
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

SPRAWOZDANIE 
 

Okręgowego Inspektora Pracy 

z działalności 

Okręgowego Inspektoratu Pracy  

w Szczecinie w 2011 roku 
 



 



 

 

Spis treści 

I.   WPROWADZENIE .................................................................................... 3 

II.   DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA I PREWENCYJNA  – INFORMACJE OGÓLNE ....................... 9 

III.   BADANIE OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKÓW PRZY PRACY ORAZ CHOROBY 
ZAWODOWE........................................................................................ 19 
WYPADKI PRZY PRACY. ........................................................................................................... 21 
CHOROBY ZAWODOWE ............................................................................................................ 28 

IV.   DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNO-NADZORCZA ...................................................... 31 
PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW BHP PODCZAS USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST. ...................... 33 
PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH ZATRUDNIANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. .......................... 34 
OPINIOWANIE NOWO WYBUDOWANYCH OBIEKTÓW. ......................................................................... 36 
KONTROLE ROBÓT WYKONYWANYCH W MIEJSCACH OGÓLNODOSTĘPNYCH- ZAGROŻENIA PUBLICZNE. .............. 37 
PRZESTRZEGANIE UPRAWNIEŃ PRACOWNICZYCH ZWIĄZANYCH Z RODZICIELSTWEM. ................................... 38 
PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW PRAWA PRACY DOTYCZĄCYCH ZATRUDNIANIA MŁODOCIANYCH. ....................... 39 
KONTROLE LEGALNOŚCI ZATRUDNIENIA I INNEJ PRACY ZAROBKOWEJ .................................................... 40 
KONTROLE LEGALNOŚCI ZATRUDNIENIA, INNEJ PRACY ZAROBKOWEJ ORAZ WYKONYWANIA PRACY PRZEZ 
CUDZOZIEMCÓW ................................................................................................................... 41 
PRZESTRZEGANIE PRZEZ AGENCJE ZATRUDNIENIA PRZEPISÓW USTAWY O PROMOCJI ZATRUDNIENIA 
I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY. ................................................................................................ 42 
INSTYTUCJE ŁĄCZNIKOWE- WYMIANA INFORMACJI W KRAJACH UE. ....................................................... 42 
PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW O URLOPACH WYPOCZYNKOWYCH. ......................................................... 43 
BEZPIECZEŃSTWO PRACY PRZY UŻYTKOWANIU PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH W ZAKŁADACH ZAJMUJĄCYCH 
SIĘ GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI. ......................................................................... 44 
KONTROLE DOTYCZĄCE PROBLEMATYKI CLP I REACH. ....................................................................... 44 
PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW USTAWY O ORGANIZMACH GENETYCZNIE ZMODYFIKOWANYCH – ZAMKNIĘTE 
UŻYCIE GMO ........................................................................................................................ 45 
WYNAGRODZENIA I INNE ŚWIADCZENIA ZE STOSUNKU PRACY- KONTROLE ZAKŁADÓW RÓŻNYCH BRANŻ. ........... 46 
KONTROLE PRAC BUDOWLANYCH, W TYM ROZBIÓRKOWYCH. .............................................................. 47 
BHP PRZY WYKONYWANIU ROBÓT DROGOWYCH I MOSTOWYCH. .......................................................... 49 
KONTROLA PRZEPISÓW W ZAKRESIE CZASU JAZDY I CZASU POSTOJU ORAZ OBOWIĄZKOWYCH PRZERW I 
CZASU ODPOCZYNKU KIEROWCÓW. ............................................................................................. 51 
PLACÓWKI OCHRONY ZDROWIA – KONTROLE WYBRANYCH ZAGADNIEŃ PRAWA PRACY. ................................ 52 
CZAS PRACY – KONTROLE ZAKŁADÓW RÓŻNYCH BRANŻ. .................................................................... 53 
KONTROLE CZASU PRACY KIEROWCÓW WYKONUJĄCYCH PRZEWOZY REGULARNE DO 50 KM. ......................... 54 
KONTROLE ZAKŁADÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD SPÓŁKI PKP ENERGETYKA ZAJMUJĄCYCH SIĘ 
DYSTRYBUCJĄ, OBROTEM I SPRZEDAŻĄ ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA POLSKICH LINII KOLEJOWYCH. ................ 55 
SPEŁNIANIE WYMAGAŃ MINIMALNYCH DLA MASZYN DO OBRÓBKI PLASTYCZNEJ METALI................................ 56 
SPEŁNIENIE WYMAGAŃ ZASADNICZYCH PRZEZ MASZYNY DO PLASTYCZNEJ OBRÓBKI METALU, PROSTE 
OBRABIARKI CIŚNIENIOWE ORAZ ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ CHRONIĄCE PRZED UPADKIEM Z 
WYSOKOŚCI. ........................................................................................................................ 58 
KONTROLE AMONIAKALNYCH INSTALACJI CHŁODNICZYCH. ................................................................. 60 
KONTROLE STACJI PALIW PŁYNNYCH I AUTOGAZU. .......................................................................... 62 
BEZPIECZEŃSTWO PRACY PRZY POZYSKIWANIU, ZRYWCE I WYWOZIE DREWNA ......................................... 65 
BEZPIECZEŃSTWO PRACY PRZY WYKONYWANIU ROBÓT TOROWYCH. ..................................................... 66 
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY W PRZEŁADUNKACH PORTOWYCH. .................................................. 67 
BEZPIECZEŃSTWO PRACY NA STATKACH MORSKICH I JEDNOSTKACH PŁYWAJĄCYCH ŻEGLUGI 
ŚRÓDLĄDOWEJ. .................................................................................................................... 70 

V.   DZIAŁALNOŚĆ PREWENCYJNA I PROMOCYJNA. ............................................... 73 

VI.   PODSUMOWANIE I WNIOSKI ...................................................................... 89 

VII.   ZAŁĄCZNIKI ....................................................................................... 97 

SPIS WYKRESÓW I TABEL ............................................................................. 101 

 
  



 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. 

 

 WPROWADZENIE 
 



 

 

 



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OIP SZCZECIN W ROKU 2011 

- 5 - 

 
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 2007 
r. Nr 89, poz. 589, 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 
młodocianych i osób 
niepełnosprawnych), a także 
zapewnienia przez pracodawcę 
bezpiecznych i higienicznych warunków 
pracy osobom fizycznym wykonującym 
pracę na innej podstawie niż stosunek 
pracy, 

 kontrola przestrzegania przepisów bhp 
przy projektowaniu budowy, 
przebudowy i modernizacji zakładów 
pracy (oraz stanowiących ich 
wyposażenie maszyn, innych urządzeń 
technicznych i technologii), 

 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 działalności, której 
prowadzenie jest uzależnione od 
uzyskania wpisu do tego rejestru 
i prowadzenia agencji zatrudnienia 
zgodnie z warunkami określonymi 
w odrębnych przepisach, 

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

 uczestniczenie w przejmowaniu do 
eksploatacji wybudowanych lub 
przebudowanych zakładów pracy albo 
ich części w zakresie ustalonym 
w odrębnych przepisach, 

 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, 

 nadzór nad przestrzeganiem warunków 
stosowania substancji określonych 
przez Europejską Agencję Chemikaliów 
na podstawie art. 9 ust. 
4 rozporządzenia nr 1907/2006, 
w zakresie swoich kompetencji, 

 podejmowanie działań polegających na 
zapobieganiu i eliminowaniu 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 
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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, 

 współdziałanie z organami ochrony 
środowiska w kontroli przestrzegania 
przez pracodawców przepisów 
o przeciwdziałaniu zagrożeniom dla 
środowiska, 

 ściganie wykroczeń przeciwko prawom 
pracownika określonych w Kodeksie 
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, 

 realizowanie zadań instytucji właściwej 
do informowania, na pisemny wniosek, 
o minimalnych warunkach 
zatrudnienia pracowników, 

 wnoszenie powództw (a za zgodą 
zainteresowanej osoby – uczestniczenie 
w postępowaniu przed sądem pracy) 
o ustalenie istnienia stosunku pracy, 
jeżeli łączący strony stosunek prawny, 
wbrew zawartej między nimi umowie, 
ma cechy stosunku pracy, 

 współpraca z urzędami państw 
członkowskich Unii Europejskiej 
odpowiedzialnymi za nadzorowanie 
warunków pracy i zatrudnienia 
pracowników skierowanych do 
wykonywania pracy na ich terytorium, 
na określony czas, przez pracodawcę 
mającego siedzibę w państwie będącym 
członkiem UE.  

 
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, gdy naruszenie powoduje 
bezpośrednie zagrożenie życia lub 
zdrowia pracowników lub innych osób 
wykonujących te prace lub 
prowadzących działalność, 

 kierowanie do innych prac osób 
zatrudnionych, wbrew obowiązującym 
przepisom, przy pracach wzbronionych, 
szkodliwych lub niebezpiecznych albo 
dopuszczonych do wykonywania prac 
niebezpiecznych bez odpowiednich 
kwalifikacji, 

 nakazanie wstrzymania eksploatacji 
maszyn i urządzeń w sytuacji, gdy ich 
eksploatacja powoduje bezpośrednie 
zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, 

 zakazanie wykonywania pracy lub 
prowadzenia działalności 
w miejscach, w których stan warunków 
pracy stanowi bezpośrednie zagrożenie 
dla życia lub zdrowia ludzi, 

 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, 

 wydawanie sprzeciwów dotyczących 
uruchomienia wybudowanego lub 
przebudowanego zakładu pracy albo 
jego części, jeżeli z powodu 
nieuwzględnienia wymagań bhp 
dopuszczenie ich do eksploatacji 
mogłoby spowodować bezpośrednie 
zagrożenie życia lub zdrowia 
pracowników, 

 wydawanie nakazów wypłaty 
należnego wynagrodzenia za pracę, 
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a także innego świadczenia 
przysługującego pracownikowi, 

 wydawanie wystąpień o usunięcie 
innych stwierdzonych naruszeń prawa, 

 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 2011 r. prowadzona 
była w oparciu o harmonogram realizacji 
zadań kontrolnych zawartych w programie 
działania Państwowej Inspekcji Pracy na 
2011 r., zatwierdzonym 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 (gospodarka morska – 
w szczególności remonty statków, 
przeładunki w portach, transport morski 
i śródlądowy), 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 
pracy. 
 
Podstawowe dane statystyczne dotyczące 
działalności Okręgowego Inspektoratu 
Pracy w Szczecinie w roku 2011 zawarto 
w załączniku nr 1. 
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W 2011 r. inspektorzy pracy 
Okręgowego Inspektoratu Pracy 
w Szczecinie przeprowadzili 4047 kontroli 
w 3403 podmiotach gospodarczych, 
w których pracę świadczyło 149 829 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 2011, w porównaniu do roku 
ubiegłego zmniejszyła się o 551, co 
wynikało m.in. z wydłużenia czasu trwania 
czynności kontrolnych. Powodem 
zwiększenia czasu przeznaczonego na 
czynności kontrolne były zarówno 
podejmowane zagadnienia, wymagające 
szczegółowego rozpoznania i zbadania, 
a niejednokrotnie przesłuchania znacznej 
liczby świadków, jak również unikanie przez 
część pracodawców / przedsiębiorców 
kontaktu z inspektorami pracy 
i nieprzedkładanie w terminie wymaganych 
dokumentów. W 32 przypadkach 
skierowano zawiadomienia do Prokuratury 
o udaremnianie lub utrudnianie czynności 
służbowych. 
Zmniejszenie liczby kontroli wynika również 
z podejmowanych, w coraz większym 

zakresie działań prewencyjnych, w tym 
szkoleń dla pracodawców i partnerów 
społecznych, a także działań promujących 
bezpieczeństwo i zagadnienia prawa pracy. 

W roku 2011 zmniejszyła się 
nieznacznie (o 128) liczba skarg 
skierowanych do naszego Inspektoratu, 
wpłynęły ogółem 2244 skargi, dla których 
rozpoznania przeprowadzono 1396 kontroli. 
Największa grupa skarg, tak jak w latach 
ubiegłych, dotyczyła niewypłacenia 
wynagrodzeń za pracę – 1903 oraz 
nieprawidłowości w zakresie zawierania 
i rozwiązywania umów o pracę, np. brak 
potwierdzenia umowy na piśmie, czy 
niewydanie świadectwa pracy – 986 
przypadków, a także czasu pracy – 450 
skarg oraz stanowisk, procesów pracy 
i procesów technologicznych – 248 skarg. 

Większość skarg (ponad 99%) zgłosili 
pracownicy lub byli pracownicy, 36 skarg 
złożyły organizacje związkowe. 30% skarg 
uznano za w pełni zasadne, a kolejne 11%, 
za częściowo zasadne, przy czym dla 39% 
wniesionych skarg nie można ustalić ich 
zasadności. Wynika to z faktu, iż część 
skarg została przekazana do innych 
okręgowych inspektoratów pracy, 
właściwych do ich rozpatrzenia ze względu 
na siedzibę pracodawcy. Ponadto niektóre 
skargi zostały wniesione do organu 
(Państwowej Inspekcji Pracy) 
nieposiadającego kompetencji do ich 
rozpatrzenia, np. pisma dotyczące 
niewypłacenia wynagrodzeń z tytułu 
zawartych pomiędzy stronami umów 
cywilnoprawnych. Roszczenia z tego tytułu 
może rozpoznać wyłącznie sąd cywilny. 
W 7 przypadkach brak możliwości 
rozpatrzenia skargi wynikał z zaprzestania 
działalności przez pracodawcę. 
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Wykres 1. Problemy najczęściej zgłaszane w skargach. 
 
 

W roku 2011 wpłynęło 16 skarg 
dotyczących dyskryminacji oraz 63 skargi 
dotyczące mobbingu, Skarżący 
uzasadniając mobbing, wskazywali 
wytwarzanie przez pracodawcę złej 
atmosfery w pracy, zastraszanie utratą 
pracy, wywieranie nacisku natury 
psychicznej oraz krytykowanie, 
szantażowanie, używanie słów obraźliwych, 
stosowanie pomówień i oszczerstw, 
naruszanie godności osobistej. Podobnie 
jak w latach poprzednich, kwestie 
nierównego traktowania w zatrudnieniu nie 
stanowiły zazwyczaj głównego przedmiotu 
skargi, a towarzyszyły innym zasadniczym 
problemom poruszanym przez skarżących. 
Pracownicy zgłaszający ww. skargi byli 
informowani przez inspektorów pracy 
o możliwości wystąpienia do właściwego 
sądu z powództwem przeciwko pracodawcy 
oraz o wysokości gwarantowanego prawem 
odszkodowania. 
Należy podkreślić, że pojęcia dyskryminacji 
i mobbingu używane są przez skarżących 
zamiennie, bez przywiązywania szczególnej 
wagi do ich różnego przecież znaczenia. 
Mimo publicznej dyskusji na ten temat, 
w społecznym odbiorze zjawisko jest nadal 

zbyt często utożsamiane wyłącznie ze złą 
atmosferą i niezadowoleniem z warunków 
pracy. 

W związku z nieprawidłowościami 
stwierdzonymi w trakcie kontroli inspektorzy 
wydali 13 913 decyzji nakazowych, w tym 
9983 decyzje pisemne, 62 decyzje wpisane 
do dziennika budowy i 3668 decyzji 
ustnych. Najwięcej decyzji wydano dla 
podmiotów prowadzących działalność 
w sektorze budowlanym - 4238, co stanowi 
ponad 30% ogółu decyzji. Należy dodać, że 
odsetek kontroli, przeprowadzonych 
w firmach budowlanych, przekroczył 22% 
ogółu kontroli.  
Drugim obszarem działalności kontrolno – 
nadzorczej jest sektor handlu, usług 
i napraw, w którym przeprowadzono ok. 
23% kontroli i wydano 2889 decyzji 
nakazowych, co stanowi ok. 21% ogółu 
decyzji. Trzecim sektorem, objętym 
szczególnym nadzorem jest przetwórstwo 
przemysłowe, w którym przeprowadzono 
ponad 16% kontroli i wydano ok. 18% ogółu 
decyzji nakazowych. 

Najwięcej decyzji pisemnych wydano 
w zakresie właściwego organizowania 
stanowisk pracy i procesów, stwarzających 
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zagrożenia dla życia i zdrowia (20%). Druga 
grupa decyzji, dotyczyła właściwego 
przygotowania pracowników do pracy 
(18%), po stwierdzeniu podczas kontroli, że 
wykonują pracę bez przeszkolenia 
w zakresie bhp, bez orzeczeń lekarskich 
wydanych przez lekarza uprawnionego do 
przeprowadzania badań profilaktycznych, 
a także obsługują maszyny i urządzenia bez 
stosownych zaświadczeń kwalifikacyjnych. 
Decyzjami nakazowymi regulowano także 
dostosowanie maszyn i urządzeń do 
minimalnych wymagań bezpieczeństwa 
(10%) oraz bezpieczną eksploatację 
urządzeń i instalacji energetycznych (9,6%). 

Stwierdzone podczas kontroli sytuacje 
bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia 
1089 pracowników, skutkowały wydaniem 
410 decyzji wstrzymania prac. Natomiast 
stwierdzenie wykonywania prac 
szkodliwych i niebezpiecznych lub 
wzbronionych, albo obsługi urządzeń 
i sprzętu bez kwalifikacji, spowodowało 
wydanie 206 decyzji nakazujących 
skierowanie 441 pracowników do innych 
prac. Ponadto, w związku ze stwierdzonymi 
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 348 
decyzji nakazujących wstrzymanie 
eksploatacji maszyn i urządzeń. Zagrożenia 
uregulowane tymi decyzjami dotyczyły 1171 
osób. 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. 

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 2011 wydano 194 decyzje 
nakazujące wypłatę 2 240 106 zł dla 1377 
pracowników. Pracodawcy tylko częściowo 
wykonali decyzje nakazowe, wypłacając 
kwotę 344 232, 68 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 1595 
wniosków w wystąpieniach dotyczących 
wynagrodzeń i świadczeń ze stosunku 
pracy. W wyniku realizacji zaleceń 
zawartych w wystąpieniach wypłacono 
pracownikom należności na łączną kwotę 
110 178 zł. 

W związku z niewykonaniem przez 117 
pracodawców 326 decyzji nakazowych, 
skierowano 126 upomnień z pouczeniem, iż 
w przypadku niewykonania obowiązków 
zostanie wszczęte postępowanie 
egzekucyjne. Po otrzymaniu upomnień, 
pracodawcy wykonali 152 decyzje 
nakazowe (w tym: 143 decyzje z zakresu 
bhp, 9 decyzji płacowych). W pozostałych 
przypadkach wystawiono 14 tytułów 
wykonawczych i nałożono 15 grzywien, na 
łączną kwotę: 124.000,00 złotych, w celu 
przymuszenia do wykonania obowiązków, 
objętych decyzjami nakazowymi.  
Tylko 6 postępowań egzekucyjnych, 
wszczętych w 2011 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 21 tytułów 
wykonawczych, w celu wyegzekwowania 
należności w łącznej wysokości: 40.386,40 
złotych z tytułu: 
 grzywien w celu przymuszenia, 

w łącznej wysokości: 40.000,00 złotych; 
 opłat egzekucyjnych, w łącznej 

wysokości: 272,00 złotych; 
 kosztów upomnień, w łącznej 

wysokości: 114,40 złotych. 
 
Skierowane w 2011 r. skargi do 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Szczecinie dotyczyły 9 decyzji 
i postanowień Okręgowego Inspektora 
Pracy: 
 w 6 przypadkach - nałożenia kary 

pieniężnej na podstawie ustawy z dnia 
6 września 2001 r. o transporcie 
drogowym – WSA oddalił lub odrzucił 
3 skargi, w 1 przypadku uchylił decyzję 
organu, a 2 sprawy są w toku; 

 w 1 przypadku – prolongaty terminu 
wykonania nakazu inspektora pracy – 
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WSA uchylił decyzję organu, 
a Okręgowy Inspektor Pracy złożył 
skargę kasacyjną do NSA w Warszawie. 

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

W 2011 roku Wojewódzki Sąd 
Administracyjny w Szczecinie rozpatrzył 
6 skarg wniesionych przez pracodawców 
w 2010 roku, w 3 przypadkach skargi 
zostały oddalone, w 1 przypadku skargę 
odrzucono, w 1 przypadku decyzja organu 
została uchylona, do ponownego 
rozpatrzenia, w 1 przypadku decyzję 
uchylono. 

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 2011 r. inspektorzy 
pracy skierowali do pracodawców łącznie 
2646 wystąpień, zawierających 14 835 
wniosków. Najliczniejszą grupę stanowiły 
wnioski dotyczące nieprawidłowości przy 
nawiązywaniu i rozwiązywaniu stosunku 
pracy (ok. 25%, 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) 
oraz czasu pracy (ok. 15%). Trzecia 
najliczniejsza grupa wniosków dotyczy 
wypłaty wynagrodzeń i świadczeń ze 
stosunku pracy (ok. 11%). 

W wyniku stwierdzonych wykroczeń 
przeciwko prawom pracownika skierowano 
161 wniosków do sądu o ukaranie. 
Inspektorzy pracy wszczęli łącznie 1.688 
postępowań w sprawach o wykroczenia 
przeciwko prawom pracownika. W 161 
przypadkach skierowano wnioski do sądu, 
zawierające 626 wykroczeń; 676 osób 
ukarano mandatami za 2135 wykroczeń, na 
łączną kwotę 790 300 zł, a 852 
postępowania, zawierające 1959 wykroczeń 
mniejszej wagi, zakończono zastosowaniem 
środków wychowawczych. 
Na dzień 31.12.2011 r. sądy wydały: 
1 postanowienie o umorzeniu postępo-
wania; 18 zarządzeń o zwrocie wniosku do 
uzupełnienia; 105 wyroków nakazowych 
o nałożeniu 104 grzywien na łączną kwotę 
245 580 zł oraz 1 naganę. W 16 sprawach 

zapadły wyroki nakładające 16 grzywien na 
łączną kwotę 28 800 zł. Łączna kwota kar 
grzywny orzeczonych przez sądy 
w sprawach kierowanych w roku 2011 
wyniosła 274 380 zł. W 39 sprawach do 
31.12.2011 r. nie zapadły rozstrzygnięcia. 

Należy dodać, że 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 wobec pracodawców, 
którzy stosunkowo niedługo prowadzą 
działalność gospodarczą lub przejęli zakład 
wraz z pracownikami. Stosowane są 
również 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. 
Do najczęściej popełnianych przez 
pracodawców wykroczeń w roku 2011 
należały: niewłaściwe przygotowanie 
pracowników do pracy (23%); zagrożenia 
na stanowiskach i w procesach pracy 
(13,5%); niewypłacenie wynagrodzeń 
i świadczeń (12%); naruszenie przepisów 
o czasie pracy (11%). 

Wszystkie popełnione wykroczenia 
można podzielić na trzy grupy: 
1. związane z celowymi zachowaniami 

pracodawców (np. zatrudnianie 
pracowników w wymiarze naruszającym 
przepisy o czasie pracy, niewypłacanie 
wynagrodzenia, w tym za pracę 
w godzinach nadliczbowych, 
niewypłacanie ekwiwalentu za 
niewykorzystany urlop, nieudzielenie 
urlopu, niewydanie świadectwa pracy); 

2. związane z nieznajomością przepisów 
prawa pracy (np. niepotwierdzenie na 
piśmie rodzaju umowy o pracę i jej 
warunków, niedostosowanie maszyn 
i urządzeń do wymagań bezpieczeństwa, 
brak oceny ryzyka); 

3. związane z lekceważącym podejściem 
przez pracodawców do przepisów prawa 
pracy (np. nieprowadzenie ewidencji 
czasu pracy lub prowadzenie jej 
w sposób nierzetelny, brak lub 
niewłaściwe przeprowadzenie badań 
lekarskich, brak lub niewłaściwe 
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przeprowadzenie szkolenia 
pracowników, brak lub niewłaściwe 
zabezpieczenia pracowników przed 
zagrożeniami , w tym np. podczas prac 
na wysokości, w hałasie, podczas 
obsługi maszyn bez osłon 
i zabezpieczeń). 

 
W roku 2011 r. skierowano do prokuratury 
70 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)  – 18 
zawiadomień; 

 art. 218 § 3 KK (niewypłacenie 
wynagrodzenia za pracę lub innego 
świadczenia ze stosunku pracy po 
prawomocnym wyroku sądu) – 
1 zawiadomienie; 

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

 art. 220 § 1 KK (narażenie pracownika 
na bezpośrednie niebezpieczeństwo) - 
1 zawiadomienie; 

 art. 225 § 2 KK (udaremnianie lub 
utrudnianie wykonania czynności 
służbowej) – 32 zawiadomienia; 

 art. 233 § 1 KK (fałszywe zeznania) – 
2 zawiadomienia; 

 art. 270 KK (wypełnienie blankietu 
opatrzonego cudzym podpisem, 
niezgodnie z wolą podpisanego i na 
jego szkodę, albo używanie takiego 
dokumentu) – 12 zawiadomień; 

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

 art. 26 ust. 1 pkt 1 (ustawy 
o rozwiązywaniu sporów zbiorowych)– 
3 zawiadomienia; 

 art. 63 (Ustawy o dozorze technicznym 
(dopuszczenie do eksploatacji urządzeń 
technicznych bez otrzymania lub wbrew 
decyzji organu właściwej jednostki 
dozoru technicznego) - 
2 zawiadomienia; 

 inne - 3 zawiadomienia.  
 

W 43 przypadkach, w wyniku 
zawiadomienia przez inspektorów pracy 
o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, 
zostało wszczęte postępowanie przygodo-
wawcze. W 15 przypadkach umorzono 
postępowanie, z powodu: w 10 
przypadkach uznania przez Prokuratora, że 
zachowanie osoby wskazanej w zawiado-
mieniu nie zawiera znamion czynu 
zabronionego (art. 17 § 1 pkt 2 Kpk), a w 3 
przypadkach 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). 
Na postanowienia prokuratorów wniesiono 
4 zażalenia, rozpatrzone przez sądy, w tym 
w 2 przypadkach sądy uchyliły 
postanowienia i przekazały sprawy do 
ponownego rozpoznania przez 
prokuratorów, a w 2 przypadkach nie 
uwzględniły zażaleń.  

W przypadku 6 zawiadomień 
o podejrzeniu popełnienia przestępstwa 
zostały skierowane do sądów akty 
oskarżenia. W 2 przypadkach, na podstawie 
skierowanego aktu oskarżenia sądy wydały 
wyroki skazujące. W 1 przypadku 
postępowanie zostało zawieszone. 
W 2011 r. toczyły się również postępowania 
wszczęte na skutek zawiadomień 
inspektorów pracy o podejrzeniu 
popełnienia przestępstwa skierowanych 
w 2010 r. W tym: w 4 przypadkach 
wszczęto postępowanie przygotowawcze, 
w 13 przypadkach Prokuratora kierowała 
wnioski o ukaranie, a w 12 przypadkach 
sądy wydały wyroki skazujące. 
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 kierownictwo Inspektoratu 
odbywało spotkania z przedstawicielami 
prokuratur: Rejonowych, Okręgowych 
i Apelacyjnej, służące wymianie 
doświadczeń oraz wyjaśnieniu 
pojawiających się w praktyce problemów. 
Współpraca ta przyczynia się do coraz 
skuteczniejszej walki ze zjawiskiem 
przestępczości w zatrudnieniu. 

W roku 2011 wniesiono 3 powództwa 
o ustalenie istnienia stosunku pracy, przy 
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czym 2 powództwa, na rzecz 2 osób, 
dotyczyły tego samego pracodawcy. 
Sprawy są w toku. 

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 szczegól-
ności 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 2011 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 nowopowstałym Europejskim Centrum 
Spotkań w Barlinku oraz w siedzibie 
Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” 
w Szczecinie, NSZZ „Solidarność” 
w Kołobrzegu oraz NSZZ „Solidarność” 
i OPZZ w Szczecinku, Podregion NSZZ 
„Solidarność 80” w Stargardzie 
Szczecińskim i Zarząd Regionu NSZZ 
„Solidarność 80” w Szczecinie, Podregion 
NSZZ „Solidarność” w Świnoujściu a także 
w siedzibie Domu Kultury w Choszcznie). 
Ponadto porady udzielane były na bieżąco 
w kontrolowanych przez inspektorów pracy 
zakładach pracy, a także za pośrednictwem 
środków masowego przekazu. 

Udzielono ogółem 17 764 porad, w tym 
pracownikom – 64 %, pracodawcom 
i przedsiębiorcom – 20 %. Porad udzielano 
także innym osobom, np. służbom 
kadrowym, czy kierownikom, osobom 
reprezentującym organy, bądź urzędy 
państwowe, a także szkoły lub placówki 
opieki zdrowotnej, itp.  
Udzielone porady podzielić można na: 
techniczne -1374 i prawne – 16 390 (92 %). 
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Wykres 2. Tematyka porad prawnych. 
 
 

Pozostałe porady (20%) dotyczyły m.in. 
ochrony pracy młodocianych, rad 
pracowniczych, społecznej inspekcji pracy, 
zakładowych funduszy świadczeń 
socjalnych, emerytur pomostowych, 
mobbingu i dyskryminacji, układów 
zbiorowych pracy.  

W 2011 r. do Okręgowego Inspektoratu 
Pracy w Szczecinie wpłynęło 79 wniosków 
i zgłoszeń do rejestru zakładowych układów 
zbiorowych pracy, w tym:  
 11 wniosków o rejestrację zakładowego 

układu zbiorowego pracy, 
 1 wniosek o rejestrację porozumienia 

o stosowaniu układu,  
 48 wniosków o rejestrację protokołów 

dodatkowych do układu, 
 19 wniosków o wpis do rejestru 

informacji dotyczących układów. 
Wnioski o wpis informacji dotyczyły 
w 3 przypadkach - wypowiedzenia układu, 
w kolejnych 3 przypadkach - rozwiązania 
układu, w 6 przypadkach zawieszenia 
stosowania układu, a w 1 odstąpienia od 
stosowania układu. W 2 przypadkach 
informowano o rozwiązaniu organizacji 
związkowej, a w 4 o zmianie nazwy lub 
adresu pracodawcy / organizacji 
związkowej.  
Okręgowy Inspektor Pracy odmówił 
rozpatrzenia wniosku o zawieszeniu 
stosowania układu zbiorowego pracy. 
Zakładowy układ zbiorowy pracy może być 
zawieszony na podstawie zgodnego 
oświadczenia woli obu stron układu, tj. 
pracodawcy i organizacji związkowych, 
będących stroną tego układu, natomiast 

w powyższym przypadku o zawieszenie 
układu oświadczenie złożył pracodawca. 
W roku 2011 zarejestrowano ogółem: 
7 zakładowych układów zbiorowych pracy, 
1 porozumienie o stosowaniu układu, 44 
protokoły dodatkowe do układu, 16 
informacji dotyczących układów. Natomiast 
odmówiono rejestracji: 4 wniosków 
o zarejestrowanie układu, 1 porozumienia 
o stosowaniu układu, 2 protokołów 
dodatkowych, z powodu: braków formal-
nych, m.in. podpisania układu przez osoby 
nieuprawnione lub z powodu zapisów 
niezgodnych z przepisami prawa lub mniej 
korzystnych dla pracowników. 
Strony nie wniosły odwołania do sądu pracy 
z powodu odmowy rejestracji układów 
/protokołów. 

W roku 2011 udzielono ogółem 70 
porad z zakresu prawa układowego. Porady 
prawne dotyczące układów zbiorowych 
pracy 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 zarejestrowa-
nia 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 
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układów, protokołów dodatkowych 
przedłożonych do rejestracji, 
zakwestionowanych przez organ rejestrowy, 
jako niezgodnych z prawem lub budzących 
wątpliwości. Skutkiem tych spotkań jest 
skrócenie okresu rejestracji układów/ 
protokołów, gdyż strony zmieniały 
sprzeczne postanowienia bez konieczności 
odmowy rejestracji protokołu, bądź układu. 
W wielu przypadkach strony przed 
złożeniem wniosku o rejestrację, zwracały 
się z prośbą o wyrażenie opinii, czy 
proponowane uregulowania są zgodne 
z obowiązującymi przepisami prawa.  

Do Okręgowego Inspektoratu Pracy 
w Szczecinie w 2011 r. wpłynęło 12 
zgłoszeń dotyczących sporów zbiorowych. 
Zgłoszenia sporów zbiorowych miały 
miejsce na skutek przedstawienia 
pracodawcom przez związki zawodowe 29 
żądań. Z uwagi na to, iż zdecydowana 
większość żądań dotyczyła wzrostu płac 
oraz innych zagadnień niezwiązanych 
z działalnością inspekcji pracy, kontrole 
przeprowadzono wyłącznie 
w 3 przypadkach. Żądania zgłoszone 
pracodawcom, objęte zakresem działania 
Państwowej Inspekcji Pracy to, m.in. 
niezwłoczne uruchomienie funduszu 
premiowego, o którym mowa w ZUZP; 
przestrzeganie przepisów bhp, zwłaszcza 
dotyczących ochrony zdrowia i życia 
pracowników w różnych miejscach pracy; 
poprawa warunków pracy i bhp i równe 
traktowanie pracowników zatrudnionych na 
czas określony. 
Od kilku lat obserwuje się, że większość 
żądań objętych sporem zbiorowym dotyczy 
wzrostu wynagrodzeń oraz innych 
postulatów niezwiązanych z działalnością 
PIP. Znaczący wpływ na to miał zapewne 
kryzys ekonomiczny i wzrost opłat, przy 
jednoczesnym pozostawaniu wynagrodzeń 
na poziomie sprzed kilku lat. Daje się 
również zauważyć, że strony sporu nie 
zawsze do końca właściwie rozumieją 
zapisy ustawy o rozwiązywaniu sporów 
zbiorowych i wnoszą uwagi 
o nieprzestrzeganiu przez pracodawcę 
ustawy o rozwiązywaniu sporów 
zbiorowych, a tymczasem Państwowa 
Inspekcja Pracy nie jest organem 
uprawnionym do oceny przestrzegania 
przepisów ustawy z dnia 23.05.1991 r. 
o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, w tym 

do ustalenia czy spór pomiędzy związkami 
zawodowymi, a pracodawcą jest sporem 
zbiorowym, w myśl wyżej cytowanej ustawy. 
Organem właściwym w tym zakresie jest 
prokuratura i to do niej strona związkowa 
winna wystąpić z doniesieniem 
o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. 

W 2011 r. do Okręgowego Inspektoratu 
Pracy w Szczecinie wpłynął 1 wniosek 
o wydanie zezwolenia na wykonywanie 
pracy lub innych zajęć zarobkowych przez 
dziecko, które nie ukończyło 16 roku życia, 
złożony przez firmę, prowadzącą 
działalność reklamowo-artystyczną. Dziecko 
brało udział w reklamie telewizyjnej. Po 
rozpatrzeniu wniosku inspektor pracy wydał 
pozytywną decyzję, zezwalającą na 
wykonywanie pracy przez dziecko. 

W 2011 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 (Dz. U. Nr 199, poz. 1673 ze 
zmianami oraz z 2005 r. Nr 164, poz. 1366). 
Inspektorzy pracy rzadko sięgają po środek 
prewencyjny, jakim jest wniosek 
o podwyższenie składki wypadkowej. 
Wynika to głównie z wątpliwości 
dotyczących treści art. 36 ust. 1 ustawy, 
wskazującej, że podwyższenie następuje 
wyłącznie o 100% stopy procentowej 
składki na ubezpieczenie wypadkowe, 
ustalanej na najbliższy rok składkowy. 
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. Rozważana 
obecnie zmiana treści ustawy, która 
umożliwiłaby podwyższenie stopy 
procentowej składki wypadkowej na krótszy 
okres czasu lub w mniejszej skali 
procentowej, spowodowałoby lepsze 
wykorzystywanie tego środka prawnego 
przez inspektorów pracy. 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. 

 

 BADANIE OKOLICZNOŚCI 

I PRZYCZYN WYPADKÓW PRZY 

PRACY ORAZ CHOROBY 

ZAWODOWE 



 

 
 



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OIP SZCZECIN W ROKU 2011 

- 21 - 

 

WYPADKI PRZY PRACY. 
 

Liczba wypadków przy pracy i chorób 
zawodowych jest odzwierciedleniem 
warunków bezpieczeństwa i higieny pracy 
oraz narażenia pracowników na czynniki 
szkodliwe w środowisku pracy.  

Według danych Głównego Urzędu 
Statystycznego, w województwie 
zachodniopomorskim, w roku 2011, 
w wypadkach przy pracy i wypadkach 
zrównanych z wypadkami przy pracy, 
poszkodowane zostały 4204 osoby, co 
spowodowało łącznie 136 826 dni 
niezdolności do pracy. Śmierć poniosło 18 
osób, a 17 uległo ciężkim obrażeniom ciała. 

Więcej poszkodowanych było 
w sektorze prywatnym - 2972, w sektorze 

publicznym 1232. Według klasyfikacji 
działów gospodarki narodowej PKD, 
najwięcej wypadków wydarzyło się w: 
 przetwórstwie przemysłowym - 1521, 

w tym 1428 w sektorze prywatnym, 
 handlu hurtowym i detalicznym oraz 

naprawie pojazdów samochodowych – 
543, w tym 539 w sektorze prywatnym, 

 transporcie i gospodarce magazynowej 
– 323, w tym 133 w sektorze 
prywatnym, 

 budownictwie – 269, w tym 262 
w sektorze prywatnym. 

 
  
 

 
 
Tabela 1. Stan wypadkowości wg GUS w latach 2009-2011. 
 

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

 
 

Z danych statystycznych GUS wynika, 
że rośnie liczba wypadków ogółem, maleje 
natomiast liczba wypadków ciężkich 
i śmiertelnych. 

Inspektorzy pracy Okręgowego 
Inspektoratu Pracy w Szczecinie badali 
przyczyny i okoliczności wypadków przy 
pracy, jakie wydarzyły się w zakładach na 
terenie województwa zachodniopo-
morskiego, w szczególności wypadków 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. 

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 2011 roku do Okręgowego 
Inspektoratu Pracy w Szczecinie wpłynęło 
150 zgłoszeń o wypadkach i zdarzeniach 
potencjalnie wypadkowych, w których 
poszkodowanych zostało 168 osób. 
Informacje o zdarzeniach wypadkowych 
uzyskiwane były: 
 od Policji - 84, 
 od pracodawców – 47, 
 przez inspektorów pracy podczas 

kontroli –15, 
 z innych źródeł – 3 (m.in. ze skarg), 
 od prokuratury - 1. 

Zgłoszono o 3 zdarzenia mniej, niż 
w roku 2010 oraz o 17 zdarzeń mniej, niż 
w roku 2009. Liczba poszkodowanych 
w wypadkach zgłoszonych była mniejsza 
o 18, niż w roku 2010 i mniejsza o 40, niż 
w roku 2009. 
Zgłoszenia dotyczyły: 
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 27 wypadków śmiertelnych (32 w roku 
2010, 33 w 2009 r.), 

 55 wypadków ciężkich (61 w 2010 r., 52 
w 2009 r.), 

 14 wypadków zbiorowych (21 w 2010 r., 
17 w 2009 r.), 

 54 wypadków lekkich (w roku ubiegłym 
37, w roku 2009 - 62). 

 
Na podstawie danych ze zgłoszeń 

można uznać, że liczba wypadków ciężkich, 
śmiertelnych i zbiorowych w województwie 

zachodniopomorskim maleje, co 
potwierdzają także dane GUS. 
Pracodawcy w 10 przypadkach nie dopełnili 
obowiązku niezwłocznego powiadomienia 
Okręgowego Inspektora Pracy w Szczecinie 
o zaistniałych wypadkach, podlegających 
obowiązkowi zgłoszenia. Dotyczyło to 
5 wypadków śmiertelnych, 2 zbiorowych 
i 3 ciężkich. 
W dwóch przypadkach zgłoszenie wypadku 
nastąpiło w odległym terminie. 
 
 

 

 
 
Wykres 3. Liczba wypadków zgłoszonych w latach 2009-2011. 
 
 
 

W roku 2011 zbadano 102 wypadki przy pracy, w których poszkodowanych 
zostało 115 osób. 
 
 
Tabela 2. Wypadki zbadane w roku 2011. 
 
 Wypadki 

ogółem 
Poszkodowani 

ogółem śmiertelnie ciężko Lekko 
Wypadki pracowników 83 94 15 30 49 
Wypadki przy pracy 
innych osób 
ubezpieczonych 

19 21 0 5 16 

RAZEM: 102 115 15 35 65 
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Tabela 3. Poszkodowani w wypadkach w latach 2009 - 2011, według sekcji gospodarki 
narodowej. 

 
 2009 2010 2011 

Przetwórstwo przemysłowe 52 35 30 
Budownictwo 43 41 29 
Transport i składowanie 27 9 13 
Zaopatrywanie w energię 9 4 1 
Handel i naprawy 9 14 10 
Rolnictwo i łowiectwo 7 7 13 
Obsługa nieruchomości 5 2 2 
Ochrona zdrowia 0 - 2 
Pozostała działalność usługowa 2 1 1 
Administracja publiczna 0 2 5 
Edukacja 0 2 1 

 
 

Pod względem liczby poszkodowanych 
w wypadkach, podobnie jak w latach 
ubiegłych dominują 3 sekcje gospodarki tj. 
przetwórstwo przemysłowe, budownictwo 
i transport. Jednakże liczba 
poszkodowanych w tych sekcjach jest 
mniejsza, niż w latach poprzednich. W roku 
2011 odnotowano blisko dwukrotny wzrost 
liczby poszkodowanych w sekcji rolnictwo 
i łowiectwo oraz w administracji publicznej. 

Analiza przyczyn wypadków przy pracy 
wykazała, że najwięcej nieprawidłowości 

leżało po stronie 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 2011 w zbadanych wypadkach 
stwierdzono: 
 238 przyczyn organizacyjnych, 
 41 przyczyn technicznych, 
 166 przyczyn leżących po stronie 

ludzkiej. 
 

 

 
 
Wykres 4. Przyczyny wypadków ustalone przez inspektorów pracy. 
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Z analizy wydarzeń będących 
odchyleniem od stanu normalnego wynika, 
że najczęściej do wypadków dochodziło 
w wyniku: 
 upadku osób z wysokości - 17 (16,67%), 
 utraty kontroli nad środkami transportu 

lub obsługiwanym sprzętem - 13 
(12,75%), 

 utraty kontroli nad maszyną 7 (6,86%), 
 poślizgnięcia się, potknięcia - 6 (5,88%). 
Upadki osób z wysokości w roku 2011 to 
w większości wypadki w budownictwie.  

W roku 2011 przeprowadzono 101 
kontroli dotyczących ustalania okoliczności 
i przyczyn wypadków osób ubezpieczonych. 
Kontrole przeprowadzono w 100 zakładach 
pracy. Ponadto przeprowadzono 39 kontroli 
związanych z ustalaniem okoliczności 
i przyczyn wypadków, w tym: 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 
i w zakładach związanych z zaistniałymi 
wypadkami. 
 W wyniku kontroli wydano 695 decyzji 
nakazowych, w tym 6 decyzji wstrzymania 
prac, 9 decyzji wstrzymania eksploatacji 
maszyn i urządzeń, 1 decyzję skierowania 
2 pracowników do innych prac oraz 
2 decyzje zakazujące wykonywania prac. 
Do pracodawców skierowano 185 
wystąpień, zawierających 1076 wniosków 
i zaleceń. 

Wydane decyzje nakazowe, związane 
bezpośrednio z badanym wydarzeniem 
dotyczyły głównie: 
 zapewnienia bezpieczeństwa pracy przy 

stosowanych procesach 
technologicznych i na stanowiskach 
pracy – 46 decyzji (25,14 %); 

 uregulowania nieprawidłowości 
w zakresie bezpieczeństwa i higieny 
pracy – 37 decyzji (20,22 %); 

 wyeliminowania zagrożeń związanych 
z przygotowaniem pracowników do 
pracy – 33 (18,03 %); 

 doprowadzenia do właściwego stanu 
technicznego użytkowanych maszyn 
i urządzeń – 29 decyzji (15,85 %); 

 dostosowania obiektów i pomieszczeń 
pracy do obowiązujących wymagań – 11 
decyzji (6,01 %). 

Wnioski w wystąpieniach związane 
z badanymi wydarzeniami dotyczyły głównie 
podjęcia działań dla wyeliminowania 
nieprawidłowości: 
 w zakresie bezpieczeństwa i higieny 

pracy – 122 wniosków (44,20 %), 
 w zakresie przygotowania pracowników 

do pracy – 57 wniosków (20,72 %), 
 występujących przy stosowanych 

procesach technologicznych i na 
stanowiskach pracy – 53 wnioski (19,20 
%),  

 dotyczących obsługi maszyn i urządzeń 
– 19 wniosków (6,88 %) 

 dotyczących czynników szkodliwych 
i uciążliwych oraz środków ochrony 
indywidualnej – 9 wniosków (3,26 %). 

 
 W stosunku do pracodawców 
i pracowników nadzoru, którzy swoim 
działaniem lub zaniechaniem doprowadzili 
w skutkach do wypadków przy pracy, 
skierowano 2 wnioski do sądu o ukaranie 
oraz nałożono 61 mandatów karnych, na 
łączną kwotę 83 550 zł.  

W 2 przypadkach, w związku 
z badanymi wypadkami, złożono do 
prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu 
popełnienia przestępstwa. 
Jedno dotyczyło wypadku ze skutkiem 
śmiertelnym, do jakiego doszło na terenie 
budowy realizowanej w Szczecinie. 
Poszkodowany, w wyniku upadku 
z rusztowania poniósł śmierć. Żaden 
z przedsiębiorców, zaangażowanych na 
kontrolowanym placu budowy, nie 
przyznawał się do powierzenia pracy 
poszkodowanemu. Na podstawie 
dokonanych ustaleń skierowano doniesienie 
do prokuratury o podejrzeniu popełnienia 
przestępstwa z art. 219 kk. polegającego na 
nie zgłoszeniu pracownika do 
ubezpieczenia społecznego oraz z art. 220 
kk., tj. niedopełnieniu obowiązków 
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.  
 Drugie zawiadomienie dotyczyło 
wypadku ciężkiego i skierowane zostało 
w stosunku do dwóch osób: 
 specjalisty ds. BHP z art. 18 § 2 k.k. 

i art. 271 § 1 k.k. - nakłanianie lekarza 
uprawnionego do badań 
profilaktycznych do poświadczenia 
nieprawdy, w zaświadczeniu lekarskim 
oraz poświadczaniu nieprawdy w karcie 
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szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp 
i podrobieniu podpisu poszkodowanego; 

 lekarza uprawnionego do badań 
profilaktycznych- z art. 271 § 1 k.k.- 
poświadczenie nieprawdy w zaświad-
czeniu lekarskim. 

 
W 2 przypadkach, na podstawie art. 36 ust. 
1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. 
o ubezpieczeniu społecznym z tytułu 
wypadków przy pracy i chorób zawodowych 
(Dz. U. Nr 199, poz. 1673 z późn. zm.), 
skierowano do ZUS 2 wnioski 
o podwyższenie składki na ubezpieczenie 
wypadkowe.  

Podczas kontroli dotyczących badania 
wypadków przy pracy udzielono 117 porad 
prawnych oraz 305 porad z zakresu 
technicznego bezpieczeństwa pracy. 
Dodatkowo w siedzibie OIP w Szczecinie 
udzielono 350 porad dotyczących 
wypadków przy pracy w tym: porad 313 
telefonicznych i 37 pisemnych, przy czym 
część pism została rozpatrzona w trybie 
badania skarg przez inspektorów pracy. 

W roku 2011 zrealizowano szereg 
działań prewencyjnych, skierowanych do 
pracodawców różnych branż, 
a w szczególności do pracodawców branży 
budowlanej, charakteryzującej się wysokim 
wskaźnikiem wypadkowości. 
Podczas kampanii „Bezpieczeństwo Pracy 
w budownictwie” przeprowadzono szkolenia 
dla pracodawców, pracowników nadzoru 
oraz projektantów i architektów, na temat 
bezpieczeństwa pracy w budownictwie. 
Podczas seminariów organizowanych na 
targach budowlanych oraz w siedzibie 
Urzędu wygłaszano prelekcje dotyczące 
zagrożeń i wypadków, a także przepisów 
bhp. Za pośrednictwem środków masowego 
przekazu przekazywano informacje 
dotyczące nieprawidłowości stwierdzanych 
podczas kontroli placów budów, a także 
informacje o wypadkach przy pracy. 

Wdrożono program prewencyjny 
„Promocja standardów BHP”. Do programu 
przystąpiło 21 podmiotów, a ukończyło 
z wynikiem pozytywnym (poprawa 
bezpieczeństwa), 11 przedsiębiorców. 
Organizowano Konkursy „Wiedzy o zasa-
dach bhp dla uczniów ponadgimnazjalnych 
szkół budowlanych”. 

Przeprowadzono szereg szkoleń dla 
pracodawców branży transportowej 

w ramach kampanii „Czas pracy, a wypadki 
drogowe” oraz szkolenia dla pracodawców 
w zakresie wymagań minimalnych dla 
maszyn. Zagadnienia dotyczące wypadków 
przy pracy omawiano również na 
spotkaniach z partnerami społecznymi. 
Szczegóły dotyczące prowadzonej 
działalności prewencyjnej opisano w dziale 
dotyczącym prewencji. 

Podczas czynności kontrolnych 
analizowano również poprawność 
sporządzanych przez zakładowe zespoły 
powypadkowe dokumentacji. Sprawdzano 
prawidłowość podejmowanych przez 
pracodawców po wypadkach działań 
profilaktycznych 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. 

Przeprowadzono 113 kontroli 
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) 
przez 112 pracodawców, zatrudniających 
łącznie 17 083 pracowników. 

Kontrolą objęto 518 dokumentacji 
powypadkowych, w tym 15 dokumentacji ze 
zdarzeń nieuznanych za wypadki przy 
pracy, za okres od 2009 do 2011 roku.  

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

 w 47 przypadkach (16 zakładów) – 
zgłoszenie wypadku przez 
poszkodowanego nastąpiło 
w odległym terminie; 

 w 3 przypadkach (2 zakłady) – 
wypadku przy pracy nie zgłosił 
przełożony osoby poszkodowanej, 

 w 10 przypadkach (10 zakładów) – 
nie zawiadomiono właściwego 
inspektora pracy o wypadku, 
a w 2 przypadkach (2 firmy) - 
powiadomiono inspektora pracy 
w odległym terminie. 
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2. Błędów popełnianych podczas ustalania 
okoliczności i przyczyn wypadku: 
 w 184 dokumentacjach (56 

zakładów), stwierdzono ustalenie 
tylko części przyczyn wypadków; 

 w 80 dokumentacjach (21 
zakładów), powołanie zespołu 
powypadkowego w niewłaściwym 
składzie; 

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

 w 48 dokumentacjach (16 
zakładów), zaniechanie oględzin 
miejsca wypadku; 

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

 w 159 dokumentacjach (35 
zakładów), ustalenie środków 
i    wniosków profilaktycznych 
nieadekwatnych do przyczyn 
wypadku, a w 54 przypadkach (20 
zakładów), w ogóle nieokreślenie 
środków i wniosków profilaktycznych 
wynikających z oceny ryzyka 
zawodowego. 

3. Pozbawienia poszkodowanych prawa do 
świadczeń: 
 w 3 protokołach (3 firmy), nie 

uznano zdarzenia za wypadek przy 
pracy; 

 w 14 protokołach (14 firm), 
wskazano bez uzasadnienia 
i wskazania dowodów, wyłączną 
winę poszkodowanego. 

 
Nieprawidłowości w zakresie 

sporządzania i przesyłania do WUS karty 
statystycznej dotyczącej wypadku 
stwierdzono w 18 zakładach, dla 39 
dokumentacji powypadkowych. 

Uchybienia dotyczyły: 
 nie sporządzenia 23 kart (14 firm); 
 nie przesłania do WUS 12 kart (5 firm), 
 błędów w treści 4 kart statystycznych (4 

firmy). 
 
W wyniku przeprowadzonych kontroli w ww. 
zakresie wydano 13 decyzji nakazowych. 
Wydane przez inspektorów pracy decyzje 
nakazowe dotyczyły najczęściej: 
1. sporządzenia karty statystycznej – 

4 decyzje (30,77 %), 
2. zaprowadzenia rejestru wypadków – 

3 decyzje (23,08 %), 
3. ustalenia okoliczności i przyczyn 

wypadku oraz sporządzenia właściwej 
dokumentacji – 3 decyzje (23,08 %). 
 
Do pracodawców skierowano 110 

wystąpień, zawierających 299 wniosków 
i zaleceń dotyczących wyeliminowania 
nieprawidłowości w kontrolowanym 
zakresie. 
Ponadto w wyniku stwierdzonych 
nieprawidłowości: skierowano do sądu 
1 wniosek o ukaranie, w wyniku którego 
orzeczono karę grzywny w wysokości 
4000 zł., (jeden z zarzutów dotyczył nie 
powiadomienia właściwego inspektora 
pracy o zaistniałym wypadku zbiorowym 
przy pracy); nałożono 2 mandaty w łącznej 
wysokości 2000 zł., a zarzuty dotyczyły: 
niepowiadomienia inspektora o wypadku, 
nie przystąpienia niezwłocznie do ustalania 
przyczyn i okoliczności wypadku przy pracy. 
 

Pracodawcy wykonali łącznie 135 
decyzji oraz 230 wniosków zawartych 
w wystąpieniach (79, 03 %) dotyczących 
bezpośrednio badanych wydarzeń 
wypadkowych, co poprawiło warunki 
bezpieczeństwa pracy dla 2557 
pracowników. 
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Tabela 4. Uzyskane efekty w działalności kontrolnej dotyczące wypadków przy pracy. 
 

Lp. Uzyskane efekty 
Liczba zakładów, 

w których 
uzyskano efekty 

Liczba 
pracowników, 
których efekt 

dotyczył 

1 Sporządzono ocenę ryzyka zawodowego 16 220 
2 Oznakowano miejsca niebezpieczne 

z w zakładzie pracy 
3 95 

3 Opracowano instrukcje bhp 19 78 
4 Przeprowadzono szkolenia w zakresie bhp 11 69 
5 Wyeliminowano zagrożenia związane 

z prowadzeniem prac szczególnie 
niebezpiecznych 

4 44 

6 Wyeliminowano nieprawidłowości 
w zakresie przeprowadzania szkoleń bhp 

6 66 

7 Opracowano instrukcje bhp dotyczące 
obsługi maszyn i innych urządzeń 
technicznych 

5 30 

8 Zapewniono zgodne z przepisami 
prowadzeniem procesów technolog. 
w budownictwie 

5 40 

9 Zapewniono właściwe urządzenia ochronne 
przy użytkowanych maszynach 

12 57 

10 Opracowano instrukcje bhp dotyczące 
obsługi maszyn i innych urządzeń 
technicznych 

4 17 

11 Zapewniono instrukcje dotyczące 
transportu 

6 127 

12 Przeprowadzono szkolenia w zakresie bhp 10 31 
13 Przeprowadzono badania lekarskie 5 40 
14 Zobowiązano się do wyeliminowania 

nieprawidłowości związanych z oceną 
ryzyka zawodowego 

9 226 

15 Zobowiązano się do wyeliminowania 
nieprawidłowości w zakresie szkoleń bhp 

13 72 

16 Zobowiązano się do wyeliminowania 
nieprawidłowości w zakresie ustalania 
okoliczności i przyczyn wypadku 

19 1190 

17 Zobowiązano się do wyeliminowania 
nieprawidłowości w zakresie oceny ryzyka 
zawodowego 

10 226 

 
 

W zakresie środków prawnych 
wydanych w związku z nieprzestrzeganiem 
postanowień 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) 
pracodawcy wykonali łącznie 11 decyzji 
nakazowych (84,61 %) oraz 221 wniosków 
(73,91 %) zawartych w wystąpieniach. 
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Tabela 5. Uzyskane efekty w zakresie przestrzegania przez pracodawców procedur 
dotyczących ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy. 

 

Lp. Uzyskane efekty 
Liczba zakładów, 
w których 
uzyskano efekty 

Liczba 
pracowników, 
których efekt 
dotyczył 

1 Zaprowadzono rejestry wypadków przy 
pracy 

4 5 

2 Sporządzono i przesłano do WUS karty 
statystyczne z wypadków 

3 3 

3 Sporządzono protokoły ustalenia 
okoliczności i przyczyn wypadku 

3 5 

4 Zobowiązano zespoły powypadkowe do 
niezwłocznego ustalenia okoliczności 
i przyczyn wypadku 

21 1147 

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

15 1553 

6 Zobowiązano zespoły powypadkowe do 
ustalania przyczyn adekwatnych do 
okoliczności wypadku 

15 1168 

7 Pracodawcy zobowiązali się do 
powoływania zespołów powypadkowych 
w odpowiednim składzie 

11 561 

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

15 34 

 
 
 
CHOROBY ZAWODOWE 
 

W województwie zachodniopomorskim 
w roku 2011 stwierdzono 96 chorób 
zawodowych tj. o 51 przypadków mniej 
(tj.34 %), niż w roku 2010. 
Dla porównania w roku 2010 stwierdzono 
147 chorób zawodowych, a w 2009 roku 
160, zauważalna jest, więc, tendencja 
malejąca. 

Do najczęściej stwierdzanych w 2011 
roku chorób zawodowych, podobnie jak 
w latach ubiegłych, należały: 
 choroby zakaźne lub pasożytnicze - 56 

przypadków, tj. 58,3% ogólnej liczby 
stwierdzonych chorób zawodowych;  

 obustronny trwały ubytek słuchu typu 
ślimakowego lub czuciowo-nerwowego 
spowodowany hałasem -13 
przypadków, tj. 13,5%). 

 

Wśród chorób zakaźnych lub 
pasożytniczych, podobnie jak w latach 
ubiegłych, dominowała borelioza. 
Stwierdzono 47 przypadków zachorowań, 
co stanowiło 84% ogółu stwierdzonych 
chorób zakaźnych lub pasożytniczych. 
Największą liczbę przypadków stwierdzono 
wśród pracowników usług leśnych - 39 
przypadków, co stanowi 83% ogólnej liczby 
stwierdzonych przypadków boreliozy. 
Ponadto odnotowano 3 przypadki 
zachorowań na brucelozę (w roku 2010 nie 
wystąpiły). W roku 2011 stwierdzono 
1 przypadek mykobakteriozy płuc oraz 
2 przypadki chorób zakaźnych, 
spowodowanych gronkowcem złocistym. 

W roku 2011 zmniejszyła się również 
liczba stwierdzonych przypadków chorób 
narządu słuchu - obustronnego trwałego 
ubytku słuchu typu ślimakowego lub 
czuciowo-nerwowego spowodowanego 
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hałasem, z 21 przypadków w roku 2010, do 
13 przypadków w roku 2011. 

W 2011r. na terenie województwa 
zachodniopomorskiego stwierdzono 
2    choroby zawodowe powstałe 
w następstwie działania czynników 
występujących w środowisku pracy, 
uznanych za rakotwórcze u ludzi. 
Informacje o chorobach zawodowych 
oparto na danych przekazanych przez 
Zachodniopomorskiego Państwowego 
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. 
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PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW BHP 

PODCZAS USUWANIA WYROBÓW 
ZAWIERAJĄCYCH AZBEST. 
 

Celem kontroli była ocena warunków 
pracy pracowników zajmujących się 
usuwaniem wyrobów zawierających azbest 
z obiektów budowlanych i przemysłowych. 
Kontrolą objęto 12 przedsiębiorców, 
a przeprowadzono 13 kontroli. 

Stwierdzono 5 przypadków nie 
zgłoszenia przez wykonawców do Inspekcji 
Pracy faktu wykonywania prac związanych 
z usuwaniem wyrobów zawierających 
azbest. 

Najczęstsze nieprawidłowości: 
 brak planu prac - 45% podmiotów, 
 nieprawidłowo sporządzony plan prac - 

54% podmiotów,  
 niewłaściwe pakowanie i oznakowanie 

opakowań z azbestem - 45%, 
 brak oznakowania terenu prac „Uwaga 

zagrożenie azbestem” - 36%,  
 nieprawidłowe ogrodzenie terenu prac -

36%, 
 niewłaściwe składowanie - 36%, 
 niewłaściwe metody pracy - 36%. 
 

 

 
 
Wykres 5. 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.  
Przyczyny nieprawidłowości: 
 niewłaściwe planowanie i przygotowanie 

do wykonywania prac, wynikające  
z braku wiedzy oraz profesjonalizmu; 

 powierzanie wykonywania pracy 
osobom o mniejszej wiedzy 
i doświadczeniu, zatrudnionym na 
podstawie umów cywilnoprawnych, 
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 i zbiorowej; 

 chęć obniżenia kosztów związanych 
z wykonywaniem prac, a tym samym 
brak zgłoszenia wykonywanych prac do 
właściwego okręgowego inspektora 
pracy; 

 brak zainteresowania podmiotów 
zlecających pracę, w tym właścicieli 
obiektów, mimo występujących podczas 
usuwania azbestu zagrożeń dla ludzi 
i środowiska. 
W wyniku kontroli wydano 51 decyzji 

nakazowych, w tym 1 decyzję wstrzymania 
prac oraz 28 wniosków w wystąpieniach. 
3 osoby winne wykroczeń ukarano 
mandatami w łącznej wysokości 3200 zł, a 
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za naruszenia mniejszej wagi zastosowano 
4 środki wychowawcze. 

Podczas kontroli udzielono 83 porady 
techniczne oraz 10 porad prawnych.  
Podmiotom wykonującym pracę przekazano 
materiały informacyjne „Azbest - podręcznik 
dobrych praktyk”. Ponadto podczas akcji 
prewencyjnej skierowanej do rolników 
rozdawano broszurę informacyjną „Azbest - 
ważne informacje dla rolników”. 

Problematyka bezpieczeństwa pracy 
przy demontażu wyrobów z wbudowanym 
azbestem była również przedmiotem wielu 
innych działań prewencyjnych, np. 
pogadanek prowadzonych w szkołach 
rolniczych, spotkań z władzami lokalnymi 
i przedstawicielami inwestora, planujących 
usuwanie azbestu z budynków oraz rozmów 
z osobami prywatnymi usuwającymi azbest 
w sposób zagrażający ludziom 
i środowisku. 
 Podczas seminarium na targach 
budowlanych w Koszalinie przedstawiono 
prelekcję „Bezpieczny demontaż azbestu. 
Obowiązki demontującego azbest, zasady 
bezpieczeństwa podczas prac 
remontowych”. W seminarium uczestniczyło 
37 osób, reprezentujących małe firmy 
budowlane oraz mieszkańcy małych 
miejscowości.  

Na stoisku targowym udzielano porad 
prawnych i technicznych oraz 
przekazywano materiały informacyjno-
popularyzacyjne, w tym: „Azbest. 
Podręcznik Dobrych Praktyk” oraz 
informacje opracowane we własnym 
zakresie. Na monitorze komputera 
prezentowano dwa filmy dotyczące 
demontażu materiałów zawierających 
azbest. Stoisko odwiedziło 155 osób. 

Ponadto przeprowadzono 2 szkolenia 
dla projektantów, podczas których m.in. 
omawiano zagrożenia związane 
z występowaniem azbestu w obiektach 
budowlanych, uczestnikom przekazano 
materiały informujące o zagrożeniach 
związanych z azbestem, miejscach 
występowania elementów zawierających 
azbest w starych obiektach budowlanych 
oraz przepisach bhp.  

W wyniku prowadzonych kontroli 
ustalono, że niektóre gminy w dalszym 
ciągu wspierają działania mające na celu 
doprowadzenie do usunięcia wyrobów 
zawierających azbest z ich terenu. 

Działania te realizowane są w różny 
sposób. Gminy często finansują jedynie 
samą utylizację zdemontowanych odpadów. 
Nie interesując się w jaki sposób zostały 
one usunięte z obiektów, a swoją troskę 
wyrażają jedynie poprzez doradztwo 
w zakresie wymogów formalnych, jakie 
powinna spełniać firma zajmująca się 
demontażem. Niemniej jednak, 
zaangażowanie gmin przyczyni się do 
przyspieszenia procesu usuwania wyrobów 
zawierających azbest z obiektów 
znajdujących się na ich terenie. W roku 
2012, ze względu na bezpieczeństwo 
mieszkańców gmin i środowiska, należy 
kontynuować kontrole dotyczące 
bezpiecznego usuwania wyrobów 
zawierających azbest. 
 
 
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. 
W szczególności 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.  

Skala stwierdzonych nieprawidłowości 
była różna, w zależności od rodzaju 
kontrolowanego podmiotu – kontrolą objęto 
zarówno zakłady pracy chronionej i zakład 
aktywności zawodowej, jak również zakłady 
z otwartego rynku pracy. 
Podstawowe uchybienia dotyczyły 
niewłaściwego: 
 prowadzenia szkoleń z zakresu bhp – 

terminowości, rzetelności, prowadzenia 
dokumentacji ze szkoleń; 

 utrzymania obiektów i pomieszczeń 
pracy – stwierdzono głównie 
nieprawidłowości w zakresie bieżącego 
utrzymania i eksploatacji obiektów; 

 eksploatowania urządzeń i instalacji 
energetycznych; 
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 oceniania i dokumentowania ryzyka 
zawodowego, 

a także nieprzestrzegania przepisów 
o czasie pracy osób niepełnosprawnych. 

W wyniku kontroli wydano 236 decyzji 
nakazowych pisemnych i 75 decyzji 
ustnych. 
Do pracodawców skierowano 40 wystąpień, 
zawierających 180 wniosków i zaleceń. 

Podczas kontroli udzielono 44 porady 
w zakresie prawnej ochrony stosunku pracy 
i 67 porad z zakresu technicznego 
bezpieczeństwa pracy. 

W wyniku stwierdzenia rażącego 
naruszenia przepisów prawa pracy 2 osoby 
ukarano mandatami, w łącznej wysokości 
2.500 złotych, a w stosunku do 3 osób 
zastosowano środki wychowawcze. 

W jednym przypadku skierowano do 
Prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu 
popełnienia przestępstwa, polegającego na 
posłużeniu się dokumentem poświadcza-
jącym nieprawdę, w celu potwierdzenia 
okoliczności mających znaczenie prawne 
w trakcie kontroli organów PIP. 
 
Przyczyny nieprawidłowości w ocenie 
inspektorów pracy wynikają: 
 ze świadomego nieprzestrzegania 

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

 z dążenia do maksymalizacji zysku, 
często kosztem łamania przepisów 
dotyczących zatrudniania osób 
niepełnosprawnych i to zarówno 
w zakresie prawa pracy jak 
i bezpieczeństwa;  

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

Pracodawcy wykonali do końca 2011 r. 67% 
decyzji nakazowych i 65% zaleceń 
skierowanych w wystąpieniach.  
W wyniku realizacji decyzji nakazowych 
poprawiono warunki pracy i wyeliminowano 
nieprawidłowości w zakresie: 
 stanu technicznego obiektów 

i pomieszczeń pracy - 4 zakłady, 
 zaplecza higieniczno-sanitarnego - 

4 zakłady, 
 wentylacji i oświetlenia - 8 zakładów, 

 sieci elektroenergetycznej - 6 zakładów, 
 maszyn i urządzeń - 3 zakłady, 
 przygotowania pracowników do pracy -

10 zakładów,  
W wyniku realizacji wniosków 
w wystąpieniach wyeliminowano 
nieprawidłowości w zakresie: 
 rozliczania czasu pracy i prowadzenia 

ewidencji czasu pracy - 8 zakładów, 
 ustalania wymiaru urlopów wypo-

czynkowych i udzielania urlopów - 5 
zakładów.  

 
W roku 2011 zmniejszyła się liczba 

nieprawidłowości dotyczących technicznego 
bezpieczeństwa pracy, w szczególności 
w zakładach pracy chronionej.  

Problemem, w ocenie inspektorów 
pracy i samych osób niepełnosprawnych, 
szczególnie kierujących skargi, jest łatwość 
uzyskania statusu zakładu pracy chronionej 
przed podmioty świadczące usługi na rzecz 
innych przedsiębiorców, w obiektach 
należących do obcych podmiotów na 
terenie całego kraju. Zatrudnienie w tych 
zakładach nie różni się w żaden sposób od 
zatrudnienia u pracodawców z otwartego 
rynku pracy. Ponadto zakłady pracy 
chronionej świadczące usługi w różnych 
miejscach nie zapewniają pełnej, 
profilaktycznej ochrony zdrowia 
i rehabilitacji medycznej pracowników. Czas 
pracy w tych zakładach, już z mocy ustawy 
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. 
Nr 14, poz. 92 ze zmianami oraz z 2009 r. 
Nr 157, poz. 1241), na podstawie art. 137 
Kodeksu pracy może być wydłużony, nawet 
do 24 godzin na dobę (ochrona mienia), 
o czym często nie wiedzą również lekarze 
sprawujący profilaktyczną opiekę medyczną 
nad pracownikami.  

Dla zapewnienia statystycznych 
wymagań, wynikających z ustawy 
(odpowiedni procent zatrudnionych osób 
niepełnosprawnych), w zakładach pracy 
chronionej świadczących usługi zatrudniani 
są na podstawie umowy o pracę pracownicy 
niepełnosprawni, a na podstawie umów 
cywilnoprawnych pracownicy bez 
orzeczonej niepełnosprawności, wykonując 
pracę w tym samym miejscu i w tym 
samych warunkach. Dochodzi więc, do 
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pewnej – odwróconej dyskryminacji 
w zatrudnieniu. 

W ocenie inspektorów pracy należałoby 
rozważyć możliwość zmiany ustawy, w 
zakresie spełnienia przez pracodawcę 
warunków dla uzyskania statusu zakładu 
pracy chronionej, pozostawiając możliwość 
uzyskania statusu wyłącznie dla tzw. 
zakładów zwartych, zapewniających w 
miejscu pracy rehabilitacje społeczną i 
medyczną. 
 
 
OPINIOWANIE NOWO WYBUDOWANYCH 

OBIEKTÓW. 
 
 W 2011 r. inwestorzy i przyszli 
użytkownicy złożyli 1059 zgłoszeń 
o przejęciu do użytkowania obiektów 
budowlanych, o których mowa w art. 56 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 
2016 ze zmianami). 
Spośród 1059 zgłoszeń, 599 dotyczyło 
obiektów, w których nie będzie przyszłych 
stanowisk pracy (domki jednorodzinne, 
budynki mieszkalne wielorodzinne, obiekty 
zagrodowe bądź elementy infrastruktury – 
szamba, drogi, instalacje gazowe, 
kanalizacyjne i wodne, altanki, balkony itp.), 
w stosunku do których, ze względu na brak 
kompetencji, organy Państwowej Inspekcji 
Pracy nie mogą wyrażać swojego 
stanowiska. Ponadto 149 zgłoszeń 
dotyczyło wprawdzie przyszłych 
pracodawców, jednakże zgłoszenia zamiaru 
przejęcia do użytkowania inwestycji nie 
wiązały się z przyszłymi stanowiskami pracy 
(np. sieci kanalizacyjne, przepompownie, 
instalacje energetyczne, regulacje rzek, 
mosty itp.). 

Z pozostałych 311 zgłoszeń 
zdecydowano o kontroli zgodności 
wykonania obiektu z projektem 
budowlanym, w 261 przypadkach, kierując 
się charakterem przyszłych stanowisk 
pracy, ewentualnymi zagrożeniami, 
przewidywaną liczbą zatrudnionych 
pracowników itp. Natomiast w 50 
przypadkach, odstąpiono od kontroli. 

W związku ze stwierdzonymi 
niezgodnościami w wykonaniu obiektu, 
w zestawieniu z projektem budowlanym, 
wydano inwestorom 24 sprzeciwy, co do 
przejęcia obiektu do użytkowania. 

W odniesieniu do 22 obiektów ich przyszli 
użytkownicy zgłosili je ponownie do kontroli. 
Wniesione sprzeciwy świadczą o nasilaniu 
się negatywnych zjawisk, tj. wykonywania 
obiektów budowlanych niezgodnie 
z zatwierdzonymi projektami budowlanymi, 
a także zawiadamiania Państwowej 
Inspekcji Pracy przez inwestorów 
o zakończeniu robót, gdy faktycznie 
w obiektach trwały jeszcze prace 
budowlane. 

W wyniku przeprowadzonych kontroli 
związanych z przekazaniem nowo 
wybudowanych, zmodernizowanych, 
przebudowanych obiektów do użytkowania 
wniesiono 855 uwag. 

Podczas czynności kontrolnych 
stwierdzono również 3 przypadki 
użytkowania obiektów bez wymaganego 
pozwolenia, poinformowano w tych 
przypadkach właściwe organy wydające 
pozwolenia na budowę. 
 Od dnia 8 sierpnia 2011 r., w związku 
ze zmianą art. 56 ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 207, poz. 2016 ze zmianami), 
inwestorzy nie mają obowiązku 
informowania Państwowej Inspekcji 
Pracy o przejmowaniu do eksploatacji 
nowo budowanych i modernizowanych 
obiektów budowlanych. 
 
 

Odstępstwa od przepisów techniczno-
budowlanych. 

 
 W 2011 r. do Okręgowego Inspektora 
Pracy w Szczecinie, za pośrednictwem 
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora 
Sanitarnego wpłynęły 22 wnioski 
o wyrażenie zgody na zastosowanie 
w pomieszczeniach stałej pracy wyłącznie 
oświetlenia elektrycznego. Wnioski te 
składane były przez inwestorów, bądź też 
działające w ich imieniu biura 
architektoniczne.  

Okręgowy Inspektor Pracy 
w 6 przypadkach zgodził się na 
zastosowanie w pomieszczeniach stałej 
pracy wyłącznie oświetlenia 
elektrycznego, co związane było 
z technologią produkcji, planowaną do 
zastosowania w tych pomieszczeniach.  

W 14 przypadkach, po rozpatrzeniu 
wniosku Okręgowy Inspektor Pracy wyraził 
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opinię, że nie zostały spełnione przesłanki 
do prowadzenia postępowania w sprawie 
udzielenia zgody, bądź to z powodu braku 
konieczności stosowania oświetlenia 
wyłącznie sztucznego, bądź realizacji 
w pomieszczeniach stałej pracy objętych 
wnioskiem, działalności innej, niż 
produkcyjna.  

W 2 przypadkach wnioski dotyczące 
zastosowania wyłącznie oświetlenia 
sztucznego zostały zaopiniowane 
negatywnie. 
 

Za pośrednictwem Państwowego 
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego 
wpłynęło także 88 wniosków o wyrażenie 
zgody na usytuowanie pomieszczeń stałej 
pracy poniżej poziomu otaczającego terenu.  

W odniesieniu do 62 wniosków 
wydano zgodę na usytuowanie pomie-
szczeń stałej pracy poniżej poziomu 
otaczającego terenu. W 26 przypadkach 
wyrażono opinię, że nie zostały spełnione 
przesłanki do prowadzenia postępowań 
w sprawie udzielenia zgody, ponieważ 
wnioski nie dotyczyły pomieszczeń stałej 
pracy.  
 
 

KONTROLE ROBÓT WYKONYWANYCH W 

MIEJSCACH OGÓLNODOSTĘPNYCH- 

ZAGROŻENIA PUBLICZNE. 
 

W wyniku zgłoszeń telefonicznych 
i pisemnych, przeprowadzono 90 kontroli 
interwencyjnych w 88 podmiotach, 
w których pracowało: 626 osób, w tym 42 
kobiety oraz 1 pracownik młodociany. 
Zagrożenia o charakterze publicznym 
występowały głównie w sektorze 
budownictwa, przy wykonywaniu robót 
budowlanych i remontowo- budowlanych, 
co stanowi 97,78 % w stosunku do 
przeprowadzonych kontroli.  

Interwencje dotyczyły głównie zagrożeń 
przy pracach na wysokości oraz zagrożeń 
na ciągach komunikacyjnych, przy których 
wykonywano prace. 
Najistotniejsze nieprawidłowości: 
 brak zabezpieczenia balustradami 

stanowisk pracy na wysokości (42,0%) 
 nieprawidłowe wykonanie rusztowań 

i pomostów roboczych (34,1%) 
 brak zabezpieczenia i oznakowania stref 

niebezpiecznych (30,7%) 
 niewyposażenie pracowników w środki 

ochrony indywidualnej (22,7%) 
 niestosowanie przez pracowników 

środków ochrony indywidualnej (21,6%) 
 brak instrukcji bezpiecznego 

wykonywania robót (19,3%). 
 

 
 
Wykres 6. Zagrożenia o charakterze publicznym stwierdzone podczas prowadzenia robót 

wg skontrolowanych podmiotów. 
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Inne stwierdzone nieprawidłowości: 
 brak zabezpieczenia przewodów 

elektrycznych przed uszkodzeniem 
mechanicznym, niesprawna instalacja 
elektryczna (13,6%); 

 dopuszczenie pracowników do pracy 
bez orzeczeń lekarskich (11,4%); 

 obsługa maszyn i urządzeń oraz montaż 
i demontaż rusztowań przez osoby 
nieposiadające wymaganych kwalifikacji 
(11,4%). 

 
W wyniku kontroli wydano 410 decyzji 

nakazowych, w tym 38 decyzji 
wstrzymania prac, 11 decyzji wstrzymania 
eksploatacji maszyn i urządzeń i 25 decyzji 
skierowania 29 pracowników do innych 
prac. Ponadto wydano 2 decyzje 
zakazujące wykonywania prac 
i prowadzenia działalności w części 
budynku, z uwagi na naruszenie konstrukcji 
dachu. 

Do pracodawców skierowano 63 
wystąpienia, zawierające 150 wniosków 
i zaleceń. 
W stosunku do osób winnych zaniedbań 
zastosowano: 23 mandaty karne na kwotę 
28 300 zł oraz 27 środków wychowawczych 
za naruszenia mniejszej wagi. 

Podczas kontroli udzielono osobom 
sprawującym nadzór 70 porad prawnych 
oraz 184 porad z zakresu technicznego 
bezpieczeństwa pracy.  

Wykonawcy otrzymywali także 
publikacje Państwowej Inspekcji Pracy 
dotyczące bhp w budownictwie. Część 
z kontrolowanych firm przystąpiła do 
programu prewencyjnego, którego celem 
jest osiągnięcie standardów bhp. 

Efekty działań kontrolnych w tym 
zakresie mierzone są przede wszystkim 
likwidacją bezpośrednich zagrożeń dla 
zdrowia i życia pracowników, regulowanych 
decyzjami wstrzymania prac, skierowania 
do innych prac oraz wstrzymania 
eksploatacji maszyn, urządzeń 
i działalności. Dzięki podjętym działaniom 
uchroniono 88 pracowników przed realną 
możliwością utraty życia i zdrowia. Ponadto 
wyeliminowano zagrożenia dla osób 
trzecich – przechodniów, mieszkańców 
remontowanych budynków i osiedli, a także 
uczestników ruchu drogowego, dla których 
prace remontowo - budowlane stwarzały 
realne zagrożenia zdrowia i życia. 

PRZESTRZEGANIE UPRAWNIEŃ 

PRACOWNICZYCH ZWIĄZANYCH 

Z RODZICIELSTWEM. 
 

Celem kontroli było sprawdzenie 
przestrzegania przez pracodawców 
uprawnień pracowniczych związanych 
z rodzicielstwem, ze szczególnym 
uwzględnieniem ochrony kobiet w ciąży 
i w okresie macierzyństwa. 
Przeprowadzono 36 kontroli w zakładach, 
w których zatrudniano 1767 pracowników, 
w tym 957 kobiet. 
 
Najczęściej stwierdzone 
nieprawidłowości: 
 brak lub nieprawidłowe wykazy prac 

wzbronionych kobietom, 
 zatrudnianie kobiety w ciąży w 

godzinach nadliczbowych (2 kobiety), 
 nie przedłużenie umowy na czas 

określony do dnia porodu, 
 nie udzielenie pracownikowi – ojcu 

urlopu ojcowskiego, 
 nie wypłacenie 1 kobiecie w ciąży 

dodatku wyrównawczego w związku 
z obniżeniem wynagrodzenia, spowodo-
wanym zaprzestaniem wykonywania 
pracy w porze nocnej w okresie ciąży. 

 
 W wyniku przeprowadzonych kontroli, 
skierowano do pracodawców wystąpienia 
zawierające łącznie 20 wniosków oraz 
wydano 4 nakazy pisemne. 
 W 3 przypadkach wszczęto 
postępowanie o wykroczenia przeciwko 
prawom pracownika, 1 pracodawca został 
ukarany mandatem w wysokości 2000 zł. 
m.in. za nieudzielenie urlopu ojcowskiego 
na wniosek pracownika, a wobec 
2 pracodawców zastosowano środki 
wychowawcze w formie ostrzeżenia 
i pouczenia. 

Spośród 20 wniosków, które dotyczyły 
404 kobiet, pracodawcy zrealizowali 17 
skierowanych wniosków, potwierdzając ich 
wykonanie w odpowiedzi na wystąpienia.  
Decyzje nakazowe zostały wykonane. 
Efekty: 
 2 pracodawców zaprzestało 

zatrudniania kobiet w ciąży w godzinach 
nadliczbowych, 

 1 pracownicy w ciąży wypłacono 
dodatek wyrównawczy, 
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 10 pracodawców usunęło 
nieprawidłowości w zakresie wykazu 
prac wzbronionych kobietom, w tym 
5 pracodawców utworzyło wykaz 
i 5 pracodawców dostosowało wykaz do 
obowiązujących przepisów. 

 
 
PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW PRAWA 

PRACY DOTYCZĄCYCH ZATRUDNIANIA 
MŁODOCIANYCH. 
 
 Celem kontroli było sprawdzenie 
przestrzegania przez pracodawców 
przepisów dotyczących ochrony 
pracowników młodocianych w okresie 
zatrudniania w celu przygotowania 
zawodowego. Kontrolą objęto też 
zagadnienia związane z ochroną 
pracowników młodocianych zatrudnianych 
w innym celu, niż przygotowanie 
zawodowe. 

Przeprowadzono 49 kontroli 
pracodawców, zatrudniających łącznie 
1.064 pracowników, w tym 182 
pracowników młodocianych. W przypadku 
41 pracodawców zatrudniano młodocianych 
na podstawie umów o pracę celem 
przygotowania zawodowego. W   6 
przypadkach pracodawcy zawarli 
z młodocianymi umowy o pracę w celu 
innym, niż przygotowanie zawodowe. 
Kontrolowani pracodawcy prowadzili 
działalność w branżach: produkcyjnej, 
mechanicznej, spożywczej. 
 
Najczęściej stwierdzane 
nieprawidłowości 
 niepoddawanie młodocianych 

szkoleniom w zakresie bezpieczeństwa 
i higieny pracy, albo błędy w szkoleniu 
wstępnym z zakresu bezpieczeństwa 
i higieny pracy,  

 dopuszczanie do pracy pracowników 
młodocianych bez wstępnych 
profilaktycznych badań lekarskich, 

 dopuszczanie do pracy bez świadectwa 
lekarskiego stwierdzającego, że dana 
praca nie zagraża zdrowiu 
młodocianych. 

 nieprowadzenie ewidencji pracowników 
młodocianych oraz ewidencji czasu 
pracy pracowników młodocianych, 

 naruszenia przepisów o czasie pracy 
pracowników młodocianych, m.in. 
nieudzielanie 30 minutowej przerwy 
w pracy, niezapewnienie odpowiednich 
okresów odpoczynku dobowego 
i tygodniowego. 

 
W wyniku przeprowadzonych kontroli 

wydano 34 decyzje nakazowe pisemne oraz 
skierowano do 53 pracodawców 
wystąpienia, zawierające 276 wniosków. 

W wyniku stwierdzenia naruszenia 
przepisów prawa, skierowano do sądu 
1 wniosek o ukaranie, a 7 osób ukarano 
mandatami, w łącznej wysokości 9000 zł. 
Ponadto zastosowano 9 środków 
oddziaływania wychowawczego w formie 
ostrzeżenia lub pouczenia. 
Pracodawcy wykonali 28 decyzji 
nakazowych oraz zrealizowali 224 wnioski 
z wystąpień. 
 
Praca sezonowa – zatrudnianie osób 
młodych. 

W wyniku kontroli prowadzonych 
w zakresie legalności zatrudnienia 
w podmiotach nadmorskich, stwierdzono 
istotne problemy związane z zatrudnianiem 
dzieci i osób młodych.  

W okresie sezonu letniego, 
w miejscowościach nadmorskich wiele 
młodych osób, uczących się (posiadających 
status ucznia lub studenta) podejmuje prace 
sezonowe. Na 185 skontrolowanych 
podmiotów, w 58 podmiotach zatrudnionych 
było w sumie 201 osób w wieku od 16 do 
26 roku życia, niepodlegających obowią-
zkowym ubezpieczeniom społecznym. 

W toku kontroli inspektorzy pracy 
stwierdzili m.in. wykonywanie w placówce 
handlowej pracy przez młodocianą w wieku 
14 lat, co w myśl obowiązujących przepisów 
prawa pracy, jest wzbronione. Młodociana 
świadczyła pracę nielegalnie, za co ukarano 
przedsiębiorcę mandatem w wysokości 
2000 zł. Inny młodociany chłopiec w wieku 
14 lat obsługiwał karuzelę w wesołym 
miasteczku, w warunkach zagrożenia życia 
i zdrowia (brak osłony strefy niebezpiecznej 
napędu karuzeli), za przyzwoleniem 
rodziców. 

W toku prowadzonych czynności 
kontrolnych stwierdzano również 
zatrudnianie na podstawie umów zleceń 
ludzi młodych nieposiadających 
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udokumentowanego statusu ucznia czy 
studenta, a przedsiębiorcy nie zgłosili osób 
pracujących do obowiązkowych ubezpie-
czeń społecznych. W takich przypadkach 
kierowano wnioski do sądu o ukaranie 
przedsiębiorcy.  
 
 
KONTROLE LEGALNOŚCI ZATRUDNIENIA I 

INNEJ PRACY ZAROBKOWEJ  
 
Celem przeprowadzonych kontroli było 
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.  

Przeprowadzono 1025 kontroli w 990 
podmiotach, na rzecz których pracę 
świadczyły 12163 osoby. 
Kontrole w zakresie legalności zatrudnienia 
przeprowadzane były w podmiotach 
gospodarczych, o zróżnicowanym profilu 
działalności. Przy czym z uwagi na fakt, że 
szara strefa w gospodarce to zjawisko 
o dużym zasięgu, kontrolą objęto 
w szczególności handel, usługi, 
hotelarstwo, punkty gastronomiczne, 
a w szczególności w budownictwo.  
 
Najistotniejsze nieprawidłowości: 
 prowadzenie działalności gospodarczej 

bez wymaganego wpisu do rejestru; 
 podawanie w dokumentach płacowych 

nieprawdziwych danych, w zakresie 
wysokości wypłacanego wynagrodzenia; 

 świadome powierzanie przez 
pracodawców (przedsiębiorców) pracy 
osobom, posiadającym status 
bezrobotnego; 

 świadome rejestrowanie się w PUP 
i uzyskiwanie statusu bezrobotnego 
przez osoby, które podjęły zatrudnienie; 
 zawieranie cywilnoprawnych umów 

zlecenia lub o dzieło w warunkach, 
w których powinna zostać zawarta 
umowa o pracę; 

 nie opłacanie składek na Fundusz 
Pracy; 

 nie zgłaszanie do ubezpieczenia 
społecznego osób zatrudnionych.  

W wyniku przeprowadzonych kontroli 
wydano 635 zaleceń i wniosków. 
W wyniku stwierdzenia 256 wykroczeń 
przeciw prawom pracownika skierowano do 
sądu 63 wnioski o ukaranie, a za 
naruszenia mniejszej wagi zastosowano 
w stosunku do 87 osób środki 
oddziaływania wychowawczego. 
Ponadto skierowano 69 zawiadomień do 
Prokuratury o podejrzeniu popełnienia 
przestępstwa, w tym: 
 18 zawiadomień zawierało zarzuty z art. 

218 k.k.  
 18 zawiadomień zawierało zarzuty z art. 

219 k.k.  
 31 zawiadomień zawierało zarzuty z art. 

225 k.k 
Dane uzyskane z kontroli 
przeprowadzonych w zakresie legalności 
zatrudnienia jednoznacznie wskazują na 
zacieśnianie współpracy pomiędzy 
organami kontroli, na szybszą wymianę 
informacji, a w szczególności na coraz 
częściej podejmowane kontrole wspólne (20 
kontroli wspólnych), bądź na wniosek 
organu współdziałającego (24 wnioski). 
W roku 2011 skierowano do organów 
współdziałających 262 powiadomienia 
o zakresie, tematyce lub wynikach 
przeprowadzanych kontroli.  
W roku 2011 skierowanych zostało: 
 80 pism do ZUS, 
 28 pism do urzędu skarbowego lub UKS, 
 4 pisma do Marszałka Województwa, 
 98 pism do Starosty/Prezydenta Miasta, 
 8 zawiadomień do Prokuratury, 
 11 pism do Powiatowych Urzędów 

Pracy w sprawach innych, niż wnioski 
o udostępnienie danych z rejestru 
bezrobotnych. 

W wyniku przeprowadzonych kontroli 
zalegalizowane zostały już w trakcie 
prowadzonych działań kontrolnych 377 
osoby, w tym z 82 potwierdzone zostały 
warunki zawartych umów o pracę na 
piśmie, a 272 osoby, w tym wykonujące 
inną pracę zarobkową, zostały zgłoszone 
do ubezpieczenia społecznego. 

Wyegzekwowano w trakcie prowadzo-
nych działań kontrolnych składki na 
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Fundusz Pracy w wysokości 206 655 zł., 
a na podstawie wniosków kierowanych do 
PUP przyczyniono się do zwrotu niesłusznie 
pobranych przez bezrobotnych zasiłków w 
łącznej kwocie 30 837 zł.  

Udzielono ponadto osobom 
zainteresowanym 950 porad prawnych 
z zakresu legalności zatrudnienia 
i wykonywania innej pracy zarobkowej oraz 
725 porad z zakresu technicznego 
bezpieczeństwa pracy. 
 
 
KONTROLE LEGALNOŚCI ZATRUDNIENIA, 

INNEJ PRACY ZAROBKOWEJ ORAZ 

WYKONYWANIA PRACY PRZEZ 

CUDZOZIEMCÓW 
 

Celem przeprowadzonych kontroli było 
ustalenie stopnia przestrzegania przepisów 
z zakresu legalności zatrudnienia oraz 
wykonywania pracy przez cudzoziemców, 
a w szczególności dokonanie ustaleń 
w zakresie: 
 podstawy zatrudnienia cudzoziemców 

w podmiotach kontrolowanych (umowy 
o pracę, umowy cywilnoprawne);  

 legalności pobytu oraz zatrudnienia na 
terytorium RP; 

 zgłoszenia do ubezpieczenia 
społecznego; 

 odprowadzenia składek na Fundusz 
Pracy.  

 
Przeprowadzono 116 kontroli (wzrost 

o 54,67% w stosunku do roku 2010) w 115 
podmiotach, na rzecz których pracę 
świadczyło łącznie 785 cudzoziemców, co 
w porównaniu do roku 2010 stanowi wzrost 
o 86%. 

Kontrole w zakresie legalności 
zatrudnienia cudzoziemców przeprowa-
dzane były w podmiotach gospodarczych, o 
zróżnicowanym profilu działalności. 
Kryterium doboru podmiotu do kontroli 
stanowił aspekt zatrudniania obywateli 
spoza terytorium RP. 
 
Najistotniejsze nieprawidłowości: 
Przeprowadzone kontrole wskazały na 
występowanie szeregu różnych 
nieprawidłowości, wśród których wymienić 
należy między innymi: 

 powierzanie pracy na podstawie 
oświadczeń, zarejestrowanych w nie-
właściwych miejscowo powiatowych 
urzędach pracy lub dopiero po 
rozpoczęciu pracy przez cudzoziemca, 
albo rejestrowanie oświadczeń na rzecz 
innych podmiotów, niż faktycznie 
powierzające pracę, co stwierdzono w 7 
podmiotach kontrolowanych, dla 18 
cudzoziemców - obywateli Ukrainy;  

 nieprzestrzeganie przez pracodawców 
obowiązku powierzania pracy na 
podstawie umów zbieżnych, w ich 
istotnych warunkach, z wydawanymi dla 
pracowników-cudzoziemców 
zezwoleniami na pracę, co między 
innymi odnosiło się do wymiaru czasu 
pracy i wynagrodzenia – 4 przypadki 
(w 1 przypadku wniosek o ukaranie 
został skierowany przez funkcjonariuszy 
Placówki Straży Granicznej 
w Szczecinie z uwagi na wspólną 
kontrolę; w 2 przypadkach pracodawcy 
wypłacali pracownikom-cudzoziemcom 
niższą kwotę wynagrodzenia za pracę 
od kwoty wskazanej w zezwoleniu, co 
zostało każdorazowo uregulowane 
w trakcie trwania kontroli);  

 nieprzestrzeganie przez pracodawców 
obowiązków z zakresu bezpieczeństwa 
i higieny pracy wobec zatrudnianych 
cudzoziemców. 

 

W roku 2011, podobnie jak i w roku 
2010, największą grupą cudzoziemców 
objętych kontrolą byli obywatele Ukrainy - 
480 osób. Stwierdzono ponadto obecność 
obywateli nowych narodowości, 
niespotykanych wcześniej, tj. np.: 
Bangladesz, Peru, Armenia, Czarnogóra, 
Brazylia. 

W wyniku kontroli wydano 31 zaleceń 
regulujących stwierdzone nieprawidłowości 
w zakresie zatrudniania cudzoziemców. Za 
stwierdzone 11 wykroczeń regulowanych 
ustawą o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy skierowano 
5 wniosków o ukaranie do sądu, w wyniku 
których na dzień 31.12.2011 r. orzeczono 
kary grzywien na łączną kwotę 14 000 zł, 
a w 2 przypadkach ukarano pracodawców 
mandatami, na łączną kwotę 2500 zł. 
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PRZESTRZEGANIE PRZEZ AGENCJE 

ZATRUDNIENIA PRZEPISÓW USTAWY 

O PROMOCJI ZATRUDNIENIA 
I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY. 
 

Celem kontroli było 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,  

 spełniania 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, 

 spełniania wymagań dotyczących 
kierowania osób do pracy za granicą 
u pracodawców zagranicznych, za 
pośrednictwem agencji zatrudnienia.  

Przeprowadzono 24 kontrole w agencjach 
zatrudnienia.  
 
Najistotniejsze nieprawidłowości: 
 prowadzenie działalności w zakresie 

agencji zatrudnienia bez wymaganego 
w tym zakresie wpisu do rejestru, 
prowadzonego przez Marszałka 
Województwa – stwierdzono 
4 przypadki; 

 nie spełnianie wymagań w zakresie 
kwalifikacji personelu lub niepodawanie 
w dokumentach, ogłoszeniach i ofertach 
numeru wpisu do rejestru agencji 
zatrudnienia –stwierdzono 
w 3 podmiotach kontrolowanych; 

 nie przestrzeganie wymagań 
dotyczących kierowania obywateli 
polskich do pracy za granicą 
w szczególności nie zawieranie 
pisemnej umowy z osobą kierowaną – 
nieprawidłowość dotyczyła 9 osób 
skierowanych do pracy poza granicami 
kraju. 

 

W wyniku kontroli wydano 17 wystąpień, 
zawierających 20 zaleceń. Ponadto 
udzielono 15 porad prawnych.  

W związku ze stwierdzonymi 
naruszeniami przepisów ustawy o promocji 
zatrudnienia i rynku pracy skierowano do 
sądu 3 wnioski o ukaranie, do 31.12.2011 
sądy orzekły grzywny w 2 sprawach na 
łączną kwotę 6 000 zł. 
 
 
INSTYTUCJE ŁĄCZNIKOWE- WYMIANA 

INFORMACJI W KRAJACH UE. 
 

Celem prowadzonych kontroli było 
dokonanie podstawowych ustaleń 
w zakresie wnioskowanym przez 
zagraniczne instytucje łącznikowe.  
Instytucje łącznikowe kierowały do 
Państwowej Inspekcji Pracy zapytania 
i wnioski, w celu ustalenia realizacji 
obowiązków przez polskich pracodawców, 
wykonujących usługi na terenie innego kraju 
UE. Dotyczyło to pracowników 
oddelegowanych czasowo do pracy na 
terenie innego kraju, a obowiązki 
pracodawców wynikają z Dyrektywy nr 
96/71 WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
z 16 grudnia 1996 r. dotyczącej 
delegowania pracowników w ramach 
świadczenia usług. 
Instytucje łącznikowe wnioskowały 
o ustalenie: 
 czy działalność danego podmiotu 

została zarejestrowana w Polsce i jaki to 
jest rodzaj działalności na podstawie 
dokumentów rejestrowych;  

 czy dany podmiot zatrudnia 
pracowników; 

 jakie wynagrodzenie deklarowano 
i wypłacano wskazanym imiennie 
pracownikom; 

 uzyskanie i okazanie list płac 
wskazanych pracowników. 

 
Najistotniejsze problemy w związku 
z prowadzonymi kontrolami: 
 brak możliwości nawiązania kontaktu 

z pracodawcą, często przebywającym 
poza granicami kraju; 

 brak dokumentacji dotyczącej czasu 
pracy i faktycznie wypłacanych 
wynagrodzeń, szkoleń pracowników 
w zakresie bhp, wyposażenia w obuwie 
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robocze i środki ochrony osobistej, która 
wg twierdzenia pracodawców może 
znajdować się za granicą, gdzie 
pracownicy wykonują pracę;  

 trudności w dokonaniu ustaleń 
faktycznych, z powodu nieobecności 
pracowników objętych kontrolą i braku 
możliwości ich przesłuchania; 

 brak możliwości ustalenia w toku 
kontroli: 
 czy zapewnione pracownikom 

wynagrodzenie odpowiada 
minimalnemu wynagrodzeniu 
w kraju UE, w którym praca jest 
wykonywana; 

 czy przestrzegane są normy czasu 
pracy; 

 czy i do jakiego ubezpieczenia 
społecznego pracownicy zostali 
zgłoszeni; 

 czy podmiot świadczący usługi poza 
granicami kraju za pomocą polskich 
pracowników, zawarł odpowiednie 
kontrakty z podmiotami 
zagranicznymi; 

 w jaki sposób sprawowany jest 
nadzór nad pracownikami 
delegowanymi; 

 trudności w zakwalifikowaniu, z jaką 
formą zatrudnienia za granicą mamy do 
czynienia, 

 znacznego wydłużenia czasu trwania 
kontroli w sytuacji, gdy dokonanie 
ustaleń odbywa się z udziałem instytucji 
łącznikowych. 

Problemy wskazane powyżej wynikają z: 
 różnego zakresu kompetencji 

poszczególnych instytucji łącznikowych 
krajów UE; 

 różnego zakresu problematyki leżącej w 
ramach zainteresowania i kompetencji 
organów kontrolnych UE; 

 różnorodnych form i procedur kontroli 
poszczególnych organów UE i ich 
doświadczenia;  

 braku należytego i jednoznacznego 
uregulowania problematyki 
wykonywania pracy na terytorium 
innego państwa członkowskiego, 
w ramach świadczenia usług. 

PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW O 
URLOPACH WYPOCZYNKOWYCH. 
 

 Celem kontroli było sprawdzenie stopnia 
przestrzegania przez pracodawców 
przepisów o urlopach wypoczynkowych, 
w szczególności ustalania prawa do urlopu, 
ustalania wymiaru przysługującego urlopu 
oraz terminów udzielania urlopów 
wypoczynkowych. 

Przeprowadzono 60 kontroli 
w zakładach, w których zatrudnionych było 
3282 pracowników, w tym 1282 kobiet oraz 
11 pracowników młodocianych. 
Najczęściej stwierdzane 
nieprawidłowości dotyczyły: 
 niedopełniania obowiązku w zakresie 

opracowywania planów urlopów 
wypoczynkowych, 

 nieustalenia prawa do pierwszego 
urlopu wypoczynkowego, 

 zaniżania proporcjonalnego wymiaru 
urlopu wypoczynkowego, 

 nieterminowego udzielania urlopów 
wypoczynkowych - 39 pracodawców 
(65%) nie udzieliło do końca I kwartału 
2011 zaległych urlopów 
wypoczynkowych; 

 nieprawidłowego dzielenia urlopu 
wypoczynkowego - 26 pracodawców 
(43%) udzielało urlopów 
wypoczynkowych w częściach, z których 
żadna nie obejmowała, co najmniej 14 
kolejnych dni kalendarzowych. 

 

W wyniku kontroli do pracodawców 
skierowano 113 wniosków w wystąpieniach. 
Za stwierdzone wykroczenia przeciw 
prawom pracownika skierowano 3 wnioski 
do sądu o ukaranie, sądy orzekły grzywny 
w łącznej wysokości 13 700 zł. Ponadto 
8 osób ukarano mandatami w łącznej 
wysokości 8 200 zł, a w 11 przypadkach 
zastosowano środki oddziaływania 
wychowawczego w formie ostrzeżeń 
i pouczeń. 

Pracodawcy wykonali wszystkie wnioski 
z wystąpień, m.in.: 
 2 pracownikom ustalono i udzielono 

pierwsze w zatrudnieniu urlopy 
wypoczynkowe, 

 4 pracodawców skorygowało 
proporcjonalne wymiary urlopów 
wypoczynkowych i udzieliło należne 
urlopy pracownikom, 

 39 pracodawców udzieliło pracownikom 
zaległe urlopy wypoczynkowe, 
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 24 pracodawców zobowiązało się do 
przestrzegania przepisów dotyczących 
dzielenia urlopu wypoczynkowego na 
części. 

 
 
BEZPIECZEŃSTWO PRACY PRZY 
UŻYTKOWANIU PRODUKTÓW 

BIOBÓJCZYCH W ZAKŁADACH 

ZAJMUJĄCYCH SIĘ GOSPODAROWANIEM 

ODPADAMI KOMUNALNYMI. 
 
Celem kontroli było sprawdzenie 
przestrzegania przepisów ustawy 
o produktach biobójczych. 
Kontrole przeprowadzono w 23 
podmiotach, w których zatrudnionych jest 
łącznie 1044 pracowników. Prace 
w kontakcie z produktami biobójczymi 
wykonuje łącznie 209 osób, w tym 34 
kobiety. 

Wśród firm kontrolowanych, 19 zajmuje 
się odbiorem i transportem odpadów 
komunalnych, 3 - segregacją i odzyskiem 
surowców z odpadów komunalnych, 
a 9 podmiotów zarządza 11 składowiskami 
odpadów.  

8 kontrolowanych podmiotów świadczy 
usługi komunalne należące do zadań 
własnych gmin, a 15 prowadzi działalność, 
na podstawie ustawy o swobodzie 
działalności gospodarczej. 
Produkty biobójcze stosowane są 
w kontrolowanych podmiotach:  
 do mycia i odkażania pojazdów, 

narzędzi i innych urządzeń, w tym 
pojemników używanych do odbierania, 
magazynowania, transportu oraz 
załadunku i wyładunku odpadów 
komunalnych; 

 do dezynfekcji pomieszczeń i urządzeń 
higieniczno- sanitarnych; 

 do odkażania rąk. 
Najistotniejsze nieprawidłowości, 
stwierdzone podczas kontroli: 
 zaniechanie systematycznego 

wykonywania prac związanych 
z odkażaniem powierzchni i sprzętów, 
zgodnie z wymaganą i ustaloną 
częstotliwością (wynikającą np. 
z dokumentacji eksploatacji składowisk); 

 brak środków ochrony rąk, bądź 
wydanie takich środków, które nie 
zapewniają wymaganego poziomu 

ochrony przed działaniem produktów 
biobójczych; 

 brak instrukcji bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy stosowaniu produktów 
biobójczych;  

 brak udokumentowanej oceny ryzyka 
zawodowego, stwarzanego przez 
czynniki chemiczne, w tym produkty 
biobójcze. 

 
W wyniku kontroli wydano 309 decyzji 

nakazowych i 174 wnioski w wystąpieniach.  
Za stwierdzone wykroczenia 8 pracodaw-
ców ukarano mandatami w łącznej kwocie 
6300 zł, a wobec 4 osób zastosowano 
środki wychowawcze, za naruszenia 
mniejszej wagi. 
Do dnia 31.12.2011r. wykonano 
78% decyzji i 74 % zaleceń zawartych we 
wnioskach. 
Wykonanie środków prawnych wpłynęło na 
poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy 
osób wykonujących pracę w kontakcie 
z preparatami o własnościach biobójczych. 
 
 
KONTROLE DOTYCZĄCE PROBLEMATYKI 
CLP I REACH. 
 
Celem kontroli było sprawdzenie 
znajomości i przestrzegania przez 
pracodawców i przedsiębiorców przepisów: 
 rozporządzenia (WE) Nr 1907/2006 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, 
oceny, udzielania zezwoleń 
i stosowanych ograniczeń w zakresie 
chemikaliów (REACH) i utworzenia 
Europejskiej Agencji Chemikaliów, 
zmieniające dyrektywę 1999/45/WE 
oraz uchylające rozporządzenie Rady 
(EWG) nr 793/93 i rozporządzenie 
Komisji (WE) nr 1488/94, jak również 
dyrektywę Rady 76/769/EWG 
i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 
93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE; 

 rozporządzenia WE 1272/2008 (CLP), 
w sprawie klasyfikacji oznakowania 
i pakowania substancji i mieszanin 
chemicznych u podmiotów, stosujących 
te substancje/mieszaniny, jako „dalsi 
użytkownicy, zgodnie z przepisami 
REACH. 
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Kontrolami objęto 9 przedsiębiorców, 
produkujących wyroby kosmetyczne 
i toaletowe, w tym 1 przedsiębiorcę 
niebędącego pracodawcą, zatrudniającego 
1 zleceniobiorcę. W firmach 
kontrolowanych, pracę w narażeniu na 
działanie substancji i mieszanin 
chemicznych niebezpiecznych, wykonywało 
łącznie 284 pracowników (w tym 194 
kobiety) i 1 przedsiębiorca. 
W 9 zakładach u tzw. „dalszych 
użytkowników” (mieszaczy, konfekcjo-
nerów), substancje i mieszaniny chemiczne 
stosowane były w procesach 
produkcyjnych, jako komponenty i surowce 
lub w postaci gotowych wyrobów 
(półproduktów) do wytwarzania 
kosmetyków, środków toaletowych, 
środków chemii gospodarczej. Procesy 
produkcyjne w zakładach objętych 
kontrolą opierają się na mieszaniu 
składników, bez prowadzenia reakcji 
chemicznych. Do produkcji 
wykorzystywane są substancje i mieszaniny 
otrzymywane od producentów lub innych 
dystrybutorów. 
 
Najczęściej powtarzające się 
nieprawidłowości: 
 brak oznakowania pojemników, 

instalacji i opakowań 
z substancjami/mieszaninami 
niebezpiecznymi – stwierdzono 
u 2 pracodawców, a dotyczyło 23 
opakowań produkcyjnych lub instalacji 
technologicznej, wśród 108 
kontrolowanych;  

 brak oznakowania zgodnego z CLP - 
stwierdzono na 6 opakowaniach/ 
pojemnikach, z mieszaninami wśród 
8 kontrolowanych opakowań 
u 6 przedsiębiorców; 

 nie uwzględnienie wymagań, 
dotyczących oznakowania CLP 
w dokumentacji zakładowej 
(tj.: instrukcjach bhp procesów 
technologicznych, wykonywania prac 
związanych z zagrożeniami 
wypadkowymi lub zdrowia, 
postępowania z materiałami 
szkodliwymi dla zdrowia 
i niebezpiecznymi, instrukcjach 
magazynowania i postępowania 
awaryjnego) – stwierdzono w 17 

dokumentach, na 25 skontrolowanych, 
u 6 pracodawców; 

 nie uwzględnienie w programach 
szkoleń w dziedzinie bhp informacji 
o obowiązujących zmianach 
oznakowania i klasyfikacji substancji 
i mieszanin chemicznych, zgodnie 
z CLP, a także wymogów, wynikających 
z przepisów REACH – stwierdzono 
w 5 zakładach; 

 nie poinformowanie 195 pracowników 
o zmianach w oznakowaniu i klasyfikacji 
substancji i mieszanin chemicznych, 
zgodnie z CLP - stwierdzono 
u 5 przedsiębiorców; 

 brak wykazu prac szczególnie 
niebezpiecznych - stwierdzono 
w 7 zakładach. 

 
W wyniku czynności kontrolnych wydano 37 
decyzji nakazowych pisemnych, a do 
pracodawców skierowano wystąpienia, 
zawierające 13 wniosków i zaleceń. 
 
 
PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW USTAWY O 

ORGANIZMACH GENETYCZNIE 

ZMODYFIKOWANYCH – ZAMKNIĘTE 
UŻYCIE GMO 
 

Przeprowadzono kontrole u 2 dużych 
pracodawców ze Szczecina, dla których 
działalność w zakresie GMO jest tylko 
drobną cząstką ogółu prowadzonej 
działalności. 

Organizmy modyfikowane genetycznie, 
wykorzystywane w związku z prowadzoną 
działalnością, zaliczono w obydwu 
przypadkach do pierwszej kategorii 
zagrożenia. 

Kontrole przeprowadzono u praco-
dawców wcześniej niekontrolowanych, 
w tym jeden z nich nie rozpoczął jeszcze 
faktycznych prac z użyciem GMO. Niemniej 
jednak, w wyniku przeprowadzonych 
kontroli stwierdzono pewne 
nieprawidłowości, które w różnym stopniu 
wystąpiły w obu firmach. Dotyczyły one: 
 niewłaściwego szkolenia pracowników 

w dziedzinie bhp, 
 oceny ryzyka zawodowego, 
 instrukcji bhp, 
 znaków ostrzegawczych o zagrożeniu 

biologicznym, 
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 pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, 
 zabezpieczenia powierzchni roboczych, 
 regulaminów bezpieczeństwa. 

Na podstawie dwóch kontroli trudno jest 
oceniać ogólną sytuację w zakresie stanu 
przestrzegania przepisów bhp, przy 
prowadzeniu prac zamkniętego użycia 
GMO. 
Nadzór nad bezpieczeństwem pracowników 
będzie kontynuowany w latach następnych. 
 
 
WYNAGRODZENIA I INNE ŚWIADCZENIA 

ZE STOSUNKU PRACY- KONTROLE 
ZAKŁADÓW RÓŻNYCH BRANŻ. 
 

Celem kontroli było sprawdzenie 
przestrzegania przez pracodawców 
obowiązujących przepisów prawa pracy 
w zakresie: prawidłowości naliczania 
i terminowości wypłacania wynagrodzenia 
za pracę; wynagrodzenia za pracę 
w godzinach nadliczbowych, różnego 
rodzaju dodatków do wynagrodzenia, 
w tym: za pracę w porze nocnej, w niedziele 
i święta, w warunkach szkodliwych, staż 
pracy oraz innych świadczeń pieniężnych 
wynikających ze stosunku pracy, jak 
ekwiwalenty: za urlop wypoczynkowy, za 
używanie własnej odzieży roboczej, a także 
odpraw pieniężnych, w tym: emerytalnych, 
rentowych, z tytułu rozwiązania stosunku 
pracy z przyczyn niedotyczących 
pracowników oraz nagród jubileuszowych. 
 

Przeprowadzono 71 kontroli, w wyniku 
których ustalono: 
 
14 pracodawców w ogóle nie wypłaciło 
440 pracownikom wymaganych 
wynagrodzeń za pracę 
(20 % kontrolowanych zakładów), w tym 
stwierdzono:  
 nie wypłacenie wynagrodzenia w pełnej 

wysokości; 
 wypłacenie po upływie wymaganego 

terminu; 
 wypłacenie w wysokości niższej, niż to 

wynikało z warunków umowy o pracę; 
 wypłacenie w wysokości niższej od 

minimalnego wynagrodzenia za pracę.  
 
21 pracodawców nie wypłaciło lub obniżyło 
wynagrodzenia za pracę w godzinach 

nadliczbowych (30 % kontrolowanych 
zakładów). 
Należy zaznaczyć, iż niewypłacenie 
pracownikom wynagrodzenia za pracę 
w godzinach nadliczbowych stanowiło 
najistotniejszą przyczynę naruszeń przez 
pracodawców przepisów o wynagradzaniu 
pracowników. Przeprowadzone kontrole 
wykazały, iż o ile pracodawcy wypłacali 
wynagrodzenie zasadnicze, to już nie 
spełniali powyższego obowiązku przy 
wypłacie wynagrodzenia za pracę 
w godzinach nadliczbowych Najczęstsze 
stwierdzone nieprawidłowości stwierdzono 
w zakresie:  
 nie wypłacenia w ogóle w pełnej 

wysokości wynagrodzenia za pracę 
w godzinach nadliczbowych pomimo 
wykazania faktycznych godzin pracy 
w ewidencji czasu pracy; 

 fałszowania dokumentacji w zakresie 
czasu pracy, w celu uniknięcia 
obowiązku wypłaty wynagrodzenia; 

 błędnego kwalifikowanie dodatków za 
pracę w godzinach nadliczbowych, co 
skutkowało automatycznie wypłaceniem 
dodatków w zaniżonej wysokości;  

 nie wypłacania dodatków z tytułu 
świadczenia pracy w tej samej dobie 
pracowniczej. 

 
Nieprawidłowości w zakresie ustalenia 
wynagrodzenia za czas urlopu 
wypoczynkowego stwierdzono 
u 4 pracodawców. Polegały one 
najczęściej na nie wypłaceniu 
wynagrodzenia za urlop, bądź nie wliczeniu 
do podstawy wynagrodzenia za urlop 
dodatkowych składników wynagrodzenia tj. 
wynagrodzenia za pracę w godzinach 
nadliczbowych, co skutkowało zaniżeniem 
należnego wynagrodzenia. 
 
Nieprawidłowości w zakresie wypłaty 
ekwiwalentu za niewykorzystany urlop 
wypoczynkowy stwierdzono u 16 
pracodawców (22% objętych kontrolą). 
Nieprawidłowości stwierdzono w zakresie: 
nie wypłacenia w ogóle należnego 
pracownikom ekwiwalentu, bądź zaniżenia 
należnego ekwiwalentu lub jego wypłatę po 
upływie wymaganego terminu. Jedna 
z przyczyn nieprawidłowości było błędne 
ustalenie prawa do urlopu i wymiaru 
proporcjonalnego urlopu wypoczynkowego 
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z pracownikami, z którymi ustawał stosunek 
pracy, co skutkowało automatycznie 
zaniżeniem i nie wypłaceniem należnego 
ekwiwalentu za niewykorzystany urlop 
wypoczynkowy. 
 
 
KONTROLE PRAC BUDOWLANYCH, 

W TYM ROZBIÓRKOWYCH. 
 

W 2011 roku, 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.  

Przeprowadzono 169 kontroli na 95 
budowach. W większości były to budowy, 
na których wznoszono obiekty 
przemysłowe, handlowo-usługowe oraz 
mieszkalno-usługowe. 

Kontrolami objęto 152 podmioty 
gospodarcze z sektora prywatnego, 
zatrudniające łącznie 1661 pracowników, 
w tym 87 kobiet i 11 młodocianych. Na 
rzecz kontrolowanych podmiotów pracę 
świadczyło ponadto 1339 osób, w oparciu 
o umowy cywilnoprawne,  
w tym 423 osoby prowadzące 
jednoosobową działalność gospodarczą. 

Wyniki kontroli nadal dają zdecydowanie 
negatywny obraz przestrzegania przez 
wykonawców robót budowlanych przepisów 
i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.  

Z ustaleń pokontrolnych wynika, że 
sytuacja w budownictwie na terenie 
województwa zachodniopomorskiego nie 
uległa istotnej poprawie w stosunku do roku 
poprzedniego. Odnotowano, co prawda 
w wielu przypadkach tendencję 
zmniejszania się liczby stwierdzanych 
nieprawidłowości np. w zakresie 
przygotowania pracowników do pracy, 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 

W wyniku kontroli wydano 630 decyzji 
pisemnych oraz 805 decyzji ustnych, 
mających na celu likwidację stwierdzonych 
nieprawidłowości oraz poprawę warunków 
pracy pracowników. Ponadto wydano 97 
decyzji wstrzymania prac, wykonywanych 
w warunkach bezpośredniego zagrożenia 
życia i zdrowia oraz 19 decyzji 
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, 
w szczególności w związku z wydanymi 
decyzjami wstrzymania prac, uchroniono 
457 pracowników przed realną możliwością 
utraty życia  

W związku ze stwierdzonymi 
nieprawidłowościami do kontrolowanych 
podmiotów skierowano 80 wystąpień 
obejmujących 143 wnioski.  

Osoby winne popełnienia wykroczeń 
ukarano 61 mandatami, na łączną kwotę 67 
900 zł. Skierowano 2 wnioski o ukaranie do 
sądu, a kwota orzeczonych przez sądy 
grzywien wyniosła 4500 zł. W stosunku do 
sprawców wykroczeń mniejszej wagi 
zastosowano 23 środki wychowawcze.  

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 
i zdrowia zatrudnionych pracowników. 
Wniosek został uwzględniony przez ZUS. 

Wykonanie 369 decyzji pisemnych oraz 
81 wniosków wystąpień inspektorów pracy 
poprawiło w sposób trwały warunki pracy 
dla ok. 2716 pracowników. Natomiast 
likwidacja problemów objętych decyzjami 
ustnymi przyczyniła się do poprawy 
w sposób doraźny warunków pracy dla 
2854 pracowników. Istotną przeszkodą dla 
uzyskiwania trwałej poprawy warunków 
pracy jest ustawiczna zmienność frontów 
robót budowlanych.  
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Wykres 7. Nieprawidłowości stwierdzone na terenie budów w latach 2010 – 2011.  

Dane odzwierciedlają udział procentowy budów, na których stwierdzono 
nieprawidłowości w stosunku do ogółu skontrolowanych budów, na których 
problem badano. 
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niewyposażenie w odzież i obuwie robocze

prowadzenie robót w sąsiedztwie czynnych, napowietrznych linii 
energetycznych

niewyposażanie pracowników w środki ochrony indywidualnej

brak wymaganych orzeczeń lekarskich o braku przeciwwskazań 
do pracy

brak decyzji UDT zezwalającej na eksploatację urządzeń

niewłaściwy stan techniczny maszyn i urządzeń

brak wymaganych uprawnień kwalifikacyjnych

brak prawidłowego zakotwienia rusztowania do stałych 
elementów obiektu budowlanego

brak instruktażu na stanowisku pracy

niezabezpieczenie terenu budowy przed dostępem osób 
nieupoważnionych

brak udokumentowanego odbioru rusztowania przez osoby 
uprawnione

brak potwierdzenia pomiarami ochrony przed dotykiem 
bezpośrednim

składowanie urobku i materiałów w pobliżu wykopu

brak instrukcji obsługi maszyn i urządzeń

brak zejść do wykopu

brak prawidłowego posadowienia rusztowania na gruncie

brak wymaganych pomieszczeń higieniczno-sanitarnych

brak zabezpieczenia stanowisk pracy przed spadającymi 
przedmiotami i czynnikami atmosferycznymi

brak zabezpieczenia pracowników w wymagane środki ochrony 
indywidualnej przed upadkiem z wysokości

brak prawidłowych pionów komunikacyjnych na rusztowaniach

niewłaściwe składowanie materiałów budowlanych

brak instrukcji bezpiecznego wykonywania robót

brak ochrony przeciwporażeniowej, w tym zabezpieczenia 
przewodów zasilających przed uszkodzeniami mechanicznymi

brak prawidłowo wypełnionych pomostów na rusztowaniach

niezabezpieczenie ścian wykopu

brak zabezpieczeń przed możliwością wpadnięcia otworów 
stropach, ścianach zewnętrznych, szybach windowych itp.

brak zabezpieczenia i oznakowania miejsc i stref niebezpiecznych

brak prawidłowych poręczy ochronnych na rusztowaniach przy 
pomostach roboczych

brak zabezpieczeń przed upadkiem z wysokości dojść do 
stanowisk pracy oraz klatek schodowych

brak ochrony zbiorowej przed upadkiem z wysokości

2011 2010
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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 380 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 2011 kampania „Bezpieczeństwo 
pracy w budownictwie – upadki 
i poślizgnięcia”, której jednym 
z komponentów był program prewencyjny 
„Promocja standardów bhp”.  

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. 
 

W roku 2011 przeprowadzono 34 
kontrole u 34 pracodawców na 24 placach 
budów, w tym 11 kontroli przy wykonywaniu 
robót mostowych i 13 kontroli przy 
wykonywaniu robót drogowych.  

Na kontrolowanych placach budów 
prace wykonywało 365 osób, w tym: 305 na 
podstawie umów o pracę, 60 w oparciu 
o umowy cywilnoprawne.  

W wyniku kontroli stwierdzono szereg 
uchybień przepisom, które w istotny sposób 
wpływały na bezpieczeństwo osób 
wykonujących pracę. 
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Wykres 8. Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości przy wykonywaniu robót drogowych 

i mostowych w latach 2010 – 2011. 
Dane odzwierciedlają udział procentowy budów, na których stwierdzono 
nieprawidłowości w stosunku do ogółu skontrolowanych budów, na których 
problem badano. 

 
Jako jedną z głównych przyczyn 

nieprawidłowości na budowach należy 
uznać zaniżanie przez inwestorów 
wydatków na realizowane zadania. 
Przejawia się to rozstrzyganiem przetargów 

w wysokościach do 60% wartości 
kosztorysowych i wybieraniem 
wykonawców oferujących najniższe kwoty, 
co powoduje minimalizowanie wydatków na 
bhp. 
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Brak wyposażenia w odzież i obuwie robocze

Brak prawidłowego posadowienia rusztowania

Brak udokumentowanego odbioru rusztowania przez osoby 
uprawnione 

Brak wymaganych uprawnień kwalifikacyjnych do obsługi maszyn 
budowlanych i urządzeń poddozorowych

Brak bezpiecznych zejść do wykopu

Składowanie urobku i materiałów w pobliżu wykopu

Brak zabezpieczenia pracującego przed upadkiem z wysokości z 
użyciem środków ochrony indywidualnej  

Brak pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przed 
dotykiem pośrednim i bezpośrednim 

Brak wymaganych orzeczeń lekarskich o braku przeciwwskazań 
do pracy na zajmowanym stanowisku

Brak zabezpieczenia terenu budowy i robót przed dostępem osób 
nieupoważnionych 

Brak instruktażu na stanowisku pracy, przy zmianie stanowiska 
pracy

Brak poręczy ochronnych na rusztowaniu przy pomostach 
roboczych

Niewłaściwe składowanie materiałów

Niewłaściwa ochrona przeciwporażeniowa dla instalacji i 
urządzeń elektrycznych 

Brak zabezpieczenia przejść, dojść do stanowisk pracy przed 
upadkiem osób z wysokości  

Brak zabezpieczenia ścian wykopu

Niekompletne zaplecze higieniczno sanitarne 

Brak wyposażenia w środki ochrony indywidualnej  

Brak instrukcji bezpiecznego wykonywania robót 

Brak zabezpieczenia i oznakowania stref i miejsc niebezpiecznych 

Brak zastosowania na stanowiskach pracy środków ochrony 
zbiorowej przed upadkiem z wysokości

2011 2010
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W wyniku wydano 160 decyzji 
pisemnych oraz 152 decyzje ustne w tym 
23 decyzje wstrzymania prac, 
wykonywanych w warunkach 
bezpośredniego zagrożenia dla życia 
i zdrowia zatrudnionych osób. Dzięki 
podjętym działaniom uchroniono 58 
pracowników przed realną możliwością 
utraty życia i zdrowia.  
Wydano również 10 decyzji skierowania do 
innych prac 12 pracowników zatrudnionych 
w warunkach bezpośredniego zagrożenia 
życia i zdrowia, w szczególności 
wykonujących pracę bez sprzętu 
chroniącego przed upadkiem z wysokości 
oraz obsługujących maszyny i urządzenia 
bez wymaganych uprawnień.  

Wykonanie 81 decyzji pisemnych oraz 
152 ustnych poprawiło w sposób trwały 
warunki pracy osób wykonujących 
w większości prace na wysokości.  
Do pracodawców skierowano 23 
wystąpienia zawierające 62 wnioski, w tym 
43 dotyczące bezpiecznego wykonywania 
robót drogowych i mostowych. 

W stosunku do osób winnych zaniedbań 
zastosowano 9 mandatów na kwotę łączną 
12.000 zł oraz skierowano jeden wniosek 
do sądu.  

W czasie trwania czynności kontrolnych 
udzielono osobom sprawującym nadzór 15 
porad prawnych oraz 68 porady techniczne.  
Oprócz czynności kontrolnych prowadzono 
działania prewencyjne, w tym spotkania 
i narady szkoleniowe, np. z dyrekcją 
i nadzorem na budowie ul. Struga 
w Szczecinie, na budowie obwodnicy 
północnej przy ul. Warcisława w Szczecinie 
itp. 

Istotną przeszkodą dla uzyskiwania 
trwałej poprawy warunków pracy na 
budowach dróg i mostów są krótkie cykle 
realizacji inwestycji, brak fachowej kadry, 
posiadającej doświadczenie w realizacji 
tych zadań, a także słaba kondycja 
przedsiębiorstw specjalistycznych, 
zajmujących się budową dróg i mostów. 
Powoduje to zatrudnianie dla realizacji 
zadań przypadkowych firm/pracowników 
bez kwalifikacji i bez doświadczenia. 
Negatywny wpływ na stan bezpieczeństwa 
ma również brak zaangażowania 
inwestorów w bezpieczne wykonywanie 
prac na powierzonych odcinkach. 
Inwestorzy nie uwzględniają w kosztach 

inwestycji nakładów na bezpieczne - nowe 
technologie.  

Poprawa warunków pracy, oprócz 
działań wskazanych wyżej, wymaga 
również wdrożenia odpowiedniego systemu 
edukacji, zapewniającego dopływ 
wykwalifikowanej młodej kadry (np. 
branżowych szkół zawodowych) oraz 
nowelizacji przepisu dotyczącego 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
wykonywaniu robót drogowych i mosto-
wych, obowiązujące rozporządzenie z roku 
1977 nie obejmuje obecnie stosowanych 
technologii. 
 
 
KONTROLA PRZEPISÓW W ZAKRESIE 

CZASU JAZDY I CZASU POSTOJU ORAZ 

OBOWIĄZKOWYCH PRZERW I CZASU 

ODPOCZYNKU KIEROWCÓW. 
 

Celem kontroli było sprawdzenie 
przestrzegania przez pracodawców 
obowiązków związanych z wykonywaniem 
przewozów drogowych, wynikających 
z ustawy o transporcie drogowym oraz 
przestrzegana przepisów, dotyczących 
okresów prowadzenia pojazdu 
i obowiązkowych przerw oraz czasu 
odpoczynku kierowców określonych w: 
 rozporządzeniu (WE) nr 561/2006 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
15 marca 2006 r. w sprawie 
harmonizacji niektórych przepisów 
socjalnych odnoszących się do 
transportu drogowego, oraz zmieniające 
rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 
i (WE) 2135/98, jak również uchylające 
rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 
- Dz.Urz. WE L102/1 z 11.04.2006); 

 Umowy Europejskiej dotyczącej pracy 
załóg pojazdów wykonujących 
międzynarodowe przewozy drogowe 
(AETR), a także  

 rozporządzenia Rady EWG nr 3821/85 
z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie 
urządzeń rejestrujących stosowanych 
w transporcie drogowym . 

 
Kontrolą objęto 58 908 dni pracy, 

wykonywanej przez 366 kierowców, 
zatrudnionych w 54 podmiotach. 

Zdecydowana większość podmiotów 
kontrolowanych wykonywała zarobkowy, 
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międzynarodowy transport drogowy rzeczy. 
81% kontrolowanych firm stanowili 
przedsiębiorcy, posiadający do 20 
pojazdów, będących w ich prawnej 
dyspozycji. 
 
Najistotniejsze nieprawidłowości 
stwierdzone podczas kontroli: 
Najwięcej naruszeń prawa dotyczyło 
przestrzegania przepisów o dobowym 
czasie prowadzenia pojazdu, przerw 
w prowadzeniu oraz odpoczynków 
dobowych. 
Kontrole ujawniły: 
 117 przypadków przekroczenia 

dobowego limitu czasu prowadzenia 
pojazdu, wobec 65 kierowców; 

 61 przypadków przekroczenia 
tygodniowego limitu czasu prowadzenia 
pojazdu, wobec 22 kierowców; 

 232 przypadki braku wymaganej 
przerwy przy prowadzeniu pojazdu 
przez okres dłuższy, niż 4,5 godziny; 
naruszenia stwierdzono wobec 84 
kierowców; 

 465 przypadków skrócenia czasu 
odpoczynku dobowego, przez 124 
kierowców; 

 90 przypadków skrócenia czasu 
odpoczynku dobowego przez 46 
kierowców; 

 
Inne nieprawidłowości ujawnione w toku 
kontroli, dotyczące obowiązków 
przewoźników przy wykonywaniu 
przewozów drogowych, to: 
 nieprzechowywanie przez okres 1 roku 

wykresówek z tachografu analogowego, 
(stwierdzono w odniesieniu do 
3 kierowców za 27 dni); 

 okazanie nieprawidłowych wykresówek 
(dotyczyło 1 kierowcy za okres 5 dni), 

 nieudostępnienie danych cyfrowych do 
kontroli 7 kierowców (za 690 dni 
łącznie). 

 
Najczęstsze przyczyny naruszeń prawa: 
 nieznajomość przepisów, bądź ich 

niewłaściwa interpretacja zarówno przez 
pracodawców, jak i kierowców;  

 kalkulacja przez przedsiębiorców 
opłacalności i dokonanie wyboru między 
koniecznością wykonania przewozu, 
a zachowaniem przepisów; 

 nieumiejętna lub przypadkowa 
ingerencja manualna kierowcy przy 
obsłudze tachografu; 

 nieprawidłowe rejestrowanie aktywności 
kierowcy na urządzeniach 
rejestrujących;  

 nieprawidłowe dzielenie przez 
kierowców 45 minutowej przerwy, 
przeznaczonej na odpoczynek 
(stosowanie własnej interpretacji przy 
wykorzystywaniu przerwy). 

 
W wyniku przeprowadzonych kontroli 

wydano 44 decyzje administracyjne, 
nakładające na przedsiębiorców kary 
pieniężne na łączną kwotę 330.950 zł. 
Ostateczna kwota kar pieniężnych, 
z wynikająca z decyzji po zakończonych 
postępowaniach  
odwoławczych, wyniosła 327 050 zł. 

Organ II instancji w ramach 
postępowania odwoławczego uchylił 
2 decyzje i orzekł, co do istoty sprawy, 
zmieniając wydane przez inspektorów pracy 
decyzje, poprzez zmniejszenie nałożonych 
kar odpowiednio o 3 800 zł oraz o 100 zł. 

W odniesieniu do 2 zaskarżonych 
decyzji, organ odwoławczy utrzymał w mocy 
decyzje organu I instancji. Strony wniosły 
skargę do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Szczecinie. Na dzień 
31.12.2011 r. brak było rozstrzygnięcia 
skarg. 
 
 
PLACÓWKI OCHRONY ZDROWIA – 

KONTROLE WYBRANYCH ZAGADNIEŃ 

PRAWA PRACY. 
 
 Celem kontroli było sprawdzenie 
przestrzegania przepisów prawa pracy ze 
szczególnym uwzględnieniem przepisów 
ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, 
obowiązującej do dnia 30.06.2011r. oraz 
ustawy o działalności leczniczej, 
obowiązującej od 1.07.2011r., podczas 
realizacji uprawnień pracowników, zatrud-
nianych w publicznych i niepublicznych 
zakładach opieki zdrowotnej. 

Przeprowadzono 12 kontroli 
w placówkach lecznictwa otwartego oraz 
placówkach przeznaczonych dla osób, 
których stan zdrowia wymaga udzielania 
całodobowych świadczeń zdrowotnych. 
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Kontroli poddano 7 samodzielnych 
publicznych zakładów opieki zdrowotnej 
oraz 5 zakładów niepublicznych.  

W kontrolowanych placówkach służby 
zdrowia pracę wykonywało łącznie 2700 
osób, w tym: 
 1837 pracowników (umowy o pracę), 

w tym 1605 kobiet; 
 362 osoby świadczące pracę na 

podstawie umów cywilnoprawnych 
(głównie umowy – zlecenia); 

 501 jednoosobowych podmiotów 
gospodarczych (głównie indywidualne 
praktyki pielęgniarskie i lekarskie). 

 
Najczęściej stwierdzane 
nieprawidłowości: 
 brak określenia w regulaminach pracy 

stosowanych systemów i rozkładów  
 czasu pracy; 
 nieprawidłowo dokonywane zmiany 

warunków pracy i płacy, nieterminowe  
 potwierdzanie na piśmie warunków 

pracy; 
 niezapewnianie przeciętnie 5-dniowego 

tygodnia pracy; 
 niezapewnianie odpowiednich 

nieprzerwanych okresów odpoczynku 
dobowego i tygodniowego; 

 niewypłacanie dodatkowego 
wynagrodzenia za pracę w godzinach  

 nadliczbowych, w związku z dwukrotną 
pracą w tej samej dobie pracowniczej, a  

 także w związku z przekroczeniem 
średniotygodniowej normy czasy pracy; 

 nieudzielanie w terminie urlopów 
wypoczynkowych. 
 
W wyniku przeprowadzonych kontroli do 

pracodawców skierowano łącznie 11 
wystąpień zawierających 51 wniosków. 

W związku ze stwierdzonymi 
nieprawidłowościami wobec 2 pracodawców 
zastosowano środek oddziaływania 
wychowawczego. 

Z nadesłanych przez pracodawców 
odpowiedzi na wystąpienia wynika, że 
zostały zrealizowane wszystkie wydane 
wnioski, w tym: 

 określono w regulaminach pracy 
rozkłady i systemy czasu pracy; 

 zaniechano praktyki dwukrotnego 
zatrudniania pracowników w ciągu tej 
samej doby oraz do zapewniania 
odpowiednich okresów odpoczynku 
dobowego i tygodniowego; 

 zobowiązano się do naliczenia 
i wypłacenia pracownikom dodatkowych 
wynagrodzeń za pracę w godzinach 
nadliczbowych; 

 poinformowano o wypłaceniu 7 praco-
wnikom łącznej kwoty 832 zł tytułem 
wyrównania bezpodstawnych potrąceń z 
wynagrodzeń za pracę; 

 udzielono 79 pracownikom łącznie 236 
dni zaległych urlopów wypoczynkowych.  

 
 
CZAS PRACY – KONTROLE ZAKŁADÓW 

RÓŻNYCH BRANŻ. 
 
 Celem kontroli było sprawdzenie stopnia 
przestrzegania przez pracodawców 
przepisów o czasie pracy i rozpoznanie 
skali naruszeń przepisów w różnych 
branżach. 

Przeprowadzono 81 kontroli u 81 
pracodawców, zatrudniających 5059 
pracowników, w tym 2534 kobiet i 76 
młodocianych. 
 
Najczęściej stwierdzane 
nieprawidłowości: 
 brak lub nieprawidłowo prowadzona 

ewidencja czasu pracy, 
 nieokreślenie w aktach wewnątrzzakła-

dowych systemów, rozkładów oraz 
długości okresów rozliczeniowych,  

 nierekompensowanie czasem wolnym 
lub dodatkowym wynagrodzeniem pracy 
ponad obowiązujący limit dobowy 
i średniotygodniowy, 

 niezapewnienie odpowiednich 
nieprzerwanych okresów odpoczynku 
dobowego i tygodniowego, 

 niezapewnienie przeciętnie 5 dniowego 
tygodnia pracy w przyjętych okresach 
rozliczeniowych. 
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Wykres 9. Rodzaje stwierdzonych naruszeń dot. przepisów o czasie pracy podczas kontroli 

zakładów różnych branż. 
 

W wyniku przeprowadzonych kontroli 
skierowano do pracodawców 73 
wystąpienia zawierające 720 wniosków, 
a w 1 przypadku wydano nakaz płatniczy.  
 W związku ze stwierdzeniem naruszenia 
obowiązujących przepisów prawa 17 osób 
ukarano mandatami w łącznej wysokości 19 
900 zł., a w stosunku do 18 osób 
zastosowano środki wychowawcze w formie 
pouczeń lub ostrzeżeń. 

Skierowano 1 wniosek o ukaranie do 
sądu, Sąd wymierzył grzywnę w kwocie 
4500 zł. 
 
 
KONTROLE CZASU PRACY KIEROWCÓW 

WYKONUJĄCYCH PRZEWOZY REGULARNE 

DO 50 KM. 
 

Celem kontroli było sprawdzenie 
przestrzegania przepisów o czasie pracy, 
dotyczących kierowców zatrudnionych na 
podstawie stosunku pracy, wykonujących 

regularny przewóz drogowy osób na 
trasach nieprzekraczających 50 km. 
W szczególności kontrolą objęto 
przestrzeganie norm prowadzenia 
pojazdów, a także obowiązkowych przerw 
i gwarantowanych okresów odpoczynku, 
określonych w ustawie o czasie pracy 
kierowców, (pojazdy wyłączone spod 
regulacji rozporządzenia nr 561/2006 (WE). 

Kontrolą objęto 4 przedsiębiorstwa 
komunikacyjne, w tym 2 działające na 
terenie Szczecina i po 1 w Koszalinie 
i Szczecinku. 
Poddano analizie 3638 dni pracy 
wykonywanej przez 51 wytypowanych do 
kontroli kierowców. 
 
Najistotniejsze nieprawidłowości 
ujawnione w toku kontroli:  
 nieprawidłowe ustalanie rozkładów 

czasu pracy (stwierdzono to 
w przypadku 3 pracodawców, wobec 41 
kierowców); 
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 nieprawidłowe prowadzenie ewidencji 
czasu pracy (stwierdzono to 
w przypadku 2 pracodawców wobec 31 
kierowców); 

 wprowadzenie przerywanego czasu 
pracy z naruszeniem prawa - poza 
regulaminem pracy (problem wystąpił 
u 1 pracodawcy i dotyczył 10 kierowców 
objętych kontrolą); 

 niezapewnienie przeciętnie 5 dniowego 
tygodnia pracy w okresie 
rozliczeniowym (problem dotyczył 
1 pracodawcy i 9 objętych kontrolą 
kierowców).  

W pojedynczych przypadkach stwierdzono 
ponadto nieudzielanie wymaganej przerwy 
15 minutowej, skrócenie dobowego 
odpoczynku (o 2 godziny) i skrócenie 
odpoczynku tygodniowego (o ponad 
2 godziny). 
 
Najczęstsze przyczyny naruszeń prawa 
 zbyt mała liczba zatrudnionych 

pracowników dla wykonania przewozów 
i konieczność pracy w godzinach 
nadliczbowych; 

 brak istotnego wpływu przewoźników na 
ustalane przez poszczególne miasta 
rozkładów jazdy na poszczególnych 
trasach; 

 problemy z prawidłowym ewidencjo-
nowaniem czasu pracy i innych okresów 
aktywności kierowców (wobec braku 
obowiązku instalowania tachografów w 
pojazdach).  

 
W wyniku przeprowadzonych kontroli, 

do wszystkich pracodawców skierowano 
wystąpienia, zawierające łącznie 18 
wniosków pokontrolnych, dotyczących:  
 prawidłowego ustalania rozkładów 

czasu pracy kierowców, 
 prowadzenia pełnej dokumentacji czasu 

pracy, 
 przestrzegania przepisów dotyczących 

zapewnienia odpowiednich okresów 
odpoczynku kierowców (przerw 
w prowadzeniu pojazdu, odpoczynku 
dobowego i tygodniowego) oraz 
przestrzegania innych przepisów 
o czasie pracy. 

 
 

KONTROLE ZAKŁADÓW WCHODZĄCYCH 

W SKŁAD SPÓŁKI PKP ENERGETYKA 

ZAJMUJĄCYCH SIĘ DYSTRYBUCJĄ, 
OBROTEM I SPRZEDAŻĄ ENERGII 

ELEKTRYCZNEJ DLA POLSKICH LINII 

KOLEJOWYCH. 
 

Podstawowym celem kontroli podmiotu 
zajmującego się przede wszystkim 
dystrybucją, obrotem i sprzedażą energii el., 
świadczeniem usług elektroenergetycznych 
w szerokim zakresie dla Polskich Linii 
Kolejowych oraz odbiorców zewnętrznych 
na terenie całego kraju było rozpoznanie 
skali występujących zagrożeń oraz ich 
przyczyn. 

Kontrola obejmowała kompleksową 
ocenę stanu przestrzegania przepisów 
i zasad technicznego bezpieczeństwa 
pracy, w zakresie: 
 stanu obiektów budowlanych, 

pomieszczeń pracy, pomieszczeń 
magazynowych, w których na co dzień 
przebywają pracownicy, ale także 
obiektów i pomieszczeń, w których 
eksploatowane są urządzenia 
i instalacje elektroenergetyczne bez 
całodobowej obsługi, tj. podstacje 
trakcyjne, kabiny sekcyjne, stacje 
transformatorowe, a także inne obiekty 
lub urządzenia, np. użytkowane przy 
naprawach sieci trakcyjnych pociągi 
sieciowe; 

 dokumentacji technicznych dotyczących 
eksploatowanych urządzeń i instalacji 
elektroenergetycznych; 

 prowadzonej ewidencji i wykazów 
sprzętu ochronnego i osób zajmujących 
się eksploatacją urządzeń i instalacji 
elektroenergetycznych, a także wysta-
wianymi poleceniami pisemnymi 
dotyczącymi wykonywania prac przy 
urządzeniach i instalacjach elektro-
energetycznych; 

 zaplecza higieniczno-sanitarnego. 
 
Nieprawidłowości stwierdzono przy kontroli 
zagadnień związanych z: 
 eksploatacją urządzeń i instalacji 

elektroenergetycznych; 
 eksploatacją maszyn i innych urządzeń 

technicznych, które nie spełniały 
minimalnych wymagań w zakresie 
bezpieczeństwa pracy; 
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 dopuszczaniem do użytkowania sprzętu 
ochronnego oraz przechowywaniem 
tego sprzętu; 

 użytkowaniem obiektów i pomieszczeń 
pracy związanych z eksploatacją 
urządzeń i instalacji energetycznych. 

 
W ocenie inspektorów pracy przyczyną 
stwierdzanych nieprawidłowości było 
przede wszystkim: 
 niewywiązywanie się na bieżąco kadry 

kierowniczej średniego dozoru, 
z obowiązków kontrolowania warunków 
pracy oraz przestrzegania przez 
pracowników podstawowych przepisów 
i zasad bhp; 

 nieegzekwowanie przez pracodawcę od 
pracowników średniego dozoru 
wywiązywania się z obowiązków 
organizowania i nadzorowania 
bezpiecznej pracy, wynikających 
z Kodeksu pracy:; 

 krótkie terminy na realizację zadań 
zlecanych dorywczo przez inne 
podmioty, w tym przez PKP Polskie 
Linie Kolejowe; 

 lekceważenie obowiązujących przepi-
sów prawa pracy przez samych 
pracowników; 

 brak doświadczenia zawodowego 
i niedostateczna znajomość zagrożeń 
wśród pracowników nowo zatrudnia-
nych. 

 
Skala występujących nieprawidłowości, przy 
uwzględnieniu wielkości kontrolowanego 
podmiotu, dużej liczby użytkowanych 
obiektów, urządzeń i instalacji elektro-
energetycznych, rozległości terytorialnej 
i różnorodności prowadzonych prac – nie 
była duża. 
 
W wyniku kontroli wydano 62 decyzje 
nakazowe, w tym 1 decyzje wstrzymania 
prac, a do pracodawcy skierowano 
8 wniosków wystąpieniu. W stosunku do 
2 osób zastosowano środki wychowawcze. 
 
 

SPEŁNIANIE WYMAGAŃ MINIMALNYCH 

DLA MASZYN DO OBRÓBKI PLASTYCZNEJ 

METALI 
 

Czynności kontrolne zostały 
przeprowadzone u 22 pracodawców, 
którzy zatrudniali ogółem 2925 
osób/pracowników. 

Kontroli podlegał przede wszystkim stan 
techniczny maszyn. Szczegółowo ocenie 
poddano kompletność urządzeń 
zabezpieczających i ochronnych, jakość 
i czytelność napisów informacyjnych 
i znaków ostrzegawczych, elementy 
sterownicze, w tym wyposażenie maszyn 
w wyłączniki zatrzymania awaryjnego. 
Ocenie poddano również kwestie 
prawidłowości oświetlenia strefy roboczej 
maszyn (oświetlenie miejscowe) 
i oświetlenia stanowiska operatora 
(oświetlenie ogólne i miejscowe), a także 
dostępu do stanowiska pracy. 

Wśród kontrolowanych pracodawców - 
70 % stanowiły zakłady branży metalowej, 
prowadzące działalność gospodarczą 
w zakresie produkcji części i elementów 
metalowych, produkcji konstrukcji 
metalowych, produkcji pojemników 
i zbiorników metalowych, gdzie obrabiarki 
do plastycznej obróbki metali użytkowane 
były często, tj. wielokrotnie w ciągu zmiany 
roboczej. 

W toku kontroli inspektorzy pracy 
skontrolowali i ocenili spełnianie wymagań 
minimalnych, w różnym zakresie 
przedmiotowym przez 116 maszyn do 
obróbki plastycznej metali (na 169 
maszyn użytkowanych w zakładach). Nie 
stwierdzono uchybień jedynie w odniesieniu 
do 27 maszyn, co stanowiło 24 %. 
Nieprawidłowości stwierdzone 
w kontrolowanych firmach wskazują, że 
blisko 38 % maszyn w ogóle nie spełniało 
wymagań minimalnych, natomiast 
w odniesieniu do kolejnych 38 
% stwierdzono różnego rodzaju 
uchybienia mniejszej wagi. 

Niezgodności w maszynach dotyczyły 
wielu obszarów objętych rozporządzeniem 
Ministra Gospodarki w sprawie minimalnych 
wymagań - poczynając od najbardziej 
istotnych, bo bezpośrednio zagrażających 
pracownikom obsługującym maszyny (brak 
osłon lub innych urządzeń ochronnych 
w strefach zagrożenia, gdzie operuje się 
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dłońmi), kończąc na uchybieniach mniejszej 
wagi, np. nietrwałym oznakowaniu 
elementów sterowniczych lub braku 
odpowiedniego oznakowania znakami 
bezpieczeństwa stref niebezpiecznych. 
 
Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły: 
 niewyposażenia maszyn w osłony lub 

inne urządzenia ochronne, 
uniemożliwiające dostęp do stref 
zagrożenia - 69 % skontrolowanych 
maszyn, 

 braku wstępnych kontroli maszyn po ich 
zainstalowaniu po raz pierwszy  
79 % (60 maszyn), 

 nieoznakowania elementów 
sterowniczych mających wpływ  
na bezpieczeństwo obsługi, 
niewyposażenia maszyn w urządzenia 
zatrzymania awaryjnego - 39 
% skontrolowanych maszyn, 

 braku lub niewłaściwie opracowanych 
instrukcji bhp dotyczących obsługi 
maszyn 22 % maszyn (10 
pracodawców), 

 braku oznakowania maszyn znakami 
i barwami bezpieczeństwa 18 
% maszyn. 

 

 

 
 
Wykres 10. Nieprawidłowości stwierdzone w kontrolowanych maszynach – wg liczby 

wydanych decyzji nakazowych. 
 
 

Jedną z głównych przyczyn 
stwierdzanych nieprawidłowości był brak 
rzetelnej oceny eksploatowanych maszyn 
pod względem wymagań minimalnych. Brak 
oceny uniemożliwiał przedsiębiorcom 
podjęcie skutecznych działań, mających na 
celu usunięcie niezgodności 
z wymaganiami minimalnymi. W wielu 
przypadkach, przeprowadzona przez 
pracodawców ocena zagrożeń 
występujących przy eksploatacji maszyn 
była niepełna, nie pozwalała na 
zastosowanie odpowiednich rozwiązań dla 
spełnienia minimalnych wymagań oraz 
zminimalizowania ryzyka związanego 
z użytkowaniem maszyn.  

Za przyczynę niedostosowania maszyn 
do minimalnych wymagań należy uznać 
także nieumiejętność przełożenia przepisów 
na konkretne rozwiązania techniczne. 
Dotyczy to szczególnie wyposażenia 
maszyn w osłony lub inne urządzenia 
ochronne, uniemożliwiające dostęp do stref 
zagrożenia. Np. w wielu sytuacjach, jako 
strefy zagrożenia w prasach 
mechanicznych pracodawcy uznawali 
jedynie strefę pracy między suwakiem 
z zamontowanym narzędziem tłocznym, 
a płytą stołu roboczego, pomijając 
całkowicie strefy zagrożenia zgnieceniem, 
pochwyceniem, wplątaniem części ciała 
w/przez ruchome elementy napędu (koło 
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zamachowe, przekładnie pasowe, 
przekładnie zębate). 
 
Najczęściej stwierdzane przyczyny 
naruszeń: 
 nieznajomość u pracodawców 

obowiązujących przepisów 
określających minimalne wymagania 
bhp w odniesieniu do użytkowanych 
maszyn; 

 brak u pracodawców/osób 
nadzorujących pracę pracowników, 
świadomości istniejących zagrożeń, 
związanych z eksploatacją maszyn do 
plastycznej obróbki metali oraz niski 
poziom wiedzy pracodawców, 
o możliwych sposobach redukcji 
zagrożeń powodowanych przez 
maszyny; 

 brak wsparcia i doradztwa ze strony 
osób, którym powierzono wykonywanie 
zadań służby bhp - w zakresie 
możliwych do zastosowania rozwiązań 
technicznych, mających na celu 
ograniczenie ryzyka związanego 
z eksploatacją starych maszyn; 

 ograniczanie nakładów finansowych na 
odpowiednią, zgodną z przepisami bhp 
organizację stanowisk pracy oraz na 
modernizację „starych maszyn”; 

 niewykorzystywanie przez 
pracodawców, którzy byli już 
kontrolowani przez inspektorów pracy, 
przekazywanych w ramach działań 
prewencyjnych materiałów informa-
cyjnych, niekorzystanie z informacji 
dostępnych dla szerokiego kręgów 
odbiorców w sieci Internet, w tym na 
stronie internetowej PIP. 

 
 W 22 kontrolowanych firmach w latach 
2008-2010 wydarzyło się 170 wypadków 
przy pracy, w tym 40 wypadków (24%) 
związanych było z eksploatacją maszyn do 
obróbki plastycznej metali. 
Z dokumentacji powypadkowej 
sporządzonej w zakładach wynika, że 
najczęstszymi przyczynami ww. wypadków 
były: 
 brak lub niewłaściwe wykonanie 

i usytuowanie urządzeń chroniących 
przed dostępem do strefy 
niebezpiecznej (brak zabezpieczenia 
przed włożeniem przez pracownika dłoni 
w strefę niebezpieczną, brak osłon lub 

innych urządzeń ochronnych na 
obracających się elementach 
przekazujących napęd w obrabiarkach); 

 brak zabezpieczenia maszyn przed 
możliwością przypadkowego urucho-
mienia (niewłaściwy dobór elementów 
układów sterujących); 

 brak odpowiedniego przeszkolenia 
pracowników w dziedzinie bhp, 
zwłaszcza dopuszczenie do obsługi 
maszyny bez instruktażu 
stanowiskowego. 

 
 W wyniku kontroli wydano 146 decyzji 
nakazowych, w tym 16 decyzji 
wstrzymania eksploatacji 17 maszyn, 29 
decyzji wstrzymania prac lub skierowania 
pracowników do innych prac, a także 32 
wnioski w wystąpieniach. Mandatami 
w łącznej wysokości 6800 zł. ukarano 
6 osób winnych 11 wykroczeń.  
 Realizując wydane decyzje nakazowe, 
pracodawcy dostosowali 58 maszyn do 
minimalnych wymagań, poprzez: 
wyposażenie ich w osłony lub inne 
urządzenia ochronne uniemożliwiające 
dostęp do stref zagrożenia, m.in. stref pracy 
kół zębatych, przekładni pasowych lub 
łańcuchowych; oznakowanie elementów 
sterowniczych, mających wpływ na 
bezpieczeństwo obsługi, a także 
wyposażenie maszyn w urządzenia 
zatrzymania awaryjnego. 
 
 
SPEŁNIENIE WYMAGAŃ ZASADNICZYCH 

PRZEZ MASZYNY DO PLASTYCZNEJ 

OBRÓBKI METALU, PROSTE OBRABIARKI 
CIŚNIENIOWE ORAZ ŚRODKI OCHRONY 

INDYWIDUALNEJ CHRONIĄCE PRZED 

UPADKIEM Z WYSOKOŚCI. 
 
W roku 2011, zgodnie z założeniami planu 
pracy PIP przeprowadzono łącznie 59 
kontroli pracodawców eksploatujących ww. 
wyroby, podczas których skontrolowano 80 
wyrobów, w tym : 
 12 maszyn do plastycznej obróbki 

metali, 
 27 prostych zbiorników ciśnieniowych, 
 41 środków ochrony indywidualnej 

chroniących przed upadkiem 
z wysokości. 
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Spośród 80 wyrobów, w przypadku 26 
stwierdzono niezgodności z wymaganiami 
zasadniczymi lub/i innymi wymaganiami 
dotyczącymi wyrobów w tym : 
 w 6 maszynach do plastycznej obróbki 

metali (50% kontrolowanych maszyn), 
 w 8 prostych zbiornikach ciśnieniowych 

(67% skontrolowanych zbiorników), 
 w 12 środkach ochrony indywidualnej 

chroniących przed upadkiem 
z wysokości (30 % skontrolowanych 
środków) 

Należy przy tym zwrócić uwagę, że 
4 wyroby, podczas kontroli, których 
stwierdzono niezgodności 
/ nieprawidłowości, wykonane zostały przez 
UE. Spośród ww. wyrobów 
w 3 przypadkach, były to maszyny do 
plastycznej obróbki metali. 
Dane statystyczne wskazują, że najwięcej 
stwierdzonych niezgodności 
z wymaganiami zasadniczymi lub/i innymi 
dotyczyło : 
 Instrukcji dostarczonej wraz z wyrobem 

(nieprawidłowa zawartość, instrukcja 
w języku obcym, brak instrukcji), co 
stwierdzono podczas kontroli 25 
wyrobów tj. w ok. 33 % kontrolowanych 
wyrobów i aż w 96% wyrobów, 
w których stwierdzono niezgodności.  
Nieprawidłowości w zakresie instrukcji 
stwierdzono podczas kontroli : 
 6 maszyn do obróbki plastycznej (50 

% kontrolowanych maszyn), 
 8 prostych zbiorników ciśnieniowych 

(ok. 30 % kontrolowanych 
zbiorników), 

 11 środków ochrony indywidualnej 
(ok.27 % kontrolowanych środków). 

 Deklaracji zgodności (brak deklaracji, 
deklaracja nieprawidłowa), co 
stwierdzono podczas kontroli 13 
wyrobów tj. w przypadku ok. 17 
% kontrolowanych wyrobów i 50 
% wyrobów, w których stwierdzono 
nieprawidłowości: 
Nieprawidłowości w zakresie deklaracji 
zgodności stwierdzono podczas kontroli: 
 5 maszyn do plastycznej obróbki 

metali (ok. 42% kontrolowanych 
maszyn), 

 3 prostych zbiorników ciśnieniowych 
(ok.11% kontrolowanych 
zbiorników), 

 5 środków ochrony indywidualnej 
chroniących przed upadkiem 
z wysokości (ok.12% 
kontrolowanych środków). 

 Wykonania wyrobów, w zakresie ich 
oznaczenia, co stwierdzono podczas 
kontroli 9 wyrobów tj. w przypadku 11 
% kontrolowanych wyrobów i 34 
% wyrobów, w których stwierdzono 
nieprawidłowości : 
Nieprawidłowości w zakresie wykonania 
wyrobów, dotyczące ich oznaczenia 
stwierdzono podczas kontroli : 
 5 maszyn do plastycznej obróbki 

metali (ok. 42% kontrolowanych 
maszyn), 

 3 prostych zbiorników ciśnieniowych 
(ok. 7 % kontrolowanych 
zbiorników), 

Ponadto, na co należy zwrócić uwagę, 
w 2 przypadkach dot. środków ochrony 
indywidualnej chroniących przed upadkiem 
z wysokości, stwierdzono nieprawidłowości 
w zakresie oznakowania wyrobu. Z czego 
w 1 przypadku stwierdzono, że na wyrób 
wprowadzony do obrotu nie naniesiono 
oznaczenia CE. 
Analiza dokumentacji z kontroli pozwala na 
stwierdzenie, że przyczyny wprowadzenia 
do obrotu wyrobów, które nie spełniają 
wymagań zasadniczych lub/i innych są 
następujące : 
 brak dostatecznej wiedzy w zakresie 

wymogów dotyczących, zarówno 
problematyki natury ogólnej, 
wynikających z przepisów określających 
wymagania zasadnicze, jak 
i szczegółowych wymagań 
zasadniczych dla wyrobów 
wprowadzanych do obrotu. 

 świadome działania importerów (dot. 
wyrobów spoza UE), w celu 
maksymalizacji zysków uzyskanych 
wskutek sprzedaży /wprowadzenia do 
obrotu dużej liczby maszyn/wyrobów, 
niezależnie, do czego zostały 
przeznaczone przez producenta 
(dot. w szczególności maszyn). 

 brak przestrzegania przepisów przez 
dystrybutorów wyrobów wykonanych na 
terenie UE i wprowadzonych na rynku 
Polskim (co dot. zwłaszcza 
dystrybutorów środków ochrony 
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indywidualnej oraz prostych zbiorników 
ciśnieniowych). 

 nieprzejrzyste przepisy dot. wymagań 
zasadniczych dot. w szczególności 
prostych zbiorników ciśnieniowych. 

 
W związku ze stwierdzonymi 
nieprawidłowościami/niezgodnościami 
podjęte zostały następujące działania : 
 w trzech przypadkach producenci 

wyrobów lub ich dystrybutorzy usunęli 
stwierdzone nieprawidłowości 
/niezgodności w ramach dokonanych 
dobrowolnych działań naprawczych, co 
dotyczyło w 2 przypadkach środków 
ochrony indywidualnej oraz 
w 1 przypadku prostego zbiornika 
ciśnieniowego. 

 Okręgowy Inspektor Pracy w Szczecinie 
wszczął dwa postępowania w sprawie 
wprowadzenia do obrotu wyrobów, które 
nie spełniają wymagań zasadniczych 
i wydał 2 postanowienia, w których 
wyznaczył termin na usunięcie 
stwierdzonych niezgodności/ 
nieprawidłowości, 

 w 21 przypadkach dokumentacja 
dotycząca kontrolowanych wyrobów 
przesłana została do innych okręgowych 
inspektoratów pracy, właściwych ze 
względu na siedzibę podmiotu 
wprowadzającego wyrób do obrotu, 
w celu prowadzenia dalszego 
postępowania. 

 
W ramach czynności prewencyjnych, 
w roku 2011 podjęto następujące działania : 
 przeprowadzono 3 szkolenia dotyczące 

m.in. problematyki wymagań zasadni-
czych, ze szczególnym uwzględnieniem 
wymagań zasadniczych dla maszyn do 
plastycznej obróbki metali – 
uczestniczyło 35 pracodawców oraz 18 
pracowników, w szczególności 
pracowników służby bhp; 

 promowano zagadnienia związane 
z wymaganiami, jakie spełniać winny 
wyroby nowe, wprowadzane do 
eksploatacji po raz pierwszy, 
szczególnie maszyny i urządzenia oraz 
środki ochrony indywidualnej chroniące 
przed upadkiem z wysokości podczas 
imprez targowych, np.: 

 Targów Budowlanych BUDGRYF 
w Szczecinie w dniach 18-20 marca 
2011r. 

 Targów Budownictwa i Energii 
Odnawialnej w Koszalinie w dniach 
26-27 marca 2011r. 

 Targów AGROPOMERANIA 
w Barzkowicach w dniach 9-11 
września 2011r.; 

 EKOTARGACH Budownictwa, 
Energii i Rolnictwa w Koszalinie 
w dniach 29-30 września 2011r. 

 podczas szkolenia z pracodawcami 
uczestniczącymi w programie 
„ZDOBĄDŻ DYPLOM PIP”, 
przeprowadzonego w Szczecinie w dniu 
24 maja 2011r. upowszechniano wiedzę 
m.in. na temat wymagań zasadniczych 
dla wyrobów – uczestniczyło 14 
pracodawców; 

 podczas 5 spotkań szkoleniowych, 
w dniach 21,28 i 29 czerwca 2011r. oraz 
08 i 15 sierpnia 2011r., z pracodawcami 
uczestniczącymi w programie 
prewencyjnym „Zarządzanie 
bezpieczeństwem w małych zakładach, 
w których występuje duże nasilenie 
wypadków przy pracy”, omawiano 
zagadnienia związane zagrożeniami 
wypadkowymi, występującymi podczas 
użytkowania maszyn do plastycznej 
obróbki metali, z uwzględnieniem 
środków ochrony wykorzystywanych 
w nowych maszynach wprowadzanych 
do obrotu po 2004r. 

 udzielono wielu porad w zakresie 
wymagań zasadniczych, dotyczących 
maszyn do plastycznej obróbki metali, 
prostych zbiorników ciśnieniowych oraz 
środków ochrony indywidualnej, 
chroniących przed upadkiem 
z wysokości. 

 
 
KONTROLE AMONIAKALNYCH INSTALACJI 

CHŁODNICZYCH. 
 

Celem prowadzonych kontroli instalacji 
amoniakalnych, eksploatowanych 
w zakładach branży spożywczej, 
niezaklasyfikowanych do kategorii zakładów 
dużego lub zwiększonego ryzyka 
wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, 
było sprawdzenie przestrzegania 
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obowiązujących przepisów bezpieczeństwa 
i higieny pracy, ze szczególnym 
uwzględnieniem prowadzonych przez 
pracodawców działań zapobiegających 
awariom i ich skutkom. 

W 2011 roku skontrolowani ww. 
zakresie 5 pracodawców.  
W kontrolowanych zakładach zatrudnionych 
było łącznie 737 pracowników, w tym 209 
kobiet, a bezpośrednio przy obsłudze 
instalacji chłodniczych zatrudnionych było 
45 pracowników. 
 
Najczęściej występujące nieprawidło-
wości oraz najbardziej istotne 
uchybienia. 
 

Kontrole wykazały nieprawidłowości 
podczas badania każdego zagadnienia 
wynikającego z obowiązujących przepisów 
prawa, praktycznie w każdym 
kontrolowanym zakładzie. 
W szczególności 
 nie określenie w planach 

zabezpieczenia awaryjnego możliwych 
sytuacji i scenariuszy awaryjnych (dot. 
terenu i otoczenia zakładu) stwierdzono 
w 5 zakładach; 

 brak specjalistycznych badan 
lekarskich, jakim winni być poddawani 
pracownicy wyznaczeni do udziału 
w akcjach ratowniczych, stosujący 
izolacyjny sprzęt ochrony dróg 
oddechowych, stwierdzono u 31 
pracowników w 3 zakładach; 

 nie wyposażenie pracowników obsługi 
instalacji w wymagane instrukcje 
(obsługi technicznej, bezpieczeństwa 
pożarowego, udzielania pierwszej 
pomocy) stwierdzono w 4 zakładach; 

 brak zabezpieczenia aparatów 
i urządzeń instalacji amoniakalnej przed 
korozją, co stwarzało realne zagrożenie 
uwolnienia amoniaku z instalacji, 
stwierdzono w 3 zakładach - ogniska 
korozji stwierdzono w 18 miejscach, na 
113 badanych; 

 nie wyposażenie w środki ochrony 
indywidualnej 8 pracowników 
obsługujących instalację amoniakalną, 
stwierdzono w 1 zakładzie; 

 w 2 kontrolowanych firmach nie 
prowadzono systematycznych, 
udokumentowanych kontroli stanu bhp 
instalacji amoniakalnych, a w pozosta-
łych, kontrole nie były należycie 
dokumentowane; 

 w 1 zakładzie stwierdzono, że 
maszynownia chłodnicza, w której 
zastawiono otwory wentylacyjne, 
pozbawiona jest nawet tzw. wentylacji 
bytowej zapewniającej, co najmniej 3-
krotną wymianę powietrza; 

 2 zakładach stwierdzono niedostateczne 
oświetlenie awaryjne w pomieszcze-
niach i miejscach wykonywania pracy na 
instalacji amoniakalnej. 

 

 

  
amoniakalna (zbiorniki i rurociągi ze zniszczonymi powłokami malarskimi i śladami korozji, 
nieprawidłowa kolorystyka oznakowania rurociągów z amoniakiem (kolor czerwony 
zastrzeżony dla instalacji p.poż), brak oznakowania kierunków przepływu amoniaku, rodzaju 
medium i jego stanu skupienia w zbiornikach i rurociągach. 
Nieoznakowane barwami bezpieczeństwa wystające ponad poziom posadzki kanały 
z instalacją elektryczną, posadzka zanieczyszczona olejem wyciekającym ze sprężarek. 
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Mroźnia płytowa – brak jakiegokolwiek 
oznakowania instalacji amoniakalnej 

Brak izolacji termicznej, skorodowana 
powierzchnia rurociągów z amoniakiem, 
luźno zwisające przewody elektryczne. 

 
 
KONTROLE STACJI PALIW PŁYNNYCH I 
AUTOGAZU. 
 

W roku 2011 przeprowadzono 16 
kontroli w 18 stacjach paliw. Z ogólnej liczby 
kontrolowanych stacji paliw, 25% stanowiły 
stacje, należące do koncernów, 31% - 
stacje prowadzone przez ajentów, 
pozostałe – 56% to stacje prowadzone 
przez innych przedsiębiorców. 

W zakładach objętych kontrolą 
zatrudnionych było 513 pracowników w tym 
115 kobiet i 8 pracowników młodocianych. 
Pracownicy młodociani nie byli zatrudniani 
na stanowiskach pracy w kontakcie 
z paliwami i gazem płynnym. 

Przeprowadzone kontrole potwierdziły, 
że prowadzący działalność gospodarczą 
związaną z dystrybucja paliw płynnych 
i LPG, dopuszczają się naruszenia 
przepisów obowiązującego prawa 
w szczególności w zakresie: 
 przeprowadzenia oceny ryzyka 

zawodowego, stwarzanego przez 
czynnik chemiczny. Nieprawidłowości 
stwierdzono we wszystkich 
skontrolowanych stacjach paliw, przy 
czym w części stacji w ogóle nie 
przeprowadzono oceny ryzyka 
zawodowego, a w innych dokonana 
ocena nie uwzględniała ryzyka 
stwarzanego przez czynniki chemiczne. 
Uchybienia dotyczyły na przykład nie 
uwzględnienia rakotwórczych 
i drażniących właściwości benzyn, oleju 
napędowego czy oleju opałowego, 
a także ich właściwości palnych w tym 

skrajnie łatwopalnych właściwości 
benzyn i gazu płynnego. W ocenach nie 
brano pod uwagę dróg oddziaływania 
czynników chemicznych, nie dokonano 
również analizy zagrożeń związanych 
z rozpryskami gazu płynnego podczas 
napełniania zbiorników samochodowych 
oraz efektu termicznego („zmrożenia”), 
podczas rozprężania się gazu; 

 braku rejestru pracowników narażonych 
na działanie substancji i preparatów 
rakotwórczych lub mutagennych oraz 
rejestru prac, których wykonywanie 
powoduje konieczność pozostawania 
w kontakcie z czynnikami 
rakotwórczymi. W sumie 
nieprawidłowość odnotowana w 12 
skontrolowanych zakładach; 

 braku ustalenia rodzajów oraz 
przypadków i czasu stosowania przez 
pracowników środków ochrony 
indywidualnej, niezbędnych dla 
ograniczenia występujących zagrożeń; 

 nie wydania zatrudnionym pracownikom 
odpowiednich środków ochrony 
indywidualnej w szczególności: 
odpowiednich rękawic ochronnych do 
nalewania gazu LPG, rękawic 
ochronnych odpornych na działanie 
ropopochodnych, ochron oczu i twarzy 
chroniących przed rozpryskami gazu 
płynnego, oraz odzieży i obuwia, których 
właściwości nie powodują możliwości 
powstania wyładowań 
elektrostatycznych mogących wywołać 
zapłon atmosfery wybuchowej; 
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 nie używania przez pracowników 
przydzielonych środków ochrony 
indywidualnej, w szczególności obuwia 
o właściwościach eliminujących powsta-
nie wyładowań elektrostatycznych, 
okularów ochronnych na stanowisku 
tankowania LPG do zbiorników 
samochodowych; 

 nie zapewnienia instrukcji 
bezpieczeństwa i higieny pracy 
dotyczących stosowanych w zakładzie 
procesów technologicznych oraz 
wykonywania prac związanych 
z zagrożeniami wypadkowymi lub 
zagrożeniami zdrowia pracowników, 
w tym również określających zasady 
wykonywania prac szczególnie 
niebezpiecznych. Nie uwzględnienie 
w sporządzonych wykazach prac 
szczególnie niebezpiecznych wszystkich 
czynności związanych z używaniem 
substancji chemicznych niebezpiecz-
nych i ich mieszanin;  

 nie dokonanie oceny (lub nieprawidłowa 
ocena) ryzyka, związanego 
z możliwością wystąpienia w miejscach 
pracy atmosfery wybuchowej, w tym nie 
opracowanie dokumentu 
zabezpieczenia stanowisk pracy przed 
wybuchem;  

 nie zapewnienie pracownikom 
prawidłowej informacji o ryzyku 
zawodowym, które wiąże się 
z wykonywaną pracą oraz o zasadach 
ochrony przed zagrożeniami; 

 nie uwzględnienie w dokumentach 
zabezpieczenia przed wybuchem 
terminów i częstotliwości dokonywania 
przeglądów sprawności technicznej 
zastosowanych środków ochrony przed 
wybuchem. 
W opinii inspektorów pracy 

nieprawidłowości stwierdzone w badanych 
stacjach paliw wynikają głównie 
z nieznajomości przepisów prawa pracy 
(kodeksu pracy, ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy związanej 
z występowaniem w miejscu pracy 
czynników chemicznych i regulacji 
dotyczących minimalnych wymagań, 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy, związanych z możliwością 
wystąpienia w miejscu pracy atmosfery 
wybuchowej) lub niechęci do wypełniania 

tych przepisów. Sprostanie wymogom 
przepisów prawa pracy wymaga 
zwiększenia nakładów finansowych oraz 
poprawy organizacji pracy. 

W wyniku przeprowadzonych kontroli 
inspektorzy pracy wydali łącznie 16 
nakazów zawierających 268 decyzji 
pisemnych oraz 48 decyzji ustnych, a także 
skierowali 77 wniosków pokontrolnych 
zawartych w 16 wystąpieniach. 

W związku ze stwierdzeniem 
naruszenia przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy, wszczęto 
w stosunku do przedsiębiorców, 
pracodawców i osób kierujących pracą, 
postępowanie o wykroczenia przeciwko 
prawom pracownika. Nałożono 4 mandaty 
karne z 16 zarzutami na łączną kwotę 4000 
zł. W stosunku do 4 osób odpowiedzialnych 
zastosowano środki wychowawcze, za 
naruszenia mniejszej wagi. 

Wśród szeregu pozytywnych działań 
zmierzających do poprawy stanu 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
przestrzegania prawa pracy, w związku 
z wykonaniem decyzji i zaleceń 
pokontrolnych, należy wymienić: 
 wyposażenie 22 pracowników 

w 4 stacjach paliw w odzież i obuwie 
ochronne, których właściwości nie 
powodują zagrożeń powstania 
wyładowań elektrostatycznych, 
mogących wywołać zapłon atmosfery 
wybuchowej; 

 w 3 stacjach zatrudniających łącznie 17 
pracowników dokonano podłączenia 
przewodów uziemiających do stalowej 
obudowy pompy gazu LPG, dwóch 
drabinek stalowych posadowionych przy 
zbiornikach LPG i stalowych obudów 
studzienek zbiorników paliwowych; 

 w 1 zakładzie wyposażono odmierzacz 
gazu LPG w wyłącznik awaryjny pompy 
gazu i wymieniono włączniki do 
odmierzaczy paliw na właściwe –
hermetyczne. 

Kontrole wykazały, że stan bezpieczeństwa 
technicznego w stacjach paliw 
ukształtowany został pod wpływem 
wymogów określonych w przepisach 
techniczno budowlanych, obowiązujących 
w czasie budowania stacji i ich 
ewentualnych modernizacji. Stan obecny 
wynika ze stosowanych przez pracodawców 
(ugruntowanych już) przepisów 
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bezpieczeństwa pożarowego. Natomiast 
w mniejszym stopniu wdrożone zostały 
„nowsze” przepisy, dotyczące analizy 
ryzyka zawodowego, w tym ryzyka 
chemicznego oraz ryzyka wybuchu. 

Większość przedsiębiorców, 
prowadzących stacje paliw, nie realizuje 
zwiększonych standardów bezpieczeństwa, 
ustanowionych w treści 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. Nr 138, poz. 931). 
W wielu stacjach nie przeprowadzono 
oceny ryzyka wybuchu potencjalnych 
atmosfer wybuchowych, a w pozostałych 
wnioski z oceny nie zostały odzwierciedlone 
w dokumentach zabezpieczenia stanowisk 
pracy przed wybuchem. 

Wyniki kontroli przeprowadzonych 
w roku 2011 wskazują na konieczność ich 
kontynuowania w roku następnym.  
 

 

  
Brak instalacji uziemiającej przy pokrywach 
studzienki zlewowej benzyny.  
Powierzchnie pokrywy skorodowane. 

Brak oznakowania stref zagrożenia 
wybuchem i zastosowania znaków 
ostrzegawczych (piktogramów) 
informujących o rodzaju zagrożenia: na polu 
zbiornikowym, na stanowisku nalewczym 
paliw i przy zaworach oddechowych. 
Brak wyznaczenia i oznakowania miejsca 
podłączenia cysterny do uziomu 
 

  
Brak oznakowania znakami bezpieczeństwa 
i p.poż – piktogramami, rodzaju zagrożenia, 
zawartości zbiorników, kierunków przepływu 
mediów w rurociągach. 

Rękawice ochronne pracownika do obsługi 
odmierzaczy gazu i paliw. 
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BEZPIECZEŃSTWO PRACY PRZY 

POZYSKIWANIU, ZRYWCE I WYWOZIE 

DREWNA 
 

Celem kontroli była ocena stanu 
przestrzegania przepisów bezpieczeństwa 
i higieny pracy w procesie pozyskiwania 
drewna.  
Kontrolą objęto zagadnienia z zakresu: 
 współpracy z innymi podmiotami 

(zasady współdziałania, koordynacja 
prac w zakresie bezpieczeństwa 
i higieny pracy); 

 kwalifikacji niezbędnych do prowadzenia 
prac (eksploatacja pilarek spalinowych, 
kierowanie ciągnikami zrywkowymi, 
obsługa żurawi); 

 środków ochrony indywidualnej, odzieży 
i obuwia roboczego; 

 stanowisk i procesów pracy (instrukcje 
bezpieczeństwa i higieny pracy, 
organizacja i prowadzenie prac w lesie, 
w tym pozyskania i zrywki drewna, 
ręcznych prac transportowych, 
składowania drewna); 

 maszyn i urządzeń (stan techniczny, 
dodatkowe wyposażenie, eksploatacja 
decyzje UDT); 

 zapobiegania chorobom wynikającym ze 
środowiska pracy (szczepienia 
ochronne, badania serologiczne); 

 profilaktycznych badań lekarskich;  
 szkoleń z zakresu bezpieczeństwa 

i higieny pracy; 
 oceny ryzyka zawodowego; 
 służby bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 

 

 
 
Wykres 11. Najczęściej występujące nieprawidłowości wg skontrolowanych podmiotów. 
 
 
Inne nieprawidłowości: 
 użytkowanie środków ochrony 

indywidualnej o niewłaściwym stanie 
technicznym lub po okresie przydatności 
do użytkowania - 33,3% pracodawców, 
16,1% pracowników ;  

 nie dostarczanie pracownikom odzieży 
i obuwia roboczego lub nie wypłacenie 
ekwiwalentu pieniężnego za korzystanie 
przez pracowników z własnej odzieży 
roboczej - 46,7% pracodawców, 12,7% 
pracowników; 

 nie rekompensowanie kosztów prania 
odzieży roboczej -33,3% pracodawców, 
35,1% pracowników; 

 brak sprzętu pomocniczego lub nie 
stosowanie sprzętu - 26,7% 
pracodawców; 

 brak orzeczeń lekarskich o braku 
przeciwwskazań zdrowotnych dla 
wszystkich rodzajów wykonywanych 
prac lub posiadanie przez pracowników 
orzeczenia lekarskiego o zdolności do 
pracy na innym stanowisku niż rodzaj 

26,6%

33,3%

33,3%

53,3%

60,0%

66,7%

72,2%

93,3%

100,0%

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0% 120,0%

brak kwalifikacji do wykonywania prac  

uchybienia w zakresie organizacji prac 

nie ustalenie wykazu prac szczególnie niebezpiecznych

nie dostarczenie środków ochrony indywidualnej 

nieprawidłowy stan techniczny maszyn, urządzeń i ich 
wyposażenia 

uchybienia w zakresie instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy 

eksploatacja urządzeń bez decyzji dopuszczającej do 
eksploatacji UDT

nie poddawanie pracowników badaniom w kierunku boreliozy

brak szczepień ochronnych 
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wykonywanej pracy – 34,4% 
pracodawców, 9,5% pracowników; 

 niepełna ocena ryzyka zawodowego - 
40,0% pracodawców, 35,3% 
pracowników 

 nie zapoznanie pracowników z oceną 
ryzyka –33,3% pracodawców, 22,4% 
pracowników. 

 
W wyniku kontroli wydano 122 decyzje 

nakazowe, w tym 10 decyzji wstrzymania 
prac i 2 decyzje skierowania pracowników 
do innych prac, 6 decyzji wstrzymania 
eksploatacji maszyn i urządzeń oraz 121 
wniosków w wystąpieniach. 

Podczas czynności kontrolnych 
udzielono 56 porad, w tym 28 (50,0%) 
z zakresu technicznego bezpieczeństwa 
oraz 28 (50,0%) z prawnej ochrony pracy. 

Do Urzędu Dozoru Technicznego 
skierowano 5 pism informujących 
o użytkowaniu przez 5 pracodawców 
5 urządzeń bez decyzji dopuszczającej do 
eksploatacji.  

W wyniku przeprowadzonych kontroli 
1 / 3 kontrolowanych pracodawców została 
ukarana mandatami w łącznej wysokości 
5000 zł, a w stosunku do 1 /4 pracodawców 
zastosowano środki oddziaływania 
wychowawczego za naruszenia mniejszej 
wagi. 

Podjęte przez inspektorów pracy 
działania przyczyniły się do poprawy 
warunków pracy w zakresie: 
 odsunięcia od pracy wymagających 

dodatkowych kwalifikacji pracowników 
nieposiadających takich uprawnień – 
20,0% pracodawców, 5% pracowników; 

 likwidacji zagrożeń związanych 
z eksploatacja ciągników 
o niewłaściwym stanie technicznym – 
40,0% pracodawców, 15% 
pracowników, 8 ciągników; 

 likwidacji zagrożeń wynikających 
z niewłaściwego stanu technicznego 
eksploatowanych pilarek spalinowych – 
26,7% pracodawców, 5% pracowników, 
4 pilarki; 

 dostarczenia wymaganych środków 
ochrony indywidualnej lub środków 
posiadających właściwości ochronne 
i użytkowe – 60,0% pracodawców, 38% 
pracowników; 

 wyposażenia pracowników w odzież 
i obuwie robocze lub wypłacenie 
ekwiwalentu pieniężnego za używanie 
przez pracowników własnej odzieży 
i obuwia roboczego – 20,0% 
pracodawców, 7% pracowników; 

 usunięcia zagrożeń ze względu na 
niewłaściwą organizację prac – 20,0% 
pracodawców, 14% pracowników; 

 dostarczenia pracownikom sprzętu 
pomocniczego do ścinki i obalania 
drzew oraz do ręcznych prac 
transportowych – 20,0% pracodawców, 
13% pracowników; 

 poddanie pracowników badaniom 
przesiewowym w kierunku boreliozy – 
33,3% pracodawców, 32% 
pracowników;  

 opracowania i udostępnienia 
pracownikom instrukcji bezpieczeństwa 
i higieny pracy – 40,0% pracodawców, 
25% pracowników; 

 ustalenia stanowisk, na których 
zatrudnieni pracownicy powinni 
otrzymywać posiłki i napoje 
profilaktyczne, a także określenia zasad 
ich wydawania– 33,3% pracodawców, 
36% pracowników; 

 poddania pracowników profilaktycznym 
badaniom lekarskim – 20,0% 
pracodawców, 6% pracowników; 

 dokonania oceny ryzyka zawodowego 
lub jego uzupełnienia – 33,3% 
pracodawców, 24% pracowników; 

 zapoznania pracowników z ryzykiem 
i zasadami ochrony przed zagrożeniami 
– 40,0% pracodawców, 24% 
pracowników. 

W wyniku porad udzielonych przez 
inspektora pracy, 2 pracodawców 
zatrudniających 20 pracowników 
przedstawiło podczas kontroli potwierdzone 
przez Urząd Dozoru Technicznego 
zgłoszenia urządzeń, w celu uzyskania 
decyzji zezwalających na ich eksploatację - 
dotyczyło to 6 żurawi. 
 
 
BEZPIECZEŃSTWO PRACY PRZY 

WYKONYWANIU ROBÓT TOROWYCH. 
 

Celem kontroli była ocena stopnia 
przestrzegania przepisów prawa pracy, 
w tym bezpieczeństwa i higieny pracy przy 



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OIP SZCZECIN W ROKU 2011 

- 67 - 

wykonywaniu robót związanych 
z utrzymaniem infrastruktury torowej. 

Kontrolę przeprowadzono w PKP 
Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii 
Kolejowych w Szczecinie. 
Przedmiotem kontroli były zagadnienia 
związane z przygotowaniem oraz 
prowadzeniem robót torowych. 
 
Nieprawidłowości w trakcie kontroli 
stwierdzono w następujących 
obszarach: 
 prowadzenie dokumentacji w zakresie 

prowadzonych prac – kart zapisu; 
 zabezpieczenie i oznakowanie miejsca 

robót; 
 przestrzeganie przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
wykonywaniu prac – przede wszystkim 
obejmujące ręczne prace transportowe; 

 przygotowanie pracowników do pracy – 
badania profilaktyczne, szkolenia 
z zakresu bhp, kwalifikacje, 
wyposażenie w odzież i obuwie robocze 
oraz środki ochrony indywidualnej; 

 dokumentacji oceny ryzyka 
zawodowego. 

 
Zastosowane środki prawne. 
 

W wyniku kontroli wydano 9 decyzji 
ustnych regulujących głównie bieżące 
nieprawidłowości w miejscach świadczenia 
pracy oraz 5 decyzji pisemnych, a do 
pracodawcy skierowano wystąpienie 
zawierające 8 wniosków i zaleceń. 

Zakład Linii Kolejowych wykonuje we 
własnym zakresie głównie roboty związane 
konserwacją i wymianą pojedynczych 
elementów nawierzchni kolejowej; wymianą 
pojedynczych szyn, podkładów, 
podrozjazdnic, części rozjazdowych. 
Wszelkie praca o większym zakresie 
zlecane są podmiotom zewnętrznym. 
Istotnym zagrożeniem jest transport 
materiałów narzędzi i innych sprzętów, 
wymagający ciągłego przemieszczania 
ciężarów o znacznej masie – np.: szyny, 
podkłady, części rozjazdowe. Podczas 
wykonywaniu prac transportowych dochodzi 
do wielu nieprawidłowości i do zdarzeń 
wypadkowych, a liczba wypadków w roku 
2011 wzrosła. Dlatego w roku następnym 

nadal będą prowadzone czynności 
kontrolne, a także działania prewencyjne. 
 
 
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 

W PRZEŁADUNKACH PORTOWYCH. 
 

Celem kontroli było sprawdzenie 
przestrzegania przez pracodawców 
przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny 
pracy w portach morskich i śródlądowych ze 
szczególnym uwzględnieniem prac 
przeładunkowych. 

Realizacja wydanych w wyniku kontroli 
środków prawnych zwiększyła poziom 
bezpieczeństwa pracowników i osób 
fizycznych wykonujących pracę na innej 
podstawie niż stosunek pracy. 
 
Przeprowadzono 29 kontroli w 24 zakładach 
pracy, zatrudniających 5102 osoby, w tym 
1157 kobiet. 
 
Do najczęściej występujących 
nieprawidłowości należały: 
 brak lub niewłaściwe urządzenia 

ochronne dźwigów, przenośników, 
żurawi – 16% podmiotów; 

 niewłaściwy stan techniczny dróg, 
przejść komunikacyjnych i ramp, 
niewłaściwe oznakowanie 
i zabezpieczenie dróg transportowych, 
brak ładu i porządku na ciągach 
komunikacyjnych – 20% podmiotów; 

 przekraczanie dopuszczalnego 
obciążania powierzchni, na których 
odbywało się składowanie ładunków lub 
brak informacji o dopuszczalnym 
obciążeniu tych powierzchni – 29% 
podmiotów; 

 brak lub niewłaściwe zabezpieczenie 
stanowisk pracy przy wykonywaniu prac 
na wysokości – 20% podmiotów; 

 brak lub niewłaściwie opracowane 
instrukcje bhp dotyczące stosowanych 
w zakładzie procesów technologicznych 
oraz wykonywania prac związanych 
z zagrożeniami wypadkowymi lub 
zagrożeniami zdrowia pracowników – 
20% podmiotów. 
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Wykres 12. Najczęściej występujące nieprawidłowości wg skontrolowanych podmiotów. 
 
 
Inne nieprawidłowości: 
 brak udokumentowanej oceny ryzyka 

zawodowego lub niepełna ocena – 54% 
kontrolowanych pracodawców; 

 brak lub niewłaściwie przeprowadzone 
szkolenia pracowników w zakresie 
bezpiecznego wykonywania prac -50% 
podmiotów; 

  brak aktualnych badań i pomiarów 
czynników szkodliwych dla zdrowia 
w środowisku pracy - 20% 
kontrolowanych firm; 

 brak zabezpieczenia lub niewłaściwe 
oznakowanie miejsc niebezpiecznych – 
16% pracodawców. 

 
W wyniku kontroli, wydano 187 decyzji 
nakazowych, w tym 1 decyzję wstrzymania 
prac, 3 decyzje wstrzymania eksploatacji 
maszyn i urządzeń oraz 4 decyzje 
skierowania pracowników do innych prac. 
Ponadto skierowano do pracodawców 123 
wnioski w wystąpieniach. 
Decyzje wstrzymania i skierowania prac 
zostały wydane w związku ze 
stwierdzeniem bezpośredniego zagrożenia 
życia i zdrowia pracowników: wykonujących 
pracę na wysokości bez zabezpieczenia 
przed upadkiem, obsługujących żurawie 
i dźwigi bez wymaganych uprawnień UDT 
oraz wykonujących pracę w zapyleniu bez 
właściwych środków ochrony dróg 
oddechowych. Decyzje wstrzymania 

eksploatacji urządzeń wynikały z zagrożeń 
stwierdzonych podczas ich użytkowania, 
tj.: brak osłon zabezpieczających przed 
dostępem do stref niebezpiecznych 
(napędów pasowych), niewłaściwy stan 
techniczny lub brak aktualnych atestów 
użytkowanych haków i zawiesi przy 
urządzeniach dźwigowych. 

4 osoby winne stwierdzonych 
wykroczeń ukarano mandatami o łącznej 
wysokości 7000 zł, a w stosunku do 8 osób 
zastosowano środki wychowawcze, za 
naruszenia mniejszej wagi. Podczas 
czynności kontrolnych udzielono 4 porad 
prawnych i 10 technicznych. 

Szczególnie rażące nieprawidłowości 
stwierdzono w podczas prac 
transportowych w jednej z firm, gdzie 
w lutym 2011 doszło do ciężkiego wypadku 
przy pracy. Podczas kontroli 
przeprowadzonej pół roku po wypadku 
stwierdzono podobne zagrożenia podczas 
prac transportowych. Do rozładunku 
stosowano zawiesie łańcuchowe 
z nieaktualnymi atestami, podłogi pojazdów 
służących do transportu elementów 
posiadały niepełne bądź uszkodzone 
odeskowanie platformy, a ciągnik nie 
posiadał możliwości wyłączania silnika 
z kabiny. Operator ciągnika w celu 
wyłączenia pojazdu otwierał drzwi kabiny 
i ciągnął za przymocowaną taśmę 
wykonaną z kawałka plastiku. 

 
Foto-przykłady nieprawidłowości: 

16%

20%

20%

20%

29%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

brak lub niewłaściwe urządzenia ochronne dźwigów, 
przenośników, żurawi

niewłaściwy stan techniczny, oznakowanie lub zabezpieczenie 
dróg, przejść komunikacyjnych i ramp

brak lub niewłaściwe zabezpieczenie stanowisk pracy przy 
wykonywaniu prac na wysokości

brak lub niewłaściwie opracowane instrukcje bhp 

przekraczanie dopuszczalnego obciążania powierzchni lub brak 
informacji o dopuszczalnym obciążeniu tych powierzchni
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Niebezpieczna droga komunikacyjna – 
deska, zagrożenie upadkiem z wysokości do 
wody 
 

Brak osłony napędu pasowego przenośnika 
transportowego – bezpośrednie zagrożenie 
wypadkowe 

  
Podłoga platformy transportowej uszkodzona Brak możliwości wyłączenia silnika kabiny- 

umocowano pasek folii, który wyłącza silnik 
(po szarpnięciu) 

 
 
Na wysoki poziom zagrożeń przy pracach 
przeładunkowych i transportowych 
wpływało: 
 używanie przestarzałego, wyeksploato-

wanego sprzętu przeładunkowego 
(np. dźwigów, wózków podnośnikowych, 
wozów kontenerowych) na nabrzeżach 
i placach składowych, wynika to 
z niedoinwestowania wszystkich 
polskich portów na Pomorzu 
Zachodnim; 

 zależność przedsiębiorstw, będących 
dzierżawcami nabrzeży, prowadzących 
prace przeładunkowe od planów 
inwestycyjnych właściciela nabrzeży 
i infrastruktury - Zarządu Morskich 
Portów Szczecin – Świnoujście; 

 wykonywanie pracy w jednym miejscu 
pracy przez pracowników lub osób 

zatrudnianych przez różnych 
pracodawców, bez wdrożenia zasad 
koordynacji podmiotów w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy; 

 zmęczenie - wykonywanie pracy przez 
pracowników naprzemienne raz na 
podstawie umowy o pracę, 
a w następnych godzinach na podstawie 
umów cywilno prawnych, na rzecz 
innych podmiotów świadczących usługi 
w portach (prace przeładunkowe 
wykonywane w tym samym miejscu 
i z użyciem tego samego sprzętu; 

 powierzanie wykonywania prac 
przeładunkowych, zwłaszcza na umowy 
cywilno prawne, osobom spoza branży, 
bez doświadczenia zawodowego; 

 brak nowoczesnych technologii, a także 
rozpoznania zagrożeń i szkolenia 
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pracowników do bezpiecznego 
wykonywania prac przeładunkowych 
związanych występowaniem nowych 
rodzajów / typów ładunków.  

 
W wyniku realizacji przez pracodawców 

wydanych decyzji i zaleceń uzyskano 
poprawę bezpieczeństwa i warunków pracy. 
Jednakże ze względu na wysoki poziom 
zagrożeń, które występowały przy 
prowadzeniu prac przeładunkowych 
w portach morskich i śródlądowych oraz ze 
względu na wypadki podczas prac 
przeładunkowych i transportowych, w roku 
2012 kontynuowane będą czynności 
prewencyjno-nadzorcze w portach. 
 
 
BEZPIECZEŃSTWO PRACY NA STATKACH 

MORSKICH I JEDNOSTKACH 
PŁYWAJĄCYCH ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ. 
 

Celem kontroli było sprawdzenie 
przestrzegania przepisów i zasad bhp przez 
armatorów i członków załóg statków 
morskich oraz żeglugi śródlądowej. 

Przeprowadzono 13 kontroli u 13 
armatorów lub operatorów, zatrudniających 
łącznie 184 pracowników, w tym 30 kobiet. 

Skontrolowano 8 jednostek morskich, tj.: 
holownik, kutry i łodzie rybackie oraz jacht 
motorowy, a także 3 statki żeglugi 
śródlądowej, tj.: barki i refulera z pontonem. 
 
Najczęściej stwierdzanymi 
nieprawidłowościami były: 
 brak zabezpieczenia przed dostępem do 

elementów ruchomych – na 54% 
jednostek; 

 nieustalenie rodzajów środków ochrony 
indywidualnej oraz odzieży i obuwia 
roboczego, brak środków ochrony 
indywidualnej oraz brak ich atestów - 
54% jednostek; 

 brak instrukcji bezpieczeństwa dla 
procesów technologicznych, dla prac 
związanych z zagrożeniami 
wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia 
pracowników, a także instrukcji 
bezpiecznej obsługi maszyn i innych 
urządzeń technicznych - 46% jednostek; 

 niewłaściwe zabezpieczenie stanowisk 
pracy i niewłaściwe dojścia/wejścia (w 
tym brak trapów) - 23% jednostek; 

 niewłaściwy stan cum i szpringów - 14% 
skontrolowanych jednostek. 

 

 
 

 
 
Wykres: Najczęściej występujące nieprawidłowości wg. skontrolowanych jednostek. 
 
Inne nieprawidłowości: 
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brak instrukcji bezpieczeństwa dla procesów technologicznych 
lub instrukcji bezpiecznej obsługi maszyn i urządzeń

brak zabezpieczenia przed dostępem do elementów ruchomych

brak środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia 
roboczego
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 brak szkolenia wstępnego (instruktażu 
ogólnego i stanowiskowego) w zakresie 
bhp - dla 46 % skontrolowanych 
pracowników na 69% jednostek; 

 brak lub niewłaściwe stosowanie 
znaków, barw i sygnałów 
bezpieczeństwa - 54% jednostek; 

 brak lub nieprawidłowo przeprowadzona 
ocena ryzyka zawodowego - 38% 
jednostek; 

 brak badań i pomiarów czynników 
szkodliwych występujących w środo-
wisku pracy - 54% jednostek. 

 
W przypadku 6 jednostek pływających 

stwierdzono ponadto nieprawidłowości 
w zakresie emerytur pomostowych tj.: 
 brak ewidencji pracowników 

wykonujących prace w szczególnych 
warunkach lub o szczególnym 
charakterze; 

 brak wykazu stanowisk pracy, na 
których są wykonywane prace 
w szczególnych warunkach lub 
o szczególnym charakterze, 

jednakże ustalono, iż należne z tego tytułu 
składki na FEP były odprowadzane.  
 

W wyniku kontroli wydano 137 decyzji 
nakazowych oraz 96 wniosków 
w wystąpieniach. 

W stosunku do 4 osób zastosowano 
środki oddziaływania wychowawczego za 
stwierdzone naruszenia przepisów prawa. 

Na wniosek armatorów wydano 
2 decyzje dopuszczające, pod względem 
bezpieczeństwa i higieny pracy, 2 jednostki 
pływające do eksploatacji. 

Na dzień 30.12.2011r wykonano 
32% decyzji nakazowych pisemnych 68% 
wniosków. zawartych w wystąpieniach.  

Różne typy statków morskich 
i śródlądowych, które zostały objęte 
kontrolą, ich zróżnicowanie pod względem 
wielkości, przeznaczenia, rejonu pływania 
i liczby załogi uniemożliwiają wyciągnięcie 
jednoznacznych wniosków w zakresie 
przestrzegania przepisów bhp przez 
poszczególnych armatorów. Jednakże aż 
8 ze skontrolowanych jednostek, to statki 
przystosowane do połowu ryb (łodzie/kutry 
rybackie). Na przestrzeni ostatnich lat 
obserwujemy znaczną redukcję potencjału 
połowowego floty polskiej pobudzoną m.in. 
programem unijnych rekompensat 

w zamian za dobrowolne wycofanie 
jednostki z rybołówstwa oraz za czasowy 
zakaz pracy w rybołówstwie, co 
niewątpliwie ma wpływ na poziom 
wyszkolenia załóg pływających. Wyniki 
kontroli wskazują wprawdzie na niski 
poziom wypadkowości, jednakże pojawił się 
niebezpieczny trend świadomego 
oszczędzania, tj. redukcji kosztów 
przeznaczanych przez armatorów (załogi 
jednostek) na przestrzeganie przepisów 
i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Dotyczy to zwłaszcza małych jednostek 
pływających – zatrudniających od jednego 
do kilku pracowników.  

Liczba jednostek pływających, 
szczególnie statków morskich, na których 
przeprowadzane są corocznie kontrole 
organów Państwowej Inspekcji Pracy jest 
niewielka. Wynika to z faktu, iż kontrola 
może być przeprowadzona wyłącznie 
podczas postoju statku w porcie na terenie 
województwa. Na podstawie analizowanej 
dokumentacji powypadkowej oraz wyników 
przeprowadzonych kontroli, szczególnym 
nadzorem w roku następnym należy objąć 
następujące problemy: 
 wiedzę i praktyczne stosowanie 

środków ratunkowych; 
 wyposażenie, środki ochrony zbiorowej 

i indywidualnej, a także procedury 
bezpieczeństwa, stosowane podczas 
pracy na jednostkach pływających; 

 przestrzeganie przez armatorów 
i pracodawców parametrów jednostek 
pływających wskazanych 
w dokumentacji (np. statecznościowej, 
w Świadectwach Klasy, Kartach 
Bezpieczeństwa i Świadectwach 
Zdolności Żeglugowej), przy współpracy 
z innymi organami. 

 
 
 
 



 

 

 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V. 

 

 DZIAŁALNOŚĆ PREWENCYJNA 

I PROMOCYJNA. 
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Okręgowy Inspektorat Pracy w roku 
2011 kontynuował programy prewencyjne 
długofalowe, rozpoczęte w latach ubiegłych 
oraz realizował bieżące zadania 
prewencyjne, promocyjne i informacyjne. 
Zaliczyć do nich należy w szczególności: 
 Program „Zdobądź dyplom PIP” dla 

małych pracodawców, 
 Program „Standardy bhp 

w budownictwie”, dla małych 
i średnich firm budowlanych, 

 Program edukacyjny „Kultura 
bezpieczeństwa” dla młodzieży szkół 
ponadgimnazjalnych, 

 Program informacyjno-prewencyjny 
„Wymagania zasadnicze i minimal-
ne”, 

 Program „Poznaj swoje prawa 
w pracy”, 

 Program informacyjno-promocyjny 
„Ochrona pracy w rolnictwie 
indywidualnym”, 

 Kampania prewencyjna „Czas pracy, 
a wypadki drogowe”, 

 Program „Zarządzanie bezpie-
czeństwem w zakładach, w których 
występuje duże nasilenie wypadków 
przy pracy”. 
 

Program „Zdobądź dyplom PIP” dla 
małych pracodawców: zrealizowano 
2 szkolenia, w których uczestniczyło 29 
przedsiębiorców. Do programu przystąpiło 
38 pracodawców, którzy podejmowali 
działania w celu dostosowania panujących 
w ich zakładach warunków pracy 

i dokumentacji pracowniczej do przepisów 
obowiązującego prawa. Uznanie spełnienia 
przez pracodawców celów programu 
uzyskało 29 pracodawców, którym 
uroczyście wręczono Dyplom Państwowej 
Inspekcji Pracy. 
 

Program „Standardy bhp 
w budownictwie” dla małych i średnich 
podmiotów budowlanych: zrealizowano 
8 szkoleń, w których uczestniczyło 125 
osób z 79 firm budowlanych. Do programu 
przystąpiło 41 pracodawców. Po 
szkoleniach i wizytacjach inspektorów pracy 
na budowach, pracodawcy podejmowali 
działania dla poprawy bezpieczeństwa 
pracowników, m.in. poprzez zakupienie: 
nowych rusztowań, środków ochrony 
indywidualnej, w tym sprzętu 
zabezpieczającego przed upadkiem 
z wysokości, hełmów ochronnych. 
Zaświadczenia o uczestnictwie w programie 
uzyskało 11 pracodawców. 
 

Program edukacyjny „Kultura 
bezpieczeństwa”: skierowany do 
młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. 
Celem programu jest przygotowanie 
młodzieży na zagrożenia, z jakimi zetkną 
się po podjęciu pracy w swoim zawodzie 
oraz przekazanie wiedzy o prawach 
i obowiązkach pracownika. W programie 
udział wzięło 55 nauczycieli z 21 szkół. 
Łącznie przeprowadzono 717 zajęć 
lekcyjnych.  
 

 

 

fot. 
Szkolenie dla nauczycieli 
uczestniczących w programie „Kultura 
bezpieczeństwa”. 
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Program informacyjno-prewencyjny 
„Wymagania zasadnicze i minimalne”: 
zasadniczym celem programu jest 
wspomaganie pracodawców przy 
dostosowywaniu maszyn i urządzeń do 
minimalnych wymagań bezpieczeństwa. 
Pracodawcy zapraszani są na szkolenia, 
a następnie oceniają ryzyko związane 
z użytkowaniem maszyn, podejmując 
w dalszej kolejności działania w celu 
dostosowania maszyn i urządzeń do 
obowiązujących przepisów prawa. Podczas 
szkoleń, ich uczestnicy informowani są 
także o przepisach bezpieczeństwa, 
dotyczących nowych maszyn i urządzeń 
(tzw. wymaganiach zasadniczych), co 
pozwala im unikać błędów przy zakupie 
nowych maszyn i urządzeń technicznych. 
W ramach realizacji programu 
zorganizowano 3 szkolenia, do udziału 
w których zaproszono pracodawców 
eksploatujących maszyny do plastycznej 
obróbki metali. W szkoleniach uczestniczyło 
38 pracodawców.  

Kampania informacyjna „Poznaj swoje 
prawa w pracy” ma na celu podnoszenie 
poziomu wiedzy społeczeństwa z zakresu 
przepisów prawa pracy oraz podstawowych 
zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W ramach realizacji programu, 
przedstawiciele OIP w Szczecinie aktywnie 

uczestniczyli w Targach Pracy i Edukacji, 
odbywających się na terenie województwa 
zachodniopomorskiego i udzielali porad 
poza siedzibą. Kampania spotkała się 
z pozytywnym oddźwiękiem ze strony 
środków masowego przekazu. Informacje 
o prowadzonych działaniach ukazywały się 
zarówno w mediach regionalnych, jak 
i ogólnopolskich. Przedstawiciele OIP 
w Szczecinie uczestniczyli w programach 
telewizyjnych, radiowych i udzielali 
wywiadów dla prasy. 

Ze szkoleniami docierano do osób, 
które ze względu na wykonywaną pracę 
mogą promować prawo pracy wśród 
współpracowników i kontynuować działania 
informacyjne w swoich środowiskach. Stąd, 
przeszkolono przedstawicieli związków 
zawodowych, organizacji pracodawców, 
społecznych inspektorów pracy, 
pracowników służby bhp oraz 
reprezentantów Powiatowych Urzędów 
Pracy i Urzędów Miast i Gmin. Inspektorzy 
pracy przekazywali również wiedzę 
z zakresu prawa pracy poprzez wykłady 
prowadzone dla uczniów, studentów 
i absolwentów w szkołach i na uczelniach. 
W trakcie 74 spotkań z różnymi grupami 
społecznymi przeszkolono ponad 3000 
osób. 
 

 

 

fot. 
Szkolenie dla członków NSZZ 
Solidarność „Pobrzeże” w Koszalinie. 

 
Program informacyjno-promocyjny 

„Ochrona pracy w rolnictwie 
indywidualnym”: w roku 2011 na terenie 
województwa zachodniopomorskiego 
przeprowadzono 647 wizyt 
w gospodarstwach rolników indywidualnych, 
w tym: 616 wizyt bezpośrednio w zagrodach 
wiejskich i 310 wizyt podczas polowych 

prac rolniczych. W trakcie tych wizyt 
nawiązano kontakt z 1462 osobami. 
Najczęstsze nieprawidłowości wskazano 
w tabeli. 
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Tabela. 6. Nieprawidłowości stwierdzane podczas wizytacji gospodarstw rolnych. 
 

Nieprawidłowości, obserwacje 
Liczba 

przypadków 

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

214 

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

191 

Zły stan narzędzi ręcznych np. niezaklinowane stylisko siekiery 66 
Przechowywanie maszyn (bezładne, z wystającymi elementami roboczymi) 270 
Użytkowanie drabin stanowiących zagrożenie 120 
Nieprawidłowe rusztowania i brak zabezpieczeń podczas pracy na 
wysokości 

19 

Brak barierek przy schodach, zły stan techniczny schodów 105 
Brak lub niewłaściwe zabezpieczenia otworów ściennych i stropowych 182 
Brak lub niewłaściwe zabezpieczenia otworów w ziemi, szamb, studni, 
zbiorników na gnojowicę 

32 

Zagrożenia pożarowe, brak instalacji odgromowej 39 
Ogólny nieporządek 250 
Brak środków ochrony indywidualnej 38 
Niebezpieczny przewóz ludzi: na wozach i przyczepach załadowanych 
materiałami objętościowymi (słoma, ziemniaki, buraki, zboże itp.); na 
zaczepach, pomostach, błotnikach maszyn; w nieprzystosowanej kabinie 

26 

Niewłaściwy stan techniczny ciągników / przyczep ciągnikowych. 400 
Niewłaściwy sprzęg ciągnika z przyczepą rolniczą / innymi maszynami. 136 
Brak osłon niebezpiecznych elementów maszyn: pił do drewna / wałów 
przegubowo-teleskopowych / innych maszyn. 

143 

Niebezpieczna obsługa maszyn (kosiarek, wiązałek, do zbioru okopowych, 
rozrzutników obornika, opryskiwaczy, pras do słomy). 

86 

Nieprawidłowości przy obsłudze kombajnów: brak osłon bocznych zespołu 
żniwnego / brak podparcia przyrządu żniwnego przy naprawach / inne. 

94 

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

Szacunkowa 
ilość m2 [ ok. 

40 666] 
Inne nieprawidłowości, w tym: bydło i psy poruszające się w obejściu 
gospodarstwa luzem; wrota niezabezpieczone przed samoczynnym 
zamknięciem; ciągniki/ kombajny pozostawione bez operatorów 
z uruchomionym silnikiem; obiekty budowlane zagrożone zawaleniem się; 
maszyny stacjonarne bez osłon stref niebezpiecznych; brak magazynów na 
środki chemiczne - środki ochrony roślin; pojemniki po środkach ochrony 
roślin, w których przechowuje się inne substancje zazwyczaj paliwo do 
maszyn rolniczych; dzieci przebywające w miejscach niezabezpieczonych 
przed możliwością upadku z wysokości. 

191 

 
 

W ramach realizacji programu 
podejmowano również inne czynności 
mające na celu promowanie bezpiecznych 
zachowań na terenie obszarów wiejskich: 
popularyzacja filmów i publikacji, 
poradnictwo podczas wizyt u rolników 
i w samorządach terenowych, praca 

w powiatowych i wojewódzkich komisjach 
ds. bhp w rolnictwie, szkolenia z zakresu 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Zrealizowano: 
 48 szkoleń wspólnie z ZODR 

w Barzkowicach, dla 1353 rolników 
indywidualnych; 
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 31 szkoleń dla 646 uczniów szkół 
średnich o profilu rolniczym; 

 118 prelekcji dla 2263 uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjów; 

 4 szkolenia zorganizowane w ramach 
konkursów dla sołtysów i pracowników 
świetlic wiejskich, w których udział 
wzięło łącznie 41 osób. 

 
Kampania „Czas pracy, a wypadki 

drogowe”: skierowana do pracodawców 
i przedsiębiorców sektora transportowego. 
Celem kampanii jest upowszechnienie 
wśród pracodawców prowadzących 
działalność w sektorze transportu, 

przepisów o czasie pracy kierowców. 
Podczas szkoleń szczególną uwagę 
zwracano na wypadki przy pracy, 
wynikające z braku odpoczynku kierowców, 
naruszania przepisów drogowych, 
niewłaściwej organizacji pracy podczas 
załadunku i rozładunku towarów. Przy 
realizacji kampanii kontynuowano 
nawiązaną w roku 2010 współpracę 
z przedstawicielami Związku Pracodawców 
Transportu Drogowego Zorganizowano 
4 szkolenia, w których uczestniczyło łącznie 
148 osób.  
 

 

 

fot.  
Szkolenie w Piwnicach Browaru 
w Koszalinie. 

 
Program prewencyjno-kontrolny 

„Zarządzanie bezpieczeństwem 
w zakładach, w których występuje duże 
nasilenie wypadków przy pracy”. Zgodnie 
z założeniami programu, szkolenia były 
poświęcone ocenie ryzyka zawodowego 
w kontekście zaistniałych w zakładzie 
wypadków przy pracy i istocie samooceny 
bezpieczeństwa i warunków pracy 
w zakładzie. Podczas szkoleń 
koncentrowano się na wyjaśnieniu różnicy 
pomiędzy tradycyjnym podejściem do spraw 
bhp, a systemowym zarządzaniem bhp - 
zintegrowanym z innymi obszarami 
zarządzania. W szczególności podkreślano 
znaczenie oceny ryzyka, której celem jest 
skuteczne podejmowanie decyzji. 
Przybliżono uczestnikom szkoleń istotę 
oceny ryzyka zawodowego, uwypuklając 
jednocześnie korzyści (również 
ekonomiczne), jakie może ona przysparzać 
przedsiębiorcom. Zaproszenia do 
uczestnictwa w szkoleniach przesłane 

zostały do 153 firm, a w 5 szkoleniach 
uczestniczyło łącznie 78 osób.  

W dniu 28 kwietnia br. w siedzibie 
Okręgowego Inspektoratu Pracy odbyły sie 
obchody Dnia Bezpieczeństwa i Zdrowia 
w Pracy oraz Dnia Pamięci Ofiar 
Wypadków i Chorób Zawodowych. Z tej 
okazji zorganizowano 2 seminaria. 
Pierwsze poświecone było zagrożeniom 
oraz wypadkom występującym 
w budownictwie. Zaproszenia przesłano do 
20 dużych przedsiębiorstw budowlanych 
działających na rynku lokalnym. 
Z zaproszenia skorzystali przedstawiciele 
4 firm. Drugie seminarium zorganizowano 
wspólnie z Wojewódzką Inspekcją 
Sanitarną oraz ZUS Oddział w Szczecinie. 
Zaproszono 40 pracodawców 
reprezentujących duże zakłady różnych, 
przedstawicieli organizacji pracodawców 
i związków zawodowych oraz lokalne 
media. W seminarium uczestniczyło 80 
osób. Omawiano m.in. strukturę wypadków 
przy pracy, działania kontrolno-nadzorcze 
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w budownictwie oraz zagrożenia związane 
ze stosowaniem preparatów biobójczych 
i chemikaliów o własnościach 
rakotwórczych, narażeniem na hałas 
i drgania. Spotkanie było okazją do 
wręczenia upominków ufundowanych przez 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
pracodawcom - laureatom programu 
DYPLOM Państwowej Inspekcji Pracy 
z roku 2010. 

Państwowa Inspekcja Pracy organizuje 
coroczne konkursy promujące przepisy 
prawa pracy, w tym bezpieczeństwa 
i higieny pracy. W roku 2011 w Okręgowym 
Inspektoracie Pracy w Szczecinie 
organizowano konkursy o zasięgu 
ogólnopolskim i konkursy wojewódzkie.  
 
Konkursy dla pracodawców 
i pracowników. 
 
Konkurs „Pracodawca organizator pracy 
bezpiecznej”: mający na celu promowanie 

najlepszych praktyk w zakresie 
bezpieczeństwa i ochrony pracy, w tym 
inspirowanie pracodawców do tworzenia 
bezpiecznych i ergonomicznych miejsc 
pracy. Zgłoszono 7 firm z województwa 
zachodniopomorskiego. Okręgowa Komisja 
Konkursowa, w skład której weszli 
przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy 
oraz ponadzakładowych organizacji 
związkowych: „NSZZ Solidarność 80” 
Regionu Zachodniopomorskiego, 
Ogólnopolskie Porozumienie Związków 
Zawodowych Regionu 
Zachodniopomorskiego, podsumowała etap 
wojewódzki XVIII edycji konkursu 
przyznając uczestnikom nagrody 
i wyróżnienia. W kategorii do 50 
zatrudnionych I miejsce otrzymało 
przedsiębiorstwo „IZYBAR” Cukiernia, 
Piekarnia z Polic, które zostało 
ogólnopolskim laureatem konkursu.  
 

 

 

fot.  
Laureaci konkursu „Pracodawca 
organizator pracy bezpiecznej” 

 
Konkurs „Bezpieczna budowa”: 

promujący nowoczesne rozwiązania 
poprawiające bezpieczeństwo oraz 
zarządzanie bezpieczeństwem na 
budowach. Do konkursu zgłoszono 
4 budowy. Na podstawie dokumentacji 
pokontrolnych inspektorów pracy oraz po 
wizytacjach budów, Komisja Konkursowa 
oceniła pozytywnie 3 budowy, jedna 
z budów otrzymała ocenę negatywną. 
Miejsce I zdobyło Konsorcjum: Boskalis, 
HOCHTIEF, AARSLEFF, Korporacja 
Budowlana DORACO- za budowę 
Falochronu Osłonowego dla Portu 
Zewnętrznego w Świnoujściu. Miejsce II 

otrzymała firma SGI Baltis Sp. z o.o. 
w Szczecinie za budowę Budynku biurowo 
– usługowego klasa A „LASTADIA. 
Konsorcjum „ERBUD S.A. – PBDI S.A.” 
otrzymało wyróżnienie za budowę Zespołu 
Elektrowni Wiatrowych FW Wartkowo 30,75 
MW na terenie gmin Gościno i Karlino 

Ogólnopolski konkurs „Bezpieczna 
piekarnia”: do organizowanego przez 
Państwową Inspekcję Pracy 
i Stowarzyszenie „Targi Chleba” Okręgowy 
Inspektor Pracy w Szczecinie zgłosił 
PIEKARNIĘ PRYWATNĄ "JANA" pana 
Andrzeja Rusina z Drawna, która znalazła 
uznanie w oczach komisji konkursowej 
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i została wyróżniona. 
 

 

 

fot.  
Pan Andrzej Rusin (pierwszy z lewej) 
w towarzystwie nagrodzonych piekarzy 
i pana Marszałka Sejmu RP Grzegorza 
Schetyny 

 
 

Konkurs „BHP w praktyce” dla 
zakładów usług leśnych, zorganizowano na 
terenie Nadleśnictwa Gryfino, 
współzawodniczyło 27 pracowników 
zatrudnianych przez 11 pracodawców, 
realizujących prace z zakresu gospodarki 
leśnej na terenie nadleśnictw: Gryfino, 
Chojna, Myślibórz. Konkurs składał się 
z dwóch części: teoretycznej, połączonej ze 
szkoleniem, zorganizowanej w Punkcie 
Informacji Przyrodniczo - Leśnej w Glinnej, 
drugiej – praktycznej, przeprowadzonej na 
powierzchni zrębowej w leśnictwie Osetno. 
Uczestnicy konkursu rozwiązywali test 
z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, 
przygotowany przez inspektora pracy oraz 
przedstawicieli Regionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych w Szczecinie, a następnie 
dokonywali ścinki drzewa. 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). Pracodawców 
uczestniczących w konkursie oceniono 
sumując wyniki obu etapów. I miejsce 
w konkursie otrzymał ZUL Las Czesław 
Wala z Gryfina. 
 

 

 

fot.  
Część praktyczna konkursu „BHP 
w praktyce”. 
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Konkursy dla młodzieży szkolnej. 
 

„Konkurs wiedzy o zasadach bhp dla 
młodzieży z zakładów rzemieślniczych”: 
w Zespole Szkół Rzemieślniczych 
w Szczecinie odbył się XI regionalny 
konkurs wiedzy o zasadach 
bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów 
szkoły zawodowej, odbywających 
praktyczną naukę zawodu w zakładach 
rzemieślniczych. Przy organizacji konkursu 
wraz z Okręgowym Inspektoratem Pracy od 
wielu lat współpracują Zachodniopomorska 
Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej 
Przedsiębiorczości w Szczecinie oraz 
Kuratorium Oświaty.  
Do części pisemnej, podczas której 
uczniowie rozwiązywali testy, przystąpiło 
15 uczniów, do części ustnej 
zakwalifikowano 6 uczniów z najwyższą 
liczbą punktów. Dwoje uczniów 
o największej liczbie punktów 
zakwalifikowano do finału ogólnopolskiego. 

 
Konkursy „Wiedzy o zasadach bhp dla 

uczniów szkół budowlanych”: Okręgowy 
Inspektorat Pracy w Szczecinie wspólnie 
z Klastrem Budowlanym przy Północnej 
Izbie Gospodarczej zorganizował konkursy 
dla uczniów ponadgimnazjalnych szkół 
budowlanych. Konkursy przeprowadzone 
zostały w 6 szkołach ponadgimnazjalnych, 
tj. w 3 technikach i 3 szkołach zasadniczych 
w Szczecinie, Koszalinie i Stargardzie 
Szczecińskim. Łącznie w konkursach brało 
udział 162 uczniów. Uczniowie, 
przygotowywani byli do konkursu przez 
nauczycieli praktycznej nauki zawodu, na 
podstawie materiałów informacyjnych 
wydanych przez Państwową Inspekcję 
Pracy. Podczas konkursu Uczniowie 
rozwiązywali testy przygotowane przez 
inspektorów pracy specjalistów z zakresu 
budownictwa. Do etapu wojewódzkiego 
zakwalifikowano 25 uczniów, spośród 
których wyłoniono zwycięzców.  

 
Konkurs „Bezpieczne lato”: 

organizowany we współpracy z Komendą 
Hufca Szczecin Zachodniopomorskiego 
Związku Harcerstwa Polskiego. 
Przeprowadzono 3 konkursy plastyczne dla 
dzieci i młodzieży, wypoczywającej 
w Pogorzelicy. Dostarczono opiekunom 

materiały promocyjne na temat 
bezpieczeństwa w rolnictwie i na obszarach 
wiejskich, w tym film rozpowszechniany 
przez Państwową Inspekcję Pracy oraz 
określono zasady konkursu. Opiekunowie, 
korzystając z materiałów dostarczonych 
przez inspektora pracy przeprowadzali 
pogadanki i przygotowywali dzieci do 
konkursu plastycznego. Łącznie 
w konkursach zorganizowanych podczas 
3 turnusów letnich, uczestniczyło 184 
dzieci. 

 
Konkurs „Kultura bezpieczeństwa”: 

Zespół Szkół w Świdwinie wspólnie z OIP 
zorganizował kolejną edycję szkolnego 
konkursu wiedzy z zakresu prawa pracy, 
w którym uczestniczyło 40 uczniów. Do 
konkursu młodzież przygotowywali 
nauczyciele w oparciu o materiały programu 
„Kultura Bezpieczeństwa”. Zwycięzcy 
otrzymali nagrody. 
 
Konkursy dla pracowników 
i mieszkańców obszarów wiejskich. 
 
Do udziału w konkursie „Bezpieczne 
gospodarstwo rolne 2011” zgłosiło się 16 
gospodarstw, jednakże dwóch rolników 
zrezygnowało w trakcie trwania konkursu. 
Do przeprowadzenia wizytacji powołano 
dwie komisje konkursowe na etapie 
regionalnym (które przeprowadzały 
wizytacje na wyznaczonym terenie 
działania) oraz jedną komisję konkursową 
na etapie wojewódzkim. W konkursie 
oceniano: 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). Komisje konkursowe na etapie 
regionalnym wyłoniły po trzech zwycięzców 
(odrębnie z byłych województw 
szczecińskiego i koszalińskiego). 
Wojewódzka komisja konkursowa 
wizytowała 6 gospodarstw, z których 
wyłoniono zwycięzców. Laureatami 
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konkursu zostali: I miejsce - Pan Mariusz 
Kuna z miejscowości Gostomia 46, 78-600 
Wałcz; II miejsce - Pan Andrzej Chabier 
z miejscowości Warnice 107, 74-201 
Warnice; III miejsce - Pan Andrzej Szmuc 
z miejscowości Podańsko, ul. Podmiejska 
39, 72-100 Goleniów. Do finału 
ogólnopolskiego konkursu nominowano 

gospodarstwo Pana Mariusza Kuny 
z Gostomia. 

Nagrody ufundowane przez 
organizatorów konkursu zostały uroczyście 
wręczone laureatom podczas Targów 
Rolniczych Agro-Pomerania 
w Barzkowicach. 

 

fot. 
Wręczane nagród laureatom konkursu 
podczas Targów Rolniczych Agro-
Pomerania w Barzkowicach 

 
Przeprowadzono 2 konkursy „Sołtys 
organizator bezpiecznej wsi”, w których 
udział wzięło 33 sołtysów z gmin Maszewo 
i Dobra Nowogardzka. Podsumowania 
konkursów odbyły się podczas „Dożynek 
Wiejskich” w Maszewie oraz podczas 
uroczystej sesji Rady Miejskiej w Dobrej. 

Zwycięzcy konkursu otrzymali nagrody 
rzeczowe, a uczestnicy upominki w postaci 
albumów książkowych oraz 
okolicznościowe dyplomy ufundowane 
przez OIP w Szczecinie i Urząd Gminy 
Dobra. 
 

 

 

fot. 
Finał konkursu „Sołtys organizator 
bezpiecznej wsi” w Dobrej 
Nowogardzkiej. 

 
 Konkurs „Bhp w rolnictwie dla 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych”: 
XVII edycję konkursu zorganizowano 
wspólnie z Koszalińskim Oddziałem KRUS. 
Uczestniczyli wytypowani uczniowie z 15 
szkół województwa zachodniopomorskiego. 
Uczniów podzielono na dwie grupy. W tym 

samym czasie jedna grupa rozwiązywała 
pytania testowe przygotowane przez 
inspektorów pracy i przedstawicieli KRUS, 
a druga grupa omawiała zagrożenia, na 
przygotowanych w tym celu stanowiskach 
pracy. Następnie grupy zamieniły się 
zadaniami. Na podstawie sumy punktów 
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uzyskanych z części teoretycznej 
i praktycznej wyłoniono 6 finalistów, którzy 
odpowiadali na wylosowane pytania 
dotyczące m.in. prawa pracy, 
bezpieczeństwa i higieny podczas prac 
w rolnictwie indywidualnym, w tym 
przechowywania i stosowania środków 
ochrony roślin, ubezpieczeń rolników, 
udzielania pomocy przedlekarskiej. Na 
podstawie punktów uzyskanych przez 
poszczególnych uczniów, wyłoniono 
3 zwycięzców.  
 
Konkurs „Jestem bezpieczny 
w gospodarstwie rolnym”: 
przeprowadzono w Gimnazjum w Ińsku dla 
wszystkich uczniów klas szóstych szkoły 
podstawowej i klas pierwszych gimnazjów. 
Na podstawie materiałów i publikacji PIP, 
nauczyciele prowadzili prelekcje dla 
młodzieży i sprawdzali przyswojoną wiedzę. 
W finale wzięło udział 36 uczniów (z 40 
zakwalifikowanych). Finalistów 
przewieziono do gospodarstwa rolnego we 
wsi Ścienne, gdzie zostali zapoznani 
z zagrożeniami w obszarach wiejskich oraz 
zasadami bezpiecznego postępowania 
w celu unikania zagrożeń. Po powrocie do 
szkoły uczniowie opisywali zagrożenia 
występujące na obszarach wiejskich 
i w gospodarstwie rolnym. Komisja 
konkursowa wyłoniła zwycięzców. Wszyscy 
uczestnicy konkursu otrzymali drobne 
upominki ufundowane przez Państwową 
Inspekcję Pracy i Burmistrza Ińska.  
 
Konkursy plastyczne pt. „Zagrożenia 
w środowisku wiejskim”. 

Przeprowadzono spotkania z dziećmi 
w Szkole Podstawowej w Konikowie oraz 
w świetlicach wiejskich w Pomianowie, 
Stanominie, Podwilczach, Kowalewicach, 
Domosławcach i Nowych Bielicach, jak 
również jedno spotkanie podczas Festynu 
Sołeckiego w Krupach, w których 
uczestniczyło łącznie 311 dzieci. Podczas 
spotkań przeprowadzano pogadanki na 
temat zagrożeń występujących 
w środowisku wiejskim a następnie 
zorganizowano dla uczestników spotkań 
konkursy plastyczne. Laureatom konkursu 
wręczono certyfikaty uczestnictwa oraz 
nagrody, które ufundowane zostały przez 
OIP w Szczecinie.  

Podobny konkurs zorganizowano dla 
dzieci ze szkoły podstawowej w Drawnie 
oraz w Kozielicach. W konkursie 
uczestniczyło łącznie 198 uczniów.  
 
Konkurs makiet pt. „Zagrożenia 
w środowisku wiejskim”. W 2011 r. po raz 
pierwszy przeprowadzono konkurs 
polegający na wykonaniu makiet 
prezentujących różnorodne zagrożenia 
występujące w środowisku wiejskim. 
Makiety wykonywane były przez okres 
całych wakacji przez około 70 dzieci 
z sześciu świetlic wiejskich, funkcjonujących 
w miejscowościach Nętkowo, Sulibórz, 
Suliborek, Rybaki, Sokoliniec i Sicko. 
Nagrody dla laureatów konkursu ufundował 
OIP w Szczecinie oraz Burmistrz Recza. 
Ponadto dwie zwycięskie prace 
eksponowano na stoisku OIP podczas XXIV 
Barzkowickich Targów Rolnych „Agro 
Pomerania 2011”. 

 

 

fot.  
Uroczystość wręczania nagród. 
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fot.  
Zwycięskie makiety prezentowane 
podczas XXIV Barzkowickich Targów 
Rolnych „Agro Pomerania 2011”. 

 
Konkurs „Najaktywniejszy zakładowy 
społeczny inspektor pracy”. Od kilku lat 
liczba zgłoszeń do konkursu maleje. 
Dlatego w roku 2011, podobnie jak w roku 
poprzednim, podjęto próbę zaktywizowania 
organizacji związkowych poprzez struktury 
ponadzakładowe. Działania w tym zakresie 
nie przyniosły satysfakcjonujących efektów. 
Do konkursu został zgłoszony tylko jeden 
zakładowy społeczny inspektor pracy 
działający w Zespole Szkół Ekonomiczno – 
Hotelarskich w Kołobrzegu pani Agnieszka 
Jasiulewicz, której komisja konkursowa 
przyznała wyróżnienie. Za działania na 
rzecz ochrony pracy.  
 
Pisma o charakterze informacyjno – 
prewencyjnym. 
 

W 2011 roku przesłano 1197 pism do 
pracodawców i partnerów społecznych, 
a także do innych organów kontroli 
i nadzoru, samorządów i urzędów. 
Pracodawców informowano o prowadzo-
nych programach prewencyjnych i 
kampaniach, o zaistniałych wypadkach przy 
pracy oraz zapraszano do uczestnictwa w 
organizowanych przez OIP konkursach. 
Organy kontroli i nadzoru informowano o 
stwierdzonych nieprawidłowościach, 
zgodnie z kompetencją ich działania lub 
informowano o działaniach podjętych przez 
organy PIP. Pisma wysłano do 
następujących instytucji:  
 Państwowa Inspekcja Sanitarna – 

7 pism - przekazanie informacji 
o nieprawidłowościach dotyczących 
stanu sanitarnego kontrolowanych 
zakładów, informacje o braku lub 

niewłaściwie oznakowanych opako-
waniach z substancjami chemicznymi;  

 Urząd Dozoru Technicznego – 48 pism 
– informacje dotyczące użytkowania 
maszyn bez aktualnych decyzji 
dopuszczających do eksploatacji; 

 Prokuratura – 21 pism – dotyczących 
współpracy podczas kontroli 
dotyczących wypadków; 

 Policja – 16 – dotyczących dokumentacji 
związanych z prowadzonymi kontrolami 
oraz przekazanie informacji z kontroli 
dla organów ścigania; 

 Państwowa Straż Pożarna – 16 – 
informacje dotyczące nieprawidłowości 
ujawnionych podczas kontroli 
w zakresie bezpieczeństwa pożarowego 
w zakładach pracy; 

 Inspekcja Ochrony środowiska – 3 – 
pisma informujące o nieprawidło-
wościach stanowiących zagrożenie dla 
środowiska naturalnego; 

 Państwowy Inspektorat Nadzoru 
Budowlanego – 72 pism, w większości 
są to decyzje w związku z art. 56 prawa 
budowlanego oraz informacje 
inspektorów pracy o nieprawidło-
wościach w zakresie użytkowania 
obiektów budowlanych; 

 Urząd Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów – 1 pismo do Prezesa 
Urzędu w sprawie nie spełnienia przez 
wyrób zasadniczych wymagań; 

 Urząd Skarbowy – 17 pism 
informujących o rozbieżnościach 
pomiędzy deklarowanym i faktycznie 
uzyskanym wynagrodzeniem; 
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 Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy – 
17 pism – informujących o nieprawidło-
wościach w zakresie przeprowadzania 
badań profilaktycznych; 

 Straż Graniczna – 1 pismo z informacją 
o nie zarejestrowaniu przez pracodawcę 
obywatela kraju spoza UE, przed 
podjęciem pracy. 

 organy władzy wykonawczej – 10 pism, 
pisma informacyjne do wojewodów 
w zakresie nie spełnienia przez 
pracodawców wymagań w zakresie 
ustawy o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych, informacje 
o zatrudnianiu osób spoza UE bez 
wymaganych zaświadczeń, informacje 
o nieprawidłowościach w zakresie 
prowadzenia agencji zatrudnienia; 

 samorząd terytorialny – 34 pisma – 
pisma informujące starostów 
o naruszeniach ustawy o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; 

 związki zawodowe – 11 informacji dla 
przedstawicieli związków zawodowych 
dotyczących tematyki kontroli; 

 Społeczna Inspekcja Pracy – 
2 informacje o wynikach 
przeprowadzonych kontroli; 

 Powiatowe Urzędy Pracy – 3 informacje 
dotyczące podjęcia pracy przez osoby 
bezrobotne; 

 Zakład Ubezpieczeń Społecznych – 52 
pisma informujące o nieprawidło-
wościach przy sporządzaniu deklaracji 
ZUS IWA oraz informacje dotyczące 
nieodprowadzania składek na 
ubezpieczenie społeczne oraz 
zdrowotne z tytułu wypłacanych 
wynagrodzeń; 

 pozostałe – 13 – min. orzeczenia dla 
armatora o dopuszczeniu do 
eksploatacji jednostek pływających oraz 
pisma do Urzędu Statystycznego 
dotyczące nieprawidłowości w zakresie 
sporządzania i przesyłania 
sprawozdania Z-10. 

 
 
Promocja. 
 

Działania promocyjno-informacyjne 
prowadzone przez OIP w Szczecinie 
obejmują w szczególności poradnictwo 

prawne i techniczne podczas imprez 
targowych i wystawienniczych. Podczas 
targów przekazywane są nieodpłatnie 
materiały i publikacje z zakresu prawnej 
ochrony pracy, bezpieczeństwa i legalności 
zatrudnienia. 

W roku 2011 pracownicy OIP 
uczestniczyli w 24 imprezach targowych: 
 IV Transgraniczne Forum Gospodarcze 

Police 19-20.02.2011 r., 
 III Targi Pracy w Świnoujściu - 

17.03.2011 r., 
 20 Międzynarodowe Targi Budowlane 

BUD-GRYF Szczecin - 18 - 20.03.2011 
r., 

 IX Akademickie Targi Pracy Politechniki 
Koszalińskiej - 23.03.2011 r., 

 Targi Budownictwa i Energii 
Odnawialnej w Koszalinie – 26-
27.03.2011 r., 

 Polsko-Niemieckie Targi Pracy 
w Policach - 07.04.2011 r., 

 V Giełda Pracy dla Osób 
Niepełnosprawnych w Policach - 
14.04.2011 r., 

 II Edycja Targów Pracy i Edukacji 
w Drawsku Pomorskim - 20.04.2011 r., 

 Stargardzkie Targi Pracy „Weź pracę 
w swoje ręce!”- 12.05.2011 r.,  

 I Targi Pracy w Gryficach - 
16.05.2011 r.,  

 Targi Edukacji i Pracy „Dobry zawód 
oknem na świat…” w Trzebiatowie - 
19.05.2011r., 

 XIV Targi Zdrowia i Turystyki, Wystawa 
Maszyn Rolnicznych– 21-22.05.2011 r.,  

 I Targi Edukacji i Pracy w Wałczu - 
31.05.2011 r., 

 Giełda Ogrodniczo-Rolnicza 
w Koszalinie – 27-28.08.2011 r., 

 XXIV Barzkowickie Targi Rolne AGRO 
POMERANIA 2011 - 09-11.09.2011 r., 

 Targi Pracy "Wiele dróg kariery. Jeden 
początek" w Przecławiu - 15.09.2011 r., 

 XI Regionalne Targi Gospodarcze 
w Białogardzie - 17.09.2011 r., 

 Targi Edukacji i Pracy w Stargardzie 
Szczecińskim - 28.09.2011 r., 

 X Policki Kiermasz Pracy „Szansa na 
lepszą przyszłość” - 29.09.2011 r., 

 I Koszalińskie Eko Targi Budownictwo – 
Energia - Rolnictwo – 29-30.09.2011 r., 

 Targi Pracy w II Liceum 
Ogólnokształcącym im. Wł. 
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Broniewskiego w Koszalinie - 
05.10.2011 r., 

 Gminne Targi Pracy „Wiele dróg kariery. 
Jeden początek” w Dobrej Szczecińskiej 
- 06.10.2011 r., 

 XVI Targi Motoryzacji – 19-20.11.2011 
r., 

 Targi Pracy KARIERA 2011 
w Szczecinie - 23.11.2011 r., 

 
Szkolenia dla partnerów społecznych. 
 

Działania promocyjno-informacyjne 
adresowane do partnerów społecznych 
w 2011 r. miały formę szkoleń i prelekcji. 
Szkolenia dla przedstawicieli organizacji 
pracodawców  
 W ramach kampanii prewencyjnej 

prowadzonej przez PIP pn. „Czas pracy 
a wypadki drogowe”, w dniu 19 kwietnia 
w Koszalinie odbyło się szkolenie dla 38 
pracodawców zrzeszonych w Ogólno-
polskim Związku Pracodawców 
Transportu Drogowego Regionu 
Zachodniopomorskiego. W spotkaniu 
uczestniczyli również przedstawiciele 
Wojewódzkiego Inspektoratu 
Drogowego w Szczecinie. 

 Podobne spotkanie dla 47 pracodawców 
zrzeszonych w Ogólnopolskim Związku 
Pracodawców Transportu Drogowego 
Regionu Nadnoteckiego odbyło się 
9 czerwca w Płotkach. W spotkaniu 
uczestniczyli przedstawiciele 
Wojewódzkiego Inspektoratu 
Drogowego w Poznaniu. Podczas 
szkoleń przekazano pracodawcom 
i innym uczestnikom broszury dotyczące 
czasu pracy kierowców.  

 W dniu 24 listopada odbyło się kolejne 
szkolenie dla członków Ogólnopolskiego 
Związku Pracodawców Transportu 
Drogowego Regionu Nadnoteckiego. 
SIP Grzegorz Dropko wygłosił wykład 
na temat zmian w Ustawie 
o Transporcie Drogowym mających 
wejść w życie od stycznia 2012 roku. 

 
Szkolenia dla przedstawicieli związków 
zawodowych: 
 W dniu 31 marca przeprowadzono 

szkolenie dla członków Między-
zakładowej Organizacji Związkowej 
NSZZ „Solidarność” przy Zespole 

Elektrowni Dolna Odra S.A. Tematyka 
wykładu obejmowała zagadnienia 
dotyczące czasu pracy i urlopów 
wypoczynkowych. W spotkaniu 
uczestniczyło 56 przedstawicieli 
związku. 

 Zarząd Międzywojewódzkiej Federacji 
Związków Zawodowych Pracowników 
Gospodarki Komunalnej i Terenowej 
w Szczecinie zwrócił się z prośbą 
o zrealizowanie szkolenia z zakresu 
prawnej ochrony pracy dla 
przedstawicieli związku. W trakcie 
spotkania w dniu 30 kwietnia omówione 
zostały zagadnienia dotyczące 
aktualnych regulacji z zakresu prawa 
pracy, planowanej nowelizacji przepisów 
Kodeksu pracy i ustawy o Państwowej 
Inspekcji Pracy. W szkoleniu udział 
wzięło 60 osób. 

 W dniu 17 maja w Pobierowie odbyło się 
szkolenie dla przedstawicieli Zrzeszenia 
Związków Zawodowych Energetyków. 
W spotkaniu uczestniczyło 69 członków 
zrzeszenia. 

 Zagadnienia dotyczące zmian w 
Kodeksie pracy, obowiązujących od 
1.01.2011 r., zasad udzielania 
pracownikom urlopów wypoczynkowych 
oraz zakładowych układów zbiorowych 
zostały omówione na spotkaniu z 
członkami Związku Zawodowego 
Inżynierów i Techników przy Zespole 
Elektrowni Dolna Odra S.A. W 
spotkaniu, które odbyło się w dniu 15 
września, uczestniczyło 
20 przedstawicieli związku. 

 We wrześniu Zarząd Międzywojewódzki 
Federacji Związków Zawodowych 
Pracowników Gospodarki Komunalnej i 
Terenowej w Szczecinie zwrócił się z 
prośbą o zrealizowanie szkolenia 
obejmującego zagadnienia dotyczące 
prawnej ochrony pracy. W dniu 23 
września wykładu inspektora pracy 
wysłuchało 24 osoby.  

 W dniu 26 września odbyło się 
regionalne spotkanie liderów Krajowego 
Związku Zawodowego Ciepłowników z 
województwa zachodniopomorskiego. 
Wykładu nt. zasad tworzenia 
międzyzakładowych organizacji 
związkowych oraz rozwiązywania 
sporów zbiorowych wysłuchało 18 
przedstawicieli związku. 
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 Międzyzakładowa Organizacja 
Związkowa NSZZ „Solidarność – 80” 
ZEDO S.A w Nowym Czarnowie 
zwróciła się z prośbą o 
przeprowadzenie szkolenia dla 45 
członków organizacji. Przeprowadzono 
szkolenie z zakresu przeciwdziałania 
negatywnym skutkom stresu 
zawodowego i mobbingu oraz 
obowiązków pracodawcy w tym 
zakresie. Omówiono także zagadnienia 
dotyczące przejęcia zakładu przez 
nowego pracodawcę, uprawnień 
zakładowych i ponadzakładowych 
związków zawodowych oraz 
zakładowych układów zbiorowych pracy. 

 W dniu 9 grudnia na zaproszenie 
Zarządu i Przedstawicieli ZOZ/MOZ, 
Okręgu Zachodniopomorskiego Związku 
Zawodowego Inżynierów i Techników 
oraz przy udziale Przewodniczącej 
Zachodniopomorskiego Zarządu 
Wojewódzkiego Forum Związków 
Zawodowych, inspektor pracy wygłosił 
prelekcję na temat „Umowy o pracę, 
rozwiązywanie umów o pracę”. Wykładu 
wysłuchało 30 przedstawicieli związków 
zawodowych. 

 Ponadto przedstawiciele związków 
zawodowych objęci zostali specjalnym 
programem szkoleń realizowanych w 
ramach kampanii „Poznaj swoje prawa 
w pracy”. Szkolenia dla doradców 
odbyły się w trzecim kwartale 2011 roku. 
Spotkania skierowane do przedstawicieli 
Ogólnopolskiego Porozumienia 
Związków Zawodowych Województwa 
Zachodniopomorskiego odbyły się 27 
października w siedzibie OIP w 
Szczecinie oraz 17 listopada w siedzibie 
Rady OPZZ powiatów Koszalin i 
Sławno. W spotkaniu w Szczecinie 
uczestniczyły 42 osoby. W szkoleniu 
realizowanym w Koszalinie udział wzięło 
25 przedstawicieli związków 
zawodowych. W dniu 9 listopada w 
Koszalinie przeprowadzono szkolenie 
dla członków NSZZ Solidarność 
„Pobrzeże” Region Koszaliński. W 
spotkaniu uczestniczyło 20 osób. 
Ostatnie szkolenie dla doradców odbyło 
się w terminie 23 listopada i skierowane 
było do członków związków, 
działających w strukturach zakładowych 
Związku Zawodowego Inżynierów i 

Techników, NSZZ „Solidarność” oraz 
NSZZ „Solidarność” – 80. W szkoleniu 
udział wzięło 16 reprezentantów 
zaproszonych związków. 

 
Szkolenia dla społecznych inspektorów 
pracy. 
 
Tematyka wszystkich niżej wymienionych 
wykładów obejmowała prawa i obowiązki 
SIP, wybrane zagadnienia z prawnej 
ochrony pracy, w tym bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 
 W dniu 4 lutego odbyło się szkolenie dla 

społecznych inspektorów pracy 
należących do NSZZ „Solidarność” 
Pomorza Zachodniego. W szkoleniu 
udział wzięło 13 SIP 

 W Szkoleniu, które odbyło się w dniu 26 
maja w siedzibie OPZZ w Kołobrzegu, 
wykładu inspektora pracy wysłuchało 10 
społecznych inspektorów pracy.  

 21 czerwca odbyło się szkolenie dla 
społecznych inspektorów pracy z 
Zakładów Chemicznych „Police” SA 
oraz spółek im podległych. Wykładów 
wysłuchało 25 osób. 

 30 czerwca w siedzibie OIP w 
Szczecinie odbyło się spotkanie 
Kierownictwa OIP z zakładowymi 
społecznymi inspektorami pracy, 
działającymi w zakładach województwa 
zachodniopomorskiego. W spotkaniu 
udział wzięło 14 ZSIP. 

 W ramach kampanii „Poznaj swoje 
prawa w pracy” 15 września odbyło się 
kolejne szkolenie, skierowane do 
społecznych inspektorów pracy. 
Podczas spotkania omówiono 
zagadnienia dotyczące czasu pracy. 
Wykładu wysłuchało 10 osób.  

 W dniu 23 września przeprowadzono 
szkolenie dla nowo wybranych 
społecznych inspektorów pracy z 
Oddziału Związku Nauczycielstwa 
Polskiego w Gryfinie. W spotkaniu 
udział wzięło 18 osób. 

 Zagadnienia z zakresu wybranych 
zagadnień prawa pracy dla zakładowych 
społecznych inspektorów pracy ze szkół 
i placówek oświatowo-wychowawczych 
powiatu koszalińskiego omówiono 
podczas szkolenia, które odbyło się w 



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OIP SZCZECIN W ROKU 2011 

- 88 - 

dniu 19 października. Prelekcji 
wysłuchało 30 ZSIP. 

 W listopadzie br. Prezes Oddziału 
Związku Nauczycielstwa Polskiego w 
Kołobrzegu zwróciła się do Okręgowego 
Inspektora Pracy w Szczecinie z prośbą 
o organizację szkoleń dla grupy 
społecznych inspektorów pracy z 
kołobrzeskich placówek oświatowych. W 
dniu 16 listopada w Zarządzie Oddziału 
Związku Nauczycielstwa Polskiego w 
Kołobrzegu inspektor pracy wygłosił 
wykład dla 23 ZSIP szkół i placówek 
oświatowych.  

 Wykładu z zakresu podstawowych 
zagadnień prawa pracy skierowanego 
do grupy zakładowych społecznych 
inspektorów pracy, prowadzonego w 
dniu 23 listopada wysłuchało 14 osób. 

 Zarząd Oddziału Związku 
Nauczycielstwa Polskiego w Szczecinie 
zwrócił się do OIP w Szczecinie z 
prośbą o przeprowadzenie szkoleń dla 
nowo wybranych zakładowych 
społecznych inspektorów pracy ze szkół 
i placówek oświatowo-wychowawczych 
podległych gminie Szczecin. Inspektorzy 
pracy zrealizowali 4 szkolenia, w których 
uczestniczyło każdorazowo od 10 do 12 
ZSIP.  

 
Szkolenia dla przedstawicieli stowarzyszeń 
pracowników służby bhp: 
 Ogólnopolskie Stowarzyszenie 

Pracowników Służby BHP Oddział w 
Stargardzie Szczecińskim zwróciło się z 
prośbą do Okręgowego Inspektoratu 
Pracy w Szczecinie o uwzględnienie go 
w ramach szkoleń w kampanii „Poznaj 
swoje prawa w pracy”. W dniach 
12.04.2011 r. oraz 10.05.2011 r. 
inspektor pracy przeprowadził wykłady z 
zakresu wybranych zagadnień prawa 
pracy dla członków Stowarzyszenia w 
Stargardzie Szczecińskim. W 
szkoleniach wzięło udział 20 osób.  

 W dniu 11 października 2011 r. 
zrealizowano kolejne szkolenie dla 
członków Stowarzyszenia w Stargardzie 
Szczecińskim, omawiano m.in. przepisy 
o czasie pracy i inne zagadnienia prawa 
pracy. W szkoleniu uczestniczyły 33 
osoby.  

 Wiedzę z zakresu praw i obowiązków w 
pracy, różnic pomiędzy umowami o 

pracę, a umowami cywilnoprawnymi, 
pracy tymczasowej i sezonowej, pracy 
młodocianych, rozliczania czasu pracy, 
urlopów, uprawnień związanych z 
rodzicielstwem, zakazu dyskryminacji, 
mobbingu oraz zasad bhp przekazano 
również członkom Ogólnopolskiego 
Stowarzyszenia Pracowników Służby 
BHP Oddział w Szczecinie. W 
szkoleniu, w dniu 18 października, 
uczestniczyło 26 przedstawicieli 
stowarzyszenia.  

 Członkowie Stowarzyszenia 
Pracowników Służb BHP Oddział w 
Szczecinie zostali również przeszkoleni 
w ramach programu informacyjno-
prewencyjnego „Zarządzanie bhp w 
małych zakładach, w których 
odnotowano duże nasilenie wypadków 
przy pracy”. Wykładu nt. oceny wydatku 
energetycznego uproszoną metodą 
Lehmanna, w dniu 18 marca, 
wysłuchało 34 reprezentantów 
stowarzyszenia.  

 13 grudnia rozpoczęto cykl szkoleń 
skierowanych do członków 
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia 
Pracowników Służby BHP Oddział w 
Stargardzie Szczecińskim z zakresu 
zarządzania bezpieczeństwem i higieną 
pracy. W spotkaniu uczestniczyło 15 
przedstawicieli stowarzyszenia. Wykłady 
będą kontynuowane w roku 2012.  

 
Szkolenie dla kuratorów sądowych 
 W dniu 12 grudnia na wniosek 

Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia 
Kuratorów Sądowych przeprowadzono 
wykład nt. stresu i mobbingu w pracy dla 
101 kuratorów przy Sądzie Okręgowym 
w Szczecinie. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VI. 

 

 PODSUMOWANIE I WNIOSKI 
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Wyniki działalności kontrolno-
prewencyjnej w zakresie prawa pracy 
w roku 2011 wskazują na utrzymujące się 
negatywne zjawiska, dotyczące 
w szczególności niewypłacania 
i nieterminowego wypłacania wynagrodzeń 
i innych świadczeń ze stosunku pracy, 
niewłaściwej organizacji pracy, skutkującej 
zagrożeniem bezpieczeństwa i zdrowia 
osób pracujących, a także nielegalnego 
zatrudniania. Stan nieprzestrzegania prawa 
wynika zarówno z problemów finansowych 
firm, z trudnością utrzymujących się na 
rynku pracy, ale również z niespójnych 
przepisów prawa, umożliwiających 
wykorzystywanie przez przedsiębiorców 
wszelkiego typu luk prawnych dla obniżenia 
kosztów i uniknięcia odpowiedzialności. 
Problemem w sferze ochrony pracy 
i legalności zatrudnienia jest również 
niepełne współdziałanie organów 
kontrolnych i urzędów, a także niespójne 
kryteria rozstrzygania spraw przez sądy, do 
których kierowane są wnioski o ukaranie. 

Działania związków zawodowych 
w sferze ochrony pracy są daleko 
niewystarczające. Wynika to także z faktu, 
iż organizacje związkowe w zakładach 
pracy są rozproszone, a jednocześnie 
organizacje różnych związków w zakładach 
nie współdziałają na rzecz szeroko pojętej 
ochrony pracy, a nawet konkurują ze sobą. 
Z kolei w firmach prywatnych, szczególnie 
z kapitałem zagranicznym, tworzenie 
struktur związkowych jest utrudnione. Być 
może właśnie swoiste „wyprowadzenie” 
związków zawodowych poza zakłady pracy 
i stworzenie „platform” związkowych – 
branżowych, przyniosłoby większe efekty 
dla pracobiorców. Szczególnie wówczas, 
gdy umożliwiłyby zawarcie porozumień 
w sprawie minimalnych warunków 
świadczenia pracy w konkretnych sektorach 
gospodarki narodowej (np. płaca minimalna, 
czas pracy), niezależnie od rodzaju 
zawartej umowy. 

Niewystarczające są również działania 
związków zawodowych w organizowaniu 
społecznego nadzoru nad warunkami pracy, 
w tym aktywizacji społecznej inspekcji 
pracy, skutkiem czego wszelkie problemy, 
które mogłyby zostać rozwiązane na 
poziomie przedsiębiorstwa, w tym np. 
poprzez wydanie zalecenia ZSIP są 
kierowane z wnioskiem o przeprowadzenie 

kontroli do Państwowej Inspekcji Pracy. 
Prowadzone w roku 2011 szkolenia dla 
przedstawicieli organizacji związkowych 
i społecznej inspekcji pracy, podczas 
kampanii „Poznaj swoje prawa w pracy”, 
być może zaktywizują partnerów 
społecznych do skuteczniejszego 
egzekwowania prawa pracy. 

Wyniki statystyczne, wskazujące na 
zmniejszenie w roku 2011 liczby 
przypadków dotyczących niewypłacenia 
wynagrodzeń i świadczeń ze stosunku 
pracy oraz zmniejszenie liczby wypadków 
przy pracy mogą być mylące.  
Coraz większa liczba kontrolowanych 
podmiotów prowadzi działalność usługową 
lub outsourcing. Coraz większej grupie 
pracobiorców powierzane jest wykonywanie 
zadań w oparciu o umowy cywilnoprawne, 
szczególnie umowy o dzieło. 
Brak konieczności potwierdzania umów, 
w tym cywilnoprawnych na piśmie przed 
rozpoczęciem jej wykonania lub najpóźniej 
w dniu rozpoczęcia pracy, a także 
pozostawienie dość długiego terminu (7 dni) 
na zgłoszenie pracownika do 
obowiązkowych ubezpieczeń społecznych, 
powoduje brak możliwości pełnego 
egzekwowania przepisów prawa przez 
organy Państwowej Inspekcji Pracy.  

Koniecznym, zatem, wydaje się być 
podjęcie stosownych działań legislacyjnych 
w celu wyłączenia cywilnoprawnych umów 
o dzieło ze stosowania np. w sektorze 
budowlanym, bądź nałożenia obowiązku 
zgłaszania umów o dzieło do ubezpieczenia 
społecznego. Działanie takie z pewnością 
wpłynie na poprawę warunków zatrudniania 
osób, które świadcząc pracę na podstawie 
umów o dzieło są pozbawione elementarnej 
ochrony prawnej, w szczególności 
ubezpieczenia wypadkowego, tak istotnego 
w sektorze budowlanym, a jednocześnie nie 
mając żadnego wyboru rodzaju umowy, 
godzą się na umowę o dzieło. 

Liczba skarg kierowanych przez osoby 
pracujące wskazuje, że prawa pracownicze 
nie są przestrzegane. Oczekiwania 
skarżących, odnośnie wyegzekwowania 
należnych im wynagrodzeń są wysokie, 
a brak umocowania prawnego Państwowej 
Inspekcji Pracy w zakresie egzekwowania 
należności z tytułu umów cywilnoprawnych 
uniemożliwia podejmowanie działań w tym 
zakresie. Jednocześnie coraz większa 
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liczba przedsiębiorców, nawet z grupy 
„mikro„ powierza przygotowanie treści 
umów (zlecenia/dzieło) profesjonalnym 
kancelariom prawnym, w związku z czym 
zakwestionowanie rodzaju zawartych 
umów, na podstawie art. 22 §11-2 Kp., 
szczególnie przed sądem, jest coraz 
trudniejsze. W sądzie elementem istotnym 
jest wola stron, co do rodzaju wiążącej ich 
umowy (podpis na umowie), a także 
podporządkowanie pracownika. 
Wystarczającym dla sądu argumentem 
przedsiębiorcy jest wskazanie, że osoba 
świadcząca pracę wykonywała nie tylko 
polecenia osoby wyznaczonej przez 
przedsiębiorcę (najczęściej koordynatora), 
ale także innej osoby/osób (np. w szpitalu 
polecenia pielęgniarek oddziałowych). 
W takiej sytuacji sąd orzeka, że nie była to 
umowa o pracę, gdyż nie było elementu 
podporządkowania wyłącznie pracodawcy. 
 Szczególnym przypadkiem omijania 
przez pracodawców przepisów o czasie 
pracy jest zawieranie umów cywilno-
prawnych na wykonywanie tej samej pracy 
poprzez powoływanie „siostrzanych” firm. 
Przedsiębiorca prowadzący działalność 
podobnego rodzaju, w jednej firmie 
zatrudnia pracowników na podstawie umów 
o pracę, w drugiej zaś powierza 
wykonywanie im tej samej pracy na 
podstawie umowy zlecenia. Zdarza się, 
szczególnie w firmach świadczących usługi 
z zakresu ochrony mienia i sprzątania, że 
naprzemiennie w kilku „siostrzanych” 
firmach powierzane jest wykonywanie 
pracownikom pracy na podstawie 
krótkotrwałych umów o pracę oraz zleceń, 
a przedsiębiorca „zapomina” 
o odprowadzeniu obowiązkowych składek 
na ubezpieczenie. Sytuacja taka jest trudna 
do udowodnienia, mimo to w roku 2011 
w ramach współpracy z Komendą 
Wojewódzką Policji, która „zabezpieczyła” 
dokumenty w kontrolowanych 
„siostrzanych” firmach udało się 
doprowadzić jedną ze spraw - kierując 
zawiadomienia do prokuratury - do sądu 
karnego. 
 Należy dodać, że w wielu przypadkach 
praca wykonywana na rzecz „siostrzanej 
firmy”, po nominalnym czasie pracy należy 
do prac szczególnie niebezpiecznych lub 
wymagających szczególnych predyspozycji 
psychofizycznych, np. praca operatora 

dźwigu, maszynisty pociągu, itp. Brak 
prawnego zakazu wykonywania pracy 
wymagającej szczególnych 
predyspozycji (ze względu na zagrożenia 
życia i zdrowia), ponad ustalone normy 
dobowe czasu pracy powoduje, że brak 
jest znamion naruszenia obowiązujących 
obecnie przepisów prawa. Negatywnym 
skutkiem takiego unormowania są wypadki 
przy pracy.  
 Innym istotnym zjawiskiem 
negatywnym, jest pewnego rodzaju 
„dyskryminacja osób pełnosprawnych”. 
Obowiązujące przepisy ustawy, 
umożliwiające pracodawcy uzyskanie 
statusu zakładu pracy chronionej, 
w zależności od liczby zatrudnionych osób 
niepełnosprawnych oraz stopnia 
niepełnosprawności powoduje, że w tych 
samych warunkach wykonywania pracy, 
osoby niepełnosprawne zatrudniane są na 
podstawie umowy o pracę, a osoby 
pełnosprawne na podstawie umowy 
cywilnoprawnej. Dotyczy to w szczególności 
zakładów pracy chronionej, świadczących 
usługi w zakresie sprzątania i ochrony 
mienia. Drugim, wątpliwym w sensie 
ochrony pracownika problemem, jest 
zachowanie warunków pracy chronionej w 
ww. firmach. Świadczenie usług na terenie 
innego podmiotu lub miasta, a czasami 
wręcz na terenie innego województwa nie 
zapewnia warunków pracy chronionej, 
opieki medycznej, a w wielu przypadkach 
wskazuje na naruszanie podstawowych 
uprawnień osób niepełnosprawnych. W 
naszej ocenie przepisy/kryteria dotyczące 
uzyskania statusu zakładu pracy chronionej 
powinny zostać zaostrzone i dotyczyć 
wyłącznie zakładów tzw. „zwartych”.  
 Swoistą patologią społeczną jest 
podawanie nieprawdziwych danych 
o uzyskanych dochodach, zarówno do 
urzędu skarbowego, jak i do ubezpieczenia 
społecznego. Stwierdzane są nagminnie 
przypadki odprowadzania zaniżonych 
składek na obowiązkowe ubezpieczenia 
społeczne, zarówno z tytułu umów o pracę, 
jak i umów zlecenia. W treści zawieranych 
umów o pracę wskazywane są kwoty 
najniższego wynagrodzenia, a faktycznie 
wypłacane kwoty są znacznie wyższe. 
Druga metodą jest zawieranie umów 
o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy, 
a faktycznie wykonywanie pracy „na pełen 
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etat”, przy zgłaszaniu do ZUS kwoty 
wynikającej z zawartej umowy.  
 
 Szczególnie widocznym na rynku pracy 
problemem jest zatrudnianie dzieci 
i młodzieży. Istnieje w naszym przekonaniu 
potrzeba wypracowania jednolitego 
stanowiska w zakresie zatrudniania 
pracowników młodocianych, a także 
zaktywizowanie działań legislacyjnych, 
w tym zakresie. Obowiązujące przepisy 
prawa są niejednolite. Z jednej strony 
przepisy Kodeksu Pracy, dające młodzieży 
szczególną ochronę prawną i zdrowotną, 
z drugiej przepisy Kodeksu cywilnego, 
niestawiające żadnych wymagań. 
Niedopuszczalne, w naszej ocenie, powinno 
być zawieranie z osobami w wieku 16-18 lat 
cywilnoprawnych umów zlecenia, czy umów 
o dzieło – nawet za zgodą przedstawiciela 
ustawowego, a tym bardziej zatrudnianie na 
podstawie umów cywilnoprawnych dzieci.  

Zgodnie z art. 190 § 2 Kodeksu pracy 
zabronione jest zatrudnianie osoby, która 
nie ukończyła 16 lat, jednocześnie zgodnie 
z art. 3045 (1129) § 1 Kodeksu pracy, 
wykonywanie pracy lub innych zajęć 
zarobkowych przez dziecko do ukończenia 
przez nie 16 roku życia jest dozwolone 
wyłącznie na rzecz podmiotu prowadzącego 
działalność kulturalną, artystyczną, 
sportową lub reklamową i wymaga 
uprzedniej zgody przedstawiciela 
ustawowego lub opiekuna tego dziecka, 
a także zezwolenia właściwego inspektora 
pracy. Kodeks pracy nie przewiduje dolnej 
granicy wieku dzieci, które mogą być 
zatrudnione. Przepisy nie określają też, na 
jakiej podstawie powinny być zatrudnione 
dzieci poniżej 16 lat. Pracodawcy mogą 
zatrudniać dzieci zarówno na podstawie 
umowy o pracę, jak i cywilnoprawnej 
umowy zlecenia. Z kolei młodzież w wieku 
16 – 18 lat, co do zasady powinna być 
zatrudniania przez pracodawców wyłącznie 
w celu przygotowania do pracy zawodowej 
lub do prac lekkich (np. sezonowych), co 
zostało uregulowane w przepisach działu 
dziewiątego Kodeksu pracy.  

Wyniki działań kontrolno-
nadzorczych jednoznacznie wskazują, że 
wszyscy pracownicy do 26 roku życia 
posiadający status ucznia bądź studenta 
zatrudniani są na podstawie 
cywilnoprawnych umów zlecenia. 

Przedsiębiorcy bardzo chętnie powierzają 
młodzieży pracę, gdyż nie są zobowiązani 
do odprowadzania składki na ubezpieczenie 
społeczne, co wpływa na zmniejszenie 
obciążeń finansowych przedsiębiorcy. 
Z drugiej strony osoby młode, do 26 roku 
życia, które jednocześnie uczą się lub 
studiują, nie tylko nie podlegają składkom 
na ZUS, ale nie są objęte ochroną 
wypadkową z tytułu wykonywania pracy. 

W roku 2011 przeprowadzono w okresie 
letnim kontrole przedsiębiorców 
prowadzących działalność w pasie 
nadmorskim. Na 185 kontrolowanych 
podmiotów, w 58 firmach pracę świadczyło 
ok. 200 osób w wieku od 16 do 26 lat. Co 
najmniej 10 osób niepełnoletnich, w wieku 
16-18 lat oraz dwoje 14-letnich dzieci, 
wykonywało pracę na podstawie 
cywilnoprawnych umów zlecenia bez zgody 
ustawowych przedstawicieli, jednakże 
zgody rodziców zostały uzupełnione w toku 
trwania kontroli. Jedno dziecko wykonywało 
pracę w pawilonie handlowym, drugie 
obsługiwało karuzelę w warunkach 
zagrożenia życia (brak osłon napędu, obok 
którego usytuowany był włącznik karuzeli), 
oboje zatrudniono bez zezwolenia 
inspektora pracy. 

 
Innym problemem, wpływającym na 

brak możliwości pełnego egzekwowania 
prawa i unikaniem odpowiedzialności 
zarówno przez przedsiębiorców, jak 
i pracobiorców, są zmiany dokonane 
w ustawie o promocji zatrudnienia i rynku 
pracy. W obecnym stanie prawnym tylko 
osoby bezrobotne, zarejestrowane 
w Powiatowych Urzędach Pracy ponoszą 
sankcje z tytułu niepowiadomienia 
o podjęciu pracy w ciągu 7 dni. Zmiana 
przepisów, polegająca na nie wyciąganiu 
konsekwencji w stosunku do 
przedsiębiorców, powierzających osobom 
bezrobotnym pracę, jest zmianą wysoce 
negatywną, prowadzi do zjawiska, które 
można oceniać w kategoriach patologii 
społecznej. Osoby bezrobotne pobierające 
zasiłek, a podejmujące nielegalne 
zatrudnienie realnie obniżają 
przedsiębiorcom koszty, co dodatkowo 
zachęca przedsiębiorców do nieetycznego 
zachowania. Ponadto coraz częściej 
bezrobotni unikają odpowiedzialności 
karnej, podając organom kontrolnym 
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nieprawdziwe informacje (pierwszy dzień 
pracy), w ciągu 7 dni dokonują 
wyrejestrowania z PUP, a po zakończeniu 
czynności kontrolnych ponownie rejestrują 
się w PUP, świadcząc nadal pracę 
nielegalnie.  

W roku 2011 zmniejszyła się liczba 
przypadków nieprzestrzegania prawa przy 
zatrudnianiu cudzoziemców, jednakże nadal 
odnotowywane są wykroczenia w tym 
zakresie. Z pewnością dużym ułatwieniem 
dla organów prowadzących kontrole 
w zakresie legalności zatrudnienia 
cudzoziemców, była zmiana rozporządzenia 
określającego warunki, w których 
cudzoziemcy obywatele Ukrainy, Białorusi, 
Rosji, Mołdowy i Gruzji nie muszą 
legitymować się zezwoleniem na pracę. 
Wprowadzenie wymogu zarejestrowania 
oświadczenia przed rozpoczęciem pracy 
cudzoziemca oraz jednoczesny obowiązek 
zawarcia umowy na piśmie (w tym przede 
wszystkim cywilnoprawnej), pozwala 
zarazem na unormowanie relacji łączących 
cudzoziemców z pracodawcami 
i przedsiębiorcami, na rzecz których 
świadczą pracę i ułatwia czynności 
kontrolne. 

Problemem nadal występującym jest 
współpraca organów i urzędów 
zaangażowanych w procedury właściwego 
zatrudniania cudzoziemców, co skutkuje 
nieprzestrzeganiem przepisów prawa. 
W szczególności, negatywnym zjawiskiem 
stwierdzonym w roku 2011 jest wydawanie 
przez właściwy urząd zezwoleń typu „D” na 
wykonywanie pracy – usług eksportowych, 
na okres 24 miesięcy, tj. przekraczający 
okres 18 miesięcy w ciągu kolejnych 36 
miesięcy. 

Drugim problemem jest wskazywanie 
przez przedsiębiorcę rodzaju umowy, na 
podstawie której cudzoziemiec będzie 
świadczył pracę, najczęściej umowy 
cywilnoprawnej. W sytuacji, gdy elementy 
istotne wykonywanej pracy wskazują, ze 
faktycznie praca nosi znamiona umowy 
o pracę, brak jest możliwości wydawania 
środków prawnych. Ze względu na fakt, iż 
zezwolenie jest decyzją administracyjną 
i wiąże podmiot na rzecz którego decyzja 
jest wydana, w zakresie treści w niej 
zawartych, organy Państwowej Inspekcji 
Pracy nie mają podstaw kwestionowania 
rodzaju zawartej z cudzoziemcem 

umowy cywilnoprawnej nawet w przypadku 
stwierdzenia, że wykonywana praca 
posiada znamiona stosunku pracy. 
 

Stan bezpieczeństwa pracy, szczególnie 
w małych i średnich przedsiębiorstwach, 
jest niezadawalający. W naszej ocenie 
wynika to w największym stopniu z braku 
wiedzy, zarówno pracodawców, jak 
i pracowników, przy jednoczesnym braku 
działania / chęci dla pogłębienia tej wiedzy. 
Z organizowanych przez nas szkoleń 
i seminariów korzysta niewiele 
zaproszonych podmiotów, a niekiedy 
pracodawcy kierują na te spotkania 
pracowników uważając, że jest to 
wystarczające. Efekty, uzyskane przez 
pracodawców uczestniczących w progra-
mach prewencyjnych, nie spełniają naszych 
oczekiwań. Szczególnie dotyczy to 
podmiotów, które po szkoleniach rezygnują 
z programu, wskazując na zbyt wiele 
obowiązków, jakie pracodawca powinien 
spełnić w zakresie bezpieczeństwa i higieny 
pracy. 

Wiąże się to ściśle z pozostawiającą 
w dalszym ciągu wiele do życzenia kwestią 
identyfikacji zagrożeń, oceny ryzyka 
zawodowego, jego dokumentowania, 
a szczególnie informowania o tym ryzyku 
samych pracowników.  
Obowiązek ten nie zyskał na razie należnej 
mu roli, jako skutecznego narzędzia 
w profilaktyce wypadkowej i nie 
spowodował istotnego zwiększenia wpływu 
samych pracowników na kształtowanie 
warunków bhp na ich stanowiskach pracy. 
Z narzędzia, umożliwiającego diagnozę, stał 
się celem samym w sobie, jako dokument 
oceny ryzyka.  

Jedną z przesłanek wprowadzenia 
obowiązku oceny ryzyka zawodowego, 
oprócz konieczności, wynikającej 
z obowiązku wdrożenia ustawodawstwa 
europejskiego w tym zakresie, był zamiar 
uaktywnienia pracowników, zwiększenia ich 
udziału w kształtowaniu bezpiecznych 
warunków pracy. Stwierdzić należy, że tak 
się nie stało. Nie wydaje się również, aby 
stan ten zmieniły istotnie obowiązujące od 
roku 2004 przepisy dotyczące ciążącego na 
pracodawcy obowiązku konsultacji 
z pracownikami wszelkich spraw 
związanych z działaniami na rzecz bhp 
w zakładzie. Jesteśmy przekonani, że 
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likwidacja, a przynajmniej istotne 
ograniczenie zagrożeń zawodowych 
i skutków ich występowania, szczególnie 
w branżach i zakładach charakteryzujących 
się znacznym ich nasileniem wypadków, 
wymaga szerokiego porozumienia i tak 
samo szerokiej współpracy zarówno 
pracodawców jak i pracowników. Jednakże 
przepisy dotyczące obowiązku 
konsultowania przez pracodawców 
z pracownikami najważniejszych zagadnień 
bhp nie zostały wdrożone. 

Brak wiedzy pracodawców, osób 
kierujących pracownikami i samych 
pracowników wynika przed wszystkim 
z nienależytego pojmowania i realizowania 
zadań w zakresie szkolenia i informowania 
o ryzyku. Obowiązujące przepisy 
rozporządzenia z 2004 r dotyczące 
szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa 
i higieny pracy, mimo wielu lat 
obowiązywania, nie zostały w pełni 
wdrożone do stosowania, zarówno w części 
dotyczącej terminów szkolenia, jak 
i opracowywania programów, a przede 
wszystkim zasad prowadzenia instruktażu 
stanowiskowego. Stwierdzane negatywne 
zjawiska dotyczą nie tylko szkoleń 
organizowanych przez pracodawców, ale 
przede wszystkim szkoleń prowadzonych 
przez firmy zewnętrzne, w szczególności 
podmioty świadczące różnego typu usługi 
bhp. Niejednokrotnie stwierdzane były 
przypadki wystawiania dokumentów 
potwierdzających szkolenia w stosunku do 
osób nieobecnych w dniu szkolenia, 
a zdarzały się przypadki potwierdzania 
nieprawdy, tj. wydawania dokumentu 
o odbytym szkoleniu dla osoby nieżyjącej – 
ofiary wypadku przy pracy. W takich 
sytuacjach kierowane były do prokuratury 
zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia 
przestępstwa.  

Należy stwierdzić ponadto, że brak 
obowiązku w przepisach prawa 
organizowania szkoleń dla osób kierujących 
pracownikami w podziale na branże 
działalności powoduje, że w programie 
szkoleń nie są uwzględnione najistotniejsze 
zagrożenia, natomiast omawiane są ogólne 
zagadnienia bhp. W związku z czym 
kierownicy, mistrzowie i brygadziści, 
odpowiedzialni bezpośrednio za organizację 
pracy, nie mają wiedzy o zagrożeniach 
i zasadach ograniczania ryzyka związanego 

z wykonywaną pracą. Dotyczy to 
w szczególności branż przemysłowych 
i usługowych o największej liczbie zagrożeń 
zawodowych, np. budownictwo, chemia, 
obróbka drewna itp. Brak stosownej wiedzy 
skutkuje tym, że pracownicy nadzoru 
zamiast w sposób właściwy organizować 
pracę i egzekwować bezpieczne jej 
wykonanie, pozostawiają sposób realizacji 
zadań pracownikom.  

Właściwą pomocą dla pracodawcy nie 
jest niestety służba BHP, mimo iż nawet 
mikroprzedsiębiorcy zlecają wykonywanie 
zadań służby podmiotom świadczącym 
usługi w tym zakresie. Ukończenie studiów 
podyplomowych w zakresie BHP stało się 
modne i opłacalne, jednakże uzyskanie 
certyfikatu nie wymagało przygotowania 
praktycznego, w zakresie techniki, 
mechaniki, a nawet praktyki 
w wieloosobowej komórce BHP zakładu 
przemysłowego. Ponadto brak jest kryteriów 
naboru na studia BHP, co powoduje, że na 
rynku pracy usługi w zakresie BHP 
świadczą np. nauczyciele, logistycy, itp.  
W sytuacji, w której służba BHP nie ponosi 
żadnej odpowiedzialności za wykonywane 
usługi, trudno dziwić się przedsiębiorcom, 
że wybierają firmy, kierując się wyłącznie 
jednym kryterium – ceną usług. 
 
 Wyniki czynności kontrolno-nadzorczych 
w zakresie bezpieczeństwa użytkowanych 
maszyn i urządzeń są niezadawalające. 
Mimo prowadzonego od kilku lat programu 
prewencyjnego, w zakładach pracy 
użytkowane są nadal maszyny i urządzenia 
niespełniające minimalnych wymagań 
bezpieczeństwa. W roku 2011 wśród 
kontrolowanych maszyn i urządzeń tylko 
23% spełniało minimalne wymagania 
bezpieczeństwa. W większości wynika to 
z nierzetelnie przeprowadzonych ocen, 
braku specjalistycznej wiedzy osób 
podejmujących się tej oceny, m.in. 
podmiotów świadczących usługi w zakresie 
bhp. Niektórzy przedsiębiorcy zlecają 
ekspertom przeprowadzenie oceny, 
jednakże nie realizują zaleceń wskazanych 
przez tych ekspertów, np. w jednej z firm 
poddano szczegółowej ocenie 100 maszyn, 
wskazano konkretne działania, jakie należy 
podjąć dla ich dostosowania do wymagań 
bezpieczeństwa, a kontrola 
przeprowadzona po kilku miesiącach od 
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zakończenia oceny wykazała, że dokument 
w żaden sposób nie został wykorzystany. 
Pracodawca oświadczył, że barierą nie do 
pokonania była konieczność 
zaangażowania środków finansowych na 
wykonanie zaleceń ekspertów. Jednakże po 
wydaniu przez inspektora pracy decyzji 
nakazowych, znalazł środki na ich 
wykonanie. 

Charakterystyczny nie tylko dla ww. 
przedsiębiorcy jest sposób podejścia do 
obowiązujących przepisów prawa 
i obowiązków pracodawcy. Coraz częściej 
przedsiębiorcy realizują wyłącznie 
decyzje wydane przez organy kontrolne, 
nie podejmują działań samodzielnych dla 
poprawy bezpieczeństwa i warunków 
pracy. Jest to pewnego rodzaju 
minimalizm. Dodatkowo, w przypadku 
wydania innego typu decyzji/zaleceń 
podczas kolejnej kontroli tematycznej 
składają skargi wskazując, że uprzednio 
organ nie podejmował tego problemu. 
Prowadzone coraz szerzej działania 
prewencyjne i promocyjne przez 
Państwową Inspekcję Pracy w niektórych 
przypadkach powodują, że przedsiębiorcy 
zamiast korzystać z możliwości wsparcia, 
oczekują gotowych rozwiązań, z jak 
najmniejszymi nakładami finansowymi. 
Z drugiej strony należy przyznać rację 
pracodawcom, że w materiałach 
informacyjno-promocyjnych PIP powinno 
znaleźć się więcej przykładów „dobrych 
praktyk” oraz narzędzi umożliwiających 
prostą realizację celu, np. w zakresie 
szacowania ryzyka. 

Naruszenia przepisów prawa 
występujące w zakładach pracy, 
szczególnie brak eliminacji zagrożeń 
wypadkowych, nielegalne zatrudnianie 
i niewypłacenie należnych wynagrodzeń 
i świadczeń motywują organy Państwowej 
Inspekcji Pracy do skuteczniejszego 
nadzoru. Podobnie, jak w latach 
poprzednich priorytetem w roku 2012 
powinny być systematyczne i konsekwentne 
kontrole w budownictwie oraz kontrole 
w pasie nadmorskim przedsiębiorców 
powierzających pracę w okresie letnim.  

Niezbędne są także działania 
prewencyjne, jednakże formuły 
prowadzenia tych działań powinny zostać 
zmodyfikowane, w kierunku przedstawiania 
„dobrych praktyk” i narzędzi do osiągania 

poprawy bezpieczeństwa. 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. 
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Załącznik nr 1 
 

Podstawowe dane statystyczne z działalności  
Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie w 2011 r. 

 
Informacje ogólne 

 

Lp. Wyszczególnienie Liczba 

1. Skontrolowane zakłady 3403 

2. Liczba pracujących w skontrolowanych zakładach 149829 

3. Liczba kontroli wykonanych 4047 

4. Liczba decyzji wydanych ogółem, w tym: 13913 

- płacowych 194 

- bhp, w tym: 13719 

 ujętych w nakazach na piśmie 9983 

 wpisanych do dziennika budowy 62 

 ustnych 3668 

5. Liczba decyzji zakazu prac 6 

6. Liczba decyzji wstrzymania pracy 402 

7. Liczba pracowników wstrzymania prac 1089 

8. Liczba decyzji wstrzymania eksploatacji maszyn 348 

9. Liczba pracowników wstrzymania eksploatacji maszyn 1171 

10. Liczba decyzji skierowania pracowników do innych prac 206 

11. Liczba pracowników skierowanych do innych prac 441 

12. Liczba wystąpień 2646 

13. Liczba wniosków w wystąpieniach 14835 

14. Liczba wniosków do sądu 161 

15. Liczba wykroczeń we wnioskach do sądu 626 

16. Liczba mandatów 676 

17. Liczba wykroczeń w mandatach 2135 

18. Kwota grzywny ogółem, w złotych 790300 

19. Liczba środków wychowawczych 852 

20. Liczba wykroczeń objętych środkami wychowawczymi 1959 

21. Liczba zawiadomień prokuratury 70 

22. Liczba sprzeciwów z art. 56 prawa budowlanego 24 

23. Liczba orzeczeń o dopuszczeniu statków do eksploatacji 10 

24. Liczba upomnień 121 
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