińskiego, Gazety 
Kołobrzeskiej, Gazety Miasta Kołobrzeg. 
Akcja była propagowana przez jej patronów: 
RMF FM, RMF MAXX oraz portal Interia.pl. 
Promocja kampanii objęła dystrybucję 
plakatów z wykorzystaniem nośników 
informacji, które pozostają w dyspozycji 
samorządów, dystrybucję ulotek, 
prowadzoną w gminnych środkach 
komunikacji publicznej, ruchliwych punktach 
miasta, a także adresowaną bezpośrednio 
do młodych pracowników sezonowych 
zatrudnionych w punktach małej 
gastronomii, innych usług oraz handlu. 
Informacja w przestrzeni miejskiej pojawiła 
się na banerach umieszczonych na 
budynkach, stojakach reklamowych, 
autobusach, a także w innych formach, 
w szczególności zlokalizowanych na plaży 
i w ruchliwych turystycznie miejscach. 
Podczas akcji udzielono 810 porad, 
informowano przede wszystkim o różnicy 
pomiędzy umowami cywilnoprawnymi 
(umowa zlecenia, umowa o dzieło), 
a umowami o pracę. Tematem porad były 
również czas pracy i wypłata wynagrodzeń 
za pracę w godzinach nadliczbowych. 
Udzielano również porad rodzicom 
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i dziadkom, którzy w imieniu osób nieletnich 
przyszli o poradę w sprawie zatrudnienia 
zgodnie z prawem młodzieży w wieku 16 
lat, przy roznoszeniu ulotek reklamowych. 
Głównymi tematami poruszanymi podczas 
tych rozmów były między innymi; 
zatrudnienie osób młodocianych, pierwsza 
praca osób młodocianych.  
Duże zainteresowanie ze strony mediów, 
które przejawiło się mnogością artykułów 
prasowych oraz reportaży i relacji 
radiowych i telewizyjnych potwierdziło 

zasadność przeprowadzania podobnych 
akcji również w przyszłości. Dzięki mediom 
informacja dotarła do wielu odbiorców. 
O konieczności prowadzenia ponownych 
akcji sezonowych świadczą również 
pochlebne słowa włodarzy 
współpracujących miast i gmin, którzy 
widząc taką potrzebę deklarują gotowość 
kontynuowania współpracy przy kolejnych 
edycjach.  
 

 

 

fot. 
Odwiedzający punkt informacyjny 
w Kołobrzegu. 

 
 
W ramach akcji „Na fali pierwszej pracy” 
zorganizowany został konkurs filmowy 
„Moja pierwsza praca”. Konkurs 
zrealizowano we współpracy z Centrum 
Kultury 105 w Koszalinie. Celem Konkursu 
podobnie, jak całej akcji, było zwrócenie 
uwagi na problem legalnego zatrudniania 
i zapewnienia właściwych, zgodnych 
z prawem, warunków zatrudniania młodych 
osób. 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).  
Na konkurs nadesłano 6 filmów 
wykonanych przez 4 autorów. Laureatów 
wyłoniła komisja konkursowa złożona 
z przedstawicieli Okręgowego Inspektoratu 
Pracy w Szczecinie oraz Centrum Kultury 
105 w Koszalinie: I m-ce przyznano za film 
pt. "Mobbing - co to jest i jakie kroki podjąć 
w walce z nim" – autorzy Bartosz Niklas 
i Kamil Hadyński, II m-ce za film pt. „Moja 
pierwsza praca” – autor Marcin Czarnoba 

i III m-ce za film pt. „Rozmowa 
kwalifikacyjna” - autor Magdalena Ling. 
Wyróżnienie otrzymał Paweł Kupc autor 
trzech filmów pt. „ Walcz, walcz, walcz”, 
„Jedź motocyklem” i „Sport przeciw 
przemocy”. 
 Drugim konkursem zorganizowanym 
w ramach akcji był konkurs fotograficzny 
zrealizowany przy okazji 
„IV Ogólnopolskiego Maratonu 
Fotograficznego” w trakcie regat 
największych żaglowców świata The Tall 
Ship Races 2013 w Szczecinie. 
W konkursie przeprowadzonym pod 
auspicjami Rektora Akademii Morskiej 
w Szczecinie, Okręgowy Inspektorat Pracy 
w Szczecinie uczestniczył przy ustalaniu 
i rozstrzygnięciu jednego z zadań 
fotograficznych pt. „Na fali pierwszej pracy”. 
W tej kategorii laureatami konkursu 
fotograficznego zostali: Agnieszka Dudek - 
I m-ce, Jacek Hoły - II m-ce oraz Monika 
Grążewska, zajmując III m-ce. Ponadto 
przyznano wyróżnienie Magdalenie 
Stróżewskiej. 
Podsumowania działań podjętych w czasie 
kampanii informacyjnej „Na fali pierwszej 
pracy” dokonano w dniu 24 września w 
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Koszalinie w Centrum Kultury „105”. 
Okręgowy Inspektor Pracy w Szczecinie 
Marian Szyszko przypomniał założenia akcji 
i zrelacjonował jej przebieg. Zgromadzonym 
dziennikarzom (7 różnych redakcji, 
rozgłośni i stacji telewizyjnych) 
przedstawiono informacje dotyczące 
odbiorców akcji, ich potrzeb i oczekiwań, 
które przekazywali podczas rozmów 
z pracownikami PIP. Okręgowy Inspektor 
Pracy wskazywał również na wymierne 
efekty kampanii, jakimi są niewątpliwie 
wzrost świadomości prawnej pracodawców 
i pracobiorców. 
 
Program prewencyjny „Czas na społeczną 
inspekcję pracy”. W 2013 roku podjęto 
próbę wsparcia społecznej inspekcji pracy 
w działaniach na rzecz poprawy 
przestrzegania prawa pracy, 

w szczególności przepisów bezpieczeństwa 
i higieny pracy. Do wszystkich działających 
organizacji związkowych na szczeblu 
regionu wysłana została informacja 
o rozpoczęciu programu, jego założeniach 
i celach. Podczas pierwszego spotkania 
w dniu 21 lutego zgłosiło się do programu 
59 zakładowych społecznych inspektorów 
pracy. Na wniosek Związku Nauczycielstwa 
Polskiego, 12 kwietnia zorganizowano 
dodatkowe spotkanie w Gryficach, podczas 
którego udział w programie zadeklarowało 
kolejnych 15 zakładowych społecznych 
inspektorów pracy działających 
w placówkach oświatowych.  
Łącznie w roku 2013 deklarację 
uczestnictwa w programie zgłosiło 74 ZSIP 
działających w zakładach pracy 
województwa zachodniopomorskiego.  

 

fot. 
Okręgowy Inspektor Pracy Marian Szyszko 
inauguruje program "Czas na społeczną 
inspekcję pracy". 

 
Na pierwszym spotkaniu omówiono ustawę 
o społecznej inspekcji pracy, a pan Jerzy 
Ziółkowski emerytowany ZSIP z Zakładów 
Chemicznych Police (laureat konkursu 
„Najaktywniejszy społeczny inspektor pracy 
2012 r”), na bazie własnych doświadczeń 
z trzech kolejnych kadencji przedstawił 
metody radzenia sobie w trudnej 
działalności społecznej. Kolejne 8 spotkań 
ze społecznymi inspektorami pracy 
zorganizowano w okresie od marca do 
grudnia 2013 r. Poruszano podczas spotkań 
różnorodne zagadnienia z zakresu prawnej 
ochrony stosunku pracy, bezpieczeństwa 
i higieny pracy, a także ustalania 
okoliczności i przyczyn wypadków przy 
pracy. W szczególności prezentacje 
dotyczyły: mobbingu i dyskryminacji 
w stosunkach pracy, przepisów o czasie 
pracy i urlopach wypoczynkowych, 
przygotowania pracowników do pracy, 

w tym badań lekarskich i szkoleń oraz 
dodatkowych kwalifikacji do obsługi 
specjalistycznych urządzeń i sieci 
elektroenergetycznych; wypadków przy 
pracy i świadczeń wypadkowych 
z ubezpieczenia społecznego, zasad 
prowadzenia dochodzenia powypadkowego 
i dokumentowania ustaleń w protokole 
powypadkowym. Prezentację na temat 
kosztów wypadków przy pracy, 
ponoszonych przez pracodawcę w oparciu 
o wybrany przykład zdarzenia 
wypadkowego przedstawił kierownik Działu 
BHP Szczecińskiej Stoczni Remontowej 
„Gryfia” S.A. Dwa spotkania poświęcone 
były bezpieczeństwu eksploatacji maszyn 
i urządzeń technicznych. Omawiano system 
oceny zgodności oraz zasadnicze 
wymagania dla maszyn nowych, a także 
minimalne wymagania bezpieczeństwa 
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i higieny pracy, jakie powinny spełniać 
maszyny „stare”. 
Na spotkaniu grudniowym dokonano 
podsumowania programu oraz przyjęto 
założenia do kolejnej edycji na rok 
następny. Należy dodać, że do konkursu 
„Najaktywniejszy społeczny inspektor pracy 
2013” zgłosiło się 4 uczestników programu. 
Z wnioskiem o rozpoczęcie programu 
w Koszalinie wystąpiła Przewodnicząca 
związku zawodowego NSZZ Solidarność 
„Pobrzeże”, ze względu na zainteresowanie 
programem wśród społecznych inspektorów 
pracy z tego regionu. We wrześniu 
i październiku 2013 zorganizowano 
w siedzibie Oddziału OIP w Koszalinie 
2 spotkania dla 24 społecznych inspektorów 
pracy z terenu koszalińskiego. Omawiano 
zagadnienia dotyczące funkcjonowania 
społecznego inspektora pracy w zakładzie. 
15 uczestników zadeklarowało chęć 
uczestnictwa w programie w roku 2014. 
 
 W 2013 r. powołano 
Zachodniopomorską Radę ds. 
Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie 
przy Okręgowym Inspektorze Pracy 
w Szczecinie której zadania zostały 
określone w następujący sposób:  
 inicjowanie przedsięwzięć w sprawach 

z zakresu ochrony pracy 
w budownictwie oraz organizowanie 
współpracy zainteresowanych urzędów, 
instytucji, organizacji i stowarzyszeń, 
w tym inicjowanie działań mających na 
celu podnoszenie kwalifikacji osób 
odpowiedzialnych za stan warunków 
pracy w budownictwie; 

 podejmowanie działań profilaktycznych 
na rzecz bezpieczeństwa pracy 
w budownictwie oraz wymiana 
poglądów, doświadczeń i informacji 
w dziedzinie zmian prawa oraz 
technologii i organizacji pracy; 

 prezentowanie problemów wynikających 
z zagrożeń występujących 
w budownictwie, ocena stanu 
wypadkowości przy pracy i chorób 
zawodowych, a także przedstawienie 
propozycji działań w zakresie 
ograniczania i zapobiegania wypadkom 
przy pracy i chorobom zawodowym 
w budownictwie; 

 wspieranie inicjatyw oraz popularyzacja 
wiedzy i osiągnięć w zakresie 

zapewniania bezpieczeństwa pracy 
w budownictwie; 

 promowanie i popularyzacja działań 
podejmowanych na rzecz ochrony pracy 
w budownictwie; 

Na pierwszym spotkaniu zorganizowanym 
w dniu 26 listopada wybrano na 
Przewodniczącą Rady panią Joannę 
Pokładowską – Dyrektora Koszalińskiej Izby 
Przemysłowo Handlowej w Koszalinie, na 
Wiceprzewodniczącego pana Zygmunta 
Meyera - przewodniczącego 
Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby 
Inżynierów Budownictwa, a na Sekretarza 
NIP Janusza Ignaczaka z Okręgowego 
Inspektoratu Pracy w Szczecinie. 
 
KAMPANIA INFORMACYJNO – 

PROMOCYJNA „SZANUJ ŻYCIE! 

BEZPIECZNA PRACA W GOSPODARSTWIE 

ROLNYM. 
 
 Celem działań prewencyjnych 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 – szczególnie 
mieszkańców wsi.  
W 2013 r. przeprowadzono 361 wizytacji 
bezpośrednio w zagrodach 
gospodarskich rolników indywidualnych, 
w tym 24 wizyty w ramach ogólnopolskiego 
konkursu pt. „Bezpieczne gospodarstwo 
rolne” oraz 32 wizyty w związku 
z wypadkami, którym ulegli rolnicy, w tym 
przypadku wspólne z pracownikami Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
O/Koszalin. Przeprowadzono również 186 
wizytacji podczas wykonywania prac 
polowych, w tym 37 wizytacji podczas 
polowych prac wiosennych, 133 wizytacje 
podczas prac żniwnych oraz 16 wizytacji 
podczas polowych prac jesiennych. 
Złożone wizyty objęły w sumie 883 osoby 
fizyczne, rolników, właścicieli gospodarstw 
i ich rodzin oraz inne osoby przebywające 
w trakcie wizyt na polach lub 
w gospodarstwach rolnych. 

Podczas wizytacji w gospodarstwach 
i w miejscach wykonywania prac polowych 
stwierdzono wykonywanie pracy przez 
5 dzieci (wszystkie przypadki dotyczyły 
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chłopców), zatrudnianych w strefach 
bezpośredniego zagrożenia, 
w szczególności przy układaniu słomy na 
przyczepie transportowej przez 2 chłopców, 
wykonywania pracy przez 3 chłopców 
bezpośrednio w magazynie zbożowym przy 
przerobie zboża w warunkach narażenia na 
pyły – prace w magazynie bez nadzoru 
dorosłych. W wyniku porad udzielonych 

przez pracowników Inspekcji Pracy 
natychmiast odsunięto dzieci od 
wykonywania ww. prac. 
W czasie wizytacji prac polowych, jak 
również w zagrodach wiejskich udzielano 
porad dotyczących technicznego 
bezpieczeństwa pracy. 
 

 
Tabela 4. 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.) 

153 

2 
Eksploatowanie narzędzi elektrycznych np. szlifierek tarczowych własnej 
produkcji, maszyn wykonanych metodą „domową”, bez jakichkolwiek 
zabezpieczeń (brak osłon,); zły stan techniczny maszyn 

47 

3 Zły stan narzędzi ręcznych np. niezaklinowane stylisko siekiery 26 
4 Przechowywanie maszyn (bezładne, z wystającymi elementami roboczymi) 151 
5 Użytkowanie drabin stanowiących zagrożenie 70 
6 Nieprawidłowe rusztowania i brak zabezpieczeń podczas pracy na wysokości 8 
7 Brak barierek przy schodach, zły stan techniczny schodów 53 
8 Brak lub niewłaściwe zabezpieczenia otworów ściennych i stropowych 42 

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

4 

10 Zagrożenia pożarowe, brak instalacji odgromowej 21 
11 Ogólny nieporządek 135 
12 Znane wypadki dzieci 2 

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

Szacunkowa ilość 
m2 [18500] 

14 Nieprawidłowości związane ze stosowaniem środków ochrony roślin 35 
15 Przykłady innych dominujących nieprawidłowości:  
 - nieoddzielona część produkcyjna od mieszkalnej  238 

 
- źle zorganizowana praca przy dużych zwierzętach np. złe przejścia 

i dojścia  
81 

 - wystające ze ścian gwoździe 4 

 - brak wyznaczonego miejsca zabaw dla dzieci 78 

 - brak ogrodzonego kojca dla psów 77 

 - brak apteczki 55 

 
- niezorganizowany punkt ppoż. / sprzęt ppoż. bez atestacji lub 

przeglądów 
45  

 
- inne – w tym: 
 - dotyczące składowania drewna opałowego  

19 
7 

 - nieoznakowane pasieki w związku z zagrożeniem ze strony pszczół, 9 

 - zorganizowane pasieki bezpośrednio przy drogach publicznych. 3 

 
 
 W 2013 r. prowadzone były również 
szkolenia dla osób mieszkających 
i pracujących na obszarach wiejskich. 
W sumie przeprowadzono 111 szkoleń 
i prelekcji skierowanych do rolników, 
sołtysów, pracowników świetlic, uczniów, 

zuchów i harcerzy, wspólnie 
z pracownikami Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego 
i Zachodniopomorskiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego, w których udział 
wzięło łącznie 3705 osób.  
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Oprócz konkursów skierowanych do 
mieszkańców i osób przebywających na 
terenach wiejskich, organizowanych 
wyłącznie przez Okręgowy Inspektorat 
Pracy w Szczecinie lub wspólnie 
z władzami samorządowymi i KRUS, 
pracownicy OIP uczestniczyli w festynach 
wiejskich we wsiach: Biesiekierz, Stara 
Dąbrowa i Barnimie. W trakcie takich 
spotkań organizowane były quizy związane 
z problematyką bezpieczeństwa pracy 
i przebywania na obszarach wiejskich. 
Szacunkowo wzięło w nich udział 407 osób. 
 
 
PISMA O CHARAKTERZE INFORMACYJNO-

PREWENCYJNYM. 
 
 W ramach działań informacyjno – 
prewencyjnych w roku 2013 Okręgowy 
Inspektorat Pracy w Szczecinie, opracował 
i skierował do pracodawców, pracowników 
i różnych instytucji szereg różnych pism. 
Wśród nich można wyróżnić pisma: 
 dotyczące wypadków przy pracy 

i nieprawidłowości stwierdzanych w toku 
kontroli, które przesłano bezpośrednio 
do pracodawców z województwa 
zachodniopomorskiego (m.in. 2 pisma 
dotyczące zaistniałych zdarzeń 
wypadkowych skierowano do 55 
podmiotów),  

 informacyjno-prewencyjne kierowane do 
różnych organizacji, organów państwa 
i innych podmiotów w związku 
z nieprawidłowościami stwierdzonymi 
w czasie kontroli (ogółem 580 pism), 

 stanowiące zaproszenie pracodawców, 
przedsiębiorców i innych podmiotów do 
udziału w realizowanych działaniach 
prewencyjno – promocyjnych 
organizowanych przez Okręgowy 
Inspektorat Pracy w Szczecinie (w 
sumie 646 pism). 

Ogółem w roku 2013 zostało wysłanych 
łącznie 1281 pism o charakterze 
informacyjno - prewencyjnym. 
Pisma dotyczące wypadków przy pracy 
w pralni oraz przy wykonywaniu robót 
budowlanych, miały na celu wskazanie 
pracodawcom i przedsiębiorcom działań 
niezbędnych do uniknięcia podobnych 
zdarzeń w ich firmach. 

Po zakończeniu kontroli inspektorzy pracy 
przesłali 580 pism informacyjnych do innych 
organów i instytucji. Pisma zawierały 
informacje o nieprawidłowościach, których 
eliminacja lub, nad którymi nadzór należy 
do właściwości rzeczowej organu/instytucji, 
m.in.:  
 Państwowa Inspekcja Sanitarna – 26 

pism, informacje dotyczące 
niewłaściwych warunków sanitarnych, 
oraz o braku lub niewłaściwym 
oznakowaniu opakowań z substancjami 
i mieszaninami substancji chemicznych 
niebezpiecznych. Przesłane zostało 
również pismo celem zainicjowania 
współpracy, wymiany informacji 
i koordynacji działań kontrolnych 
w zakładach pracy działających na 
terenie województwa 
zachodniopomorskiego; 

 Urząd Dozoru Technicznego – 78 pism, 
informacje dotyczące użytkowania 
różnego rodzaju urządzeń bez 
aktualnych decyzji dopuszczających do 
ich eksploatacji oraz nie zapewnienie 
prawidłowej eksploatacji urządzeń 
technicznych podlegających dozorowi 
technicznemu; 

 Prokuratura – 7 pism związanych 
z naruszaniem przez pracodawców 
przepisów prawa pracy, z informacją 
o poświadczeniu nieprawdy przez 
pracodawcę w dokumentach, oraz 
pismo z zawiadomieniem 
o niezgłoszeniu zatrudnionych do 
obowiązkowych ubezpieczeń 
społecznych; 

 Policja – 6 pism z informacją 
o podmiotach działających bez 
zarejestrowania działalności 
gospodarczej oraz pismo z informacją 
o zakładzie pracy, w którym naruszane 
były przepisy prawa pracy; 

 Państwowa Straż Pożarna – 10 pism 
z informacjami dotyczącymi 
nieprawidłowości ujawnionych podczas 
kontroli w zakresie stanu zabezpieczeń 
przeciwpożarowych w zakładach pracy; 

 Marszałek Województwa 
Zachodniopomorskiego – 1 pismo 
informujące o działaniu agencji 
zatrudnienia bez wymaganego wpisu do 
rejestru i bez wymaganego certyfikatu; 
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 Państwowe Inspektoraty Nadzoru 
Budowlanego – 33 pisma z informacjami 
o nieprawidłowościach dotyczących 
rusztowań, stanu technicznego obiektów 
budowlanych, a także pisma 
zachęcające do współpracy pomiędzy 
Powiatowymi Inspektorami Nadzoru 
Budowlanego i Okręgowym 
Inspektoratem Pracy w Szczecinie; 

 Urząd Skarbowy – 25 pism 
z informacjami o nieprawidłowościach 
w zakresie odprowadzania zaliczek na 
podatek dochodowy z tytułu 
wypłaconego wynagrodzenia; 

 Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy – 
10 pism, w których podano do 
właściwości rzeczowej informacje 
o nieprawidłowościach w zakresie 
przeprowadzania badań 
profilaktycznych; 

 Straż Graniczna – 3 pisma 
z informacjami dotyczącymi wyników 
kontroli w zakresie zatrudniania 
obcokrajowców z obszarów poza UE; 

 samorząd terytorialny – 84 pisma, m.in. 
opinie w sprawach dotyczących 
zatrudniania osób niepełnosprawnych, 
informacje o osobach widniejących 
w rejestrze osób bezrobotnych, które 
w tym czasie podjęły pracę zarobkową;  

 związki zawodowe – 108 pism, 
w których zawarto informacje dotyczące 
tematyki oraz wyników kontroli 
przeprowadzonych w zakładach pracy, 
w tym również na wniosek organizacji 
związkowych; 

 społeczna inspekcja pracy – 28 pism 
z informacjami o wynikach 
przeprowadzonych kontroli, najczęściej 
wynikających z wniosków społecznych 
inspektorów pracy; 

 Wojewódzki Urząd Pracy – 3 pisma – 
m.in. informacja iż kontrolowana 
agencja pracy, naruszyła przepisy 
ustawy o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy dotyczące 
dyskryminacji; 

 powiatowe urzędy pracy – 13 pism 
informujących o wynikach kontroli na 
wniosek pup w związku z podejrzeniem 
podjęcia pracy zarobkowej przez osobę 
zarejestrowaną, jako bezrobotna; 

 Zakład Ubezpieczeń Społecznych – 81 
pism informujących o nieodprowadzeniu 
składek na ubezpieczenie społeczne 
oraz zdrowotne z tytułu wypłacanych 
wynagrodzeń oraz wskazujących na 
nieprawidłowości przy sporządzaniu 
deklaracji ZUS-IWA. 
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 Działalność kontrolną Państwowej 
Inspekcji Pracy uznać należy za istotnie 
zdywersyfikowaną w kontekście 
różnorodnych podmiotów i zagadnień, które 
podlegają kontroli i nadzorowi ze strony 
PIP. Stąd też w wielu przypadkach wiedza 
pozyskana z niewielkiej nieraz liczby 
kontroli w danym obszarze pozwala jedynie 
na formułowanie bardzo ogólnych 
wniosków. 
 Działalność kontrolna i nadzorcza 
ukierunkowana była na branże szczególnie 
niebezpieczne, w których negatywnie 
oceniono stan ochrony pracy w poprzednich 
latach. Priorytetem było oczywiście 
podejmowanie działań kontrolno-
nadzorczych w tych obszarach, gdzie 
nieprawidłowości są szczególnie dotkliwe 
i uciążliwe dla codziennej egzystencji 
pracowników i ich rodzin, a więc w obszarze 
niewypłacania wynagrodzeń i innych 
świadczeń pracowniczych.  
 Wyniki działalności kontrolno-nadzorczej 
w zakresie prawa pracy w roku 2013 
wskazują na utrzymujące się negatywne 
zjawiska, dotyczące w szczególności 
niewypłacania i nieterminowego wypłacania 
wynagrodzeń i innych świadczeń ze 
stosunku pracy, niewłaściwej organizacji 
pracy, skutkującej zagrożeniem 
bezpieczeństwa i zdrowia osób 
pracujących, a także nielegalnego 
zatrudniania. Nieprzestrzeganie przepisów 
prawa pracy to wypadkowa wielu zjawisk na 
rynku pracy i w gospodarce krajowej, w tym 
m.in. problemów finansowych firm, 
niespójnych przepisów prawa, 
umożliwiających wykorzystywanie przez 
przedsiębiorców wszelkiego typu luk 
prawnych dla obniżenia kosztów i uniknięcia 
odpowiedzialności. Problemy te, co 
zauważalne, rozwiązywane są na etapie 
kontroli coraz efektywniej, głównie dzięki 
dobremu współdziałaniu organów 
kontrolnych i urzędów. Wiele czynności 
w tym obszarze udało się przyspieszyć, 
chociażby weryfikację statusu osób 
kontrolowanych poprzez trwający ciągle 
proces przyłączania Okręgowego 
Inspektoratu Pracy w Szczecinie do 
platformy SEPI, co ma miejsce dzięki 
współpracy z powiatowymi urzędami pracy, 
m.in. w Policach, Stargardzie, Koszalinie, 
Świdwinie, Szczecinku. Problemem 
pozostają jednakże w dalszym ciągu 

niespójne kryteria rozstrzygania spraw 
przez sądy, do których kierowane są 
wnioski o ukaranie. 
 Działania związków zawodowych 
w sferze ochrony pracy są daleko 
niewystarczające. Wynika to także z faktu, 
iż organizacje związkowe w zakładach 
pracy są rozproszone, a jednocześnie 
organizacje różnych związków w zakładach 
nie współdziałają na rzecz szeroko pojętej 
ochrony pracy, a nawet konkurują ze sobą. 
Z kolei w firmach prywatnych, szczególnie 
z kapitałem zagranicznym, tworzenie 
struktur związkowych jest utrudnione. 
Niewystarczające są również działania 
związków zawodowych w organizowaniu 
społecznego nadzoru nad warunkami pracy, 
w tym aktywizacji społecznej inspekcji 
pracy, skutkiem czego wszelkie problemy, 
które mogłyby zostać rozwiązane na 
poziomie przedsiębiorstwa, w tym np. 
poprzez wydanie zalecenia ZSIP są 
kierowane z wnioskiem o przeprowadzenie 
kontroli do Państwowej Inspekcji Pracy. 
Wiele przykładów z naszego jedynie 
inspektoratu wskazuje, że siły i środki 
tkwiące w strukturach SIP kierowane są 
często na zupełnie jałowe spory związane 
z funkcjonowaniem samej SIP i nie mają nic 
wspólnego z szeroko rozumianym 
dobrostanem pracowników w pracy. 
Obserwacja taka czyniona od lat była 
podstawą do zainicjowania przez Okręgowy 
Inspektorat Pracy w Szczecinie programu 
„Czas na społeczną inspekcję pracy”, 
adresowanego do społecznych inspektorów 
pracy. Program ten, realizowany w formie 
cyklicznych, comiesięcznych spotkań ze 
społecznymi inspektorami pracy, z których 
każde poświęcone było innej tematyce, 
spotkał się z dużym uznaniem tego 
środowiska. Uznanie to jest bez wątpienia 
efektem wysokiej wartości merytorycznej 
spotkań, których tematyka była w znacznej 
mierze efektem zapotrzebowania 
zgłoszonego przez samych społecznych 
inspektorów pracy. Program ten będzie 
kontynuowany w roku 2014.  
 Wiele problemów z zakresu 
bezpieczeństwa pracy wynika z niewielkiej 
znajomości przepisów i zasad bhp. Wiąże 
się to ściśle z pozostawiającą w dalszym 
ciągu wiele do życzenia kwestią identyfikacji 
zagrożeń, oceny ryzyka zawodowego, jego 
dokumentowania a szczególnie 
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informowania o tym ryzyku samych 
pracowników.  
Obowiązek ten nie zyskał na razie należnej 
mu roli, jako skutecznego narzędzia 
w profilaktyce wypadkowej i nie 
spowodował istotnego zwiększenia wpływu 
samych pracowników na kształtowanie 
warunków bhp na ich stanowiskach pracy. 
Ba, z narzędzia stał się celem sam w sobie.  
Jedną z przesłanek wprowadzenia 
obowiązku oceny ryzyka zawodowego, 
oprócz konieczności wynikającej 
z obowiązku wdrożenia ustawodawstwa 
europejskiego w tym zakresie, był zamiar 
uaktywnienia pracowników, zwiększenia ich 
udziału w kształtowaniu bezpiecznych 
warunków pracy. Stwierdzić należy, że tak 
się nie stało. Nie wydaje się również, aby 
stan ten zmieniły istotnie obowiązujące od 
roku 2004 przepisy dotyczące ciążącego na 
pracodawcy obowiązku konsultacji 
z pracownikami wszelkich spraw 
związanych z działaniami na rzecz bhp 
w zakładzie. Jesteśmy przekonani, że 
likwidacja, a przynajmniej istotne 
ograniczenie zagrożeń zawodowych 
i skutków ich występowania, szczególnie 
w branżach i zakładach charakteryzujących 
się znacznym ich nasileniem, wymaga 
szerokiego porozumienia i tak samo 
szerokiej współpracy zarówno 
pracodawców, jak i pracowników. Praktyka 
wskazuje, że przepisy dotyczące 
obowiązku konsultowania przez 
pracodawców z pracownikami 
najważniejszych zagadnień bhp 
pozostają martwe. 
 Istotny udział nieprawidłowości 
w zakresie szkoleń bhp samych 
pracodawców świadczy o pewnej 
deprecjacji zagadnień bezpieczeństwa 
pracy i ogólnej znajomości przepisów prawa 
pracy u pracodawców, szczególnie we 
wskazanej wcześniej grupie 
mikroprzedsiębiorstw. Poprawie 
bezpieczeństwa pracy nie służy także 
„masowa produkcja” „specjalistów” 
w zakresie bhp, na różnego rodzaju 
studiach podyplomowych, którzy 
opuszczają je z dyplomami i certyfikatami, 
nieprzekładającymi się w żaden sposób na 
wiedzę i umiejętności. Nie stanowią oni nie 
tylko skutecznego wsparcia dla 
pracodawców i przedsiębiorców, ale 
poprzez swoją niekompetencję 

wprowadzają do obiegu patologiczne 
mechanizmy. 
 Warto również w tym miejscu odnieść 
się do sytuacji w sektorze budowlanym, od 
lat postrzeganym jako wiodący pod 
względem negatywnych wskaźników. 
W tym sektorze, oprócz kontroli 
planowanych, prowadzono również kontrole 
interwencyjne, będące odpowiedzią na 
wszelkie sygnały docierające do 
inspektorów pracy od obywateli. Ciągle 
wysoka liczba tego rodzaju informacji oraz 
zasadność większości wskazanych 
problemów wskazuje, że kontrole takie 
powinny być kontynuowane. Na uwagę 
zasługuje fakt spadku wypadków w sekcji 
budownictwo z 36 w roku, 2012 do 27 
w roku 2013. Może to być efektem 
prowadzonej od wielu lat przez Okręgowy 
Inspektorat Pracy w Szczecinie intensywnej 
działalności prewencyjnej i kontrolnej. Tym 
nie mniej, liczba wypadków ciężkich 
i śmiertelnych w sekcji budownictwo, 
badanych w OIP w Szczecinie jest jednak 
wysoka i ustępuje jedynie liczbie wypadków 
w przetwórstwie przemysłowym. 
W pozostałych sekcjach gospodarki 
narodowej liczba wypadków badanych 
przez OIP jest zdecydowanie mniejsza. 
Istotne będzie w tym miejscu odniesienie 
danych dotyczących budownictwa do tych 
ogólnych, z których wynika, że w roku 2013 
nastąpił wzrost ogólnej liczby zgłoszonych 
wypadków, w tym odnotowano wzrost liczby 
wypadków wstępnie sklasyfikowanych, jako 
ciężkie - z 62 do 67. Liczba zgłoszonych 
wypadków śmiertelnych zmniejszyła się 
w stosunku do roku 2012 z 39 do 32, przy 
czym 14 zgłoszonych wypadków 
śmiertelnych to nagłe przypadki medyczne, 
np.: zawały mięśnia sercowego, udary itp. 
 W sektorze budowlanym prowadzono 
wiele kontroli wspólnie z innymi organami 
kontroli i nadzoru nad warunkami pracy 
a także ze Strażą Graniczną, szczególnie 
w kontekście legalności zatrudnienia. 
Współpraca ta okazuje się być bardzo 
pomocna w egzekwowaniu poprawy 
bezpieczeństwa oraz przestrzegania prawa 
pracy, zwłaszcza w odniesieniu do tych 
terenów budów, na których nie ma 
pracodawców. W roku 2013 prowadzono 
wiele działań prewencyjnych adresowanych 
do pracodawców prowadzących działalność 
budowlaną. Z uwagi na niekorzystne 
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statystyki wypadkowe w sektorze 
budowlanym, obszar ten będzie pozostawał 
również w sferze intensywnych działań 
kontrolno-nadzorczych i prewencyjnych 
w roku 2014. 
 Uwzględniając liczbę wniesionych 
w roku 2013 skarg – chociaż nieznacznie, 
ale większą niż w roku 2012 – stwierdzić 
należy, że prawa pracownicze nie są 
przestrzegane. Warto zaznaczyć, że liczba 
wniesionych skarg determinuje w istotnym 
sensie aktywność Inspekcji Pracy na innych 
polach, jako że aż 33% przeprowadzonych 
w roku 2013 kontroli, to były kontrole 
związane z badaniem skarg pracowniczych. 
Ich w większości przypadków indywidualny 
wymiar czyni ogólną efektywność kontroli 
mniejszą, aczkolwiek bez wątpienia, każdy, 
nawet indywidualny problem jest bardzo 
ważny, zwłaszcza, że w 53% wniesionych 
do OIP Szczecin skarg podnoszono 
nieprawidłowości związane z wypłatą 
wynagrodzenia. Wielu pracodawców 
uczyniło sobie z nieterminowego 
wypłacania wynagrodzenia sposób na 
prowadzenie działalności gospodarczej. 
Uzasadnieniem tej tezy niech będą te 
przypadki, w których pracodawcy w wyniku 
interwencji inspektora pracy niezwłocznie 
regulują zobowiązania wobec pracowników, 
co dowodzi, że przyczyną niewypłacenia 
wynagrodzenia nie jest brak środków 
pieniężnych ale bardzo subiektywny sposób 
układania listy zobowiązań, na której 
pracownik – zgodnie ze swoistą 
i odhumanizowaną logiką prowadzenia 
działalności gospodarczej – nie zajmuje 
niestety naczelnego miejsca. Oczekiwania 
skarżących, odnośnie wyegzekwowania 
należnych im świadczeń są wysokie, 
a spełnieniu tych oczekiwań nie sprzyja 
m.in. brak umocowania prawnego 
Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie 
egzekwowania należności z tytułu umów 
cywilno-prawnych. Jednocześnie coraz 
większa liczba przedsiębiorców, nawet 
z grupy „mikro” powierza przygotowanie 
treści umów (zlecenia/dzieło) 
profesjonalnym kancelariom prawnym, 
w związku z czym zakwestionowanie 
rodzaju zawartych umów, na podstawie art. 
22 §11-2 Kp., szczególnie przed sądem, jest 
coraz trudniejsze. Nie oznacza to wcale, że 
działania w tym zakresie nie są 
podejmowane, jako że w roku 2013 

inspektorzy pracy, na wyraźny wniosek 
osób świadczących pracę, wnieśli 
5 powództw o ustalenie istnienia 
stosunku pracy, a w jednym przypadku 
inspektor pracy przystąpił do toczącego się 
postępowania w sprawie o ustalenie 
stosunku pracy (z powództwa wniesionego 
przez pracownika). Wszystkie sprawy 
pozostają w toku rozpoznania przed sądem 
pracy i to jest właśnie ten element, który 
powoduje, że niewiele osób dochodzi 
swoich praw w tym zakresie na drodze 
postępowania sądowego – są one 
najzwyczajniej długotrwałe i czasochłonne. 
Warto podkreślić, że inspektorzy pracy 
w roku 2013 zalecili kontrolowanym 
pracodawcom przekwalifikowanie 240 
umów cywilnoprawnych w umowy o pracę, 
z czego w odniesieniu do 85 osób 
przekwalifikowanie takie zostało dokonane. 
 Wiele nieprawidłowości dotyczyło 
również problematyki czasu pracy. Kontrole 
prowadzone w roku 2013 wykazały 
podobne uchybienia i wykroczenia, jak 
w latach poprzednich. W wielu przypadkach 
zbadanie rzeczywistego czasu pracy 
pracowników nie było możliwe, z uwagi na 
brak ewidencji czasu pracy, bądź jej 
nierzetelne prowadzenie. Szczególnym 
przypadkiem omijania przez pracodawców 
przepisów o czasie pracy jest zawieranie 
umów cywilno-prawnych na wykonywanie 
tej samej pracy poprzez powoływanie 
„siostrzanych” firm. Przedsiębiorca 
prowadzący działalność podobnego 
rodzaju, w jednej firmie zatrudnia 
pracowników na podstawie umów o pracę, 
w drugiej zaś powierza wykonywanie im tej 
samej pracy na podstawie umowy 
cywilnoprawnej. Należy dodać, że w wielu 
przypadkach praca wykonywana na rzecz 
„siostrzanej firmy”, po nominalnym czasie 
pracy należy do prac szczególnie 
niebezpiecznych lub wymagających 
szczególnych predyspozycji 
psychofizycznych, np. praca operatora 
dźwigu. Brak prawnego zakazu 
wykonywania pracy wymagającej 
szczególnych predyspozycji (ze względu 
na zagrożenia życia i zdrowia), ponad 
ustalone normy dobowe czasu pracy 
powoduje, że brak jest znamion naruszenia 
obowiązujących obecnie przepisów prawa.  
 Postępowanie takie jest już nie tylko 
symptomem, ale twardym dowodem na 
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głęboką deprecjację przepisów z zakresu 
ochrony pracy. Nieprzestrzeganie 
przepisów zaczyna stanowić swoisty 
„standard”, co czyni trudnym codzienne 
życie pracowników poddawanych takim 
praktykom – niewypłacaniu wynagrodzeń 
lub ich nieterminowemu wypłacaniu, 
dzieleniu wynagrodzenia na części, 
wypłacaniu go w ratach, 
nieewidencjonowaniu czasu pracy lub 
nierzetelnym jego ewidencjonowaniu, czy 
też na zatrudnianiu całkowicie nielegalnym 
– bez jakichkolwiek umów i wchodzących 
w ich skład warunków. 
 W kontekście legalności zatrudnienia 
warto przywołać regułę ogólną, wg której 
specyfikę działania danego okręgowego 
inspektoratu pracy determinuje w dużej 
mierze jego położenie geograficzne, rozwój 
gospodarczy.  
Województwo zachodniopomorskie należy 
z całą pewnością do jednego z bardziej 
atrakcyjnych turystycznie regionów kraju: 
bliskość morza, zasoby wodne oraz duża 
powierzchnia obszarów leśnych skutkują 
natężeniem ruchu turystycznego w okresie 
maj – wrzesień, a tym samym rozbudową 
i uaktywnieniem już istniejącej bazy 
turystycznej, tj. pensjonaty, hotele, 
restauracje, bary itd., w której obsługę 
stanowią w dużej mierze zatrudnieni 
nielegalnie. W związku z powyższym w roku 
2013, w okresie tzw. sezonu letniego, 
oprócz działań promocyjnych realizowanych 
w ramach kampanii „Na fali pierwszej pracy” 
realizowaliśmy również czynności kontrolne 
poświęcone przede wszystkim tematyce 
legalnego zatrudniania, wypłacania 
wynagrodzeń, czasu pracy. Przewidywana 
jest również intensyfikacja kontroli 
z zakresu legalności zatrudnienia w pasie 
nadmorskim w roku 2014, z pewnymi 
elementami działań prewencyjnych 
i promocyjnych, zaczerpniętych 
z zakończonej kampanii „Na fali pierwszej 
pracy”. Kontrole przeprowadzane będą ze 
szczególnym uwzględnieniem ludzi 
młodych, tj. do 26 roku życia, w celu m.in. 
zobrazowania w kolejnym sprawozdaniu 
problemu zatrudniania osób mających 
status ucznia, czy studenta. Ludzie młodzi, 
co nie ulega żadnym wątpliwościom powinni 
pracować, gdyż jest to zajęcie ze wszech 
miar wychowawcze, nie mogą jednak 

w majestacie prawa stanowić taniej siły 
roboczej.  
Wybór podstawy zatrudnienia determinuje 
również charakter i rodzaj obowiązków 
z zakresu ubezpieczenia. Pracodawca, 
który zdecyduje się na zatrudnienie ucznia 
czy studenta na podstawie umowy o pracę, 
musi się liczyć z tym, że co miesiąc będzie 
musiał obliczać, rozliczać i przekazywać do 
ZUS składki na ubezpieczenia, podczas gdy 
pracodawca, który zatrudnia ucznia, czy 
studenta na podstawie umowy zlecenia 
takiego obowiązku unika, a tym samym 
zmniejsza koszty pracownicze. W sensie 
czasu pracy i wielu innych obowiązków 
osoby młode traktowane są niejednokrotnie 
jak pełnoprawni i pełnoetatowi pracownicy, 
natomiast w kwestii wynagrodzeń 
przedsiębiorcy pozostają na poziomie 
przepisów regulujących poziom 
wynagrodzeń pracowników młodocianych, 
zatrudnianych w celu chociażby 
przygotowania zawodowego. 
Konkluzja wydaje się być prosta: dla 
pracodawcy umowa zlecenia 
z młodocianym jest pod każdym względem 
bardziej korzystna: po pierwsze 
pracodawca nie musi zgłaszać pracownika 
młodocianego do ubezpieczenia 
społecznego, po drugie nie musi mu 
zagwarantować szeregu praw wynikających 
z kodeksu pracy dot. czasu pracy, 
odpoczynków, wynagrodzenia itd. 
 Wszystkie organy Państwa, urzędy, 
instytucje rządowe, samorządowe, które 
w jakikolwiek sposób powiązane są 
tematem legalności zatrudnienia np. 
powiatowe urzędy pracy, policja, 
prokuratura, urzędy wojewódzkie, Straż 
Graniczna, Urząd Marszałkowski, Starostwa 
Powiatowe powinny działać w sposób na 
tyle skoordynowany, aby przepływ 
informacji pomiędzy nimi był sprawny, 
a procedury postępowania jasne 
i niebudzące wątpliwości. 
 Szereg problemów dotyczy zagadnienia 
reintegracji w środowisku pracy osób 
niepełnosprawnych.  
Doświadczenia inspektorów pracy 
wskazują, że zakłady typu otwartego nie 
spełniają roli, jaka spoczywa na zakładach 
pracy chronionej. Pomimo spełnienia 
formalnych warunków, w praktyce, zakłady 
te niewiele różnią się od zakładów 
nieposiadających takiego statusu. Sama 
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nazwa (zakład pracy chronionej) wskazuje, 
że powinny to być zakłady zapewniające 
specyficzne warunki pracy, uwzględniające 
specyficzne ograniczenia osób 
niepełnosprawnych. Zakłady typu 
otwartego, szczególnie świadczące usługi 
dla podmiotów zewnętrznych, nie są 
w stanie zapewnić pracy dla osób 
niepełnosprawnych o schorzeniach 
specjalnych, w tym m.in. poruszających się 
na wózkach, niewidomych, z głębokim 
upośledzeniem umysłowym. Fikcją jest 
zapewnienie profilaktycznej 
i specjalistycznej opieki medycznej, 
szczególnie dla osób pracujących poza 
miejscowością, w której znajduje się 
siedziba pracodawcy. W naszej ocenie 
należałoby sprecyzować przepisy w taki 
sposób, aby status zakłady chronionej 
mogły posiadać zakłady rzeczywiście 
zapewniające warunki pracy chronionej. 
W takim przypadku słuszne byłoby 
zachowanie większych dofinansowań do 
zatrudniania osób niepełnosprawnych 
w takich zakładach. Równie korzystnym 
rozwiązaniem byłoby stworzenie 
specyficznych warunków i możliwości dla 
przedsiębiorców chcących zapewnić 
zatrudnienie grupy osób, których 
niepełnosprawność nie pozwala na 
zatrudnienie na otwartym rynku pracy. 
W pozostałych przypadkach osoby 
niepełnosprawne mogłyby pracować 
z powodzeniem na otwartym rynku pracy 
z zachowaniem pewnych przywilejów oraz 
pewnymi korzyściami dla pracodawców ich 
zatrudniających. 
Warto raz jeszcze przywołać podany już 
wyżej problem dotyczący czasu pracy – 
w równym wymiarze dotyczy on również 
pracowników niepełnosprawnych. Wiele 
osób niepełnosprawnych zatrudnionych na 
podstawie umów o pracę w zakładach pracy 
chronionej dodatkowo jest zatrudnianych na 
podstawie umów zleceń przez podmioty 
kapitałowo powiązane z ich macierzystymi 
zakładami pracy chronionej. Nie po to 
ustawodawca zapewnił pracownikom 
niepełnosprawnym szczególne warunki 
pracy, w tym urlop dodatkowy i szczególne 
przepisy o czasie pracy, aby osoby te 
wykonywały pracę poza określonymi 
w przepisach normami. 
Często jedynym kryterium zatrudnienia 
pracownika w zakładzie pracy chronionej 

(głównie przy sprzątaniu i ochronie) jest 
posiadanie orzeczenia o stopniu 
niepełnosprawności (obecnie najlepiej 
o umiarkowanym lub znacznym stopniu). 
Pracownicy nieposiadający takich orzeczeń 
nie są zatrudniani, bądź zatrudniani w innej 
formie, niż umowa o pracę. Dochodzi do 
sytuacji, gdzie pracownicy świadczą 
identyczną pracę na innych podstawach 
(umowach).  
Istotnym jest również wskazanie na 
poważne perturbacje natury prawnej, 
będące udziałem zarówno podmiotów 
tworzących miejsca pracy dla osób 
niepełnosprawnych, jak i organów 
kontrolnych – inspekcji pracy. Mowa tu 
o rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 
13.05.2003r. (Dz. U. Nr 88, poz. 808 ze 
zmianami) w sprawie algorytmu 
przekazywania środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych samorządom 
wojewódzkim i powiatowym, 
w szczególności w zakresie braku 
możliwości zmiany wysokości 
otrzymywanych środków w ciągu całego 
roku kalendarzowego.  
Pracodawcy tworzący zakłady aktywności 
zawodowej, powołując się na ten przepis, 
próbują wymóc na inspektorach pracy 
określone działania, tj. wydanie opinii 
o tworzonym zakładzie w ściśle określonym 
czasie, szczególnie, że samorządy 
wojewódzkie, aby zaplanować wydatki na 
utworzenie zakładu pracy chronionej muszą 
mieć pewność, że zostaną one 
w określonym czasie wydane. Z kolei 
inspektor pracy nie może wydać pozytywnej 
opinii, gdy w zakładzie aktywności 
zawodowej nie ma jeszcze zatrudnionych 
pracowników. Natomiast stowarzyszenie, 
które tworzy zaz nie może zatrudnić 
pracowników, gdy nie ma dofinansowania 
z budżetu samorządu. Sytuacja taka jest 
trudna zarówno dla podmiotu tworzącego 
zaz, jak i dla organów kontrolnych. 
 Szczególnie widocznym na rynku pracy 
problemem jest zatrudnianie dzieci 
i młodzieży. Istnieje w naszym przekonaniu 
potrzeba wypracowania jednolitego 
stanowiska w zakresie zatrudniania 
pracowników młodocianych, a także 
zaktywizowanie działań legislacyjnych, 
w tym zakresie. Obowiązujące przepisy 
prawa są niejednolite. Z jednej strony 
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przepisy Kodeksu Pracy, dające młodzieży 
szczególną ochronę prawną i zdrowotną, 
z drugiej przepisy Kodeksu cywilnego, 
niestawiające żadnych wymagań. 
Niedopuszczalne, w naszej ocenie, powinno 
być zawieranie z osobami w wieku 16-18 lat 
cywilnoprawnych umów zlecenia, czy umów 
o dzieło – nawet za zgodą przedstawiciela 
ustawowego, a tym bardziej zatrudnianie na 
podstawie umów cywilno-prawnych dzieci.  
W naszej ocenie sytuację poprawić mógłby 
mechanizm obligujący przedsiębiorców do 
zawierania z pracownikami w wieku 16-18 
lat umów o pracę z jednej strony, 
z jednoczesnym zwolnieniem 
przedsiębiorców z obowiązku opłacania 
składek. Pracownik byłby objęty 
gwarancjami kodeksowymi i ochroną, jaką 
dają przepisy prawa pracy, a pracodawca 
zyskałby na zwolnieniu z tytułu 
ubezpieczenia.  
 Wyniki czynności kontrolno-nadzorczych 
w zakresie bezpieczeństwa użytkowanych 
maszyn i urządzeń są niezadawalające. 
Mimo prowadzonego od kilku lat programu 
prewencyjnego, w zakładach pracy 
użytkowane są nadal maszyny i urządzenia 
niespełniające minimalnych wymagań 
bezpieczeństwa. W roku 2013 kontrolami 
szczegółowymi w tym zakresie objęto 
maszyny do obróbki drewna – maszyny 
niebezpieczne. Wśród 102 kontrolowanych 
maszyn i urządzeń tylko 17% (!) spełniało 
minimalne wymagania bezpieczeństwa. 
Pozostałe maszyny nie spełniały wymagań 
minimalnych w szerokim zakresie. 
Najwięcej zastrzeżeń inspektorzy pracy 
mieli do maszyn użytkowanych w małych 
zakładach, wykorzystujących starsze 
i bardziej wyeksploatowane maszyny. 
Charakter nieprawidłowości opisano 
wcześniej w przedmiotowym Sprawozdaniu. 
W większości wynika to z nierzetelnie 
przeprowadzonych ocen, braku 
specjalistycznej wiedzy osób 
podejmujących się tej oceny, m.in. 
podmiotów świadczących usługi w zakresie 
bhp.  
 Coraz częściej przedsiębiorcy 
realizują wyłącznie decyzje wydane 
przez organy kontrolne, nie podejmują 
działań samodzielnych dla poprawy 
bezpieczeństwa i warunków pracy. Jest 
to pewnego rodzaju minimalizm. 
Dodatkowo, w przypadku wydania 

decyzji/zaleceń regulujących inny obszar 
zagadnień bhp podczas kolejnej kontroli 
tematycznej składają skargi wskazując, że 
uprzednio organ nie podejmował tego 
problemu. 
Prowadzone coraz szerzej działania 
prewencyjne i promocyjne przez 
Państwową Inspekcję Pracy w niektórych 
przypadkach powodują, że przedsiębiorcy 
zamiast korzystać z możliwości wsparcia, 
oczekują gotowych rozwiązań, z jak 
najmniejszymi nakładami finansowymi. 
Z drugiej strony należy przyznać rację 
pracodawcom, że w materiałach 
informacyjno-promocyjnych PIP powinno 
znaleźć się więcej przykładów „dobrych 
praktyk” oraz narzędzi umożliwiających 
prostą realizację celu, np. w zakresie 
szacowania ryzyka. 
 Naruszenia przepisów prawa 
występujące w zakładach pracy, 
szczególnie brak eliminacji zagrożeń 
wypadkowych, nielegalne zatrudnianie 
i niewypłacenie należnych wynagrodzeń 
i świadczeń motywują organy Państwowej 
Inspekcji Pracy do skuteczniejszego 
nadzoru. Podobnie, jak w latach 
poprzednich priorytetem w roku 2014 
powinny być systematyczne i konsekwentne 
kontrole w budownictwie oraz kontrole 
w pasie nadmorskim przedsiębiorców 
powierzających pracę w okresie letnim.  
Reasumując stwierdzić można, że: 
 w kontekście bezpieczeństwa i higieny 

pracy niezbędna jest współpraca 
różnych zainteresowanych środowisk 
w celu upowszechniania dobrych 
praktyk. Dla pracodawcy, czy też 
przedsiębiorcy, który nie stosuje 
żadnych narzędzi wewnętrznego 
monitoringu bhp, a podejmowane 
działania opiera wyłącznie na wynikach 
kontroli organów zewnętrznych, samo 
wskazanie określonego wymagania 
prawnego okazuje się być dalece 
niewystarczające. Konieczne jest 
gromadzenie wspomnianych wyżej 
dobrych praktyk i dzielenie się nimi ze 
wszystkimi zainteresowanymi;  

 rozwiązania systemowe w zakresie bhp 
mogą przyczynić się do poprawy 
stosunków pracy i stanu 
bezpieczeństwa pracy. Doświadczenia 
własne wskazują jednak, że wdrażanie 
systemów zarządzania bhp w niektórych 
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przypadkach stało się celem samym 
w sobie, nieznajdującym pełnego 
odzwierciedlenia w stanie faktycznym 
odnoszącym się do bezpieczeństwa na 
stanowiskach pracy; 

 konieczne jest przebudowanie 
świadomości pracodawców 
i przedsiębiorców w odniesieniu do 
zagadnienia oceny ryzyka zawodowego 
oraz przemodelowanie sposobu 
podejścia do oceny poziomu 
bezpieczeństwa pracy. W odniesieniu 
do tego ostatniego dotychczasowe 
wskaźniki, takie jak liczba wypadków 
przy pracy, ich częstotliwość i ciężkość 
powinny być istotnie uzupełnione 
zintegrowanym wskaźnikiem 
bezpieczeństwa pracy, obejmującym nie 
tylko te wskazane wyżej, ale 
uwzględniającym elementy zarządzania 
bezpieczeństwem pracy, 
w szczególności kwestię 
zaangażowania samego pracodawcy 
oraz partycypacji pracowniczej;  

 bez wątpienia potrzebna jest większa 
decentralizacja prawa pracy, 
wprowadzanie elastycznych form 
zatrudnienia i nowoczesnej organizacji 
pracy, a także zmniejszenie kosztów 
prowadzenia działalności gospodarczej; 

 należy podejmować wspólne inicjatywy 
w celu dostosowania metod prewencji 
w dziedzinie ochrony pracy do 
zmieniających się warunków 
społecznych i gospodarczych; 

 działania kontrolno-nadzorcze 
inspektorów pracy powinny mieć 
w pierwszej kolejności charakter 
rozpoznawczo-doradczy i edukacyjny.  

 

Ponadto konieczne jest: 
 dążenie do skutecznego eliminowania z 

obowiązującego prawodawstwa 
wszelkich luk, niespójności i 
sprzeczności celem doprowadzenia do 
stworzenia przejrzystego prawa pracy. 
Interpretacja przepisów powinna być 
jednolita i powszechnie obowiązująca. 
W szczególności duża rola ciąży tu na 
Inspekcji Pracy, jako organie, który ma 
możliwość obserwowania narastania 
patologicznych zjawisk w praktyce, 
w zakładach pracy; 

 szybkie reagowanie na wszelkie sygnały 
dotyczące nieprzestrzegania przepisów 
prawa pochodzące ze środków 
masowego przekazu; 

 dążenie do zwiększenia skuteczności 
funkcjonowania Inspekcji Pracy poprzez 
doskonalenie metod jej pracy 
(szczególnie poprzez intensyfikację 
działalności szkoleniowej i podnoszenie 
tą drogą poziomu wiedzy i 
przygotowania inspektorów pracy, 
współpracę z instytucjami partnerskimi 
w krajach UE);  

 kontynuowanie i zacieśnianie 
współpracy ze środkami masowego 
przekazu, celem jak najszerszego 
propagowania prawa pracy wśród 
społeczeństwa; 

 podejmowanie działań organizacyjnych 
dla skuteczniejszego i bardziej 
aktywnego zaangażowania partnerów 
społecznych w kształtowaniu poziomu 
przestrzegania przepisów prawa pracy 
w zakładach pracy (organizacja 
wspólnych kampanii promocyjnych itp.). 
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Załącznik nr 1 
 

Podstawowe dane statystyczne z działalności  
Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie w 2013 r. 

 
Informacje ogólne 

 

Lp. Wyszczególnienie Liczba 

1. Skontrolowane zakłady 3366 

2. Liczba pracujących w skontrolowanych zakładach 139815 

3. Liczba kontroli wykonanych 3979 

4. Liczba decyzji wydanych ogółem, w tym: 13353 

- płacowych 344 

- bhp, w tym: 13009 

 ujętych w nakazach na piśmie 9084 

 wpisanych do dziennika budowy 30 

 ustnych 3873 

- zakazu prac 22 

5. Liczba decyzji wstrzymania pracy 314 

6. Liczba pracowników, których dotyczyło wstrzymanie prac 627 

7. Liczba decyzji wstrzymania eksploatacji maszyn 571 

8. Liczba pracowników wstrzymania eksploatacji maszyn 1938 

9. Liczba decyzji skierowania pracowników do innych prac 162 

10. Liczba pracowników skierowanych do innych prac 327 

11. Liczba wystąpień 2759 

12. Liczba wniosków w wystąpieniach 13214 

13. Liczba wniosków do sądu 210 

14. Liczba wykroczeń we wnioskach do sądu 975 

15. Liczba mandatów 696 

16. Liczba wykroczeń w mandatach 2089 

17. Kwota grzywny ogółem, w złotych 768050 

18. Liczba środków wychowawczych 884 

19. Liczba wykroczeń objętych środkami wychowawczymi 2120 

20. Liczba zawiadomień prokuratury 47 

21. Liczba orzeczeń o dopuszczeniu statków do eksploatacji 12 

22. Liczba upomnień 89 

 
 

Źródło – opracowanie własne 
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