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Szanowni Państwo,

Sprawozdanie z działalności Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie w 2021
roku zawiera informacje i dane o wszystkich działaniach kontrolno-nadzorczych oraz
prewencyjnych, edukacyjnych i informacyjnych realizowanych przez pracowników
Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie w roku 2021.

Rok 2021 był kolejnym rokiem wyzwań, z którymi zmierzyć się musieli wszyscy
uczestnicy rynku pracy. Obawy o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich, a także lęk przed
utratą pracy lub pogorszeniem jej warunków stały się smutnym znakiem szczególnym czasu
pandemii. Ryzyko zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 wymusiło na wszystkich nowe
podejście do wykonywania pracy, w tym świadczenie jej w bezprecedensowym dotychczas
wymiarze w formie zdalnej.

Z dużą satysfakcją informuję, że wszystkie cele strategii Okręgowego Inspektoratu
Pracy w Szczecinie zostały w 2021 r. zrealizowane. Wzmożony nadzór nad podmiotami
prowadzącymi działalność w zakresie inwestycji o znaczeniu strategicznym dla państwa
i regionu przyniósł wymierne i znaczące efekty, w tym w zakresie poprawy bezpieczeństwa
pracy oraz prewencji wypadkowej. W zakresie prewencyjno-promocyjnym koncentrowaliśmy
się na dotarciu z profesjonalną wiedzą z zakresu prawa pracy i przepisów bhp do szerokiej
grupy odbiorców działających na rynku pracy oraz krzewieniu kultury bezpieczeństwa. Dobra
współpraca z partnerami społecznymi, środowiskiem akademickim i mediami, polegająca
przede wszystkim na bieżącej wymianie informacji, merytorycznym wsparciu, dedykowanych
im szkoleniach oraz pozyskiwaniu podmiotów do programów i konkursów organizowanych
przez PIP, również przyniosła spodziewane efekty. Na szczególną uwagę w tym zakresie
zasługuje Porozumienie o współpracy zawarte z Wydziałem Prawa i Administracji
Uniwersytetu Szczecińskiego.

W 2021 r. inspektorzy pracy przeprowadzili 2448 kontroli, w trakcie których
sprawdzali przestrzeganie przez pracodawców i przedsiębiorców przepisów prawa pracy,
w tym bezpieczeństwa i higieny pracy. Podkreślić należy, że w dużej mierze były to kontrole
związane z badaniem skarg, które dotyczyły przede wszystkim nieprawidłowości w zakresie
wypłacania wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy. Ze względu na okoliczności
niezwykłą rangę miało poradnictwo prawne i działania informacyjne. Staraliśmy się w tym
trudnym dla wszystkich okresie służyć rzetelną informacją i profesjonalnymi poradami
prawnymi, docierając do jak najszerszego kręgu odbiorców.

Dziękuję pracownikom Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie za ich
zaangażowanie w realizację zadań i wysoki stopień społecznej wrażliwości. Dziękuję
partnerom społecznym: organizacjom związkowym i organizacjom zrzeszającym
pracodawców, w tym rzemieślników, a także instytucjom, urzędom i innym podmiotom, które
współpracowały z nami przy realizacji naszych zadań. Dziękuję również tym wszystkim
pracodawcom i przedsiębiorcom, którzy prowadzą swoją działalność przestrzegając zasad
i przepisów prawa pracy. Dzięki wspólnej i odpowiedzialnej pracy udało nam się w tym
trudnym okresie podejmować działania, pozwalające łagodzić skutki pandemii oraz chronić
życie i zdrowie wszystkich uczestników rynku pracy. Mamy nadzieję, że w 2022 roku
zakończy się pandemia koronawirusa i praca będzie mogła się odbywać w normalnych,
godnych i bezpiecznych warunkach.

Okręgowy Inspektor Pracy

Konrad Pachciarek





MISJA
PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY

„Misją Urzędu jest skuteczne egzekwowanie przepisów prawa pracy, w tym
bezpieczeństwa i higieny pracy, poprzez efektywne i ukierunkowane kontrole
oraz działania prewencyjne, zmierzające do zwiększenia poszanowania prawa
pracy i eliminowania zagrożeń wypadkowych.”
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Państwowa Inspekcja Pracy jest organem powołanym do sprawowania 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 w zakresie określonym w ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej
Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 786, z późn. zm.).
Państwowa Inspekcja Pracy podlega Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej. Nadzór nad
Państwową Inspekcją Pracy sprawuje Rada Ochrony Pracy, powoływana przez Marszałka
Sejmu RP. Strukturę organizacyjną Państwowej Inspekcji Pracy tworzą Główny Inspektorat
Pracy i 16 okręgowych inspektoratów pracy oraz Ośrodek Szkolenia we Wrocławiu.
Kontroli Państwowej Inspekcji Pracy podlegają:
- pracodawcy, a w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz kontroli legalności

zatrudnienia także niebędący pracodawcami przedsiębiorcy i inne jednostki
organizacyjne, na rzecz których jest świadczona praca przez osoby fizyczne, w tym przez
osoby wykonujące na własny rachunek działalność gospodarczą, bez względu na
podstawę świadczenia tej pracy;

- podmioty świadczące usługi pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego, poradnictwa
zawodowego oraz pracy tymczasowej;

- agencje pośrednictwa pracy;
- pracodawcy delegujący pracowników na terytorium RP;
- przedsiębiorcy, albo inne jednostki organizacyjne, na rzecz których w ramach

prowadzonej przez te podmioty działalności jest wykonywane zlecenie lub są świadczone
usługi przez przyjmującego zlecenie lub świadczącego usługi, w zakresie wypłacania
takim osobom wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki
godzinowej.

Do zadań Państwowej Inspekcji Pracy należy:
- nadzór i kontrola przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności przepisów

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

- kontrola legalności zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, wykonywania działalności oraz
kontrola przestrzegania obowiązku: informowania powiatowych urzędów pracy przez
bezrobotnych o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności; opłacania
składek na Fundusz Pracy, dokonania wpisu do rejestru agencji zatrudnienia, której
prowadzenie jest uzależnione od uzyskania wpisu do tego rejestru i prowadzenia agencji
zatrudnienia zgodnie z warunkami określonymi w odrębnych przepisach;

- kontrola prowadzenia działalności przez podmioty, kierujące osoby w celu nabywania
umiejętności praktycznych, w tym odbywania praktyk absolwenckich, praktyk lub stażu
zawodowego, niebędących zatrudnieniem lub inną pracą zarobkową, zgodnie
z warunkami określonymi w odrębnych przepisach;

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

- kontrola spełniania przez wyroby przeznaczone do stosowania u pracodawców wymagań
lub kontrola w zakresie stwarzania przez wyroby zagrożenia, w rozumieniu przepisów
o ocenie zgodności oraz prowadzenie postępowań w sprawie takich wyrobów, a także
kontrola wyrobów wprowadzonych do obrotu lub oddanych do użytku pod względem
spełniania przez nie zasadniczych lub innych wymagań dotyczących bezpieczeństwa
i higieny pracy, określonych w odrębnych przepisach;
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- 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, a także nadzór nad przestrzeganiem warunków stosowania substancji
określonych przez Europejską Agencję Chemikaliów, w zakresie swoich kompetencji;

- podejmowanie działań polegających na zapobieganiu i ograniczaniu zagrożeń
w środowisku pracy, a w szczególności: badanie okoliczności i przyczyn wypadków przy
pracy oraz kontrola stosowania środków zapobiegających tym wypadkom; analizowanie
przyczyn chorób zawodowych oraz kontrola stosowania środków zapobiegających tym
chorobom; inicjowanie prac badawczych w dziedzinie przestrzegania prawa pracy,
a w szczególności bezpieczeństwa i higieny pracy;

- inicjowanie przedsięwzięć w sprawach ochrony pracy w rolnictwie indywidualnym;
- udzielanie porad służących ograniczaniu zagrożeń dla życia i zdrowia pracowników,

a także w zakresie przestrzegania prawa pracy,
- podejmowanie działań prewencyjnych i promocyjnych zmierzających do zapewnienia

przestrzegania prawa pracy;
- współdziałanie z organami ochrony środowiska w zakresie kontroli przestrzegania przez

pracodawców przepisów o przeciwdziałaniu zagrożeniom dla środowiska;
- kontrola przestrzegania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy, o których mowa

w odrębnej ustawie o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych
oraz określonych w zezwoleniach na prowadzenie zakładów inżynierii genetycznej
i zgodach na zamknięte użycie mikroorganizmów genetycznie zmodyfikowanych,
w zakresie określonym w odrębnych przepisach;

- kontrola ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub
o szczególnym charakterze, o której mowa w art. 41 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 19 grudnia
2008 r. o emeryturach pomostowych;

- opiniowanie projektów aktów prawnych z zakresu prawa pracy;
- prawo wnoszenia powództw, a za zgodą osoby zainteresowanej - uczestnictwo

w postępowaniu przed sądem pracy, w sprawach o ustalenie istnienia stosunku pracy;
- wydawanie i cofanie zezwoleń na pracę dzieci;
- wykonywanie zadań określonych w odrębnej ustawie o delegowaniu pracowników

w ramach świadczenia usług;
- udzielanie porad w celu wspierania równego traktowania obywateli państw członkowskich

Unii Europejskiej i państw członkowskich Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu
(EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy korzystają z prawa
do swobodnego przepływu pracowników oraz członków ich rodzin w zakresie: dostępu do
zatrudnienia; warunków zatrudnienia i pracy, w szczególności w odniesieniu do
wynagrodzenia, rozwiązania umowy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz, w przypadku
utraty pracy, powrotu do pracy lub ponownego zatrudnienia; dostępu do przywilejów
socjalnych i podatkowych; zasad członkostwa w związkach zawodowych oraz korzystania
z czynnego i biernego prawa wyborczego do przedstawicielstw pracowniczych, w tym
organów związków zawodowych i rad pracowników; dostępu do szkoleń; dostępu do
zasobów mieszkaniowych; dostępu do kształcenia, nauki zawodu oraz szkolenia
zawodowego dla dzieci pracowników; pomocy udzielanej przez urzędy pracy;

- ściganie wykroczeń przeciwko prawom pracownika określonych w Kodeksie pracy,
w przepisach ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, a także innych
wykroczeń, gdy ustawy tak stanowią oraz udział w postępowaniu w tych sprawach
w charakterze oskarżyciela publicznego;
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- kontrola spełniania obowiązków określonych w prawie energetycznym, w zakresie:
posiadania koncesji, wpisu do rejestru i zgłoszenia do Prezesa URE infrastruktury paliw
ciekłych oraz spełnienia wymogu: prowadzenia sprzedaży, świadczenia usług
magazynowania lub przeładunku, a także przesyłania lub dystrybucji paliw ciekłych;

- kontrola wypłacania wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej
stawki godzinowej, zgodnie z przepisami ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;

- kontrola przestrzegania przepisów ustawy z 10.01.2018 r. o ograniczeniu handlu
w niedziele i święta oraz niektóre inne dni, w zakresie powierzania pracownikowi lub
zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu lub wykonywania czynności związanych
z handlem w placówkach handlowych;

- podejmowanie działań w zakresie prowadzenia badań i pomiarów oraz analizowania
zagrożeń powodowanych przez czynniki szkodliwe i uciążliwe w środowisku pracy;

- wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i przepisach szczególnych.
Do zadań Państwowej Inspekcji Pracy należy ponadto nadzór i kontrola zapewnienia
bezpiecznych i higienicznych warunków pracy:
- 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;

- przez podmioty organizujące pracę wykonywaną przez osoby fizyczne na innej podstawie
niż stosunek pracy, w ramach prac społecznie użytecznych;

- osobom przebywającym w zakładach karnych i zakładach poprawczych, wykonującym
pracę, a także żołnierzom w służbie czynnej, wykonującym powierzone im prace.

- zajęć odbywanych na rzecz pracodawców na ich terenie przez studentów i uczniów
niebędących pracownikami.

Realizacja tych zadań jest możliwa, poprzez nakazanie:
- usunięcia stwierdzonych uchybień w ustalonym terminie w przypadku, gdy naruszenie

dotyczy przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
- wstrzymania prac lub działalności, gdy naruszenie powoduje bezpośrednie zagrożenie

życia lub zdrowia pracowników lub innych osób wykonujących te prace lub prowadzących
działalność, nakazy w tych sprawach podlegają natychmiastowemu wykonaniu;

- skierowania do innych prac pracowników lub innych osób dopuszczonych do pracy wbrew
obowiązującym przepisom przy pracach wzbronionych, szkodliwych lub niebezpiecznych
albo pracowników lub innych osób dopuszczonych do pracy przy pracach
niebezpiecznych, jeżeli pracownicy ci lub osoby nie posiadają odpowiednich kwalifikacji,
nakazy w tych sprawach podlegają natychmiastowemu wykonaniu;

- wstrzymania eksploatacji maszyn i urządzeń w sytuacji, gdy ich eksploatacja powoduje
bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, nakazy w tych sprawach podlegają
natychmiastowemu wykonaniu;

- zakazania wykonywania pracy lub prowadzenia działalności w miejscach, w których stan
warunków pracy stanowi bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, nakazy
w tych sprawach podlegają natychmiastowemu wykonaniu;

- zaprzestania prowadzenia działalności, bądź działalności określonego rodzaju
w przypadku stwierdzenia, że stan bezpieczeństwa i higieny pracy 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;

- ustalenia, w określonym terminie, okoliczności i przyczyn wypadku;
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- wykonania badań i pomiarów czynników szkodliwych i uciążliwych w środowisku pracy
w przypadku naruszenia trybu, metod, rodzaju lub częstotliwości wykonania tych badań
i pomiarów lub konieczności stwierdzenia wykonywania pracy w szczególnych warunkach;

- wypłacenia przez pracodawcę należnego wynagrodzenia za pracę, a także innego
świadczenia przysługującego pracownikowi, nakazy w tych sprawach podlegają
natychmiastowemu wykonaniu;

- umieszczenia pracownika w ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych
warunkach lub o szczególnym charakterze;

Ponadto organy Państwowej Inspekcji Pracy są uprawnione do skierowania wystąpienia lub
wydania polecenia:
- w sprawie wypłacenia wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej

stawki godzinowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę;

- w sprawie usunięcia innych stwierdzonych naruszeń, a także wyciągnięcia konsekwencji
w stosunku do osób winnych.

Realizację zadań wspiera, min. nieodpłatny dostęp do danych zgromadzonych:
- w Centralnym Rejestrze Podmiotów - Krajowej Ewidencji Podatników;
- w rejestrze podatników VAT;
- w rejestrze podmiotów (REGON) prowadzonym przez Prezesa Głównego Urzędu

Statystycznego;
- przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na koncie ubezpieczonego i koncie płatnika

składek, a także danych o wypadkach przy pracy;
- w systemie RCI PESEL;
- w rejestrze bezrobotnych;
- w Krajowym Rejestrze Sądowym;
- w Krajowym Rejestrze Karnym.

Państwowa Inspekcja Pracy ma prawo występować do organów administracji
publicznej, w tym naczelników urzędów skarbowych i dyrektorów izb administracji skarbowej,
a także Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz innych właściwych podmiotów z wnioskiem
o udzielenie informacji niezbędnych do udzielenia porad, w celu wspierania równego
traktowania obywateli państw członkowskich UE i EFTA.

W razie uzasadnionej potrzeby oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa
kontrolującym, organy Policji są obowiązane, na wniosek inspektora pracy, do udzielenia
stosownej pomocy.

Państwowa Inspekcja Pracy przy realizacji zadań współdziała ze związkami
zawodowymi, organizacjami pracodawców, organami samorządu załogi, radami
pracowników, społeczną inspekcją pracy, publicznymi służbami zatrudnienia w rozumieniu
przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Pełnomocnikiem Rządu do
Spraw Równego Traktowania oraz z organami administracji państwowej, w szczególności
z organami nadzoru i kontroli nad warunkami pracy oraz naczelnikami urzędów skarbowych,
a także z Policją, Strażą Graniczną, Służbą Celną, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
i organami samorządu terytorialnego.
Państwowa Inspekcja Pracy może, na wniosek związków zawodowych, prowadzić szkolenie
i instruktaż oraz udzielać pomocy w szkoleniu społecznych inspektorów pracy, a także
podejmować działania na rzecz doskonalenia i zwiększenia skuteczności działania
społecznej inspekcji pracy.

Okręgowy Inspektorat Pracy z siedzibą w Szczecinie wraz z Oddziałem w Koszalinie
obejmują swoją działalnością obszar województwa zachodniopomorskiego. Okręgowy
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Inspektor Pracy kieruje działalnością Okręgowego Inspektoratu Pracy oraz nadzoruje
i koordynuje pracę działających na terenie jego właściwości inspektorów pracy. Zadania
swoje wykonuje przy pomocy zastępcy.

Podstawowe dane statystyczne dotyczące działalności Okręgowego Inspektoratu
Pracy w Szczecinie w roku 2021 zawarto w załączniku nr 1.
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W 2021 roku inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie
przeprowadzili w 2 133 podmiotach gospodarczych łącznie 2 448 kontroli, w których pracę
świadczyło 134 660 osób. W porównaniu z rokiem 2020 przeprowadzono o 141 kontroli
więcej. Kontrolami objęto 110 249 osób zatrudnionych w ramach stosunku pracy, 18 500
osób świadczących pracę w oparciu o umowy cywilnoprawne a także 12 241 cudzoziemców.

W wyniku przeprowadzonych w 2021 roku kontroli wydano łącznie 6 127 decyzji
nakazowych, w tym 192 decyzje zobowiązujące do wypłaty wynagrodzeń lub innych
świadczeń ze stosunku pracy oraz 3 928 decyzji pisemnych i 2 007 decyzji ustnych.
W przypadkach bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia oraz w związku ze
stwierdzeniem wykonywania prac szkodliwych i niebezpiecznych lub wzbronionych wydano
154 decyzje wstrzymania prac, 51 decyzji skierowania pracowników do innych prac, 13
decyzji zakazujących wykonywania prac oraz 294 decyzji wstrzymania eksploatacji maszyn
i urządzeń. W roku 2021 inspektorzy pracy wydali 192 decyzje nakazujące wypłatę
należności ze stosunku pracy na kwotę 1 781 481 zł. Pracodawcy zrealizowali 81 decyzji
płatniczych wypłacając uprawnionym pracownikom należności na kwotę 454 199 zł.

W trakcie prowadzonych czynności kontrolnych inspektorzy pracy ponadto skierowali
do pracodawców 398 poleceń, w tym dotyczących m.in. wypłacenia wynagrodzeń i innych
świadczeń ze stosunku pracy na kwotę 1 288 315 zł.

W związku ze stwierdzeniem w toku kontroli innych naruszeń niż wymienione w art.
11 pkt 1 - 8 ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, kierowane były wystąpienia o usunięcie
stwierdzonych nieprawidłowości. W 2021 roku inspektorzy pracy skierowali 1 769 wystąpień
zawierających 8 466 wniosków i zaleceń. Ustalono, że zobowiązani zrealizowali łącznie
6 012 zaleceń ujętych w wystąpieniach.
W wyniku kontroli przestrzegania przepisów o czasie pracy kierowców wydano 30 decyzji
administracyjnych o nałożeniu kar pieniężnych na łączną kwotę 95 610 zł.

Niewykonanie przez pracodawców decyzji z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
oraz wypłaty należnego wynagrodzenia za pracę, a także innego świadczenia
przysługującego pracownikowi, nakładanych w drodze decyzji organów Państwowej
Inspekcji Pracy spowodowało skierowanie 52 upomnień z pouczeniem, że w przypadku
niewykonania obowiązków ujętych w upomnieniu zostanie wszczęte postępowanie
egzekucyjne. W 2021 r., z uwagi na dalsze uchylanie się od wykonania decyzji
administracyjnych, wszczęto 12 postępowań egzekucyjnych, przewidzianych dla egzekucji
obowiązków o charakterze niepieniężnym i wystawiono 12 tytułów wykonawczych. W 2021 r.
nałożonych zostało 12 grzywien w celu przymuszenia, w łącznej kwocie 41 500 zł. Do
naczelników urzędów skarbowych przekazano 8 tytułów wykonawczych w celu wszczęcia
egzekucji należności pieniężnych dotyczących grzywien w celu przymuszenia w łącznej
kwocie 19 500 zł.

W 2021 r. pracodawcy wnieśli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Szczecinie 2 skargi na decyzje Okręgowego Inspektora Pracy. Z ogólnej liczby
wniesionych skarg WSA uwzględnił 1 skargę a 1 skarga nie została rozpatrzona. W 2021 r.
WSA w Szczecinie oddalił 2 skargi wniesione przez pracodawców w latach ubiegłych.
Z ogółu rozpoznanych skarg Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę
pracodawcy na decyzję Okręgowego Inspektora Pracy w przedmiocie nałożenia kary
pieniężnej w transporcie drogowym – naruszenia czasu pracy kierowców. Oddalona została
również skarga na decyzję Okręgowego Inspektora Pracy, która zobowiązywała pracodawcę
do natychmiastowego wypłacenia pracownikowi należnych świadczeń ze stosunku pracy. Od
wyroku, którym uwzględniono skargę pracodawcy Okręgowy Inspektor Pracy wniósł skargę
kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Sprawa dotyczyła
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umieszczenia pracownika w ewidencji pracowników wykonujących pracę w szczególnych
warunkach lub o szczególnym charakterze. W okresie sprawozdawczym pracodawcy nie
wnosili skarg kasacyjnych do NSA. W 2021 r. NSA nie rozpoznał skarg kasacyjnych
wniesionych przez pracodawców w ubiegłych latach.

Do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie w 2021 r. wpłynęło 2 411 skarg.
Badając zagadnienia zgłoszone w skargach przeprowadzono 1 586 kontroli. Najwięcej skarg
zgłosili pracownicy - 795 oraz byli pracownicy - 601. Na stałym, dość wysokim poziomie
odnotowano wpływ skarg anonimowych - 380. W 2021 roku 220 skarg zgłosili cudzoziemcy
a 33 skargi wniosły organizacje związkowe. Ze wszystkich rozpatrzonych skarg, patrząc na
zgłaszane przedmioty skarg, 1 063 uznano za w pełni zasadne a 975 uznano za
bezzasadne. Ważną grupą skarg, z punktu widzenia roli jaką spełniają te organizacje
w zakładzie pracy, były wnioski o przeprowadzenie kontroli złożone przez związki
zawodowe. W 2021 roku do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie wpłynęły 33
skargi złożone przez organizacje związkowe. NSZZ „Solidarność” złożyła 8 skarg,
a pozostałe skargi zostały zgłoszone przez inne organizacje związkowe.

W roku 2021 do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie zgłoszono 284
zdarzenia wypadkowe, które zaistniały w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r., w tym:
57 wypadków śmiertelnych, 46 ciężkich, 16 zbiorowych, 1 wydarzenie potencjalnie
wypadkowe. Zgłoszono o 58 wypadków więcej niż w roku 2020. W zgłoszonych w roku 2021
wypadkach przy pracy poszkodowanych zostało 309 osób, w tym 57 osób poniosło śmierć,
46 osób doznało obrażeń zakwalifikowanych wstępnie jako ciężkie, 206 osób doznało
lżejszych obrażeń ciała. Okręgowy Inspektor Pracy w Szczecinie podjął decyzję o badaniu
zgłoszonych wypadków, w tym: 21 śmiertelnych, 38 ciężkich, 4 lekkich i 12 zbiorowych.

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

4
4
9
15
18
20
25

75
75

117
124
145
150
150
152

187
273

694
1323

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

Organizacja bezpiecznej pracy

Urządzenia i instalacje energetyczne

Transport

Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem

Ochrona pracy młodocianych

Zbiorowe prawo pracy

Maszyny i urządzenia techniczne

Wypadki przy pracy

Urlopy pracownicze

Stanowiska, procesy pracy i procesy technologiczne

Mobbing i dyskryminacja

Inne zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy

Środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze

Przygotowanie do pracy

Obiekty i pomieszczenia pracy

Czas pracy

Legalność zatrudnienia i innej pracy zarobkowej

Stosunek pracy

Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OIP SZCZECIN W 2021 r.

- 15 -

W 2021 r., w ramach realizacji tematu, w Okręgowym Inspektoracie Pracy
w Szczecinie przeprowadzono łącznie 21 kontroli w ramach nadzoru rynku w 21 podmiotach.
Kontrolami objęto w szczególności: maszyny rolnicze (5 maszyn), środki ochrony
indywidualnej dróg oddechowych (10 wyrobów) oraz różnego rodzaju maszyny i sprzęt
elektryczny. W sumie w ramach przeprowadzonych kontroli sprawdzone zostały 22 wyroby
w tym: 11 maszyn, 10 środków ochrony indywidualnej oraz 1 sprzęt elektryczny.

Od szeregu lat Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie bada poprawność
zawierania umów cywilnoprawnych i od wielu lat obserwuje się tendencję do zawierania
umów cywilnoprawnych zamiast umów o pracę. W czasie kontroli prowadzonych w 2021 r.
inspektorzy pracy zakwestionowali 53 przypadki zawierania umów cywilnoprawnych
w warunkach wskazujących na istnienie stosunku pracy. W związku z powyższym
kontrolujący skierowali 24 wnioski w wystąpieniach do 24 pracodawców. W wyniku
powyższego przekształcono 19 umów zlecenia na umowy o pracę. Dodatkowo wniesiono
2 powództwa o ustalenie istnienia stosunku pracy.

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2021 r. inspektorzy pracy Okręgowego
Inspektoratu Pracy w Szczecinie podczas 1 102 kontroli sprawdzili stosowanie przez
podmioty kontrolne rozwiązań prawnych przewidzianych przepisami ustawy z dnia 2 marca
2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych. Kontrole miały na celu m.in. sprawdzenie poprawności stosowania zagadnień
związanych z obniżeniem wymiaru czasu pracy pracowników lub objęcia pracowników
przestojem ekonomicznym, zmodyfikowanych zasad udzielania zaległych urlopów, jak
również wypłacaniem pracownikom odpraw, odszkodowań w ograniczonej wysokości.
Inspektorzy pracy sprawdzili również wypełnienie obowiązku utrzymania przez pracodawców
w zatrudnieniu pracowników objętych dofinansowaniem do wynagrodzeń zarówno
z Powiatowego Urzędu Pracy, jak i Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Kontroli poddano 188
podmiotów korzystających z dofinansowania z Powiatowych Urzędów Pracy oraz 69
podmiotów korzystających z dofinansowań z Wojewódzkich Urzędów Pracy. Wprowadzone
przepisy umożliwiły również 1 153 pracownikom, poddanym obowiązkowej kwarantannie, jak
również 581 pracownikom poddanym obowiązkowej izolacji w warunkach domowych na
wykonywanie, za zgodą pracodawcy, w trybie pracy zdalnej, pracy określonej w umowie
i otrzymywanie z tego tytułu wynagrodzenia.

Okręgowy Inspektor Pracy w Szczecinie opiniował również wnioski w sprawie zgody
na zastosowanie oświetlenia wyłącznie elektrycznego w pomieszczeniach stałej pracy oraz
na zlokalizowanie pomieszczeń stałej pracy poniżej poziomu terenu. Złożono łącznie 33
wnioski, w tym 13 dotyczących oświetlenia oraz 20 dotyczących usytuowania pomieszczeń
poniżej terenu. Wydano 18 opinii pozytywnych i 4 opinie negatywne. Wydano także 15
postanowień stwierdzających brak przesłanek do rozpatrywania wniosków.

Inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie, w okresie od
1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. ujawnili 1 955 wykroczeń, w tym: 987 wykroczeń objęto
mandatami, 131 wykroczeń ujęto we wnioskach do sądów a 837 wskazano
w zastosowanych środkach wychowawczych. Wszczęto łącznie 925 postępowań
w sprawach o wykroczenia przeciwko prawom pracownika. W związku z powyższym podjęto
decyzje o:

- sporządzeniu 39 wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia przeciwko prawom
pracownika;

- nałożeniu 436 mandatów karnych na kwotę 514 850 zł;
- zastosowaniu 450 środków wychowawczych.
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Sądy karne wydały 17 wyroków nakazowych nakładających grzywnę w łącznej kwocie
29 800 zł oraz wydały 3 wyroki w postępowaniu zwykłym, opiewające na łączną kwotę
grzywien w wysokości 3 500 zł. W jedynym przypadku zdecydowano o uniewinnieniu
sprawcy wykroczeń. W 2021 r. rozstrzygnięto także sprawy z roku 2020. Wydano 5 wyroków
na łączną kwotę 11 500 zł.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. inspektorzy pracy działający w ramach
właściwości terytorialnej Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie skierowali do
prokuratury 43 zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. W wyniku złożonych
pism, prokuratura wszczęła 19 postępowań. W 1 przypadku umorzono wszczęte wcześniej
postępowanie. Prokuratura skierowała 4 akty oskarżenia do sądów. Przekazano, w ramach
współpracy z organami ścigania oraz sądami 40 dokumentacji kontrolnych.

Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie w 2021 r. poza działaniami kontrolno -
nadzorczymi prowadził także działania prewencyjne, którymi objęto 2 397 osób
uczestniczących w 101 szkoleniach. We wszystkich działaniach Okręgowego Inspektoratu
Pracy w Szczecinie, w tym działaniach promocyjno - prewencyjnych wzięło udział łącznie
3 345 osób.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku w Okręgowym Inspektoracie Pracy
w Szczecinie udzielono łącznie 8 330 porad osobistych, telefonicznych i pisemnych.
Oznacza to wzrost zainteresowania tą formą pomocy o  340  % w stosunku do danych
z poprzedniego roku. Prawie 93,5% porad stanowiły porady „ustne” - bezpośrednie lub
telefoniczne, porady pisemne udzielone w formie pisemnej lub elektronicznej (w liczbie 499
porad) stanowiły zaledwie 6,5% porad. W powyższym okresie o poradę zwróciło się 3 552
pracowników (w tym 144 pracowników z orzeczoną niepełnosprawnością), 1 190 byłych
pracowników, 1 530 osób reprezentujących pracodawcę, 245 cudzoziemców, 66
pracowników służby bhp, 15 społecznych inspektorów pracy i 39 osób reprezentujących
związki zawodowe. Ponadto o poradę zwróciło się 1105 osób nie związanych z żadną z ww.
grup (przy czym należy zaznaczyć, że w większości były to osoby wykonujące powierzoną
pracę na podstawie umów cywilnoprawnych). W liczbie wszystkich udzielonych w 2021 r.
porad, zawiera się 7 548 porad z zakresu prawnej ochrony pracy (91% ogółu) oraz 782
porady z zakresu bhp i pokrewnych (9%). W omawianym okresie udzielono łącznie 219
porad których tematem był koronawirus.

Wykres 2. Tematyka porad prawnych.
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W 2021 roku do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie wpłynęły łącznie
43 wnioski o rejestrację z zakresu zakładowych układów zbiorowych pracy, w tym: 35
wniosków o rejestrację protokołów dodatkowych, 2 wnioski o wpis informacji o zawieszeniu
stosowania części układu, 3 wnioski o wpis informacji o wypowiedzeniu układu, 1 wniosek
o wpis informacji o rozwiązaniu układu na mocy porozumienia stron, 1 wniosek o wpis
informacji o rozwiązaniu/ likwidacji organizacji związkowej, 1 wniosek o wpis informacji
o zmianie siedziby podmiotu, który zawarł układ.
Do rejestru zakładowych układów zbiorowych pracy w 2021 r. wpisano ogółem:

- zakładowy układ zbiorowy pracy w ramach rozpatrzenia wniosku, który wpłynął
w 2020 r.;

- 38 protokołów dodatkowych (w tym 3 z 2020 r.);
- 8 informacji, określonych w § 9 ust. 1 rozporządzenia z dnia 4 kwietnia 2001 r.

w sprawie trybu postępowania w sprawie rejestracji układów zbiorowych pracy,
prowadzenia rejestru układów i akt rejestrowych oraz wzorów klauzul rejestracyjnych
i kart rejestrowych;
Do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie w okresie 1 stycznia do 31 grudnia

2021 roku wpłynęły 32 zgłoszenia dotyczące sporów zbiorowych. Zgłoszenia sporów
zbiorowych miały miejsce na skutek przedstawienia 32 pracodawcom przez związki
zawodowe 184 żądań. Żadne z żądań zgłoszonych pracodawcom przez organizacje
związkowe nie było objęte zakresem działania PIP i większość z nich dotyczyła roszczeń
finansowych (żądania wzrostu płac) ale także m.in. wypłaty jednorazowego świadczenia
w związku ze zwiększeniem obowiązków wynikających z walką z wirusem SARS-CoV-2,
utrzymania Pracowniczego Programu Emerytalnego na dotychczasowych zasadach,
zawarcia porozumienia w sprawie przedłużenia obowiązywania dotychczasowego
zakładowego układu zbiorowego pracy czy też ustalenia dodatku za pracę w soboty. Biorąc
pod uwagę powyższe, organy Państwowej Inspekcji Pracy nie podejmowały w tym
przedmiocie czynności kontrolnych. Jednocześnie, w 2021 r. Okręgowy Inspektorat Pracy
w Szczecinie został powiadomiony o zakończeniu 1 sporu zbiorowego z 2020 r.

W 2021 roku do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie wpłynęło 7 wniosków
o wydanie zezwolenia na wykonywanie pracy lub innych zajęć zarobkowych przez dziecko,
które nie ukończyło 16 roku życia. Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie.

Inspektorzy pracy przeprowadzili 16 kontroli na 16 statkach żeglugi śródlądowej.
W wyniku kontroli wydano 17 orzeczeń w sprawie dopuszczenia statku do eksploatacji pod
względem bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym 3 orzeczenia negatywne. W jednym
przypadku armator po usunięciu nieprawidłowości powodujących niedopuszczenie jednostek
do eksploatacji, powtórnie wystąpił o przeprowadzenie kontroli.

W 2021 roku nie kierowano do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wniosków
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.

W ubiegłym roku Okręgowy Inspektor Pracy w Szczecinie nie podejmował decyzji
dotyczących zaprzestania działalności określonego rodzaju.

W zakresie współpracy krajowej realizowanej przez Okręgowy Inspektorat Pracy
w Szczecinie podjęto działania polegające na udziale inspektorów pracy Okręgowego
Inspektoratu Pracy w Szczecinie w spotkaniach m.in. z:

- przedstawicielami Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w sprawie
wydawania odstępstw w zakresie oświetlenia oraz zagłębienia stałych stanowisk
pracy,
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- Komendantem Straży Granicznej dotyczącym współpracy z OIP w zakresie nadzoru
nad legalnością pracy cudzoziemców zwłaszcza pracujących przy budowie
Polimerów w Policach,

- Zastępcą Dyrektora PUP w Szczecinie oraz Kierownikiem Działu Centrum Aktywizacji
Zawodowej w sprawie ustalenia zasad współpracy odnośnie kontroli przedsiębiorców,
którzy otrzymali z PUP dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników
oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne,
w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19,

- Prezesem OSPS BHP O/Szczecin odnośnie współpracy, w tym realizacji kampanii
„Prawa przez cały rok”,

- przedstawicielami Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" Pomorza Zachodniego oraz
Zachodniopomorskiej Rady Wojewódzkiej OPZZ,

- nowym Dyrektorem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w kwestii zasad współpracy,
- władzami Wyższej Szkoły Humanistycznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej

w Szczecinie,
- Dyrektorem Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie,
- przedstawicielem Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Szczecinie, podczas którego

omówiono współpracę przy realizacji wspólnych kontroli dot. spełniania wymogów
bhp i przestrzegania obostrzeń związanych z pandemią,

- Sekretarzem Zarządu Głównego Korporacji Kominiarzy Polskich w kwestii bhp
w pracy kominiarzy,

- dyrektorem Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Szczecinie w zakresie
współpracy,

- Konsulem Honorowym Ukrainy na temat współpracy dotyczącej legalności
zatrudniania cudzoziemców i warunków pracy obywateli Ukrainy.
W 2021 r. zawarto porozumienie między Uniwersytetem Szczecińskim oraz

Wydziałem Prawa i Administracji US a Okręgowym Inspektoratem Pracy w Szczecinie,
którego celem jest współpraca w zakresie szerzenia wiedzy dotyczącej prawa pracy poprzez
realizację projektów naukowo-badawczych, konferencji, paneli eksperckich oraz innych
inicjatyw propagujących ochronę człowieka w środowisku pracy.

Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie w 2021 r. prowadził m.in. szkolenia
w zakresie:

- "Prawa pracy w dobie pandemii" zrealizowane dla związków zawodowych
działających w PGE Górnictwo i Energia Konwencjonalna S.A.,

- dla przedstawicieli MOZ NSZZ „Solidarność” - 80 PGE ZEDO w Nowym Czarnowie
i PGE Energia Ciepła w zakresie Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy i legalności
zatrudnienia,

- członków związków zawodowych z zakresu ochrony stosunku pracy, legalności
zatrudnienia i handlu ludźmi dla przedstawicieli MNSZZ Pracowników Zespołu
Elektrowni Dolna Odra,

- dla Powiatowej Rady Rynku Pracy w Policach dot. legalności zatrudnienia
obcokrajowców,

- czynników chemicznych w zakładzie pracy oraz legalności zatrudnienia, z bhp
w budownictwie dla Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP.

W 2021 r. miało miejsce wyjazdowe posiedzenie Zachodniopomorskiej Rady
ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie, w którym uczestniczył Okręgowy Inspektor
Pracy w Szczecinie oraz inspektorzy pracy specjaliści. Spotkanie połączone było z wizytacją
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budowy: „Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin
w Świnoujściu – Budowa tunelu pod Świną” w Świnoujściu.

W 2021 r. w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Szczecinie nie podejmowano działań
w zakresie współpracy międzynarodowej.
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3.1. BADANIE OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKÓW PRZY PRACY

Celem kontroli było zbadanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy ciężkich,
śmiertelnych i zbiorowych, o których pracodawcy, zgodnie z dyspozycją art. 234 § 2 Kodeksu
Pracy, powinni powiadomić Okręgowego Inspektora Pracy. W ramach kontroli sprawdzano
również pracę zespołów powypadkowych powoływanych przez pracodawców w celu
ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz skuteczność środków
profilaktycznych podejmowanych przez pracodawców w celu wyeliminowania zagrożeń
wypadkowych i ich spójność ze środkami profilaktycznymi wynikającymi z dokonanej przez
pracodawców oceny ryzyka zawodowego.

W roku 2021 do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie zgłoszono 284
zdarzenia wypadkowe, które zaistniały w okresie od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r., w tym: 57
wypadków śmiertelnych, 46 ciężkich, 16 zbiorowych, 1 wydarzenie potencjalnie wypadkowe.
Zgłoszono o 58 wypadków więcej niż w roku 2020. W zgłoszonych w roku 2021 wypadkach
przy pracy poszkodowanych zostało 309 osób, w tym 57 osób poniosło śmierć, 46 osób
doznało obrażeń zakwalifikowanych wstępnie jako ciężkie, 206 osób doznało lżejszych
obrażeń ciała.

Wykres 3. Liczba wypadków i poszkodowanych zgłoszonych do OIP w Szczecinie w latach
2019-2021 (wypadki zaistniałe w danym roku kalendarzowym od 01.01.
do 31.12.).

W roku 2021 w stosunku do roku 2020 nastąpił wzrost liczby zgłoszonych wypadków
śmiertelnych. Wiąże się to z większą liczbą zgłoszonych tzw. nagłych przypadków
medycznych (zawały, udary itp.). W roku 2021 zgłoszono 31 nagłych wypadków
medycznych, w wyniku których śmierć poniosło 31 osób, w tym 2 osoby w trakcie pracy
zdalnej. W roku 2020 zgłoszono 13 tego typu zdarzeń ze skutkiem śmiertelnym.
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W 9 przypadkach zgłoszenia dotyczyły wypadków komunikacyjnych, w tym 5 zbiorowych.
W wyniku zgłoszonych do OIP wypadków komunikacyjnych poszkodowane zostały
22 osoby, w tym 3 osoby poniosły śmierć, a 19 osób doznało lekkich obrażeń ciała.

W 202 przypadkach na 284 zgłoszone wypadki, informacje o zaistniałych wypadkach
pozyskano od Policji (71 %), a w 76 od pracodawców (27 %). W 1 przypadku o zaistniałym
wypadku OIP w Szczecinie powiadomiła Państwowa Straż Pożarna, w 5 przypadkach
informacje o wypadkach pochodziły z innych źródeł.

Wypadki zbadane
Po wstępnym rozpoznaniu Okręgowy Inspektor Pracy w Szczecinie podjął decyzję

o zbadaniu 69 zgłoszonych wypadków, w tym: 12 zbiorowych, 21 śmiertelnych, 38 ciężkich,
4 lekkich. W 2021 roku inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie,
zbadali 78 wypadków przy pracy, w tym 5 zbiorowych, które wydarzyły się, w okresie od
1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. oraz 24 wypadki, które wydarzyły się jeszcze w 2020 roku.
W wypadkach poszkodowanych zostało 59 osób, 13 osób poniosło śmierć, 25 osób doznało
ciężkich obrażeń ciała, a obrażenia 21 osób zostały zakwalifikowane jako lekkie.

W ramach badania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy inspektorzy pracy
w roku 2021 przeprowadzili 77 kontroli. Ponadto przeprowadzili 33 kontrole w podmiotach
związanych z wypadkami przy pracy poprzez udział w wydarzeniach wypadkowych
pracowników i sprzętu tychże podmiotów, których pracownicy nie doznali obrażeń.
W wyniku przeprowadzonych łącznie 110 kontroli wydano:

· 175 decyzji nakazowych, w tym:
- 141 pisemnych;
- 34 ustnych;
- 21 decyzji wstrzymania eksploatacji maszyn;
- 3 decyzje wstrzymania prac;
- 3 decyzje zakazujące wykonywania prac;

· 194 wnioski w wystąpieniach.
 W stosunku do dwóch osób winnych naruszeń przepisów bezpieczeństwa i higieny

pracy, które doprowadziły do wypadków przy pracy skierowano do sądu wnioski o ukaranie.
Ponadto w wyniku kontroli nałożono 53 mandaty karne zawierające 102 wykroczenia, na
łączną kwotę 68 850 zł.

 Ponadto inspektorzy pracy przeprowadzili 105 kontroli w 102 zakładach pracy,
mających na celu ocenę postępowania powypadkowego pracodawców i skuteczności
podejmowanych przez pracodawców środków profilaktycznych. W ramach kontroli analizą
objęto 354 wypadki, w tym 60 nieuznanych za wypadki przy pracy. W 3 przypadkach
stwierdzono, że pracodawcy nie dopełnili obowiązku niezwłocznego powiadomienia
Okręgowego Inspektora Pracy w Szczecinie o zaistniałych wypadkach podlegających
zgłoszeniu. Wydano 43 decyzje nakazowe, w tym 4 decyzje ustalenia okoliczności i przyczyn
wypadków przy pracy oraz 206 wniosków, w tym 8 wniosków o ponowne ustalenie
okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy. W dwóch przypadkach na sprawców
wykroczeń nałożono mandaty karne w łącznej wysokości 2 000 zł.

Osiągnięte efekty
W wyniku realizacji środków prawnych wydanych przez inspektorów pracy, m.in.:

· 1 pracodawca ustalił okoliczności i przyczyny wypadku przy pracy;
· 1 pracodawca na wniosek inspektora pracy ponownie ustalił przyczyny i okoliczności

zaistniałego wypadku przy pracy;
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· 42 pracodawców w odpowiedzi na wystąpienia inspektorów pracy zobowiązało
zespoły powypadkowe do wnikliwego ustalania okoliczności i przyczyn wypadków
przy pracy, w tym:
- 10 pracodawców zobowiązało zespoły powypadkowe do dokonywania oględzin

miejsca wypadku w ramach prowadzonego postępowania powypadkowego;
- 15 pracodawców zobowiązało się do właściwego formułowania i stosowania

środków profilaktycznych eliminujących lub ograniczających zagrożenia
wypadkowe w przyszłości;

· 16 pracodawców zobowiązało się do powoływania do ustalania okoliczności
i przyczyn wypadków przy pracy zespołów powypadkowych w prawidłowym składzie;

· 6 pracodawców zobowiązało zespoły powypadkowe do zapoznawania
poszkodowanych z treścią protokołów powypadkowych przed zatwierdzeniem
protokołów;

· 9 pracodawców zobowiązało się do przestrzegania wynikających z przepisów prawa
procedur związanych z zatwierdzaniem protokołów powypadkowych, w szczególności
zwracania zespołom powypadkowym niezatwierdzonych protokołów w celu
dokonania wyjaśnień i uzupełnień w przypadku wniesienia zastrzeżeń przez
poszkodowanych pracowników;

· 3 pracodawców zobowiązało zespoły powypadkowe do właściwego uzasadniania
zapisów w protokołach powypadkowych pozbawiających poszkodowanych
pracowników prawa do świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego.

Wnioski
Kontrole mające na celu zbadanie okoliczności i przyczyn zgłoszonych wypadków

przy pracy wykazały, że podobnie jak w latach ubiegłych przyczyny wypadków leżały głównie
po stronie czynników ludzkich i organizacyjnych. Do wypadków przy pracy dochodziło
głównie z powodu niewłaściwej organizacji pracy lub nieprawidłowego zachowania się
pracowników przy zbiegu zaniedbań w organizacji pracy. Niewłaściwe zachowanie
pracowników, np. wtargnięcie w strefę zagrożenia, lekceważenie zagrożeń wynikało
z nieświadomości pracowników, co było w głównej mierze efektem nieodpowiedniego
szkolenia pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, braku identyfikacji
zagrożeń w ramach dokonanej przez pracodawców oceny ryzyka zawodowego.

Niewłaściwa organizacja pracy polegała głównie na: braku nadzoru nad
wykonywanymi pracami, braku wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, nieokreśleniu
szczegółowych wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac
szczególnie niebezpiecznych, niewyznaczaniu i nieoznakowaniu stref niebezpiecznych.
W szczególny sposób te zjawiska uwidoczniły się w budownictwie.

Nadal wypadkom przy pracy najczęściej ulegają pracownicy ze stażem pracy do
1 roku, w małych i średnich firmach, niejednokrotnie w przeciągu pierwszych kilku tygodni,
a nawet dni od momentu rozpoczęcia pracy. W ocenie inspektorów pracy, jest to efektem
braku doświadczenia i niewłaściwego szkolenia w dziedzinie bhp na stanowisku pracy przed
dopuszczeniem do pracy.
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4.1. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

4.1.1. BHP przy wykonywaniu robót budowlanych - kontrole szczegółowe

Celem kontroli było sprawdzenie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania prac budowalnych. Kontrole przeprowadzono na budowach
obiektów mieszkalnych, usługowych, handlowych i przemysłowych, a także na budowach
i remontach dróg oraz obiektów inżynieryjnych. Podczas czynności kontrolnych w sposób
szczególny skoncentrowano się na zagadnieniach związanych z bezpieczeństwem pracy na
wysokości w tym z rusztowań, przy wykonywaniu prac ziemnych, przy wykonywaniu prac
remontowych i budowie dróg.

Kontrole prac budowlanych i rozbiórkowych.

Na terenie województwa zachodniopomorskiego przeprowadzono 132 kontrole na 58
budowach.

Wykres 4. Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości przy wykonywaniu robót
kubaturowych.

W obszarze dotyczącym przygotowania do pracy najwięcej nieprawidłowości
dotyczyło powierzania pracy pracownikom bez orzeczeń lekarskich świadczących o braku
przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na zajmowanych stanowiskach (24% kontroli).
Kolejną nieprawidłowością było dopuszczanie pracowników do wykonywania pracy bez
odbycia instruktażu stanowiskowego (17% kontroli). Podczas kontroli odnotowano również
nieprawidłowości w zakresie wyposażania pracowników w środki ochrony indywidualnej
(14% kontroli) oraz w odzież i obuwie robocze (5% kontroli).

W obszarze związanym z organizacją prac naruszenia dotyczyły braku wygrodzenia
stref niebezpiecznych i prowadzenia robót bez instrukcji bezpiecznego ich wykonania (27%
kontroli). Niewłaściwie dokonaną ocenę ryzyka zawodowego lub jej brak stwierdzono
w przypadku 33% przeprowadzonych kontroli. Niekompletne zaplecze higienicznosanitarne
stwierdzono podczas 22% kontroli. Kolejnym naruszeniem są zagrożenia związane
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z brakiem zabezpieczenia otworów w stropach i ścianach (35% kontroli podczas których
problem badano). Natomiast brak zabezpieczenia dojść i przejść do stanowisk pracy na
wysokości ujawniono podczas 45% kontroli, w których problem badano.

W celu usunięcia uchybień inspektorzy pracy wydali 786 decyzji, w tym 338 decyzji
ustnych, 513 decyzji z rygorem natychmiastowej wykonalności, 33 decyzje wstrzymania
prac, 56 decyzji wstrzymania eksploatacji maszyn, 7 decyzji skierowania do innych prac
10 pracowników, 10 decyzji zakazania wykonywania prac. Do pracodawców skierowali 92
wnioski w wystąpieniach.

W wyniku stwierdzonych wykroczeń 37 osób ukarano mandatami karnymi w łącznej
wysokości 47 600 zł, a w stosunku do 20 osób zastosowano środki oddziaływania
wychowawczego.

W 2021 roku inspektorzy pracy w związku z prowadzonymi kontrolami na budowach
skierowali 8 pism do Straży Granicznej informujących o nielegalnym zatrudnieniu
cudzoziemców. Ponadto inspektorzy pracy skierowali 3 pisma do Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych, informujące o nieterminowym zgłoszeniu zleceniobiorców świadczących pracę
na budowie, do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych oraz zawieraniu umów o dzieło
zamiast umów zleceń. Powiadomiono funkcjonariuszy Policji o prowadzeniu działalności
przez przedsiębiorców bez wymaganego przepisami wpisu do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, co stanowi wykroczenie określone w art. 601 § 1
Kodeksu wykroczeń. W jednym przypadku powiadomiono Urząd Dozoru Technicznego
o braku decyzji dopuszczającej do eksploatacji zbiornik o pojemności 5000 dm3 do użytku na
zewnątrz.

fot.
Pracownicy wykonują
prace związanie
z wykuwaniem nadproża
z niekompletnego
i niestabilnego rusztowania
warszawskiego.

Wykonanie 281 decyzji pisemnych, 338 decyzji ustnych oraz 49 wniosków zawartych
w wystąpieniach inspektorów pracy poprawiło w sposób trwały warunki pracy dla 3 432* osób
świadczących pracę na kontrolowanych budowach.

* pracowników liczonych tyle razy, ile razy badany problem ich dotyczył
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Kontrole przy budowie i remontach dróg

Przeprowadzono 14 kontroli na 6 placach budów.

Wykres 5. Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości przy wykonywaniu robót drogowych
i obiektów inżynieryjnych.

W obszarze związanym z przygotowaniem pracowników do pracy najwięcej uchybień
odnotowano w zakresie dopuszczania pracowników do pracy bez odbycia instruktażu
stanowiskowego (21% kontroli). Kolejną nieprawidłowością w tej grupie było niewyposażanie
lub niestosowanie przez pracowników środków ochrony indywidualnej (20% kontroli).
Powyższe najczęściej dotyczyło niestosowania przez pracowników hełmów ochronnych
głowy, a w pojedynczych przypadkach środków ochrony indywidualnych chroniących przed
upadkiem z wysokości. Brak orzeczeń lekarskich o braku przeciwwskazań zdrowotnych do
pracy na zajmowanych stanowiskach stwierdzono w przypadku 14% kontroli.

Obszar związany z organizacją prac zdominowany był przez brak zabezpieczenia
i oznakowania stref i miejsc niebezpiecznych (36% kontroli). Powyższe przejawiało się
brakiem wygrodzenia stref w obrębie pracującego ciężkiego sprzętu budowlanego na
czynnych odcinkach drogowych i ciągach pieszych. Zdarzały się przypadki braku
wygrodzenia stref niebezpiecznych w obrębie prowadzonych na wysokości prac zbrojarsko-
ciesielskich.

Brak wymaganych pomiarów (lub aktualnych) potwierdzających skuteczność
działania ochrony przeciwporażeniowej dla eksploatowanej na terenie budowy instalacji
elektrycznej stwierdzono w przypadku 29% kontroli. Niekompletne zaplecze
higienicznosanitarne wystąpiło podczas 7% kontroli. Niewłaściwie opracowane instrukcje
bezpiecznego wykonywania robót lub całkowity ich brak stwierdzono w przypadku 14% ogółu
kontroli.

W zakresie nieprawidłowości związanych z eksploatacją rusztowań w roku 2021
naruszenia dotyczyły braku balustrad przy pomostach roboczych (20% budów na których
problem badano) oraz braku ich wypełnienia pełnymi pomostami roboczymi (20% budów na
których problem badano).

W celu usunięcia uchybień inspektorzy pracy wydali 45 decyzji, w tym 22 decyzje
ustne, 26 decyzji z rygorem natychmiastowej wykonalności, 4 decyzje wstrzymania prac,
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3 decyzje wstrzymania eksploatacji maszyn i urządzeń. Do pracodawców skierowano
12 wniosków w wystąpieniach.

W wyniku stwierdzonych wykroczeń 2 osoby ukarano mandatami karnymi w łącznej
wysokości 2 000 zł, a w stosunku do 5 osób zastosowano środki oddziaływania
wychowawczego.

fot.
Pracownik wykonujący
prace związane
z układaniem instalacji
sanitarnych w wykopie
o pionowych
niezabezpieczonych przed
osunięciem ścianach.
Dodatkowo pracownik nie
stosuje hełmu ochronnego
głowy i przebywa w strefie
niebezpiecznej naczynia
roboczego koparki.

Wykonanie 21 decyzji pisemnych (91% ogółu wydanych decyzji pisemnych),
22 decyzji ustnych oraz 7 wniosków z wystąpień (58% ogółu wydanych wniosków)
inspektorów pracy poprawiło w sposób trwały warunki pracy dla 363* osób.

4.1.2. Kontrole przestrzegania przepisów bhp podczas usuwania wyrobów
zawierających azbest z obiektów budowlanych i przemysłowych

W 2021 roku przeprowadzono 3 kontrole, którymi objęto 3 różnych przedsiębiorców.
W kontrolowanych podmiotach wykonywało pracę 11 osób, w tym 8 zatrudnionych na
podstawie umowy o pracę, a także 2 przedsiębiorców. Podczas kontroli ustalono, że
wszystkie te osoby wykonywały pracę w narażeniu na włókna azbestu. Wszystkie kontrole
dotyczyły prac polegających na demontażu wyrobów azbestowo-cementowych.

Najczęściej stwierdzane podczas kontroli nieprawidłowości dotyczyły: nieopracowania
lub nieprawidłowego opracowania planu prac (w 3 kontrolach), niewłaściwego wyposażenia
pracujących w środki ochrony indywidualnej/odzież odpowiednią do pracy w narażeniu na pył
azbestu (w 2 kontrolach), braku lub nieterminowego zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia
wykonywania prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest
(w 2 kontrolach), braku lub nieprawidłowo sporządzonej oceny ryzyka zawodowego
(w 2 kontrolach).

W wyniku przeprowadzonych kontroli wydano 13 decyzji nakazowych, w tym
5 decyzji ustnych oraz skierowano 9 wniosków w wystąpieniu. W stosunku do jednej osoby
winnej zaniedbań zastosowano środek wychowawczy za popełnienie 3 wykroczeń.

Dzięki interwencjom inspektorów pracy poprawiono warunki pracy wszystkim osobom

* pracowników liczonych tyle razy, ile razy badany problem ich dotyczył
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wykonującym prace w kontakcie z włóknami azbestu. Zlikwidowano także zagrożenia dla
osób postronnych, które mogłyby znaleźć się w obrębie wykonywanych prac.

W trakcie czynności kontrolnych udzielono 12 porad technicznych, a kontrolowanym
podmiotom przekazano materiały informacyjne i wydawnictwa Państwowej Inspekcji Pracy.

W 2021 roku inspektorzy pracy propagowali wiedzę na temat zagrożeń związanych
z występowaniem włókien azbestu podczas prowadzenia spotkań z partnerami społecznymi,
w związku z udzielanymi poradami, prowadzonymi szkoleniami dla rolników indywidualnych,
wizytacji rolników indywidualnych oraz podczas działań informacyjno-edukacyjnych
w budownictwie „Budowa. Stop Wypadkom”. W związku z prowadzonymi działaniami
wydano 58 egzemplarze publikacji „Niebezpieczny azbest” oraz 3 egzemplarze publikacji
„Uwaga azbest”.

4.1.3. Zagrożenia o charakterze publicznym

Po uzyskaniu zgłoszeń telefonicznych i pisemnych, przeprowadzono 25 kontroli
interwencyjnych w 25 podmiotach, w których pracę wykonywało 134 osoby, w tym 86
pracowników, 36 osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, 8 osób
prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, a także 34 cudzoziemców.

Zgłoszenia dotyczyły sytuacji stwarzających zagrożenie życia i zdrowia zarówno dla
osób wykonujących pracę, jak i dla osób postronnych, na przykład przechodniów,
użytkowników dróg i mieszkańców osiedli, na terenie których wykonywane były różnego typu
prace.

W 24 przypadkach zgłoszenia dotyczyły prowadzonych prac budowlano-
montażowych. W jednym przypadku zgłoszenie dotyczyło prac prowadzonych na terenie
szkolnym związanych z wycinką drzew oraz rozdrabnianiem już ściętych drzew.

W wyniku przeprowadzonych kontroli wydano 19 decyzji pisemnych i 48 decyzji
ustnych. Po stwierdzeniu bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia wydano: 6 decyzji
wstrzymania prac dotyczących 7 pracowników, 10 decyzji wstrzymania eksploatacji maszyn
i urządzeń dotyczących 13 pracowników, 3 decyzje skierowania do wykonywania innych prac
dotyczące 2 osób wykonujących pracę. W związku ze stwierdzonymi wykroczeniami 6 osób
ukarano mandatami karnymi w łącznej wysokości 7 200 zł za popełnienie 12 wykroczeń.
W stosunku do 4 osób zastosowano środki wychowawcze za popełnienie 8 wykroczeń.

Najczęstszymi stwierdzanymi nieprawidłowościami były: brak zabezpieczenia
i oznakowania stref niebezpiecznych, brak zabezpieczenia placu budowy przed dostępem
osób nieupoważnionych, nieprawidłowe wykonanie rusztowań i pomostów roboczych, brak
wyposażenia zatrudnionych osób w środki ochrony indywidualnej lub ich niestosowanie
przez osoby wykonujące pracę podczas wykonywania prac, eksploatacja uszkodzonych lub
nieodpowiednich maszyn i urządzeń, brak zabezpieczenia balustradami stanowisk pracy na
wysokości.

Podjęte działania pokontrolne niewątpliwie przyczyniły się również do poprawy
bezpieczeństwa osób postronnych, które mogły znaleźć się w obrębie prowadzonych prac.
Dotyczyło to szczególnie wykonania decyzji nakazowych w zakresie: wydzielenia
i oznakowania strefy niebezpiecznej, na przykład strefy możliwego upadku przedmiotów
z góry dla prac budowlanych, elewacyjnych i dekarskich; zabezpieczenia balustradami
wykopów i ich oświetlenia w porze nocnej; zapewnienia właściwej eksploatacji urządzeń
i instalacji elektrycznych.
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Wykres 6. Główne nieprawidłowości i zagrożenia publiczne.

4.1.4. Krótkie kontrole w budownictwie

Celem prowadzonych kontroli było podejmowanie przez inspektorów pracy
niezwłocznych działań mających na celu eliminację występujących nieprawidłowości
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy stanowiących bezpośrednie zagrożenie życia
i zdrowia dla osób wykonujących prace budowlane.

Przeprowadzono 75 kontroli, w wyniku których wydano ogółem 247 decyzji
nakazowych dotyczących 627 osób wykonujących prace budowlane. Po stwierdzeniu
bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia osób wykonujących prace budowlane wydano 50
decyzji wstrzymania prac, 8 decyzji skierowania pracowników do innych prac, 37 decyzji
wstrzymania eksploatacji maszyn i urządzeń. W czterech przypadkach wydane zostały
decyzje zakazujące wykonywania prac. Za stwierdzone wykroczenia 38 osób ukarano
mandatami karnymi na łączną kwotę 41 400 zł, a wobec 25 osób zastosowano środki
odziaływania wychowawczego.

Do głównych stwierdzanych nieprawidłowości powodujących bezpośrednie
zagrożenia zdrowia i życia należała niewłaściwa organizacja stanowisk pracy na wysokości
oraz niewłaściwa eksploatacja rusztowań budowlanych. Najwięcej nieprawidłowości
stwierdzano w podmiotach zatrudniających do kilku osób, co wiąże się z niską kulturą pracy
zatrudnianych na budowach osób, często przypadkowych niemających żadnego
doświadczenia związanego z wykonywaniem prac budowlanych, lekceważeniem zagrożeń
związanych z prowadzeniem prac, brakiem nadzoru nad sposobem prowadzenia prac,
a także często tolerowanie przez przedsiębiorców odstępstw od bezpiecznych metod pracy,
względy finansowe – wykonywanie prac przy jak najmniejszych nakładach finansowych
związanych z zapewnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

W większości przypadków efekty w postaci zaprzestania wykonywania prac
w warunkach zagrożenia życia i zdrowia uzyskano natychmiast, gdyż wydawanym w tych
sprawach decyzjom nadawano rygor natychmiastowego wykonania i niezwłocznie po
wydaniu decyzji sprawdzano ich realizację.
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4.1.5. Kontrole prac przy budowie infrastruktury kolejowej

Celem kontroli była ocena stopnia przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robót związanych z utrzymaniem infrastruktury torowej oraz
eliminowanie bądź znaczące ograniczanie zagrożeń wypadkowych przy wykonywaniu robót
torowych.

Kontrole przeprowadzono na 3 odcinkach, na których prowadzone były prace.
Kontroli poddano głównych wykonawców prac oraz podwykonawców obecnych w trakcie
kontroli na budowach. Łącznie przeprowadzono 9 kontroli w 9 podmiotach. Przedmiotem
kontroli były przede wszystkim zagadnienia związane z przygotowaniem oraz prowadzeniem
robót torowych, w tym: organizacja pracy, zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót,
stanowiska i procesy pracy przy pracach związanych z robotami torowymi, kwalifikacje
pracowników.

W czasie czynności kontrolnych wydano 7 nakazów pisemnych zawierających
31 decyzji oraz 4 decyzje ustne, w tym 1 decyzję skierowania osób do innych prac. Do
przedsiębiorców dodatkowo skierowano 5 wystąpień zawierających 13 wniosków.
Za stwierdzone wykroczenia 4 osoby ukarano mandatami karnymi na łączną kwotę 6 000 zł,
a wobec 1 osoby zastosowano środek wychowawczy.

W roku bieżącym stwierdzono zdecydowanie więcej nieprawidłowości niż w 2020
roku. Głównymi przyczynami nieprawidłowości był brak zrozumienia potrzeby przestrzegania
wszystkich przepisów bhp i ich wpływu na bezpieczeństwo. Stwierdzone w trakcie kontroli
nieprawidłowości występowały zarówno na etapie organizacji pracy, jak i samego
wykonawstwa prac. Do podstawowych uchybień zaliczyć należy: brak lub nieprawidłowe
zabezpieczenie i osygnalizowanie miejsca robót w bezpośrednim sąsiedztwie czynnych
torów kolejowych; nieprawidłowości w organizacji stanowisk i procesów pracy (brak instrukcji
w zakresie bezpiecznego wykonywania robót budowlanych), nieprawidłowa organizacja prac
transportowych, brak odpowiedniego zaplecza higienicznosanitarnego.

W wyniku wydanych środków prawnych znacznie ograniczono zagrożenia dla
bezpieczeństwa i zdrowia, w tym zlikwidowano bezpośrednie zagrożenia życia i zdrowia
pracowników i innych osób świadczących pracę oraz zapewniono prawidłowe
zabezpieczenie i osygnalizowanie miejsca robót.

4.1.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu prac związanych z obsługą
żurawi wieżowych i szybkomontujących

Celem działań kontrolnych było sprawdzenie stopnia przestrzegania przepisów
dotyczących żurawi, eliminacja stwierdzonych nieprawidłowości w tym zakresie, prowadząca
do poprawy bezpieczeństwa pracy i ograniczenia zagrożeń wypadkowych. W czasie
prowadzenia czynności kontrolnych dokonano sprawdzenia przestrzeganie przepisów
o czasie pracy operatorów żurawi.

Kontroli poddano 28 operatorów żurawi, z których 13 zatrudnionych było na
podstawie umów o pracę, a 15 świadczyło pracę na podstawie umów cywilnoprawnych.
W czasie czynności ocenie poddano 44 żurawie eksploatowane na placach budowy.

Najczęściej stwierdzane naruszenia przepisów rozporządzenia Ministra
Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 października 2018 roku w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi wieżowych i szybkomontujących
stanowiły:
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- brak udostępnienia osobom zatrudnionym przy wykonywaniu prac związanych
z obsługą żurawi do stałego korzystania instrukcji bezpieczeństwa prac
transportowych;

- brak poddania osób zatrudnionych na stanowisku hakowego i sygnalisty
instruktażowi stanowiskowemu w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy na
zajmowanych stanowiskach;

- brak możliwości zapewnienia w kabinie operatora temperatury nie wyższej niż 28°C;
- brak urządzenia umożliwiającego odczytanie wartości temperatury w kabinie;
- brak urządzenia umożliwiającego odczytanie prędkości wiatru mierzonej na

wysokości wysięgnika;
- brak instrukcji ewakuacji z kabiny operatora.

Podczas kontroli nie stwierdzono dopuszczenia do eksploatacji żurawi bez aktualnej
decyzji właściwego UDT dopuszczającej żuraw do eksploatacji oraz wykonywania
obowiązków operatora żurawia przez osobę nieposiadającą wymaganych uprawnień
kwalifikacyjnych. W ramach kontroli czasu pracy operatorów żurawi w dwóch przypadkach
stwierdzono naruszenie przepisów o czasie pracy operatora żurawia. Powyższe nie oznacza,
że nie dochodziło do takich naruszeń, ponieważ w czasie prowadzonych czynności
kontrolnych stwierdzono brak lub nierzetelne prowadzenie przez operatorów książek
dyżurów, co uniemożliwiało ustalenie rzeczywistego czasu pracy operatorów.

4.1.7. Kontrole wyrobów w zakresie oceny ich zgodności z wymaganiami
zasadniczymi

W ramach nadzoru rynku przeprowadzono łącznie 21 kontroli w 21 podmiotach
dokonując sprawdzenia przestrzegania przepisów dotyczących systemu oceny zgodności
w odniesieniu do 22 wyrobów, w tym 11 maszyn, 10 środków ochrony indywidualnej oraz
jednego sprzętu elektrycznego. Kontrolami objęto w szczególności: maszyny rolnicze
(w sumie 5 maszyn), środki ochrony indywidualnej dróg oddechowych (w sumie 10 wyrobów)
oraz różnego rodzaju maszyny i sprzęt elektryczny zgodnie z informacjami
o nieprawidłowości przekazanych z innych Okręgowych Inspektoratów Pracy i urzędów.

W grupie skontrolowanych maszyn najczęściej stwierdzane nieprawidłowości były
związane z brakiem lub nieprawidłowym oznakowaniem zgodności CE umieszonym na
maszynie, a w tym odnotowano: niewłaściwe miejsce i niewłaściwą technikę umieszczenia
tego oznakowania oraz brak cech trwałości, a także nie odpowiednią wysokości znaków.
Potwierdzono tą nieprawidłowość w odniesieniu do 7 maszyn. Kolejna grupa
nieprawidłowości była związana z niewłaściwym oznaczeniem umieszczonym na
maszynach, w tym identyfikujących producenta maszyny, jak również związanych z innymi
informacjami i ostrzeżeniami umieszczonymi na maszynie niezbędnymi dla zapewnienia
bezpiecznej ich eksploatacji. Potwierdzono tą nieprawidłowość w odniesieniu do 6 maszyn.
W przypadku nieprawidłowości związanych z deklaracją zgodności WE oraz z instrukcjami,
to niezgodności te potwierdzono w tej samej liczbie 3 maszyn. W odniesieniu do jednej
maszyny: stołu wibracyjnego stosowanego do zagęszczania betonu przy produkcji
materiałów budowlanych (bez oznaczeń identyfikacyjnych) wyprodukowana przez
użytkownika na swój własny użytek, wszczęte zostało postępowanie w związku z brakiem
deklaracji zgodności WE, oznakowania zgodności CE oraz instrukcji.
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W odniesieniu do środków ochrony indywidualnej przeznaczonych do ochrony dróg
oddechowych najczęściej stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły instrukcji, w tym przy
trzech wyrobach stwierdzono brak instrukcji, a w jednym przypadku nieprawidłowa jej
zawartość. Oprócz braku instrukcji stwierdzono również przy dwóch półmaskach brak lub
niewłaściwe oznakowanie zgodności CE, a także brak informacji o udziale jednostki
notyfikowanej w procedurze oceny zgodności oraz w jednym przypadku brak deklaracji
zgodności WE. Na podstawie stwierdzonych nieprawidłowości sporządzone zostały
informacje skierowane do właściwych Okręgowych Inspektoratów Pracy w celu podjęcia
odpowiednich działań w odniesieniu do dystrybutorów wyrobów wyprodukowanych
w Chinach i polskiego producenta półmaski filtrującej.

Przytoczone powyżej przykłady potwierdzają, że przyczyn stwierdzanych
nieprawidłowości należy upatrywać w braku należytej staranności przy zakupie maszyn
i wyposażaniu pracowników w środki ochrony indywidualnej, co może wynikać z braku
odpowiedniej wiedzy odbiorców i przyszłych użytkowników tych wyrobów. Pracodawcy, nie
dbają o to aby dostawca wywiązał się z podstawowych i formalnych obowiązków jakie na
nim ciążą w związku z wprowadzeniem do obrotu wyrobów podlegających ocenie zgodności.

Z ustaleń potwierdzających skuteczność działania inspektorów pracy w ramach
sprawowanego nadzoru rynku z można przytoczyć dwa przykłady. Dystrybutor wiertarki
promieniowej wyprodukowanej w Chinach, w wyniku podjętych działań uzupełnił
wyposażenie maszyny o odpowiednią osłonę wrzeciona wiertarki, a także usunął zgłaszane
niezgodności dotyczące deklaracji zgodności WE, instrukcji użytkowania oraz oznaczenia
zgodności CE i oznakowania umieszczonego na maszynie. Producent aparatu wężowego
sprężonego powietrza dokonał zmiany zapisów zawartych w instrukcji dotyczących
przeprowadzania czynności konserwacyjnych aparatu zapewniających bezpieczny sposób
ich użytkowania.

Podejmowane w wyniku kontroli działania, w szczególności pisma kierowane do
wprowadzających wyroby do obrotu potwierdziły skuteczność tego środka oddziaływania.
Stwierdzane nieprawidłowości nie były kwestionowane przez te podmioty, co potwierdzało
ich zasadność i były niezwłocznie usuwane lub podejmowane były inne działania
zapewniające zgodność z wymaganiami przepisów dotyczących tych wyrobów.

4.1.8. Przestrzeganie przepisów ustawy o produktach biobójczych

Celem kontroli była weryfikacja przestrzegania przepisów ustawy o produktach
biobójczych oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy mających zastosowanie podczas
wykorzystywania produktów biobójczych do dezynfekcji rąk i powierzchni w związku
z zapobieganiem zakażeniom SARS-CoV-2.

Przeprowadzono 8 kontroli dotyczących 792 pracowników (w tym 364 kobiet), którzy
to pracownicy stosowali produkty do odkażania rąk i powierzchni w procesie pracy. Kontrole
prowadzone były w zakładach usługowych, prowadzących działalność w zakresie: usług
komunalnych (doprowadzenie wody i odbiór ścieków); konfekcjonowania chemikaliów;
sprzedaży artykułów na stacji paliw; usług transportowych; zbiórki i sprzedaży hurtowej
odpadów i złomu; działalności aptecznej oraz w zakładach produkcyjnych: przy produkcji
akcesoriów samochodowych; przy produkcji artykułów spożywczych.

Stwierdzone podczas kontroli naruszenia to głównie naruszenia formalno-prawne,
dotyczące oceny ryzyka stwarzanego przez czynniki chemiczne, uzyskania aktualnych kart
charakterystyki oraz przekazania pracownikom informacji o zagrożeniach stwarzanych przez
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produkty biobójcze – chemikalia stosowane w procesach dezynfekcji. W znacznie mniejszym
stopniu dotyczyły one bezpośrednich zagrożeń dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników,
ze względu na powszechne stosowanie produktów biobójczych gotowych do bezpośredniego
użycia, jak również stosowanie produktów dostępnych dla ogółu ludności, a nie tylko
przeznaczonych do działalności specjalistycznej podmiotów.
Efekty osiągnięte w wyniku kontroli:

- w 1 kontrolowanym podmiocie dla 387 pracowników dokonano oceny ryzyka
stwarzanego przez czynniki chemiczne, w tym produkty biobójcze stosowane
w związku z zapobieganiem zakażeniom SARS CoV-2;

- w 2 podmiotach 299 pracownikom zapewniono aktualne karty charakterystyki dla
stosowanych produktów biobójczych;

- w 2 podmiotach dla 22 pracowników wydano instrukcje postępowania z produktami
biobójczymi.

4.1.9. Kontrole dotyczące tematyki REACH i CLP

W ramach kontroli zakładów stosujących substancje i mieszaniny chemiczne, jako
dalsi użytkownicy chemikaliów w rozumieniu rozporządzenia REACH, oraz w ramach
weryfikacji przestrzegania przepisów unijnego rozporządzenia CLP, w zakresie kompetencji
Państwowej Inspekcji Pracy oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach
w narażeniu na czynniki chemiczne skontrolowano 11 zakładów, na rzecz których pracę
świadczyło 1 198 osób.

Kontrolą objęto 95 chemikaliów, w tym 45 substancji i 50 mieszanin chemicznych
klasyfikowanych jako niebezpieczne. W wyniku przeprowadzonych kontroli wydano 50
decyzji, w tym 8 decyzji ustnych. W stosunku do dwóch osób zastosowano środki
wychowawcze za popełnienie 5 wykroczeń.

W kontrolowanych podmiotach nie miały miejsca wypadki przy pracy ani choroby
zawodowe związane z wykonywaniem prac w kontakcie z chemikaliami. W ramach kontroli
przepisów rozporządzenia CLP stwierdzono naruszenia w zakresie: znakowania i pakowania
chemikaliów, braku aktualnych kart charakterystyki mieszanin niebezpiecznych oraz
substancji, braku lub nieczytelnego oznakowania ostrzegawczego.
W wyniku przeprowadzonych kontroli:

- w 2 kontrolowanych podmiotach poprawiono oznakowanie pojemników zawierających
produkty niebezpieczne;

- w 4 kontrolowanych podmiotach uzyskano aktualne karty charakterystyki
stosowanych w procesie pracy chemikaliów;

- w jednym z kontrolowanych podmiotów uzyskano aktualną etykietę mieszaniny
niebezpiecznej;

- w 3 kontrolowanych podmiotach stwierdzono nieprawidłowość w zakresie
szczegółowej instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków
chemicznych, środków biobójczych i dezynfekcyjnych;

- w 5 kontrolowanych podmiotach dla 380 osób dokonano aktualizacji dokumentacji
oceny ryzyka zawodowego stwarzanego przez czynniki chemiczne;

- w 1 podmiocie zapewniono pracownikom prysznic ratunkowy do obmywania ciała
w miejscu konfekcjonowania chemikaliów;
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- w 2 kontrolowanych podmiotach oznakowano piktogramami ostrzegawczymi miejsca
przechowywania środków chemicznych oraz zabezpieczono miejsca
przechowywania chemicznych środków niebezpiecznych w sposób ograniczający dostęp
osób postronnych.

4.1.10. Kontrole wynikające z ustawy Prawo energetyczne - w zakresie paliw ciekłych

Celem kontroli była ocena realizacji przez przedsiębiorców obowiązku wynikającego
z art. 23r ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne w zakresie:
· posiadania koncesji dotyczących paliw ciekłych, w odniesieniu do:

- wytwarzania paliw ciekłych;
- magazynowania paliw gazowych w instalacjach magazynowych, skraplania gazu

ziemnego i regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego w instalacjach skroplonego
gazu ziemnego, jak również magazynowania lub przeładunku paliw ciekłych
w instalacjach magazynowania paliw ciekłych lub instalacjach przeładunku paliw
ciekłych;

- przesyłania lub dystrybucji paliw;
- obrotu paliwami;

· wpisu do rejestru podmiotów przywożących;
· zgłoszenia do Prezesa URE informacji o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw

ciekłych wykorzystywanej do prowadzonej działalności.
W 2021 roku przeprowadzono 2 kontrole w podmiotach, w których podstawowym

przedmiotem działalności gospodarczej była sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów
silnikowych na stacjach paliw (bez obrotu paliwami ciekłymi z zagranicą). Podczas kontroli
dokonano sprawdzenia czy:

- charakter prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej wiąże się
z koniecznością uzyskania koncesji;

- przedsiębiorca posiada koncesję odpowiadającą rodzajowi prowadzonej działalności;
- przedsiębiorca spełnia warunki określone w udzielonej koncesji;
- przedsiębiorca uzyskał wpis do Rejestru Podmiotów Przywożących, jeżeli był do tego

zobowiązany;
- złożono do URE sprawozdanie o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych

wykorzystywanej do prowadzonej działalności.
W przedmiotowym zakresie kontrole nie wykazały nieprawidłowości. Zakres

tematyczny kontroli połączono z innymi zagadnieniami dotyczącymi przestrzegania
przepisów prawa pracy w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
W wyniku przeprowadzonych kontroli wydano 7 decyzji nakazowych, w tym 6 pisemnych
i 1 ustną oraz do przedsiębiorców skierowano 11 wniosków w wystąpieniach. W stosunku do
jednej osoby zastosowano postępowanie wykroczeniowe w postaci nałożonego mandatu
karnego na kwotę 1 200 zł w związku z popełnionymi 3 wykroczeniami.

Przeprowadzone kontrole przyczyniły się do poprawy warunków pracy. Na jednej
z kontrolowanych stacji paliw, w wyniku realizacji decyzji nakazowych zapewniono ustęp dla
osób świadczących pracę, zapewniono zgodne z warunkami technicznymi składowanie butli
z gazem konfekcjonowanym w butlach w ażurowych kontenerach, oznakowano zgodnie
z normami strefy zagrożenia wybuchem.
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4.1.11. Przestrzeganie przepisów dotyczących obsługi wózków jezdniowych
z napędem silnikowym

Celem działań kontrolnych była ocena przestrzegania przepisów bezpieczeństwa
pracy podczas magazynowania i transportu wewnątrzzakładowego oraz sprawdzenie
warunków pracy osób wykonujących ręczne prace transportowe w podmiotach, których
podstawowa działalność wiązała się magazynowaniem, rozdzielaniem i dystrybucją towarów.
Kontrole zostały zrealizowane w przedsiębiorstwach z sektora prywatnego, w tym
w zakładach usługowych, produkcyjnych oraz magazynach.

Kontrole polegały przede wszystkim na sprawdzeniu, czy pracodawcy wywiązali się
z obowiązków określonych przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu
wózków jezdniowych z napędem silnikowym oraz przy prowadzeniu ręcznych prac
transportowych oraz innych pracach związanych z wysiłkiem fizycznym.

Kontrolami objęto 7 zakładów, w których było zatrudnionych łącznie 214 osób.
W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości wydano łącznie 58 decyzji, w tym 48 pisemnych
i 10 ustnych, a także do przedsiębiorców skierowano 13 wniosków w wystąpieniach.
W stosunku do 4 osób winnych naruszeń praw pracowniczych inspektorzy pracy prowadzili
postępowanie wykroczeniowe. Na dwie osoby winne popełnienia wykroczeń nałożono
mandaty karne na łączną kwotę 2 000 zł, a w stosunku do pozostałych osób zastosowano
środki wychowawcze.

Najistotniejsze nieprawidłowości dotyczyły zarówno zagadnień związanych
z bezpośrednią eksploatacją wózków jezdniowych, w tym braku instrukcji bezpieczeństwa
prac transportowych, zasad ruchu wewnątrzzakładowego, ale również nieprawidłowości
w sporządzeniu oceny ryzyka zawodowego, w której nie zawarto informacji o zagrożeniach
wynikających z użytkowania wózków. Kontrole w zakresie przygotowania pracowników
wykazały nieprawidłowości w przeprowadzeniu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa
i higieny pracy oraz użytkowania wózków bez wymaganych kwalifikacji. Ponadto
w 3 podmiotach ujawniono, że wózki były eksploatowane bez wymaganych decyzji, o czym
poinformowano Urząd Dozoru Technicznego. Naruszenia prawa stwierdzono również przy
prowadzeniu ręcznych prac transportowych, a także przy sporządzaniu instrukcji oraz oceny
ryzyka zawodowego dla zagrożeń wynikających z obciążenia układu mięśniowo –
szkieletowego.

W rejestrach wypadków przy pracy w latach 2018-2020 odnotowano łącznie 14
zdarzeń, przy czym tylko 1 był to wypadek związany z wykonywaniem prac transportowych.

Przyczyny nieprawidłowości wynikają głównie z nieznajomości przepisów, braku lub
niewłaściwego nadzoru ze strony pracodawców nad ręcznymi pracami transportowymi oraz
pracami przy użyciu wózków jezdniowych z napędem silnikowym. Sami operatorzy wózków,
którzy posiadają wymagane kwalifikacje, a użytkują wózki jezdniowe z napędem silnikowym
bez decyzji dopuszczającej do eksploatacji lekceważą przepisy prawa.

4.1.12. Bezpieczeństwo w zakładach o wysokiej skali zagrożeń

Celem kontroli było sprawdzenie przestrzegania przepisów w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach objętych, ze względu na występujące
zagrożenia zawodowe wzmożonym nadzorem, w szczególności zweryfikowanie zgodności
wewnątrzzakładowych procedur z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, zwłaszcza pod
kątem szacowania ryzyka zawodowego przy wykonywaniu określonych prac, ocena
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prawidłowości organizacji pracy, a także skuteczność zarządzania bezpieczeństwem pracy
przez pracodawców.

Działania miały charakter długofalowy. W ramach realizacji zadania nadzorem od
2019 r. do 2021 r. objęto dwa zakłady pracy. Pracodawcy objęci nadzorem prowadzili
działalność gospodarczą w zakresie produkcji konstrukcji stalowych. Jeden z zakładów
w okresie objętym nadzorem zaprzestał wykonywania działalności.

W okresie objętym wzmożonym nadzorem w latach 2019-2021 przeprowadzono
3 kontrole. W wyniku czynności kontrolnych wydano łącznie 14 decyzji nakazowych, w tym:
10 decyzji pisemnych; 4 ustne; 3 decyzje wstrzymania eksploatacji maszyn; 1 decyzję
wstrzymania prac oraz do pracodawców skierowano 26 wniosków w wystąpieniach.

W wyniku wydanych decyzji nakazowych pracodawca opracował szczegółowe
instrukcje realizacji prac szczególnie niebezpiecznych: na wysokości, przy strumieniowo
ściernym czyszczeniu metali, przy malowaniu natryskowym. Opracował instrukcję
bezpieczeństwa i higieny pracy przy realizacji procesu technologicznego produkcji
konstrukcji stalowych oraz instrukcję magazynowania i składowania materiałów.
Opracowano również szczegółowe programy szkoleń pracowników w dziedzinie
bezpieczeństwa i higieny pracy. Wydane przez inspektora pracy decyzje wstrzymania
eksploatacji 3 maszyn do obróbki plastycznej metali doprowadziły do wyposażenia przez
pracodawcę maszyn w skuteczne urządzenia ochronne redukujące ryzyko wypadkowe.

Realizacja wniosków w wystąpieniach, głównie dotyczących prowadzonego przez
pracodawcę postępowania powypadkowego i oceny ryzyka zawodowego przyczyniła się do
poprawy trafności i skuteczności wniosków profilaktycznych podejmowanych przez
pracodawcę w celu ograniczenia występujących zagrożeń. Poprawa w zakresie
formułowania i stosowania wniosków profilaktycznych podejmowanych przez pracodawcę
w związku z zaistniałymi wypadkami przy pracy oraz ich zintegrowanie z wnioskami
wynikającymi z oceny ryzyka zawodowego, wdrożenie procedur realizacji prac szczególnie
niebezpiecznych narzucone środkami prawnymi wydawanymi przez inspektorów pracy
przyczyniły się do poprawy warunków pracy, co przełożyło się na spadek ilości wypadków
przy pracy w zakładach. Dzięki podjętym działaniom organizacyjnym po realizacji środków
prawnych wydanych w okresie wzmożonego nadzoru obniżono liczbę osób zatrudnionych
w warunkach zagrożenia, tj. w warunkach przekroczeń Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń
i Natężeń czynników szkodliwych w środowisku pracy.

Przeprowadzone kontrole wykazały, że poprawa stanu bhp w zakładzie jest możliwa
w wyniku wdrożenia systemów zarządzania bezpieczeństwem pracy w formie właściwej
oceny ryzyka zawodowego i wdrażania konkretnych przemyślanych środków
profilaktycznych formułowanych w ramach postępowania powypadkowego i nie wymaga
znacznych nakładów finansowych.

4.1.13. Bezpieczeństwo w zakładach o potencjalnie wysokim ryzyku poważnej awarii
przemysłowej

Celem kontroli było sprawdzenie przestrzegania przepisów w dziedzinie
bezpieczeństwa i higieny pracy w szczególności rozpoznanie bezpieczeństwa chemicznego
w zakładach, w których niebezpieczne substancje chemiczne występowały w ilościach
mniejszych (tzw. „podprogowych”), niż w zakładach zwiększonego ryzyka wystąpienia
poważnej awarii przemysłowej oraz eliminacja stwierdzonych nieprawidłowości, prowadząca
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do podniesienia poziomu bezpieczeństwa pracy w zakładzie oraz zmniejszenia
potencjalnego zagrożenia publicznego.

W roku 2021 przeprowadzono kontrole w dwóch zakładach wytypowanych
z przekazanego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska rejestru zakładów
zaliczanych do kategorii potencjalnych sprawców poważnych awarii.
W objętych kontrolami zakładach w okresie trzech ostatnich lat nie miały miejsca poważne
awarie przemysłowe i wypadki przy pracy związane ze stosowaniem i magazynowaniem
substancji chemicznych stwarzających zagrożenie.
Stwierdzone podczas kontroli nieprawidłowości głównie dotyczyły:
- niedostosowania użytkowanych magazynów i urządzeń do składowania substancji

i mieszanin stwarzających zagrożenie wynikające z braku wentylacji, w tym wentylacji
awaryjnej, nieoznakowaniu dopuszczalnego obciążenia roboczego użytkowanych
regałów magazynowych, niewytyczeniu dróg transportowych i miejsc składowania;

- wyposażenia pracowników w odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej;
- braku urządzeń ratunkowych, tj. wodnego natrysku ratunkowego i urządzenia do

przemywania oczu, instrukcji udzielania pierwszej pomocy;
- niewłaściwej oceny ryzyka zawodowego w szczególności braku oceny ryzyka

zawodowego związanego z możliwością wystąpienia atmosfery wybuchowej
w środowisku pracy;

- braku instrukcji realizowanych procesów technologicznych transportu wewnątrz
zakładowego, magazynowania i składowania;

- braku instrukcji postępowania w sytuacji awaryjnego, niezamierzonego uwalniania się do
środowiska substancji i mieszanin stwarzających zagrożenie.

W wyniku przeprowadzonych kontroli wydano 24 decyzje, w tym 23 decyzje pisemne,
1 decyzję ustną oraz do pracodawcy skierowano 2 wnioski w wystąpieniach. Realizacja
decyzji nakazowych i wniosków przyczyniła się do poprawy warunków bezpieczeństwa
pracy, w tym poprawy bezpieczeństwa publicznego.

4.1.14. Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładach, w których występuje narażenie
na czynniki o działaniu rakotwórczym lub mutagennym

Celem kontroli było sprawdzenie poziomu przestrzegania przez pracodawców
przepisów dotyczących substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów
technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy.

Kontrole przeprowadzono w 6 podmiotach prowadzących działalność w różnych
branżach: farmacja (receptura apteczna), produkcja i uszlachetnianie torfu (odkażanie torfu),
produkcja wody mineralnej (analizy laboratoryjne oraz mycie szkła), produkcja akcesoriów
samochodowych (cięcie termiczne tekstyliów), chów i hodowla drobiu (odkażanie kurników).
Kontrolami objęto 46 pracowników, w tym 36 kobiet, wykonujących prace w narażeniu na
substancje chemiczne i ich mieszaniny o działaniu rakotwórczym.

W wyniku przeprowadzonych kontroli wydano 36 decyzji oraz 16 wniosków
w wystąpieniach. W stosunku do jednego pracodawcy zastosowano środek wychowawczy
za nieprawidłowości dotyczące organizacji prac podczas których stosowano mieszaninę
rakotwórczą.

Stwierdzane naruszenia to głównie naruszenia formalno-prawne, dotyczące
gromadzenia i przekazywania uprawnionym organom informacji o czynnikach rakotwórczych
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i mutagennych występujących na stanowiskach pracy oraz informowania pracowników
o zagrożeniach powodowanych przez stosowane substancje i mieszaniny chemiczne.
Efekty osiągnięte w wyniku kontroli:
- w jednym z kontrolowanych podmiotów zaprzestano stosowania substancji

rakotwórczych do analiz chemicznych i mycia szkła, w laboratorium zakładowym;
- w 3 z 6 kontrolowanych podmiotów dla 15 pracowników wykonujących prace

z substancjami i mieszaninami o działaniu rakotwórczym, zaprowadzono rejestry prac
i rejestry pracowników;

- 3 z 6 kontrolowanych podmiotów przekazały (organom PIP i PIS) informacje o 34
pracownikach wykonujących prace w narażeniu na substancje chemiczne, ich
mieszaniny o działaniu rakotwórczym lub mutagennym;

- w 4 podmiotach dla 24 pracowników dokonano oceny ryzyka zawodowego stwarzanego
przez czynniki chemiczne, w tym o działaniu rakotwórczym;

- w 2 podmiotach dla 13 pracowników, wydano stanowiskowe instrukcje bhp dotyczące
postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, w tym
o działaniu rakotwórczym i mutagennym;

- w 2 podmiotach dla 4 pracowników, uzyskano orzeczenia lekarskie o braku
przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania prac w narażeniu na substancje
i mieszaniny o działaniu rakotwórczym.

4.1.15. Ograniczanie zagrożeń wypadkowych poprzez wdrożenie elementów
zarządzania bezpieczeństwem pracy w zakładach, w których wystąpiły
wypadki przy pracy

Celem kontroli była weryfikacja zgodności zakładowych procedur z obowiązującymi
przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz normami dotyczącymi przede wszystkim
sposobu dokonywania oceny ryzyka zawodowego przy wykonywaniu określonych prac oraz
jego minimalizowania, przygotowania pracowników do pracy, kontroli stanu bezpieczeństwa
i higieny pracy w zakładzie, prac szczególnie niebezpiecznych, zgodności maszyn i środków
ochrony indywidualnej z wymaganiami zasadniczymi, kontroli użytkowanych maszyn
w zakresie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy jak również
ocena skuteczności systemów zarządzania bezpieczeństwem pracy lub ich innych rozwiązań
organizacyjnych ukierunkowanych na efektywną poprawę warunków pracy.

Kontrolami objęto 7 podmiotów w większości o średnim poziomie zatrudnienia
z prywatnego sektora. W rejestrach wypadków przy pracy odnotowano, że w 2018 roku
wydarzyło się 28 zdarzeń, w 2019 roku wydarzyło się 30 zdarzeń, w 2020 roku wydarzyło się
21 zdarzeń, a w 2021 roku wydarzyło się 10 zdarzeń.

W czasie czynności kontrolnych poddano analizie 40 dokumentacji powypadkowych
sporządzonych przez zespoły powypadkowe, poddano analizie poddano 17
udokumentowanych ocen ryzyka zawodowego przy pracach, gdzie wydarzyły się wypadki
przy pracy. W odniesieniu do 2 analizowanych wypadków przy pracy nie dokonano
udokumentowanej oceny ryzyka zawodowego. Podczas czynności kontrolnych inspektorzy
pracy dokonali oceny poprawności wykonywania zadań służb bezpieczeństwa i higieny
pracy.

Wydane w trakcie czynności kontrolnych decyzje i wnioski inspektorów pracy
dotyczyły zakładowych procedur wprowadzonych przez pracodawców: oceny ryzyka
zawodowego, kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie, przygotowania
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pracowników do pracy, doboru środków ochrony indywidualnej, prac szczególnie
niebezpiecznych i kontroli użytkowanych maszyn w zakresie minimalnych wymagań
dotyczących bezpieczeństwa.

Realizacja wydanych decyzji oraz realizacji wniosków w wystąpieniach pozwoliły
w sposób rzetelny spojrzeć pracodawcom na zagrożenia podczas przeprowadzania ocen
ryzyka zawodowego z uwzględnieniem rzeczywistych zagrożeń występujących na
ocenianych stanowiskach pracy. Zidentyfikowanie zagrożeń pozwoli na rzetelny opis
środowiska pracy celem doboru właściwych środków ochrony indywidualnej. Zrealizowane
przez pracodawców środki prawne pozwolą na prawidłowe opracowanie programów
instruktażu stanowiskowego, które zapewnią uczestnikom szkolenia zapoznanie
z rzeczywistymi czynnikami środowiska pracy występującymi na ich stanowiskach pracy
i ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną przez nich pracą. Każde działanie
kontrolne to także działania o charakterze informacyjno-prewencyjnym. Udzielone w trakcie
kontroli porady dotyczące technicznego bezpieczeństwa pracy wskazują pracodawcy
przyczyny braku postępu w zakresie eliminowania nieprawidłowości w prowadzonych
procesach technologicznych, które pozwolą usunąć bądź naprawić wadliwy mechanizm
prowadzony w zakładzie. Należy jednak pamiętać, że powyższe środki prawne dadzą efekty
tylko w sytuacji kiedy pracodawca połączy otrzymane środki prawne z działaniem
o charakterze informacyjnoprewencyjnym inspektora pracy.

W ramach działań kontrolnych przeprowadzono dodatkowo 3 rekontrole
w podmiotach kontrolowanych w 2019 roku. W okazanych rejestrach wypadkowych
odnotowano w 2018 roku, że wydarzyło się 11 wypadków przy pracy, w 2019 roku wydarzyło
się 11 wypadków przy pracy, w 2020 roku wydarzyło się 14 wypadków przy pracy, a w 2021
roku wydarzyło się 6 wypadków przy pracy, z czego jeden był ze skutkiem śmiertelnym.
W ramach tych kontroli poddano analizie 13 dokumentacji powypadkowych sporządzonych
przez zespoły powypadkowe oraz poddano kontroli 10 udokumentowanych ocen ryzyka
zawodowego przy pracach, gdzie wydarzyły się wypadki przy pracy. Rekontrole wykazały, że
ponownie stwierdzono nieprawidłowości, do których wydano środki prawne. Realizacja tych
zaleceń pozwoli pracodawcom jak i zespołom powypadkowym na uwzględnienie
w protokołach z ustaleń okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy przyczyn adekwatnych
do zaistniałych wypadków oraz na formułowanie wniosków i zaleceń adekwatnych do
zdarzeń. Realizacja zaleceń pokontrolnych powinna pozwolić pracodawcy oszacować
zidentyfikowane zagrożenia, pod kątem czy można je wyeliminować, a jeśli nie, to jakie
środki ochronne, oprócz środków ochrony indywidualnej, należy podjąć, aby ograniczyć
ryzyko z danym zagrożeniem. Wykonanie decyzji nakazowych przez pracodawców pozwoli
także, aby eksploatacja maszyn była również bezpieczna zarówno dla operatorów, ale także
osób z najbliższego otoczenia. Udzielone w trakcie kontroli porady dotyczące technicznego
bezpieczeństwa pracy powinny wskazać pracodawcy aktualne wymagania prawne, które
pozwolą usunąć bądź naprawić wadliwy mechanizm prowadzonych prac w zakładzie.

Zdobyta wiedza przez pracodawców podczas dwuetapowego działania kontrolnego
tj. kontroli i późniejszej rekontroli oraz wydane środki prawne powinny pozwolić pracodawcy
na stworzenie systemu zapewniającego uporządkowane i konsekwentne działanie
w zakresie ciągłej poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy. W tym kontekście należałoby
zachęcać pracodawców, aby rzetelnie podchodzili do analizy zagrożeń w miejscu pracy
i pokazać im jakie jest znaczenie oceny ryzyka zawodowego w kontekście właśnie ustalania
okoliczności i przyczyn zaistniałych wypadków przy pracy.
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4.1.16. Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładach zajmujących się obróbka mięsa

Celem kontroli była weryfikacja przestrzegania obowiązujących przepisów prawa
pracy, w szczególności bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach zajmujących się
obróbką mięsa, przede wszystkim tych, które uczestniczyły w dedykowanych działaniach
prewencyjnych z 2020 roku, a realizowanych w 2021 roku oraz w zakładach, które nie
podjęły z Państwową Inspekcją Pracy współpracy prewencyjnej lub od niej odstąpiły.

W 2021 roku przeprowadzono 10 kontroli w zakładach branży mięsnej, w tym:
2 małych zakładach, zatrudniających do 10 pracowników; 7 zakładach zatrudniających
pomiędzy 11 a 50 pracowników; 1 zakładzie zatrudniającym powyżej 50 pracowników.
W kontrolowanych zakładach pracę świadczyło łącznie 529 osób, w tym: 486 pracowników,
43 świadczących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, 50 cudzoziemców.
W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości wydano łącznie 104 decyzje, w tym: 11 decyzji
ustnych. Po stwierdzeniu bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia osób wykonujących
prace wydano 16 decyzji z rygorem natychmiastowej wykonalności, 11 decyzji wstrzymania
eksploatacji maszyn i urządzeń. Dodatkowo do pracodawców skierowano 37 wniosków
w wystąpieniach. Do głównych stwierdzanych nieprawidłowości należały: brak wyposażenia
urządzeń produkcyjnych w osłony lub urządzenia chroniące przed dostępem do strefy
niebezpiecznej; nieprawidłowości w zakresie eksploatacji instalacji elektrycznych, w tym brak
pomiarów skuteczności przeciwporażeniowej; nieprzeprowadzanie badań i pomiarów
czynników szkodliwych w środowisku pracy; nieprawidłowości w zakresie oceny ryzyka; brak
instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze urządzeń technicznych;
nieprawidłowości związane z prowadzeniem rejestru prac i pracowników narażonych na
czynniki 3 i 4 grupy zagrożenia biologicznego; brak lub niewłaściwe oznakowanie elementów
sterowniczych urządzeń.
Za stwierdzone wykroczenia wobec 4 osób odpowiedzialnych za nadzór nad
przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy zastosowano środki
oddziaływania wychowawczego.

Działania kontrolne i poza kontrolne zapewniły poprawę bezpieczeństwa pracy
wszystkich osób wykonujących pracę w kontrolowanych podmiotach.

4.1.17. Narażenie pracowników na działanie szkodliwych czynników biologicznych
w gospodarce komunalnej

Celem kontroli było sprawdzenie warunków pracy pracowników zatrudnionych przy
oczyszczaniu ścieków oraz ocena stanu przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny
pracy.

W 2021 roku przeprowadzono 4 kontrole w podmiotach na rzecz których pracę
świadczyło łącznie 430 pracowników, w tym 101 bezpośrednio narażonych na szkodliwe
czynniki biologiczne. W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości wydano łącznie 59 decyzji,
w tym: 42 decyzje ustne, które zostały zrealizowane jeszcze w czasie czynności kontrolnych.
Ponadto do pracodawców skierowano 10 wniosków w wystąpieniach.

Za stwierdzone wykroczenia wobec 3 osób odpowiedzialnych za nadzór nad
przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy zastosowano środki
oddziaływania wychowawczego.
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Najistotniejsze nieprawidłowości dotyczyły następujących obszarów:
- oceny ryzyka zawodowego, tj.: nieprawidłowo sporządzona dokumentacja oceny ryzyka

zawodowego objawiająca się niepełnym rozpoznaniem zagrożeń występujących na
stanowiskach pracy, przez co nie zostały ujęte w treści oceny ryzyka zawodowego,
nieprawidłowymi opisami stanowisk pracy;

- brakiem lub nieprawidłowym zabezpieczeniem i oznakowaniem miejsc niebezpiecznych;
- środków ochrony indywidualnej, tj. brak zapewnienia odpowiednich środków ochrony

indywidualnej;
- maszyn i urządzeń technicznych, tj. brak odpowiednich osłon, nieprawidłowa

eksploatacja;
- szkoleń bhp, tj.: brak szczegółowych programów instruktaży stanowiskowych;
- badań lekarskich, tj.: ogólnikowa informacja w skierowaniach na badania lekarskie

w zakresie opisu zagrożeń występujących na stanowiskach pracy.
W ramach wydanych w trakcie czynności kontrolnych środków prawnych:

pracownikom zapewniono ubrania chemoodporne do wykonywania prac związanych
z instalacją dozowania PIX-u oraz dozowania wapna hydratyzowanego; wycofano
z eksploatacji zużyte środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości;
zapewniono zgodne z przepisami balustrady chroniące przed możliwością upadku
z wysokości (wpadnięcia do otworów technologicznych); oznakowano tablicami
informacyjnymi obiekty oczyszczalni ścieków wskazującymi ich nazwę oraz zagrożenia
występujące w danym obiekcie; wycofano z eksploatacji znajdujące się na zbiorniku
retencyjnym wyeksploatowane koło ratunkowe bez linki asekuracyjnej, a zakupiono nowe
z linką asekuracyjną; zapewniono pojemnik do przechowywania wapna hydratyzowanego;
wyposażono zbiornik PIX o pojemności ok. 1 m3 w zabezpieczenie przed rozlewaniem
i rozprzestrzenianiem się zawartości zbiornika w razie jego uszkodzenia.

Ponadto wydane środki prawne wyegzekwowały od pracodawców, że zamontowano
osłony boczne przenośników taśmowych, zamontowano pokrywy otworów inspekcyjnych
wykonanych w osłonach bębnów zwrotnych separatora magnetycznego wykorzystywane do
okresowego smarowania i czyszczenia łożysk bębna, dodatkowo zapewniano zamknięcie na
kłódkę wykluczającą możliwość przypadkowego otwarcia pokrywy oraz wprowadzono
instrukcję określającą zasady wykonywania prac serwisowych, zlikwidowano prowizorycznie
wykonane odprowadzenie materiału wydzielonego na sicie separatora bębnowego –
zmieniono sposób odprowadzania tego materiału z uwagi na niespełniający założeń
procesowych separator metali nieżelaznych, który został wyłączony z eksploatacji,
zabezpieczono ostre krawędzie znajdujące się w miejscu wyjmowania szuflad zbierających
zanieczyszczenia z taśm przenośników taśmowych.

Realizacja wydanych środków prawnych spowodowała poprawę bezpieczeństwa
i warunków pracy na stanowisku mycia i dezynfekcji pojazdów. Oznakowano w sposób
zgodny z przepisami pojemniki ze środkiem myjącym oraz dezynfekującym. Zapewniono
urządzenie do bezpiecznego przelewania płynów oraz wymieniono na nowe
zanieczyszczone chemikaliami środki ochrony indywidualnej, a także zapewniono warunki do
właściwego ich przechowywania podczas dalszego użytkowania. Opracowano nową
instrukcję określającą zasady wykonywania pracy w nowych warunkach.
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4.1.18. Przestrzeganie przepisów ustawy o mikroorganizmach i organizmach
genetycznie zmodyfikowanych

Celem działań kontrolnych była ocena przestrzegania wymagań bezpieczeństwa
i higieny pracy, o których mowa w ustawie o mikroorganizmach i organizmach genetycznie
zmodyfikowanych.

W roku 2021 przeprowadzono jedną kontrolę w zakładzie zajmującym się
zamkniętym użyciem GMO. Do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie 2021 roku nie
wpłynęły wnioski ministra właściwego do spraw środowiska w sprawie wydania opinii
w zakresie spełniania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy przez obiekty,
pomieszczenia, stanowiska i procesy pracy podmiotów, które starają się o wydanie
zezwolenia na prowadzenie zakładu inżynierii genetycznej.

W wyniku przeprowadzonej kontroli wydano łącznie 4 decyzje dotyczące
4 pracowników. Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły: stanu technicznego pomieszczeń
pracy, braku oznakowania miejsc niebezpiecznych, braku okresowej kontroli użytkowanej
maszyny. Dzięki realizacji decyzji powyższe nieprawidłowości zostały wyeliminowane.

4.1.19. Bezpieczeństwo w leśnictwie

Celem kontroli było sprawdzenie przestrzegania przepisów prawa pracy,
w szczególności bezpieczeństwa i higieny pracy przez zakłady usług leśnych prowadzące
prace związane z pozyskiwaniem i zrywką drewna.

Kontrole przeprowadzono w 9 podmiotach mających status pracodawcy,
świadczących usługi z zakresu gospodarki leśnej, w których pracę świadczyło 150 osób,
w tym 130 pracowników i 20 osób na podstawie umów cywilnoprawnych.

W wyniku kontroli wydano 66 decyzji nakazowych i 90 wniosków w wystąpieniach. Za
stwierdzone wykroczenia 2 osoby ukarano mandatami karnymi na łączną kwotę 2 600 zł,
a w stosunku do 2 osób zastosowano środki odziaływania wychowawczego.

Najistotniejsze nieprawidłowości dotyczyły niedostarczenia pracownikom
wymaganych środków ochrony indywidualnej, braku dokonania oceny ryzyka zawodowego,
niezapewnienia bezpiecznych warunków pracy przy wykonywaniu prac szczególnie
niebezpiecznych, nie zapewnienia pracownikom instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy,
niestosowania bezpiecznych technik pracy przy ścince drzew, niewłaściwego stanu
technicznego eksploatowanych maszyn i urządzeń, niedostatecznej koordynacji prac
wykonywanych w tym samym czasie i miejscu przez pracowników zatrudnianych przez
różnych pracodawców, niezapewnienia sprawnego systemu udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej, niepodejmowania działań w celu ochrony pracowników przed chorobami
wywoływanymi czynnikami środowiska pracy.
Efekty osiągnięte w wyniku kontroli:
- w 4 kontrolowanych podmiotach dla 10 pracowników zapewniono ochronę przed

niekorzystnymi czynnikami środowiska pracy poprzez dostarczenie wymaganych
środków ochrony indywidualnej lub zapewnienie środków ochrony indywidualnej
posiadających właściwości ochronne;

- w 1 podmiocie 27 pracownikom wypłacono ekwiwalenty pieniężne za wykorzystywanie
własnej odzieży roboczej;

- w 5 podmiotach 31 pracownikom przeprowadzono lub zaktualizowano ocenę ryzyka
zawodowego i poinformowano o ryzyku zawodowym;



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OIP SZCZECIN W 2021 r.

- 48 -

- w 1 podmiocie 25 pracownikom zapewniono posiłki i napoje profilaktyczne;
- w 1 podmiocie 27 pracownikom wypłacono wyrównanie należnego ekwiwalentu

pieniężnego za pranie odzieży roboczej we własnym zakresie w łącznej kwocie 1 500 zł;
- w 4 podmiotach 37 pracownikom zapewniono przestrzeganie wymogów przy

wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych;
- w 4 podmiotach 6 pracownikom zlikwidowano zagrożenia wynikające z niewłaściwego

stanu technicznego maszyn i urządzeń.

4.1.20. Bezpieczeństwo w zakładach obróbki drewna

Celem kontroli była weryfikacja przestrzegania obowiązujących przepisów prawa
pracy, w szczególności bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach produkujących wyroby
tartaczne oraz wyroby z drewna.

Kontrole przeprowadzono w 3 podmiotach, w których pracę świadczyło 107
pracowników.  W wyniku kontroli wydano 151 decyzji nakazowych i 48 wniosków
w wystąpieniach. Za stwierdzone wykroczenia jedną osobę ukarano mandatami karnymi na
kwotę 1 200 zł, a w stosunku do 2 osób zastosowano środki odziaływania wychowawczego.

Najistotniejsze nieprawidłowości dotyczyły: braku lub niewłaściwie dokonanej oceny
ryzyka zawodowego, niezapewnienia właściwych wymian powietrza w pomieszczeniach
produkcyjnych, niezapewnienia pracownikom dostatecznych pomieszczeń higieniczno-
sanitarnych, nieprzestrzegania wymogów przy wykonywaniu prac szczególnie
niebezpiecznych, braku odprowadzenia ładunków elektrostatycznych, niezabezpieczenia
pracowników przed możliwością porażenia prądem elektrycznym, eksploatacji maszyn
i urządzeń stwarzających zagrożenia.
Efekty osiągnięte w wyniku kontroli:
- w 3 podmiotach w 41 maszynach zlikwidowano zagrożenia związane z eksploatacją

maszyn i urządzeń;
- w 2 kontrolowanych podmiotach 14 pracownikom ograniczono zagrożenia związane

z niewłaściwym przechowywaniem substancji lub mieszanin chemicznych;
- w 1 podmiocie 20 pracownikom objęto programem działań ograniczających narażenia na

oddziaływanie czynników szkodliwych dla zdrowia;
- w 3 podmiotach 30 pracownikom podniesiono świadomość poprzez przeprowadzenie lub

aktualizację oceny ryzyka zawodowego i poinformowanie o ryzyku zawodowym;
- w 3 podmiotach 56 pracownikom ograniczono możliwość porażenia prądem

elektrycznym.

4.1.21. Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz legalność zatrudnienia
w przedsiębiorstwach rolnych

Celem kontroli było dokonanie oceny warunków i zasad wykonywania określonych
prac przez osoby zatrudnione w podmiotach związanych z produkcją rolną (produkcja
roślinna i zwierzęca) oraz zakładach przetwórstwa rolnego w celu wyeliminowania zagrożeń
wypadkowych i zawodowych, występujących w środowisku pracy lub wynikających ze
sposobu jej wykonywania oraz legalności zatrudnienia lub wykonywania innej pracy
zarobkowej.
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Kontrolami objęto 10 zakładów, w tym: sześć zakładów o profilu wyłącznie roślinnym,
dwa zakłady prowadzące produkcję zwierzęcą, jeden zakład o profilu produkcji mieszanej
roślino-zwierzęcej, jeden zakład o profilu przetwórstwa rolnego – produkcja pasz
pochodzenia roślinnego. W kontrolowanych zakładach pracę świadczyło: 337 osób, w tym
299 pracowników, 38 świadczących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych. W żadnym
z zakładów nie był zatrudniony cudzoziemiec.

W wyniku przeprowadzonych kontroli wydano łącznie 152 decyzji, w tym 38 decyzji
ustnych oraz 70 wniosków w wystąpieniach. Stwierdzenie bezpośredniego zagrożenia życia
i zdrowia osób wykonujących pracę skutkowało wydaniem 7 decyzji wstrzymania eksploatacji
urządzeń. W wyniku naruszeń praw pracowniczych na jedną osobę nałożono mandat karny
w wysokości 1 000 zł, a w stosunku do sześciu osób zastosowano środki wychowawcze.

Najwięcej nieprawidłowości stanowiących podstawę wydanych środków prawnych
dotyczyło: braku osłon lub innych urządzeń chroniących przed dostępem do strefy
niebezpiecznej; nieprawidłowości przy magazynowaniu i składowaniu; braku odpowiedniego
zabezpieczenia, oznakowania miejsc niebezpiecznych; niewłaściwej eksploatacji instalacji
i urządzeń elektrycznych; braku potwierdzenia skuteczności ochrony przeciwporażeniowej;
braku instrukcji wykonywania prac; szkoleń w dziedzinie w dziedzinie bezpieczeństwa
i higieny pracy; kwestii związanych z oceną ryzyka zawodowego; wytypowanie czynników
szkodliwych środowiska pracy; pomieszczeń higieniczno-sanitarnych; służby
bezpieczeństwa i higieny pracy.

4.1.22. Bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu prac związanych
z narażeniem pracowników na hałas

Celem kontroli było ustalenie, czy i jakie działania podejmują pracodawcy w celu
ograniczenia lub eliminowania hałasu i drgań mechanicznych – zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Gospodarki Pracy z 5 sierpnia 2005 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne oraz
rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników
szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, a także ocena tych działań.

Kontrole przeprowadzono w 5 podmiotach, w tym: 6 zakładach prowadzących
działalność w zakresie produkcji wyrobów tartacznych, 1 zakładzie produkcji mebli,
1 zakładzie produkcji i sprzedaży wyrobów budowlanych z tworzyw sztucznych.

W wyniku kontroli wydano 21 decyzji nakazowych i 6 wniosków w wystąpieniach.
W jednym przypadku wobec pracodawcy zastosowano środek wychowawczy obejmujący
dwa wykroczenia, które dotyczyły czasu pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach
pracy, na których występują przekroczenia najwyższych dopuszczalnych natężeń hałasu
oraz nie przestrzegania przepisów bhp przy pracach związanych z narażeniem pracowników
na hałas zastosowano środek wychowawczy.

Główne nieprawidłowości stwierdzone w wyniku kontroli przedstawia tabela poniżej.

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły: [%] nieprawidłowych w stosunku
do liczby zbadanych

Pomiarów hałasu 12% zbadanych stanowisk
Braku kart badań i pomiarów oraz rejestrów
czynników szkodliwych dla zdrowia

20% kontrolowanych zakładów
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Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły: [%] nieprawidłowych w stosunku
do liczby zbadanych

Aktualności informacji zawartej w rejestrze
czynników szkodliwych dla zdrowia

40% kontrolowanych zakładów

Uwzględnienia w ocenie ryzyka zawodowego
związanego z hałasem informacji wymaganych
w § 4 ust. 1

80% kontrolowanych zakładów

Uwzględnienia w ocenie ryzyka zawodowego
związanego z drganiami mechanicznymi
informacji wymaganych w § 4 ust. 1

100% zbadanych stanowisk

Sporządzenia programu działań organizacyjno-
technicznych zmierzających do ograniczenia
narażenia pracowników na hałas w związku
z przekroczeniem w zakładzie pracy wartości
NDN

80% kontrolowanych zakładów

Sporządzenia programu działań organizacyjno-
technicznych zmierzających do ograniczenia
narażenia pracowników na drgania mechaniczne
w związku z przekroczeniem w zakładzie pracy
wartości progu działania

100% zbadanych stanowisk

Oznaczenia znakami bezpieczeństwa miejsc
pracy w tym stosowania ochronników słuchu
w miejscach, w których wielkości
charakteryzujące hałas w środowisku pracy
przekraczają wartości NDN

40% kontrolowanych zakładów

Doboru indywidualnych środków ochrony słuchu,
co do wielkości charakteryzujących hałas
występujący na stanowiskach pracy

60% kontrolowanych zakładów

Przekazania zatrudnionym pracownikom
instrukcji bhp użytkowania i konserwacji
ochronników słuchu

40% kontrolowanych zakładów

Uwzględnienia w programie szkoleń zagadnień
na temat wyników oceny ryzyka zawodowego
związanego z narażeniem na hałas

20% kontrolowanych zakładów

Efekty uzyskane po kontrolach:
- dokonano w zakładzie pracy pomiarów szkodliwego dla zdrowia czynnika fizycznego

występującego w postaci hałasu na stanowiskach pracy, na których stwierdzono brak
pomiarów;

- zaprowadzono rejestry oraz karty badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia;
- zaktualizowano rejestry czynników szkodliwych dla zdrowia;
- sporządzono programy działań organizacyjno-technicznych zmierzających do

ograniczenia narażenia pracowników na hałas w związku z przekroczeniem w zakładzie
pracy wartości NDN oraz działań organizacyjno-technicznych zmierzających do
ograniczenia narażenia pracowników na drgania mechaniczne w związku
z przekroczeniem w zakładzie pracy wartości progu działania dla drgań mechanicznych
o ogólnym działaniu;
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- oznaczono znakami bezpieczeństwa miejsca pracy, w których wielkości charakteryzujące
hałas w środowisku pracy przekraczają wartości NDN;

- dokonano doboru środków ochrony indywidualnej ochrony słuchu do wielkości
charakteryzujących hałas;

- wyposażono pracowników pracujących na stanowiskach pracy, na których stwierdzono
przekroczenie progu działania lub NDN hałasu w ochronniki słuchu odpowiednie do
wielkości charakteryzujących hałas występujących na stanowiskach;

- opracowano oraz przekazano pracownikom instrukcję bhp z zakresu użytkowania
i konserwacji ochronników słuchu;

- dokonano aktualizacji ocen ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy
z uwzględnieniem poziomu i rodzaju narażenia na hałas i drgania mechaniczne, czasu
trwania narażenia, wartości NDN oraz wartości progów działania, dostępności środków
ochrony indywidualnej o odpowiedniej charakterystyce tłumienia;

- pracodawca uwzględnił w programach szkoleń wstępnych na stanowisku pracy z zakresu
bhp zagadnienia dot. wyników oceny ryzyka zawodowego związanego z narażeniem na
hałas;

- pracodawca zaprzestał zatrudniania pracowników w wymiarze przekraczającym 8 godzin
na dobę na stanowiskach pracy, na których występują przekroczenia najwyższych
dopuszczalnych natężeń dla hałasu.

4.1.23. Bezpieczeństwo i higiena pracy dotycząca organizacji pracy w miejscach, gdzie
może wystąpić atmosfera wybuchowa

Celem kontroli było sprawdzenie stopnia przestrzegana 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.

Kontrole zostały przeprowadzone w dwóch podmiotach, w których prowadzone
procesy były związane z wystąpieniem zagrożenia wybuchem; w jednym zakładzie
świadczącym usługi malowania proszkowego oraz na stacji paliw.
W odniesieniu do firmy prowadzącej sprzedaż paliw płynnych (benzyny i oleju napędowego)
oraz gazu płynnego LPG nie stwierdzono istotnych naruszeń przepisów w tym zakresie.
Jedyna odnotowana nieprawidłowość dotyczyła wyłącznie braku oświadczenia wymaganego
przepisami, a dotyczącego prawidłowego funkcjonowania urządzeń, w tym spełnienia
minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeprowadzenia
oceny ryzyka związanego z możliwością wystąpienia atmosfery wybuchowej.
W przypadku firmy, w której prowadzono proces malowania proszkowego, to jest nakładania
na powierzchnię detali wykonanych z metalu przewodzącego, naelektryzowanych
cząsteczek farby proszkowej, nieprawidłowości stwierdzone u tego pracodawcy dotyczyły
oceny ryzyka związanego z możliwością wystąpienia w miejscach pracy atmosfery
wybuchowej, w której nie uwzględniono rodzaju aktualnie stosowanych farb proszkowych
w szczególności ich właściwości fizycznych oraz wyposażenia stanowisk pracy, w tymi
kabiny, w której prowadzony jest proces malowania i dodatkowo eksploatowanej bez
przetłumaczonej na język polski instrukcji producenta. Stwierdzono także zapisy określające
środki ochronne związane z zagrożeniem wybuchowym, które zostały określone bardzo
ogólnikowo, to jest w sposób niedający możliwości sprawdzenia, czy zostały przyjęte do
stosowania. Ponadto odnotowano brak ustalenia wielkości strefy zagrożenia wybuchem,
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oraz brak instrukcji określającej bezpieczny sposób prowadzenia prac naprawczych lub
remontowych w kabinach malarskich.
Na podstawie wskazanych wyżej nieprawidłowości można stwierdzić, że kontrolowani
przedsiębiorcy mają świadomość istniejącego ryzyka związanego z zagrożeniem
wybuchowym, a przeprowadzone kontrole nie wykazały rażących naruszeń przepisów prawa
pracy, które skutkowałyby wydaniem decyzji wstrzymania pracy bądź wstrzymania
eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych. Po kontrolach i w czasie kontroli wydano
pracodawcom zalecenia nakazujące zapewnienie przestrzegania przepisów dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy w miejscach gdzie może występować atmosfera wybuchowa
w związku z ww. nieprawidłowościami.
Na podstawie przeprowadzonych kontroli, w czasie których stwierdzone zostały określone
nieprawidłowości trudno wyciągać wnioski i wskazywać na źródło ich występowania. Można
jedynie w dalszym ciągu, uwzględniając wyniki kontroli z poprzedniego roku, wskazać na
brak kompetentnych osób, które mają wystarczającą wiedzę i doświadczenie w ocenie
zagrożeń wybuchowych. Jest to bardzo specjalistyczna wiedza i nie zawsze osoby, które
podejmują się sporządzenia dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem potrafią określić
skalę zagrożenia ale przede wszystkim jednoznacznie określić środki techniczne
i organizacyjne gwarantujące warunki bezpiecznego prowadzenia pracy. Wydaje się, że
bardzo ogólnikowo sformułowane środki minimalizujące ryzyko powstania zagrożenia
wybuchowego potwierdzają tę tezę. Podejmowanie przez pracodawców odpowiednich
działań powinno być poprzedzone rzetelną oceną ryzyka i sporządzeniem dokumentu
zabezpieczenia przed wybuchem potwierdzającego przeprowadzoną analizę stanu
zagrożenia z uwzględnieniem odpowiednich środków ochronnych.

4.1.24. Bezpieczeństwo pracy w przemyśle przy wytwarzaniu i przetwarzaniu tworzyw
sztucznych

Celem kontroli było sprawdzenie stopnia przestrzegania przepisów bezpieczeństwa
i higieny pracy w sektorze przetwórstwa tworzyw sztucznych. Przeprowadzone czynności
kontrolne miały pokazać, czy pracodawcy właściwie identyfikują występujące na
stanowiskach pracy czynniki chemiczne i fizyczne oraz jakie działania podejmują w celu
eliminowania lub ograniczenia zagrożeń związanych z ich występowaniem.

Kontrole przeprowadzono w 13 podmiotach gdzie na stanowiskach pracy,
w warunkach występowania czynników chemicznych i fizycznych pracę wykonywało 208
pracowników, w tym 4 pracowników w warunkach przekroczenia normatywów higienicznych
NDN.

Przeprowadzone w 2021 roku kontrole wykazały, iż najczęściej stwierdzone
nieprawidłowości dotyczyły:
- braku lub nierzetelnie przeprowadzonych ocen ryzyka zawodowego przy pracach

prowadzonych w warunkach występowania czynników chemicznych w środowisku pracy
(problem wystąpił u 46% skontrolowanych podmiotów),

- nieuwzględniania w programach szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
informacji dotyczących zagrożeń wynikających ze stosowania niebezpiecznych
czynników chemicznych podczas przetwórstwa tworzyw sztucznych (problem wystąpił
u 46% pracodawców),

- podawania przez pracodawców w skierowaniach na profilaktyczne badania lekarskie
pracownków w sposób bardzo ogólny warunków pracy pracowników bez uwzględnienia
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występujących na stanowiskach pracy czynników chemicznych i fizycznych (problem
dotyczył około 15% pracodawców).

W wyniku przeprowadzonych kontroli wydano 84 decyzji oraz skierowano do
pracodawców 28 wniosków w wystąpieniach. Podczas kontroli u 4 pracodawców
stwierdzono naruszenia przepisów prawa pracy, za które wszczęto postępowania
wykroczeniowe.

4.1.25. Funkcjonowanie służby bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach pracy

Celem kontroli była ocena przestrzegania przepisów dotyczących funkcjonowania
i realizacji zadań przez służbę bezpieczeństwa i higieny pracy lub inne komórki, którym
wykonywanie tych zadań zostało powierzone.

Kontrole przeprowadzono w 9 podmiotach mających status pracodawcy, w których
pracę świadczyły 1 892 osoby, w tym 1 817 na podstawie umów o pracę, 31 pracowników
młodocianych.

W czasie kontroli prowadzonych w 2021 roku stwierdzono, iż największa liczba
nieprawidłowości dotyczyła nie utworzenia służby bhp lub niepowierzenia wykonywania
zadań służby bhp specjalistom ds. bezpieczeństwa i higieny pracy spoza zakładu.
Nieprawidłowości w tym zakresie stwierdzono łącznie w 66 zakładach pracy, uniemożliwiając
dokonanie oceny przestrzegania przepisów dotyczących funkcjonowania służby
bezpieczeństwa i higieny pracy. Powyższe dowodzi, że w wielu zakładach nie były w ogóle
stworzone warunki do realizacji obowiązków przypisanych służbie bhp. W związku ze
stwierdzonymi nieprawidłowościami wydano 66 decyzji nakazowych zobowiązujących
pracodawców do zapewnienia wykonywania zadań służby bhp w sposób zgodny
z obowiązującymi przepisami.

Pomimo utworzenia służby bhp lub powierzenia wykonywania zadań służby bhp
w kontrolowanych dziewięciu podmiotach inspektorzy pracy wydali łącznie 100 decyzji,
w tym: 29 z rygorem natychmiastowej wykonalności, 6 decyzji wstrzymania eksploatacji
maszyn, 1 decyzję zakazania wykonywania pracy, 1 decyzję wstrzymania prac. Stwierdzone
nieprawidłowości dowodzą, iż służba bhp nie realizowała jednego z podstawowych
obowiązków, jakim jest sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku,
okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, zawierających propozycje
przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom
życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy.

W efekcie przeprowadzonych kontroli wydanych zostało łącznie 100 decyzji
nakazowych oraz wystąpiono do pracodawców z 81 wnioskami, w celu zapewnienia stanu
bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnego z obowiązującymi przepisami. Spośród
wskazanych środków prawnych 7 decyzji oraz 8 wniosków w wystąpieniach dotyczyły
funkcjonowania i realizacji zadań przez służbę bezpieczeństwa i higieny pracy. W ramach
9 przeprowadzonych kontroli za stwierdzone wykroczenia 6 osób ukarano mandatami
karnymi na łączną kwotę 8 800 zł.

W ramach wydanych decyzji w dwóch zakładach sporządzona została analiza stanu
bhp, z uwzględnieniem przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu
zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy.
Ponadto ustalono, iż 36 pracodawców dopełniła obowiązku utworzenia lub powierzenia
wykonywania zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy.
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Przeprowadzone w 2021 roku kontrole wykazały, iż osoby realizujące zadania służby
bezpieczeństwa i hieny pracy w małym zakresie korzystały z uprawnień określonych
w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby
bezpieczeństwa i higieny pracy.

4.1.26. Działania podejmowane przez zakłady pracy w celu zapewnienia osobom
pracującym odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie
epidemii koronawirusa SARS-CoV-2

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2021 roku przeprowadzonych zostało 1 181
kontroli, podczas których sprawdzano stosowanie się pracodawców do przepisów mających
na celu ograniczenie ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2, w tym stosowania się do
aktualnie obowiązujących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu
epidemii, zapewnienia realizacji obowiązku przekazywania pracownikom informacji
o zagrożeniach dla zdrowia i życia oraz o podjętych działaniach ochronnych
i zapobiegawczych przez pracodawców na terenie prowadzonych przez nich firm. Kontrole
swym zasięgiem objęły wszystkie gałęzie gospodarcze, ze szczególnym uwzględnieniem
tych zakładów pracy, gdzie kontakt z klientem lub kontrahentem jest największy, tzn. sklepy,
zakłady fryzjerskie, zakłady kosmetyczne, branża gastronomiczna.

Celem kontroli było zbadanie, czy pracodawcy przestrzegają reżimu sanitarno-
epidemiologicznego obowiązującego na terenie kraju, tzn. wyposażenie pracowników
w płyny do dezynfekcji rąk, rękawiczki jednorazowe, maseczki, przyłbice oraz zachowania
dystansu pomiędzy stanowiskami pracy wynoszącego min. 1,5 m. Zbadano łącznie 2 000
stanowisk pracy, w podmiotach zatrudniających łącznie 64 344 pracowników.

Podczas prowadzonych kontroli inspektorzy wykazali uchybienia, które polegały na
braku opracowanego dokumentu oceny ryzyka zawodowego, braku aktualizacji oceny ryzyka
zawodowego związanego z możliwością występowania w miejscu pracy czynnika
biologicznego wirusa SARS CoV-2, czy też wewnątrz zakładowej procedury/instrukcji
postępowania celem zmniejszenia ryzyka na możliwość zainfekowania się wirusem SARS-
CoV-2 w miejscu pracy, braku karty charakterystyki zakupionych środków do dezynfekcji rąk,
nieuwzględnienie w spisie substancji niebezpiecznych, mieszanin niebezpiecznych,
stosowanych w zakładach pracy środków do dezynfekcji rąk. W związku ze stwierdzonymi
uchybieniami, inspektorzy wydali łącznie 120 decyzji (zrealizowanych zostało 117 decyzji).
Ponadto w wystąpieniach skierowano do pracodawców 35 wniosków (zrealizowano 32).
W stosunku do jednej osoby zastosowano środek oddziaływania wychowawczego w związku
ze stwierdzonym wykroczeniem, dotyczącym technicznego bezpieczeństwa pracy. Nadto
w 2 przypadkach o naruszeniu przestrzegania reżimu sanitarno-epidemiologicznego przez
pracodawców, powiadomiono Wojewódzką Stację Sanitarno- Epidemiologiczną.

4.1.27. Warunki pracy w przedsiębiorstwach gospodarki morskiej

Celem kontroli prowadzonych w związku z realizacją zadania było sprawdzenie
przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów z zakresu prawnej
ochrony pracy w przedsiębiorstwach prowadzących działalność w zakresie gospodarki
morskiej ze szczególnym uwzględnieniem nieprawidłowości, które mogą skutkować
zdarzeniami wypadkowymi lub chorobami zawodowymi.
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Realizując zadanie inspektorzy pracy przeprowadzili 24 kontrole. W wyniku
przeprowadzonych kontroli stwierdzono szereg nieprawidłowości, w związku z którymi
wydano łącznie 98 decyzji z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy z czego zostały
zrealizowane 63 decyzje, 59 wniosków w wystąpieniach z czego zostały zrealizowane 32
wnioski oraz cztery polecenia, które zostały zrealizowane w czasie prowadzonych kontroli.
Łącznie w wyniku wykonania wydanych decyzji, polepszono stan bezpieczeństwa i higieny
pracy dla około 300 osób pracujących w kontrolowanych przedsiębiorstwach.
Wydane decyzje dotyczyły przede wszystkim:
- badań i pomiarów czynników środowiska pracy – wydano w tym zakresie 9 decyzji

dotyczących pracowników zatrudnionych przez sześciu pracodawców;
- instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy – wydano w tym zakresie 12 decyzji

dotyczących pracowników zatrudnionych przez 6 pracodawców;
- oceny ryzyka zawodowego i innych działań organizacyjnych mających na celu likwidację

stwierdzonych zagrożeń – wydano w tym zakresie 7 decyzji dotyczących pracowników
zatrudnionych przez 6 pracodawców;

- dróg komunikacyjnych i dojść do stanowisk pracy, placów składowych i magazynowych,
w tym między innymi: oznakowania przejść dla pieszych, stanu nawierzchni, utrzymania
ścieżek cumowniczych – wydano w tym zakresie 17 decyzji dotyczących pracowników
zatrudnionych przez 7 pracodawców;

- przygotowania pracowników do pracy (uprawnień, badań lekarskich i szkoleń bhp) –
wydano w tym zakresie 9 decyzji dotyczących pracowników zatrudnionych przez
6 pracodawców;

- środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego – wydano w tym
zakresie 7 decyzji dotyczących pracowników zatrudnionych przez 5 pracodawców.
W przeprowadzonych 24 kontrolach zakładów branży morskiej stwierdzono łącznie 22

wykroczenia przeciwko prawom pracownika. W związku z popełnionymi wykroczeniami
nałożono na osoby winne naruszeń obowiązujących przepisów prawa pracy 5 mandatów
karnych na łączną kwotę 5 200 zł oraz w stosunku do 5 osób zastosowano środki
oddziaływania wychowawczego.

4.1.28. Bezpieczeństwo pracy przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych,
w tym w zakładach zajmujących się remontami, naprawami i usuwaniem awarii
maszyn i urządzeń technicznych

Celem kontroli była ocena przestrzegania przez pracodawców przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych,
określonych w rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych oraz ocena skuteczności
podejmowanych przez kontrolowane podmioty działań zapobiegających lub ograniczających
zagrożenia wypadkowe.

Czynności kontrolne zostały przeprowadzone u 11 pracodawców, w tym 9 było
przyłączonych bezpośrednio do systemu dystrybucji energii elektrycznej na poziomie
średnich napięć, i w związku z tym prowadzona była u nich eksploatacja urządzeń
elektroenergetycznych (własnych), zarówno średnich napięć, jak i urządzeń niskich napięć.
Podmioty te posiadały własne służby energetyczne zajmujące się prowadzeniem eksploatacji
urządzeń elektroenergetycznych. Dwie kontrole zostały przeprowadzone w podmiotach,
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którym na podstawie zawartych umów zostało powierzone prowadzenie eksploatacji
urządzeń elektroenergetycznych nie będących ich własnością.

Stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości należy podzielić na dwie grupy:
nieprawidłowości związane z niedopełnieniem obowiązków (wymagań formalnych)
związanych z eksploatacją urządzeń elektroenergetycznych, wynikających z rozporządzenia
Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy
urządzeniach energetycznych, oraz nieprawidłowości związane ze stanem technicznym
urządzeń elektroenergetycznych, obiektów i pomieszczeń, w których są one użytkowane,
oraz narzędzi pracy i sprzętu ochronnego.

Najczęściej stwierdzane uchybienia ujęto w poniższej tabeli.

Lp. Badane zagadnienia

Liczba zakładów,
w których

stwierdzono
nieprawidłowości

1 Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach
i instalacjach elektroenergetycznych

7

2 Wykazy osób upoważnionych do wydawania poleceń na prace
przy urządzeniach elektroenergetycznych, do wykonywania
określonych czynności związanych z koordynacją tego rodzaju
prac oraz związanych z dopuszczeniem do ww. prac wraz
z określonym zakresem udzielonego upoważnienia

9

3 Wykazy prac eksploatacyjnych przy urządzeniach
elektroenergetycznych stwarzających możliwość wystąpienia
szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego, które
muszą być wykonywane na polecenie pisemne

7

4 Instrukcje eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych 9
5 Wykonywanie zabiegów eksploatacyjnych przy urządzeniach

elektroenergetycznych zgodnie z zapisami zawartymi
w instrukcjach eksploatacji w odniesieniu do czasookresów
i zakresów czynności eksploatacyjnych

7

6 Stan techniczny kontrolowanych urządzeń
elektroenergetycznych

7

7 Narzędzia pracy i sprzęt ochronny 8
8 Wykazy prac pomocniczych wraz z ich organizacją 3

W wyniku przeprowadzonych kontroli wydano 121 decyzji, w tym 100 decyzji
pisemnych, 21 decyzji ustnych. Do pracodawców skierowano 10 wniosków w wystąpieniach.
W wyniku stwierdzonych wykroczeń 4 osoby ukarano mandatami karnymi w łącznej
wysokości 4 000 zł

W wyniku realizacji decyzji w kontrolowanych podmiotach wyeliminowano szereg
nieprawidłowości, w szczególności:
- 4 pracodawców wycofało z użytkowania, a następnie zleciło dokonanie okresowej

kontroli sprzętu ochronnego: rękawic dielektrycznych, półbutów gumowych
dielektrycznych, drążków izolacyjnych (różnych typów), dla których upłynęły terminy
ważności okresowej próby napięciowej;
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- 2 pracodawców wyposażyło odpowiednie pomieszczenia ruchu elektrycznego
w wymagany sprzęt ochronny, w szczególności w półbuty i kalosze elektroizolacyjne oraz
wskaźniki napięcia 230 V (zgodnie z instrukcją eksploatacji stacji transformatorowej
15/0,4 kV), niezbędne do stosowania przy wykonywaniu prac eksploatacyjnych przy
urządzeniach elektroenergetycznych;

- 5 pracodawców opracowało instrukcję organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach
i instalacjach elektroenergetycznych;

- 4 pracodawców opracowało instrukcje eksploatacji użytkowanych urządzeń
elektroenergetycznych, a 2 pracodawców dokonało aktualizacji posiadanych instrukcji;

- 5 pracodawców ustaliło wykaz prac eksploatacyjnych przy urządzeniach
elektroenergetycznych stwarzających możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia
dla zdrowia lub życia ludzkiego, które wykonuje się na podstawie polecenia pisemnego;

- 8 pracodawców opracowało lub dokonało aktualizacji wykazów osób upoważnionych
w zakładzie do wykonywania określonych czynności lub prac eksploatacyjnych
związanych z wydawaniem poleceń na prace przy urządzeniach elektroenergetycznych,
związanych z koordynacją prac przy urządzeniach elektroenergetycznych, oraz
związanych z dopuszczeniem do ww. prac;

- 9 pracodawców wykonało we własnym zakresie lub zleciło specjalistycznym firmom
zewnętrznym wykonanie prac eksploatacyjnych przy urządzeniach
elektroenergetycznych w zakresie określonym w instrukcjach eksploatacji,
w szczególności poprzez przeprowadzenie: oględzin skróconych stacji
transformatorowych, oględzin pełnych stacji, dokonania przeglądów i oceny stanu
technicznego użytkowanych urządzeń elektroenergetycznych;

- 10 pracodawców usunęło inne uchybienia doprowadzając do wyeliminowania naruszeń
przepisów bhp, w szczególności poprzez: zapewnienie ochrony podstawowej
w urządzeniach elektroenergetycznych, uporządkowanie pomieszczeń rozdzielni
niskiego napięcia, zapewnienie osłon (pokryw) eliminujących bezpośredni dostęp do
obwodów czynnej instalacji elektrycznej, zabezpieczenie kanałów kablowych w podłodze
w rozdzielniach przed możliwością wpadnięcia osób, zapewnienie sprawnego
oświetlenia.
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4.2. KONTROLE WYBRANYCH ZAGADNIEŃ BHP I PRAWA PRACY

4.2.1. Pierwsza kontrola

Kontrole miały na celu kompleksową identyfikację nieprawidłowości w zakresie prawa
pracy, w tym przepisów bhp oraz przepisów dotyczących legalności zatrudnienia,
a następnie podjęcie działań instruktażowo-doradczych, służących wyeliminowaniu przez
pracodawców lub przedsiębiorców stwierdzonych uchybień oraz zapewnieniu przestrzegania
przedmiotowych uregulowań w przyszłości.

W ramach realizacji tematu 095 – PIERWSZA KONTROLA inspektorzy pracy
Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie przeprowadzili w 2021 r. 67 kontroli,
w podmiotach zatrudniających 207 osób na podstawie stosunku pracy.

W wyniku kontroli przeprowadzonych w ramach realizacji zadania inspektorzy pracy
wydali 303 decyzje (pisemne i ustne), skierowali łącznie 429 wniosków w wystąpieniach,
14 poleceń. Pracodawcy poinformowali inspektorów pracy o realizacji 185 decyzji, 175
wniosków w wystąpieniach, zaś wszystkie 14 polecenia ustne zostały wykonane już w trakcie
czynności kontrolnych inspektorów pracy.

W toku prowadzonych kontroli, w 21 z nich, ujawniono łącznie 49 wykroczeń,
6 sprawców ukarano grzywnami w drodze mandatu w łącznej kwocie 7 500 zł. Wobec 15
sprawców zastosowano środki oddziaływania wychowawczego.

Najwięcej decyzji z rygorem natychmiastowego wykonania wydanych na podstawie
art. 108 kpa z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy skierowano do przedsiębiorców
branży budowlanej 20 decyzji, kolejno branży handlowej – 18 decyzji, branży usługowej – 15
decyzji, branży związanej z usługami hotelowymi i gastronomicznymi - 5 decyzji, branży
przemysłowej - 5 decyzji. Ujawnione nieprawidłowości dotyczyły głównie: przygotowania
pracowników do pracy, a w szczególności osób wykonujących pracę podstawie umów
cywilnoprawnych. Osoby świadczące pracę nie były poddawane właściwym szkoleniom
w zakresie powierzanych im prac, lekarskim badaniom profilaktycznym. Prace w tych
przedsiębiorstwach organizowane są przy minimalnym nakładzie kosztów. Zakłady te
dysponują także często przestarzałym lub wyeksploatowanym parkiem maszynowym
stwarzającym zagrożenia urazowe.

Z zakresu prawnej ochrony pracy nieprawidłowości dotyczyły: braku bądź
przekazania nieprawidłowej (z reguły niepełnej) informacji o warunkach zatrudnienia
i uprawnieniach pracowniczych, nieterminowego wydawania świadectwa pracy lub
nieprawidłowej treści świadectwa pracy, nieustalenie przez pracodawców w stosownym
obwieszczeniu systemów czasu pracy, rozkładów czasu pracy i okresów rozliczeniowych,
a także nieprowadzenie lub nieprawidłowe prowadzenie ewidencji czasu pracy. Stwierdzono
także nieterminowe wypłacanie wynagrodzenia za pracę. Tylko w 2 kontrolach zostały
wydane nakazy płatnicze opiewające na łączną kwotę 9 803,83 zł

Z zakresu legalności zatrudnienia kontrolę przeprowadzono w: 39 podmiotach -
legalność zatrudnienia obywateli polskich, zaś w 19 podmiotach inspektorzy kontrolowali
legalność zatrudnienia i innej pracy zarobkowej oraz wykonywanie pracy przez
cudzoziemców. Ustalono, że 38 Polaków pracowało nielegalnie. Nieprawidłowości dotyczyły:
6 osób – brak zawarcia umów o pracę w formie pisemnej przed dopuszczeniem ich do pracy,
32 osoby – niezgłoszenie lub nieterminowe zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego.
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Ponadto w 9 przypadkach stwierdzono nieprawidłowości w zakresie opłacenia składek na
Fundusz Pracy. Stwierdzono także nielegalne zatrudnienie 10 osób cudzoziemców: 9 osób
pracowało na innych warunkach niż określone w dokumencie uprawniającym do podjęcia
zatrudnienia na terenie RP, 1 osoba pracowała bez dokumentu uprawniającego do pracy na
terenie RP oraz dodatkowo bez zawartej w formie pisemnej umowy zlecenie.

4.2.2. Kontrole sprawdzające u pracodawcy, u którego wcześniej przeprowadzono
pierwszą kontrolę

Celem kontroli były:
- ocena przestrzegania przepisów prawa pracy w podmiotach kontrolowanych (czy nie

doszło do nowych naruszeń przepisów),
- sprawdzenie wykonania środków prawnych (decyzji, wystąpień, poleceń) wydanych

w wyniku poprzednich kontroli realizowanych w ramach tematu 095,
- ocena skuteczności podjętych działań o charakterze instruktażowo-doradczym w ramach

zadania 095 „Pierwsza kontrola”.
W ramach realizacji tematu 096 inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy

w Szczecinie przeprowadzili w 2021 r. 13 kontroli w podmiotach powierzających pracę
81 zatrudnionym w ramach stosunku pracy. W trakcie kontroli realizowanych w ramach
zadania T096 inspektorzy pracy sprawdzili łącznie 51 decyzji nakazowych (w tym
stwierdzono niewykonanie 1 decyzji) oraz 46 wniosków (w tym stwierdzono niewykonanie
bądź brak realizacji w ramach bieżącej działalności jedynie 2 wniosków). Większość
kontrolowanych przedsiębiorców (tj. 11 podmiotów) wykonała wszystkie skierowane do nich
w ramach pierwszej kontroli wnioski zawarte w wystąpieniach. Ponadto inspektorzy pracy
w ramach zadania T096 skierowali do podmiotów kontrolowanych w związku ze
stwierdzonymi nieprawidłowościami łącznie 2 wnioski, w których jeden dotyczył
stwierdzonych podczas kontroli nieprawidłowości związanych z ustaleniem ekwiwalentu
pieniężnego za używanie własnego obuwia oraz pranie przydzielonej odzieży roboczej, zaś
drugi terminowego zgłaszania osób do ubezpieczeń społecznych. W toku prowadzonych
czynności kontrolnych nie ujawniono wykroczeń.

Przeprowadzone kontrole wykazały, że żaden z podmiotów nie zlekceważył
całkowicie wydanych przez inspektorów środków prawnych. Biorąc powyższe pod uwagę
należy uznać, że osiągnięto trwałą i widoczną poprawę warunków pracy (zarówno w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy, legalności zatrudnienia oraz prawnej ochrony pracy).

4.2.3. Przestrzeganie przepisów dotyczących zatrudniania osób niepełnosprawnych

Celem kontroli było sprawdzenie stopnia przestrzegania przepisów prawa pracy przez
pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne, w tym przepisów określających
szczególne uprawnienia osób niepełnosprawnych w stosunku pracy, wynikające z ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych. Sprawdzano także realizację obowiązków dotyczących zapewnienia
bezpieczeństwa i higieny pracy w obiektach i pomieszczeniach pracy oraz dostosowania
obiektów, pomieszczeń i stanowisk pracy do potrzeb i możliwości zatrudnionych osób
niepełnosprawnych.
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Przeprowadzono 61 kontroli u 58 pracodawców. Kontrolami objęto pracodawców
prowadzących zakłady pracy chronionej, pracodawców tworzących stanowiska dla osób
niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy oraz zakłady aktywności zawodowej. Podczas
33 kontroli rozpatrzono wnioski o wydanie opinii o tworzonych 36 stanowiskach dla osób
niepełnosprawnych złożonych na podstawie art. 26e ust. 5 ustawy o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Wydano 33 opinie w tym 1 opinię
negatywną dotyczącą objętych kontrolami stanowisk.

W wyniku przeprowadzanych kontroli wydano łącznie 115 decyzji nakazowych, 87
wniosków w wystąpieniach i 2 polecenia. Ponadto, w związku ze stwierdzonymi pięcioma
wykroczeniami jednego pracodawcę ukarano mandatem karnym w wysokości 1 000 zł oraz
w stosunku do czterech osób zastosowano środki odziaływania wychowawczego.
Pracodawcy realizując wydane zalecenia poprawili warunki i bezpieczeństwo pracy oraz
zwiększyli poziom przestrzegania prawa pracy w stosunku do 320 osób niepełnosprawnych.

Przykładowe efekty dotyczące pracowników niepełnosprawnych uzyskane w wyniku
przeprowadzonych kontroli:
- 4 pracodawców wyeliminowało nieprawidłowości związane z eksploatacją maszyn

i urządzeń, w wyniku tych działań zapewniono wymagane urządzenia ochronne,
uzupełniono oznakowanie – tym samym zwiększono bezpieczeństwo dla około 10 osób
niepełnosprawnych;

- 7 pracodawców wyeliminowało nieprawidłowości związane z eksploatacją urządzeń
i instalacji energetycznych – tym samym zwiększono bezpieczeństwo dla co najmniej 15
osób niepełnosprawnych;

- 3 pracodawców wykonało pomiary w środowisku pracy, tj. hałasu, zapylenia oraz
stężenia substancji chemicznych, działania te pozwoliły na zwiększenie bezpieczeństwa
pracy dla około 25 osób niepełnosprawnych;

- 5 pracodawców wykonało zalecenia dotyczące eksploatowanych obiektów w zakresie
stanu podłóg, przejść i dróg komunikacyjnych – w wyniku tych działań poprawiono
warunki pracy dla ponad 50 osób niepełnosprawnych;

- 4 pracodawców wyeliminowało nieprawidłowości dotyczące oświetlenia pomieszczeń
pracy – wykonało w tym zakresie niezbędne pomiary – działaniami tymi objęto co
najmniej 36 osób niepełnosprawnych;

- 9 pracodawców przyjęło do realizacji zalecenia dotyczące oceny ryzyka zawodowego
występującego przy pracach wykonywanych na zajmowanych przez pracowników
stanowiskach – działaniami tymi objęto ponad 250 osób niepełnosprawnych.

4.2.4. Opieka zdrowotna – przestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym bhp

Celem kontroli była diagnoza stanu przestrzegania przepisów prawa pracy, w tym
stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w podmiotach leczniczych.

Kontrolami objęto 1 557 osób, w tym 1 236 pracowników, 3 osoby wykonujące pracę
na podstawie umów zlecenia oraz 318 osób świadczących usługi medyczne na rzecz
3 podmiotów leczniczych (2 w podmiotach ambulatoryjnych i 1 w podmiocie udzielającym
świadczeń stacjonarnych, całodobowych).

Ponadto kontrolą objęto wybrane jednostki 1 podmiotu leczniczego, stosującego leki
cytostatyczne. W tym zakresie kontrolą objęto 22 pracowników. Do pracodawców
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skierowano łącznie: 30 decyzji, 15 wniosków i 2 polecenia. Wszystkie zostały wykonane
bądź przyjęte do bieżącej realizacji.

Charakterystyczne nieprawidłowości z zakresu prawnej ochrony pracy dotyczyły
niepotwierdzenie na piśmie umowy o pracę, braku informacji o dodatkowych warunkach
zatrudnienia, niewydania świadectwa pracy, a także nieodpowiedniego ewidencjonowania
czasu pracy, niezapewnienia raz na 4 tygodnie niedzieli wolnej od pracy, niewypłacania
wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych oraz ekwiwalentu za niewykorzystany
urlop wypoczynkowy, zaniżenia wynagrodzenia zasadniczego.

Charakterystyczne nieprawidłowości zakresu technicznego bezpieczeństwa pracy
dotyczyły dopuszczania do pracy pracowników bez szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa
i higieny pracy oraz bez badań lekarskich, informowania pracowników o zagrożeniach, w tym
ryzyka zawodowego (w zakresie czynników chemicznych o działaniu rakotwórczym,
narażenia na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń
zdrowotnych, zagrożenia czynnikiem biologicznym wirusem SARS CoV-2), braku ustaleń
wewnątrzzakładowych w zakresie postępowania z ostrymi narzędziami stosowanymi przy
udzielaniu świadczeń zdrowotnych oraz postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia
i niebezpiecznymi, nieustalenia stopnia szkodliwości substancji czynnych leków
cytostatycznych

Na skutek podjętych przez inspektorów pracy działań w zakresie prawnej ochrony
stosunku pracy m.in. 3 byłym pracownikom wypłacono ekwiwalent pieniężny za
niewykorzystany urlop wypoczynkowy w łącznej kwocie 6 712,99 zł netto, 4 pracownikom
wypłacono zaniżone wynagrodzenie zasadnicze (wynikające ze wzrostu najniższego
wynagrodzenia zasadniczego w podmiotach leczniczych) w łącznej wysokości 3 732,04 zł
netto.

Z zakresu technicznego bezpieczeństwa pracy stwierdzono, że m.in. w 2 podmiotach,
dla 4 pracowników, wdrożono procedury bezpiecznego postępowania z ostrymi narzędziami
oraz z materiałami szkodliwymi i niebezpiecznymi w tym będącymi odpadami medycznymi,
w 2 podmiotach, dla 4 pracowników, zidentyfikowano i oszacowano poziom zagrożeń
szkodliwym czynnikiem biologicznym- wirusem SARS-CoV-2, w 1 podmiocie, dla
22 pracowników, ustalono stopień szkodliwości substancji czynnych stosowanych leków
cytostatycznych, dokonano oceny poziomu narażenia na substancje czynne leków
cytostatycznych podczas sporządzania leków w dawkach indywidulanych, a także dokonano
rozpoznania źródeł emisji tych czynników i wytypowano do oznaczeń w środowisku pracy
(wykonanie pomiarów substancji czynnych, dla których ustalono wartości dopuszczalne NDS
zlecono do IMP w Łodzi).

4.2.5. Kontrole placówek handlowych

Handel – przestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym bhp

Celem kontroli było sprawdzenie przestrzegania przez pracodawców prowadzących
placówki handlowe przepisów prawa pracy, w tym bhp oraz przepisów dotyczących
legalności zatrudnienia i powierzania pracy.

W ramach realizacji tematu 240 inspektorzy pracy przeprowadzili 2 kontrole
w placówkach wielkopowierzchniowych oraz 13 kontroli w małych placówkach handlowych.
Spośród wszystkich kontroli, 2 kontrole były przeprowadzone na skutek złożonych
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pisemnych skarg (łącznie złożono 5 skarg), 3 skargi okazały się zasadne, 1 częściowo
zasadna.

W kontrolowanych podmiotach zatrudnionych było łącznie 111 osób, 98 osób
świadczyło pracę na podstawie umowy o pracę.

W związku z przeprowadzonymi kontrolami inspektorzy pracy wydali 129 decyzji
nakazowych, z czego 80 decyzji na piśmie i 49 decyzji ustnych. Ponadto inspektorzy pracy
skierowali 15 wystąpień zawierających 89 wniosków dotyczących prawnej ochrony stosunku
pracy i bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wobec stwierdzenia naruszenia obowiązujących przepisów stanowiących
wykroczenie stwierdzono popełnienie 12 wykroczeń, w wyniku których zastosowano
5 środków wychowawczych i wydano 1 mandat.

Przeprowadzone w 2021 r. kontrole w placówkach wielkopowierzchniowych jak
i mniejszych punktach handlowych nie wykazały nieprawidłowości w dużej skali. Inspektorzy
nie stwierdzali rażących naruszeń przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, które
skutkowałyby wydaniem decyzji nakazowych wstrzymujących prace lub decyzji skierowania
pracowników do innych prac.

Z zakresu prawnej ochrony pracy u pracodawców stwierdzono uchybienia, które
w zdecydowanej części miały charakter formalny i dotyczyły przede wszystkim zagadnień
związanych z prowadzoną dokumentacją pracowniczą, szczególnie w zakresie nieustalania
obwieszczenia o systemach i rozkładach czasu pracy oraz przyjętych okresach
rozliczeniowych czasu pracy.

Realizując zalecenia inspektorów pracy, które wydane zostały w związku
z naruszeniami przepisów prawa pracy, m.in.: dwóm pracownikom naliczono ekwiwalent za
niewykorzystany urlop wypoczynkowy w wysokości 1 058,52 zł, jednej pracownicy
wypłacono wynagrodzenie za pracę w kwocie 2 106,40 zł, trzem pracownicom naliczono
i wypłacono wynagrodzenie wraz z dodatkiem za pracę w godzinach nadliczbowych
w łącznej wysokości 301,65 zł. W związku ze stwierdzeniem nieuwzględniania w wyliczaniu
podstawy ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop zmiennych składników
wynagrodzenia takich jak premia uznaniowa, inspektor pracy skierował wniosek o naliczenie
i wypłacenie wszystkim pracownikom za okres od stycznia do października 2021 r., różnicy
zaniżonego ekwiwalentu pieniężnego, za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

Z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy najczęściej stwierdzano nieopracowanie
oceny ryzyka zawodowego oraz niezapoznanie pracowników z opracowaną oceną ryzyka
zawodowego. W wyniku realizacji decyzji nakazowych usunięto nieprawidłowości z zakresu
bezpieczeństwa i higieny pracy. W zakładach opracowano i poprawiono ocenę ryzyka
zawodowego oraz zapoznano z nią pracowników, zgodnie z przepisami uregulowano zasady
gospodarowania odzieżą i obuwiem roboczym, piętnastu pracowników poddano szkoleniom
z zakresu bhp, wyeliminowano nieprawidłowości w zakresie składowania i magazynowania
towarów.

Ograniczenie handlu w niedziele i święta

Kontrole miały na celu dokonanie oceny przestrzegania przepisów ustawy z dnia
10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni.

W ramach realizacji tematu inspektorzy pracy przeprowadzili 15 kontroli
w placówkach handlowych, w tym 3 kontrole w placówkach wielkopowierzchniowych oraz 12
kontroli w małych placówkach handlowych. W kontrolowanych podmiotach zatrudnionych
było łącznie 163 pracowników. Spośród 15 kontroli, aż 14 kontroli przeprowadzonych było na
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skutek złożonych pisemnych skarg - 4 skargi okazały się zasadne. Inspektorzy pracy
w 3 sklepach stwierdzili naruszenia zakazu handlu w niedziele oraz 1 przypadek naruszenia
zakazu handlu w święta.

W związku ze stwierdzeniem naruszenia przestrzegania przepisów o ograniczeniu
handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni inspektorzy pracy nałożyli 4 mandaty
karne w łącznej wysokości 4 000 zł oraz skierowali 3 wnioski w wystąpieniach.

Przeprowadzone kontrole wykazały, iż placówki, które były otwarte w niedziele
i święta korzystały z wyłączeń, przewidzianych w art. 6 ust. 1 ustawy o ograniczeniu handlu
w niedziele i święta oraz niektóre inne dni odpowiednio: w sześciu sklepach firmy korzystały
z wyłączenia określonego w art. 6 ust. 1 pkt 7, tj. zakaz handlu w niedziele nie obowiązuje
w placówkach pocztowych, w dwóch przypadkach wyłączenia określonego w art. 6 ust. 1 pkt
6, tj. zakaz handlu w niedziele nie obowiązuje w placówkach handlowych, w których
przeważająca działalność polega na handlu prasą, biletami komunikacji miejskiej, wyrobami
tytoniowymi, kuponami gier losowych i zakładów wzajemnych, w dwóch przypadkach
wyłączenia określonego w art. 6 ust. 1 pkt 27, tj. zakaz handlu w niedziele nie obowiązuje
w placówkach handlowych, w których handel jest prowadzony przez przedsiębiorcę
będącego osobą fizyczną wyłącznie osobiście, we własnym imieniu i na własny rachunek.
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4.3. PRAWNA OCHRONA PRACY

4.3.1. Przestrzeganie przepisów o urlopach wypoczynkowych

Kontrole miały na celu ustalenie przestrzegania przez pracodawców przepisów
w zakresie obejmującym urlopy wypoczynkowe. Inspektorzy pracy, przeprowadzili 20 kontroli
w 20 podmiotach zatrudniających łącznie 1 381 osób.

W związku z nierespektowaniem przez pracodawców przepisów prawa dotyczących
urlopów wypoczynkowych, inspektorzy pracy wydali 44 wnioski w 17 wystąpieniach
skierowanych do 17 pracodawców.

Najczęściej występującymi nieprawidłowościami, stwierdzonymi przez inspektorów
pracy, były nieprawidłowości dotyczące nieudzielenia urlopów wypoczynkowych
pracownikom w roku, w którym pracownicy nabyli do niego prawo oraz nie udzielanie
zaległych urlopów najpóźniej do 30 września kolejnego roku kalendarzowego. Odnotowano
także problem z prawidłowym dzieleniem urlopów wypoczynkowych

Ustalono, że w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami do 17 pracodawców
skierowano 44 zalecenia. Stwierdzono wykonanie lub przyjęcie do realizacji 41 zaleceń
skierowanych do 16 pracodawców.

4.3.2. Przestrzeganie przepisów w zakresie czasu jazdy i czasu postoju oraz
obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców oraz czasu pracy
kierowców

 W 2021 r. inspektorzy pracy przeprowadzili 31 kontroli, w ramach których analizie
poddano 20 946 dni pracy 106 kierowców. W efekcie prowadzonych kontroli wydanych
zostało 29 decyzji w sprawie nałażenia kary pieniężnej na łączną kwotę 95 610 zł, z czego
zapłacona zastała w sumie kwota 90 660 zł.

Ponadto w 18 firmach transportowych ujawniono 45 wykroczeń przeciwko prawom
pracownika. W związku z powyższym inspektorzy pracy nałożyli na sprawców tych
wykroczeń 9 mandatów karnych na łączną kwotę 9 400 zł, a w 9 przypadkach zastosowano
środek oddziaływania wychowawczego.
W 2021 r. stwierdzono m.in. 47 przypadków przekroczenia dobowego limitu czasu
prowadzenia pojazdu przez 26 kierowców, 100 przypadków braku wymaganej przerwy przy
prowadzeniu pojazdu przez okres dłuższy niż 4,5 godziny przez 43 kierowców, 119
przypadków skrócenia czasu odpoczynku dobowego przez 38 kierowców, 23 przypadki
skrócenia czasu odpoczynku tygodniowego przez 10 kierowców, 8 przypadków
nieprzestrzegania dopuszczalnego limitu tygodniowego czasu pracy kierowcy, 169
przypadków nieprzestrzegania dobowego wymiaru czasu pracy kierowców w przypadku, gdy
praca wykonywana jest w porze nocnej (przekroczenie czasu pracy o więcej niż 1 godzinę),
28 przypadków naruszenia obowiązku zapewnienia kierowcom odpowiednich przerw.
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4.3.3. Czas pracy oraz wypłata wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy

Celem kontroli jest ustalenie stanu przestrzegania przez pracodawców przepisów
o czasie pracy oraz wypłacie wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy. W 2021 r.
w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Szczecinie przeprowadzono łącznie 26 kontroli u 25
pracodawców, którzy zatrudniali 7 731 pracowników.

Skierowano do pracodawców następujące środki prawne: 25 decyzji płacowych na
kwotę 73 163,76 zł, 1 polecenie ustne na kwotę 274,50 zł, 155 wniosków zawartych
w wystąpieniach.

Przyjęto do realizacji następujące środki prawne w zakresie czasu pracy oraz
wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy: 8 decyzji płacowych na kwotę 18
837,09 zł, 1 polecenie ustne na kwotę 2 274,50 zł, 110 wniosków zawartych
w wystąpieniach, w tym wnioski płacowe dotyczące wypłaty wynagrodzenia oraz innych
świadczeń ze stosunku pracy na łączną kwotę 3 839,07 zł.

Z uwagi na stwierdzone nieprawidłowości w zakresie czasu pracy oraz wynagrodzeń
i innych świadczeń ze stosunku pracy inspektorzy pracy wobec pracodawców: nałożyli
4 mandaty kredytowanych na łączną kwotę 5 000 zł, zastosowali 7 środków
wychowawczych, z czego 5 ostrzeżeń oraz 2 pouczenia.

Z zakresu czasu pracy wydano łącznie 71 wniosków dotyczących nieprawidłowości
stwierdzonych w stosunku do 729 pracowników, z czego wykonano 58 wniosków
dotyczących nieprawidłowości z zakresu czasu pracy stwierdzonych w stosunku do 670
pracowników. Z zakresu wynagrodzeń wydano 84 wnioski w wystąpieniach na rzecz 885
pracowników, z czego 52 wnioski zostały wykonane dla 766 pracowników. Na dzień
sporządzania sprawozdania wyegzekwowano dla pracowników kwotę 24 950,66 zł w tym
w wyniku wydanych decyzji płatniczych - dla 12 pracowników kwotę 18 837,09 zł, na skutek
wydanego polecenia - dla 4 pracowników kwotę 2 274,50 zł, a w związku ze skierowanymi
wnioskami w wystąpieniach - dla 77 pracowników kwotę 3 839,07 zł.

4.3.4. Czas pracy w usługach i budownictwie

Celem kontroli było ustalenie stanu przestrzegania przez pracodawców przepisów
o czasie pracy, w szczególności w zakresie rzetelności prowadzenia ewidencji czasu pracy,
zapewnienia odpoczynków dobowych i tygodniowych, pracy w porze nocnej oraz w niedziele
i święta oraz rozliczania i rekompensowania pracy w godzinach nadliczbowych przez
pracodawców działających w branży usługowej oraz budowlanej.

Inspektorzy pracy przeprowadzili łącznie 13 kontroli w 13 podmiotach, z czego
4 kontrole w usługach i 9 kontroli w budownictwie.

Nieprawidłowości stwierdzono w zakresie prowadzenia ewidencji czasu pracy
u 9 pracodawców, dotyczące 48 pracowników; ustalania systemu czasu pracy, rozkładu
czasu pracy i okresu rozliczeniowego czasu pracy u 6 pracodawców, dotyczyło 20
pracowników; zatrudniania ponad 5 dni przeciętnie w tygodniu w okresie rozliczeniowym
stwierdzono u 2 pracodawców, dotyczyło 9 pracowników; zatrudniania pracowników
w wymiarze przekraczającym 48 godzin przeciętnie w tygodniu w okresie rozliczeniowym, co
stwierdzono u 1 pracodawcy w odniesieniu do 1 pracownika.

W wyniku kontroli inspektorzy wydali 14 wystąpień zawierających łącznie 28
wniosków, 1 polecenie dotyczące przestrzegania przepisów o czasie pracy oraz związanych
z tym rekompensat. Inspektorzy pracy wymierzyli 2 mandaty w 2 podmiotach, w które
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stwierdzono popełnienie 4 wykroczeń dotyczących czasu pracy. W jednym podmiocie
zastosowano 1 środek wychowawczy obejmujący 3 wykroczenia dotyczące braku
rekompensat za pracę w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, za dyżur.

Większość wniosków została przez pracodawców wykonana. W wyniku interwencji
inspektora pracy pracownikowi wypłacono łącznie 3 200 zł za pracę w godzinach
nadliczbowych, w porze nocnej, za dyżur za okres 11 miesięcy.

4.3.5. Zatrudnianie na podstawie umów cywilnoprawnych

Celem kontroli było eliminowanie przypadków zawierania umów cywilnoprawnych
w warunkach właściwych dla umowy o pracę za pomocą dostępnych inspektorom pracy
środków prawnych oraz ustalenie skali przestrzegania obowiązku wypłacania przyjmującym
zlecenie lub świadczącym usługi na podstawie umów, o których mowa w art. 734 i art. 750
Kodeksu cywilnego, wynagrodzenia w wysokości nie niższej niż wynikająca z wysokości
minimalnej stawki godzinowej – zgodnie z przepisami ustawy o minimalnym wynagrodzeniu
za pracę.

W związku z realizacją tematu inspektorzy pracy przeprowadzili 457 kontroli
w podmiotach, które zatrudniały łącznie 13 962 pracowników. W związku ze stwierdzonymi
nieprawidłowościami inspektorzy pracy wystosowali 101 wniosków oraz 31 poleceń.

W wyniku przeprowadzonych kontroli inspektorzy pracy stwierdzili: zawieranie umów
cywilnoprawnych w warunkach wskazujących na istnienie stosunku pracy, nieprawidłowości
związane z niewypłaceniem wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia, nieprawidłowości
w zakresie zaniżenia wynagrodzeń za prace z tytułu umów zlecenia, nieterminowe wypłaty
wynagrodzeń za prace z tytułu umów zlecenia, nieprawidłowości w zakresie braku lub
niewłaściwej ewidencji godzin pracy zleceniobiorców oraz nieprawidłowości w zakresie
archiwizacji dokumentów określających sposób potwierdzania liczby godzin wykonania
zlecenia lub świadczenia usług oraz dokumentów potwierdzających liczbę godzin wykonania
zlecenia lub świadczenia usług.

Łącznie w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami skierowano do 89
pracodawców 99 wniosków. Pracodawcy poinformowali o wykonaniu 62 zaleceń zawartych
we wnioskach lub zobowiązali się do przestrzegania prawa w zakresie zawierania
i wypłacania wynagrodzeń w ramach umów cywilnoprawnych.

Stwierdzono 53 przypadki zawierania umów cywilnoprawnych w warunkach
wskazujących na istnienie stosunku pracy. Skierowano 24 wnioski w wystąpieniach do 24
pracodawców. W wyniku skierowanych wystąpień 14 pracodawców przekształciło 19 umów
zlecenia na umowy o prace. Inspektorzy pracy wnieśli 2 powództwa o ustalenie istnienia
stosunku pracy przeciwko 2 pracodawcom. Sprawy są w toku.

Wykonując 23 polecenia wypłat wynagrodzeń lub różnic wynikających z wypłat
zaniżonych wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia wypłacono dla 23 zleceniobiorców łącznie
kwotę 30 524,92 zł.

W związku ze stwierdzonymi naruszeniami prawa inspektorzy pracy skierowali
1 wniosek o ukaranie do sądu, nałożyli 11 mandatów na łączna sumę 12 200 zł, skierowali
11 ostrzeżeń, udzielili 2 pouczeń.



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OIP SZCZECIN W 2021 r.

- 67 -

4.3.6. Przestrzeganie przepisów dotyczących pracowniczych planów kapitałowych

Celem kontroli była ocena przestrzegania przepisów ustawy o pracowniczych planach
kapitałowych (zwanej dalej ustawą o PPK), w szczególności w zakresie dotyczącym
zawierania umów o prowadzenie PPK, zawierania umów o zarządzanie PPK oraz
dokonywania wpłat do PPK.

W ramach kontroli planowanych inspektorzy pracy skontorlowali łącznie 8 podmiotów
obowiązanych do utworzenia pracowniczych planów kapitałowych (PPK), w tym:
3 pracodawców zatrudniających co najmniej 250 osób według stanu na dzień 31 grudnia
2018 r., 3 pracodawców zatrudniających co najminiej 50 osób według stanu na dzień
30 czerwca 2019 r., 2 pracodawców zatrudniajacych ponżej 20 osób.

W skontrolowanych podmiotach łącznie zatrudnionych były 2 862 osoby, które
podlegały obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu, w tym: 2 837
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, 25 zatrudnionych na podstawie umów
cywilnoprawnych. Natomiast obowiązek zawarcia umowy o prowadzenie PPK dotyczył
łącznie 447 zatrudnionych, którzy nie złożyli oświadczeń o niedokonywanie wpłat do PPK.
Nieprawidłowości wystąpiły w jednym podmiocie i polegały na tym, że pracodawca do dnia
kontroli nie zawarł umowy o zarządzanie pracowniczymi planami kapitałowymi (PPK) oraz
umowy o prowadzenie PPK, pomimo że wszystkie osoby zatrudnione nie złożyły pracodawcy
deklaracji o rezygnacji z wpłat na PPK. W wyniku wyżej wymienionej kontroli stwierdzono
popełnienie jednego wykroczenia, które polegało na niedopełnieniu obowiązku zawarcia
w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej umowy o prowadzenie PPK w przewidzianym
terminie.

Na osobę odpowiedzianą nałożono mandat karny w kwocie 1 000 zł. W przypadku
pozostałych kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Na dzień prowadzonych czynności
kontrolnych w kontrolowanych podmiotach odprowadzono składki na PPK w łącznej kwocie
384 453 zł.

Ponadto, niezależnie od kontorli planowanych, inspektorzy pracy Okręgowego
Inspektoratu Pracy w Szczecinie rozpatrzyli w 2021 r. jedną skargę zawierającą zarzut
nieprzestrzegania przez pracodawcę przepsów dotyczących pracowniczych planów
kapitałowych. Przedmiotem skargi było niewdrożenie przez podmiot PPK. Jednakże
w wyniku przeprowadzonych czynności konrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości
w zakresie przestrzegania przez podmiot kontrolowany obowiązujących przepisów prawa
dotyczących PPK.

4.3.7. Edukacja – przestrzeganie przepisów prawnej ochrony pracy

Celem kontroli prowadzonych w związku z realizacją tematu 262 było ustalenie
stopnia przestrzegania przez dyrektorów placówek oświatowych, przepisów Karty
Nauczyciela i Kodeksu Pracy. W ramach realizacji tematu przeprowadzono 4 kontrole.

W trakcie, których skontrolowano 4 publiczne szkoły podstawowe zatrudniające
łącznie 144 pracowników.

W wyniku kontroli inspektorzy pracy skierowali 21 wniosków w wystąpieniach, które
wykonano. Uzyskane efekty polegały głównie na zmianach uzyskanych w zakresie
funkcjonowania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz szeroko rozumianego
stosunku pracy (w tym nawiązywania i rozwiązywania umów o pracę).
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4.3.8. Przestrzeganie rozwiązań prawnych wprowadzonych przepisami tarcz
antykryzysowych w zakresie prawnej ochrony pracy, w tym dotyczące. m.in.
czasu pracy oraz wypłaty wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy

Kontrole miały na celu identyfikację nieprawidłowości w stosowaniu przepisów ustawy
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych – w zakresie prawnej ochrony pracy, w tym w szczególności zagadnień
związanych z obniżeniem wymiaru czasu pracy pracownika lub objęcia pracownika
przestojem ekonomicznym, jak też elastycznych zasad ustalania pracownikom czasu pracy,
porozumień o wprowadzeniu systemu równoważnego czasu pracy lub o stosowaniu mniej
korzystnych warunków zatrudnienia. Ponadto podczas prowadzonych kontroli inspektorzy
weryfikowali zmodyfikowane zasady udzielania urlopów, jak i wypłacania pracownikom
odprawy, odszkodowania lub innych świadczeń pieniężnych przewidzianych do wypłaty na
wypadek ustania stosunku pracy w ograniczonej wysokości.

Inspektorzy pracy przeprowadzili 1 102 kontrole z zakresu przestrzegania rozwiązań
prawnych wprowadzonych przepisami Tarcz Antykryzysowych. Podczas czynności
kontrolnych inspektorzy pracy sprawdzili stosowanie przez podmioty kontrolne rozwiązań
prawnych przewidzianych przepisami ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Kontrole miały na celu
m.in. sprawdzenie poprawności stosowania zagadnień związanych z obniżeniem wymiaru
czasu pracy pracowników lub objęcia pracowników przestojem ekonomicznym,
zmodyfikowanych zasad udzielania zaległych urlopów, jak również wypłacaniem
pracownikom odpraw, odszkodowań, w ograniczonej wysokości. Inspektorzy pracy
sprawdzili również, wypełnienie obowiązku utrzymania przez pracodawców w zatrudnieniu
pracowników objętych dofinansowaniem do wynagrodzeń zarówno z Powiatowego Urzędu
Pracy, jak i Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Inspektorzy pracy skontrolowali 186 podmiotów, które otrzymały z Powiatowych
Urzędów Pracy dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych
od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne. Ponadto inspektorzy
skontrolowali 69 podmiotów, które otrzymało z Wojewódzkiego Urzędu Pracy
dofinansowania wynagrodzeń pracowników udzielonych. Nieprawidłowość stwierdzono
łącznie tylko w 8 podmiotach. Pracodawcy w zdecydowanej większości utrzymali
w zatrudnieniu pracowników objętych umową przez okres, na który zostało przyznane
dofinansowanie wynagrodzeń.

Przepisy tarczowe umożliwiły, skontrolowanym 1 153 pracownikom, który byli
poddani obowiązkowej kwarantannie, jak również 581 pracownikom poddanych
obowiązkowej izolacji w warunkach domowych na wykonywanie, za zgodą pracodawcy,
w trybie pracy zdalnej, pracy określonej w umowie i otrzymywanie z tego tytułu
wynagrodzenie. W tym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

W związku z przeprowadzonymi kontrolami przestrzegania przepisów Tarcz
Antykryzysowych, inspektorzy pracy wystosowali w stosunku do 11 przedsiębiorców
wystąpienia zawierające łącznie 12 wniosków obligujących do usunięcia stwierdzonych
nieprawidłowości.
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4.4. LEGALNOŚĆ ZATRUDNIENIA

4.4.1. Kontrole legalności zatrudnienia obywateli polskich

Prowadzone w 2021 r. kontrole miały na celu ustalenie stopnia przestrzegania
przepisów dotyczących legalności zatrudnienia, w tym określenie skali nielegalnej pracy,
przyczyn naruszeń obowiązujących przepisów oraz nowych zjawisk i tendencji. Inspektorzy
pracy przeprowadzili kontrole w 662 podmiotach w zakresie legalności zatrudnienia
i wykonywania innej pracy zarobkowej obejmując łącznie 3 511 osób.

Według klasyfikacji PKD kontrole w zakresie legalności zatrudnienia obywateli
polskich przeprowadzane były w różnych obszarach gospodarki głównie w następujących
branżach:

- handel, naprawy – 169 kontroli (25,5%);
- zakwaterowanie i usługi gastronomiczne – 109 kontroli (16,5%);
- budownictwo 102 kontrole (15,4%);
- według wielkości zatrudnienia:
- do 9 osób - 441 kontroli (66,6%);
- od 10 – 49 osób - 159 kontroli (24,0%);
- od 50 do 249 osób – 54 kontrole (8,1%);
- 250 i pow. osób – 8 kontroli (1,2%).
- W 233 podmiotach stwierdzono nielegalne zatrudnienie 473 osób, w tym:
- w 32 podmiotach stwierdzono brak lub nieterminowe potwierdzenie na piśmie rodzaju

i warunków zawartej z pracownikiem umowy o pracę i dotyczyło to 42 pracowników,
- w 218 podmiotach stwierdzono brak zgłoszenia lub nieterminowe zgłoszenie do

ubezpieczeń społecznych osób podlegających obowiązkowi ubezpieczenia, które
dotyczyło 442 osób. W 21 podmiotach jednocześnie stwierdzono brak zawartych na
piśmie umów o pracę i brak lub nieterminowe zgłoszenie do ubezpieczeń
społecznych,

- W 111 podmiotach stwierdzono nieprawidłowości dotyczące opłacania składek na
Fundusz Pracy. W 2021 r. stwierdzono 3 przypadki bezrobotnych, którzy nie
zawiadomili PUP o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub pozarolniczej
działalności.

W wyniku przeprowadzonych kontroli inspektorzy pracy stwierdzili w 111 podmiotach
naruszenie obowiązujących przepisów prawa w zakresie opłacania składek na FP
w szczególności dotyczyło to nieterminowego ich opłacania.

W następstwie kontroli do pracodawców skierowano 11 poleceń i 517 wniosków
w wystąpieniach z których 292 zostało wykonanych.

Po przeprowadzonych kontrolach inspektorzy pracy skierowali 10 zawiadomień do
prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w tym:

- 7 zawiadomień zawierało zarzuty z art. 219 Kodeksu karnego polegające na
niezgłoszeniu do obowiązkowych ubezpieczeń, bądź podaniu nieprawdziwych
danych mających wpływ na prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego,

- 2 zawiadomienia zawierały zarzuty z art. 225 k.k. związane z utrudnianiem, bądź
udaremnieniem czynności kontrolnych z zakresu legalności zatrudnienia,
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- 1 zawiadomienie zawierało zarzuty z art. 218 § 1a związane ze złośliwym lub
uporczywym naruszeniem prawa pracownika wynikającego ze stosunku pracy lub
ubezpieczenia społecznego.

W wyniku przeprowadzonych kontroli nie ujawniono żadnego przypadku podejrzenia
występowania znamion pracy przymusowej lub przestępstwa handlu ludźmi - art. 189a kk
w związku z art. 115 § 22 kk).

4.4.2. Kontrole legalności zatrudnienia cudzoziemców

Celem kontroli przeprowadzanych z zakresu legalności zatrudnienia oraz
wykonywania innej pracy zarobkowej przez cudzoziemców było zbadanie problematyki
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
z uwzględnieniem kwestii legalności zatrudnienia oraz naruszania praw pracowniczych
obcokrajowców, w tym warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.

W 2021 r. Inspektorzy Pracy przeprowadzili 481 postępowań. W 7 przypadkach
sporządzono karty Zn.

Liczba przeprowadzonych kontroli w porównaniu do roku 2020 wzrosła o 63,05%.
W 67,7% spośród 458 kontrolowanych przedsiębiorstw wydano środki prawne, dotyczące
legalności zatrudnienia cudzoziemców.

W 2021 r. 302 kontrole prowadzone były na podstawie skarg; 62 kontrole oznaczono
jako obejmujące rozpatrzenie skargi cudzoziemca; odnotowano 130 skarg złożonych przez
cudzoziemców; 68 skarg rozpatrzono bez kontroli. Skargi złożyło 201 cudzoziemców.

Kontrolą objęto łącznie 2 075 cudzoziemców. Największą grupę stanowili obywatele
Ukrainy (1 624 osoby - 78,26% kontrolowanych, spadek o 9,04% w stosunku do roku 2020).
Odnotowano 289 cudzoziemców nielegalnie świadczących pracę (13,92% ogółu), co stanowi
wzrost o 4,08% w stosunku do 2020 r.; w tym 112 cudzoziemców wykonywało pracę
niezgodnie z oświadczeniami o powierzeniu pracy, a 14 - zezwoleniami na pracę sezonową.
Dwustu siedemnastu obywateli Ukrainy (75,09% wszystkich nielegalnie świadczących pracę)
wykonywało pracę niezgodnie z posiadanymi dokumentami legalizującymi pracę.
W odniesieniu do innych narodowości, nielegalne świadczenie pracy stwierdzono wobec:
23 Gruzinów, 15 Filipińczyków, 7 Wietnamczyków, 6 obywateli Azerbejdżanu,
5 Białorusinów, 4 Mołdawian, 3 Hindusów, 3 Indonezyjczyków, 3 Syryjczyków,
1 Nikaraguańczyka, 1 Nepalczyka, 1 Rosjanina.

W trakcie 2 kontroli potwierdzono nielegalny pobyt 2 obywateli Ukrainy. Ponadto,
5 cudzoziemców nie legitymowało się podstawą prawną uprawniającą do pracy,
100 cudzoziemców nie posiadało zezwolenia na pracę, 142 cudzoziemców pracowało na
innych (gorszych) warunkach, a z 65 cudzoziemcami nie zawarto umowy w formie pisemnej.

Podmioty kontrolowane w zakresie legalności zatrudnienia cudzoziemców
reprezentowały między innymi branże: budowlaną - 23,91%, przetwórstwo przemysłowe -
20,37%, gastronomia i hotelarstwo - 17,67%, handel i naprawy - 9,98%, usługi
administrowania - 9,56%, transport - 7,69%.
W prowadzonych w 2021 r. postępowaniach kontrolnych wydano:

- 279 decyzji w 177 kontrolach (36,79% kontroli z tematu T014, w tym 29 decyzji
dotyczących wypłaty należnego wynagrodzenia, na łączną kwotę 580 664,55 zł),

- 54 polecenia w 36 kontrolach (7,48% kontroli z tematu T014, w tym 27 poleceń
dotyczących wypłaty wynagrodzenia, na łączną kwotę 317 958,03 zł, zrealizowanych
w trakcie kontroli),
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- 874 wnioski w 273 kontrolach (56,76% kontroli z tematu 014, w tym 6 wniosków
dotyczących naliczenia i wypłacenia należnego wynagrodzenia, na łączną kwotę
4 856,02 zł, zrealizowanych w wyniku kontroli).
W 240 kontrolach (49,86%) stwierdzono wykroczenia; w 117 kontrolach (48,75%)

wykroczenia dotyczyły cudzoziemców, nałożono 136 mandatów na łączną kwotę 165 900 zł,
z czego w 83 mandatach (61,03%) inspektorzy pracy nałożyli kary grzywien w wysokości
104 400 zł, związane z nieprzestrzeganiem przepisów dotyczących legalności zatrudnienia
cudzoziemców, oznaczając wykroczenia tematem 014.

W 2021 r. złożony został jeden wniosek do sądu karnego o ukaranie osoby
odpowiedzialnej za stwierdzone nieprawidłowości w wyniku kontroli obejmującej realizację
tematu 014. Cztery zarzuty dotyczyły wykroczeń związanych z niezgodnym z przepisami
powierzeniem pracy cudzoziemcom; na dzień sporządzania sprawozdania sprawa została
rozstrzygnięta w postępowaniu nakazowym, skazującym (z dnia 05.01.2022 r.) osobę
podejrzaną o popełnienie tych wykroczeń na karę grzywny 3 000 zł.

Na 43 złożone w roku 2021 zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa,
5 zawiadomień dotyczyło podejrzenia popełnienia przestępstw określonych przepisami
art. 219 i 225 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1444 ze
zmianami z 2020 r. poz. 1517), a związanych albo z naruszaniem prawa pracy wobec
cudzoziemców lub przez cudzoziemców. W 2 postępowaniach podjęte zostały czynności
wyjaśniające.

4.4.3. Przestrzeganie przepisów prawa przez agencje zatrudnienia

Celem prowadzonych kontroli było egzekwowanie przestrzegania przepisów ustawy
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przez agencje zatrudnienia prowadzące
działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług: pośrednictwa pracy; doradztwa
personalnego; poradnictwa zawodowego oraz pracy tymczasowej.

W podmiotach świadczących usługi w podanym wyżej zakresie przeprowadzono
łącznie 30 kontroli, w tym w 21 podmiotach świadczących usługi pracy tymczasowej tj. APT.

W 2 przypadkach potwierdzono prowadzenie agencji zatrudnienia przez obywateli
Ukrainy w zakresie usługi pracy tymczasowej bez uprzedniego uzyskania certyfikatu
Marszałka Województwa.

W 2 przypadkach o uzasadnionym podejrzeniu przez APT popełnienia przestępstwa
(art. 219 § 2 Kodeksu karnego) zawiadomiono prokuraturę.

Wydano 2 polecenia, wystosowano 67 wniosków w wystąpieniu, zrealizowano 33
wnioski. Zastosowano 1 środek oddziaływania wychowawczego i wszczęto w APT
1 postępowanie mandatowe oraz skierowano 1 wniosek o ukaranie.

Jako najczęściej występującą nieprawidłowość ustalono: nie przedstawianie
w terminie marszałkowi województwa rocznej informacji o działalności agencji zatrudnienia
stwierdzono w 6 agencjach, w tym 5 APT.

4.4.4. Przestrzeganie przepisów prawa wobec pracowników tymczasowych

Celem prowadzonych kontroli było eliminowanie naruszeń przepisów prawa wobec
osób wykonujących pracę tymczasową, z uwzględnieniem przepisów ustawy o zatrudnianiu
pracowników tymczasowych.
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W wyniku czynności prowadzonych w powyższym zakresie przeprowadzonych
zostało w 2021 roku 21 kontroli. Łączna ilość zatrudnionych pracowników w poddanych
kontroli agencjach, wyniosła 1234 osoby, tym 689 to cudzoziemcy.

Wydano 3 decyzje, 71 wnioski (34 zrealizowane), 5 poleceń (wypłacono kwotę
723,23 zł), wystawiono 1 mandat karny na kwotę 1 000 zł, skierowano 1 wniosek o ukaranie-
nałożono grzywnę 3 000 zł, zastosowano 1 środek oddziaływania wychowawczego.
Dokonano 19 powiadomień o wynikach kontroli, w tym 1 do PIS, 1 do Policji, 4 do SG, 4 do
Wojewody, 1 do Marszałka Województwa, 2 do WUP, 3 do PUP i 3 do ZUS.

Jako najczęściej występujące nieprawidłowości stwierdzono: nielegalne powierzanie
pracy cudzoziemcom, dotyczy 3 kontroli; nieterminowe zgłaszanie pracowników bądź
podawanie nieprawdziwych danych do ubezpieczeń społecznych, ujawniono w 7 kontrolach,
a nieprawidłowość dotyczyła 12 osób.

Przestrzeganie przepisów prawa przez pracodawców użytkowników

Celem prowadzonych czynności było egzekwowanie przestrzegania przepisów
ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, ujawnianie i skuteczne eliminowanie
naruszeń przepisów prawa wobec osób wykonujących pracę tymczasową przez podmioty
korzystające z ich usług.

W wyniku czynności prowadzonych w powyższym zakresie przeprowadzonych
zostało w 2021 roku 12 kontroli.

Wydano 9 decyzji u 4 pracodawców użytkowników (PU), w tym 5 decyzji ustnych,
oraz 16 wniosków u 8 PU. 11 zrealizowanych. Zastosowano 1 środek wychowawczy.

Jako najczęściej występujące nieprawidłowości stwierdzono: brak obowiązkowych
uzgodnień na piśmie pomiędzy pracodawcą użytkownikiem a agencją dotyczących
warunków pracy tymczasowej (dotyczy 3 podmiotów); nieprawidłowości w zakresie szkoleń
bhp (dotyczy 6 podmiotów); nieprawidłowości w zakresie dostarczania ubrania i obuwia
roboczego bądź w środków ochrony indywidualnej (dotyczy 2 podmiotów).

Przestrzeganie przepisów prawa przez pracy dotyczącego outsourcingu/leasingu
w odniesieniu do pracy tymczasowej

 Celem prowadzonych czynności była kontynuację diagnozy zjawiska omijania
i naruszania przepisów ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników
tymczasowych poprzez stosowanie outsourcingu, leasingu czy innych form powierzania
pracy (dalej jako outsourcing), w szczególności ze względu na:
- ograniczenia wynikające z regulowanego charakteru działalności związanej ze

świadczeniem usług agencji zatrudnienia,
- limity czasowe wykonywania pracy tymczasowej na rzecz jednego pracodawcy

użytkownika,
- zakaz powierzania osobom świadczącym pracę tymczasową prac szczególnie

niebezpiecznych,
- inne ustawowe obowiązki wynikające z ustawy o zatrudnianiu pracowników

tymczasowych.
 W zakresie realizacji tematu T15O przeprowadzono 5 kontroli. Ujawniono omijanie

przepisów o zatrudnieniu pracowników tymczasowych w 2 podmiotach korzystających
z usług (zleceniodawców) i dotyczyło to 26 osób. Wydano 3 wnioski w wystąpieniach.
Wnioski przyjęto do stosowania.
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Przestrzeganie przepisów prawa przez agencje zatrudnienia prowadzone przez
podmioty/cudzoziemców spoza Unii Europejskiej

Celem prowadzonych kontroli było zdiagnozowanie i wyeliminowanie naruszeń
przepisów prawa związanych z działalnością agencji zatrudnienia prowadzonych przez
podmioty lub cudzoziemców spoza UE, świadczących na terenie RP usługi agencji
zatrudnienia, w szczególności: pośrednictwa pracy oraz pracy tymczasowej.

W zakresie realizacji tematu T15Z przeprowadzonych zostało 6 kontroli. Wydano
15 wniosków, które dotyczyło 43 pracowników. Łączna liczba zatrudnionych pracowników
w poddanych kontroli agencjach wyniosła 85 osób, w tym 82 cudzoziemców. Wystawiono
1 mandat karny na kwotę 3 500 zł, skierowano 1 wniosek o ukaranie – nałożono grzywnę
3 000 zł. Dokonano 14 powiadomień o wynikach kontroli, w tym 3 do SG, 3 do Wojewody,
1 do Marszałka Województwa, 2 do WUP, 2 do PUP i 3 do ZUS.

Jako najczęściej występującą nieprawidłowość stwierdzono: nierzetelne prowadzenie
ewidencji czasu pracy pracowników tymczasowych, w tym również tworzenie przez APT
własnej zafałszowanej ewidencji czasu pracy z zaniżoną ilością godzin pracy, co ujawniono
w 50 % pomiotów poddanych kontroli tj. 3 APT.

4.4.5. Delegowanie pracowników z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach
świadczenia usług oraz delegowanie pracowników na terytorium RP

Celem kontroli jest realizacja zadań Państwowej Inspekcji Pracy określonych
w ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia
usług.

W 2021 roku przeprowadzono 4 kontrole w podmiotach, które delegowały
pracowników na terytorium Polski oraz 12 postępowań (10 kontroli i 2 postępowania
wyjaśniające) w podmiotach, które delegowały pracowników z terytorium RP do innych
krajów Unii Europejskiej. W przypadku podmiotów, które delegowały pracowników na teren
województwa zachodniopomorskiego, dwie spółki miały zarejestrowane siedziby na
terytorium Korei Południowej (w sumie delegowały 18 Koreańczyków). W 2021 r.
stwierdzono zwiększenie aktywności firm pochodzących z obszaru Azji, w zakresie
czasowego świadczenia usług na rzecz polskich kooperantów. Duże inwestycje realizowane
na terytorium RP, wiążą się nie tylko z napływem kapitału z krajów azjatyckich, ale również
z migracją zarobkową pracowników. Kwestią zasadniczą w przypadku pracowników
delegowanych na terytorium RP jest sprawdzenie, czy pracodawca delegujący pracownika
na terytorium RP zapewnia takiemu pracownikowi, do upływu okresu 12 miesięcy
delegowania, warunki zatrudnienia nie mniej korzystne niż wynikające z przepisów ustawy
z 26.06.1974 r. Kodeks pracy oraz innych przepisów regulujących prawa i obowiązki
pracowników. W toku prowadzonych kontroli inspektorzy pracy stwierdzili nieprawidłowości,
których główne przyczyny stanowiły: różnice kulturowe i zwyczajowe; brak znajomości
przepisów prawa pracy, w kraju na terenie którego wykonywana jest usługa przez podmiot
delegujący, szczególnie w zakresie obowiązków wynikających z ustawy o delegowaniu
pracowników w ramach świadczenia usług; czy zwyczajna ignorancja polegająca na nie
liczeniu się z przepisami kraju na terenie, którego pracownicy delegowani wykonują pracę.

W przypadku polskich firm, które w 2021 r. delegowały swoich pracowników na
terytorium innych krajów Unii Europejskiej, skontrolowano 10 podmiotów. Zdecydowana
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większość kontroli (8 kontroli), prowadzona była w związku z realizacją zapytań
skierowanych przez instytucje kontrolne działające na terenie krajów, na których polskie
firmy świadczyły usługi. W 2021 r. dominującymi branżami, w zakresie których firmy
z obszaru województwa zachodniopomorskiego świadczyły usługi w ramach delegowania,
były: branża budowlana 75% skontrolowanych podmiotów; transport drogowy towarów 17%
skontrolowanych podmiotów; opieka nad osobami starszymi i chorymi 8% skontrolowanych
podmiotów. Z zebranego materiału kontrolnego wynikało, że firmy rejestrujące działalność
na terenie województwa zachodniopomorskiego, coraz chętniej zatrudniają cudzoziemców
(w 2021 r. obywateli Ukrainy, Rumunii, Litwy, Portugalii, Włoch czy Filipin), z zamiarem ich
delegowania do krajów UE gdzie świadczą usługi, na rzecz kontrahentów zagranicznych. Nie
wszystkie firmy spełniały wymogi dotyczące delegowania pracowników w ramach
świadczenia usług, co więcej zdarzały się przypadki nielegalnego zatrudnienia
cudzoziemców. W kilku przypadkach z okazanych do kontroli dokumentów wynikało, że
legalizacja zatrudnienia pracowników delegowanych nastąpiła dopiero po interwencji służb
kontrolnych kraju, na terenie którego wykonywana była praca.

W 2021 r. pracownicy delegowani świadczyli usługi na rzecz kontrahentów
z Republiki Federalnej Niemiec, Austrii, Belgii, Włoch, Danii i Królestwa Niderlandów. Firmy
delegujące pracowników z obszaru województwa zachodniopomorskiego poza branżą
budowlaną, dominującą w 2021 roku, świadczyły również usługi w zakresie
międzynarodowego transportu drogowego, czy usługi opieki.

Podobnie jak w roku poprzednim tak i w 2021 r., w przypadku kontroli inicjowanych
wnioskami IMI, zakres badanych problemów determinowany był treścią pism kierowanych do
Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie, przez współdziałające Instytucje Łącznikowe
krajów UE. Kontrole ograniczały się do dokonania szczegółowych ustaleń i udzielenia
odpowiedzi podmiotom współpracującym w zakresie podnoszonych zagadnień. Zakres pytań
przesyłanych przez instytucję współpracującą nie zawsze wymaga wszczynania
i przeprowadzania kontroli, niejednokrotnie można odpowiedzieć na postawione pytania,
kierując stosowne zapytanie do ZUS czy US. W 2021 r. kontynuowana była współpraca
z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Szczecinie oraz z Urzędami Skarbowymi.
Wymiana informacji pozwoliła na udzielenie odpowiedzi w obszarach, którymi wykazały
zainteresowanie zagraniczne organy kontrolne, a wykraczały one poza zakres właściwości
rzeczowej PIP.
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4.5. ZADANIA WŁASNE OKRĘGOWEGO INSPEKTORATU PRACY

4.5.1. Przestrzeganie przepisów prawa pracy w podmiotach prowadzących
działalność gospodarczą w regionach turystycznych

W okresie od 01.02.2021 r. do 30.10.2021 r. przeprowadzonych zostało 186
postępowań kontrolnych, w tym 7 postępowań wyjaśniających. Kontrole prowadzone były
w miejscowościach zlokalizowanych w rejonach turystycznych w obszarze od Świnoujścia do
Darłowa m.in. w Świnoujściu, Międzyzdrojach, Wisełce, Międzywodziu, Dziwnowie,
Dziwnówku, Łukęcinie, Pobierowie, Rewalu, Trzęsaczu, Niechorzu, Pogorzelicy, Dźwirzynie,
Ustroniu Morskim, Mielnie, Darłowie, ale również w miejscowościach położonych nad
jeziorami Miedwie, Ińsko czy Dąbie.

Kontrole miały na celu ustalenie stanu faktycznego w zakresie przestrzegania
przepisów dotyczących legalności zatrudnienia, podstawowych zagadnień z zakresu prawnej
ochrony pracy, oraz elementarnych zagadnień z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
Najwięcej kontroli przeprowadzono w sektorach gospodarki, w których przewidywano
wysokie ryzyko wystąpienia naruszeń prawa, tj. w podmiotach prowadzących działalność
w zakresie:

- restauracji i punktów gastronomicznych, zakwaterowania – 59%
- handel hurtowy i detaliczny – 21%
- przetwórstwo przemysłowe – 6%

W kontrolowanych podmiotach pracę świadczyło 2 177 osób, w tym 1 150
pracowników i 978 osób, którym powierzono wykonywanie innej pracy zarobkowej na
podstawie cywilnoprawnych umów zlecenia. Wśród wykonujących inną pracę zarobkową na
podstawie cywilnoprawnych umów zlecenia, analogicznie jak w latach poprzednich, znaczną
część (ponad 50%) stanowili studenci oraz osoby posiadające status ucznia, które nie
ukończyły 26 roku życia.

Z uzyskanych, w toku prowadzonych kontroli informacji wynika, że studenci
i uczniowie wyrażają wolę zatrudnienia na podstawie umów cywilnoprawnych, ponieważ
podstawa prawna zatrudnienia ma dla nich wartość drugorzędną, zdecydowanie ważniejszą
kwestią jest wynagrodzenie, które młody człowiek chce zarobić w okresie sezonu letniego na
własne cele. Przedsiębiorcy działający w rejonach turystycznych od lat chętnie powierzają
wykonywanie innej pracy zarobkowej na podstawie umów zlecenia uczniom i studentom
z uwagi na fakt, że osoby te do ukończenia 26 roku życia, nie podlegają zgłoszeniu do
ubezpieczenia społecznego, oraz korzystają z ulgi podatkowej (zwolnienie z podatku), co ma
istotny wpływ na koszty pracy i wysokość wypłacanego wynagrodzenia. Zawieraniu umów
cywilnoprawnych, w okresie sezonu letniego sprzyja krótki czas prowadzenia działalności,
dorywczość i sezonowość. Większość skontrolowanych podmiotów, to działalności
prowadzone wyłącznie w okresie sezonu letniego najczęściej od maja (długiego weekendu
majowego) do końca września lub połowy października.

W związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2018 r. minimalnej stawki (w 2021 roku
18,30 zł brutto za godzinę pracy) dla wykonujących inną pracę zarobkową na podstawie
m.in. umów zlecenia, kontrolom poddawane było przestrzeganie prawidłowego naliczania
wynagrodzeń dla zleceniobiorców.

W wyniku przeprowadzonych kontroli wydano 452 zalecenia, dotyczące 1 075
zatrudnionych, z czego 283 zalecenia do dnia sporządzania zestawienia zostały
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zrealizowane. Dodatkowo w trakcie trwania czynności kontrolnych zrealizowano 18 poleceń.
Wydanych zostało 359 decyzji mających na celu zapewnienie bezpiecznych i higienicznych
warunków pracy. Wykonanych zostało 208 wydanych decyzji, z czego 92 decyzje ustne
zostały zrealizowane jeszcze w trakcie trwania czynności kontrolnych.
Efekty przeprowadzonych kontroli:

- 69 osobom zatrudnionym wypłacono zaniżone świadczenia pieniężne na łączną
kwotę ponad 9 600 zł,

- co najmniej 31 pracujących poddano wymaganym szkoleniom z zakresu
bezpieczeństwa i higieny pracy,

- co najmniej 61 pracujących poddano profilaktycznym badaniom lekarskim, które
powinny zostać przeprowadzone przed dopuszczeniem do wykonywania pracy,

- co najmniej 10 pracodawców poddało się szkoleniu z zakresu bezpieczeństwa
i higieny pracy dla pracodawców lub osób kierujących pracownikami,

- co najmniej 37 pracujących zostało wyposażonych w odzież i obuwie robocze oraz
środki ochrony indywidualnej,

- dla co najmniej 90 pracujących opracowano ocenę ryzyka zawodowego związanego
z wykonywaną pracą,

- co najmniej 43 pracujących zapoznano z instrukcjami bezpiecznej obsługi
eksploatowanych maszyn i urządzeń (m.in. krajalnic, noży elektrycznych, maszyn do
mielenia mięsa).
Choć w XXI wieku wydaje się to wręcz niemożliwe, to jednak inspektorzy pracy

wydawali w trakcie prowadzonych postępowań kontrolnych również decyzje nakazujące
zapewnienie w pomieszczeniach pracy oraz w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych
dopływu bieżącej wody, niezbędnych środków higieny osobistej np. mydła, ręczników
papierowych czy dostępu do toalet.

W wyniku przeprowadzonych kontroli ujawniono 85 wykroczeń, które zostały
popełnione przez pracodawców i przedsiębiorców. W stosunku do sprawców wykroczeń
nałożono grzywny w drodze 15 mandatów karnych, na łączną kwotę 15 200 zł oraz
skierowano jeden wniosek do sądu karnego. Wniosek zawierał 10 zarzutów dotyczących
niewypłacenia wynagrodzeń dla 8 zleceniobiorców (w większości uczniów i studentów), na
łączną kwotę 12 200 zł.

Zastosowano 27 środków oddziaływania wychowawczego na podstawie art. 41
Kodeksu wykroczeń (pouczenie, ostrzeżenie, zwrócenie uwagi itp.). Udzielono 122 porady
prawne, 215 z zakresu technicznego bezpieczeństwa pracy oraz 35 z zakresu legalności
zatrudnienia.
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Mimo panującej w kraju sytuacji epidemicznej działania o charakterze prewencyjno-
promocyjnym związane z przestrzeganiem prawa pracy zaplanowane przez Okręgowy
Inspektorat Pracy w Szczecinie zostały w pełni zrealizowane. Priorytetem w tym wypadku
stało się zachowanie szczególnego bezpieczeństwa, zatem szkolenia w większości miały
formę online, a uroczyste podsumowanie konkursów i programów prewencyjnych odbyło się
w ścisłym reżimie sanitarnym.

5.1. PROGRAMY PREWENCYJNE

W 2021 roku realizowano trzeci etap trzyletniej kampanii prewencyjno-kontrolnej
„Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładach zajmujących się obróbką mięsa”. Jej celem jest
poprawa przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności bezpieczeństwa i higieny
pracy w zakładach zajmujących się przetwórstwem mięsa oraz pomoc pracodawcom
w dostosowaniu zakładu do obowiązującego prawa. Ze względu na zagrożenie epidemiczne
szkolenia przybrały formę zdalną. Uczestniczyło w nich 10 pracodawców.

Celem programu „Prewencja wypadkowa” jest ograniczenie zagrożeń w zakładach,
w których odnotowano największą liczbę wypadków przy pracy. W roku 2021
przeprowadzono 2 zdalne szkolenia, w czasie których poruszano zagadnienia związane
z oceną ryzyka zawodowego w kontekście zaistniałych w zakładzie wypadków przy pracy
i sposobów zapobiegania im w przyszłości. Uczestnictwo w programie zadeklarowało
15 pracodawców, a 4 z nich ukończyło program z wynikiem pozytywnym i otrzymało
zaświadczenia.

Program prewencyjny „Zdobądź dyplom PIP” skierowany jest do pracodawców
prowadzących małe zakłady produkcyjne, handlowe i usługowe, którzy chcą zwiększyć
poziom bezpieczeństwa własnego i pracowników. Celem programu jest wsparcie firm
w zakresie działań zmierzających do poprawy warunków bhp i doprowadzenia do stanu
zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa pracy oraz upowszechnianie wiedzy
i przykładów dobrych praktyk w zakresie zapobiegania i ograniczania ryzyka związanego
z występującymi w zakładach zagrożeniami. W 2021 roku do programu przystąpiło
14 pracodawców. Wymagania prawne i standardy bezpieczeństwa uprawniające do
otrzymania dyplomu spełniło 7 firm.

Celem programu prewencyjnego „Przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu
w miejscu pracy” jest dostarczenie pracodawcom i pracownikom wiedzy na temat stresu
i innych zagrożeń psychospołecznych w miejscu pracy, a także identyfikacja tych zagrożeń
w zakładach pracy. W 2021 roku przeprowadzono 6 szkoleń, w których uczestniczyły 292
osoby.

Program prewencyjny „Budowa. STOP wypadkom!” ma na celu podniesienie
świadomości i wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania
robót budowlanych, a także doprowadzenie stanu bezpieczeństwa i higieny pracy do
poziomu zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa pracy w przedsiębiorstwach
budowlanych. W ramach programu zrealizowano 11 szkoleń dla branży budowlanej,
w których uczestniczyły 183 osoby. Inną formą działań promocyjno-prewencyjnych
w budownictwie są posiedzenia Zachodniopomorskiej Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy
w Budownictwie przy Okręgowym Inspektorze Pracy w Szczecinie oraz Małego
Porozumienia dla Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie w Województwie
Zachodniopomorskim.
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fot.
Wyjazdowe posiedzenie
Zachodniopomorskiej Rady
ds. Bezpieczeństwa Pracy
w Budownictwie na
Budowa tunelu pod Świną
w Świnoujściu.

Program edukacyjny „Kultura bezpieczeństwa” skierowany jest do uczniów szkół
ponadgimnazjalnych i młodzieży akademickiej. Jego celem jest podniesienie poziomu wiedzy
z zakresu prawnej ochrony pracy oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Program
realizowany jest przez nauczycieli, którzy przeprowadzają lekcje tematyczne z zakresu
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów prawa pracy, przygotowane na podstawie
materiałów udostępnionych przez PIP. Dodatkowym wsparciem dla nauczycieli są zajęcia
z uczniami przeprowadzane przez inspektorów pracy. W roku 2021 odbyło się 14 szkoleń dla
472 uczniów. Z dokumentacji przesłanych przez nauczycieli wynika, że przeprowadzili oni
388 lekcji z zakresu prawa pracy, w których uczestniczyło 3 683 uczniów. W roku szkolnym
2021/2022 do programu przystąpiło 86 nauczycieli z 39 szkół.
Celem kampanii informacyjno-promocyjnej „Szanuj życie! Bezpieczna praca
w gospodarstwie rolnym” jest zwiększenie świadomości w zakresie zapobiegania
zagrożeniom występującym w pracy rolniczej oraz kształtowanie kultury bezpieczeństwa
pracy wśród rolników indywidualnych, osób czasowo przebywających na terenach wiejskich
oraz dzieci. W roku 2021 przeprowadzono 6 szkoleń, w których udział wzięło 131 rolników
indywidualnych oraz 133 wizytacje indywidualnych gospodarstw rolnych. Działaniami objęto
również 699 dzieci z terenów wiejskich. Przeprowadzono między innymi 21 prelekcji
skierowanych do najmłodszych.
Celem programu edukacyjno-informacyjnego „Czas pracy kierowców a wypadki drogowe”
jest zapobieganie wypadkom komunikacyjnym związanym z naruszaniem przepisów
o czasie pracy lub złym stanem psychofizycznym pracownika. W roku 2021 Okręgowy
Inspektorat Pracy w Szczecinie zorganizował szkolenie online dla pracodawców z sektora
transportowego, w którym uczestniczyło 29 osób.

Współpraca z innymi podmiotami

W 2021 roku OIP Szczecin nasilił współpracę z takimi instytucjami jak: Straż
Graniczna, Wojewódzka Inspekcja Sanitarna, Wojewódzki Urząd Pracy, Powiatowe Urzędy
Pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Szczecinie, Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Szczecinie, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Szczecinie, Ogólnopolskie
Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP Oddział w Szczecinie, Organizacje Związkowe
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oraz Uniwersytet Szczeciński. Spotkania z przedstawicielami ww. instytucji dotyczyły działań
prewencyjno – promocyjnych oraz tematyki nadzorczo-kontrolnej.

fot.
Szkolenie hybrydowe
w siedzibie OIP
przeprowadzone przez
Ogólnopolskie
Stowarzyszenie
Pracowników Służby BHP
Oddział w Szczecinie.

Od lutego 2021 roku trwały rozmowy i konsultacje dotyczące współpracy między OIP
Szczecin a Uniwersytetem Szczecińskim. Dnia 7 grudnia w siedzibie Rektoratu Uniwersytetu
Szczecińskiego zawarto porozumienie między Uniwersytetem Szczecińskim oraz Wydziałem
Prawa i Administracji US a Okręgowym Inspektoratem Pracy w Szczecinie. Strony
porozumienia reprezentowali: Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego prof.
dr hab. Waldemar Tarczyński, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu
Szczecińskiego dr hab. Ewelina Cała-Wacinkiewicz, prof. US, koordynator porozumienia
z ramienia Wydziału Prawa i Administracji US dr Mikołaj Rylski oraz Okręgowy Inspektor
Pracy w Szczecinie Konrad Pachciarek. Celem porozumienia jest współpraca w zakresie
szerzenia wiedzy dotyczącej prawa pracy poprzez realizację projektów naukowo-
badawczych, konferencji, paneli eksperckich oraz innych inicjatyw propagujących ochronę
człowieka w środowisku pracy. Podpisanie porozumienia stanowi istotny krok w kierunku
krzewienia wiedzy związanej z prawem pracy w całym regionie zachodniopomorskim.

fot.
Podpisanie porozumienia
przez sygnatariuszy.
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Współpraca z mediami

W roku 2021 zorganizowano 4 dyżury eksperckie w mediach lokalnych. Dotyczyły
one następującej tematyki: prawo pracy w dobie pandemii (5 redakcji); praca w wakacje
(5 redakcji), praca sezonowa (5 redakcji) oraz prawna ochrona pracy (1 redakcja).
W powyższe działania zaangażowane były następujące media: Kurier Szczeciński, Głos
Koszaliński, Gazeta Kołobrzeska, Dziennik Nowogardzki, Dziennik Stargardzki, Extra Wałcz,
eBarlinek.pl, eChoszczno.pl, iPyrzyce.pl, eMysliborz.pl.

5.2. KONKURSY

Konkurs „Pracodawca organizator pracy bezpiecznej” ma na celu promowanie
pracodawców, którzy organizują pracę w sposób zapewniający wysoki poziom
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników oraz przestrzeganie przepisów prawa pracy.
Konkurs przebiega w dwóch etapach, na szczeblu regionalnym zorganizowanym przez
Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie oraz na szczeblu ogólnokrajowym prowadzonym
przez Główny Inspektorat Pracy. W 2021 r. w konkursie uczestniczyły 2 firmy: „Alfa” Ochrona
Osób i Mienia G. Kotwicki Sp.j. z Łobza oraz Centrum Logistyczne GRYF Sp. z o.o. ze
Szczecina (obie w kategorii do 49 zatrudnionych). Komisja Konkursowa nie przyznała
wyróżnień na etapie regionalnym.

Konkurs „Najaktywniejszy zakładowy społeczny inspektor pracy” ma na celu
promowanie działalności społecznych inspektorów pracy, którzy w ramach pełnionych zadań
aktywnie wpływają na zapewnienie przez zakłady poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny
pracy oraz ochrony uprawnień pracowniczych. Do wojewódzkiego etapu konkursu
przystąpiło 2 społecznych inspektorów pracy. Po ocenie dokumentacji przesłanej przez
Marcina Fiałkowskiego z Grupy Azoty Police Serwis Sp. z o.o. oraz Tomasza Mateckiego ze
Stargardzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. nie wyróżniono żadnego
z uczestników, a tym samym nie zakwalifikowano do etapu centralnego konkursu.

Konkurs „Buduj bezpiecznie” ma na celu upowszechnianie dobrych praktyk
związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy na placach budów oraz inspirowanie
wykonawców robót budowlanych do tworzenia bezpiecznych stanowisk pracy. W 2021 roku
do konkursu zgłoszono 3 budowy realizowane na terenie działania Okręgowego Inspektoratu
w Szczecinie.

Jak co roku, konkurs „Bezpieczne gospodarstwo rolne” został zorganizowany
wspólnie z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Ośrodkiem Doradztwa
Rolniczego, Zachodniopomorską Izbą Rolniczą, Zachodniopomorskim Urzędem
Wojewódzkim oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego.
Konkurs przebiegał w dwóch etapach: regionalnym oraz wojewódzkim. Dwunastu właścicieli
gospodarstw rolnych, w trakcie wizytacji Komisji Konkursowej, ocenianych było pod kątem
m.in. stanu technicznego budynków, maszyn, narzędzi i instalacji elektrycznej, ogólnej
estetyki gospodarstwa, sposobów przechowywania środków chemicznych oraz
zabezpieczenia kanałów technologicznych. Rozstrzygnięcie konkursu na etapie
wojewódzkim miało miejsce na XXXIII Targach Rolnych AGRO POMERANIA 2021
w Barzkowicach.

Konkurs „Poznaj swoje prawa w pracy” skierowany jest do uczniów szkół
ponadpodstawowych biorących udział w programie edukacyjnym „Kultura bezpieczeństwa”.
Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy dotyczącej przepisów prawa pracy wśród
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uczniów. Regionalny etap konkursu odbył się w formie online, przy wykorzystaniu platformy
Microsoft Teams. Młodzież uczestnicząca w konkursie miała za zadanie rozwiązać test, który
uaktywnił się dla wszystkich punktualnie o godzinie 10:00 i składał się z 35 pytań
zamkniętych, jednokrotnego wyboru. Uczestniczyło w nim 37 uczniów z 24 szkół
województwa zachodniopomorskiego.

fot.
Komisja Konkursowa:
Nadinspektor Pracy
Karolina Zysk (Członek
Komisji); Okręgowy
Inspektor Pracy Konrad
Pachciarek
(Przewodniczący) oraz
Nadinspektor Pracy Maciej
Kwiatkowski (Członek
Komisji).

W dniu 26 listopada odbyło się podsumowanie działalności prewencyjno-promocyjnej
Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie. W trakcie uroczystości podsumowano
konkursy i programy prewencyjne realizowane w roku 2021. Dyplomy, zaświadczenia oraz
nagrody przyznano w 6 kategoriach. Wśród zaproszonych gości znaleźli się laureaci
i uczestnicy programów prewencyjnych „Zdobądź Dyplom PIP”, „Prewencja wypadkowa”,
„Przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu w miejscu pracy” oraz konkursów
„Pracodawca¬ – organizator pracy bezpiecznej”, Najaktywniejszy społeczny inspektor pracy”
i „Buduj bezpiecznie”.

W trakcie podsumowania prezentowano wystawę „Magiczne drzewo”, której autorami
są podopieczni Pałacu Młodzieży – Pomorskiego Centrum Edukacji w Szczecinie. Prace
powstały w Pracowniach Plastycznych pod kierunkiem artystycznym: Bogumiły Kuźnickiej,
Marioli Grochowskiej i Magdaleny Kucharskiej.

fot.
Wystąpienie Okręgowego
Inspektora Pracy Konrada
Pachciarka 26.11.2021 r.
podczas uroczystego
podsumowania działalności
prewencyjno-promocyjnej.
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Działalność Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie w roku 2021
koncentrowała się na czynnościach kontrolnych, nadzorczych, prewencyjnych oraz promocji
prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy, zapisanych w harmonogramie zadań
Urzędu opartym na programie działania Państwowej Inspekcji Pracy, zaopiniowanym przez
Radę Ochrony Pracy. Wszystkie zaplanowane działania zostały wykonane.

Działalność kontrolną Państwowej Inspekcji Pracy należy uznać za rozproszoną
w kontekście różnorodnych podmiotów i zagadnień, które podlegają jej kontroli i nadzorowi,
stąd też w wielu przypadkach wiedza pozyskana z niewielkiej liczby kontroli w danym
obszarze pozwala jedynie na zasygnalizowanie występujących problemów lub
sformułowanie tylko ogólnych wniosków.

Podczas rutynowych kontroli sprawdzających przestrzeganie przepisów prawa pracy,
w tym bezpieczeństwa i higieny pracy, stwierdzono, że stan bezpieczeństwa pracy ocenić
należy jako dalece niewystarczający. Abstrahując od czasem trudnej sytuacji ekonomicznej
wielu pracodawców i przedsiębiorców wskazać należy, że wiele problemów z zakresu
bezpieczeństwa pracy wynika z niewielkiej znajomości przepisów i zasad bhp. Stosunkowo
wysoki udział nieprawidłowości w zakresie szkoleń bhp samych pracodawców świadczy
o pewnej deprecjacji zagadnień bezpieczeństwa pracy i braku chęci poznania zagadnień
prawnych.

Istotną przyczyną naruszeń prawa jest kwestia braku lub niewłaściwej identyfikacji
zagrożeń, lekceważenie ich przez pracodawców i pracowników, a następnie niepełnej oceny
ryzyka zawodowego i nieinformowania pracowników o zasadach ochrony przed
zagrożeniami. Obowiązek oceny ryzyka nadal nie zyskał 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 do uzyskania poprawy warunków pracy i współkształtowania tych warunków
przez pracowników, poprzez ich przedstawicieli, stał się celem samym w sobie. Praktyka
wskazuje, że przepisy dotyczące obowiązku konsultowania przez pracodawców
z pracownikami najważniejszych zagadnień bhp pozostają martwe.

Brak znajomości przepisów prawa przez pracodawców potwierdzają także uchybienia
w przestrzeganiu reżimu sanitarno-epidemiologicznego obowiązującego na terenie kraju
w związku z ryzykiem zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Podczas kontroli stwierdzono
nieprawidłowości polegające na braku, oprócz opracowanego dokumentu oceny ryzyka
zawodowego, także wewnątrzzakładowej procedury/instrukcji postępowania celem
zmniejszenia tego ryzyka w miejscu pracy, braku karty charakterystyki zakupionych środków
do dezynfekcji rąk, nieuwzględnienie w spisie substancji niebezpiecznych, mieszanin
niebezpiecznych, stosowanych w zakładach pracy środków do dezynfekcji rąk.
Zrealizowanie przez pracodawców większości środków prawnych wydanych przez
inspektorów pracy wskazuje na chęć zapewnienia odpowiedniego poziomu bhp w zakładzie
pracy w czasie epidemii koronawirusa.

W grupie podmiotów o najwyższej skali zagrożeń, czyli w zakładach branży
budowlanej poza kontrolami kompleksowymi prowadzonymi na budowach, prowadzono tzw.
„kontrole krótkie”, których celem było natychmiastowe usunięcie bezpośrednich zagrożeń
życia i zdrowia, a w krótkim czasie po ich zakończeniu prowadzono kontrole sprawdzające,
czy stan bezpieczeństwa pracujących uległ znaczącej poprawie. W większości przypadków
efekty w postaci zaprzestania wykonywania prac w warunkach zagrożenia życia i zdrowia
uzyskano natychmiast, co świadczy o wysokim stopniu skuteczności kontroli tego typu.

W 2021 roku do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie zgłoszono 284
zdarzeń wypadkowych. Jest to o 58 wypadków więcej niż w poprzednim roku.
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Poszkodowanych zostało 309 osób. W porównaniu do roku ubiegłego liczba
poszkodowanych się zwiększyła. Nastąpił też wzrost wypadków śmiertelnych
spowodowanych przez nagłe przypadki medyczne, takie jak zawały, udary. Odnotowano
również wypadki, które miały miejsce podczas wykonywania pracy zdalnej.

Priorytetem w roku 2021 było także podejmowanie działań kontrolno-nadzorczych
w tych obszarach, gdzie nieprawidłowości są szczególnie dotkliwe i uciążliwe dla codziennej
egzystencji pracowników i ich rodzin, a więc w obszarze niewypłacania wynagrodzeń
i innych świadczeń pracowniczych. Pracodawcy uzasadniali niewypłacenie wynagrodzeń
i świadczeń trudnościami finansowymi, brakiem płynności i trudnościami na rynku zleceń.
Wyniki kontroli w wielu przypadkach wskazywały, że przyczyny niewypłacania lub
nieterminowego wypłacania należnych pracownikom wynagrodzeń są jednak zupełnie inne.
Zdarzały się przypadki, kiedy pracodawcy uznawali za nienależne świadczenia, których
konieczność naliczenia i wypłacenia nie budziła żadnych wątpliwości inspektora pracy.
Swoje przeświadczenie o braku należności pracodawcy argumentowali względami
pozaprawnymi, np. rozczarowaniem postawą pracownika, który w opinii pracodawcy nie
przykładał się do swoich obowiązków. Niewypłacenie wynagrodzenia wynikało także
z bezpodstawnego potrącenia należności cywilnoprawnych z wynagrodzenia pracownika,
w związku z czym inspektorzy pracy kierowali do pracodawców nakazy wypłaty
wynagrodzenia. Czynności kontrolne ujawniły, iż pracodawcy zapominają, jak również
niekiedy nie zdają sobie sprawy, że znajomość przepisów oraz ich prawidłowe stosowanie
należy do podstawowych obowiązków wynikających z faktu zatrudniania pracowników.
Niestety kontrole wykazały, iż wielu pracodawców nadal posiada niekompletną wiedzę
w zakresie obecnych regulacji prawnych, nie śledzi zmian w prawie pracy, a niekiedy wręcz
opiera się na nieaktualnych przepisach. Szczególną grupę stanowią pracodawcy, którzy
świadomie bagatelizują podstawowe obowiązki, a niekiedy próbują wykorzystać przepisy do
własnych potrzeb.

Ogłoszenie stanu epidemii w Polsce spowodowało wdrożenie szczególnych
rozwiązań prawnych w zakresie prawnej ochrony pracy w drodze tzw. Tarcz
Antykryzysowych. W związku z tym przestrzeganie tych rozwiązań było jednym z tematów
kontroli w 2021 r. Zadowalającym jest fakt, że pracodawcy w zdecydowanej większości
wypełnili obowiązek utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych dofinansowaniem do
wynagrodzeń zarówno z Powiatowego Urzędu Pracy jak i Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Ważnym elementem poprawy sytuacji pracowników w zakresie wynagrodzeń za
pracę jest zmiana ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, która dokonała się na
mocy ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. W roku 2021 kontrole wypłacania wynagrodzeń osobom
zatrudnionym na podstawie umów cywilnoprawnych wykazały, że w większości
przedsiębiorcy wypłacili wynagrodzenia w wysokości nie niższej niż wynikająca z minimalnej
stawki godzinowej. Zwiększone w tym zakresie uprawnienia inspektorów pracy pozwoliły na
ograniczenie patologii w ustalaniu i wypłacaniu stawek godzinowych w wysokości urągającej
godności pracujących, w szczególności przy pracach związanych z ochroną mienia,
utrzymaniem porządku, czy gastronomią. Problem jednak nadal stanowi zawieranie umów
cywilnoprawnych w warunkach wskazujących na istnienie stosunku pracy.

Kontrole wykazały, że w wielu przypadkach nieprowadzenie lub nierzetelne
prowadzenie ewidencji czasu pracy nosiło znamiona wyrachowania i chłodnej kalkulacji.
Pracodawcy, nie prowadząc ewidencji, uniemożliwiają skuteczne ustalanie inspektorom
pracy należności pracowniczych. Poważnym problemem w walce ze zjawiskiem,
polegającym na nieujawnianiu w ewidencji czasu pracy faktycznych rozmiarów pracy, jest
cicha akceptacja takiego procederu przez samych pracowników, którzy godzą się, aby część
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wynagrodzenia wypłacana im była poza oficjalną listą wynagrodzeń. Dopiero w przypadku
długotrwałej nieobecności, gdy okazuje się, że wynagrodzenie i zasiłek za okres choroby są
znikome, albo w przypadku rozwiązania umowy lub sporu z pracodawcą, pracownicy
składają skargi wskazując, że byli zmuszani do podpisywania dwóch dokumentów
ewidencjonujących ich czas pracy – jednego rzeczywistego, służącego pracodawcy,
drugiego oficjalnego dla organów kontroli.

Przeprowadzone kontrole wykazały także, że przepisy prawa dotyczące czasu pracy
są niezrozumiałe dla pracodawców, stąd popełniają wiele błędów, w szczególności nie
wprowadzają obwieszczenia o systemie i rozkładach czasu pracy, nieterminowo informują
pracowników o obowiązującym ich rozkładzie czasu pracy, z dnia na dzień zmieniają
ustalenia zawarte w harmonogramach, co powoduje, że pracownicy nie mogą sobie
zaplanować czasu wolnego. Ponadto pracodawcy nadal mają problem ze zrozumieniem oraz
prawidłowym stosowaniem przepisów wprowadzających tzw. „elastyczny czas pracy”,
tj. przedłużonym okresem rozliczeniowym, zgodnie z art. 129 § 2 Kodeksu pracy oraz
stosowaniem ruchomych rozkładów czasu pracy, przewidzianych w art. 1401 Kodeksu pracy.
Dla wielu pracodawców nadal niezrozumiałe jest pojęcie doby pracowniczej, które często
mylą z pojęciem nieprzerwanego odpoczynku dobowego. Nie mają świadomości, że
powtórne zatrudnienie pracownika w tej samej dobie, za wyjątkiem sytuacji ściśle
określonych przepisami prawa, przewidującymi tzw. ruchomy rozkład czasu pracy, może
spowodować przekroczenie dobowej normy czasu pracy, a tym samym konieczność
wypłacenia dodatkowego wynagrodzenia. Jedną z najczęściej stwierdzanych
nieprawidłowości w zakresie czasu pracy było niezapewnienie pracownikom należnej liczby
dni wolnych od pracy, wynikających z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy
w przyjętym okresie rozliczeniowym oraz nieudzielenie raz na 4 tygodnie niedzieli wolnej od
pracy. Niektórzy pracodawcy wskazywali wręcz, że praca wykonywana w dni wolne, daje
pracownikom możliwość dodatkowego zarobku, o co pracownicy sami proszą, dlatego
przepisy o czasie pracy „nie przystają wręcz do rzeczywistości” i powinny być zmienione.

Warto wspomnieć również o sytuacjach związanych z powierzaniem wykonywania
pracy na podstawie umów cywilnoprawnych w warunkach, w których powinna być zawarta
umowa o pracę. Dla wielu osób wykonujących pracę w ramach umowy zlecenia, czy też
umowy o dzieło najistotniejszą sprawą jest faktyczne otrzymanie wynagrodzenia za
wykonaną pracę. Osoby te często godzą się na brak uprawnień, jakie przysługują
zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, w tym np. urlopów wypoczynkowych
i rodzicielskich, czy płatnego zwolnienia za okres choroby. Wiele z tych osób podczas
rozmowy z inspektorami pracy wręcz zabraniało występowania w ich imieniu o uznanie
stosunku pracy, z obawy o utratę zatrudnienia, a tym samym źródła utrzymania dla siebie
i rodziny. Nieliczne osoby, głównie młode wskazywały, że przy niezbyt pewnej sytuacji
związanej z przyszłymi emeryturami wolą w chwili obecnej otrzymać wyższą wypłatę niż
odkładać składki emerytalne. Działania inspektorów pracy skutkowały potwierdzeniem na
piśmie zawartych umów o pracę lub przekształceniem umów cywilnoprawnych w umowy
o pracę.

W 2021 roku zaobserwowano ogromny wzrost zainteresowania pomocą w formie
porad prawnych. Niekwestionowaną przewagę stanowiły porady udzielane osobiście lub
telefonicznie. Wciąż najwięcej porad dotyczy prawnej ochrony pracy. Jednym z czynników,
które wpłynęły na ogromny wzrost liczby udzielonych porad może być uruchomienie
specjalnej linii telefonicznej w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Szczecinie przeznaczonej
do realizowania tej formy pomocy. Wydaje się, że jest to najbardziej dogodna forma kontaktu
dla zainteresowanych, szczególnie w dobie pandemii koronawirusa.
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W kontekście legalności zatrudnienia warto przywołać regułę ogólną, według której
specyfikę działania danego okręgowego inspektoratu pracy determinuje w dużej mierze jego
położenie geograficzne i rozwój gospodarczy. Województwo zachodniopomorskie należy
z całą pewnością do jednego z bardziej atrakcyjnych turystycznie regionów kraju: bliskość
morza, zasoby wodne oraz duża powierzchnia obszarów leśnych skutkują natężeniem ruchu
turystycznego w okresie od maja do września, a tym samym rozbudową i uaktywnieniem już
istniejącej bazy turystycznej. Dlatego od wielu lat w okresie tzw. sezonu letniego,
prowadzone są zintensyfikowane kontrole z zakresu legalności zatrudnienia w pasie
nadmorskim. Choć w XXI wieku wydaje się to wręcz niemożliwe, to jednak inspektorzy pracy
wydawali w trakcie prowadzonych postępowań kontrolnych również decyzje nakazujące
zapewnienie w pomieszczeniach pracy oraz w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych
dopływu bieżącej wody, niezbędnych środków higieny osobistej np. mydła, ręczników
papierowych czy dostępu do toalet, co świadczy o zasadności przeprowadzania
wzmożonych kontroli w podmiotach prowadzących działalność gospodarczą w regionach
turystycznych.

Nieprawidłowości stwierdzone w zakresie legalności zatrudnienia w roku 2021 nie
odbiegają znacząco od tych, które ustalano w latach poprzednich. Jednym z czynników
mających niewątpliwy wpływ na ustalenia kontrolne ma postawa i postępowanie pracodawcy.
W sytuacji, gdy pracodawca jest gotowy na wyeliminowanie uchybień i skorzystanie z porad
inspektora, już w trakcie kontroli legalizuje zatrudnienie, opłaca zaległe składki na Fundusz
Pracy i zgłasza pracobiorców do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych. Z danych
wynika, że do naruszenia przepisów w zakresie legalności zatrudniania dochodziło głównie
w małych podmiotach. Duże firmy korzystające z usług kadrowców, księgowych
i posiadające zaplecze administracyjne co do zasady nie powierzają pracy nielegalnie.
Dbając o wizerunek, duże firmy nie są zainteresowane nielegalnym zatrudnianiem.

Pracownikami świadczącymi usługi w ramach outsourcingu pracowniczego są coraz
częściej cudzoziemcy, stanowiący pożądaną i tanią siłę roboczą na naszym rynku pracy.
Z analizy kontroli przeprowadzonych w roku 2021, jak i spostrzeżeń inspektorów pracy na
przestrzeni kilku ostatnich lat wynika, że zjawisko outsourcingu usług funkcjonuje i ciągle
ewoluuje. Inspektorzy pracy od lat sygnalizują, że outsourcing usług ma charakter
powszechny i generalnie jeden zasadniczy cel, a mianowicie ominięcie przepisów ustawy
o zatrudnieniu tymczasowym, a tym samym gwarancji równego traktowania w zatrudnieniu.
Na chwilę obecną mamy na rynku pracy formę zatrudnienia, która sprzyja przedsiębiorcom,
obniżając koszty pracy i zdecydowanie nie sprzyja pracobiorcom, poprzez omijanie
chociażby gwarancji równego traktowania w zatrudnieniu.

W 2021 r. stwierdzono zwiększenie aktywności firm pochodzących z obszaru Azji,
w zakresie czasowego świadczenia usług na rzecz polskich kooperantów. Duże inwestycje
realizowane na terytorium RP, wiążą się nie tylko z napływem kapitału z krajów azjatyckich,
ale również z migracją zarobkową pracowników. W toku prowadzonych kontroli inspektorzy
pracy stwierdzili nieprawidłowości, których główne przyczyny stanowiły: różnice kulturowe
i zwyczajowe; brak znajomości przepisów prawa pracy, w kraju na terenie którego
wykonywana jest usługa przez podmiot delegujący, szczególnie w zakresie obowiązków
wynikających z ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług; czy
zwyczajna ignorancja polegająca na nie liczeniu się z przepisami kraju na terenie, którego
pracownicy delegowani wykonują pracę.

Stosunkowo nowym zagadnieniem są pracownicze plany kapitałowe, które zostały
wprowadzone z dniem 1 stycznia 2019 r. W 2021 r. inspektorzy pracy Okręgowego
Inspektoratu Pracy w Szczecinie przeprowadzili kontrolę przestrzegania przepisów ustawy
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z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych w 8 podmiotach,
z których tylko jedna została wszczęta na skutek skargi pracowniczej. Nieprawidłowości
wystąpiły w jednym podmiocie i polegały na tym, że pracodawca do dnia kontroli nie zawarł
umowy o zarządzanie pracowniczymi planami kapitałowymi oraz umowy o prowadzenie
PPK, pomimo że wszystkie osoby zatrudnione nie złożyły pracodawcy deklaracji o rezygnacji
z wpłat na PPK. W wyniku wyżej wymienionej kontroli stwierdzono popełnienie jednego
wykroczenia, które polegało na niedopełnieniu obowiązku zawarcia w imieniu i na rzecz
osoby zatrudnionej umowy o prowadzenie PPK w przewidzianym terminie. Na dzień
prowadzonych czynności kontrolnych w kontrolowanych podmiotach odprowadzono składki
na PPK w łącznej kwocie 384 453 zł.

W roku 2021 mimo panującej w kraju sytuacji epidemicznej, zaplanowane przez
Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie działania o charakterze prewencyjno-
promocyjnym (m.in. szkolenia i konkursy) związane z przestrzeganiem prawa pracy zostały
zrealizowane. Priorytetem w działalności stało się zachowanie szczególnego
bezpieczeństwa, w związku z czym wprowadzono realizację szkoleń zdalnych,
a podsumowania konkursów odbywały się w ścisłym reżimie sanitarnym.

Okręgowy Inspektorat Pracy współpracował z wieloma organami, instytucjami
i stowarzyszeniami, gdyż tylko wspólne działania mogą skutkować skutecznym
egzekwowaniem prawa. Ważne były także spotkania i wymiana informacji ze związkami
zawodowymi, które niezwłocznie reagują na łamanie praw pracowniczych. Z punktu widzenia
przestrzegania przepisów prawa pracy zasadniczą kwestią jest propagowanie wiedzy
dotyczącej praw pracowniczych, której świadome wykorzystanie w praktyce pomaga
zapobiegać niepożądanym konfliktom oraz prowadzi do poprawy fizycznego i psychicznego
dobrostanu pracowników w miejscu pracy. Świadomość praw i obowiązków spoczywających
na pracodawcy i pracowniku zapewnia poczucie bezpieczeństwa stronom stosunku pracy,
a tym samym prowadzi do efektywniejszej realizacji ich interesów. Ważnym krokiem
w kierunku urzeczywistnienia powyższego postulatu jest zawarcie porozumienia między
Okręgowym Inspektoratem Pracy w Szczecinie a Uniwersytetem Szczecińskim oraz
Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Celem porozumienia jest
współpraca w zakresie szerzenia wiedzy dotyczącej prawa pracy poprzez realizację
projektów naukowo-badawczych, konferencji, paneli eksperckich oraz innych inicjatyw
propagujących ochronę człowieka w środowisku pracy.

Naruszenia przepisów prawa występujące w zakładach pracy, w szczególności brak
eliminacji zagrożeń wypadkowych, nielegalne zatrudnianie i niewypłacanie należnych
wynagrodzeń i świadczeń ze stosunku pracy motywują organy Państwowej Inspekcji Pracy
do skuteczniejszego nadzoru. Biorąc pod uwagę uzyskane efekty można stwierdzić, że
działalność Państwowej Inspekcji Pracy pozytywnie wpływa na poszanowanie prawa przez
pracodawców i przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie województwa
zachodniopomorskiego.
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Załącznik nr 1

Podstawowe dane statystyczne z działalności
Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie w 2021 r.

Lp. Wyszczególnienie Liczba

1. Liczba kontroli wykonanych 2 448

2. Skontrolowane zakłady 2 133

3. Liczba pracujących w skontrolowanych zakładach 134 660

4. Liczba decyzji wydanych ogółem, w tym: 6 127

- płacowych 192

- bhp, w tym: 5 935

- ujętych w nakazach na piśmie 3 915

- wpisanych do dziennika budowy 0

- ustnych 2 007

- zakazu prac 13

5. Liczba decyzji wstrzymania pracy 154

6. Liczba pracowników, których dotyczyło wstrzymanie prac 325

7. Liczba decyzji wstrzymania eksploatacji maszyn 294

8. Liczba pracowników wstrzymania eksploatacji maszyn 981

9. Liczba decyzji skierowania pracowników do innych prac 51

10. Liczba pracowników skierowanych do innych prac 87

11. Liczba wystąpień 1 779

12. Liczba wniosków w wystąpieniach 8 466

13. Liczba wniosków do sądu 39

14. Liczba wykroczeń we wnioskach do sądu 131

15. Liczba mandatów 436

16. Liczba wykroczeń w mandatach 987

17. Kwota grzywny ogółem, w złotych 509 350

18. Liczba środków wychowawczych 450

19. Liczba wykroczeń objętych środkami wychowawczymi 837

20. Liczba zawiadomień prokuratury 43

21. Liczba orzeczeń o dopuszczeniu statków do eksploatacji 14

22. Liczba upomnień 52

23. Liczba poleceń 398

Źródło – opracowanie własne
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