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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 informowaniu 
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. 

 
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 2012 r. prowadzona 
była w oparciu o harmonogram realizacji 
zadań kontrolnych. Harmonogram 
opracowano na podstawie programu 
działania Państwowej Inspekcji Pracy na 
rok 2012, 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 (przeładunki w portach, transport 
morski i śródlądowy, remonty statków), 
a także z wniosków zawartych 
w sprawozdaniach z lat ubiegłych oraz 
z analizy wskaźników wypadkowości. 

W roku sprawozdawczym Okręgowy 
Inspektorat Pracy w Szczecinie wykonał 
wszystkie zadania kontrolne 
i rozpoznawcze ujęte w harmonogramie. 
 

Podstawowe dane statystyczne 
dotyczące działalności Okręgowego 
Inspektoratu Pracy w Szczecinie w roku 
2012 zawarto w załączniku nr 1. 
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W 2012 r. inspektorzy pracy 
Okręgowego Inspektoratu Pracy 
w Szczecinie przeprowadzili 3813 kontroli 
w 3282 podmiotach gospodarczych, 
w których pracę świadczyło 121 901 osób. 
Część podmiotów / pracodawców, 
kontrolowano kilkakrotnie. Wynikało to 
z konieczności sprawdzenia realizacji 
wydanych uprzednio środków prawnych, 
w celu wyegzekwowania poprawy 
praworządności w stosunkach pracy, 
a także stanu bezpieczeństwa pracujących. 
Jednakże w większości przypadków, 
wielokrotne kontrole tych samych 
podmiotów gospodarczych były 
spowodowane skargami wpływającymi do 
Okręgowego Inspektoratu Pracy, 
kierowanymi zarówno przez pracowników 
/ byłych pracowników, jak i przez 
organizacje związków zawodowych, 
informacjami o zagrożeniach publicznych 
przekazywanymi przez społeczeństwo oraz 
wypadkami przy pracy. 

Liczba kontroli przeprowadzonych 
w roku 2012, w porównaniu do roku 
ubiegłego zmniejszyła się o 765, co 
wynikało m.in. z wydłużenia czasu trwania 
czynności kontrolnych. Powodem 
zwiększenia czasu przeznaczonego na 
czynności kontrolne były podejmowane 
kontrole kompleksowe w dużych zakładach 
pracy, kontrole wymagające szczegółowego 
zbadania wielu dokumentów, czy 
przesłuchania znacznej liczby świadków. 
Przyczyną wydłużenia czasu prowadzenia 
czynności kontrolnych było również 
unikanie przez znaczną grupę 
pracodawców / przedsiębiorców kontaktu 
z inspektorami pracy i nieprzedkładanie 
w terminie wymaganych dokumentów, 
a czasem przedkładanie nieprawdziwych 
dokumentów i danych. Skutkowało to min. 
złożeniem w 21 przypadkach skierowania 
zawiadomienia do Prokuratury 
o udaremnianiu lub utrudnianiu czynności 
służbowych oraz skierowaniem 10 
zawiadomień o poświadczeniu nieprawdy 
lub przedkładaniu nieprawdziwych, np. 
opatrzonych cudzym - fałszywym podpisem 
dokumentów. 
Zmniejszenie liczby kontroli wynika również 
z podejmowanych w coraz większym 
zakresie działań prewencyjnych, w tym 
programów umożliwiających małym 
podmiotom gospodarczym samokontrolę 

i dostosowanie firmy do obowiązujących 
przepisów prawa przy wsparciu inspektora 
pracy, jednakże bez kontroli. Wśród działań 
prewencyjnych i promocyjnych są również 
szkolenia dla pracodawców, partnerów 
społecznych i rolników indywidualnych, 
konkursy, a także działania promujące 
bezpieczeństwo i zagadnienia prawa pracy. 
W roku 2012 działaniami prewencyjnymi 
objęto ponad 6880 osób. Prowadzono 
8 programów prewencyjnych, w których 
uczestniczyły 4584 podmioty, w 28 
konkursach uczestniczyło łącznie 2299 
podmiotów, przeprowadzono 92 szkolenia.  

W roku 2012 wpłynęły 2162 skargi, 
nieznacznie mniej (o 82) niż w roku 2011.  

Badając zagadnienia zgłoszone 
w skargach przeprowadzono 1427 kontroli 
(ok. 37% ogółu kontroli). Od kilku lat 
najwięcej skarg dotyczy niewypłacania lub 
bezpodstawnego obniżania wynagrodzeń 
za pracę i świadczeń. W roku 2012 problem 
ten podnoszono w 38% skarg. 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, 
naruszenie przepisów o czasie pracy, 
w szczególności zatrudnianie w wymiarze 
przekraczającym dobowe i średnio 
tygodniowe normy czasu pracy, nie 
udzielenie urlopu wypoczynkowego zgodnie 
z ustalonym planem lub dzielenie urlopu na 
części. Znaczny odsetek stanowiły skargi 
dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, 
w tym: zagrożeń na stanowiskach 
i w procesach pracy, niewłaściwego 
przygotowania pracowników do 
wykonywanej pracy oraz nie wydania 
środków ochrony indywidualnej. 
Podnoszono także problemy nie 
sporządzenia protokołu wypadkowego, 
bądź sporządzenie go ze znacznym 
opóźnieniem, albo nie uznanie zdarzenia za 
wypadek przy pracy. 

26% skarg zgłosili pracownicy, a 35% 
byli pracownicy. Znacznie wzrosła w roku 
2012 ilość skarg anonimowych (22%), 
a zmniejszyła się liczba skarg wniesionych 
przez organizacje związkowe (o 8 mniej). 
45% skarg uznano za w pełni zasadne, 
a kolejne 21% to skargi częściowo zasadne. 
Część skarg dotyczyła nie wywiązania się 
przez jedną ze stron z ustaleń zawartych 
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w umowach cywilnoprawnych (np. wypłaty 
należności), dlatego nie można ustalić ich 

zasadności. Roszczenia z tego tytułu może 
rozpoznać wyłącznie sąd cywilny. 
 

 

 
 
Wykres 1. Problemy najczęściej zgłaszane w skargach. 
 
 

W roku 2012 wpłynęło 11 skarg 
dotyczących dyskryminacji oraz 50 skarg 
dotyczących mobbingu, przy czym 
problemy te wskazywano łącznie z innymi 
nieprawidłowościami. Skarżący często nie 
rozróżniali dyskryminacji od mobbingu, 
stosując zamiennie obydwa pojęcia. 
Zjawisko mobbingu 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 2 przypadkach 
badania ankietowe wskazały, że występują 
problemy, które mogą być diagnozowane 
według definicji mobbingu zawartej 
w Kodeksie pracy. w 2 przypadkach skargi 
dotyczące dyskryminacji okazały się 

zasadne. Pracownicy zgłaszający skargi 
dotyczące mobbingu byli informowani 
o możliwości wystąpienia do właściwego 
sądu z powództwem przeciwko pracodawcy 
oraz o wysokości gwarantowanego prawem 
odszkodowania. 

W wyniku przeprowadzonych w 2012 r. 
kontroli wydano łącznie 14 471 decyzji 
nakazowych, w tym 298 decyzji 
zobowiązujących do wypłaty wynagrodzeń 
lub świadczeń, pozostałe decyzje dotyczyły 
bezpieczeństwa i warunków pracy. Do 
pracodawców w zakresie bhp skierowano 
10 474 decyzje pisemne, 41 decyzji 
wpisanych do dziennika budowy i 3956 
decyzji ustnych. Najwięcej decyzji wydano 
dla podmiotów prowadzących działalność 
w sektorze budowlanym – 3611 (24,4%) 
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i w przetwórstwie przemysłowym – 3525 
(23,8%). Ponadto w sektorze handlu 
i napraw – 2675 decyzji (18%) oraz 
w rolnictwie i leśnictwie – 1198 decyzji 
(8,1%). 

Ze względu na istotne zagrożenia 
występujące na stanowiskach pracy 
przeprowadzono w roku 2012 ponad 20% 
kontroli w podmiotach wykonujących prace 
budowlane i rozbiórkowe oraz ok. 18% 
kontroli w zakładach przetwórstwa 
przemysłowego. Drugim obszarem 
działalności kontrolno – nadzorczej jest 
sektor handlu, usług i napraw, w którym 
przeprowadzono ok. 22 % kontroli. 

Najwięcej decyzji pisemnych wydano 
w zakresie właściwego przygotowania 
pracowników do pracy (18,3%) oraz 
właściwego organizowania stanowisk pracy 
i procesów, stwarzających zagrożenia dla 
życia i zdrowia (17,6%). Decyzjami 
nakazowymi regulowano także 
dostosowanie maszyn i urządzeń do 
minimalnych wymagań bezpieczeństwa 
(ok.12%) oraz bezpieczną eksploatację 
urządzeń i instalacji energetycznych (9,5%). 

Stwierdzone podczas kontroli sytuacje 
bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia 
920 pracowników, skutkowały wydaniem 
381 decyzji wstrzymania prac. Natomiast 
stwierdzenie wykonywania prac 
szkodliwych i niebezpiecznych lub 
wzbronionych, albo obsługi urządzeń 
i sprzętu bez kwalifikacji, spowodowało 
wydanie 175 decyzji nakazujących 
skierowanie 319 pracowników do innych 
prac. Ponadto, w związku ze stwierdzonymi 
dla 2124 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 627 decyzji nakazujących 
wstrzymanie eksploatacji maszyn 
i urządzeń. W 6 przypadkach, w których 
stan warunków pracy w miejscach jej 
wykonywania stwarzał zagrożenie dla 
zdrowia i życia osób pracujących, wydano 
decyzje zakazujące prowadzenia 
działalności określonego rodzaju lub 
wykonywania pracy. W 23 przypadkach 
decyzje dotyczyły ustalenia okoliczności 
i przyczyn wypadków przy pracy, a w 67 

przeprowadzenia badań i pomiarów 
czynników szkodliwych dla zdrowia. 

W wyniku kontroli przestrzegania 
przepisów o czasie pracy kierowców 
wydano ponadto 46 decyzji 
administracyjnych o nałożeniu kar 
pieniężnych za stwierdzone wykroczenia, 
na łączną kwotę 253 150 zł. 

Istotną dla realizacji uprawnień 
pracowniczych jest grupa decyzji 
płacowych, wydawanych w sytuacji, gdy 
roszczenia pracowników są bezsporne, tj. 
naliczone i zatwierdzone do wypłaty. 
W roku 2012 wydano 298 decyzji 
nakazujących wypłatę 4 690 047 zł dla 3221 
pracowników. Pracodawcy tylko częściowo 
wykonali decyzje nakazowe, wypłacając 
kwotę 1 030 459,77 zł. 
W przypadkach, gdy pracodawcy nie 
naliczyli należnych pracownikom 
wynagrodzeń i świadczeń ze stosunku 
pracy, kierowano do nich, zgodnie 
z kompetencją organu, wystąpienia 
zalecające naliczenie i wypłacenie 
należnych kwot. Skierowano 1673 wnioski 
w wystąpieniach dotyczące wynagrodzeń 
i świadczeń ze stosunku pracy. W wyniku 
realizacji zaleceń zawartych 
w wystąpieniach wypłacono pracownikom 
należności na łączną kwotę 649 265,90 zł. 

W związku z niewykonaniem przez 80 
pracodawców 237 decyzji nakazowych (68 
płacowych, a 169 bhp), skierowano 99 
upomnień z pouczeniem, iż w przypadku 
niewykonania obowiązków zostanie 
wszczęte postępowanie egzekucyjne. Po 
otrzymaniu upomnień, pracodawcy wykonali 
100 decyzji nakazowych (6 płacowych i 94 
bhp). W pozostałych przypadkach 
wystawiono 9 tytułów wykonawczych 
i nałożono 10 grzywien, na łączną kwotę: 
101.000,00 złotych, w celu przymuszenia 
do wykonania obowiązków, objętych 
decyzjami nakazowymi. 
Tylko 6 postępowań egzekucyjnych, 
wszczętych w 2012 r., zakończyło się 
wykonaniem decyzji nakazowych. 
Z powodu nieuiszczenia w zakreślonym 
terminie należności publicznoprawnych, 
powstałych w związku z prowadzoną 
egzekucją administracyjną, do naczelników 
urzędów skarbowych skierowano 25 tytułów 
wykonawczych, w celu wyegzekwowania 
należności w łącznej wysokości: 42472 zł. 
z tytułu: 
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 grzywien w celu przymuszenia, 
w łącznej wysokości: 42.000,00 złotych; 

 opłat egzekucyjnych, w łącznej 
wysokości: 340,00 złotych; 

 kosztów upomnień, w łącznej 
wysokości: 132,00 złotych. 

 
Skierowane w 2012 r. skargi do 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Szczecinie dotyczyły 4 decyzji 
i postanowień Okręgowego Inspektora 
Pracy: 
 w 3 przypadkach - nałożenia kary 

pieniężnej na podstawie ustawy z dnia 
6 września 2001 r. o transporcie 
drogowym – sprawy są w toku; 

 w 1 przypadku – uchybienia terminu do 
wniesienia odwołania od nakazu 
inspektora pracy – sprawa w toku; 

 w 1 przypadku - utworzenia służby BHP 
– sprawa w toku. 

Ponadto w roku 2012 Wojewódzki Sąd 
Administracyjny w Szczecinie rozpatrzył 
4 skargi wniesione przez pracodawców 
w 2011 roku. W 3 przypadkach skargi 
zostały oddalone, w 1 przypadku skargę 
odrzucono, w 1 przypadku sąd uchylił 
decyzję organu pierwszej i drugiej instancji. 
W 2012 r pracodawcy wnieśli 2 skargi 
kasacyjne do NSA. Naczelny Sąd 
Administracyjny w jednym przypadku 
skargę oddalił, druga sprawa jest w toku. 
Ponadto NSA rozpatrzył skargę kasacyjną 
wniesioną przez pracodawcę w roku 2011 – 
skarga została oddalona. 
 

W związku ze stwierdzeniem w toku 
kontroli innych naruszeń niż wymienione 
w art. 11 pkt 1-7 ustawy o Państwowej 
Inspekcji Pracy, kierowane były wystąpienia 
o usunięcie stwierdzonych 
nieprawidłowości. W 2012 r. inspektorzy 
pracy skierowali do pracodawców łącznie 
2723 wystąpienia, zawierające 14 490 
wniosków i zaleceń. Najliczniejszą grupę 
stanowiły wnioski dotyczące 
nieprawidłowości przy nawiązywaniu 
i rozwiązywaniu stosunku pracy (24,7%, 
w tym m.in. wnioski dotyczące 
nieprawidłowości w zawartych umowach 
o pracę, informowania pracowników na 
piśmie o ich prawach, nieprawidłowości 
w zakresie wystawiania i doręczania 
świadectw pracy oraz prowadzenia akt 
osobowych pracowników). Druga grupa 

wniosków dotyczyła czasu pracy (14,7%), 
a trzecia pod względem liczebności - 
wypłaty wynagrodzeń i świadczeń ze 
stosunku pracy (11,5%). Ponadto 5,7% 
wniosków dotyczyło legalności zatrudnienia, 
w szczególności zgłaszania osób 
pracujących do ubezpieczenia społecznego 
i terminowego opłacania składek na 
Fundusz Pracy. 

W wyniku stwierdzonych 5465 
wykroczeń: skierowano do sądu 223 
wnioski o ukaranie (w tym 164 wnioski 
dotyczyły osób winnych wykroczeń przeciw 
prawom pracownika, a 59 wniosków 
dotyczyło osób zarejestrowanych jako 
bezrobotne i jednocześnie świadczących 
pracę), 705 osób ukarano mandatami na 
łączną kwotę 806 900 zł, a w stosunku do 
925 osób zastosowano środki 
wychowawcze. Środki wychowawcze 
charakteryzują się niską represyjnością, 
w związku z czym stosowane są wobec 
sprawców mniej istotnych wykroczeń, 
których stopień winy jest niski lub którzy 
natychmiast usuwają stwierdzone 
naruszenia. Środki wychowawcze są 
również stosowane w przypadku 
prowadzenia u pracodawcy pierwszej 
kontroli, o ile w jej trakcie inspektor pracy 
nie stwierdzi rażących naruszeń prawa 
pracy, w tym bezpośrednich zagrożeń dla 
zdrowia i życia pracowników i innych osób. 

Na dzień 31.12.2012 r. sądy wydały: 
1 postanowienie o odmowie wszczęcia 
postępowania; 20 zarządzeń o zwrocie 
wniosku do uzupełnienia; 153 wyroki 
nakazowe, w tym: 4 nagany, 1 uznanie 
winnym i odstąpienie od wymierzenia kary 
oraz 148 grzywien na łączną kwotę 298 870 
złotych. W 23 sprawach zapadły wyroki 
nakładające 22 grzywny na łączną kwotę 
32100 zł. oraz 1 przypadku odstąpiono od 
wymierzenia kary. Ponadto w roku 2012 
sądy rozstrzygnęły wnioski o ukaranie 
kierowane w roku 2011. W 1 przypadku 
umorzono postępowanie, w 4 przypadkach 
zwrócono wnioski do uzupełnienia, wydano 
19 wyroków nakazowych o wymierzeniu kar 
grzywny w łącznej wysokości 92 210 zł. 
W 32 sprawach wydano wyroki, w tym 
orzeczono: 3 nagany, 21 kar grzywny na 
łączną kwotę 40 020 zł., a w 8 przypadkach 
wydano wyroki uniewinniające. 
Do najczęściej popełnianych przez 
pracodawców wykroczeń w roku 2012 
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należały: niewłaściwe przygotowanie 
pracowników do pracy (21,7%); zagrożenia 
na stanowiskach i w procesach pracy 
(12,3%); niewypłacenie wynagrodzeń 
i świadczeń (12,3%); nielegalne 
zatrudnienie (9,9%) naruszenie przepisów 
o czasie pracy (8,9%), niewłaściwa 
eksploatacja maszyn i urządzeń (8,1%). 

Źródłem popełnionych wykroczeń były 
nieznajomość lub lekceważenie przepisów 
prawa przez pracodawców i pracowników 
nadzoru, a także ograniczanie kosztów 
pracy.  

W roku 2012 r. skierowano do 
prokuratury 49 zawiadomień o podejrzeniu 
popełnienia przestępstwa. Zachowania, 
których dotyczyły zawiadomienia 
wyczerpywały znamiona określone 
w następujących przepisach: 
 art. 218 § 1 KK (złośliwie lub uporczywie 

naruszanie praw pracownika) – 3; 
 art. 218 § 3 KK (niewypłacenie 

wynagrodzenia lub świadczenia ze 
stosunku pracy – 3; 

 art. 219 KK (naruszenie przepisów 
prawa o ubezpieczeniach społecznych)- 
12 zawiadomień; 

 art. 220 § 1 KK (niedopełnienie 
obowiązków BHP) – 1; 

 art. 160 KK (narażenie pracownika na 
bezpośrednie niebezpieczeństwo 
ciężkiego uszczerbku na zdrowiu) – 1; 

 art. 225 § 2 KK (udaremnianie lub 
utrudnianie wykonania czynności 
służbowej) – 21; 

 art. 270 KK (wypełnienie blankietu 
opatrzonego cudzym podpisem, 
niezgodnie z wolą podpisanego i na 
jego szkodę, albo używanie takiego 
dokumentu) – 7 zawiadomień; 

 art. 271 KK (poświadczenie nieprawdy, 
co do okoliczności mającej znaczenie 
prawne przez osobę uprawnioną do 
wystawiania dokumentu) – 3; 

 inne – 5 zawiadomień.  
 
W 26 przypadkach, w wyniku 
zawiadomienia przez inspektorów pracy 
o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, 
zostało wszczęte postępowanie 
przygotowawcze, a w 7 odmówiono 
wszczęcia postępowania, w tym 
w 5 przypadkach odmowa dotyczyła 
utrudniania czynności służbowych (art., 225 

Kk). W 15 przypadkach umorzono wszczęte 
postępowanie, z powodu: w 13 
przypadkach uznania przez Prokuratora, że 
zachowanie osoby wskazanej 
w zawiadomieniu nie zawiera znamion 
czynu zabronionego (art. 17 § 1 pkt 2 Kpk), 
a w 1 przypadku brak jest dostatecznego 
uzasadnienia (art. 17 §1 pkt 1 Kpk). 
W 1 przypadku Prokurator uznał, że 
społeczna szkodliwość czynu jest znikoma 
(art. 17 § 1 pkt 3 Kpk). W 13 przypadkach 
inspektorzy pracy występowali o doręczenie 
uzasadnienia postanowienia, na podstawie 
art. 325e §1a Kpk. 
Na postanowienia prokuratorów wniesiono 
do sądów 2 zażalenia. W jednym przypadku 
Sąd uwzględnił zażalenie na postanowienie 
o odmowie wszczęcia dochodzenia, uchylił 
zaskarżone postanowienie i przekazał 
sprawę do ponownego rozpoznania przez 
Prokuratora. W wyniku ponownego 
rozpoznania postępowanie zostało 
umorzone. W drugim przypadku Sąd wydał 
postanowienie o pozostawieniu bez 
rozpoznania zażalenia inspektora pracy na 
postanowienie Prokuratora o umorzeniu 
dochodzenia. Inspektor pracy wniósł 
zażalenie na postanowienie Sądu, Sąd 
utrzymał w mocy postanowienie.  

W roku 2012 prokuratorzy wnieśli: 1 akt 
oskarżenia oraz 3 wnioski o warunkowe 
umorzenie dochodzenia w sprawach 
z zawiadomień złożonych przez 
inspektorów pracy. W 2 przypadkach sądy 
wydały orzeczenie zgodnie z wnioskiem, 
1 sprawa jest w toku. 

W ramach bieżącej współpracy, 
inspektorzy OIP Szczecin występowali 
w prowadzonych przez organy ścigania 
postępowaniach zarówno w charakterze 
świadków, jak i biegłych. 

W celu doskonalenia metod i form 
współdziałania we wrześniu 2012 r. odbyło 
się w siedzibie Prokuratury Apelacyjnej 
w Szczecinie wspólne szkolenie dla 
inspektorów pracy i prokuratorów. Ponadto 
kierownictwo Inspektoratu odbywało 
spotkania z przedstawicielami prokuratur: 
rejonowych, okręgowych i Prokura-
tury   Apelacyjnej, służące wymianie 
doświadczeń oraz wyjaśnieniu 
pojawiających się w praktyce problemów. 

W roku 2012 wniesiono 1 powództwo 
o ustalenie istnienia stosunku pracy, na 
rzecz 1 osoby. Ponadto skierowano do 
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pracodawców 188 wniosków 
w wystąpieniach o przekwalifikowanie 
umów cywilno-prawnych w umowy o pracę. 
Wnioski dotyczyły 564 pracowników. 
Pracodawcy wykonali zalecenia dotyczące 
223 pracowników. 

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. Zgodnie, bowiem z art. 22 Kp, przez 
nawiązanie stosunku pracy pracownik 
zobowiązuje się do wykonywania pracy 
określonego rodzaju na rzecz pracodawcy 
i pod jego kierownictwem oraz w miejscu 
i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, 
a pracodawca - do zatrudniania pracownika 
za wynagrodzeniem. Świadczenie pracy 
w takich warunkach jest zatrudnieniem na 
podstawie stosunku pracy, bez względu na 
nazwę zawartej przez strony umowy.  
Istnieniu tego zjawiska sprzyja często 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.  
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 dzieło były szczególnie 
akcentowane podczas kampanii „Poznaj 
swoje prawa w pracy”, skierowanej do 
pracobiorców oraz uczniów i studentów 
podejmujących zatrudnienie.  

W roku 2012 poradnictwo, zarówno 
prawne, jak i techniczne, prowadzone było, 
podobnie jak w latach ubiegłych, w siedzibie 
Okręgowego Inspektoratu Pracy 
w Szczecinie i w Oddziale OIP w Koszalinie 
(porady udzielane osobiście, telefonicznie, 
pisemnie – także drogą elektroniczną) oraz 
w wyznaczonych miejscowościach poza 
siedzibą Okręgowego Inspektoratu Pracy 
(w siedzibach Urzędów Miast i Gmin: 
w Pyrzycach, Goleniowie i 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 Podregionie 
NSZZ „Solidarność” w Świnoujściu a także 
w siedzibie Domu Kultury w Choszcznie), 
a także podczas organizowanych imprez 
targowych. Ponadto porady udzielane były 
na bieżąco w kontrolowanych przez 
inspektorów pracy zakładach pracy. 

Udzielono ogółem 17 888 porad, 
17 560 osobom, w tym pracownikom – 
70 %, pracodawcom i przedsiębiorcom – 
18 %. Porad udzielano także innym 
podmiotom, w tym: stronom umów cywilno-
prawnych, osobom ubiegającym się 
o zatrudnienie, służbom kadrowym, 
pracownikom nadzoru, przedstawicielom 
związków zawodowych, pracownikom 
służby BHP, społecznym inspektorom 
pracy, posłom i radnym oraz rolnikom. 
Wśród tematyki porad dominowały porady 
prawne – 16 292 (91 %), natomiast porad 
technicznych udzielono 1596. 
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Wykres 2. Tematyka porad prawnych. 
 
 

W 2012 r. do Okręgowego Inspektoratu 
Pracy w Szczecinie wpłynęły 82 wnioski 
i zgłoszenia do rejestru zakładowych 
układów zbiorowych pracy, w tym:  
 6 wniosków o rejestrację zakładowego 

układu zbiorowego pracy,  
 54 wnioski o rejestrację protokołów 

dodatkowych do układu, 
 22 wnioski o wpis do rejestru informacji 

dotyczących układów. 
Wnioski o wpis informacji dotyczyły 
w 3 przypadkach - wypowiedzenia układu, 
w 1 przypadku - rozwiązania układu, 
w 7 przypadkach – rozwiązania organizacji 
związkowej, w 1 przypadku - wstąpienia 
pracodawcy w prawa strony układu, 
w 5 przypadkach zawieszenia stosowania 
układu, w 4 - odstąpienia od stosowania 
układu, a w 1 – zmiany nazwy pracodawcy.  
Okręgowy Inspektor Pracy odmówił 
rozpatrzenia 3 wniosków o wpis informacji 
do rejestru, w tym 2 wniosków 
o zawieszeniu stosowania układu 
i 1 wniosku o wypowiedzeniu układu. 
Przyczyną odmowy było przedłożenie przez 
pracodawcę oświadczenia o wypowiedzeniu 
układu nieistniejącemu związkowi 
zawodowemu – brak drugiej strony 
uniemożliwia wypowiedzenie układu 
zbiorowego. W przypadku wniosków 
o częściowe zawieszenie stosowania 
układu przyczyną odmowy był wniosek 
o zawieszenie z mocą wsteczną. Natomiast 
porozumienie o zawieszeniu stosowania 
w całości lub w części układu może 
dotyczyć tylko skutków, które mają nastąpić 
w przyszłości, a nie zdarzeń prawnych i ich 

skutków (np. roszczeń pracowniczych), 
które już nastąpiły. 

W roku 2012 zarejestrowano ogółem: 
3 zakładowe układy zbiorowe pracy, 52 
protokoły dodatkowe do układu, 18 
informacji dotyczących układów. Natomiast 
odmówiono rejestracji 1 protokołu 
dodatkowego, gdyż został on zawarty przez 
nieuprawniony podmiot – związek 
zawodowy, który nie ma statusu strony 
układu. Strony nie wniosły odwołania do 
sądu pracy. 
W roku 2012 sąd wydał 2 postanowienia 
w sprawach z roku 2011, dotyczących 
odwołań od odmowy rejestracji układów 
zbiorowych pracy. Sąd oddalił odwołania 
wnioskodawców. 

Porady prawne z zakresu prawa 
układowego były udzielane telefonicznie 
oraz podczas spotkań z pracodawcami 
i przedstawicielami zakładowych organizacji 
związkowych. w siedzibie Okręgowego 
Inspektora Pracy w Szczecinie. Wiele 
wątpliwości i zapytań dotyczyło wymogów 
formalnych, jakie muszą spełniać wnioski 
o rejestrację układu, bądź protokołu 
dodatkowego, w tym wymaganych 
dokumentów, niezbędnych do 
zarejestrowania układu, protokołu. 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, 

384
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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 2012 r. wpłynęło 10 
zgłoszeń dotyczących sporów zbiorowych. 
Zgłoszenia sporów zbiorowych miały 
miejsce na skutek przedstawienia 
pracodawcom przez związki zawodowe 20 
żądań. Tylko 1 żądanie dotyczyło zakresu 
podmiotowego działania Inspekcji Pracy – 
czasu pracy pracowników. Pozostałe 
żądania dotyczyły zagadnień niezwiązanych 
z kompetencjami Urzędu, np: wzrostu płac, 
ustalenia systemu premii i nagród, czy 
dodatkowej opieki medycznej. W wyniku 
kontroli przeprowadzonej w 1 podmiocie 
wydano 3 wnioski w wystąpieniu, dotyczące 
problemów dotyczących sporu zbiorowego. 
Pracodawca poinformował o wykonaniu 
zaleceń. 

W 2012 r. do Okręgowego Inspektoratu 
Pracy w Szczecinie nie wpływały wnioski 
o wydanie zezwolenia na wykonywanie 
pracy lub innych zajęć zarobkowych przez 
dziecko, które nie ukończyło 16 roku życia. 

W roku 2012 wydano 10 orzeczeń 
o dopuszczeniu statku do eksploatacji oraz 
3 decyzje negatywne w tym zakresie. 

W 2012 r. skierowano 2 wnioski do ZUS 
o podwyższenie składki wypadkowej na 
ubezpieczenie społeczne o 100%, w myśl 
art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 
2002 r. o ubezpieczeniu społecznym 
z tytułu wypadków przy pracy i chorób 
zawodowych. 
Ze względu na fakt, iż składka może być 
podwyższona wyłącznie o 100%, w ocenie 
inspektorów pracy naruszenia przepisów 
o ochronie zdrowia i życia muszą mieć 
charakter szczególnie rażący. W obu 
przypadkach wnioski były uzasadnione 
utrzymującym się stanem zagrożenia życia 
i zdrowia pracowników oraz nie 
realizowaniem wydanych przez inspektorów 
pracy środków prawnych. 

 Współpraca z partnerami społecznymi 
oraz urzędami i instytucjami realizowana 
była poprzez wzajemne informowanie 
o nieprawidłowościach oraz prowadzenie 
czynności kontrolnych na wniosek 
organów/urzędów. W 168 przypadkach 
badano przestrzeganie przez pracodawców 
uprawnień związków zawodowych, 
przeprowadzono 13 kontroli na wniosek 
organizacji związkowych, a w 36 
przypadkach powiadomiono związki 
zawodowe o wynikach kontroli. Podczas 80 
kontroli sprawdzano przestrzeganie przez 
pracodawców przepisów o społecznej 
inspekcji pracy, w jednym przypadku 
zakładowy społeczny inspektor pracy 
uczestniczył w kontroli inspektora pracy, 
a w 6 przypadkach poinformowano ZSIP 
o wynikach kontroli. 
Kontrole prowadzono również na wniosek 
innych organów/urzędów, np: urzędów 
pracy – 12 kontroli, urzędów skarbowych –
27, Straży Granicznej – 3, Prokuratury – 3.  
Po zakończeniu kontroli informowano inne 
organy/urzędy o stwierdzonych 
nieprawidłowościach, zgodnie z ich 
kompetencjami, przesłano, np.: 16 pism do 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej, 95 pism 
do Urzędu Dozoru Technicznego, 6 pism do 
Państwowego Nadzoru Budowlanego, 
3 pisma do Państwowej Straży Pożarnej, 12 
pism do Wojewódzkiego Ośrodka 
Medycyny Pracy, 22 pisma do urzędów 
skarbowych, 75 pism do samorządów 
terytorialnych. 
 W roku 2012 w ramach współpracy 
z inspekcjami pracy działającymi w innych 
krajach Okręgowy Inspektorat Pracy 
w Szczecinie gościł inspektora pracy 
z Królestwa Danii oraz 4 przedstawicieli 
Francuskiej Inspekcji Pracy, odbywających 
staż zawodowy. Celem współpracy 
podejmowanej przez europejskie inspekcje 
pracy jest wymiana doświadczeń, 
zapoznanie się z kompetencjami poszcze-
gólnych Inspekcji oraz współdziałanie w 
zakresie Instytucji Łącznikowych. 
Przekazywanie w ramach Instytucji 
Łącznikowych informacji o podmiotach 
zatrudniających pracowników i wykonują-
cych pracę na terenie różnych krajów UE 
umożliwia nadzór nad przestrzeganiem 
przepisów prawa i eliminowanie 
przypadków łamania praw pracowniczych. 
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WYPADKI PRZY PRACY. 
 
 Według wstępnych danych Głównego 
Urzędu Statystycznego w województwie 
zachodniopomorskim w roku 2012 
w wypadkach przy pracy i wypadkach 
zrównanych z wypadkami przy pracy 
poszkodowane zostały 4004 osoby, co 
spowodowało łącznie 132 376 dni 
niezdolności do pracy. Śmierć poniosło 14 
osób a 16 uległo ciężkim obrażeniom 
ciała.  
Według klasyfikacji działów gospodarki 
narodowej PKD najwięcej wypadków 
wydarzyło się w: 

 przetwórstwie przemysłowym- 1502, 
 transporcie i gospodarce magazynowej - 

302, 
 opiece zdrowotnej i pomocy społecznej - 

267, 
 działalności w zakresie usług 

administrowania i działalności 
wspierającej - 240 

 edukacji - 233. 
 budownictwie - 221. 
Stan wypadkowości wg GUS w latach 

2009-2012 zestawiono w tabeli nr 1. 

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

przy pracy w latach 2009-2012 wg GUS. 
 

Poszkodowani Ogółem Śmiertelnie Ciężko 
2012 4004 14 16 
2011 4204 18 17 
2010 4135 20 25 
2009 4057 13 40 

 
 
 Z danych statystycznych GUS wynika, 
że w roku 2012 spadła liczba ogólna 
wypadków i nadal, sukcesywnie maleje 
liczba wypadków ciężkich i śmiertelnych. 
 Inspektorzy pracy Okręgowego 
Inspektoratu Pracy w Szczecinie badali na 
terenie województwa zachodniopomor-
skiego, 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 
PIP 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 2012 roku do Okręgowego 
Inspektoratu Pracy w Szczecinie wpłynęły 
153 zgłoszenia o wypadkach i zdarzeniach 
potencjalnie wypadkowych, w których 
poszkodowane zostały 174 osoby. 
W ogólnej liczbie zgłoszonych wypadków 
odnotowany został wzrost liczby wypadków 
śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych. Ocena 
skali wzrostu wypadkowości w tym zakresie 
należy zauważyć, że wzrost ten wynika, z 
większej liczby zgłoszonych tzw. nagłych 
przypadków medycznych- 14 (zawały 
mięśnia sercowego, udary) i wypadków 
komunikacyjnych 6. W roku 2011 tego typu 
przypadków zgłoszono odpowiednio 8 i 3.  
Zgłoszenia w roku 2012 dotyczyły: 
 39 wypadków śmiertelnych (27 w roku 

2011, 32 w 2010 r.), 
 62 wypadków ciężkich (55 w 2011 r., 61 

w 2010 r.), 
 20 wypadków zbiorowych (14 w 2011 r., 

21 w 2010 r.), 
 52 wypadków lekkich (w roku 2011- 54, 

w roku 2010 - 37). 
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Wykres 3. Liczba wypadków zgłoszonych do OIP w Szczecinie w latach 2010-2012. 
 
 
Informacje o zdarzeniach uzyskiwane 
były od: 
 pracodawców – 73, 
 policji – 63, 
 przez inspektorów pracy podczas 

kontroli – 6, 
 z innych źródeł – 4 (m.in. ze skarg), 
 masmediów- 4, 
 od prokuratury – 1, 
 zatrudnionego – 1, 
 

 Pracodawcy w 5 przypadkach nie 
dopełnili obowiązku niezwłocznego 
powiadomienia Okręgowego Inspektora 
Pracy w Szczecinie o zaistniałych 
wypadkach podlegających obowiązkowi 
zgłoszenia. W 7 przypadkach zgłoszenie 
wypadku nastąpiło w odległym terminie.  
Po wstępnym rozpoznaniu zdarzenia 
odstąpiono od badania 51 wypadków. 
Dotyczyło to: 
 18 zdarzeń ze skutkiem śmiertelnym. 

w tym: 13 tzw. nagłych przypadków 
medycznych (zawał serca, 
niewydolność krążeniowo-oddechowa), 
3 wypadków komunikacyjnych, jednego 
przypadku samobójstwa, jednego 
wypadku członka Rolniczej Spółdzielni 
Produkcyjnej ( przeprowadzono kontrolę 
profilaktyczną ), 

 7 wydarzeń ze skutkiem ciężkim, w tym: 
3 komunikacyjnych, 2 przedsiębiorców 
prowadzących działalność gospodarczą, 
1 nagłego przypadku medycznego, 1-go 
podczas świadczenia pracy w oparciu 
o zawartą umowę o dzieło- 
przeprowadzono kontrolę profilaktyczną,  

 26 wypadków lekkich powodujących 
drobne stłuczenia lub złamania, 

 7 wypadków zbiorowych: w tym 
5 wypadków drogowych, 2 spowodowa-
nych wybrykami chuligańskimi osób 
trzecich (pobicie Strażników Miejskich 
w trakcie interwencji, obrzucanie 
kamieniami pracowników Pogotowia 
Ratunkowego po przyjeździe na miejsce 
zgłoszenia) 

 

 Inspektorzy pracy Okręgowego 
Inspektoratu Pracy w Szczecinie w roku 
2012 zbadali 83 wypadki, w których 
poszkodowane zostały 94 osoby, w tym 
zbadano dwa wydarzenia potencjalnie 
wypadkowe. 
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Liczba wypadków zbadanych w roku 2012, 
w stosunku do lat ubiegłych zmniejszyła się. 
W roku 2011 zbadano 102 wypadki, którym 
uległo 115 poszkodowanych, a w roku 2010 

- 112 wypadków, którym uległo 125 
poszkodowanych. 
 

 
 

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

2010-2012. 
 
 
Pod względem liczby poszkodowanych 
w wypadkach zbadanych dominują 4 sekcje 
gospodarki tj.: budownictwo, przetwórstwo 
przemysłowe, rolnictwo i leśnictwo, 
transport i składowanie. 

W roku 2012 odnotowano wzrost liczby 
poszkodowanych w sekcji budownictwo 
(wcześniej w roku 2011 odnotowano 
wyraźny spadek liczby poszkodowanych 
w stosunku do roku 2010). 
 

 
Tabela 2. Poszkodowani w zbadanych wypadkach w latach 2010 - 2012, według sekcji 

gospodarki narodowej. 
 

 2010 2011 2012 

Budownictwo 41 29 36 
Przetwórstwo przemysłowe 35 30 17 
Rolnictwo i leśnictwo 7 13 14 
Transport i składowanie 9 13 10 
Zaopatrywanie w energię 4 1 4 
Handel i naprawy 14 10 4 
Ochrona zdrowia - 2 3 
Obsługa nieruchomości 2 2 0 
Pozostała działalność usługowa 1 1 1 
Administracja publiczna 2 5 2 
Edukacja 2 1 1 
Finanse i ubezpieczenia - - 2 
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 Niepokojący jest utrzymujący się wzrost 
wypadków i liczby poszkodowanych 
w sekcji rolnictwo i leśnictwo. 
Natomiast od trzech lat obserwuje się 
tendencję malejącą w sekcji przetwórstwo 

przemysłowe. Dotyczy to oczywiście 
wypadków ciężkich, śmiertelnych 
i zbiorowych. 
 

 

 
Wykres 5. Zestawienie poszkodowanych w wypadkach zbadanych w latach 2010-2012 

według działów gospodarki narodowej. 
 
 
 Analiza danych statystycznych 
wypadkowości w poszczególnych działach 
gospodarki narodowej, wykazuje znaczący 
wzrost liczby poszkodowanych w działach: 
roboty budowlane związane ze 
wznoszeniem budynków z 12 do 17, 

produkcji metalowych wyrobów gotowych 
z 4 do 7. Poza tym utrzymuje się 
stosunkowo wysoka ilość poszkodowanych 
w odniesieniu do roku 2010 w działach 
rybactwo oraz uprawy rolne, chów 
i hodowla zwierząt. 
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Od wielu lat nie zmienia się struktura 
przyczyn wypadków. 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 2012 stwierdzono w zbadanych 
wypadkach: 
 225 przyczyn organizacyjnych- 

(54,74 %), 
 142 przyczyny leżące po stronie ludzkiej 

(34,55 %), 
 44 przyczyn technicznych- (10,71 %). 

Wśród przyczyn organizacyjnych dominują: 
 niewłaściwa ogólna organizacja pracy - 

171 (41,61 %), 
 niewłaściwa organizacja stanowiska 

pracy- 29 (7,07 %). 
Wśród przyczyn ludzkich przeważa: 
 niewłaściwe samowolne zachowanie się 

pracownika – 31 (7,54 %), 
 niewłaściwe posługiwanie się 

czynnikiem materialnym – 25 (6,08 %). 
Wśród przyczyn technicznych: 
 wady konstrukcyjne lub niewłaściwe 

rozwiązania techniczne i ergonomiczne 
czynnika materialnego – 30 (7,3 %), 

 niewłaściwe wykonanie czynnika 
materialnego – 11 (2,68 %). 

 

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

2010-2012. 
 
Z analizy wydarzeń będących odchyleniem 
od stanu normalnego wynika, że najczęściej 
do wypadków dochodziło w wyniku: 
 upadku osób z wysokości - 19 (20 %), 
 ześlizgnięcia się, upadku, uderzenia 

poszkodowanego przez spadający 
czynnik materialny z góry - 10 
(10,53 %), 

 obecności poszkodowanego w strefie 
zagrożenia – 10 (10,53 %),  

 uszkodzenia, rozerwania tworzącego 
odłamki – 5 ( 5,26 %), 

 pożaru, zapłonu – 4 (4,21 %), 
 uszkodzenia materiału na szwie, 

łączeniu – 4 (4,21 %), 

 utraty kontroli nad maszyną – 3 (3,16 %) 
 utraty kontroli na środkami transportu  

– 3 (3,16 %), 
 pochwycenia, odrzucenia osoby  

– 3 (3,16 %). 
Upadki osób z wysokości w roku 2012 to 
w większości jak w latach ubiegłych 
wypadki w budownictwie - 14 
tj. 73,68 % ogółu upadków z wysokości. 
 W roku 2012 inspektorzy pracy 
przeprowadzili 83 kontrole dotyczące 
ustalania okoliczności i przyczyn wypadków 
osób ubezpieczonych. Kontrole 
przeprowadzono w 83 zakładach pracy. 
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 Ponadto inspektorzy pracy 
przeprowadzili 34 kontrole związane 
z ustalaniem okoliczności i przyczyn 
wypadków 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 nie zatrudniających 
poszkodowanych. 
 W wyniku czynności kontrolnych 
dotyczących badania wypadków przy pracy 
oraz innych wypadków i zdarzeń, w roku 
2012 wydano następujące środki prawne: 
 99 nakazów pisemnych, 
 482 decyzje nakazowe, 
  3 decyzje wstrzymania prac, 
  9 decyzji wstrzymania eksploatacji 

maszyn i urządzeń, 
  3 decyzje skierowania 3 pracowników 

do innych prac, 
Skierowano do pracodawców łącznie: 
 101 wystąpień, zawierających 799 

wniosków i zaleceń. 
Wydane przez inspektorów pracy decyzje 
nakazowe dotyczyły głównie: 
 bezpieczeństwa pracy w realizowanych 

procesach technologicznych i na 
stanowiskach pracy – 26,6% decyzji, 

 doprowadzenia do właściwego stanu 
technicznego użytkowanych maszyn 
i urządzeń – 20,2%; 

 wyeliminowania zagrożeń związanych 
z przygotowaniem pracowników do 
pracy – 19,2% decyzji; 

 uregulowania nieprawidłowości 
w zakresie oceny ryzyka zawodowego – 
14,9%; 

 eksploatacji urządzeń i instalacji 
energetycznych – 7,5%. 

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

i higieny pracy w szczególności 
identyfikacji zagrożeń, oceny ryzyka 
zawodowego i postępowania 
powypadkowego – 29,0% wydanych 
wniosków,  

 przygotowania pracowników do pracy – 
23,5%, 

 organizacji procesów pracy i procesów 
technologicznych – 20,8%, 

 eksploatacji maszyn i urządzeń 
technicznych – 9,8% 

 eksploatacji urządzeń i instalacji 
energetycznych – 6,7% 

 czynników szkodliwych i uciążliwych 
oraz środków ochrony indywidualnej – 
2,7%, 

 transportu wewnątrzzakładowego – 
2,7%. 

Po zakończeniu czynności kontrolnych, 
inspektorzy pracy skierowali do sądu 
wnioski o ukaranie 4 osób. Sądy orzekły 
kary grzywny w łącznej wysokości 6000 zł. 
 Pracodawców i pracowników nadzoru, 
którzy swoim działaniem lub zaniechaniem 
doprowadzili w skutkach do wypadków przy 
pracy ukarano nakładając 61 mandatów na 
łączną kwotę 81 400 zł. 
 W roku 2012 inspektorzy pracy 
w wyniku przeprowadzonych kontroli 
dotyczących wypadków przy pracy 
skierowali do Prokuratury 3 doniesienia 
o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. 
 Inspektorzy pracy prowadzący 
czynności kontrolne w związku 
z zaistniałymi wypadkami w 6 przypadkach 
powiadamiali o stwierdzonych 
nieprawidłowościach Urząd Dozoru 
Technicznego, w 2 Państwowy Nadzór 
Budowlany i w jednym przypadku Urząd 
Transportu Kolejowego. 
 Podczas kontroli inspektorzy pracy 
udzielili 88 porad prawnych oraz 188 porad 
z zakresu technicznego bezpieczeństwa 
pracy. 
Dodatkowo w siedzibie OIP w Szczecinie 
udzielono 356 porad dotyczących 
wypadków przy pracy w tym: 340 porad 
telefonicznych i 16 pisemnych, przy czym 
część pism została rozpatrzona w trybie 
badania skarg przez inspektorów pracy. 
 Ponadto Okręgowy Inspektorat Pracy 
w Szczecinie w roku 2012 podjął szereg 
działań prewencyjnych skierowanych do 
pracodawców różnych branż 
a w szczególności do pracodawców branż 
charakteryzujących się wysokim 
wskaźnikiem wypadkowości. 
Między innymi w ramach kampanii 
prewencyjnej „Czas pracy a wypadki 
drogowe” zorganizowano szkolenie dla 
pracodawców zrzeszonych w związkach 
pracodawców transportu drogowego oraz 
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dla społecznych inspektorów pracy z branży 
transportowej, których celem było 
zapobieganie wypadkom komunikacyjnym 
spowodowanym naruszaniem przepisów 
o czasie pracy i złym stanem 
psychofizycznym pracownika. Omawiano 
tematykę czynników psychospołecznych 
w pracy kierowców. 
Zorganizowano szereg konkursów 
promujących pożądane postawy w zakresie 
ochrony pracy, w których uczestniczyły 
dzieci i młodzież, społeczni inspektorzy 
pracy, gospodarstwa rolne, świetlice 
wiejskie. W ramach spotkań 
z pracodawcami, przedsiębiorcami, 
pracownikami i młodzieżą omawiano 
najczęściej występujące okoliczności 
i przyczyny wypadków przy pracy. 
 W aspekcie reakcji na wzrost stanu 
wzrostu wypadkowości w leśnictwie, OIP 
w Szczecinie wspólnie z Regionalną 
Dyrekcją Lasów Państwowych w Szczecinie 
zorganizował konkurs „BHP w praktyce dla 
zakładów usług leśnych”. W konkursie 
uczestniczyli pracodawcy świadczący usługi 
z zakresu gospodarki leśnej dla 
nadleśnictw: Gryfice, Międzyzdroje, Resko. 
Przed rozpoczęciem konkursu dla 
wszystkich jego uczestników odbyły się 
prelekcje na temat zagrożeń chorobowych 
i wypadkowych.  
 Z okazji Dnia Bezpieczeństwa i Zdrowia 
w Pracy, wspólnie z Wojewódzką Stacją 
Sanitarno-Epidemiologiczną w Szczecinie 
zorganizowano w siedzibie Okręgowego 
Inspektoratu Pracy seminarium dla 
pracodawców i partnerów społecznych. Do 
udziału w seminarium zaproszono m.in. 
przedstawicieli zakładów, w których 
występują zagrożenia wypadkowe. 
W ramach seminarium omówiono stan 
wypadkowości w województwie 
zachodniopomorskim. Przedstawiciele 
dwóch dużych zakładów pracy 
województwa zachodniopomorskiego 
omówili w ramach dobrych praktyk działania 
podjęte na rzecz zagrożeń wypadkowych 
jakie wystąpiły u nich w realizowanych 
procesach pracy. 
Przedstawiciele Zakładów Chemicznych 
Police S.A. w Policach, omówili działania 
profilaktyczne podjęte dla ograniczenia 
ryzyka po wypadku przy pracy ze skutkiem 
ciężkim, jaki wydarzył się przy przenośniku 
taśmowym oraz wdrażany w zakładach 

program prewencyjny "Stop wypadkom", 
którego jednym z działań jest program firmy 
Du Pont "Zero wypadków". 
Przedstawiciel firmy Bridgestone Stargard 
Spółka z o.o. w Stargardzie Szczecińskim 
omówił działania profilaktyczne wdrożone 
po wypadku ze skutkiem ciężkim, jaki 
wydarzył się w układzie podającym surową 
mieszankę gumy do maszyny produkującej 
opony. Przedstawił również wdrożone 
w Spółce zasady zarządzania bezpieczeń-
stwem – system OSSA, a w szczególności 
jeden z elementów systemu zarządzania 
tzw. Tactical plan, służący do zbierania 
informacji od pracowników o komforcie 
pracy, awariach i potencjalnych zagroże-
niach, na podstawie których podejmowane 
są działania w celu poprawy warunków 
pracy i unikania zagrożeń wypadkowych. 
 W ramach prowadzonych działań 
informacyjno-prewencyjnych Okręgowy 
Inspektorat Pracy w Szczecinie przesłał 
pisma prewencyjne łącznie do 198 
pracodawców. Szczegóły dotyczące 
prowadzonej działalności prewencyjnej 
opisano w dziale dotyczącym prewencji. 
 Podczas przeprowadzanych kontroli 
inspektorzy pracy dokonywali analizy 
poprawności sporządzanych przez zespoły 
powypadkowe dokumentacji. Sprawdzili 
prawidłowość podejmowanych przez 
pracodawców działań profilaktycznych po 
zaistniałych zdarzeniach oraz poprawność 
aktualizacji oceny ryzyka zawodowego. 
Zakres kontroli obejmował: sposób badania 
przez zakładowe zespoły okoliczności 
i przyczyn zaistniałych zdarzeń, 
terminowość sporządzania dokumentacji 
powypadkowej oraz ustalania i wdrażania 
przez pracodawców wniosków 
profilaktycznych, a także rejestrowanie 
wypadków i przekazywanie kart 
statystycznych do WUS. 
Inspektorzy pracy przeprowadzili 133 
kontrole w zakresie przestrzegania 
przepisów rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 1.07.2009 r. w sprawie ustalania 
okoliczności i przyczyn wypadków przy 
pracy (Dz.U. nr 105 z 2009 r. poz. 870) 
u 131 pracodawców, zatrudniających 
łącznie 14 343 pracowników. 
 Kontrolą objęto dokumentacje 
powypadkowe za okres od 2010 – 2012 
roku. Inspektorzy pracy zbadali 458 
dokumentacji powypadkowych, w tym 30 
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dokumentacji ze zdarzeń nieuznanych za 
wypadki przy pracy. 
Nieprawidłowości stwierdzone przez 
inspektorów pracy dotyczyły: 
1. Niewłaściwego zgłaszania wypadków: 

 w 26 przypadkach w 21 zakładach – 
zgłoszenie wypadku przez 
poszkodowanego nastąpiło 
w odległym terminie; w roku 2011 
stwierdzono 47 takich przypadków 
w 16 zakładach; 

 w 27 przypadkach w 9 zakładach – 
wypadku przy pracy nie zgłosił 
przełożony osoby poszkodowanej, 
w roku ubiegłym stwierdzono 3 takie 
przypadki w 2 zakładach; 

 w 5 przypadkach w 5 zakładach – 
nie zawiadomiono właściwego 
inspektora pracy o wypadku, 
a w 7 przypadkach w 7 zakładach - 
powiadomiono inspektora pracy 
w odległym terminie, w roku 2011 
stwierdzono w 10 przypadkach w 10 
zakładach nie powiadomienie PIP 
o wypadku, a w 2 przypadkach 
w 2 zakładach uczyniono to 
w odległym terminie. 

2. Błędów popełnianych podczas ustalania 
okoliczności i przyczyn wypadku 
(w nawiasach, dla porównania podano 
dane z roku 2011): 
 w 90 (184) dokumentacjach w 59 

(56) zakładach, stwierdzono 
ustalenie tylko części przyczyn 
wypadków; 

 w 48 (80) dokumentacjach w 26 (21) 
zakładach, powołanie zespołu 
powypadkowego w niewłaściwym 
składzie; 

 w 78 (70) dokumentacjach w 36 (28) 
zakładach, ustalenie innych 
przyczyn wypadku niż wynikające 
z analizy inspektora pracy; 

 w 79 (48) dokumentacjach w 29 (16) 
zakładach, zaniechanie oględzin 
miejsca wypadku; 

 w 67 (48) przypadkach w 29 (31) 
zakładach, przystąpienie przez 
zespół do badania wypadku ze 
zwłoką; 

 w 90 (159) dokumentacjach w 39 
(35) zakładach, ustalenie środków 
i wniosków profilaktycznych 
nieadekwatnych do przyczyn 

wypadku, a w 42 (54) przypadkach 
w 15 (20) zakładach, w ogóle nie 
określono środków i wniosków 
profilaktycznych wynikających 
z oceny ryzyka zawodowego. 

3. Pozbawienia poszkodowanych prawa do 
świadczeń: 
 w 30 protokołach w 22 zakładach, 

nie uznano zdarzenia za wypadek 
przy pracy; 

 w 7 protokołach w 6 zakładach, 
wskazano bez uzasadnienia 
i wskazania dowodów, wyłączną 
winę poszkodowanego; 

 w 11 przypadkach 
u 6 pracodawców, nie zamieszczono 
uzasadnienia nie uznania 
wydarzenia za wypadek przy pracy.  

 Nieprawidłowości w zakresie 
sporządzania i przesyłania do WUS karty 
statystycznej dotyczącej wypadku 
stwierdzono w 18 zakładach dla 40 
dokumentacji powypadkowych. Uchybienia 
dotyczyły: 
 nie sporządzenia 31 kart w 12 

zakładach pracy; 
 nie przesłania do WUS 4 kart 

w 3 zakładach; 
 błędów w treści w 5 kartach 

statystycznych w 4 zakładach pracy. 
W wyniku przeprowadzonych kontroli 
inspektorzy pracy wydali 29 decyzji 
nakazowych. 
Wydane przez inspektorów pracy decyzje 
nakazowe dotyczyły najczęściej: 
 zaprowadzenia rejestru wypadków 

34,8% decyzji; 
 ustalenia okoliczności i przyczyn 

wypadku oraz sporządzenia właściwej 
dokumentacji – 20,79%; 

 nieprawidłowości dot. oceny ryzyka 
zawodowego –  10,3%; 

 instrukcji dotyczących realizowanych 
w zakładzie procesów technologicznych 
związanych z zagrożeniami 
wypadkowymi – 10,3%. 

Do pracodawców skierowano 136 
wystąpień, zawierających 342 wnioski 
dotyczące wyeliminowania nieprawidło-
wości w postępowaniu powypadkowym. 
Wnioski dotyczyły: 
1. nieprawidłowości przy ustalaniu przyczyn 

i okoliczności wypadków przy pracy – 
287 (83,9 %) w tym: 
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 innych nieprawidłowości przy 
przestrzeganiu przepisów prawa 
podczas ustalania przyczyn 
i okoliczności wypadków – 43,0%;  

 nieprzystąpienia niezwłocznie przez 
zespół powypadkowy do ustalania 
okoliczności i przyczyn wypadku –  
8,2%; 

 nieustalenia przyczyn, które dopro-
wadziły do wypadku – 7,6%; 

 ustalenia przyczyn nieadekwatnych 
do okoliczności wypadku przy pracy 
– 6,4%; 

 nieprawidłowego składu zespołu 
powypadkowego – 6,1%; 

 przedstawienia środków i wniosków 
profilaktycznych nieadekwatnych do 
przyczyn wypadku – 5,0%; 

 nieprzestrzegania terminów 
sporządzania i zatwierdzania 
protokołów powypadkowych – 4,7%; 

 niezastosowania przez pracodawcę 
wniosków i środków profilaktycznych 
– 2,9%; 

2. nieprawidłowości w zakresie rejestracji 
wypadków przy pracy – 19 (5,6 %); 

3. nieprawidłowości przy sporządzaniu 
i przesyłaniu do GUS karty statystycznej 
wypadku – 14 (4,1 %); 

4. nieprawidłowości przy powiadamianiu 
inspektora pracy o zaistniałym wypadku 
– 7 (2,0 %); 

5. nieprawidłowo sporządzonej oceny 
ryzyka zawodowego – 6 (1,8 %). 

 
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 
8 123 

2 Sporządzono i przesłano do WUS karty 
statystyczne z wypadków 

10 21 

3 Sporządzono protokoły ustalenia 
okoliczności i przyczyn wypadku 

3 3 

4 Zobowiązano zespoły powypadkowe do 
niezwłocznego przystępowania do 
ustalania okoliczności i przyczyn wypadku 

17 20 

5 Zobowiązano zespoły powypadkowe do 
przedstawiania środków i wniosków 
profilaktycznych w celu wyeliminowania 
przyczyn wypadków 

5 9 

6 Zobowiązano zespoły powypadkowe do 
ustalania przyczyn adekwatnych do 
okoliczności wypadku 

16 20 

7 Pracodawcy zobowiązali się do 
powoływania zespołów powypadkowych 
w odpowiednim składzie 

12 15 

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

17 18 

9 Zastosowano wnioski profilaktyczne 
zaproponowane przez zespoły 
powypadkowe. 

7 10 

10 Zobowiązano pracodawców do 
przestrzegania terminów zatwierdzania 
protokołów powypadkowych. 

11 11 

 



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OIP SZCZECIN W ROKU 2012 

- 30 - 

 W wyniku przeprowadzonych czynności 
kontrolnych, w związku z stwierdzonymi 
nieprawidłowościami inspektorzy pracy, 
nałożyli 8 mandatów na kwotę 10100 zł. 
a w dwóch przypadkach zastosowano 
środki oddziaływania wychowawczego. 
Łącznie w postępowaniu o wykroczenia 
przeciwko prawom pracownika postawiono 
sprawcom wykroczeń 10 zarzutów w tym 
m.in.: 
 4 dotyczące nie przystąpienie 

niezwłocznego przez zespół 
powypadkowy do ustalania przyczyn 
i okoliczności wypadku przy pracy lub 
nie sporządzenia protokołu 
powypadkowego, 

 2 dotyczące nie powiadomienia 
właściwego inspektora pracy o wypadku 
przy pracy, 

2 dotyczące nie wystąpienia do inspektora 
pracy o wyrażenie zgody na uruchomienie 
maszyny po zaistniałym wypadku. 
 W ramach działań informacyjno 
promocyjnych w 2012 roku Okręgowy 
Inspektorat Pracy w Szczecinie 
zorganizował 6 spotkań z pracownikami 
służby BHP w których wzięły udział łącznie 
143 osoby oraz 18 spotkań ze Społecznymi 
Inspektorami Pracy, w których wzięły udział 
łącznie 222 osoby. Na spotkaniach 
omawiano między innymi zagadnienia 
dotyczące ustalania okoliczności i przyczyn 
wypadków przy pracy oraz pracy zespołów 
powypadkowych. 
Na dzień 31.12.2012 r. pracodawcy 
wykonali łącznie 24 decyzje nakazowe 
(82,76 %,) oraz 220 wniosków (64,33 %.) 
zawartych w wystąpieniach. Wykonane 
decyzje nakazowe dotyczyły 794 
pracowników, a wykonane wnioski 304 
pracowników. Pracowników liczono tyle 
razy ile problem ich dotyczył. 
 
 
CHOROBY ZAWODOWE 
 
 Według danych Zachodniopomorskiego 
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego 
w Szczecinie w województwie 
zachodniopomorskim w roku 2012 
stwierdzono 91 chorób zawodowych. 
O 5 przypadków mniej chorób zawodowych 
niż w roku 2011, co stanowi 5,2 % spadek. 
Liczba chorób zawodowych sukcesywnie 
spada od roku 2009. Dla porównania w roku 

2011 stwierdzono 96 chorób zawodowych, 
w 2010 roku 147, a w 2009 roku 160 chorób 
zawodowych. 
 Do najczęściej stwierdzanych 
w województwie zachodniopomorskim 
w roku 2012 chorób zawodowych, podobnie 
jak w latach ubiegłych, należały choroby 
zakaźne lub pasożytnicze – 73 przypadki, tj. 
80% ogólnej liczby stwierdzonych chorób 
zawodowych. 
Kolejną pod względem zapadalności była 
choroba narządu słuchu – obustronny 
trwały ubytek słuchu typu ślimakowego lub 
czuciowo-nerwowego spowodowany 
hałasem wyrażony podwyższeniem progu 
słuchu o wielkości, co najmniej 45 dB 
w uchu lepiej słyszącym, obliczony, jako 
średnia arytmetyczna dla częstotliwości 
audiometrycznych 1,2 i 3 kHz (5 
przypadków, tj. 5,5%). 
W porównaniu do roku 2011 stwierdzono 
o 17 przypadków więcej zachorowań na 
choroby zakaźne lub pasożytnicze, tj. 
o 30%. Wśród chorób zakaźnych lub 
pasożytniczych, podobnie jak w latach 
ubiegłych, dominowała borelioza, 
stwierdzono 63 przypadki zachorowań, co 
stanowiło 86% ogółu stwierdzonych chorób 
zakaźnych lub pasożytniczych. 
Największą liczbę przypadków stwierdzono 
wśród pracowników usług leśnych – 51 
przypadków, co stanowi 69% ogólnej liczby 
stwierdzonych przypadków chorób 
zakaźnych lub pasożytniczych. Ponadto 
zaobserwowano, iż zwiększyła się liczba 
zachorowań na WZW typu C – w roku 2011 
– 2 przypadki, w roku 2012 – 4 przypadki. 
W roku 2012 zmniejszyła się również liczba 
stwierdzonych przypadków chorób narządu 
słuchu – obustronnego trwałego ubytku 
słuchu typu ślimakowego lub czuciowo-
nerwowego spowodowanego hałasem 
wyrażonym podwyższeniem progu słuchu 
o wielkości, co najmniej 45 dB w uchu lepiej 
słyszącym – z 13 przypadków w roku 2011 
do 5 w roku 2012. W 2012 roku na terenie 
województwa zachodniopomorskiego 
stwierdzono 1 przypadek choroby 
zawodowej powstałej w następstwie 
działania czynników występujących 
w środowisku pracy, uznanych za 
rakotwórcze u ludzi – międzybłoniak 
opłucnej powstały w wyniku narażenia na 
azbest. 
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PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW BHP 

PODCZAS USUWANIA WYROBÓW 

ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z OBIEKTÓW 
BUDOWLANYCH I PRZEMYSŁOWYCH. 
 
Celem 10 przeprowadzonych kontroli była 
ocena warunków pracy pracowników 
zajmujących się usuwaniem wyrobów 
zawierających azbest z obiektów 
budowlanych i przemysłowych. 7 firm nie 
było wcześniej kontrolowanych. 
W wyniku kontroli wydano: 
 5 nakazów pisemnych zawierających 64 

decyzje, z których wykonano ok. 71%; 
 38 decyzji ustnych wykonanych podczas 

trwania kontroli, w tym: 1 decyzja 

wstrzymania prac wykonywanych 
w warunkach zagrożenia życia 
i zdrowia, 4 decyzje skierowania do 
innych prac łącznie 7 pracowników 
z powodu: braku kwalifikacji do obsługi 
ładowarki oraz braku odpowiednich 
środków ochrony indywidualnej, 
zabezpieczających przed szkodliwym 
działaniem pyły azbestu; 

 10 wystąpień zawierających 46 
wniosków, z których wykonano ok. 58%; 
Na osoby winne popełnienia 16 

wykroczeń nałożono 5 mandatów karnych 
na kwotę 6000 zł, a w jednym przypadku 
zastosowano środek wychowawczy. 
 

 

 
 
Wykres 7. Najczęściej występujące nieprawidłowości przy usuwaniu odpadów 

zawierających azbest wg skontrolowanych podmiotów. 
 

W ocenie inspektorów pracy 
nieprawidłowości, występujące podczas 
demontażu materiałów zawierających 
azbest, wynikały z zaniedbań osób 
odpowiedzialnych za wykonanie prac. 
Największy wpływ na to miały: 
 niewłaściwe planowanie i przygotowanie 

do wykonywania prac, wynikające 
z braku wiedzy oraz braku 
profesjonalnego podejścia do zagrożeń; 

 powierzanie wykonywania pracy 
osobom zatrudnionym na podstawie 
umów cywilnoprawnych, o mniejszej 
wiedzy i doświadczeniu, dotyczyło to 1/3 
osób wykonujących pracę w narażeniu 
na azbest;  

 nieprawidłowe przygotowanie do 
wykonywania prac zatrudnionych osób 
poprzez np. brak odpowiednich środków 

ochrony indywidualnej 
zabezpieczających przed szkodliwym 
działaniem pyłu azbestu oraz środków 
ochrony zbiorowej, niezbędnych 
zwłaszcza podczas wykonywania prac 
na wysokości; 

 brak zainteresowania inwestorów - 
podmiotów zlecających pracę, mimo 
zagrożeń dla ludzi i środowiska, 
związanych z demontażem azbestu. 
Jest to szczególnie widoczne 
w przypadku powierzania prac 
związanych z demontażem azbestu 
przez zarządców budynków i lokali 
(komunalnych, spółdzielczych, wspólnot 
mieszkaniowych). 

 

5

6

4

5

4

5

2

6

3

4

3

4

0 1 2 3 4 5 6 7

Brak planu prac

Nieprawidłowo sporządzony plan prac

Oznakowanie terenu prac „Uwaga zagrożenie azbestem”

Niewłaściwe pakowanie i oznakowanie opakowanych odpadów
azbestowych

Ogrodzenie terenu prac

Zgłoszenie prac do PIP

2012

2011



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OIP SZCZECIN W ROKU 2012 

- 34 - 

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. 
 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 zakład aktywności zawodowej. 
 Przedmiotem kontroli było sprawdzenie 
przestrzegania przez pracodawców, 
przepisów 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) oraz 
realizacja przez pracodawców 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.  
 W roku 2012 przeprowadzono 143 
kontrole, u 122 pracodawców 
zatrudniających osoby niepełnosprawne, 
w tym m.in.: 
 12 kontroli w zakładach pracy 

chronionej i 9 kontroli w oddziałach 
ZPCH oraz 3 kontrole w zakładzie 
aktywności zawodowej;  

 3 kontrole w zakładach lub jednostkach 
organizacyjnych firm ubiegających się 
o status zakładu pracy chronionej; 

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

W roku 2012 przeprowadzono prawie 
o 50% więcej kontroli niż w roku 
poprzednim. Tak znaczny wzrost 
spowodowany był napływem większej liczby 
wniosków starostów o wydanie opinii 
w sprawie utworzonych na wolnym rynku 
pracy stanowisk dla osób 
niepełnosprawnych. 
 

 

 
 
Wykres 8. Udział procentowy skontrolowanych podmiotów zatrudniających osoby 

niepełnosprawne - zakłady ubiegające się o status i tworzące miejsca pracy dla 
osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy, w których stwierdzono 
nieprawidłowości. 
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Wykres 9. Udział procentowy skontrolowanych podmiotów zatrudniających osoby  

niepełnosprawne - zakłady pracy chronionej i zakłady aktywności zawodowej, 
w których stwierdzono nieprawidłowości. 

 
 
W roku 2012 wszystkie wnioski kierowane 
były w oparciu o art. 26 e ust. 5 ustawy 
o rehabilitacji. Jak z tego wynika 
pracodawcy nie byli zainteresowani 
zwrotem kosztów związanych 
z dostosowywaniem stanowisk pracy do 
potrzeb osób niepełnosprawnych, a raczej 
zwrotem kosztów związanych 
z wyposażeniem nowych stanowisk pracy. 

Na nowo tworzonych stanowiskach 
pracy zatrudniane były osoby 
niepełnosprawne, dla których przeważnie 
nie było wymagane dodatkowe 
przystosowanie w związku ze stopniem 
i rodzajem niepełnosprawności. 
Pracodawcy nie byli zainteresowani 
zatrudnianiem osób z niepełnosprawnością 
utrudniającą poruszanie się (posiadających 
np. schorzenia narządu ruchu, 
niewidomych). W takich przypadkach 
musieliby angażować środki w adaptację 
pomieszczeń i stanowisk pracy, czy nabycie 
urządzeń ułatwiających osobie 
niepełnosprawnej funkcjonowanie 
w zakładzie. 

 Na zbliżonym do roku poprzedniego 
poziomie stwierdzano w toku kontroli 
nieprawidłowości w zakresie technicznego 
bezpieczeństwa pracy. W dalszym ciągu 
powtarzają się uchybienia przede 
wszystkim dotyczące bieżącej eksploatacji 
budynków, pomieszczeń pracy i stanowisk 
pracy, ciągów komunikacyjnych, 
eksploatacji instalacji i urządzeń 
elektrycznych. Pracodawcy nie 
przestrzegają obowiązku systematycznego 
prowadzenia przeglądów instalacji 
elektrycznych, badań i pomiarów 
skuteczności ochrony przeciwporażeniowej 
oraz rezystancji izolacji urządzeń i instalacji 
elektrycznych. Nieprawidłowości dotyczą 
również bieżącego utrzymania 
i wyposażenia pomieszczeń higieniczno-
sanitarnych.  
W 7 przypadkach stwierdzono niewłaściwy 
stan maszyn i urządzeń technicznych na 
nowo tworzonych stanowiskach pracy. Były 
to maszyny nowe lub modernizowane. Ze 
względu na zagrożenia dla pracowników, 
wynikające z niewłaściwego stanu 
technicznego maszyn wydano opinie 
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negatywne, co skutkowało brakiem 
refundacji z funduszu PFRON na nowo 
tworzone stanowiska dla osób 
niepełnosprawnych.  
 W zakresie prawnej ochrony stosunku 
pracy stwierdzono zmniejszenie w stosunku 
do roku 2011 liczby zakładów, w których 
stwierdzono nieprawidłowości i to zarówno 
w zakładach pracy chronionej, jak i na 
wolnym rynku pracy. Powtarzają się 
nieprawidłowości w zakresie 
dokumentowaniu czasu pracy. Szczególnie 
widoczne jest to przy zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych przy dozorowaniu. 
Niejednokrotnie stwierdzono przypadki, że 
ewidencja czasu pracy dostępna 
u pracodawcy jest rozbieżna 
z dokumentacją prowadzoną w miejscu 
wykonywania pracy – dzienniki służb. 
Przeważnie z ewidencji wynika, że 
pracownik świadczy pracę w wymiarze 
zgodnym z normą, natomiast analiza 
zapisów w dziennikach służb wskazuje, że 
praca wykonywana jest ponad ustalone 
normy.  
Pracodawcy prowadzący zakłady pracy 
chronionej typu otwartego unikają 
zatrudniania pracowników na czas 
nieokreślony. Pracownicy przeważnie mają 
zawarte umowy na czas określony 
pokrywający się z długością zawartego 
przez pracodawcę kontraktu na 
świadczenie usług na rzecz konkretnego 
podmiotu. W sytuacji braku kontynuacji 
kontraktu nie przedłużają umów i rozstają 
się z pracownikami. Aby uniknąć 
zatrudnienia pracowników na czas 
nieokreślony pracownicy z upływem okresu 
trwania ostatniej umowy terminowej 
przenoszeni są do „siostrzanego” zakładu 
pracy chronionej i ponownie zatrudniani na 
umowę terminową. Osoby pracujące w tego 
typu zakładach nie mają możliwości 
stabilizacji w stosunku pracy.  
Przyczyny nieprawidłowości w ocenie 
inspektorów pracy wynikają: 
 ze świadomego nieprzestrzegania 

przepisów prawa, w szczególności 
nierespektowania dodatkowych 
uprawnień osób niepełnosprawnych 
w stosunku pracy; 

 dążenie do maksymalizacji zysku, 
często kosztem łamania przepisów 
dotyczących zatrudniania osób 
niepełnosprawnych i to zarówno 

w zakresie prawa pracy, jak 
i bezpieczeństwa;  

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

W wyniku działalności kontrolnej 
inspektorzy pracy wydali: 
 284 decyzje nakazowe pisemne, w tym 

151 bezpośrednio dotyczących osób 
niepełnosprawnych,  

 59 decyzji ustnych. 
 144 wnioski i zalecenia, w tym 73 

dotyczyły bezpośrednio osób 
niepełnosprawnych.  
W wyniku stwierdzenia rażącego 

naruszenia przepisów prawa pracy, w tym 
przepisów o bezpieczeństwie i higienie 
pracy, w jednym przypadku ukarano 
pracodawcę mandatem w wysokości 1.500 
złotych.  

Pracodawcy wykonali 75% wydanych 
decyzji nakazowych oraz 76% wniosków 
z wystąpień pokontrolnych. W wyniku 
realizacji wydanych przez inspektorów 
pracy decyzji nakazowych poprawiono 
warunki pracy i wyeliminowano 
nieprawidłowości w zakresie: 
 stanu technicznego obiektów 

i pomieszczeń pracy - 9 zakładów, 
 zaplecza higieniczno-sanitarnego - 

3 zakłady, 
 wentylacji i oświetlenia - 7 zakładów, 
 urządzeń i instalacji elektrycznych - 11 

zakładów, 
 maszyn i urządzeń - 7 zakładów, 
 przygotowania pracowników do pracy -

18 zakładów.  
W wyniku realizacji poleceń wskazanych 
w wystąpieniach pracodawcy poprawili 
warunki pracy i wyeliminowali 
nieprawidłowości w zakresie: 
 dotyczącym naruszenia czasu pracy - 

6 zakładów, 
 usunięcia uchybień dotyczących 

urlopów wypoczynkowych - 3 zakłady. 
 
 
ODSTĘPSTWA OD PRZEPISÓW 

TECHNICZNO-BUDOWLANYCH. 
 

Do Okręgowego Inspektoratu Pracy 
w Szczecinie wpłynęły 23 wnioski 
o odstępstwo od spełnienia przepisów 
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prawa, zobowiązujących do zapewnienia 
w pomieszczeniach pracy oświetlenia 
dziennego. Tylko w 4 przypadkach 
wyrażono zgodę na odstępstwo, 
a w 3 przypadkach wyrażono opinię 
negatywną. Natomiast w 16 przypadkach 
nie zostały spełnione przesłanki do 
prowadzenia postępowania. Dotyczyło to 
wniosków, z których wynikało, że 
oświetlenie dzienne będzie zapewnione, 
jednakże nie zostaną spełnione parametry 
ilościowe (niewłaściwy stosunek 
powierzchni okien do powierzchni podłogi) 
lub będzie to oświetlenie pośrednie. 
Dotyczyło to także sytuacji, w których 
wnioskodawca informował o braku 
możliwości zapewnienia oświetlenia 
dziennego w pomieszczeniach, które nie są 
pomieszczeniami produkcyjnymi lub nie są 
pomieszczeniami stałej pracy. 
Oświetlenie światłem dziennym jest jednym 
z najważniejszych czynników wpływających 
nie tylko na wydajność pracy, ale także na 
samopoczucie i zdrowie, zarówno fizyczne 
jak i psychiczne pracowników. Światło 
dzienne ma istotny wpływ na budowanie 
ogólnej odporności organizmu, regulację 
metabolizmu, skład krwi, gospodarkę 
wodną organizmu i inne. Dlatego też 
zapewnienie oświetlenia dziennego 
w pomieszczeniach pracy należy do 
obowiązku pracodawcy określonego w art. 
207 § 2 Kodeksu pracy, sprowadzającego 
się do zapewnienia bezpiecznych 
i higienicznych warunków pracy przy 
odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć 
nauki i techniki.  
 W roku 2012 wpłynęło 80 wniosków 
o wyrażenie zgody na usytuowanie 
pomieszczeń stałej pracy poniżej poziomu 
otaczającego terenu. W 47 przypadkach 
wydano zgodę, natomiast w 33 
przypadkach wyrażono opinię, że nie 
zostały spełnione przesłanki do 
prowadzenia postępowania, ponieważ 
wnioski nie dotyczyły pomieszczeń stałej 
pracy. Artykuł 213 Kodeksu pracy wskazuje, 
że pracodawca jest obowiązany zapewniać, 
aby budowa lub przebudowa obiektu 
budowlanego, w którym przewiduje się 
pomieszczenia pracy, była wykonywana na 
podstawie projektów uwzględniających 
wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Natomiast wymagania, dotyczące lokalizacji 
pomieszczeń dotyczą pomieszczeń stałej 

pracy, czyli takich, w których te same osoby 
wykonują pracę ponad 4 godziny na dobę. 
W roku 2012 nastąpiło zmniejszenie liczby 
wniosków kierowanych przez inwestorów 
o wyrażenie zgody na usytuowanie 
pomieszczeń stałej pracy poniżej 
otaczającego terenu. Dotyczyły głównie 
adaptowanych pomieszczeń piwnicznych 
przeznaczonych na cele handlowe 
i usługowe, w pomieszczeniach tych 
zapewniono oświetlenie dzienne oraz 
zachowano wymagania przepisów 
techniczno-budowlanych, w tym wentylację 
mechaniczna lub klimatyzację, co nie 
powodowało zagrożeń dla życia i zdrowia 
pracowników. 
 
 
ZAGROŻENIA O CHARAKTERZE 

PUBLICZNYM. 
 
 W roku 2012 w wyniku zgłoszeń 
telefonicznych i pisemnych, 
przeprowadzono 84 kontroli 
interwencyjnych w 82 podmiotach.  
Zgłoszenia dotyczy sytuacji stwarzających 
zagrożenie życia i zdrowia zarówno dla 
osób wykonujących pracę, jak i dla osób 
postronnych, np. przechodniów, 
uczestników dróg i mieszkańców osiedli, na 
terenie których wykonywane były różnego 
typu prace. 
Zgłaszane zagrożenia dotyczyły w 83 
przypadkach prowadzonych prac 
budowlano-rozbiórkowych.  
W wyniku przeprowadzonych kontroli 
wydano: 
 286 decyzji nakazowych; 
 209 decyzji ustnych; 
 43 decyzje wstrzymania prac ze 

względu na bezpośrednie zagrożenie 
życia i zdrowia;  

 58 decyzji wstrzymania eksploatacji 
maszyn i urządzeń;  

 19 decyzji skierowania 29 pracowników 
do innych prac; 

 191 wniosków i zaleceń. 
W stosunku do osób winnych zaniedbań 
zastosowano: 39 mandatów karnych na 
kwotę 44 900 zł za popełnienie 145 
wykroczeń, a także 26 środków 
wychowawczych za popełnienie 80 
wykroczeń. 
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Podjęte działania pokontrolne niewątpliwie 
przyczyniły się również do poprawy 
bezpieczeństwa osób postronnych, które 
mogły znaleźć się w obrębie prowadzonych 
prac. Dotyczyło to szczególnie: braku 
wydzielenia i oznakowania strefy 
niebezpiecznej (np. strefy możliwego 
upadku przedmiotów z góry), braku 

daszków ochronnych nad wejściami do 
posesji (zagrożenie upadkiem materiałów), 
braku zabezpieczenia balustradami 
wykopów i ich oświetlenia w porze nocnej, 
zrzucania przedmiotów z dachów budynków 
zamiast stosowania np. obudowanych 
zsypów dla demontowanych materiałów, itp. 
 

 

 
 
Wykres 10. Zagrożenia o charakterze publicznym stwierdzone podczas prowadzenia robót 

wg skontrolowanych podmiotów. 
 
 
PRZESTRZEGANIE UPRAWNIEŃ 

PRACOWNICZYCH ZWIĄZANYCH 
Z RODZICIELSTWEM. 
 
 Celem kontroli było dokonanie oceny 
przestrzegania przepisu z zakresu prawnej 
ochrony pracy oraz rozpoznanie obszarów, 
które wymagają zwiększonej uwagi ze 
strony PIP, jak również wdrożenie działań 
prewencyjnych. W okresie od 1 stycznia do 
31 grudnia 2012 r. inspektorzy pracy 
Okręgowego Inspektoratu Pracy 
w Szczecinie przeprowadzili łącznie 31 
kontroli dotyczących przestrzegania 
uprawnień pracowniczych związanych 
z rodzicielstwem. W kontrolowanych 
zakładach zatrudniano łącznie 5253 
pracowników, w tym 3195 kobiet. 
 Stwierdzone nieprawidłowości 
dotyczyły: braku lub nieprawidłowego 
wykazu prac wzbronionych kobietom 
w regulaminach pracy, zaniżania świadczeń 
pieniężnych związanych z ciążą, udzielania 
urlopów macierzyńskich, naruszania 
ochrony trwałości stosunku pracy w okresie 

ciąży, nieprzedłużania umów o pracę na 
czas określony do dnia porodu. 

Inspektorzy pracy wystosowali do 
pracodawców 26 wniosków 
w wystąpieniach. W jednym przypadku 
wszczęto postępowanie o wykroczenia 
przeciwko prawom pracownika. 
Pracodawca został ukarany mandatem 
w wysokości 2000 zł. 
 Wykonano 16 wniosków wystąpienia. 
W przypadku 8 wniosków nie upłynął termin 
obowiązku udzielenia pisemnej odpowiedzi 
o realizacji wniosków. Decyzja nakazowa 
została wykonana. 
Jeden pracodawca, potwierdził dalsze 
zatrudnienie pracownicy w ciąży, z którą 
wcześniej rozwiązał umowę o pracę. Jeden 
pracodawca wypłacił 1 pracownicy w ciąży 
wynagrodzenie chorobowe w wysokości 
6.644,22 zł.  
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PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW PRAWA 

PRACY DOTYCZĄCYCH ZATRUDNIANIA 

MŁODOCIANYCH. 
 
 Celem przeprowadzonych kontroli było 
sprawdzenie przestrzegania przepisów 
prawa pracy dotyczących zatrudniania 
młodocianych w celu przygotowania 
zawodowego oraz przestrzegania 
przepisów prawa pracy dotyczących 
zatrudniania młodocianych w innym celu, 
niż przygotowanie zawodowe. 
 Najczęściej stwierdzaną 
nieprawidłowością było nie udzielanie 
przedstawicielowi ustawowemu 
młodocianego informacji 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, brak świadectwa lekarskiego 
stwierdzającego, że praca danego rodzaju 
nie zagraża zdrowiu młodocianego, nie 
opracowanie wykazu stanowisk i prac 
dozwolonych pracownikom młodocianym 
w celu przygotowania zawodowego, brak 
lub nieterminowe przeprowadzanie 
wstępnych badań lekarskich pracowników 
młodocianych. 
 W wyniku przeprowadzonych kontroli, 
inspektorzy pracy wydali 34 nakazy 
zawierające 89 zarządzeń nakazowych oraz 
wystosowali 41 wystąpień zawierających 
206 wniosków. 
W związku ze stwierdzonymi naruszeniami 
prawa Inspektorzy Pracy ukarali 
7 pracodawców mandatami karnymi, na 
łączną kwotę 8300 zł. W stosunku do 15 
pracodawców zastosowano środki 
oddziaływania wychowawczego. W jednym 
przypadku skierowano wniosek do sądu 
o ukaranie. Sad wymierzył grzywnę 
w kwocie 3000 zł. 
 Z wydanych w wyniku kontroli 89 decyzji 
nakazowych z zakresu technicznego 
bezpieczeństwa pracy, wykonano 65 
decyzji. Zrealizowano również 137 
wniosków z 206 łącznie wydanych 
wniosków w wystąpieniach. 
W związku z realizacją nakazów i wystąpień 
inspektorów pracy pracodawcy poddali 
badaniom wstępnym i okresowym 16 
pracowników młodocianych, poddali 16 
pracowników młodocianych szkoleniom 

z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, 
zaprowadzili ewidencje czasu pracy dla 
9 pracowników młodocianych, opracowali 
program kształcenia zawodowego dla 17 
pracowników młodocianych. 
 
 
KONTROLE LEGALNOŚCI ZATRUDNIENIA 

I INNEJ PRACY ZAROBKOWEJ  
 
 Celem przeprowadzonych kontroli było 
przede wszystkim ustalenie stopnia 
przestrzegania przepisów z zakresu 
legalności zatrudnienia, a w szczególności 
ustalenie na jakiej podstawie świadczą 
pracę osoby wykonujące pracę 
w podmiotach kontrolowanych /umowy 
o pracę, umowy cywilnoprawne/, czy osoby 
zatrudnione zostały zgłoszone do 
ubezpieczenia społecznego, czy podmiot 
kontrolowany odprowadza składki na 
Fundusz Pracy oraz czy osoby zatrudnione 
pozostają zarejestrowane w Powiatowych 
Urzędach Pracy i tym samym posiadają 
status bezrobotnego. W 2012 r. 
przeprowadzono 1035 kontroli. 
 Kontrole wykazały, że do najczęściej 
stwierdzanych nieprawidłowości należało: 
podejmowanie zatrudnienia przez osoby 
posiadające status bezrobotnego, 
wyrejestrowywanie działalności, w toku 
trwania kontroli PIP, prowadzenie 
działalności gospodarczej bez wymaganego 
wpisu do rejestru i nie dokonywanie 
aktualizacji wpisów, zawieranie 
cywilnoprawnych umów /zlecenia, o dzieło/ 
w warunkach, w których powinna zostać 
zawarta umowa o pracę, podawanie 
w dokumentach płacowych nieprawdziwych 
danych w zakresie wysokości wypłacanego 
wynagrodzenia, nie opłacanie składek na 
Fundusz Pracy, zatrudnianie ludzi młodych 
/legalne zatrudnianie na czarno/, nie 
zgłaszanie do ubezpieczenia społecznego 
osób zatrudnionych oraz podejmowanie 
zatrudnienia przez osoby posiadające 
status bezrobotnego. 
 W 2012 roku inspektorzy pracy podczas 
prowadzonych czynności kontrolnych 
stwierdzili, że 220 osób świadczących 
pracę, pozostawało w rejestrze osób 
bezrobotnych, z czego 15 osób posiadało 
prawo do zasiłku. Natomiast 46 osób 
wyrejestrowało się z uchybieniem terminu. 
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W efekcie przeprowadzonych kontroli 
przeciwko osobom, posiadającym status 
bezrobotnego, które podjęły zatrudnienie 
i nie wyrejestrowały się z powiatowych 
urzędów pracy kierowane były wnioski 
o ukaranie – w sumie skierowanych zostało 
58 wniosków o ukaranie. Sporadycznie 
stosowane były również postępowanie 
mandatowe /9 postępowań/. W stosunku do 
tych bezrobotnych, którzy nie posiadali 
prawa do zasiłku a pozostawali w rejestrze, 
czekając na decyzję pracodawcy 
w przedmiocie zawarcia umowy, 
inspektorzy pracy najczęściej stosowali 
środki oddziaływania wychowawczego – 
w sumie zastosowano 70 środków 
oddziaływania wychowawczego.  
W wyniku przeprowadzonych kontroli 
inspektorzy pracy wydali 754 zalecenia, 
skierowali 115 wniosków do sądów karnych, 
zastosowali 117 środków oddziaływania 
wychowawczego. Ponadto skierowali 49 
zawiadomień do Prokuratury o podejrzeniu 
popełnienia przestępstwa oraz 336 
powiadomień organów współdziałających 
o zakresie, tematyce lub wynikach 
przeprowadzanych kontroli. 
Największa ilość powiadomień /135/ zostało 
skierowano do Starostów – w związku ze 
stwierdzonym podjęciem zatrudnienia przez 
osoby pozostające w rejestrze 
bezrobotnych. Do Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych skierowano 86 powiadomień 
o stwierdzonych przez inspektorów pracy 
naruszeniach przepisów dotyczących 
ubezpieczeń społecznych. Inspektorzy 
pracy skierowali 10 zawiadomień do 
Prokuratury. 
 W efekcie przeprowadzonych kontroli 
przeciwko osobom, posiadającym status 
bezrobotnego, które podjęły zatrudnienie 
i nie wyrejestrowały się z Powiatowych 
Urzędów Pracy kierowane były wnioski 
o ukaranie – w sumie skierowanych zostało 
58 wniosków o ukaranie. Sporadycznie 
stosowane było również postępowanie 
mandatowe /9 postępowań/. W stosunku do 
tych bezrobotnych, którzy nie posiadali 
prawa do zasiłku a pozostawali w rejestrze, 
czekając na decyzję pracodawcy 
w przedmiocie zawarcia umowy, 
inspektorzy pracy najczęściej stosowali 
środki oddziaływania wychowawczego – 
w sumie zastosowano 70 środków 
oddziaływania wychowawczego. 

W wyniku przeprowadzonych kontroli 
zalegalizowane zostały /już w trakcie 
prowadzonych działań kontrolnych 376 
osób, w tym 68 osobom potwierdzone 
zostały warunki zawartych umów o pracę na 
piśmie, z 73 osobom przekształcono 
istniejące umowy cywilnoprawne w stosunki 
pracy a 254 osoby /w tym wykonujące inną 
pracę zarobkową/ zostały zgłoszone do 
ubezpieczenia społecznego. 
W wyniku przeprowadzonych kontroli 
inspektorzy pracy niejednokrotnie 
stwierdzali naruszenie obowiązujących 
przepisów prawa w zakresie opłacania 
składek na FP. W trakcie prowadzonych 
kontroli pracodawcy /przedsiębiorcy/ 
dokonali wpłat składek na FP w wysokości 
215357 zł. Nadto inspektorzy pracy 
przyczynili się do opłacenia składek na 
ubezpieczenia społeczne w łącznej kwocie 
103362 zł. 
 
 
KONTROLE LEGALNOŚCI ZATRUDNIENIA 

CUDZOZIEMCÓW 
 
 Celem kontroli było sprawdzenie 
przestrzegania przez pracodawców 
i cudzoziemców przepisów regulujących 
zasady ich zatrudniania.  
 Do najczęściej stwierdzanych 
nieprawidłowości należały: nie zawarcie 
umowy o prace lub umowy cywilnoprawnej, 
nie zgłoszenie do ubezpieczenia 
społecznego oraz nie opłacenie składek na 
Fundusz Pracy. 
 Mając na uwadze wykroczenia 
popełniane przez cudzoziemców, 
w 3 przypadkach nieprawidłowości 
uregulowane zostały mandatami karnymi, 
natomiast w odniesieniu do 4 wykroczeń, 
zostały one uregulowane środkami 
oddziaływania wychowawczego. 
Wykroczenia wymagające rozstrzygnięcia 
na drodze sądowej były natomiast 
powodem skierowania 13 wniosków 
o ukaranie do sądów karnych, gdzie jako 
obwinionych wskazano 5 Duńczyków, 
1 Irakijczyka, 2 Holendrów, 3 Niemców, 
1 Chińczyka oraz 1 Norwega. 
W 7 przypadkach, ze względu na to, że 
cudzoziemcy odpowiedzialni za stwierdzane 
w trakcie kontroli nieprawidłowości nie 
podawali adresu stałego miejsca 
zamieszkania, wykroczenia były 
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regulowane mandatami gotówkowymi, przy 
wykroczeniach możliwych do uregulowania 
w tej formie. Wobec 28 cudzoziemców 
stosowano środki oddziaływania 
wychowawczego. 
 W wyniku zastosowanych środków 
prawnych skierowane wnioski o ukaranie 
w sprawach o wykroczenia zakończyły się 
skazaniem jednej osoby na karę 3000 zł. 
W przypadku dwóch kontroli prowadzonych 
wspólnie z funkcjonariuszami Straży 
Granicznej lub po zawiadomieniu przez nich 
o stwierdzonych nieprawidłowościach, 
wnioski przez nich skierowane do sądów 
zakończyły się wymierzeniem grzywien 
w kwocie 3000 zł. Natomiast w stosunku do 
cudzoziemców, którzy byli karani za 
wykroczenia z zakresu przepisów prawa 
pracy, w 8 na 13 wniosków o ukaranie, 
skierowanych do sądów karnych, zapadły 
wyroki skazujące.  
 
 
PRZESTRZEGANIE PRZEZ AGENCJE 

ZATRUDNIENIA PRZEPISÓW USTAWY 

O PROMOCJI ZATRUDNIENIA 

I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY. 
 
 Celem przeprowadzonych kontroli było 
przede wszystkim ustalenie stopnia 
przestrzegania przepisów ustawy 
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy przez podmioty posiadające status 
agencji zatrudnienia, a w szczególności 
dokonanie ustaleń w zakresie: posiadania 
przez podmioty kontrolowane wymaganego 
certyfikatu, potwierdzającego dokonanie 
wpisu do rejestru prowadzonego przez 
Marszałka Województwa, spełnienia 
wymogów w zakresie warunków lokalowych 
i wyposażenia technicznego, spełniania 
wymogów w zakresie kwalifikacji personelu 
obsługującego osoby korzystające z usług 
agencji zatrudnienia, przestrzegania zakazu 
pobierania opłat, innych niż dozwolone 
ustawą i spełniania wymagań dotyczących 
kierowania osób do pracy za granicą 
u pracodawców zagranicznych za 
pośrednictwem agencji zatrudnienia. 
 Do najistotniejszych nieprawidłowości 
stwierdzonych w kontrolowanych agencjach 
należało w szczególności: prowadzenie 
działalności w zakresie agencji zatrudnienia 
bez wymaganego w tym zakresie wpisu do 

rejestru prowadzonego przez Marszałka 
Województwa, nie spełnianie wymagań 
w zakresie przestrzegania przez agencje 
zatrudnienia zakazu dyskryminacji osób /dla 
których agencja poszukuje zatrudnienia/, ze 
względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, 
rasę, religię, pochodzenie etniczne, 
narodowość, orientację seksualną itd. I nie 
przestrzeganie wymagań dotyczących 
kierowania obywateli polskich do pracy za 
granicą - w szczególności zawieranie 
z osobą kierowaną umowy o treści 
niezgodnej z obowiązującymi przepisami – 
nieprawidłowość dotyczyła 208 osób 
skierowanych do pracy poza granicami 
kraju. 
 W wyniku przeprowadzonych kontroli 
w 15 agencjach zatrudnienia wydanych 
zostało 12 wystąpień zawierających 
w sumie 25 wniosków.  
Skierowany został jeden wniosek 
o ukaranie z zarzutem prowadzenia agencji 
zatrudnienia bez wymaganego w tym 
zakresie certyfikatu. Do końca grudnia 
2012 r. wydany został wyrok przez Sąd 
Karny, nie jest prawomocny. W stosunku do 
trzech przedsiębiorców, z uwagi na 
okoliczności łagodzące zastosowano środki 
oddziaływania wychowawczego. 
 Z treści udzielonych przez kontrolowane 
agencje odpowiedzi wynika, że 22 wnioski 
zostały przez agencje zatrudnienia 
wykonane. 
Z informacji przekazanych przez Marszałka 
Województwa Zachodniopomorskiego 
wynika, że w wyniku przeprowadzonych 
kontroli 2 podmioty złożyły wnioski o wpis 
do rejestru agencji zatrudnienia i uzyskały 
certyfikat. 
 
 
KONTROLE W PASIE NADMORSKIM –

SEZON LETNI. 
 
 W okresie od 01.06.2012 roku do 
31.08.2012 roku przeprowadzono 241 
kontroli w 241 podmiotach, prowadzących 
działalność sezonową w miejscowościach 
nadmorskich województwa 
zachodniopomorskiego.  
Celem działań kontrolnych było 
w szczególności: ustalenie stopnia 
przestrzegania przepisów z zakresu 
prawnej ochrony pracy i legalności 
zatrudnienia oraz podstawowych zagadnień 



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OIP SZCZECIN W ROKU 2012 

- 42 - 

z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy 
w podmiotach, które prowadzą działalność 
sezonową w pasie nadmorskim.  
Kontroli poddano ponad 140 punktów 
gastronomicznych, w tym smażalnie, 
lodziarnie, bary, restauracje itp.; ponad 40 
ośrodków wypoczynkowych w tym 
pensjonaty i hotele, a także punkty rozrywki 
typu wesołe miasteczka, czy place zabaw 
oraz inne podmioty, które w sezonie letnim 
prowadzą działalność w miejscowościach 
nadmorskich.  
Kontrolami objęto 1765 osób, z których 894 
osoby, wykonywały inną pracę zarobkową 
na podstawie zawartych umów 
cywilnoprawnych (głównie zlecenia). Wśród 
zatrudnionych na podstawie umów zlecenia, 
367 osób stanowili młodociani, tj. osoby 
w wieku 16-18 lat oraz ludzie młodzi, którzy 
nie ukończyli jeszcze 26 roku życia.  
 
W wyniku kontroli wydano: 
 523 decyzje pisemne, 
 54 decyzje ustne, 
 464 zalecenia i wnioski 

w wystąpieniach.  
Za stwierdzone wykroczenia przeciw 
prawom pracownika skierowano 
6 wniosków o ukaranie do sądu, 5 osób 
ukarano mandatami, w łącznej kwocie 
6200 zł. W 32 przypadkach za naruszenia 
mniejszej wagi, zastosowano środki 
oddziaływania wychowawczego. 
W toku prowadzonych czynności 
kontrolnych udzielono 162 porady prawne 
i 152 porady z zakresu bezpieczeństwa 
i higieny pracy. 

W wyniku kontroli w pasie nadmorskim 
poinformowano również organy 
współpracujące – o wynikach 
przeprowadzonych kontroli, w tym: 
w 3 przypadkach urzędy skarbowe 
i w 3 przypadkach ZUS. Skierowano 
ponadto 9 pism do starostów i prezydentów 
miast.  
Dwie kontrole przeprowadzone w tzw. 
„Wesołych Miasteczkach” w Mielnie, odbyły 
się wspólnie z funkcjonariuszami Straży 
Gminnej, Policji oraz pracownikami Urzędu 
Dozoru Technicznego.  

W wyniku czynności kontrolnych 
zalegalizowano pracę 28 osób w ten 
sposób, że: 

 5 zatrudnionym już w trakcie kontroli – 
potwierdzono warunki zatrudnienia na 
piśmie; 

 6 zatrudnionym przekwalifikowano 
umowy cywilnoprawne w umowy 
o pracę;  

 17 osób zgłoszono do ubezpieczenia 
społecznego. 

Ponadto, w wyniku kontroli przedsiębiorcy 
dokonali wpłaty zaległych składek na 
Fundusz Pracy w kwocie 3758 zł. oraz 
opłacili zaległe składki na ubezpieczenia 
społeczne w łącznej kwocie 15783 zł. 
W niektórych podmiotach, inspektorzy pracy 
z różnych przyczyn nie mogli skutecznie 
przeprowadzić czynności kontrolnych. 
Najczęstszą przyczynę uniemożliwiającą 
inspektorowi pracy przeprowadzenie 
czynności kontrolnych stanowiła postawa 
przedsiębiorców i nie udostępnienie do 
kontroli żądanych dokumentów. W okresie 
od 01 czerwca 2012 roku do 31 sierpnia 
2012 roku złożone zostały dwa 
zawiadomienia do prokuratury, z zarzutem 
utrudniania, bądź udaremnienia 
inspektorowi pracy działalności kontrolnej. 
W przypadku przedsiębiorców, którzy 
zakończyli działalność w pasie nadmorskim, 
a siedzibę firmy mają w innym 
województwie sprawy przekazano do 
właściwych okręgowych inspektoratów 
pracy. 
 
 
PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW O 

URLOPACH WYPOCZYNKOWYCH. 
 
 W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 
2012r. inspektorzy pracy Okręgowego 
Inspektoratu Pracy w Szczecinie 
przeprowadzili 54 kontrole z zakresu 
przestrzegania przez pracodawców 
przepisów o urlopach wypoczynkowych. 
Celem kontroli było sprawdzenie 
przestrzegania przez pracodawców 
obowiązujących przepisów prawa pracy: 
w zakresie prawidłowości ustalania prawa 
i wymiaru urlopów wypoczynkowych, 
ustalania planu urlopów, terminowości 
udzielania urlopów wypoczynkowych oraz 
zapewnienia pracownikom części 
wypoczynku trwającej nie mniej niż 14 
kolejnych dni kalendarzowych. 
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 Na przestrzeni ostatnich lat najczęstszą 
nieprawidłowością stwierdzoną podczas 
kontroli było nieudzielanie pracownikom do 
końca I kwartału następnego roku zaległych 
urlopów wypoczynkowych. W toku 
prowadzonych kontroli inspektorzy pracy 
ustalili, iż na 54 skontrolowanych zakładów 
12 pracodawców nie udzieliło do końca III 
kwartału 2012 zaległych urlopów 
wypoczynkowych. Kontrole wykazały, iż 
30 % skontrolowanych pracodawców 
udzielało urlopów wypoczynkowych 
w częściach, z których żadna nie trwała co 
najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. 
Kolejną nieprawidłowością było nie 
ustalenie w ogóle prawa i wymiaru 
kolejnego urlopu, nie zaokrąglenie  
niepełnego dnia w górę do pełnego dnia , 
bądź nie zaokrąglenie niepełnego miesiąca 
kalendarzowego w górę do pełnego 
miesiąca, bezpodstawne obniżanie wymiaru 
należnego urlopu wypoczynkowego 
poprzez nieuwzględnienie dokumentacji 
przedkładanej przez pracowników, 
a poświadczającej prawo do urlopu 
w wyższym wymiarze. W konsekwencji 
błędnie dokonywane przez pracodawców 
ustalenia należnego prawa i wymiaru 
proporcjonalnego urlopu wypoczynkowego 
z pracownikami, z którymi ustawał stosunek 
pracy skutkowały automatycznie nie 
wypłaceniem należnego pracownikom 
ekwiwalentu za niewykorzystany urlop 
wypoczynkowy. 
 W wyniku przeprowadzonych kontroli 
Inspektorzy Pracy skierowali do 
pracodawców 80 wniosków. 
 W wyniku działań podjętych przez 
inspektorów pracy wykonanych zostało 46 
wniosków. Pracodawcy zobowiązali się do 
udzielania urlopów w taki sposób, aby 
w przypadku dzielenia urlopu 
wypoczynkowego, co najmniej jedna część 
wypoczynku trwała nie mniej niż 14 
kolejnych dni kalendarzowych. 
Poinformowali o udzieleniu zaległych 
urlopów wypoczynkowych, a także 
skorygowaniu wymiaru urlopów. 
 
 
KONTROLE PLACÓWEK HANDLOWYCH. 
 
 Celem kontroli było ustalenie stopnia 
przestrzegania przepisów prawa pracy oraz 
bezpieczeństwa i higieny pracy 

w placówkach wielkopowierzchniowych 
oraz pozostałych placówkach handlowych.  
Kontrolą objęto ogółem 35 placówek 
handlowych. W wyniku kontroli wydano: 
 182 decyzje pisemne, 
 58 decyzji ustnych,  
 273 wnioski i zalecenia 

w wystąpieniach, 
 udzielono 52 porady prawne. 
Ujawniono łącznie 37 wykroczeń, 
popełnionych przez 19 pracodawców, 
z których 6 ukarano mandatami karnymi na 
łączną kwotę 6300 zł. W pozostałych 13 
przypadkach poprzestano na zastosowaniu 
środków wychowawczych. 
Najistotniejsze nieprawidłowości dotyczyły:  
 czasu pracy (nieprowadzenie ewidencji 

czasu pracy, niezachowanie 5 dniowego 
tygodnia pracy, niezapewnienie 
odpoczynku dobowego i niedzieli wolnej 
od pracy); 

 wypłacania należności pieniężnych ze 
stosunku pracy (niewypłacenie 
wynagrodzenia za pracę w godzinach 
nadliczbowych i w porze nocnej, 
niewypłacenie ekwiwalentu pieniężnego 
za urlop); 

 zawierania i rozwiązywania umów 
o pracę (nieprawidłowe zawieranie 
umów o pracę, rozwiązanie bez formy 
pisemnej, wydawanie nieprawidłowych 
świadectw pracy);  

 braku wymaganych szkoleń z zakresu 
bhp i profilaktycznych badań lekarskich; 

 magazynowania i składowania towarów 
na ciągach komunikacyjnych i drogach 
ewakuacyjnych; 

 braku prawidłowej oceny ryzyka 
zawodowego oraz zapoznawania z nią 
pracowników; 

 przeprowadzania pomiarów skuteczno-
ści ochrony przeciwporażeniowej.  

Najczęstsze przyczyny stwierdzanych 
uchybień według pracodawców, to 
 znaczna rotacja pracowników, którzy nie 

są zainteresowani stałą pracą, wskutek 
czego praca jest wykonywana ciągle 
przez nowo zatrudnionych pracowników, 
nie posiadających doświadczenia 
i wiedzy;  

 skomplikowane przepisy i zasady 
prawa, brak jednoznacznych i prostych 
aktów prawnych oraz jednolitej linii 
orzecznictwa sądowego;  
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 zbyt rygorystyczne wymogi prawne, 
w stosunku do pracodawców 
zatrudniających niewielką liczbę 
pracowników i prowadzących małe 
placówki handlowe, 

a według inspektorów pracy: 
 brak zapewnienia odpowiedniej liczby 

personelu, co powoduje konieczność 
powierzania zbyt wielu zadań 
pracownikom oraz w konsekwencji, 
zatrudnianie w godzinach 
nadliczbowych,  

 zbyt małe powierzchnie magazynowe 
w stosunku do ilości składowanych 
towarów, 

 niepełna znajomość przepisów prawa 
przez pracodawców, kadrę kierowniczą 
i pracowników działów personalnych jak 
i osoby wykonujące zadania służby bhp 
w zakładach, 

 nieprawidłowo prowadzone szkolenia 
okresowe pracodawców, które nie 
zapewniają nawet minimalnej wiedzy 
z zakresu niezbędnego do 
prawidłowego wykonywania 
obowiązków pracodawcy,  

 skupianie uwagi niemal wyłącznie na 
ekonomicznym aspekcie prowadzonej 
działalności, z pominięciem obowiązków 
wobec pracowników, bez względu na 
skutki prawne. 

 
W wyniku skierowanych środków prawnych, 
uzyskano wymierne efekty, tj. usunięto 
nieprawidłowości dotyczące: 
 stosunku pracy, 
 czasu pracy, 
 wypłaty świadczeń pieniężnych 

związanych ze stosunkiem pracy, 
 wypłacono uprawnionym pracownikom 

wynagrodzenie za pracę w godzinach 
nadliczbowych,  

 byłym pracownikom wypłacono 
ekwiwalent za niewykorzystane urlopy 
wypoczynkowe. 

W wyniku realizacji decyzji ustnych, decyzji 
pisemnych i wniosków w wystąpieniach, 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy: 
 przeprowadzono lub uzupełniono ocenę 

ryzyka zawodowego na stanowiskach 
pracy, dotyczących 33 pracowników, 

 przeprowadzono szkolenia wstępne 
ogólne z zakresu bhp dla 10 
pracowników, 

 przeprowadzono szkolenia wstępne 
stanowiskowe i okresowe z zakresu bhp 
dla 21 pracowników, 

 7 pracodawców poddało się szkoleniom 
z zakresu bhp, 

 17 pracowników poddano 
profilaktycznym badaniom lekarskim, 

 dla 50 pracowników ustalono tabelę 
norm przydziału pracownikom odzieży 
i obuwia roboczego oraz środków 
ochrony indywidualnej, 

 opracowano instrukcje transportu 
i magazynowania dla 45 pracowników, 

 usunięto nieprawidłowości związane 
ze  składowaniem i magazynowaniem 
towarów, 

 przeprowadzono pomiary skuteczności 
ochrony przeciwporażeniowej 
u 6 pracodawców. 

 
 
PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW USTAWY 

O PRODUKTACH BIOBÓJCZYCH. 
 
Kontrole przeprowadzono w 10 podmiotach, 
stosujących produkty biobójcze 
w działalności związanej z przetwórstwem 
mleka i wyrobem serów (mleczarnie, wyrób 
lodów). Prace w kontakcie z produktami 
biobójczymi wykonuje w kontrolowanych 
firmach łącznie 105 osób. 
W wyniku kontroli wydano: 
 60 decyzji pisemnych, z których 

wykonano 57%, 
 12 decyzji ustnych,  
 4 wnioski, wykonano 50%.  
Za stwierdzone wykroczenia 1 pracodawcę 
ukarano mandatem karnym w wysokości 
1000 zł, a wobec innego zastosowano 
środek wychowawczy.  
W wyniku kontroli inspektorzy pracy 
skierowali do Zachodniopomorskiego 
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora 
Sanitarnego w Szczecinie 5 pism 
dotyczących nieprawidłowości w zakresie 
produktów biobójczych.  
Najistotniejsze nieprawidłowości (odsetek 
firm z uchybieniami): 
 80% - brak lub niewłaściwe instrukcje 

bhp dotyczących sposobów 
postępowania z produktami biobójczymi; 
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 40% - brak udokumentowanej oceny 
ryzyka zawodowego stwarzanego przez 
czynniki chemiczne, w tym produkty 
biobójcze; 

 50% - łączne magazynowanie 
produktów wzajemnie z sobą 
reagujących; 

 50% - brak procedur magazynowania; 
 80% - brak lub nieprawidłowe środki 

ochrony indywidualnej, szczególnie 
niedostosowane do stosowanych 
środków dezynfekcyjnych. 

 
Główne przyczyny nieprawidłowości: 
 nieznajomość przepisów ustawy 

o produktach biobójczych;  
 brak u specjalistów pełniących zadania 

służby bhp szczegółowej wiedzy w 
zakresie problematyki zagrożeń 
chemicznych; 

 nie egzekwowanie od producentów lub 
dystrybutorów produktów biobójczych 
obowiązku przekazywania dodatkowych 
informacji (zawartych w ulotkach 
informacyjnych) w przypadkach, gdy 
oznakowanie opakowania nie zawiera 
wszystkich wymaganych prawem 
informacji;  

 tworzenie procedur dot. bezpieczeństwa 
stosowania chemikaliów jedynie „na 
papierze”, brak weryfikacji dokumentów 
po zmianie chemikaliów oraz 
nieegzekwowanie przez nadzór ustaleń 
wewnątrzzakładowych dotyczących 
stosowania produktów biobójczych i ich 
magazynowania;  

 pomijanie zagrożeń związanych ze 
stosowaniem produktów biobójczych 
w stacjach automatycznego dozowania 
oraz zagrożeń związanych 
z magazynowaniem produktów 
biobójczych.  

 
 
KONTROLE DOTYCZĄCE PROBLEMATYKI 

CLP I REACH. 
 
W 2012 roku kontrolami objęto 17 firm, 
wykonujących usługi poligraficzne. 
W firmach zatrudnionych było 249 osób, 
w tym 119 w narażeniu na działanie 
substancji i mieszanin chemicznych 
niebezpiecznych. 

We wszystkich 17 zakładach u tzw. 
„dalszych użytkowników” substancje 
i mieszaniny chemiczne stosowane były 
w procesach produkcyjnych, jako farby 
drukarskie oraz jako środki do utrwalania 
i mycia matryc, płyt offsetowych i sitodruku, 
wałków farbowych, a także do klejenia 
wyrobów. 
Kontrole wykazały, że: 
 W 65% zakładów pracodawcy nie 

posiadali spisu substancji i mieszanin 
niebezpiecznych lub były one 
nieaktualne, nie posiadali również kart 
charakterystyki chemikaliów, bądź karty 
były nieaktualne.  

 Dostarczane do zakładów farby 
drukarskie i komponenty oraz środki 
myjące będące substancjami 
niebezpiecznymi były z reguły 
oznakowane zgodnie z dyrektywą lub 
CLP, a nieprawidłowe oznakowanie 
opakowań substancji niebezpiecznych 
dotyczyło przede wszystkim alkoholu 
izopropylowego, propanolu, wody 
amoniakalnej. Dostarczone karty 
charakterystyki dla ww. substancji także 
nie posiadały klasyfikacji i oznakowania 
zgodnego z CLP.  

 W większości zakładów objętych 
kontrolami stwierdzono brak 
oznakowania piktogramami informują-
cymi o zagrożeniu zbiorników 
i pojemników technologicznych, 
magazynów i składów substancji lub 
mieszanin niebezpiecznych,. 

 Brak w zakładach wykazu prac 
szczególnie niebezpiecznych i instrukcji 
bhp przy wykonywaniu prac szczególnie 
niebezpiecznych, w tym postępowania 
z materiałami szkodliwymi. Taki stan 
wynika z przeświadczenia pracodawców 
i służb bhp, iż prace z użyciem 
chemikaliów w drukarniach stwarzają 
niewielkie zagrożenie, ze względu na 
stosowanie ich małych ilości. 

 Tylko w 18% zakładów pracodawcy 
i służba bhp posiadali wiedzę na temat 
obowiązywania przepisów REACH 
i CLP. 

 W 50% firm podczas oceny ryzyka 
zawodowego, nie przestrzegano 
obowiązujących przepisów (rozporzą-
dzenia Ministra Zdrowia z dnia 
30 grudnia 2004 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy 
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związanej z występowaniem w miejscu 
pracy czynników chemicznych (Dz. U. 
z 2005 r. Nr 11, poz. 86 oraz z 2008 r. 
Nr 203, poz.1275) i nie uwzględniano 
m.in. ilości stosowanych chemikaliów, 
dróg narażenia lub oceniano narażenie 
na czynniki chemiczne łącznie, bez 
uwzględnienia ich różnych 
niebezpiecznych właściwości. 

 Tylko w 8 zakładach (mniej niż 50%) 
pracodawcy posiadali instrukcje 
użytkowania środków ochrony 
indywidualnej dla wydanych 
pracownikom asortymentów ochron. 

 Najczęściej pracodawcy nie wyposażali 
pracowników w okulary ochronne 
i ochrony dróg oddechowych do 
przelewania niebezpiecznych substancji 
chemicznych oraz do mycia kałamarzy 
i wałków, mimo stosowania chemikaliów 
żrących i drażniących. 

 
W wyniku kontroli wydano: 
 156 decyzji nakazowych pisemnych, 
 106 decyzji ustnych, 
 62 wnioski w wystąpieniach.  
4 pracodawców ukarano mandatami 
w kwocie łącznej 4000,00 zł., a w stosunku 
do 7 zastosowano środki wychowawcze.  
Podczas czynności kontrolnych 
przekazywano pracodawcom materiały 
informacyjne i publikacje wydane przez 
Państwową Inspekcję Pracy, dotyczące 
bezpieczeństwa stosowania chemikaliów, 
oceny ryzyka, a także zmiany informujące 

o zmianach w oznakowaniu opakowań 
zgodnie z CLP. 
O stwierdzonych nieprawidłowościach 
dotyczących oznakowania opakowań 
z chemikaliami lub nieprawidłowych kart 
charakterystyki w 5 przypadkach 
powiadomiono Zachodniopomorskiego 
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. 
 Kontrole w zakresie przestrzegania 
przepisów REACH i CLP u dalszych 
użytkowników (na końcu łańcucha), 
wykazały, że wśród 88% podmiotów 
przepisy rozporządzenia są mało znane, 
a tym samym nie są w pełnym zakresie 
przestrzegane. 
Kontrole wykazały również, że 
dystrybutorzy chemikaliów do profesjonalnej 
poligrafii nie przestrzegają obowiązujących 
przepisów REACH i CLP – nie przekazują 
informacji w łańcuchu dostaw. Fakt ten ma 
znaczny wpływ na znajomość przepisów 
i ich stosowanie u ich odbiorców – 
w zakładach branży poligraficznej 
 
 
PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW PRAWA 

W NOWO POWSTAŁYCH FIRMACH. 
 
 Celem kontroli było sprawdzenie stopnia 
przestrzegania wybranych przepisów prawa 
pracy, w tym bhp w zakładach istniejących 
około 1 roku. 
Kontrolą objęto 83 pracodawców 
zatrudniających łącznie 871 pracowników. 
 

 
 

 
 
Wykres 11. Najistotniejsze nieprawidłowości w nowo powstałych firmach (odsetek badanych). 
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W wyniku kontroli wydano: 
 528 pisemnych decyzji pisemnych, 
 81 decyzji ustnych, 
 196 wniosków w wystąpieniach. 
 Za stwierdzonych 40 wykroczeń 
ukarano 3 pracodawców mandatami na 
łączną kwotę 3400 zł, a w stosunku do 13 
pracodawców zastosowano środki 
wychowawcze. 
 W wyniku realizacji ok. 64% decyzji oraz 
ok. 67% wniosków i zaleceń nastąpiła 
w kontrolowanych podmiotach poprawa 
stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, 
a także wzrost świadomości pracodawców 
o ich obowiązkach, wynikających 
z przepisów prawa pracy.  
 
 
CZAS PRACY – KONTROLE ZAKŁADÓW 

RÓŻNYCH BRANŻ. 
 
 Celem kontroli było sprawdzenie stopnia 
przestrzegania przepisów o czasie pracy, 
w tym z uwzględnieniem przestrzegania 
przepisów o czasie pracy w bankach. 
Ponadto celem kontroli było rozpoznanie 
kwestii skali naruszeń przepisów o czasie 
pracy w różnych branżach z naciskiem na 
ustalenie w jakich branżach występują 
konkretne naruszenia przepisów o czasie 
pracy i w jakim nasileniu. 
 Kontrole wykazały, że do najczęściej 
stwierdzanych nieprawidłowości należały: 
brak lub nieprawidłowo prowadzona 
ewidencja czasu pracy, nieokreślenie 
w aktach wewnątrzzakładowych systemów, 
rozkładów oraz długości okresów 
rozliczeniowych, nierekompensowanie 
czasem wolnym lub dodatkowym 
wynagrodzeniem pracy ponad 
obowiązujący limit dobowy i przeciętnie 
tygodniowy, niezapewnienie odpowiednich 
nieprzerwanych okresów odpoczynku 
dobowego i tygodniowego oraz 
niezapewnienie przeciętnie 5 dniowego 
tygodnia pracy w przyjętych okresach 
rozliczeniowych. 
 W wyniku przeprowadzonych kontroli 
Inspektorzy Pracy skierowali do pracodaw-
ców 203 wnioski w wystąpieniach. 
Inspektorzy Pracy nałożyli 16 mandatów na 
łączną kwotę 18 100 zł.  

Zastosowano 16 środków oddziaływania 
wychowawczego w formie pouczeń lub 
ostrzeżeń. 
 Z informacji uzyskanych od 
pracodawców wynika, że zrealizowano 178 
wniosków w wyniku czego: 
 25 pracodawców zaprowadziło 

ewidencję czasu pracy zgodnie 
z obowiązującymi wymogami dla 429 
pracowników, 

 9 pracodawców określiło systemy 
i rozkłady czasu pracy oraz okresy 
rozliczeniowe dla 36 pracowników, 

 2 pracodawców zrekompensowało 
w formie wynagrodzenia dla 55 
pracowników dwukrotną pracę w ciągu 
doby na łączną kwotę 1713 zł, 

 12 pracodawców zobowiązało się do 
przestrzegania limitów godzin 
nadliczbowych, 

Zobowiązanie się do przestrzegania 
dopuszczalnego przeciętnie tygodniowego 
i rocznego limitu godzin nadliczbowych 
 34 pracodawców zobowiązało się do 

zapewniania odpowiednich 
nieprzerwanych okresów odpoczynku 
dobowego i tygodniowego, 

 11 pracodawców zobowiązało się do 
zapewniania przeciętnie 5 dniowego 
tygodnia pracy. 

 
 
WYNAGRODZENIA I INNE ŚWIADCZENIA 

ZE STOSUNKU PRACY. 
 
 Celem kontroli było sprawdzenie stopnia 
przestrzegania przepisów prawa pracy 
w zakresie terminowości wypłat 
wynagrodzeń za pracę i świadczeń 
pieniężnych wynikających ze stosunku 
pracy oraz sprawdzenie prawidłowości 
naliczania wynagrodzeń i świadczeń 
u pracodawców różnych branż, w tym 
w sektorze bankowym. 
W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 
2012r. inspektorzy pracy Okręgowego 
Inspektoratu Pracy w Szczecinie 
przeprowadzili 433 kontrole z zakresu 
przestrzegania przez pracodawców 
przepisów o wynagrodzeniach i innych 
świadczeniach pieniężnych wynikających ze 
stosunku pracy. 
 Kontrole wykazały, że najczęściej 
występującymi nieprawidłowościami 
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w zakresie wynagrodzeń za prace 
i świadczeń pieniężnych były: 
niewypłacenie wynagrodzeń zasadniczych, 
zaniżenie lub niewypłacenie wynagrodzeń 
za pracę w godzinach nadliczbowych, 
zaniżenie lub niewypłacenie wynagrodzeń 
za urlopy wypoczynkowe oraz zaniżenie lub 
niewypłacenie ekwiwalentów pieniężnych 
za urlop wypoczynkowy. 
 W związku z przeprowadzonymi 
kontrolami przestrzegania przepisów przy 
wypłacie wynagrodzeń i innych świadczeń 
ze stosunku pracy, inspektorzy pracy wydali 
192 decyzje płatnicze na łączną kwotę 
3.808.107,40 zł.  
Skierowano 658 wniosków dotyczących 
wypłacenia świadczeń pieniężnych 
wynikających ze stosunku pracy.  
Ujawnienie w toku kontroli wykroczeń 
spowodowało wszczęcie przez inspektorów 
pracy postępowań karno – 
administracyjnych. Do sądów skierowano 
31 wniosków o ukaranie.  
Sprawców wykroczeń ukarano grzywną 
w łącznej wysokości 43.200 zł. 
Na sprawców wykroczeń nałożono 62 
mandaty na kwotę ogółem 70.400,00 zł. 
Wobec 54 sprawców zastosowano środki 
wychowawcze. 
 Pracodawcy wykonali 51 decyzji 
płatniczych. W wyniku realizacji decyzji 
płatniczych pracodawcy wypłacili dla 896 
pracowników wynagrodzenia za pracę 
i świadczenia pieniężne na łączną kwotę 
1 301 361,70 zł. 
W wyniku realizacji 371 wniosków 
pracodawcy wypłacili kwotę 88 516,08 zł. 
 
 
KONTROLE STOSUNKÓW PRACY 
PRACOWNIKÓW OŚWIATY NIEBĘDĄCYCH 

NAUCZYCIELAMI. 
 
 Celem kontroli było sprawdzenie 
przestrzegania przez pracodawców 
przepisów prawa pracy, w szczególności 
w zakresie stosunku pracy, czasu pracy 
i wynagrodzeń w stosunku do pracowników 
placówek oświatowych, niebędących 
nauczycielami. 
W okresie sprawozdawczym od 1 lutego 
2012 r. do 20 grudnia 2012 r. inspektorzy 
pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy 
w Szczecinie przeprowadzili łącznie 16 
kontroli, u 16 pracodawców. 

 Stwierdzone nieprawidłowości 
dotyczyły: nawiązywania i rozwiązywania 
stosunku pracy, czasu pracy nauczycieli 
oraz terminowości wypłat i naliczania 
wynagrodzeń i innych świadczeń ze 
stosunku pracy.  
 Nieprawidłowości w zakresie objętym 
kontrolami stwierdzono we wszystkich 
skontrolowanych podmiotach. Łącznie do 
skontrolowanych pracodawców skierowano 
16 wystąpień, zawierających 44 wnioski. 
W trakcie prowadzonych kontroli udzielono 
łącznie 15 porad prawnych z zakresu 
prawnej ochrony pracy. 
W związku ze stwierdzonymi 
wykroczeniami, wobec dwóch pracodawców 
wszczęto postępowanie za popełnione 
wykroczenia przeciwko prawom 
pracownika. Skierowano jeden wniosek do 
sądu, w wyniku którego orzeczono grzywnę 
w wysokości 1.000 zł oraz zastosowano 
jeden środek wychowawczy. 
 Jak wynika z nadesłanych do OIP 
Szczecin odpowiedzi na wnioski inspektów 
pracy, na dzień sporządzenia 
sprawozdania, zrealizowane zostały 43 
wnioski. Pracodawcy zobowiązali się do 
przestrzegania przepisów o czasie pracy 
i terminowo wypłacać wynagrodzenia za 
pracę. Poinformowali o usunięciu 
nieprawidłowości w zakresie nawiązanych 
umów o pracę. 
 
 
PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW PRAWA 

PRACY DOTYCZĄCYCH REGULAMINÓW 

WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI 
UCHWALONYCH PRZEZ ORGANY 

PROWADZĄCE PLACÓWKI OŚWIATOWE 

(RADY GMIN, STAROSTWA, SEJMIKI 

SAMORZĄDOWE), A TAKŻE PRZEPISÓW 
DOTYCZĄCYCH NAWIĄZYWANIA 

I ROZWIĄZYWANIA STOSUNKU PRACY 

Z NAUCZYCIELAMI. 
 
 Celem kontroli było sprawdzenie 
zgodności regulaminów wynagradzania 
nauczycieli, wdrażanych do stosowania 
w drodze uchwał podejmowanych przez 
organy prowadzące placówki oświatowe, 
będące jednostkami samorządu 
terytorialnego oraz prawidłowości 
nawiązywania z nauczycielami stosunków 
pracy na podstawie umów o pracę i na 
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podstawie mianowania, a także 
rozwiązywania stosunków pracy. Kontrole 
miały wykazać czy stosowanie przepisów 
prawa lokalnego, uchwalonego przez 
organy prowadzące, nie narusza uprawnień 
nauczycieli do przysługujących im 
świadczeń pieniężnych oraz czy nie zostały 
naruszone prawa nauczycieli przy 
nawiązywaniu i rozwiązywaniu stosunków 
pracy. 
 W toku kontroli stwierdzono 
nieprawidłowości związane z nawiązywa-
niem stosunków pracy w zakresie 
dotyczącym braku aktów mianowania 
nauczycieli oraz nie potwierdzaniem na 
piśmie nauczycielom kontraktowym umów o 
pracę na czas nieokreślony. 
W jednej ze szkół stwierdzono 
nieprawidłowości w regulaminie 
wynagradzania w części dotyczącej 
wysokości stawek i szczegółowe warunki 
przyznawania nauczycielom dodatków”. 
 W wyniku kontroli przeprowadzonej 
w  jednej ze szkół Inspektor Pracy wystąpił 
do organu prowadzącego szkołę 
z wnioskiem o zmianę uchwały w sprawie 
wprowadzenia Regulaminu wynagradzania, 
celem dostosowania jej treści do 
obowiązujących przepisów prawa pracy. 
Ponadto w wyniku przeprowadzonych 
kontroli, inspektorzy pracy wystosowali do 
pracodawców 2 wystąpienia zawierające 
2 wnioski.  
 Wszystkie wnioski dotyczące 
nieprawidłowości w zakresie nawiązywania 
z nauczycielami stosunków pracy na 
podstawie umów o pracę i na podstawie 
mianowania i rozwiązywania z nimi 
stosunków pracy zostały wykonane.  
W odpowiedzi na wniosek inspektora pracy 
o zmianę uchwały w sprawie wprowadzenia 
Regulaminu Wynagradzania celem 
dostosowania jej treści do obowiązujących 
przepisów prawa pracy, organ prowadzący 
szkołę skierował do Okręgowego 
Inspektoratu Pracy w Szczecinie Oddział 
w Koszalinie pismo, z którego wynika, iż „na 
najbliższej Sesji Rady Gminy zostanie 
podjęta Uchwała Rady Gminy, w której 
zostaną usunięte kwestionowane zapisy 
Regulaminu określającego wysokość 
stawek i szczegółowe warunki 
przyznawania nauczycielom dodatków”. 
 

PODMIOTY LECZNICZE – KONTROLE 

WYBRANYCH ZAGADNIEŃ PRAWA PRACY. 
 
 Celem kontroli przeprowadzonych 
w podmiotach leczniczych było sprawdzenie 
prawidłowego stosowania wybranych 
przepisów prawa pracy, w zakresie 
dotyczącym zgodności charakteru 
świadczonej pracy z rodzajem zawartej 
umowy, czasu pracy (w tym odpoczynku 
dobowego i tygodniowego), wypłaty 
wynagrodzenia, urlopów wypoczynkowych. 
Od 1 stycznia 2012 r. do 30 listopada 
2012 r. przeprowadzono 10 kontroli. 
 Stwierdzone nieprawidłowości 
dotyczyły: nawiązania stosunku pracy, 
naruszenia przepisów o czasie pracy, 
terminowości wypłat i prawidłowości 
naliczania wynagrodzeń za pracę i innych 
świadczeń ze stosunku pracy, udzielania 
urlopów wypoczynkowych oraz niedostar-
czania pracownikom odpowiedniego obuwia 
i odzieży roboczej, a także technicznego 
bezpieczeństwa pracy. 
 Nieprawidłowości stwierdzono w 8 
skontrolowanych podmiotach. Łącznie 
skierowano 9 wystąpień, zawierających 21 
wniosków oraz 3 nakazy, zawierające 
3 decyzje. 
W trakcie prowadzonych kontroli udzielono 
łącznie 11 porad prawnych z zakresu 
prawnej ochrony pracy oraz 12 z zakresu 
technicznego bezpieczeństwa. 
 Jak wynika z odpowiedzi udzielonych 
przez pracodawców zrealizowanych zostało 
13 wniosków. Pracodawcy zobowiązali się 
do przestrzegania przepisów o czasie pracy 
oraz terminowego i we właściwej wysokości 
wypłacania wynagrodzeń za pracę. 
Udzielono również zaległych urlopów 
wypoczynkowych. 
 
 
KONTROLA PRZEPISÓW W ZAKRESIE 
CZASU JAZDY I CZASU POSTOJU ORAZ 

OBOWIĄZKOWYCH PRZERW I CZASU 

ODPOCZYNKU KIEROWCÓW ORAZ 

CZASU PRACY KIEROWCÓW. 
 
 Celem kontroli było ustalenie aktualnego 
stopnia przestrzegania przez pracodawców 
przepisów dotyczących czasu pracy 
kierowców w szczególności w zakresie 
czasu jazdy, czasu postoju oraz 
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obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku 
kierowców. 
W ramach realizowanego tematu 
inspektorzy pracy przeprowadzili 53 
kontrole analizując 67107 dni pracy 
kierowców.  
 W wyniku przeprowadzonych 53 
postępowań kontrolnych stwierdzono: 135 
przypadki przekroczenia tygodniowego 
czasu odpoczynku wobec 61 kierowców, 
639 przypadków przekroczenia dobowego 
okresu odpoczynku przez 149 kierowców, 
367 przypadków braku wymaganej przerwy 
przy prowadzeniu pojazdu przez okres 
dłuższy niż 4,5 godziny. Naruszenia 
stwierdzono wobec 119 kierowców, 159 
przypadków przekroczenia dobowego 
okresu prowadzenia pojazdu przez 79 
kierowców i 11278 przypadków pracy 52 
kierowców powyżej 10 godzin na dobę 
w sytuacji wykonywania pracy w porze 
nocnej. 

W wyniku kontroli wydano 47 decyzji 
administracyjnych nakładających kary 
pieniężne na łączną kwotę 248 200 zł.  
Ostateczna kwota kar pieniężnych po 
zakończonych postępowaniach odwoław-
czych wyniosła 245 550 zł. 
Wszczęte przed sądem postępowania 
zakończyły się wymierzeniem kary grzywny 
w łącznej kwocie 1 000 zł. Inspektorzy 
pracy w drodze mandatów karych nałożyli 
kwoty grzywny w łącznej wysokości 3 000 zł 
w trzech postępowaniach. 
Oprócz decyzji o nałożeniu kary pieniężnej 
inspektorzy pracy wydali 51 wystąpień 
z realizowanego tematu zawierających 53 
wnioski. 
 W wyniku zastosowanych przez 
Inspektorów Pracy środków prawnych: 
 Wykonano poprzez jednorazową wpłatę 

kary na łączną kwotą 91 000 zł.  
 Realizowane są 4 decyzje 

w następstwie zastosowanych ulg 
w spłacie zobowiązania poprzez 
rozłożenie spłaty na raty w łącznej 
kwocie 34 650 zł. (wpłacono kwotę 
13 461) 

 Decyzja na kwotę 6 150 zł pomimo 
braku ulg w spłacie zobowiązania 
spłacana jest przez dłużnika systemem 
ratalnym. Z nałożonej kwoty kary 
pieniężnej wpłacono 4 650 zł 

 Na łączną liczbę 53 wniosków, 
wykonano 44 wnioski. 

PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW PRAWA 

PRACY W ŚREDNICH I DUŻYCH 

ZAKŁADACH. 
 
 Celem kontroli było dokonanie oceny 
przestrzegania przepisów z zakresu 
prawnej ochrony pracy, w tym przepisów 
o bezpieczeństwie i higienie pracy 
w średnich i dużych zakładach oraz 
rozpoznanie obszarów, które wymagają 
zwiększonej uwagi ze strony Państwowej 
Inspekcji Pracy. Kontrole przeprowadzono 
w średnich i dużych zakładach należących 
do sekcji „Przetwórstwo przemysłowe” przy 
założeniu, że za „średniego przedsiębiorcę” 
uznaje się przedsiębiorcę zatrudniającego 
od 50 do 249 pracowników, natomiast za 
„dużego” - przedsiębiorcę zatrudniającego 
powyżej 250 pracowników. 
W zakładach objętych kontrolą pracę na 
podstawie umowy o pracę wykonywało 
łącznie 2 228 pracowników, w tym 772 
kobiety oraz 41 pracowników młodocianych 
W wyniku kontroli wydano: 
 335 decyzji pisemnych, 
 44 decyzje ustne, 
 17 decyzji płatniczych, 
 4 decyzje wstrzymania prac, 
 223 wnioski w wystąpieniach. 
 
 Za stwierdzone wykroczenia ukarano 
8 osób mandatami w łącznej wysokości 
10 000 zł., a w stosunku do 4 osób 
zastosowano środki wychowawcze. 
 Dominujące naruszenia przepisów 
prawa występują w zakresie czasu pracy. 
Nie zapewniano pracownikom przeciętnie 
5 dniowego tygodnia pracy oraz 
odpowiednich nieprzerwanych okresów 
odpoczynku dobowego i tygodniowego. 
Przekraczano dopuszczalne limity roczne 
i przeciętne tygodniowe godzin 
nadliczbowych. Nie udzielano w terminie 
urlopów wypoczynkowych, stwierdzono 
nieprawidłowości w zakresie prowadzenia 
dokumentacji ze stosunku pracy, zawierano 
umowy zlecenia w warunkach spełniania 
kryteriów stosunku pracy w celu omijania 
przepisów o czasie pracy, a w szczegól-
ności o godzinach nadliczbowych.  
Najczęściej występujące nieprawidłowości 
z zakresu bhp: 
 niewłaściwa eksploatacja maszyn 

i urządzeń technicznych -68 decyzji; 
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 niewłaściwa organizacja stanowisk 
pracy oraz procesów technologicznych -
52 decyzje; 

 transport i magazynowanie 
/składowanie – 32 decyzje; 

 wentylacja, ogrzewanie i oświetlenie 
stanowisk pracy – 24 decyzje; 

 czynniki szkodliwe i środki ochrony 
indywidualnej -19 decyzji; 

 urządzenia i instalacje 
elektroenergetyczne -13 decyzji. 

W wyniku realizacji środków prawnych, 
wydanych przez inspektorów pracy 
wypłacono 59 pracownikom wynagrodzenia 
za pracę na łączną kwotę 117 412 zł brutto 
oraz wynagrodzenia za pracę w godzinach 
nadliczbowych na łączną kwotę 12 359 zł 
brutto. Pracodawcy zobowiązali się do 
przestrzegania przepisów o czasie pracy 
i urlopach wypoczynkowych. 
Ponadto w wyniku wykonania decyzji 
nakazowych m.in.: zapewniono osłony 
i inne urządzenia ochronne przy obrabiar-
kach do metalu (dot. 10 osób); oznakowano 
i opisano elementy sterownicze, mające 

wpływ na bezpieczeństwo obsługi (9 os.); 
opracowano i udostępniono instrukcje 
bezpiecznej obsługi maszyn i urządzeń (25 
os.); wykonano wentylację 
w pomieszczeniach pracy (dot. 227 os.); 
ustalono wykazy prac szczególnie 
niebezpiecznych oraz zasady ich 
wykonywania (32 os.). 
 
 
KONTROLE PRAC BUDOWLANYCH, 

W TYM ROZBIÓRKOWYCH. 
 
 Przeprowadzono 130 kontroli na 58 
budowach. Podobnie jak w latach 
poprzednich, głównymi zagadnieniami 
kontrolowanymi na placach budowy było 
przestrzeganie przepisów bhp podczas prac 
na wysokości, robót ziemnych oraz prac 
rozbiórkowych i remontowych.  
W większości były to budowy, na których 
wznoszono obiekty przemysłowe, 
handlowo-usługowe oraz mieszkalno-
usługowe. 
 

 
 

 
 
Wykres 12. Najistotniejsze nieprawidłowości na placach budów. 
 

Wyniki kontroli wskazują na negatywny 
obraz przestrzegania przez wykonawców 
robót budowlanych przepisów i zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy.  

Z ustaleń pokontrolnych wynika, że sytuacja 
w budownictwie na terenie OIP Szczecin 
nie uległa poprawie w stosunku do roku 
2011. Odnotowano, co prawda w kilku 
przypadkach tendencję zmniejszania się 
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brak zabezpieczenia i oznakowania miejsc i stref
niebezpiecznych

brak ochrony przeciwporażeniowej
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ziemi

brak prawidłowych zabezpieczeń na rusztowaniach
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liczby stwierdzanych nieprawidłowości np. 
w zakresie składowania materiałów 
budowlanych, ale nie wpłynęło to w sposób 
istotny na poprawę bezpieczeństwa pracy 
na budowach. Najistotniejszym 
naruszeniem prawa jest brak 
zabezpieczenia osób pracujących przed 
upadkiem z wysokości. Liczba 
nieprawidłowości w tym zakresie wzrosła 
w stosunku do roku 2011. Wzrosła również 
w roku 2012 liczba stwierdzonych zagrożeń 
w zakresie niewłaściwej dbałości 
o zabezpieczenie i stan urządzeń 
elektrycznych, wykonywania robót bez 
instrukcji wykonania prac w sposób 
bezpieczny, niewłaściwego stanu 
rusztowań, niezabezpieczania ścian 
wykopów, które przyczyniają się do 
zaistnienia większości śmiertelnych 

i ciężkich wypadków przy pracy 
w budownictwie. W wyniku kontroli wydano: 
 432 decyzje pisemne, 
 508 decyzji ustnych,  
 65 wniosków w wystąpieniach. 
W celu natychmiastowego usunięcia 
bezpośrednich zagrożeń dla życia i zdrowia 
pracowników wydano 73 decyzje 
wstrzymania prac oraz 22 decyzje 
skierowania do innych prac 31 
pracowników, których zatrudniono przy 
pracach im wzbronionych lub przy pracach, 
dla wykonywania których nie posiadali 
wymaganych uprawnień kwalifikacyjnych.  
Dzięki podjętym działaniom, uchroniono 376 
pracowników przed realną możliwością 
utraty życia. 
 

 

 

fot. 
Rusztowanie bez wypełnienia pomostów 
roboczych, balustrad ochronnych – 
zagrożenie upadku z wysokości. Drabina 
o nieznanej wytrzymałości używana jako 
pion komunikacyjny. 

 

 

fot. 
Bak zabezpieczenia balustradą ochronną 
ściany piwnicznej - zagrożenie upadku osób 
z wysokości. 

 
Osoby winne popełnienia wykroczeń 
ukarano 53 mandatami, na łączną kwotę 
63 000 zł. W stosunku do sprawców 
wykroczeń mniejszej wagi zastosowano 25 
środków wychowawczych. 

Ponadto skierowano do ZUS wniosek 
o podwyższenie, o 100 %, składki na 
ubezpieczenie wypadkowe dla 
1 kontrolowanego pracodawcy branży 
budowlanej, u którego kilkakrotne kontrole 
wykazywały bezpośrednie zagrożenie życia 
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i zdrowia zatrudnionych pracowników. 
Wniosek został uwzględniony przez ZUS. 
Wykonanie 227 decyzji pisemnych oraz 37 
wniosków wystąpień inspektorów pracy 
poprawiło w sposób trwały warunki pracy 
dla ok. 1175 pracowników. Natomiast 
likwidacja problemów objętych decyzjami 
ustnymi przyczyniła się do poprawy 
w sposób doraźny warunków pracy dla 
2158 pracowników. Istotną przeszkodą dla 
uzyskiwania trwałej poprawy warunków 
pracy w budownictwie jest ustawiczna 
zmienność frontów robót budowlanych. 
 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 119 porad prawnych 
oraz 425 porad z zakresu technicznego 
bezpieczeństwa pracy. Poradnictwo 
techniczne realizowane było również przez 
inspektorów pracy w siedzibie Urzędu. 
Zadaniom kontrolnym w budownictwie 
towarzyszyła realizowana równolegle 
w roku 2012 kampania „Profesjonalista 
pracuje bezpiecznie”, której jednym z celów 
było upowszechnianie wzorca „pracownika 
– profesjonalisty” (w tym pracownika 
sprawującego bezpośredni nadzór nad 
pozostałymi pracownikami), który pracuje 
fachowo i rzetelnie, ale również bezpiecznie 
i zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
 Przyczyny nieprawidłowości na 
budowach wynikają w szczególności: 
z błędów organizacyjnych, pośpiechu 
i wykonywaniu robót za wszelką cenę 
w związku z upływającymi terminami 
przekazania gotowej inwestycji; z niepełnej 
wiedzy o bhp wśród kierujących robotami 
oraz braku przygotowania metodycznego 
do udzielania instruktaży na stanowiskach 
pracy; nieznajomości zagrożeń przez 
pracowników; nieegzekwowaniu od 
pracowników przestrzegania przepisów 
bhp. Pracodawcy 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 np. do montażu rusztowań 
budowlanych. 
Brak wskazania w prawie budowlanym 
odpowiedzialności inwestora za stan 
bezpieczeństwa pracy jest jedną 
z głównych przyczyn niedostatecznego 
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, 
o czym świadczą wyniki przeprowadzonych 
kontroli i zaistniałe wypadki przy pracy. 
 
 
BHP PRZY WYKONYWANIU ROBÓT 

DROGOWYCH I MOSTOWYCH. 
 
 Kontrolami objęto 36 pracodawców na 
22 placach budów w tym 7 kontroli 
przeprowadzono przy wykonywaniu robót 
mostowych, a 15 kontroli przy wykonywaniu 
robót drogowych. 
Na kontrolowanych placach budów prace 
wykonywało 326 osób, w tym: 278 na 
podstawie umów o pracę, 48 w oparciu 
o umowy cywilno-prawne. 
W wyniku kontroli inspektorzy pracy 
stwierdzili szereg uchybień przepisom, które 
w istotny sposób wpływały na 
bezpieczeństwo osób wykonujących pracę 
na przedmiotowych budowach. 
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Wykres 13. Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości przy wykonywaniu robót drogowych 

i mostowych. Dane odzwierciedlają udział procentowy budów, na których 
stwierdzono nieprawidłowości w stosunku do ogółu skontrolowanych budów, na 
których problem badano. 

 
 
 Główną przyczyną nieprawidłowości 
wskazywaną przez pracodawców były 
nałożone przez inwestora krótkie terminy 
realizacji robót budowlanych, co wiąże się 
z wykonywaniem robót w „pośpiechu”. 
Ponadto w opinii inspektorów pracy nadzór 
nad pracownikami często pełnią osoby nie 
posiadające wymaganego przygotowania 
zawodowego oraz doświadczenia, nie 
znające zagrożeń i tolerujące 
nieprawidłowości. Jako jedną z głównych 
przyczyn występujących zagrożeń i braku 
poprawy bezpieczeństwa należy uznać 
zaniżanie przez inwestorów wydatków na 
realizowane zadania. Przejawia się to 
rozstrzyganiem przetargów na korzyść 
wykonawców oferujących najniższe ceny. 
Przy tak wygranych przetargach 
wykonawcy dla uzyskania zysków 
minimalizują wydatki na bhp. W wyniku 
kontroli wydano: 
 152 decyzje pisemne, 
 102 decyzje ustne, 
 90 wniosków w wystąpieniach. 

Wydano 18 decyzji wstrzymania prac 
wykonywanych w warunkach 
bezpośredniego zagrożenia dla życia 
i zdrowia zatrudnionych osób. Dzięki 
podjętym działaniom uchroniono 44 
pracowników przed realną możliwością 
utraty życia i zdrowia.  
Wydano również 3 decyzje skierowania 
pracowników do innych prac, 
w szczególności obsługujących maszyny 
i urządzenia bez wymaganych uprawnień.  
 Osoby winne zaniedbań ukarano 11 
mandatami karnymi na łączną kwotę 
12.000 zł oraz skierowano jeden wniosek 
o ukaranie do sądu. 
 Udzielono pracownikom nadzoru 32 
porady prawne oraz 50 porad technicznych 
dotyczących między innymi: pracy na 
wysokości, kwalifikacji, szkoleń bhp, 
środków ochrony indywidualnej. 
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fot. 
Nie zabezpieczone przed osunięciem ziemi 
ściany wykopów – zagrożenie przysypania 
pracownika. 

 

 

fot. 
Dojście na ponton. Brak zabezpieczenia 
przed upadkiem z wysokości. 

 
 
Istotną przeszkodą dla uzyskiwania trwałej 
poprawy warunków pracy są krótkie cykle 
realizacji inwestycji, jak również brak 
fachowej kadry, posiadającej 
doświadczenie w realizacji tych zadań, 
a także słaba kondycja przedsiębiorstw 
specjalistycznych, zajmujących się budową 
dróg i mostów. Powoduje to zatrudnianie 
dla realizacji podjętych zadań 
przypadkowych pracowników bez 
kwalifikacji, bez doświadczenia. Duży wpływ 
na poziom nieprawidłowości ma również 
brak zaangażowania inwestorów 
w bezpieczne wykonywanie prac na 
powierzanych zadaniach. Inwestorzy nie 
uwzględniają w kosztach inwestycji 
nakładów na bezpieczne wykonywanie prac 
np. poprzez stosowanie nowych - 
bezpiecznych technologii. Obciążenie 
inwestorów odpowiedzialnością za 
bezpieczeństwo przy realizacji zadań 
w znacznym stopniu pozwoliłoby na 
poprawę warunków pracy. 
Znaczny wpływ na poprawę warunków 
pracy ma również wdrożenie 
odpowiedniego systemu edukacji, 

zapewniającego dopływ wykwalifikowanej 
młodej kadry, np. branżowych szkół 
zawodowych. Niezbędna jest także 
nowelizacja przepisu dotyczącego 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
wykonywaniu robót drogowych 
i mostowych, gdyż obowiązujący od roku 
1977 nie obejmuje obecnie stosowanych – 
nowszych technologii. 
 
 
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. Przeprowadzono 17 kontroli 
w firmach prowadzących działalność 
w różnych branżach produkcyjno-
usługowych. 
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Najczęściej występującymi źródłami hałasu 
były: 
 maszyny, urządzenia i narzędzia, np.: 

maszyny do obróbki plastycznej i cięcia 
metali (np. prasy, gilotyny); 
elektronarzędzia (np. szlifierki); 
narzędzia (np. młotki); maszyny do 
rozdrabniania (np. wilk, kuter), kruszenia 
(np. łupiarki), przecinania (np. pilarki), 
oczyszczania (np. skórowaczki); 
obrabiarki skrawające do metali (np. 
tokarki, frezarki, wiertarki); maszyny 
skrawające do drewna (np. pilarki 
łańcuchowe spalinowe); urządzenia do 
pakowania, etykietowania butelek; 
urządzenia przepływowe (np. palniki, 
dysze rozpylające);  

 procesy technologiczne (np. montaż 
elementów stalowych, cięcie, obróbka 
skrawaniem, spalanie, procesy 
rozdrabniania, procesy ręcznego 
formowania płaszczyzn i oczyszczania 
spoin połączeń spawanych, procesy 
rozlewania i pakowania napojów, 
procesy pakowania wyrobów w słoiki, 

transport i układanie w opakowania 
zbiorcze).  

W wyniku kontroli wydano: 
 34 decyzje pisemne, 
 3 decyzje ustne, 
 33 wnioski w wystąpieniach.  
Pracodawcy wykonali 88% decyzji oraz 
69% wniosków. 
W jednym przypadku złożono 
zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej 
o podejrzeniu popełnienia przestępstwa 
z art. 271 § 1 Kodeksu karnego tj. 
poświadczenia nieprawdy przez lek. med. 
w orzeczeniu lekarskim stwierdzającym 
brak przeciwwskazań do pracy pracownika 
zatrudnionego na stanowisku pilarza. 
Lekarz wystawił pracownikowi orzeczenie 
lekarskie stwierdzające brak 
przeciwwskazań do pracy bez 
przeprowadzonego badania 
profilaktycznego. 
W stosunku do jednego pracodawcy 
zastosowano środek oddziaływania 
wychowawczego. 

 

 
 
Wykres 12. Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości związane z występowaniem hałasu 

w środowisku pracy. Dane odzwierciedlają udział procentowy stwierdzonych 
nieprawidłowości w stosunku do liczby zbadanych przypadków. 

 
 
 Przyczyną występujących nieprawidło-
wości jest niewłaściwe wypełnianie 
obowiązków przez służbę BHP oraz brak 
znajomości przepisów prawa pracy, w tym 
przepisów bhp dotyczących narażenia na 

hałas przez pracodawców. Jedną 
z przyczyn jest także lekceważenie 
zagrożeń i skutków narażenia na hałas 
przez samych pracowników i nadzór 
techniczny. 

44,6%

54,0%

20,0%

8,1%

7,4%

20,7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Brak oceny ryzyka zawodowego związanego z narażeniem na
hałas

Braku programu działań ograniczających narażenie

Brak oznaczeń nakazujących stosowanie ochronników słuchu

Niewłaściwy dobór indywidualnych środków ochrony słuchu

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

zatrudnianie pracowników ponad 8 godzin na dobę w warunkach
przekroczenia NDS
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SPEŁNIANIE WYMAGAŃ MINIMALNYCH 

PRZY MASZYNACH DO PRZETWÓRSTWA 

TWORZYW SZTUCZNYCH. 
 
 Celem kontroli było rozpoznanie, 
w jakim stopniu przedsiębiorcy użytkujący 
maszyny do przetwórstwa tworzyw 
sztucznych przestrzegają przepisów 
rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 
30 października 2002 r. w sprawie 
minimalnych wymagań dotyczących bhp 
w zakresie użytkowania maszyn przez 
pracowników podczas pracy. 
Czynności kontrolne przeprowadzono u 15 
pracodawców, zatrudniających ogółem 766 
pracowników. 
Kontrolowano stan techniczny 
użytkowanych w zakładach maszyn do 
produkcji i przetwórstwa tworzyw 
sztucznych, m.in. wtryskarek różnych typów 
i różnych producentów, maszyn do 
rozdrabniania, w tym młynków do tworzyw 
sztucznych, zgrzewarek do folii, linii do 
recyklingu (rozdrabniania odpadów), pras 
wulkanizacyjnych. Szczegółowej ocenie 
w maszynach poddano: kompletność 
urządzeń zabezpieczających i ochronnych, 
jakość i czytelność napisów informacyjnych 
i znaków ostrzegawczych, wyposażenie 
maszyn w elementy sterownicze, w tym 
w wyłączniki zatrzymania awaryjnego, 
a dodatkowo dokumentacje techniczne oraz 
instrukcje obsługi maszyn. Dokonano także 
oceny prawidłowości oświetlenia stanowisk 
pracy, na których eksploatowane były 
maszyny, w tym prawidłowości oświetlenia 
strefy roboczej oraz zapewnienia 
właściwego dostępu do stanowiska pracy. 
W kontrolowanych zakładach użytkowanych 
było 178 maszyn do przetwórstwa tworzyw 
sztucznych. Ocenie pod kątem spełniania 
minimalnych wymagań w zakresie 
bezpieczeństwa pracodawcy poddali 110 
maszyn, ale tylko w przypadku 76 
ocenionych maszyn, podjęto działania 
techniczne mające na celu doprowadzenie 
ich do stanu zgodnego z przepisami bhp. 
Inspektorzy pracy ocenili pod względem 
spełnienia wymagań minimalnych 94 
maszyny do przetwórstwa tworzyw 
sztucznych, a uchybień nie stwierdzono 
jedynie w 26 maszynach (28 %). Wyniki 
kontroli wskazują, że ponad 3/4 
kontrolowanych maszyn i urządzeń do 
przetwórstwa tworzyw sztucznych nie 

spełniało minimalnych wymagań 
bezpieczeństwa. 
W wyniku kontroli wydano: 
 102 decyzje pisemne, 
 11 decyzji ustnych,  
 19 wniosków w wystąpieniach. 
W 3 przypadkach, stwierdzono użytkowanie 
maszyn w sposób powodujący 
bezpośrednie zagrożenie dla życia lub 
zdrowia pracowników - wydano decyzje 
wstrzymania eksploatacji wtryskarek do 
tworzyw sztucznych. 
Podczas kontroli udzielono pracodawcom 
51 porad z zakresu technicznego 
bezpieczeństwa pracy. 
Po stwierdzeniu rażących naruszeń 
przepisów prawa pracy, w tym przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy, stanowiących wykroczenia przeciwko 
prawom pracowników, 2 pracodawców 
ukarano mandatami w łącznej kwocie 
2.000 zł. 
 U pracodawców eksploatujących 
maszyny do przetwórstwa tworzyw 
sztucznych najwięcej problemów występuje 
w zakresie: 
 stosowania odpowiednich osłon lub 

innych urządzeń ochronnych w strefach 
gdzie występują zagrożenia:  
 mechaniczne (zgniecenia lub 

obcięcia) związane m.in. z ruchem 
zamykania płyty mocującej, ruchem 
rdzeni, wypychaczy i mechanizmu 
napędu, ruchem zespołu 
uplastycznienia;  

 termiczne (poparzenia) powo-
dowane przez gorące formy, 
elementy grzewcze form i cylindrów 
uplastyczniającego i wtryskiwania; 

 stosowania odpowiednich elementów 
sterowniczych w maszynach, 
właściwego ich oznaczenia; 

 wyposażania maszyn w odpowiednie 
urządzenia służące do uruchomienia 
oraz całkowitego lub awaryjnego 
zatrzymania; 

 oznakowania stref, w których występują 
zagrożenia: mechaniczne (zgniecenia 
lub obcięcia) lub termiczne 
(poparzenia); 

 udostępnienia pracownikom instrukcji 
obsługi w zakresie bhp, 
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Wykres 14. Główne rodzaje stwierdzonych naruszeń u pracodawców eksploatujących 

maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych  
 
 
Z istotnych aspektów bezpieczeństwa 
stwierdzano przypadki maszyn, które nie 
były w ogóle wyposażone w urządzenie 
awaryjnego zatrzymania. Odnotowano 
przypadki maszyn wyposażonych 
w wyłączniki awaryjnego zatrzymania, ale 
o nieodpowiedniej konstrukcji, np. 
w przyciski niesamozatrzaskujące się, 
przyciski o nieodpowiednim kształcie lub 
przyciski pełniące niby tę funkcję, ale 
niewyróżniające się kolorem od innych. 
Kilkakrotnie odnotowano przypadki 

użytkowania maszyn z niesprawnymi 
urządzeniami awaryjnego zatrzymania, 
a także maszyny wyposażone w wyłączniki 
awaryjne, ale usytuowane 
w nieodpowiednim miejscu. Podczas jednej 
z kontroli stwierdzono, że 
w 6 eksploatowanych prasach 
wulkanizacyjnych pracownicy zablokowali 
wyłączniki krańcowe, których zadaniem było 
uniemożliwienie załączenia maszyn przy 
otwartej osłonie ! Stwarzało to bezpośrednie 
zagrożenie dla ich życia i zdrowia. 

 

 

fot. 
Zblokowany wyłącznik krańcowy prasy 
(podwiązany sznurkiem), umożliwiający 
manipulowanie dłońmi w strefie 
niebezpiecznej przy otwartej osłonie.. 
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Brak lub niewłaściwie opracowane instrukcje bhp dotyczące obsługi
maszyn

Użytkowanie maszyn nieoznakowanych znakami i barwami
bezpieczeństwa

Nieprawidłowości związane z oświetleniem stanowiska pracy

Wyposażenie maszyn w odpowiednie urządzenia służące do
uruchomienia oraz całkowitego lub awaryjnego zatrzymania

Niespełnienie innych minimalnych wymagań dotyczących bhp w
zakresie użytkowania maszyn

Brak lub nieprawidłowości dot. elementów sterowniczych

Brak lub niewłaściwe urządzenia ochronne



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OIP SZCZECIN W ROKU 2012 

- 59 - 

 

fot. 
Przesuwna osłona ruchomych matryc przy 
wtryskarce umożliwia bezpośredni dostęp 
do strefy zagrożenia. 

 
 
 
KONTROLE WYROBÓW 
WPROWADZONYCH DO OBROTU LUB 

ODDANYCH DO UŻYTKU POD 

WZGLĘDEM SPEŁNIANIA PRZEZ NIE 

ZASADNICZYCH LUB INNYCH WYMAGAŃ 
DOTYCZĄCYCH BEZPIECZEŃSTWA 

I HIGIENY PRACY OKREŚLONYCH 

W PRZEPISACH SYSTEMU OCENY 

ZGODNOŚCI. 
 
 Kontrole przeprowadzone w 2012 r. 
oprócz rutynowych czynności w nadzorze 
rynku prowadzonych w odniesieniu do 
nowych maszyn, urządzeń oraz środków 
ochrony indywidualnej w zakresie oceny ich 
zgodności z wymaganiami zasadniczymi, 
skierowane były również na wybrane 
rodzaje wyrobów. W szczególności 
sprawdzeniu spełnienia wymagań 
zasadniczych podlegały maszyny 
stosowane w przetwórstwie tworzyw 
sztucznych oraz odzież ochronna. 
Ogółem w 2012 r. dokonano sprawdzenia 
66 wyrobów w zakresie oceny ich 
zgodności z zasadniczymi wymaganiami. 
Spośród skontrolowanych wyrobów: 40 to 
maszyny (w tym 6 to maszyny 
wykorzystywane w przetwórstwie tworzyw 
sztucznych), 1 sprzęt elektryczny, a 25 to 
środki ochrony indywidualnej (w tym 12 
rodzajów odzieży ochronnej).  
Tylko w przypadku 14% wyrobów (2 
maszyny i 7 środków ochrony 
indywidualnej) nie zostały naruszone 
przepisy dotyczące zapewnienia systemu 
oceny zgodności. 

Wyniki kontroli wykazały nieprawidłowości 
przy 9 na 10 wyrobów wprowadzanych do 
obrotu/oddanych do użytkowania. 
 W odniesieniu do poszczególnych grup 
wyrobów ilość i rodzaj stwierdzonych 
nieprawidłowości kształtował się na 
następującym poziomie: 
 maszyny – brak lub nieprawidłowe 

oznakowanie zgodności CE stwierdzono 
w 13 przypadkach (ok. 33%); brak lub 
nieprawidłowo sporządzoną deklarację 
zgodności w 25 przypadkach (ok. 63%); 
niezgodności dotyczące budowy 
stwierdzono przy 34 maszynach (85%), 
a niedołączenie do maszyny instrukcji 
lub dołączenie instrukcji z nieprawidłową 
zawartością odnotowano przy 26 
maszynach (65%); 

 środki ochrony indywidualnej – brak lub 
nieprawidłowe oznakowanie zgodności 
CE stwierdzono w 9 wyrobach (36%); 
nieprawidłową instrukcję użytkowania 
odnotowano przy 12 środkach (48%), 
a tylko w jednym przypadku 
niezgodność związana była z budową 
środka ochrony indywidualnej (4%); 

 sprzęt elektryczny – nieprawidłowość 
odnotowana przy tym wyrobie dotyczyła 
braku pełnej wersji instrukcji, która 
powinna być przekazana użytkownikowi. 

Do szczególnie rażących niezgodności, 
zdaniem inspektorów pracy, doszło przy 
wprowadzaniu do obrotu/ oddaniu do użytku 
trzech maszyn. Skutkiem naruszenia 
przepisów o ocenie zgodności były wypadki 
przy pracy powodujące śmierć lub ciężkie 
obrażenia ciała operatorów maszyn. 
Niezgodności w tym zakresie były związane 
z budową maszyny i występowaniem 
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bezpośredniego zagrożenia dla życia 
i zdrowia zatrudnionych pracowników. 
W przypadku trzech maszyn: młynka 
borowinowego, prasy karuzelowej do 
bielizny oraz pomostu podnoszącego 
z mechanizmem nożycowym, uaktywnienie 
się zagrożeń wynikało z braku skutecznej 
osłony lub innych urządzeń ochronnych, 
zabezpieczających przed dostępem do stref 
niebezpiecznych, związanych z ruchem 
elementów roboczych. 
W przypadku środków ochrony 
indywidualnej rażącą niezgodnością, która 
mogła spowodować wypadki przy pracy, był 
brak skutecznego zabezpieczenia kieszeni 
przed możliwością przedostania się do nich 
kropli roztopionego metalu podczas 
spawania lub cięcia. Dotyczyło to ubrania 
ochronnego trudnopalnego 
antyelektrostatycznego. 
Zdaniem inspektorów pracy przyczyny 
stwierdzanych nieprawidłowości wynikają 
z niedostatecznej znajomości przepisów, 
norm i procedur obowiązujących w ramach 
systemu oceny zgodności przez 
producentów, importerów oraz 
dystrybutorów. Ponadto pracodawcy 
wyposażając stanowiska pracy w nowe 
maszyny i urządzenia nie zobowiązują (nie 
wymuszają) dostawców, aby razem 
z prawidłowo oznaczoną maszyną 
dostarczana była pełna dokumentacja 
w tym deklaracja zgodności WE oraz 
instrukcja, na podstawie której możliwa jest 
prawidłowa eksploatacja maszyny. Ta sama 
sytuacja dotyczy środków ochrony 
indywidualnej, których prawidłowe 
stosowanie możliwe jest wyłącznie przy 
zapewnieniu instrukcji użytkowania 
określającej podstawowe wymagania 
dotyczące m.in. ich prawidłowego doboru, 
przechowywania, czy konserwacji. 
 W wyniku kontroli Okręgowy Inspektor 
Pracy w Szczecinie wydał 5 postanowień 
wyznaczających termin na usunięcie 
stwierdzonych niezgodności z zasadniczymi 
wymaganiami przy wprowadzeniu do obrotu 
5 maszyn. Wszystkie nieprawidłowości 
zostały usunięte.  
W przypadku odzieży ochronnej - „bluzy” 
jako części „kompletu roboczego” wszczęte 
postepowanie zakończyło się wydaniem 
decyzji zakazującej dalszego udostępniania 
wyrobu użytkownikom oraz nakazującej 
powiadomienie w formie pisemnej 

odbiorców tej odzieży o stwierdzonych 
niezgodnościach z zasadniczymi i innymi 
wymaganiami. Wynikało to z faktu, iż 
producent na „bluzie” umieścił 
bezpodstawnie oznakowanie zgodności CE 
oraz znak graficzny, wskazujący na 
właściwości określone jako: „odzież 
chroniąca przed czynnikami gorącymi 
i ogniem”, który mógł wprowadzić w błąd 
potencjalnych odbiorców i użytkowników 
odzieży. 
 
 
PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW 

BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY 

W PRZEDSIĘBIORSTWACH ZAJMUJĄCYCH 

SIĘ WYTWARZANIEM ENERGII 
ELEKTRYCZNEJ W ELEKTROWNIACH 

WODNYCH. 
 
 Celem kontroli było rozpoznanie skali 
występujących zagrożeń, ich przyczyn oraz 
wyegzekwowanie respektowania przepisów 
prawa pracy, w szczególności przepisów 
i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy 
u przedsiębiorców zajmujących się 
wytwarzaniem energii el. w elektrowniach 
wodnych a także u przedsiębiorców, którym 
na podstawie umów zawartych 
z producentami energii el. powierzono 
eksploatację urządzeń i instalacji 
energetycznych w kontrolowanych 
elektrowniach wodnych. 
 Przeprowadzono 7 kontroli w 12 
elektrowniach wodnych u 6 pracodawców. 
W kontrolowanych elektrowniach wodnych 
zatrudnionych było 44 pracowników. 
Kontrole zostały przeprowadzone:  
 w dużych podmiotach (spółkach 

zależnych podmiotów branży 
energetycznej) zatrudniających 
pracowników z dużym doświadczeniem 
zawodowym; 

 w małych podmiotach zatrudniających 
po kilku pracowników, w których pracę 
wykonują w dużej mierze także sami 
właściciele firm; 

 w podmiotach zajmujących się 
eksploatacją urządzeń i instalacji 
energetycznych w elektrowniach 
wodnych na podstawie zawartych umów 
cywilnoprawnych. 
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W wyniku kontroli wydano: 
 77 decyzji pisemnych, wykonano 80%; 
 23 decyzje ustne,  
 13 wniosków, wykonano 60%. 
W jednej elektrowni wodnej użytkowano 
hydrozespół w sposób powodujący 
bezpośrednie zagrożenie dla życia lub 
zdrowia pracowników obsługi - wydano 
decyzję wstrzymania eksploatacji maszyny. 
W jednym przypadku wydano decyzję 
skierowania pracownika do innych prac 
w związku z brakiem wymaganych 
kwalifikacji energetycznych.  
Podczas kontroli udzielono 20 porad 
z zakresu technicznego bezpieczeństwa 
pracy. 
Jeden z pracodawców ukarany został 
mandatem w wysokości 1.100 złotych. 
 Kontrole wykazały, że najwięcej 
nieprawidłowości stwierdzono w zakresie: 
eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
technicznych; 
 organizacji pracy przy urządzeniach 

i instalacjach energetycznych; 
 eksploatacji urządzeń i instalacji 

energetycznych; 
 stanu technicznego i użytkowania 

obiektów i pomieszczeń pracy; 
 użytkowania narzędzi pracy i sprzętu 

ochronnego; 
 oświetlenia pomieszczeń i stanowisk 

pracy; 
 magazynowania i składowania. 
 
Istotne nieprawidłowości w zakresie 
bezpieczeństwa pracy, tj.: niewyposażenie 
maszyn i innych urządzeń technicznych 
w odpowiednie osłony lub inne urządzenia 
ochronne odnotowano w odniesieniu do 
78 % maszyn (zespołów maszyn) 
poddanych kontroli - w 8 elektrowniach 
wodnych. Dotyczyło to wykorzystywanych 
bezpośrednio do produkcji energii 
elektrycznej: generatorów, zespołów 
turbina-generator, wzbudnic maszynowych, 
ale i innych maszyn eksploatowanych 
w pomieszczeniach technicznych zakładów, 
np. 7 maszyn do obróbki mechanicznej 
metali i drewna. 
Rażące nieprawidłowości dotyczyły: 
 braku odpowiednich osłon/urządzeń 

ochronnych na elementach obrotowych, 
przekładniach zespołów turbina-
generator lub innych ruchomych 

częściach maszyn zwłaszcza, gdy obie 
maszyny nie zostały zamontowane na 
jednym wale;  

 braku osłon/urządzeń ochronnych na 
innych podzespołach maszyn 
stwarzających zagrożenia wypadkowe, 
np. na przekładniach zębatych 
przekazujących napęd z silników el. na 
elementy robocze zastaw roboczych, 
w strefach zagrożenia – tj. miejscach 
nabiegu łańcuchów na koła zębate 
w czyszczarkach krat zamontowanych 
na wlocie do turbin wodnych, na 
przekładniach zębatych napędu 
zamknięć wodnych, na wlotach wody do 
turbin. 

W 5 elektrowniach (u 4 pracodawców) nie 
uwzględniono również zagrożeń 
wynikających z jednoosobowej obsługi 
urządzeń. Nie wprowadzono obowiązku 
meldowania się pracownika wykonującego 
pracę jednoosobowo w pomieszczeniach 
pracy, w których mogą wystąpić zagrożenia 
dla zdrowia lub życia oraz nie ustalono 
zasad postępowania w przypadku braku 
takich meldunków. 
Ponadto u 4 pracodawców (67 %) 
występowały nieprawidłowości w zakresie 
uprawnień kwalifikacyjnych wymaganych od 
osób zajmujących się eksploatacją 
urządzeń, instalacji i sieci 
elektroenergetycznych. 
Stwierdzane nieprawidłowości związane 
z organizacją prac przy urządzeniach 
i instalacjach elektroenergetycznych 
polegały m.in.: na nieopracowaniu instrukcji 
organizacji pracy; braku realizacji 
obowiązku wydawania poleceń pisemnych; 
niewłaściwego wykonywania prac 
zwłaszcza w sytuacji, gdy prace zlecane 
były podmiotom zewnętrznym; 
nieopracowania instrukcji eksploatacji 
użytkowanych hydrozespołów 
i elektrycznych urządzeń pomocniczych. 
W 3 elektrowniach wodnych 
(u 2 pracodawców) niektóre pomieszczenia 
lub teren ruchu energetycznego nie zostały 
zabezpieczone przed dostępem osób 
nieupoważnionych. Nieprawidłowości 
stwierdzono w odniesieniu do pomieszczeń 
pracy, w których eksploatowane były 
generatory elektryczne „starego typu”, 
w których występował bezpośredni dostęp 
do obracających się z dużą prędkością 
wirników. 
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BEZPIECZEŃSTWO EKSPLOATACJI 

ELEKTROENERGETYCZNYCH URZĄDZEŃ 

I SIECI ŚREDNICH NAPIĘĆ. 
 
 Celem kontroli była ocena 
przestrzegania wymagań bezpieczeństwa 
eksploatacji oraz organizacji bezpiecznej 
pracy, przez podmioty będące odbiorcami 
energii elektrycznej na poziomie średnich 
napięć, które są bezpośrednio podłączone 
do sieci dystrybucji energii elektrycznej. 
Przeprowadzono 4 kontrole 
u 4 pracodawców z branży energetyki 
cieplnej, u których obsługę stacji 
energetycznych (transformatorowych) 
prowadziło łącznie 35 pracowników. 
 Kontrolowane zakłady pracy z uwagi na 
ich funkcję użyteczności publicznej, 
wymagają zapewnienia ciągłości oraz 
niezawodności zasilania w energię 
elektryczną. Realizacja w/w wymogu 
została zrealizowana poprzez zasilenie 
zakładów w energię elektryczną dwiema 
liniami zasilającymi oraz umiejscowienie na 
terenie odbiorców energii elektrycznej stacji 
transformatorowych, które eksploatowane 
są przez pracowników odbiorcy energii. 
Najistotniejsze nieprawidłowości: 
 brak aktualnych instrukcji organizacji 

bezpiecznej pracy dotyczących 
urządzeń i instalacji 
elektroenergetycznych eksploatowanych 
przez odbiorców energii; 

 brak wykazów poleceniodawców 
z określonym zakresem udzielonego 
upoważnienia; 

 nieprawidłowości w treści poleceń 
pisemnych na prace wykonywane przy 
urządzeniach i instalacjach 
energetycznych; 

 brak okresowych przeglądów stanu 
technicznego, stosowania, 
przechowywania i ewidencji sprzętu 
ochronnego oraz środków ochrony 
indywidualnej; 

 niewłaściwy dobór uziemiaczy 
przenośnych do wartości prądów 
zwarciowych zainstalowanych 
w stacjach energetycznych urządzeń. 

W wyniku kontroli wydano: 
 31 decyzji pisemnych, 
 10 decyzji ustnych, 
 28 wniosków w wystąpieniach. 
 

W poddanych kontroli zakładach energetyki 
cieplnej, pomimo występowania 
potencjalnych zagrożeń wynikających 
z eksploatacji stacji elektroenergetycznych 
o napięciu 15 kV, stwierdzone 
nieprawidłowości, na ogół nie stwarzały 
większych zagrożeń. Wynika to ze specyfiki 
branży związanej z obsługą instalacji 
i urządzeń energetycznych, co wymusza 
posiadanie wykwalifikowanych kadr tj. 
personelu posiadającego kwalifikacje 
zawodowe oraz dysponujących 
zweryfikowanym poziomem wiedzy 
technicznej w zakresie eksploatowanych 
urządzeń i instalacji energetycznych. 
Stwierdzone nieprawidłowości są na ogół 
wynikiem nieznajomości przez 
pracodawców obowiązujących przepisów 
prawa oraz nie wdrożenia ich do 
wewnątrzzakładowych instrukcji. 
 
 
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 
W ODLEWNIACH METALI. 
 
 Celem kontroli było sprawdzenie 
przestrzegania przepisów prawa pracy, 
w tym przepisów o bezpieczeństwie 
i higienie pracy w odlewniach metali.  
Przeprowadzono 5 kontroli, 
u 5 pracodawców. 
Najistotniejsze nieprawidłowości dotyczyły: 
 nie wyposażenia pracowników 

zajmujących się odlewaniem ciekłego 
metalu w osłony twarzy chroniące przed 
odpryskami ciekłego metalu, odzież 
trudnopalną oraz okulary z odpowiednim 
filtrem (2 firmy); 

 braku hermetyzacji procesów 
odlewniczych zautomatyzowanych oraz 
nie zapewnienia innych rozwiązań 
technicznych zapobiegających przed 
przenikaniem czynników szkodliwych do 
innych pomieszczeń (2 podmioty); 

 niesprawnych technicznie wodnych 
natrysków ratunkowych (4 firmy);  

 braku instrukcji dotyczącej wygrzewania 
form odlewniczych przy stosowaniu 
palników zasilanych gazem propan 
butan (2 podmioty); 

 nie zapewnienia oświetlenia na 
stanowisku obsługi prasy, gdzie 
występują zagrożenia wypadkowe 
(1 firma); 
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 wykonywania pracy niebezpiecznej – 
wewnątrz komory do czyszczenia 
strumieniowego w obsadzie 
jednoosobowej bez asekuracji, przy 
jednoczesnym braku możliwości 
zamknięcia wypływu ścierniwa z dyszy 
roboczej przez pracownika 
wykonującego proces czyszczenia 
(1 podmiot). 

W wyniku kontroli wydano: 
 113 decyzji pisemnych, 
 6 decyzji ustnych, 
 26 wniosków w wystąpieniach. 
W 3 przypadkach skierowano do innych 
prac łącznie 10 pracowników wykonujących 
pracę bez odzieży ochronnej i środków 
ochrony indywidualnej. 2 osoby winne 
wykroczeń ukarano mandatami w łącznej 
kwocie 3500zł., a w dwóch przypadkach 
zastosowano środki wychowawcze. 
 
 
GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI. 
 
 Celem kontroli było sprawdzenie 
przestrzegania przepisów bhp w zakresie 
gospodarowania odpadami komunalnymi 
(transport, unieszkodliwianie) 
z uwzględnieniem narażenia pracowników 

na działanie szkodliwych czynników 
biologicznych.  
Kontrolami objęto 23 pracodawców. 
Ponadto podczas kontroli udzielono 54 
porad technicznych dotyczących m. in. 
identyfikacji miejsc występowania 
czynników biologicznych w procesach pracy 
jak również informacji o wpływie czynników 
biologicznych na zdrowie pracowników 
(zwracano uwagę między innymi na alergie 
spowodowane przez kontakt z grzybami czy 
pyłem organicznym). 
W wyniku kontroli wydano:  
 268 decyzji pisemnych, 
 58 decyzji ustnych;  
 90 wniosków w wystąpieniach. 
 
Za popełnienie 34 wykroczeń, trzech 
pracodawców ukarano mandatami karnymi 
w łącznej kwocie 3000 zł., a dziesięciu 
pracodawcom udzielono ostrzeżeń. 
 Według pracodawców główną 
przyczyną naruszeń prawa jest trudna 
sytuacja ekonomiczna samorządów 
i podejmowane działań dla minimalizowania 
kosztów usług związanych z gospodarką 
odpadami, a także brak specjalistów BHP 
znających szczegółowo problematykę 
zagrożeń szkodliwymi czynnikami 
biologicznymi. 

 
 

 
 
Wykres 15. Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości związane z gospodarką odpadami 

komunalnymi. Dane odzwierciedlają udział procentowy stwierdzonych 
nieprawidłowości w stosunku do liczby zbadanych przypadków. 
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Podczas kontroli ustalono, że część 
pracodawców, (szczególnie małych 
podmiotów, działających na terenie o niskim 
zaludnieniu, w obszarach wiejskich) 
posiadała wymagane decyzje i zezwolenia 
na prowadzoną działalność związaną 
z gospodarowaniem odpadami jedynie do 
końca 2012 r. W związku z czym nie 
ponosiła nakładów na poprawę warunków 
pracy pracowników, szkolenia 
i doskonalenia kadry. Pracodawcy 
wskazywali na konieczność zmiany profilu 
zakładu lub jego likwidację, ze względu na 
zmiany w przepisach prawa, 
w szczególności w ustawie o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach, która 
nakłada na gminy szereg nowych 
obowiązków związanych 
z gospodarowaniem odpadami 
komunalnymi. Jednocześnie 
zaobserwowano tendencję wzrostową 
dotyczącą podejmowania wspólnych 
działań w ościennych gminach dotyczących 
modernizacji i budowy instalacji do odzysku 
surowców z odpadów komunalnych. 
 
 
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 

W ZAKŁADACH PRZETWÓRSTWA 

MIĘSNEGO. 
 
 Celem kontroli było sprawdzenie 
przestrzegania przez pracodawców 
przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny 
pracy w zakładach przetwórstwa mięsnego, 
z wyłączeniem uboju. 
Przeprowadzono 10 kontroli, u 10 
pracodawców.  
Kontrolą objęto: obiekty i pomieszczenia 
pracy; pomieszczenia higieniczno-
sanitarne; wentylację, ogrzewanie, 
oświetlenie; procesy technologiczne; 
maszyny i urządzenia techniczne; 
urządzenia i instalacje energetyczne; 
transport; magazynowanie; czynniki 
szkodliwe w środowisku pracy; 
przygotowanie pracowników do pracy; 
realizację zadań służby bhp; ocenę ryzyka 
zawodowego i wypadki przy pracy. 
 W wyniku przeprowadzonych kontroli 
wydano: 
 94 decyzje pisemne, 
 28 decyzji ustnych, 
 34 wnioski w wystąpieniach. 

Za stwierdzone wykroczenia jednego 
pracodawcę ukarano mandatem 
w wysokości 1500 zł. W stosunku do 3 osób 
odpowiedzialnych za stan bezpieczeństwa 
i higieny pracy zastosowano środki 
wychowawcze. 
 
Najwięcej wydanych decyzji i wniosków 
dotyczyło ogólnych zagadnień z zakresu 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
eksploatowanych maszyn i urządzeń 
technicznych. Jako przykłady szczególnie 
rażących nieprawidłowości można 
wymienić: 
 nieszczelności komór wędzarniczych 

i narażenie pracowników na czynniki 
szkodliwe powstające w wyniku procesu 
spalania drewna lub aromatyzowanych 
zrębków drewna; 

 brak lub niewłaściwe urządzenia 
ochronne maszyn, urządzenia 
sterowania, urządzenia do całkowitego 
zatrzymywania maszyn; 

 niepełną ocenę ryzyka zawodowego; 
 brak lub niewłaściwie opracowane 

instrukcje bezpieczeństwa i higieny 
pracy; 

 nie zapewnienie pracownikom środków 
ochrony indywidualnej dobranych do 
występujących zagrożeń. 

 
 
BEZPIECZEŃSTWO PRACY NA STATKACH. 
 
 Celem kontroli było sprawdzenie 
przestrzegania przez armatorów 
i pracowników / osób pracujących na 
podstawie umów cywilno prawnych 
przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny 
pracy na statkach morskich oraz na 
statkach żeglugi śródlądowej. 
Przeprowadzono 21 kontroli, u 20 
pracodawców, na rzecz których pracę 
świadczyło 860 osób, w tym 221 kobiet. 
Kontrole przeprowadzono na 14 statkach 
morskich (57 osób pracujących) i na 
6 jednostkach śródlądowych -według klasy 
statku, a nie wpisu w rejestr (13 osób 
pracujących). 
W wyniku kontroli wydano: 
 168 decyzji pisemnych, 
 41 decyzji ustnych,  
 42 wnioski w wystąpieniach.  
Za stwierdzonych 18 wykroczeń ukarano 
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2 osoby mandatami w łącznej wysokości 
2000 zł., a w stosunku do 6 osób 
zastosowano środki wychowawcze. 
Udzielono ponadto 53 porady prawne i 67 
porad technicznych. 
 
Najistotniejsze nieprawidłowości dotyczyły: 
 nie zapewnienia właściwych 

(bezpiecznych) wejść i dojść do 
stanowisk pracy oraz barierek 
zabezpieczających przed upadkiem do 
wody; 

 braku osłon na silnikach i elementach 
będących w ruchu; 

 braku osłon zabezpieczających przed 
dotknięciem do elementów gorących; 

 nie zapewnienia właściwych środków 
ochrony indywidualnej, w tym kamizelek 
ratunkowych; 

 braku badań i pomiarów czynników 
szkodliwych dla zdrowia (hałas, drgania, 
pole elektromagnetyczne); 

 nie stosowania wymaganych barw 
i znaków bezpieczeństwa; 

 braku oceny ryzyka zawodowego; 
 braku lub niewłaściwych instrukcji 

wykonywania prac w sposób 
bezpieczny. 

Ograniczenie zagrożeń chorobowych 
i wypadkowych w wyniku środków 
prawnych wydanych przez inspektora pracy 
osiągnięto poprzez wykonanie prac 
modernizacyjnych i remontów, instalowanie 
nowych maszyn i urządzeń.  
Zgodnie 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 - wyposażono 
m.in. barki obsługiwane przez pchacza 
w poręcze do przytrzymywania się 
pracowników, zainstalowane wzdłuż zrębnic 
ładowni. Poddano przebudowie 
maszynownię statku: zmieniono napęd 
klasyczny – śruby stałe na pędniki 
azymutalne, eliminując zagrożenia 
związane z koniecznością zapewnienia 
osłon lub wygrodzenia linii wałów oraz 
zmniejszając poziom i rodzaj narażenia 
pracowników na drgania mechaniczne 
i hałas. Na innych jednostkach zapewniono 
osłony zapobiegające dostępowi do kół 
i pasów przekazujących napęd na 

urządzenia pomocnicze silnika steru 
strumieniowego zainstalowanego 
w pomieszczeniu maszynowni; dla 
uniknięcia ryzyka poparzenia wskutek 
dotknięcia do przewodów kolektora 
wydechowego przy cylindrach silnika steru 
strumieniowego, w maszynowni 
wygrodzono dostęp do przewodu 
spalinowego. 
Ponadto zlikwidowano zagrożenia upadku 
z wysokości – na pokład i do wody poprzez 
zapewnienie odpowiednich trapów, 
drabinek, barier. 
 Przyjęto do realizacji, wniosek 
inspektora pracy dotyczący zapewnienia 
bezpiecznej organizacji i wykonywania 
pracy podczas przemieszczania się po 
mocnicach pokładowych barek pchanych. 
Dotyczy to barek nie wyposażonych 
w obarierowanie chroniące przed upadkiem 
do wody. Kontrola wykazała, że jedynym 
stosowanym rozwiązaniem jest 
wyposażenie pracownika w kamizelkę 
ratunkową. W wyniku realizacji wystąpienia 
podjęto działania w celu egzekwowania 
właściwego doboru burty do 
przemieszczania się pracowników, tj. burty 
przeciwległej do nabrzeża, do którego 
statek się składa, aby uniknąć zagrożenia 
upadku do wody, pomiędzy statek 
a nabrzeże. 
 Brak szczegółowych przepisów 
dotyczących bhp na statkach żeglugi 
śródlądowej (uchylone ustawą z 2000 r. 
o żegludze śródlądowej), a także na 
statkach morskich uprawiających żeglugę 
na wewnętrznych wodach morskich. 
Utrudnia to inspektorom pracy prowadzenie 
nadzoru nad tymi statkami w szczególności, 
jeżeli chodzi o zabezpieczenia (środki 
ochrony zbiorowej) pracowników przed 
upadkiem z wysokości i wypadnięciem za 
burtę. Do w/w jednostek mają zastosowanie 
przepisy ustawy Kodeks pracy oraz 
rozporządzenia 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, ale mają one charakter 
ogólny i nie obejmują swym zakresem całej 
specyfiki bhp na statkach. 
Wprawdzie w roku 2010 Minister 
Infrastruktury wydał dwa akty prawne: 
rozporządzenie z dnia 13 maja 2010 r. 
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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 z ww. aktów 
prawnych tylko część może być 
wykorzystana przez inspektora pracy, gdyż 
dotyczy aspektów bezpieczeństwa 
eksploatacji, pozostała część dotyczy 
budowy statku, jego wyposażenia 
i bezpieczeństwa żeglugi. 
 
 
PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW 
W ZAKŁADACH, W KTÓRYCH MOŻE 

WYSTĄPIĆ ATMOSFERA WYBUCHOWA. 
 
 Celem kontroli było sprawdzenie 
przestrzegania przez pracodawców 
przepisów rozporządzenia Ministra 
Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie 
minimalnych wymagań, dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych 
z możliwością wystąpienia w miejscu pracy 
atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 
138, poz. 931). 
Przeprowadzono 11 kontroli u 11 
pracodawców. W wyniku kontroli wydano: 
 87 decyzji pisemnych, 
 32 wnioski w wystąpieniach.  
Wydane decyzje i wnioski dotyczyły 244 
osób w tym 6 zleceniobiorców. 
W wyniku stwierdzenia wykroczeń przeciw 
prawom pracownika skierowano 1 wniosek 
o ukaranie do sądu, 1 osobę ukarano 
mandatem w wysokości 1000 zł, 
a w 1 przypadku zastosowano środek 
wychowawczy. 

 
We wszystkich kontrolowanych zakładach 
stwierdzono istotne nieprawidłowości: 
 w 5 zakładach w ogóle nie dokonano 

oceny ryzyka wybuchu; 
 w 3 zakładach ocena ryzyka wybuchu 

nie objęła 56% miejsc pracy; 
 w 6 zakładach w ogóle nie sporządzono 

dokumentu zabezpieczenia stanowisk 
pracy przed wybuchem. 

W 5 firmach sporządzono dokumenty 
zabezpieczenia przed wybuchem, jednakże 
zawierały one istotne błędy lub wady 
formalne: nie opisano środków ochronnych 
lub pominięto środki zastosowane (5 firm); 
nie wyznaczono stref zagrożenia wybuchem 
(2 firmy) lub pominięto w dokumencie 
faktycznie istniejące strefy (3). Ponadto nie 
uwzględniono w dokumencie osób 
wykonujących pracę na rzecz różnych 
pracodawców w tym samym miejscu pracy 
i zasad ich współpracy w zakresie: rodzajów 
środków ochronnych i zasad koordynacji. 
 w 4 zakładach nie ustalono terminów 

dokonywania przeglądów ustalonych 
w dokumencie środków ochronnych; 

 w 5 zakładach nie zorganizowano 
nadzoru nad osobami wykonującymi 
pracę miejscach zagrażających ich 
zdrowiu i bezpieczeństwu, 
a w 1 zakładzie wystąpiły w tym 
zakresie uchybienia; 

 w 8 zakładach niewłaściwie dobrano 
4 urządzenia do pracy w strefach 
zagrożenia wybuchem, a w przypadku 
11 urządzeń wystąpiły w tym zakresie 
uchybienia; 

 w 7 zakładach nie wyposażono 
pracujących w odzież w wykonaniu 
antyelektrostatycznym, a w 2 zakładach 
wystąpiły uchybienia w tym zakresie.  

Przyczyną stwierdzonych nieprawidłowości 
było przeprowadzenie analizy zagrożenia 
wybuchem w sposób powierzchowny 
i formalny. W stacjach paliw prowadzonych 
przez ajentów przyjmowano do stosowania 
dokumenty zabezpieczenia stanowisk pracy 
przed wybuchem opracowane przez 
koncerny, bez dostosowania ich treści do 
warunków lokalnych stacji. Ponadto 
dokonywano analiz ryzyka wybuchu 
z pominięciem pomiarów stężenia 
substancji mogących powodować 
powstanie atmosfer wybuchowych. 
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Głównym problemem pracodawców jest 
dokonywanie analizy zagrożenia wybuchem 
przez osoby nie posiadające wiedzy i 
umiejętności w tym zakresie, przy czym 
często są to osoby realizujące zadania 
służby BHP. 
 
 
PRACE PRZY POZYSKANIU I ZRYWCE 

DREWNA. 
 
 Celem kontroli była ocena stanu 
przestrzegania przepisów prawa pracy, 
w tym przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy w procesie pozyskiwania i zrywki 
drewna.  
Kontrolą objęto 22 pracodawców 
zatrudniających ogółem 160 pracowników. 
W wyniku kontroli wydano 
 227 decyzji nakazowych, 
 158 wniosków w wystąpieniach. 
Za stwierdzone wykroczenia nałożono na 
pracodawców 8 mandatów na kwotę 
8000 zł. 
W 12 przypadkach informowano inne 
urzędy i instytucje (np. UDT, WOMP) 
o stwierdzonych nieprawidłowościach. 
 Najczęściej stwierdzane 
nieprawidłowości dotyczyły: 
 braku szkoleń w dziedzinie 

bezpieczeństwa i higieny pracy - 72,7% 
pracodawców; 

 niewłaściwej oceny ryzyka zawodowego 
- 81,8% pracodawców;  

 nie wyposażania pracowników w środki 
ochrony indywidualnej - 77,3% 
pracodawców;  

 nie opracowania instrukcji 
bezpieczeństwa i higieny pracy 
prowadzonych procesach 
technologicznych oraz instrukcji 
bezpiecznej obsługi użytkowanych 
maszyn i urządzeń - 68,2% 
pracodawców; 

 braku badań przesiewowych w kierunku 
boreliozy oraz szczepień ochronnych - 
77,3% pracodawców;  

 nie dostarczania napojów i posiłków 
profilaktycznych - 72,7% pracodawców. 

W stosunku do lat poprzednich kontrole 
wykazały wzrost liczby pracodawców nie 

przestrzegających obowiązujących 
przepisów w zakresie szkoleń w dziedzinie 
bezpieczeństwa i higieny pracy 
i wyposażania pracowników w środki 
ochrony indywidualnej oraz nie 
przestrzegających obowiązku sporządzania 
i udostępniania pracownikom instrukcji 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Zmniejszył się odsetek pracodawców 
z uchybieniami w zakresie: badań 
lekarskich pracowników, dopuszczania do 
prac bez wymaganych kwalifikacji i oceny 
ryzyka zawodowego. 
 
 
OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO. 
 
 Celem kontroli było sprawdzenie 
przestrzegania przez pracodawców 
przepisów prawa pracy dotyczących 
przeprowadzania oceny ryzyka 
zawodowego oraz podejmowania środków 
profilaktycznych zmniejszających ryzyko. 
 Przeprowadzono 219 kontroli, podczas 
których analizie poddano sposób dokonania 
przez pracodawców oceny ryzyka 
zawodowego przy wykonywanych przez 
pracowników pracach, spełnienie wymagań 
formalnych przez dokument potwierdzający 
dokonanie oceny ryzyka zawodowego oraz 
działania wynikające z dokonanej oceny. 
Kontrolami objęto 218 pracodawców, którzy 
zatrudniali łącznie 13950 pracowników,  
w tym 5511 kobiet i 122 pracowników 
młodocianych. 
 Kontrolami objęto podmioty należące do 
branż charakteryzujących się wysokimi 
wskaźnikami wypadkowości, zajmujących 
się: zbieraniem i zagospodarowaniem 
odpadów; pracami budowlanymi; 
konserwacją i naprawą pojazdów 
samochodowych; wykonywaniem instalacji 
wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, 
gazowych i klimatyzacyjnych; produkcją 
konstrukcji metalowych i ich części; obróbką 
metali i nakładaniem powłok na metale; 
działalnością poligraficzną, działalnością 
usługową związaną z leśnictwem, produkcją 
wyrobów z mięsa. Były to w większości 
małe i średnie firmy zatrudniające ok. 20 
pracowników. 
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Wykres 16. Udział procentowy stanowisk pracy, na których przy ocenie ryzyka zawodowego 

naruszono przepisy. 
 
 
W wyniku kontroli wydano: 
 204 decyzje pisemne; 
 234 wniosków w wystąpieniach.  
Ponadto udzielono 255 porad z zakresu 
prawnej ochrony pracy, w szczególności 
dotyczących zasad sporządzania 
dokumentacji oceny ryzyka zawodowego, 
treści dokumentu oceny ryzyka, metod 
dokonywania oceny.  
 Przyczyny nieprawidłowości wynikają 
głownie z niepełnej znajomości przepisów 
prawa pracy, w szczególności określających 
wymagania formalne jakim powinien 
odpowiadać dokument oceny ryzyka, co do 
formy, treści, czy informacji jakie powinny 
być w nim uwzględnione. Ponadto z braku 
przekonania pracodawców, że sporządzona 
dokumentacja oceny ryzyka zawodowego 
w jakikolwiek sposób może przyczynić się 
do poprawienia bezpieczeństwa pracy 
w zakładzie. Jedną z ważniejszych 
przyczyn jest również brak wsparcia 
i właściwego doradztwa ze strony osób, 
którym zlecono wykonywanie zadań służby 
bhp, w szczególności w kwestiach 
dotyczących dokonywania 
i dokumentowania oceny ryzyka oraz 
wskazywania konkretnych działań 
naprawczych i korygujących poziom ryzyka. 
 
 

ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM 
W MAŁYCH ZAKŁADACH. 
 
 Celem przeprowadzonych kontroli było 
sprawdzenie przestrzegania przez 
pracodawców przepisów i zasad 
dotyczących oceny ryzyka zawodowego 
oraz podejmowania środków 
profilaktycznych zmniejszających ryzyko 
w aspekcie wypadków przy pracy, które 
miały miejsce w zakładzie. 
 Kontrole przeprowadzono w 45 
zakładach pracy, w tym 21 w zakładach 
kontrolowanych w roku 2010, a 24 kontrole 
w „nowych” zakładach pracy, 
zatrudniających do 50 pracowników, 
w których w okresie trzech lat od daty 
rozpoczęcia bieżących czynności 
kontrolnych wystąpiły wypadki przy pracy .  
W kontrolowanych zakładach pracę 
wykonywało 1.165 pracowników, w tym 398 
kobiet, 10 pracowników młodocianych i 15 
pracowników niepełnosprawnych.  
 W wyniku kontroli wydano 71 decyzji 
nakazowych, które dotyczyły 635 
pracowników. Ponadto skierowano do 
pracodawców 137 wniosków pokontrolnych, 
które dotyczyły 1.406 pracowników. 
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 Najistotniejsze nieprawidłowości 
w stosunku do 91 kontrolowanych 
dokumentacji powypadkowych w 45 
firmach: 
 w 51,7 % dokumentacji - uchybienia 

przy sporządzaniu dokumentacji 
powypadkowej; 

 w 47,3 % dokumentacji - błędy 
w ustaleniu okoliczności i przyczyn 
wypadku; 

 w 37,4% - określenie w protokole 
powypadkowym niewłaściwych środków 
i wniosków profilaktycznych; 

 w 25,0% dokumentacji dotyczącej oceny 
ryzyka zawodowego - brak identyfikacji 
zagrożeń, których aktywizacja 
doprowadziła do wypadku, 

 w 40,4% dokumentacji dotyczącej oceny 
ryzyka zawodowego - brak 
uaktualnienia oceny ryzyka 
zawodowego po wypadku o zagrożenia, 
które uaktywniły się podczas wypadku. 

Wyniki kontroli wykazały, że działania 
pracodawców w zakresie oceny ryzyka 
zawodowego są niespójne z ustaleniami 
zespołów powypadkowych. Przyczyną jest 
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. 
 

 
PROFILAKTYCZNE BADANIA LEKARSKIE. 
 
 Czynnościami kontrolnymi objęto 314 
pracodawców zatrudniających ogółem 
18461 pracowników, w tym 7985 kobiet 
i 140 pracowników młodocianych. 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. W wyniku kontroli 
wydano: 
 69 decyzji pisemnych, 
 14 decyzji ustnych, 
 185 wniosków w wystąpieniach. 
 
W związku ze stwierdzonymi 50 
wykroczeniami z zakresu profilaktycznych 
badań lekarskich skierowano 3 wnioski 
o ukaranie do sądu, 24 osoby ukarano 
mandatami w łącznej wysokości 25 600 zł., 
zastosowano 19 środków wychowawczych. 
W 8 przypadkach poinformowano 
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy 
o stwierdzonych nieprawidłowościach, 
np. wydanie orzeczenia przez lekarza 
z innego województwa. 
 W jednym przypadku z uwagi na 
podejrzenie sfałszowania orzeczeń 
lekarskich skierowano zawiadomienie do 
prokuratury. 

 

 
 
Wykres 17. Nieprawidłowości dotyczące profilaktycznych badań lekarskich - odsetek 

badanych pracowników. 
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Wykres 18. Nieprawidłowości dotyczące profilaktycznych badań lekarskich - odsetek 

kontrolowanych pracodawców. 
 
 
SZKOLENIE W DZIEDZINIE BHP. 
 
 Celem kontroli było sprawdzenie 
przestrzegania przez pracodawców 
przepisów dotyczących szkolenia 
pracowników, zawartych w Kodeksie pracy 
i rozporządzeniu Ministra Gospodarki 
i Pracy z 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia 
w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 
(Dz. U. Nr 180, poz. 1860 ze zm.) oraz 
wywiązywania się przez pracodawcę 
z obowiązku zapewnienia pierwszej pomocy 
w nagłych wypadkach, zgodnie z art. 2091 
Kodeksu pracy. 
 Przeprowadzono 238 kontroli w 237 
zakładach, zatrudniających ogółem 10478 
pracowników, w tym 4714 kobiet i 127 
młodocianych.  
W wyniku kontroli wydano: 
 366 decyzji pisemnych, 
 27 decyzji ustnych, 
 337 wniosków w wystąpieniach. 
 
Za stwierdzone wykroczenia przeciw 
prawom pracownika skierowano 1 wniosek 
do sądu, (pracodawca odmówił przyjęcia 
mandatu), a 21 pracodawców ukarano 
mandatami w łącznej wysokości 22 600 zł.  
Wyniki kontroli wykazały, że: 
 149 pracowników nie zostało poddanych 

wstępnemu instruktażowi ogólnemu, 
 199 nie odbyło wstępnego instruktażu 

stanowiskowego,  
 212 pracowników nie poddano 

okresowym szkoleniom z dziedziny 
bezpieczeństwa i higieny pracy, 

 42 pracodawców nie odbyło 
wymaganych szkoleń. 

 

 Dopuszczenie pracownika do 
wykonywania pracy – szczególnie nowo 
zatrudnionego lub przenoszonego na inne 
stanowisko pracy bez właściwego 
przeszkolenia, stanowi zagrożenie 
wypadkowe. Równie ważne dla 
bezpieczeństwa pracowników jest 
wyznaczenie do prowadzenia szkoleń osób 
posiadających kwalifikacje i doświadczenie 
zawodowe oraz umiejętność przekazania 
nabytej wiedzy. Nieprawidłowości w tym 
zakresie stwierdzono podczas szkolenia 
ogólnego prowadzonego przez 81 osób, 
nieposiadających właściwych kwalifikacji 
oraz podczas szkolenia stanowiskowego 
prowadzonego przez 56 osób – najczęściej 
osób spoza zakładu, nieznających pracy 
i zagrożeń występujących na stanowisku. 
 Innym ważnym aspektem jest 
opracowanie programu szkoleń 
odpowiedniego do zagrożeń występujących 
w firmie, w zależności od rodzaju 
wykonywanych prac i zajmowanych 
stanowisk. Przedłożone kontrolującym 
programy nie uwzględniały zasad, 
zawartych w załączniku do rozporządzenia 
Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 
2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 
180, poz. 1860 ze zmianami oraz z 2007 r. 
Nr 196, poz. 1420). Ponadto nie 
obejmowały problemów i zagadnień 
dostosowanych do specyfiki działalności 
zakładu, w tym występujących zagrożeń dla 
zdrowia i zagrożeń wypadkowych, dotyczyło 
to co najmniej 357 pracowników.  
W zakresie organizacji pierwszej pomocy 
przedmedycznej w zakładach pracy 
stwierdzono: 
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 w 26 zakładach brak środków 
niezbędnych do udzielania pierwszej 
pomocy, 

 w 67 zakładach niewyznaczenie 
pracowników do udzielania pierwszej 
pomocy, 

 w 36 zakładach nieodpowiednią liczbę 
pracowników wyznaczonych do 
udzielania pierwszej pomocy, dotyczyło 
to najczęściej firm, wykonujących 
działalność wielozmianową, w których 
wyznaczeni pracownicy świadczyli 
pracę wyłącznie na zmianie pierwszej. 

 
 
REALIZACJA ZADAŃ SŁUŻBY 

BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY. 
 
 Celem kontroli było sprawdzenie 
przestrzegania przez pracodawców 
przepisów dotyczących tworzenia 
i funkcjonowania służby BHP oraz realizacji 
zadań wskazanych w przepisach prawa 
przez służbę bhp lub inne 

struktury/podmioty, którym wykonywanie 
tych zadań zostało powierzone. 
 W 205 zakładach pracy stwierdzono, że 
pracodawca mimo obowiązku prawnego nie 
utworzył służby BHP lub nie powierzył 
wykonywania zadań tej służby 
osobom/podmiotom posiadającym 
wymagane kwalifikacje. 
Wydano w tych sprawach decyzje 
nakazowe. 
 W 91 zakładach kontrolowano realizację 
obowiązków nałożonych na służbę BHP. 
W kontrolowanych firmach zatrudnionych 
było 9480 pracowników, w tym 4289 kobiet 
i 38 pracowników młodocianych.  
W wyniku kontroli wydano: 
 7 decyzji pisemnych, 
 52 wnioski w wystąpieniach. 
Za stwierdzone wykroczenia ukarano 
2 pracodawców mandatami w łącznej 
kwocie 2200 zł. a w 2 przypadkach 
zastosowano środki wychowawcze. 
 

 
 

 
 
Wykres 19. Stwierdzone nieprawidłowości dotyczące realizacji zadań służby bezpieczeństwa 

i higieny pracy. 
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DZIAŁALNOŚĆ PREWENCYJNA 

I PROMOCYJNA. 
 
 W roku 2012 kontynuowano 
i rozpoczęto realizację szeregu programów 
i zadań o charakterze prewencyjnym, 
promocyjnym, edukacyjnym i informacyjnym 
dla zapewnienia przestrzegania prawa 
pracy, w szczególności: 
 program informacyjno-prewencyjny 

„Stres i inne czynniki 
psychospołeczne związane z pracą”, 

 program edukacyjny „Kultura 
bezpieczeństwa”, 

 program prewencyjny „Zdobądź 
dyplom Państwowej Inspekcji Pracy”, 

 kampania informacyjna „Poznaj swoje 
prawa w pracy”, 

 zadanie „Zarządzanie 
bezpieczeństwem w zakładach – 
prewencja wypadkowa”, 

 program informacyjno-prewencyjny 
„Bezpieczeństwo pracy 
w budownictwie”, 

 kampania prewencyjna „Czas pracy, 
a wypadki drogowe”, 

 program informacyjno-prewencyjny 
„Bezpieczeństwo pracy przy 
maszynach do przetwórstwa tworzyw 
sztucznych”. 

 
 Celem kampanii „Stres i inne czynniki 
psychospołeczne związane z pracą” było 
zwrócenie uwagi na źródła stresu i innych 
czynników psychospołecznych oraz 
praktyczne sposoby zapobiegania ich 
negatywnym skutkom. W ramach realizacji 
kampanii przeprowadzono szkolenia oraz 
badania mające na celu diagnozę poziomu 
stresu, natężenia objawów i identyfikacji 
jego źródeł w środowisku pracy. 
Programem objęto 7 pracodawców 
zatrudniających od 28 do 240 pracowników, 
łącznie 687 pracowników. Działania 
o charakterze informacyjno-prewencyjnym 
prowadzono również w formie szkoleń 
skierowanych do pracodawców, 
pracowników, przedstawicieli związków 
zawodowych oraz zakładowych 
społecznych inspektorów pracy. 
Proponowane w ramach kampanii szkolenia 
dla pracowników oraz kadry kierowniczej 
spotkały się z dużym zainteresowaniem 
przedstawicieli zakładów pracy, z którymi 

nawiązano kontakt. Wśród poruszanych 
zagadnień znalazły się m.in.: źródła stresu 
i jego wpływ na pracę, sposoby radzenia 
sobie z negatywnymi emocjami, mobbing 
i dyskryminacja. Informacje na temat 
kampanii i zagadnień z zakresu stresu 
w pracy, mobbingu oraz dyskryminacji 
rozpowszechniane były również poprzez 
uczestnictwo przedstawicieli OIP w targach 
pracy, giełdach, dniach otwartych 
oraz siedzibach partnerów społecznych. 
 Udział w kampanii zaproponowano 
czterem urzędom Gmin i Miast 
województwa Zachodniopomorskiego oraz 
dwóm pracodawcom, przedstawicielom 
administracji publicznej, które chętnie 
przystąpiły do jego kompleksowej realizacji. 
W każdym z wymienionych podmiotów 
przeprowadzono szkolenia dla pracowników 
i kadry zarządzającej oraz zrealizowano 
ankiety badające poziom stresu w pracy. 
Wypełnione przez pracowników 
ankiety/kwestionariusze zostały poddane 
analizie przy użyciu arkusza do oceny 
stresogenności cech pracy. Na podstawie 
uzyskanych wyników, dla każdego zakładu, 
sporządzony został odrębny raport. 
W postaci prezentacji multimedialnej 
przygotowano informacje zawierające 
charakterystykę badanych, poziom 
dominujących objawów stresu i jego źródeł. 
W podsumowaniu umieszczono wnioski 
profilaktyczne mające na celu eliminację lub 
neutralizację zagrożeń. 
 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, 
popularyzacja podstawowych zasad 
bezpiecznego wykonywania pracy oraz 
zagadnień z zakresu prawa pracy. Drugim 
celem było 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. 
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W roku szkolnym 2011/2012 zaproszenia 
do uczestnictwa w programie „Kultura 
bezpieczeństwa” przesłano do 84 szkół 
ponadgimnazjalnych. Akces do programu 
zgłosiło 62 nauczycieli z 22 szkół, program 
zrealizowało 44 nauczycieli z 13 szkół 
województwa zachodniopomorskiego. 
Z dokumentacji przesłanych przez 
nauczycieli wynika, że łącznie 
przeprowadzili 2668 lekcji z zakresu prawa 
pracy w szczególności dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W lekcjach 
uczestniczyło 1545 uczniów. Zgłoszenia do 
programu obejmującego rok szkolny  
2012/2013 przesłało 57 nauczycieli z 25 
szkół. 
 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, 
służących poprawie warunków 
bezpieczeństwa i higieny pracy, 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 30 pracodawców, 
którzy podejmowali działania w celu 
dostosowania panujących w ich zakładach 
warunków pracy i dokumentacji 
pracowniczej do przepisów obowiązującego 
prawa. 22 pracodawców poprawiło warunki 
pracy i uzyskało dyplom Państwowej 
Inspekcji Pracy. 
 W ramach kampanii informacyjnej 
„Poznaj swoje prawa w pracy”, 
upowszechniano wiedzę 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 69 szkoleń dla 2207 osób: 
członków organizacji związkowych, 
społecznych inspektorów pracy, 
przedstawicieli służby bezpieczeństwa 
i higieny pracy, pracodawców, 
pracowników, uczniów oraz studentów. 
Informacje na temat zagadnień z zakresu 
prawa pracy oraz bhp rozpowszechniane 
były poprzez uczestnictwo przedstawicieli 
Okręgowego Inspektoratu Pracy, w targach 
pracy, giełdach, dniach otwartych, np. na 
zaproszenie powiatowych urzędów pracy, 
Ochotniczych Hufców Pracy oraz 
Akademickich Biur Karier (łącznie 28 
wydarzeń), a także poprzez poradnictwo 
w siedzibach partnerów społecznych. (136 
przypadków). Ogromną rolę w promowaniu 
i realizowaniu założeń kampanii odegrała 
współpraca z mediami, dzięki której 
wielokrotnie pojawiały się informacje 
dotyczące zagadnień z dziedziny prawa 
pracy. Łącznie przekazano i opublikowano 
w mediach 39 informacji dotyczących 
zagadnień objętych kampanią. Broszury 
i ulotki kampanii dystrybuowano przy okazji 
wszystkich działań podejmowanych 
w ramach programu „Poznaj swoje prawa 
w pracy. Łącznie w roku 2012 wydano 7115 
egzemplarzy różnego rodzaju publikacji 
i wydawnictw dotyczących prawa pracy. 
 Celem zadania „Zarządzanie 
bezpieczeństwem w zakładach – 
prewencja wypadkowa” 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, zwrócenie uwagi na 
ekonomiczne aspekty bezpieczeństwa 
pracy, w tym na relację kosztów 
ubezpieczeniowych oraz kosztów 
wypadków przy pracy do nakładów na 
bezpieczne warunki pracy oraz 
upowszechnianie problematyki zarządzania 
bezpieczeństwem i higieną pracy.  
W ramach realizacji zadania 
przeprowadzono dwa szkolenia. Omawiano 
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zagadnienia związane z oceną ryzyka 
zawodowego w kontekście zaistniałych 
w zakładzie wypadków przy pracy oraz 
zasady zarządzania ryzykiem, jako 
działania ograniczającego potencjalną 
możliwość wystąpienia podobnych 
wypadków w przyszłości. Wskazano, także 
na cel przeprowadzenie 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 15 
pracodawców. 
 Podstawowym celem programu 
informacyjno-prewencyjny 
„Bezpieczeństwo pracy 
w budownictwie” było podjęcie działań 
mających doprowadzić do poprawy stanu 
bhp i 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 2012 roku program „Promocja 
standardów bhp w budownictwie” 
funkcjonował pod hasłem „Profesjonalista 
pracuje bezpiecznie”. 
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 szkolenia mieli możliwość 
zapoznania się z dostępnymi na ryku 
rozwiązaniami w zakresie: bezpiecznej 
instalacji zasilającej przeznaczonej do 
stosowania na placu budowy oraz 
z bezpieczną pracą na wysokości z użyciem 
rusztowań oraz drabin. W szkoleniu udział 
wzięły 44 osoby reprezentujące 40 firm 
branży budowlanej. Po szkoleniu deklarację 
przystąpienia do programu prewencyjnego 
złożyły 24 firmy. W trakcie trwania 
programu inspektor pracy kontaktował się 
uczestnikami, przekazując materiały 
informacyjne i udzielając porad. Pod koniec 
września dokonano sprawdzenia rezultatów 
działań podjętych przez pracodawców 
w związku z uczestnictwem w programie. 

Uznano, że 10 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, 
wymianą 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 uczestniczyło łącznie 160 
osób zatrudnionych w 75 firmach. 
 Celem kampanii prewencyjnej „Czas 
pracy, a wypadki drogowe” było przede 
wszystkim zapobieganie wypadkom 
komunikacyjnym związanym z naruszaniem 
przepisów o czasie pracy lub złym stanem 
psychofizycznym pracownika. Działania 
w tym zakresie były realizowane poprzez: 
szkolenia pracodawców i przedsiębiorców 
w zakresie wymagań określonych dla 
kierowców oraz przyczyn wypadków przy 
pracy, będących skutkiem naruszenia 
przepisów o czasie pracy ze szczególnym 
uwzględnieniem przyczyn związanych 
z błędami organizacyjnymi i ludzkimi. 
Inspektorzy pracy, jak co roku, zostali 
zaproszeni do udziału w spotkaniach 
z pracodawcami, członkami Ogólnopol-
skiego Związku Pracodawców Transportu 
Drogowego. 
W dwóch spotkaniach, w których 
uczestniczyło łącznie 40 pracodawców, 
zrzeszonych w Ogólnopolskim Związku 
Pracodawców Transportu Drogowego 
Regionu Nadnoteckiego i Regionu 
Zachodniopomorskiego, przedstawiano 
prelekcje nt. „Czas pracy kierowcy” 
i „Czynniki psychospołeczne w pracy 
kierowcy a wypadki drogowe”. 
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 Program informacyjno-prewencyjny 
„Bezpieczeństwo pracy przy maszynach 
do przetwórstwa tworzyw sztucznych” 
miał na celu zapobieganie wypadkom przy 
obsłudze maszyn do przetwórstwa tworzyw 
sztucznych, a realizowany był między 
innymi poprzez: przeprowadzenie szkoleń 
dla pracodawców i przedsiębiorców 
(użytkowników maszyn do przetwórstwa 
tworzyw sztucznych) odpowiedzialnych za 
zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania 
maszyn przez pracowników podczas pracy, 
a także upowszechnianie problematyki 
spełniania minimalnych wymagań bhp w 
zakresie użytkowania maszyn. 
W 2 zorganizowanych szkoleniach, 
w których uczestniczyło 16 osób 
reprezentujących 13 pracodawców, 
przedstawiono analizę danych 
statystycznych zaistniałych wypadków 
u przedsiębiorców produkujących artykuły 
z tworzyw sztucznych. Wskazywano na 
istotne zagrożenia, omawiano zasady 
bezpieczeństwa maszyn z uwzględnieniem 
przepisów dotyczących minimalnych 
wymagań bezpieczeństwa i zasadniczych 
wymagań jakie powinny spełniać 
użytkowane maszyny. 12 pracodawców 
przystąpiło do programu prewencyjnego, 
zobowiązując się do podjęcia działań dla 
ograniczenia ryzyka zawodowego między 
innymi poprzez przeprowadzenie 
samokontroli bezpieczeństwa użytkowania 
eksploatowanych maszyn i dostosowanie 
ich do minimalnych wymagań. Uczestnikom 
szkoleń przekazano materiały i publikacje 
wydane przez Państwową Inspekcję Pracy, 
w szczególności broszurę „Bezpieczeństwo 
użytkowania maszyn. Poradnik dla 
pracodawców”. Pracodawcy zadeklarowali, 
że w okresie od maja do października 
2012 r. sprawdzili 96 maszyn pod 
względem spełnienia przez nie wymagań 
minimalnych. W 5 firmach w wyniku 
samooceny podjęto działania dla 
ograniczenia ryzyka, a w 3 wycofano (3) 
maszyny z użytkowania z powodu 
niespełnienia przez maszyny minimalnych 
wymagań i braku możliwości ich 
dostosowania. 
 
 Okręgowy Inspektorat Pracy 
w Szczecinie w roku 2012 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. Konkurs 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 
zgłoszeni pracodawcy dzieleni są na 
3 grupy zależnie od liczby pracowników.  
W roku 2012 nie było zgłoszeń 
pracodawców zatrudniających ponad 250 
pracowników, natomiast zgłoszenia 
obejmowały pracodawców zatrudniających 
od 1-50 pracowników oraz od 51-250 
pracowników.  
Okręgowa Komisja Konkursowa 
podsumowując etap regionalny XIX edycji 
konkursu, przyznała: 
w kategorii do 50 zatrudnionych: 
 I miejsce – Patronka Spółka z o.o. 

w Szczecinku, 
 II miejsce – Scanrad Spółka z o.o. 

w Krzywopłotach, 
 III miejsce – Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej Folk-Med Spółka 
z o.o. w Białogardzie; 

w kategorii od 51 do 250 zatrudnionych: 
 I miejsce – Carlsberg Polska S.A., 

Oddział Browar Bosman w Szczecinie, 
 II miejsce – Piekarnia Bagietka Renata 

Jackowska, Rafał Strąk Sp. J., 
w Radziszewie, 

 III miejsce – Przedsiębiorstwo 
Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. 
w Stargardzie Szczecińskim. 

Decyzją Komisji Konkursowej do etapu 
ogólnopolskiego nominowani zostali: 
Patronka Spółka z o.o. w Szczecinku oraz 
Carlsberg Polska S.A., Oddział Browar 
Bosman w Szczecinie.  
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fot. 
Okręgowy Inspektor Pracy Pan Marian 
Szyszko podczas wręczania nagrody za 
zajęcie pierwszego miejsca w konkursie 
„Pracodawca organizator pracy 
bezpiecznej” dla firmy Patronka 
Spółka z o.o. 

 
 
Trud tworzenia bezpiecznych 
i higienicznych oraz ergonomicznych miejsc 
pracy został doceniony na etapie 
ogólnopolskim konkursu. Patronka Spółka 
z o.o. ze Szczecinka została laureatem 
konkursu w kategorii pracodawców 
zatrudniających do 50 pracowników. 
 
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 2012 przystąpiło dwóch 
Zakładowych Społecznych Inspektorów 
Pracy działających w Zakładach 
Chemicznych Police S.A. w Policach oraz 
w Szczecińskiej Stoczni Remontowej Gryfia 
S.A. w Szczecinie. 
W związku z powyższym Komisja 
Konkursowa podjęła decyzję o nie 
rozstrzyganiu konkursu, natomiast 
postanowiła przyznać wyróżnienia, 
doceniając wkład pracy inspektorów. 
Zakładowi społeczni inspektorzy pracy 
otrzymali okazjonalne statuetki, albumy 
oraz pamiątkowe dyplomy.  
 
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 2012 r. 
w Zespole Szkół Rzemieślniczych 
w Szczecinie odbył się XII regionalny 
konkurs wiedzy o zasadach 
bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów 
szkoły zawodowej, 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 części finałowej wzięło 13 uczniów 
z 3 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 2012 roku do konkursu zgłosiły się firmy 
realizujące cztery budowy 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 – SGI Spółka z o.o. S.K.-A. 

w Szczecinie, za budowę budynku 
mieszkalnego Nautica I przy ul. Emilli 
Plater w Szczecinie; 

 miejsce II – Skanska S.A. Budownictwo 
Ogólne Zachód Filia w Szczecinie, za 
adaptację budynku dla potrzeb 
Centrum Transportu Wiedzy i Innowacji 
Service Inter-Lab w Szczecinie; 

 dwa równorzędne miejsca III:  
Konsorcjum Boskalis, HOCHTIEF, 
AARSLEFF, Korporacja budowlana 
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DORACO, za budowę falochronu 
osłonowego dla portu zewnętrznego 
w Świnoujściu,  

 Przedsiębiorstwo Projektowo – 
Wykonawcze „Probud” Spółka z o.o. 
w Wiekowie, za budowę budynku 
mieszkalnego w Koszalinie. 

 
Konkurs „Bezpieczne gospodarstwo 
rolne”. 
 W roku 2012 konkurs został zorganizo-
wany wspólnie z Kasą Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego, Ośrodkiem 
Doradztwa Rolniczego, Zachodniopomor-
ską Izbą Rolniczą, Zachodniopomorskim 
Urzędem Wojewódzkim oraz Urzędem 
Marszałkowskim Województwa Zachodnio-
pomorskiego. Na terenie województwa 
zachodniopomorskiego konkurs przebiegał 
w dwóch etapach: regionalnym 
i wojewódzkim.  
Udział w konkursie zadeklarowało 37 
gospodarstw, 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 Krzysztof Skubiszyński 

prowadzący indywidualne 
gospodarstwo rolne w miejscowości 
Brzeżno, gmina Brzeżno, powiat 
Świdwin. 

 II miejsce – Pan Marek Grędecki 
prowadzący indywidualne 
gospodarstwo rolne w miejscowości 
Przekolno, gmina Pełczyce, powiat 
Choszczno. 

 III miejsce – Pan Jan Chmielewski 
prowadzący indywidualne 
gospodarstwo rolne w miejscowości 
Nowy Przylep, gmina Warnice, powiat 
Pyrzyce. 

 Wyróżnienie przyznano Panu 
Łukaszowi Leśniewskiemu, 
prowadzącemu gospodarstwo 
w miejscowości Trzebórz 1, powiat 
Pyrzyce. 

 

 

 

fot. 
Okręgowy Inspektor Pracy Marian Szyszko 
wręcza nagrody laureatom konkursu 
"Bezpieczne gospodarstwo rolne" na XXV 
Targach Rolnych AGRO POMERANIA 
2012. 

 
 
 
Konkurs „Bezpieczne lato”. 
 Wspólnie z Komendą Hufca Szczecin 
Zachodniopomorskiego Związku 
Harcerstwa Polskiego, przeprowadzono 
3 konkursy plastyczne dla dzieci 
i młodzieży. 

Celem konkursów było wykonanie 
tematycznych prac plastycznych 
(malarstwo, rysunek, szkic), 
uwzględniających zagadnienia 
bezpiecznego zachowania się dzieci 
i młodzieży na terenach wiejskich. Przed 
realizacją zadania, dla wszystkich jego 
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uczestników, zostały przeprowadzone 
zajęcia teoretyczne i praktyczne. Zuchy 
i harcerze zapoznali się z zasadami 
bezpiecznego wykonywania prac 
w gospodarstwie rolnym. Poznali sposoby 
identyfikacji zagrożeń dla ludzi 
występujących na terenach wiejskich oraz 
zasady udzielania pierwszej pomocy 
w razie wystąpienia wypadku. Zajęcia 
przeprowadzali druhny i druhowie, 
opiekunowie poszczególnych grup i drużyn. 
Przy prowadzeniu zajęć wykorzystywane 
były materiały pomocnicze takie jak filmy, 
broszury i plakaty dostarczone przez 
Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie. 
 Dwa konkursy odbyły się w Drężnie, 
oddzielnie konkurs dla 50 harcerzy oraz 
konkurs dla 50 zuchów. Trzeci konkurs 
odbył się w Łukęcinie i udział w nim wzięło 
76 harcerzy. 
 
Konkurs „Bezpieczeństwo i higiena 
pracy” dla zakładów usług leśnych. 
 W roku 2012 konkurs odbył się na 
terenie Nadleśnictwa Gryfice, 
a  zorganizowany został wspólnie 
z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych 
w Szczecinie. W konkursie uczestniczyli 
pracodawcy świadczący usługi z zakresu 
gospodarki leśnej dla nadleśnictw: Gryfice, 
Międzyzdroje, Resko. 
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 

„BÓBR” Marcin Szura, 
 II miejsce – Zakład Handlowo-

Usługowy Henryk Hała, 
 III miejsce – Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno-Usługowo-Handlowe 
Bogdan Walczak. 

Za bezpieczne zachowania podczas 
współzawodnictwa przyznano również 
indywidualne wyróżnienia pracownikom. 
 
Konkursy „Wiedzy o bezpieczeństwie 
i higienie pracy w budownictwie”. 
 Wspólnie z Klastrem Budowlanym przy 
Północnej Izbie Gospodarczej w Szczecinie 
zorganizowano konkursy dla uczniów 
ponadgimnazjalnych szkół budowlanych 
(szkół zasadniczych i techników). Celem 
konkursów było promowanie bezpiecznych 
zachowań na budowie oraz zwiększenie 
świadomości młodzieży, kształcącej się 
w zawodach budowlanych, o zagrożeniach 
występujących w budownictwie. 
Konkursy odbywały 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 (248 
uczniów techników i 127 uczniów 
zasadniczych szkół zawodowych) 
rozwiązywali testy przygotowane przez 
inspektorów pracy. Eliminacje szkolne 
wyłoniły 22 uczniów techników i 16 ze szkół 
zasadniczych do finału wojewódzkiego. 
 Etap wojewódzki konkursu 
zorganizowano w Zespole Szkół 
Budowlanych w Szczecinie. Uczestniczyło 
w nim 38 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 
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obowiązujących zasad bhp na budowie. 
Zwycięzcy otrzymali cenne nagrody, 
a pozostali upominki, ufundowane przez 
organizatorów. 
 
Konkurs „Bezpieczeństwo i higiena 
pracy w rolnictwie” dla uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych. 
 W roku 2012 zorganizowano XVIII 
edycję konkursu, którego 
współorganizatorami była Kasa Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego Oddział 
Regionalny w Koszalinie oraz Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Benicach. 
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 przedmedycz-
nej i ochrony zdrowia. 
Zgłoszenia do konkursu, które nadesłało 11 
szkół z województwa zachodniopomor-
skiego, zostało poprzedzone szkoleniem dla 
jego uczestników, w których wzięło udział 
479 uczniów. Do konkursu na etapie woje-
wódzkim nominowano po 2 uczniów 
z każdej szkoły. Etap wojewódzki konkursu 
odbył się w Zespole Szkół Ponadgimna-
zjalnych w Benicach i uczestniczyło w nim 
22 uczniów. Wszyscy uczestnicy 
rozwiązywali test pisemny 
z poszczególnych bloków tematycznych: 
prawa pracy, bezpieczeństwa i higieny 
pracy, ubezpieczeń społecznych, pomocy 
przedlekarskiej i ochrony zdrowia. Ponadto 
uczniowie na 5 przygotowanych 
stanowiskach pracy wskazywali 

nieprawidłowości dotyczące bezpieczeń-
stwa i higieny pracy przy obsłudze maszyn 
i urządzeń rolniczych. Do finału konkursu 
zakwalifikowano 6 uczestników, którzy 
uzyskali największą liczbę punktów. 
Finaliści odpowiadali na przygotowane 
pytania, a także przy fantomie 
demonstrowali czynności związane 
z udzielaniem pierwszej pomocy 
przedlekarskiej. 
Wszyscy finaliści otrzymali nagrody 
rzeczowe, zaś pozostali uczestnicy 
konkursu otrzymali upominki za 
uczestnictwo. 
 
Konkurs świetlic wiejskich „Zagrożenia 
w środowisku wiejskim”. 
 W 2012 r. po raz drugi przeprowadzono 
konkurs dla dzieci uczestniczących 
w zajęciach świetlic wiejskich w okresie 
wakacji. Konkurs polegał na wykonaniu 
makiet o temacie „Jestem bezpieczny na 
terenach wiejskich”. 
Makiety wykonywane były przez okres 
wakacyjny na terenie gminy Płoty i gminy 
Białogard. W dwóch konkursach udział 
wzięło 6 świetlic wiejskich funkcjonujących 
na terenie gminy Płoty oraz 14 świetlic 
z terenu gminy Białogard.  
Finały konkursów odbyły się w Białogardzie 
oraz w Płotach. 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 Płotach i Białogardzie.  
 

 

 

fot. 
Laureat I miejsca w konkursie makiet, 
świetlica wiejska w Sownie gm. Płoty. 
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Konkursy plastyczne: „Zagrożenia 
w gospodarstwie rolnym widziane 
oczami dziecka”. 
 W 2012 roku przeprowadzono spotkania 
i pogadanki dla dzieci z 10 szkół 
podstawowych i gimnazjów. Następnie w 10 
szkołach przeprowadzono konkursy 
plastyczne, w których łącznie udział wzięło 
969 dzieci. 
Laureatom konkursu wręczono certyfikaty 
uczestnictwa oraz nagrody ufundowane 
przez Okręgowy Inspektorat Pracy 
w Szczecinie.  
 
Konkurs „Kultura bezpieczeństwa”. 
 Konkurs ma na celu popularyzowanie 
wśród młodzieży wiedzy z zakresu prawa 
pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy. Jest 
on adresowany do uczniów Zespołu Szkół 
Rolniczych Centrum Kształcenia 
Praktycznego im. Stefana Żeromskiego 
w Świdwinie. 
 Uczestnicy konkursu odpowiadali na 
pytania przygotowane w formie testu, 
obejmującego zakres wiedzy 
przekazywanej uczniom podczas lekcji 
prowadzonych w oparciu o materiały 
programu „Kultura Bezpieczeństwa”. 
W konkursie, udział wzięło 59 uczniów.  
 
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 2012 roku przeprowadzone zostały dwa 
konkursy, osobno dla sołtysów z gminy 
Drawsko i Dolice. 
W gminie Dolice Komisja Konkursowa 
wizytowała 22 sołectwa. Laureatami 
konkursu w gminie Dolice zostali: 
 miejsce I – Krystyna Kruk – Sołtys 

sołectwa Dobroopole, 
 miejsce II – Danuta Krekora – Sołtys 

Sołectwa Pomietów, 
 miejsce III – Ewa Soswa – Sołtys 

sołectwa Mogilica, Grzegorz Litwin – 
Sołtys sołectwa Kolin i Elżbieta 
Literacka – Sołtys sołectwa Krępcewo, 

 wyróżnienia – Beata Lubczyńska-
Wojsiat – Sołtys sołectwa Lipki oraz 
Iwona Markanicz – Sołtys sołectwa 
Moskorzyn. 

W gminie Drawsko Pomorskie Komisja 
konkursowa wizytowała 13 sołectw. 
Laureatami konkursu w gminie Drawsko 
Pomorskie zostali: 
 miejsce I – Wojciech Kowalczyk – 

Sołtys sołectwa Żółte 
 miejsce II – Regina Wiśniewska – 

Sołtys sołectwa Linowo 
 miejsce III – Ewa Lipka – Sołtys 

sołectwa Nętno oraz Emilian Iwancio – 
Sołtys sołectwa Rydzewo. 

 

 

 

fot. 
Uroczyste wręczenie nagród podczas 
podsumowania konkursu „Sołtys 
organizator bezpiecznej wsi” w Drawsku 
Pomorskim. 

 
 
Konkurs „Jestem bezpieczny 
w gospodarstwie rolnym”. 
 W ramach programu „Jestem 
bezpieczny w gospodarstwie rolnym” 
przeprowadzone zostały 2 konkursy wiedzy 

nabytej przez uczestników prelekcji 
w szkołach, a także z praktycznej 
wyjazdowej wizyty bezpośrednio 
w gospodarstwie rolnym.  
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Konkursy zostały przeprowadzone 
w gminach: Stara Dąbrowa (Powiat 
Stargard Szczeciński) oraz Pomianowo 
(Powiat Białogard). W Starej Dąbrowie 
w części finałowej wzięło udział 40 uczniów 
z 3 szkół tj. z klas szóstych Szkoły 
Podstawowej w Chlebówku, Szkoły 
Podstawowej w Parlinie oraz z klasy 
I Gimnazjum w Starej Dąbrowie. 
W Pomianowie w części finałowej udział 
wzięło 32 uczniów. Konkurs składał się 
z części teoretycznej i praktycznej. 
Teoretyczne przygotowanie uczestników 
zostało zrealizowane w ramach szkolenia 
przeprowadzonego dla wszystkich uczniów 
klas wytypowanych do konkursu. Po części 
teoretycznej wytypowano uczniów, do 
części szkolenia praktycznego, 
zrealizowanego podczas wizyt w dużych 
gospodarstwach rolnych w Łęczynie 
i w Dargikowie. W finale uczniowie pisemnie 
wykazywali się nabytymi podczas ww. 
szkoleń wiadomościami z identyfikacji 
zagrożeń występujących w gospodarstwie 
rolnym. Wszyscy uczniowie otrzymali 
nagrody rzeczowe. 
 
Konkurs „Bezpieczna obróbka drewna”. 
 Okręgowy Inspektorat Pracy 
w Szczecinie był jednym ze 
współorganizatorów XII Międzynarodowego 
Konkursu Stolarskiego Uczniów Szkół 
Zawodowych. Konkurs odbył się w Zespole 
Szkół Towarzystwa Salezjańskiego 
w Szczecinie. Zadaniem uczestników było 
łączenie, montowanie oraz wykańczanie 
elementów stołka z półfabrykatów 
drzewnych. W konkursie wzięło udział 44 
uczniów z przeszło 20 szkół salezjańskich 
w Polsce. Wśród nich znaleźli się również 
uczniowie z zagranicy z Niemiec oraz ze 
Słowacji. Oprócz oceniania samej jakości 
wykonania przedmiotu, uczestnicy byli 
oceniani również pod względem stosowanej 
odzieży i obuwia roboczego, stanu 
technicznego wykorzystywanych narzędzi 
roboczych, prawidłowości doboru narzędzi 
do wykonywanych czynności, metody 
wykonywania pracy, organizacji na 
stanowisku pracy. Wszyscy uczestnicy 
konkursu otrzymali upominki przygotowane 
przez Okręgowy Inspektorat Pracy 
w Szczecinie, zaś laureaci otrzymali 
dyplomy pamiątkowe oraz nagrody 
rzeczowe. 

PROGRAM INFORMACYJNO-

PROMOCYJNY „OCHRONA PRACY 

W ROLNICTWIE INDYWIDUALNYM”. 
 
 Celem programu 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 roku 2012 przeprowadzono 413 
wizytacji bezpośrednio w zagrodach 
gospodarskich rolników indywidualnych, 
w tym 42 wizyty w ramach ogólnopolskiego 
konkursu pt. „Bezpieczne gospodarstwo 
rolne” i 29 wizyt w związku z wypadkami, 
którym ulegali rolnicy.; 
Przeprowadzono 348 wizytacji podczas 
wykonywania prac polowych, w tym: 145 
wizytacji podczas prac wiosennych, 186 
wizytacji podczas prac żniwnych i 17 przy 
pracach jesiennych. Złożono wizyty łącznie 
829 rolnikom właścicielom gospodarstw 
oraz innym osobom przebywającym w tym 
czasie na polach. 
Podczas wizytacji stwierdzono 
wykonywanie pracy przez 14 dzieci, 
w tym przez 10 dzieci przy pracach 
określonych jako wzbronione 
młodocianym, a w 7 przypadkach 
wykonywanych w strefach 
bezpośredniego zagrożenia. 
31 wizytacji dotyczyło wypadków przy 
wykonywaniu prac rolniczych, w tym: 
 jeden wypadek śmiertelny podczas 

wykonywania orki gleby zestawem 
roboczym: ciągnik rolniczy + pług 
obracany + pierścieniowy wał 
ugniatający (dot. członka rolniczej 
spółdzielni produkcyjnej); 

 5 wypadków ciężkich: upadki 
z wysokości, pochwycenie przez wałek 
przekaźnika mocy, przy obsłudze 
kosiarko-sieczkarni; 

 25 wypadków lekkich: upadki 
z wysokości, upadki na nierównych 
nawierzchniach, obsługa 
elektronarzędzi ręcznych. 

 
Podczas wizytacji prac polowych oraz 
bezpośrednio w zagrodach wiejskich - 
rolnikom indywidualnym i członkom ich 
rodzin udzielano porad z zakresu 
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technicznego bezpieczeństwa pracy (ponad 
2220), prawa pracy, w tym szczególnie 
z legalności zatrudniania. Sprawy związane 
z legalnością zatrudniania w rolnictwie 
pracowników i osób fizycznych na innej 
podstawie niż umowy o pracę budzą stale 
rosnące zainteresowanie.  

Porady prawne udzielane były również 
podczas imprez targowych, min. podczas 
Ogólnopolskich Targów Rolniczych AGRO 
POMERANIA w Barzkowicach. 
 

 
 
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.) 

142 

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

81 

3 Zły stan narzędzi ręcznych np. niezaklinowane stylisko siekiery 17 
4 Przechowywanie maszyn (bezładne, z wystającymi elementami roboczymi) 209 
5 Użytkowanie drabin stanowiących zagrożenie 131 
6 Nieprawidłowe rusztowania i brak zabezpieczeń podczas pracy na wysokości 15 
7 Brak barierek przy schodach, zły stan techniczny schodów 49 
8 Brak lub niewłaściwe zabezpieczenia otworów ściennych i stropowych 66 

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

13 

10 Zagrożenia pożarowe, brak instalacji odgromowej 13 
11 Ogólny nieporządek 213 

12 
Azbest w pokryciach dachowych; azbest wykorzystany do utwardzenia 
nawierzchni; inne przypadki występowania (np. wygrodzenie kurom wybiegu) 

Szacunkowa ilość 
m

2
 [119200] 

13 Nieprawidłowości związane ze stosowaniem środków ochrony roślin 80 
14 Przykłady innych nieprawidłowości:  

 - nie oddzielona część produkcyjna od mieszkalnej 290 
 - źle zorganizowana praca przy dużych zwierzętach np. złe przejścia i dojścia  75 
 - wystające ze ścian gwoździe 7 
 - brak wyznaczonego miejsca zabaw dla dzieci 67 
 - brak ogrodzonego kojca dla psów 99 
 - brak apteczki 16 
 - niezorganizowany punkt p.poż / sprzęt p.poż bez atestacji lub przeglądów 75 

 
- pojemniki po chemicznych środkach ochrony roślin jako kanistry na paliwo; 

stosy drewna opałowego ułożone w nieładzie, bez zabezpieczenia przed 
osuwaniem się kłód 

66 

 
- w jednym pomieszczeniu paliwo i chemiczne środki ochrony roślin; maszyny 

samobieżne, przyczepy transportowe i ciągniki ustawione na pochyłościach 
bez zabezpieczenia kół… 

36 

 - duże zwierzęta gospodarcze poruszające się po podwórzach bez kontroli 6 

 
 
W roku 2012 prowadzono również szkolenia 
na obszarach wiejskich. Łącznie 
przeprowadzono 76 szkoleń i prelekcji dla 
2006 osób, w tym min. 27 szkoleń dla 
rolników indywidualnych oraz dla sołtysów, 
pracowników świetlic, uczniów, zuchów 
i harcerzy. 

Oprócz konkursów dla dzieci i młodzieży 
opisanych wcześniej, podczas festynu 
wiejskiego w Gminie Biesiekierz, który 
odbywał się we wsi Bielice zorganizowano 
w ramach rozrywki i wspólnie z KRUS 
konkurs - zabawę dla dzieci nt. zagrożeń 
występujących na terenach wiejskich. Około 
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40 dzieci uczestniczących w zabawie 
otrzymało upominki. 
Wyznaczony Inspektor pracy w roku 2012 
brał udział w pracach Zarządu Powiatowej 
Komisji ds. bhp w Rolnictwie Indywidualnym 
i Obszarach Wiejskich w Łobzie, Komisja 
odbyła 3 posiedzenia. 
 
 
PISMA O CHARAKTERZE INFORMACYJNO-
PREWENCYJNYM. 
 
 W ramach działań informacyjno – 
prewencyjnych opracowano i skierowano do 
pracodawców, pracowników, urzędów 
i instytucji 1181 pism. Wśród nich można 
wyróżnić pisma: 
 dotyczące wypadków przy pracy, 

nieprawidłowości stwierdzanych 
w czasie kontroli, kultury 
bezpieczeństwa, które przesłano 
bezpośrednio do pracodawców 
z województwa zachodniopomorskiego 
(5 różnych pism skierowanych do 306 
podmiotów),  

 informacyjno-prewencyjne kierowane do 
różnych organizacji, organów i innych 
podmiotów w związku 
z nieprawidłowościami stwierdzonymi 
w czasie kontroli (ogółem 344 pism) 
oraz 

 stanowiące zaproszenie pracodawców, 
przedsiębiorców i innych podmiotów do 
udziału w realizowanych działaniach 
prewencyjno – promocyjnych 
organizowanych przez Okręgowy 
Inspektorat Pracy w Szczecinie (w 
sumie 531 pism). 

Ponadto w 344 przypadkach informowano 
inne organy, urzędy i instytucje 
o ustaleniach pokontrolnych, zgodnie 
kompetencjami odbiorców pism, np.:  
 Państwowa Inspekcja Sanitarna – 17 

pism, w których przekazane zostały 
informacje o nieprawidłowościach pod 
względem sanitarnym, ujawnionych 
w kontrolowanych zakładach, oraz 
informacje o braku lub niewłaściwym 
oznakowaniu opakowań z substancjami 
chemicznymi;  

 Urząd Dozoru Technicznego – 98 pism 
z informacjami dotyczącymi 
użytkowania urządzeń bez aktualnych 

decyzji dopuszczających ich do 
eksploatacji; 

 Państwowa Straż Pożarna – 3 pisma 
o nieprawidłowościach 
z bezpieczeństwa pożarowego 
w zakładach pracy; 

 Państwowy Inspektorat Nadzoru 
Budowlanego – 4 pisma dotyczące 
nieprawidłowości na budowach oraz 
niewłaściwego stanu technicznego 
obiektów budowlanych; 

  Urząd Skarbowy – 22 pisma 
z informacjami o nieprawidłowościach 
w zakresie odprowadzania zaliczek na 
podatek dochodowy; 

 Urząd Transportu Kolejowego – 1 pismo 
informujące o nieprawidłowościach 
ustalonych podczas kontroli inspektora 
pracy w związku z wypadkiem na 
terenie bocznicy kolejowej; 

 Transportowy Dozór Techniczny – 
1 pismo dotyczące braku decyzji 
dopuszczających na eksploatacji 4 butle 
rozruchowe ze sprężonym powietrzem, 
znajdujące się na wyposażeniu 
kontrolowanej jednostki pływającej – na 
barce; 

 Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy – 
12 pism, w których podano informacje 
o nieprawidłowościach w zakresie 
przeprowadzania badań 
profilaktycznych, takich jak np. 
wystawienie orzeczeń lekarskich na 
nieobowiązujących drukach, 
wystawienie orzeczeń przez 
nieuprawnionych do tego celu lekarzy, 
czy też wystawienie orzeczeń 
zawierających sprzeczne ze sobą 
informacji; 

 Straż Graniczna – 2 pisma 
z informacjami dotyczącymi wyników 
przeprowadzonej kontroli w firmie 
zatrudniającej obcokrajowców z poza 
Unii Europejskiej; 

 Fundusz Pracy Departamentu Funduszy 
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 
oraz Ministerstwo Gospodarki – 2 pisma 
informujące o przypadkach formalnego 
zawieszania działalności przez 
pracodawców z jednoczesnym –
dalszym zatrudnianiem osób; 

  samorząd terytorialny – 61 pism - 
informacje dla starostów w zakresie nie 
dopełnienia wymagań nałożonych na 
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bezrobotnych i poszukujących pracę, 
wynikających z ustawy o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; 

 związki zawodowe – 35 pism, w których 
zawarto informacje dotyczące tematyki 
oraz wyników kontroli 
przeprowadzonych w zakładach pracy, 
w tym również prowadzonych na 
wniosek organizacji związkowych; 

 społeczna inspekcja pracy – 4 pisma 
z informacjami o wynikach 
przeprowadzonych kontroli najczęściej 
wynikających z wniosku społecznego 
inspektora pracy; 

 powiatowe urzędy pracy – 6 pism 
informujących o wynikach kontroli 
w związku z podejrzeniem podjęcia 
zatrudnienia przez osobę 
zarejestrowaną jako bezrobotna; 

 Zakład Ubezpieczeń Społecznych – 47 
pism z informacjami dotyczącymi 
nieodprowadzania składek na 
ubezpieczenie społeczne oraz 
zdrowotne z tytułu wypłacanych 
wynagrodzeń oraz wskazujących na 
nieprawidłowości przy sporządzaniu 
deklaracji ZUS-IWA.; 

 inne - 13 pism. 
 

 
 
 



 

 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VI. 

 

 PODSUMOWANIE I WNIOSKI 
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Wyniki działalności kontrolno-
prewencyjnej w zakresie prawa pracy 
w roku 2012 wskazują na utrzymujące się 
negatywne zjawiska, dotyczące 
w szczególności niewypłacania i nietermino-
wego wypłacania wynagrodzeń i innych 
świadczeń ze stosunku pracy, naruszania 
przepisów o czasie pracy i odpoczynku, 
niewłaściwej organizacji pracy, skutkującej 
zagrożeniem bezpieczeństwa i zdrowia 
osób pracujących, a także nielegalnego 
zatrudnienia. Stan nieprzestrzegania prawa 
wynika w pewnej mierze z problemów 
finansowych firm, z trudem ponoszących 
koszty zatrudnienia pracowników w sytuacji 
braku zamówień i zbytu towarów. Jedną 
z głównych przyczyn nieprawidłowości jest 
jednak niespójność przepisów prawa, luki 
prawne umożliwiające podmiotom działania, 
które „nie zostały zabronione”, 
a umożliwiają obniżenie kosztów 
prowadzonej działalności oraz brak 
w niektórych uregulowaniach prawnych 
przepisów egzekucyjnych. Problemem 
w sferze ochrony pracy i legalności 
zatrudnienia są także niespójne kryteria 
rozstrzygania spraw przez sądy, do których 
kierowane są wnioski o ukaranie. 

Na terenie województwa zachodniopo-
morskiego miejsca pracy oferują najczęściej 
przedsiębiorcy zatrudniający do 
9 pracowników, świadczący usługi głównie 
w budownictwie i handlu, albo prowadzący 
drobne warsztaty/salony/studia. Działalność 
na terenie województwa 
zachodniopomorskiego prowadzą również 
duże firmy, których siedziby znajdują się 
w innych województwach oferujące pracę 
przy ochronie mienia, sprzątaniu obiektów 
lub w placówkach handlowych. Duże 
oddalenie od siedziby przedsiębiorcy 
i powierzanie czynności z zakresu prawa 
pracy, tj. np. ustalanie harmonogramów, czy 
rozliczanie czasu pracy osobom 
nieposiadającym wiedzy i doświadczenia 
w tym zakresie generuje powstawanie 
naruszeń przepisów prawa. Przedsiębiorcy 
ograniczają koszty zatrudnienia, oferując 
umowy cywilno-prawne, najczęściej umowy 
o dzieło lub wprost proponując zatrudnienie 
nielegalne, przy czym zdarza się, że obie 
strony tj. pracujący i przedsiębiorca są 
z nielegalnego zatrudnienia zadowolone, 
szczególnie, gdy osoba wykonująca pracę 
dodatkowo jest zarejestrowana, jako 

bezrobotna z prawem do zasiłku. Problem 
dla osoby świadczącej pracę pojawia się 
w sytuacji, gdy nie otrzymuje należnego- 
umówionego wynagrodzenia. Świadczą 
o tym skargi wnoszone do Inspekcji Pracy. 
Należy dodać, że osoby składające skargę 
dotyczącą nieotrzymanego wynagrodzenia 
w wielu przypadkach nie potrafią wskazać, 
jakiego rodzaju umowę zawarły – czy była 
to umowa o pracę, czy też umowa cywilno-
prawna. Często fakt braku potwierdzenia na 
piśmie umowy cywilno-prawnej 
wskazywany jest przez skarżących, jako 
zatrudnienie „na czarno”, co wskazuje na 
niską świadomość prawną. 
Problem nielegalnego zatrudnienia 
występuje często w tzw. pasie nadmorskim, 
gdzie w sezonie letnim krótkotrwałą 
działalność prowadzą przedsiębiorcy z całej 
Polski. Mimo działań podejmowanych przez 
inspektorów pracy w zakresie 
przeciwdziałania nielegalnemu świadczeniu 
pracy, efekty kontroli czasami są 
krótkotrwałe. Dotyczą min. wyrejestrowania 
się osób świadczących pracę z rejestru 
bezrobotnych wyłącznie na czas 
prowadzenia czynności kontrolnych. Po 
zakończeniu kontroli osoby te ponownie 
rejestrują się, jako bezrobotne, świadcząc 
nadal pracę w kontrolowanej wcześniej 
firmie. Niezbędne są zmiany legislacyjne, 
w tym w szczególności wprowadzenie 
obowiązku potwierdzania na piśmie 
każdego rodzaju umowy przed jej 
rozpoczęciem, co umożliwiłoby 
skuteczniejsze egzekwowanie przepisów 
prawa. 

Województwo zachodniopomorskie jest 
województwem specyficznym, którego 
położenie geograficzne, ukształtowanie 
terenu i związany z tym rozwój bardziej 
rolniczy, niż przemysłowy również 
determinują określony typ nieprawidłowości 
– coraz częściej przeprowadzane kontrole 
wykazują nielegalne zatrudnienie przez 
podmioty prowadzące działalność rolniczą. 
Coraz więcej skarg – głownie anonimowych 
oraz pism z innych urzędów i instytucji 
wpływa do Inspekcji Pracy w sprawie 
nielegalnego zatrudnienia osób przy 
pracach rolniczych. Niemniej samo 
przeprowadzenie kontroli u rolnika 
indywidualnego (który nie ma statusu 
przedsiębiorcy), budzi wiele wątpliwości 
prawnych. Dlatego faktyczne czynności 
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prowadzone w rolnictwie indywidualnym 
ukierunkowane są głównie na prewencję. 
Jednakże w opinii przedsiębiorców, 
szczególnie tych, którym postawiono zarzut 
nielegalnego zatrudniania, dochodzi do 
pewnego różnicowania podmiotów, a więc 
dyskryminacji prawnej. Należy dodać, że 
sami rolnicy, szczególnie młodzi na 
spotkaniach i szkoleniach zadają 
inspektorom pracy szereg pytań 
dotyczących legalnego pozyskania 
pracowników. Problem legalnego 
zatrudniania pracowników najemnych 
w rolnictwie indywidualnym powinien zostać 
uwzględniony w pracach legislacyjnych. 

Kontrole wykazują, że niektóre 
nieprawidłowości w zakresie opłacania 
składek na obowiązkowe ubezpieczenia 
społeczne i Fundusz Pracy wynikają 
z niespójności prawa. Jedną z metod 
stosowanych przez przedsiębiorców, w celu 
obniżenia wysokości składek jest 
zawieranie kilku umów cywilno-prawnych, 
w „siostrzanych”, powiązanych kapitałowo 
firmach. Pierwsza umowa zlecenie 
zawierana jest na pracę wycenioną na 
niewielką kwotę, np. 50-100 zł/mc i od tej 
kwoty odprowadzane są należne składki. 
Drugą umowę, zawartą o jeden lub kilka dni 
później wycenia się na kwotę 
wynagrodzenia wyższą, najczęściej 1600 - 
2000 złotych. Od drugiej umowy, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, 
odprowadzana jest wyłącznie składka 
zdrowotna. Należy dodać, że praca 
świadczona jest przez zleceniobiorców 
faktycznie w jednym miejscu i jest to praca 
tego samego rodzaju. Ponadto osoby 
wykonujące pracę na podstawie umów 
z „siostrzanymi firmami”, najczęściej nie 
mają świadomości konsekwencji zawarcia 
takich umów, np. w zakresie braku ochrony 
ubezpieczeniowej podczas choroby, czy 
wskutek wypadku. 

Jednym z najistotniejszych problemów 
społecznych jest niewypłacanie 
pracownikom wynagrodzeń za pracę 
w ogóle lub z opóźnieniem. Wyniki kontroli 
wskazują na rosnącą skalę zjawiska 
systematycznego opóźniania terminu 
wypłaty lub dokonywania wypłaty 
w częściach. Pieniądze na wypłatę dla 
pracowników są lokowane na kontach 
bankowych przynosząc zysk z tytułu 
oprocentowania, albo są przeznaczane na 

rozliczenia z dostawcami, urzędami, 
bankami itp. (dla uniknięcia odsetek 
karnych za nieterminowe wpłaty). Natomiast 
wypłaty wynagrodzeń i świadczeń, 
realizowane są w ostatniej kolejności lub 
wypłacane są w częściach, ze względu na 
brak w przepisach prawa zobowiązania 
pracodawcy do wypłaty odsetek za zwłokę. 
W wielu przypadkach już w toku kontroli, 
realizując polecenie inspektora pracy 
pracodawcy wypłacali pracownikom zaległe 
wynagrodzenia i świadczenia, i to 
w znacznej wysokości. Wprowadzenie do 
Kodeksu pracy obowiązku wypłaty 
wynagrodzeń i świadczeń z odsetkami za 
zwłokę mogłoby wyeliminować wiele 
nieprawidłowości w zakresie terminowego 
wypłacania wynagrodzeń i świadczeń ze 
stosunku pracy, a tym samym poprawić 
sytuację pracowników. 

Zauważalna jest również liberalizacja 
prawa w orzecznictwie sądowym. 
Naruszenie podstawowego obowiązku 
pracodawcy, jakim jest wypłata 
wynagrodzenia za pracę oceniana jest 
w sferze możliwości finansowych 
pracodawcy. W jednym z uzasadnień 
uniewinniających pracodawcę z zarzutu 
niewypłacenia wynagrodzeń i świadczeń 
pracownikom sąd na podstawie art. 5 §1 pkt 
2 Kpow wskazał na brak winy pracodawcy 
z powodu trudności finansowych firmy 
(sprawa sygn. IIW 367/11). 
Wielokrotnie sądy zwracały wnioski 
inspektora pracy, kierowane z zarzutem 
niewypłacenia należnych wynagrodzeń 
i świadczeń wskazując, na konieczność 
przeprowadzenia przez inspektora pracy 
postępowania dowodowego, w tym 
przesłuchania wszystkich pracowników, 
którym nie wypłacono wynagrodzeń, mimo, 
iż z załączonych list płac oraz protokółu 
podpisanego przez pracodawcę wynikało 
wprost, że należności nie zostały 
wypłacone. W przypadku, gdy liczba osób 
poszkodowanych przez pracodawcę jest 
znaczna, uzupełnienie wniosku o ukaranie 
nie jest możliwe, szczególnie, we 
wskazanym przez sąd 7-dniowym terminie, 
co powoduje, że sprawca czynu 
zabronionego pozostaje bezkarny. 
Wprawdzie w roku 2012 zapadły również 
wyroki skazujące na karę pozbawienia 
wolności w zawieszeniu, jednakże nie 
dotyczyły przestępstw z art. 218 kk, 
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dotyczyły głównie poświadczenia nieprawdy 
oraz fałszowania dokumentacji, w związku 
z niezgłaszaniem prawdziwych danych do 
ubezpieczeń społecznych (art. 270 §1, art. 
271, art. 219 kk). W kilku sprawach 
orzeczono kary grzywny, np. kara nałożona 
na pracodawcę w wysokości 200 stawek 
dziennych po 20 zł (sygn. IVK 829/11), za 
przestępstwa określone w art. 218 §1, art. 
219 Kk, tj. za nie potwierdzenie w formie 
pisemnej umowy o pracę oraz 
niewypłacenie wynagrodzenia i nie 
zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych. 

Z powodu braku dokumentów 
źródłowych inspektor pracy nie może wydać 
decyzji nakazującej wypłatę należności, np. 
w przypadku braku ewidencji czasu pracy, 
kwestia godzin nadliczbowych i należności 
z tytułu ich przepracowania jest kwestią 
sporną. W tej sytuacji pracownik uzyskuje 
od inspektora pracy informację o możliwości 
skierowania sprawy na drogę postępowania 
sądowego. Nie jest to proste. Po zmianie 
przepisów dotyczących opłat sądowych, 
postępowanie przed sądem pracy nie jest 
już dla pracownika bezpłatne, a koszty 
sądowe wyliczane są w oparciu o przepisy 
prawa cywilnego. I tak np. w przypadku, gdy 
pracownik zatrudniony na podstawie umowy 
o pracę na czas nieokreślony został 
zwolniony z naruszeniem prawa i występuje 
do sądu z roszczeniem o przywrócenie do 
pracy, koszty sądowe wyliczane są od 
wynagrodzenia z 12 miesięcy pracy. 
W przypadku utraty pracy, są to koszty 
trudne do poniesienia. Ponadto przed 
sądem pracodawców reprezentują 
najczęściej prawnicy, a pracownik 
o niewielkiej wiedzy prawnej nie ma dużych 
szans na skuteczne egzekwowanie swoich 
praw. 

Innym ważnym problemem, który należy 
rozważyć w aspekcie skutków społecznych 
jest brak możliwości przeprowadzenia 
kontroli, a tym samym brak możliwości 
egzekwowania prawa od pracodawcy 
uchylającego się od podstawowych 
obowiązków wynikających z przepisów 
prawa pracy. Stanowi to bolesny problem 
dla osób pracujących i pracowników, którzy 
szukając pomocy w naszym Urzędzie, 
głównie w przypadku niewypłaconych 
wynagrodzeń i świadczeń nie zawsze mogą 
otrzymać skuteczne wsparcie inspektora 
pracy. Dotyczy to szczególnie sytuacji, 

w której pracodawca unika kontroli, nie 
odbiera żądań, wezwań, telefonów, 
skutecznie uniemożliwiając prowadzenie 
postępowania, najczęściej zainicjowanego 
w wyniku skargi pracownika. Jednocześnie 
w opinii prowadzących postępowanie 
prokuratorów, albo sądów działanie takie 
nie jest utrudnianiem działalności, 
wskazanym w art. 225 § 2 Kk, gdyż nie ma 
potwierdzenia, że kierowane pisma 
(żądania) pracodawca odebrał. Działanie 
takie – tj. nieodbieranie wezwań i żądań 
wśród podmiotów małych, prowadzących 
działalność gospodarczą występuje coraz 
częściej. 

Drugim problemem, wynikającym 
z braku uregulowań prawnych jest brak 
obowiązku prowadzenia działalności pod 
adresem wskazanym w ewidencji 
działalności gospodarczej oraz brak 
możliwości wyciągania konsekwencji 
w stosunku do osób, które rejestrują 
działalność gospodarczą i nie prowadzą jej 
pod wskazanymi adresami (np. niemożność 
doręczenia poczty, kontaktu 
z pracodawcą/przedsiębiorcą, itp.). Problem 
ten dotyka zarówno osób wykonujących 
pracę, w przypadku niewywiązywania się 
przez podmiot z obowiązku potwierdzenia 
umowy lub wypłaty należności, jak 
i organów kontrolnych, w przypadku 
prowadzenia (próby przeprowadzenia) 
czynności kontrolnych. 
Inspektorzy pracy coraz częściej 
stwierdzają rejestrowanie działalności pod 
fikcyjnymi adresami, a także w tzw. 
„wirtualnych biurach”, które zajmują się 
wynajmem pomieszczeń na godziny. 
Kontakt z osobą, która rejestruje działalność 
pod wirtualnym adresem jest 
niejednokrotnie utrudniony, bądź w ogóle 
niemożliwy. 

Zmiana w przepisach prawa, 
a szczególności zmiana art. 325e Kpk, 
w praktyce nie przyniosła żadnych efektów 
w postępowaniu prowadzonym przez 
prokuraturę na wniosek inspektora pracy. 
Generalnie art. 325 Kpk stanowi o braku 
konieczności uzasadnienia postanowienia: 
np. o umorzeniu dochodzenia lub 
zawieszeniu postępowania. Od powyższej 
reguły wprowadzono wprawdzie wyjątek 
w odniesieniu do sytuacji, gdy 
zawiadomienie o przestępstwie zostało 
złożone przez inspektora pracy. Zgodnie 
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z § 1a dodanym do komentowanego 
przepisu w takim przypadku uzasadnienie 
postanowienia o odmowie wszczęcia 
dochodzenia oraz umorzeniu dochodzenia 
sporządza się na wniosek inspektora pracy. 
Jednakże nie dokonano zmian w innych 
przepisach. Przepis art. 325e § 1a Kpk nie 
wprowadza, bowiem wyjątku od 
przewidzianej w art. 460 kpk reguły, iż 
zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od 
ogłoszenia lub doręczenia postanowienia, 
ani nie określa terminu, w jakim należy 
złożyć wniosek o sporządzenie 
uzasadnienia. Odnieść można wrażenie, że 
ustawodawca w art. 325e § 1a przeoczył 
konieczność unormowania trybu 
postępowania z wnioskiem o sporządzenie 
uzasadnienia postanowienia, nie przeoczył, 
zaś kwestii terminu do wniesienia zażalenia 
na postanowienie o odmowie wszczęcia lub 
o umorzeniu dochodzenia. Zastosowanie 
tutaj ma, bowiem przepis art. 460 Kpk 
niezależnie od tego, czy wniosek 
o sporządzenie uzasadnienia został 
złożony, czy też nie. Wynika z tego 
jednoznacznie, że złożenie na podstawie 
art. 325e § 1a wniosku o sporządzenie 
uzasadnienia nie powoduje przesunięcia 
terminu do wniesienia zażalenia na 
postanowienie o odmowie wszczęcia oraz 
o umorzeniu dochodzenia, który biegnie od 
dnia ogłoszenia lub doręczenia uprawnionej 
osobie, czy też instytucji postanowienia bez 
uzasadnienia. W obecnym stanie prawnym 
czas, jaki upływa od chwili wystąpienia 
inspektora pracy o uzasadnienie 
postanowienia, do chwili otrzymania 
uzasadnienia prokuratora, przekracza 
znacznie 7-dniowy termin umożliwiający 
wniesienie zażalenia. 

Innym aspektem jest zawieranie umów 
cywilno-prawnych w warunkach, gdy 
powinna być zawarta umowa o pracę. Treść 
art. 22 wpisana do kodeksu pracy przez 
sądy pracy nie jest brana pod uwagę. 
Decyduje w ocenie sądu wola stron, które 
zawierały umowę cywilno-prawną. Sądy nie 
biorą pod uwagę sytuacji na rynku pracy 
i „wymuszenia” ze strony przedsiębiorców 
zawarcia umowy cywilno-prawnej, mimo, iż 
pracownik jest stroną „słabszą”, która nie 
ma wyboru, chcąc podjąć pracę. 
Prowadzona przez związki zawodowe 
kampania społeczna wskazuje na skalę 
problemu, jednakże w obecnym stanie 

prawnym i przyjętym orzecznictwie ma 
niewielką możliwość zmiany. Konieczna jest 
inicjatywa ustawodawcza, wprowadzająca 
zasadę domniemania stosunku pracy 
z przeniesieniem ciężaru dowodu na 
pracodawcę, co w zasadniczy sposób 
zmieniłoby pozycję pracownika w procesie 
o ustalenie istnienia stosunku pracy 
i w konsekwencji przyczyniłoby się do 
poważnego traktowania art. 22 kodeksu 
pracy, jako zasadniczego artykułu 
przepisów prawa pracy. 

Przedsiębiorcy ograniczając koszty 
pracy zatrudniają także młodzież uczącą 
się, a często młodocianych na podstawie 
umów cywilno prawnych. Należy wskazać 
na ważny aspekt braku ochrony 
wypadkowej dla zleceniobiorców uczących 
się/ studiujących, gdyż nie odprowadzanie 
składek na ubezpieczenie wypadkowe 
wiąże się jednocześnie z brakiem 
ewentualnych świadczeń. Zatrudnianie ludzi 
młodych, bardzo dobrze zobrazowały 
kontrole przeprowadzone w sezonie letnim, 
w pasie nadmorskim. Na 894 osoby, którym 
powierzono wykonywanie innej pracy 
zarobkowej - 206 osób posiadało status 
studenta, a 161 status ucznia, przy czym 
większość poddanych kontroli uczniów 
i studentów wykonywała pracę na 
podstawie cywilnoprawnych umów zlecenia 
(41% ogółu). 

Kolejnym zjawiskiem, wynikającym 
również z niespójności przepisów prawa 
jest zatrudnianie młodocianych (a czasem 
dzieci) na podstawie umów cywilno-
prawnych, w tym za przyzwoleniem 
rodziców (tylko w 4 przypadkach 
stwierdzono brak zgody przedstawicieli 
ustawowych). Jest to istotny problem, 
szczególnie, że podczas „zleceń” młodzież 
wykonuje prace wzbronione. W roku 2012 r, 
stwierdzono np. wykonywanie prac 
wzbronionych przez 7 pracowników 
młodocianych. Młodzież w wieku 16 – 18 
lat, co do zasady powinna być zatrudniania 
przez pracodawców wyłącznie na 
podstawie umów o pracę w celu 
przygotowania do pracy zawodowej lub do 
prac lekkich (np. sezonowych). 
Niedopuszczalne powinno być zawieranie 
z osobami w wieku 16-18 lat 
cywilnoprawnych umów zlecenia, czy umów 
o dzieło – nawet za zgodą przedstawiciela 
ustawowego. Przyzwolenie, wynikające 
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z przepisów prawa cywilnego, na 
zawieranie umów cywilnoprawnych 
z pracownikami młodocianymi/młodymi jest 
ograniczeniem ochrony prawnej, jaką dają 
przepisy m.in. Kodeksu pracy. Niezbędna 
jest inicjatywa ustawodawcza ograniczająca 
możliwość zawierania umów cywilno 
prawnych z dziećmi i młodzieżą do lat 18. 

Wyniki kontroli w zakresie warunków 
pracy i stanu bezpieczeństwa wykazują 
powtarzające się nieprawidłowości, dotyczy 
to zarówno podmiotów małych, jak 
większych, w których zatrudnione są 
wyspecjalizowane służby techniczne oraz 
służby BHP. 
Głównym stwierdzanym problemem jest 
użytkowanie maszyn i urządzeń 
niespełniających minimalnych wymagań 
bezpieczeństwa, w tym maszyn 
eksploatowanych od wielu lat, ale również 
urządzeń sprowadzanych z zagranicy 
i montowanych na stanowiskach pracy. 
Szczegółowe kontrole dotyczące maszyn 
i urządzeń do przetwórstwa tworzyw 
sztucznych i gumy, przeprowadzone w roku 
2012 wykazały, że część pracodawców nie 
wypełniło podstawowego obowiązku 
dokonania oceny maszyn. Jednocześnie 
pozostali, po przeprowadzonej ocenie 110 
maszyn i urządzeń, tylko w stosunku do 76 
podjęli działania w celu ich dostosowania do 
wymagań bezpieczeństwa. Należy dodać, 
że mimo prowadzonego przez Państwową 
Inspekcję Pracy programu prewencyjnego, 
niewielu pracodawców korzysta 
z dostępnych-bezpłatnych publikacji, 
ułatwiających przeprowadzenie 
samokontroli maszyn. Czynności w zakresie 
oceny maszyn wykonują wprawdzie służby 
techniczne lub eksperci z zewnątrz, 
jednakże nie oceniają wszystkich 
niezbędnych dla bezpiecznej eksploatacji 
elementów. Wyniki kontroli wykazały, że 
tylko ok. 28% maszyn i urządzeń 
poddanych ocenie przez pracodawcę, 
faktycznie spełnia wymagania prawne i nie 
stwarza zagrożeń, dla pracowników.  

Wyniki kontroli kompleksowych 
przeprowadzonych w dużych zakładach 
pracy również wskazują na istotne problemy 
dotyczące użytkowania maszyn i urządzeń 
technicznych. Najwięcej nieprawidłowości 
stwierdzono w zakresie bieżącej 
eksploatacji maszyn. Szczególnie, że 
usuwanie osłon i zabezpieczeń, 

użytkowanie uszkodzonych osłon, czy 
usuwanie wyłączników krańcowych 
uniemożliwiających dostęp do stref 
niebezpiecznych przy zdjętych/uniesionych 
osłonach jest tolerowane przez osoby 
z nadzoru średniego, którym powierzono 
kierowanie pracownikami, a czasem 
również przez służbę bhp. W wielu 
przypadkach rodzaj indywidualnych 
zamówień klientów wymusza zmianę 
procesu produkcyjnego, w tym usunięcie 
standardowych osłon. Jednak w to miejsce 
nie pojawiają się inne rozwiązania 
zachowujące cechy maszyny z okresu, 
kiedy była projektowana. Ponadto 
pracodawcy nie dokonują doboru środków 
ochrony zbiorowej, adekwatnych do 
stwierdzonego poziomu ryzyka na danym 
stanowisku pracy, co generuje zagrożenia 
wypadkowe. Innym zjawiskiem 
występującym w dużych zakładach jest 
ograniczanie zatrudnienia, przy 
jednoczesnym pozostawieniu na podobnym 
poziomie liczby wyrobów/usług, oraz tych 
samych lub wyższych wymagań 
technologicznych, co powoduje 
systematyczne zatrudnianie pracowników 
w godzinach nadliczbowych, nawet 
w warunkach narażenia na działanie 
czynników szkodliwych tj. np. hałas, 
przekraczających obowiązujące normy, co 
narusza obowiązujące przepisy prawa 
i stanowi zagrożenie dla zdrowia 
pracowników. 

Pomimo wielu lat funkcjonowania 
w przepisach prawa zagadnienia oceny 
ryzyka zawodowego oraz powierzenia przez 
pracodawców przeprowadzenia takiej oceny 
m.in. ekspertom, tj. pracownikom służby 
bezpieczeństwa i higieny pracy, 
nieprzestrzegane są zasady weryfikowania 
oceny ryzyka po każdym zdarzeniu 
wypadkowym lub wprowadzonych 
zmianach, w tym technologicznych 
i organizacyjnych. Błędne oszacowanie 
poziomu ryzyka nie pozwala pracodawcom 
na zaplanowanie właściwych działań 
zapobiegawczych oraz przekazanie 
rzetelnych informacji pracownikom. 
Stwierdzone uchybienia potwierdzają, że 
pracodawcy do oceny ryzyka zawodowego 
podchodzą formalistycznie i nie doceniają 
jej znaczenia w kształtowaniu bezpiecznych 
warunków pracy. Niewiele jest 
w województwie zachodniopomorskim 
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podmiotów, które wprowadziły zasady 
zarządzania ryzykiem, jako elementu 
zarządzania przedsiębiorstwem. 

Podobnie jak w latach ubiegłych, wiele 
zastrzeżeń zarówno w dużych, jak 
i w mniejszych firmach budzi jakość szkoleń 
pracowników w zakresie bhp, 
w szczególności szkoleń osób nowo 
przyjętych, bądź przenoszonych na inne 
stanowiska pracy. Tymczasem brak 
znajomości zagrożeń oraz właściwych 
zachowań i zasad bezpieczeństwa 
zwiększa ryzyko powstawania wypadków, 
co obserwujemy głównie w sektorze 
budownictwa. 

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. Priorytetem w roku następnym 

powinny być systematyczne i konsekwentne 
kontrole w budownictwie oraz kontrole 
w pasie nadmorskim przedsiębiorców 
powierzających pracę w okresie letnim. 
Niezbędne są także działania prewencyjne, 
w szczególności wykorzystujące formułę 
przekazania „dobrych praktyk” i narzędzi do 
osiągania poprawy bezpieczeństwa, 
głownie w zakresie bezpieczeństwa 
użytkowania maszyn. Konieczne jest także 
aktywizowanie partnerów społecznych, 
zarówno poprzez przekazywanie im wiedzy 
prawnej, jak i wsparcie przy sprawowaniu 
przez nich społecznego nadzoru nad 
warunkami pracy. 

Dla zmniejszenia skali negatywnych 
zjawisk niezbędne są proste i spójne 
przepisy prawa, a także czytelne dla 
wszystkich skutki nieprzestrzegania prawa, 
w tym konsekwentnie stosowane środki 
karne i egzekucyjne. 
 

 
 
 
 
 

p.o. Okręgowy Inspektor Pracy 
 
 

Marian Szyszko 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VII. 

  

ZAŁĄCZNIKI 
 



 

 

 
 



 

- 99 - 

Załącznik nr 1 
 

Podstawowe dane statystyczne z działalności  
Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie w 2012 r. 

 
Informacje ogólne 

 

Lp. Wyszczególnienie Liczba 

1. Skontrolowane zakłady 3282 

2. Liczba pracujących w skontrolowanych zakładach 121901 

3. Liczba kontroli wykonanych 3813 

4. Liczba decyzji wydanych ogółem, w tym: 14775 

- płacowych 298 

- bhp, w tym: 14477 

 ujętych w nakazach na piśmie 10474 

 wpisanych do dziennika budowy 41 

 ustnych 3956 

- zakazu prac 6 

5. Liczba decyzji wstrzymania pracy 381 

6. Liczba pracowników wstrzymania prac 920 

7. Liczba decyzji wstrzymania eksploatacji maszyn 627 

8. Liczba pracowników wstrzymania eksploatacji maszyn 2124 

9. Liczba decyzji skierowania pracowników do innych prac 175 

10. Liczba pracowników skierowanych do innych prac 319 

11. Liczba wystąpień 2723 

12. Liczba wniosków w wystąpieniach 14490 

13. Liczba wniosków do sądu 221 

14. Liczba wykroczeń we wnioskach do sądu 907 

15. Liczba mandatów 705 

16. Liczba wykroczeń w mandatach 2365 

17. Kwota grzywny ogółem, w złotych 806900 

18. Liczba środków wychowawczych 926 

19. Liczba wykroczeń objętych środkami wychowawczymi 2181 

20. Liczba zawiadomień prokuratury 49 

21. Liczba orzeczeń o dopuszczeniu statków do eksploatacji 10 

22. Liczba upomnień 89 

 
 

Źródło – opracowanie własne 
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