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PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA PIP 
Państwowa Inspekcja Pracy jest organem powołanym do nadzoru i kontroli przestrzegania 
prawa pracy, a w szczególności przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Zakres 
jej działania, uprawnienia oraz organizację wewnętrzną określała do 30 czerwca 2007 r. 
ustawa z dnia 6 marca 1981 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2001 r. Nr 124, poz. 
1362, z późn. zm.) oraz statut, stanowiący załącznik do zarządzenia Marszałka Sejmu z dnia 
25 października 2002 r. w sprawie nadania statutu Państwowej Inspekcji Pracy (M. P. Nr 54, 
poz. 740). 

Z dniem 1 lipca 2007 r. weszła w Ŝycie nowa ustawa regulująca funkcjonowanie inspekcji 
pracy, a mianowicie ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. 
Nr 89, poz. 589). Zgodnie z przepisami nowej ustawy, Państwowa Inspekcja Pracy od dnia 
1 lipca 2007 r. jest organem powołanym do sprawowania nadzoru i kontroli przestrzegania 
prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a takŜe 
przepisów dotyczących legalności zatrudnienia i wykonywania innej pracy zarobkowej. Nowa 
ustawa o PIP stanowi kompleksową pragmatykę słuŜbową pracowników Państwowej 
Inspekcji Pracy. 

Na  podstawie nowej ustawy o PIP wydano dotychczas  następujące przepisy wykonawcze: 

• zarządzenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 sierpnia 2007 r.  
w sprawie nadania statutu Państwowej Inspekcji Pracy ( M.P. Nr 58, poz.657), 

• zarządzenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 grudnia 2007 r.  
w sprawie ustalenia siedzib i zakresu właściwości terytorialnej okręgowych inspektoratów 
pracy ( M.P. Nr 92, poz.1006), 

• zarządzenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 grudnia 2007 r.  
w sprawie ustalenia wzoru legitymacji słuŜbowej pracowników Państwowej Inspekcji 
Pracy wykonujących lub nadzorujących czynności kontrolne ( M.P. Nr 92, poz.1007). 

 

Państwowa Inspekcja Pracy podlega Sejmowi RP. Nadzór nad Państwową Inspekcją Pracy – 
w zakresie określonym w ustawie – sprawuje Rada Ochrony Pracy powoływana przez 
Marszałka Sejmu. 

Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie, jeden z 16 okręgowych inspektoratów pracy 
funkcjonujących w ramach Państwowej Inspekcji Pracy, obejmuje swoim działaniem 
obszar województwa małopolskiego. W strukturze organizacyjnej okręgu występują dwa 
oddziały – w Nowym Sączu i w Tarnowie. 
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ZAKRES KOMPETENCJI PIP 

Do podstawowych zadań Państwowej Inspekcji Pracy naleŜy : 

• kontrola i nadzór przestrzegania przepisów prawa pracy, 
• kontrola legalności zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, wykonywania działalności oraz 

kontrola szczegółowych obowiązków z tym związanych, 
• uczestnictwo w przejmowaniu do eksploatacji wybudowanych lub przebudowanych 

obiektów budowlanych albo ich części na zasadach ustalonych w przepisach prawa 
budowlanego, 

• kontrola wyrobów wprowadzonych do obrotu pod względem spełniania wymagań bhp, 
• podejmowanie działań polegających na zapobieganiu i eliminowaniu zagroŜeń  

w środowisku pracy w szczególności poprzez badanie i analizowanie okoliczności  
i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych, a takŜe udzielanie porad 
informacji z zakresu prawa pracy, w tym technicznych zagadnień bhp, 

• prawo wnoszenia powództw, a za zgodą zainteresowanej osoby, uczestnictwo 
w postępowaniu przed sądem pracy, w sprawach o ustalenie istnienia stosunku pracy, 

• wydawanie i cofanie zezwoleń na wykonywanie pracy zarobkowej przez dzieci do lat 16, 
• opiniowanie projektów aktów prawnych z zakresu prawa pracy, 
• udzielanie informacji o minimalnych warunkach zatrudnienia pracowników skierowanych 

do pracy na terytorium RP z państwa będącego członkiem Unii Europejskiej, a takŜe 
współpraca z urzędami państw członkowskich UE odpowiedzialnymi za nadzór nad 
warunkami pracy i zatrudnienie pracowników, 

• ściganie wykroczeń przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, a takŜe 
wykroczeń przewidzianych w art. 119-123 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, (Dz. U. Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.). 

 

W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów prawa pracy lub przepisów dotyczących 
legalności zatrudnienia właściwe organy PIP uprawnione są do: 

 

1. nakazania usunięcia stwierdzonych uchybień w ustalonym terminie w przypadku 
naruszenia przepisów bhp, 

2. nakazania wstrzymania prac lub działalności, gdy naruszenie powoduje bezpośrednie 
zagroŜenie Ŝycia lub zdrowia pracobiorców, a takŜe skierowania do innych prac 
pracobiorców w razie wykonywania czynności o charakterze niebezpiecznym bez 
posiadania wymaganych kwalifikacji, 

3. nakazania wstrzymania eksploatacji maszyn i urządzeń, gdy ich eksploatacja powoduje 
bezpośrednie zagroŜenie dla zdrowia lub Ŝycia ludzi, 

4. zakazania wykonywania pracy lub działalności w miejscach powodujących bezpośrednie 
zagroŜenie dla Ŝycia lub zdrowia ludzi, 

5. nakazania zaprzestania pracy lub działalności, gdy ich prowadzenie zagraŜa Ŝyciu lub 
zdrowiu pracobiorców, 

6. nakazania ustalenia w określonym terminie okoliczności i przyczyn wypadku, 
7. nakazania pracodawcy wypłaty naleŜnego wynagrodzenia za pracę, a takŜe innego 
świadczenia przysługującego pracownikowi, 
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8. skierowania wystąpienia, w razie stwierdzenia innych naruszeń, niewymienionych w pkt 
1-7, o ich usunięcie oraz wyciągnięcie konsekwencji w stosunku do osób winnych, przy 
czym decyzje wymienione w punktach 2,3,4 i 7 podlegają z mocy prawa 
natychmiastowemu wykonaniu. 

 

W postępowaniu przed PIP w sprawach nieuregulowanych w Konwencji Nr 81 
Międzynarodowej Organizacji Pracy w sprawie inspekcji pracy w przemyśle i handlu (Dz. U. 
z 1997 r. Nr 72, poz. 450-451), ustawie o PIP, bądź jej przepisach wykonawczych, albo  
w przepisach szczególnych, stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.  

Kontroli Państwowej Inspekcji Pracy podlegają pracodawcy, a w zakresie bezpieczeństwa 
i higieny pracy oraz kontroli legalności zatrudnienia takŜe przedsiębiorcy nie będący 
pracodawcami, na rzecz których jest wykonywana praca przez osoby fizyczne, w tym przez 
osoby wykonujące pracę na własny rachunek, bez względu na podstawę świadczenia pracy. 

Nowym uprawnieniem jest prawo nieodpłatnego korzystania z danych zgromadzonych : 

• w Krajowej Ewidencji Podatników, 
• w Krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON) 

prowadzonym przez Prezesa GUS, 
• przez ZUS na koncie ubezpieczonego i koncie płatnika składek, w zakresie podlegania 

ubezpieczeniu społecznemu, 
• w Powszechnym Elektronicznym Systemie Ewidencji Ludności (RCI PESEL). 

Nowa ustawa wprowadza istotne dla pracodawców zmiany w przepisach dotychczasowych,  
a w szczególności w Kodeksie pracy. Od 1 lipca 2007 r. zwiększony został wymiar kary dla 
sprawców wszystkich wykroczeń przeciwko prawom pracownika określonych w art. 281, 282 
i 283 Kodeksu pracy, poprzez ustalenie minimalnej kary grzywny na poziomie 1 000 złotych, 
a maksymalnej grzywny w wymiarze 30 000 złotych. Inspektor pracy uprawniony został do 
nałoŜenia mandatu karnego w granicach od 1 000 do 2 000 złotych.  JeŜeli ukarany co 
najmniej dwukrotnie za wykroczenie przeciwko prawom pracownika popełni w ciągu dwóch 
lat od ostatniego ukarania takie wykroczenie, inspektor pracy moŜe nałoŜyć grzywnę  
w wysokości do 5 000 złotych. W Kodeksie pracy w artykule 283 § 2 dodano punkt 9 
przewidujący, Ŝe podlega odpowiedzialności za wykroczenie ten, kto bez zezwolenia 
właściwego inspektora pracy dopuszcza do wykonywania pracy lub innych zajęć 
zarobkowych dziecko przed ukończeniem 16 roku Ŝycia. 

Zmiany wprowadzono takŜe w Kodeksie karnym. W art. 218 K. k. dodano § 3, który 
przewiduje, Ŝe osoba zobowiązana orzeczeniem sądu do wypłaty wynagrodzenia za pracę lub 
innego świadczenia ze stosunku pracy, która obowiązku tego nie wykonuje, podlega karze 
ograniczenia wolności  lub  pozbawienia wolności do lat 3.  

Z dniem wejścia w Ŝycie nowej ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy pracownicy urzędów 
wojewódzkich wykonujący kontrolę legalności zatrudnienia, posiadający wykształcenie 
wyŜsze, stali się pracownikami PIP. Do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie 
przeszło 14 dotychczasowych pracowników Oddziału Kontroli Legalności Zatrudnienia 
Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Pracownicy ci przed dopuszczeniem do 
wykonywania czynności kontrolnych zostali zobowiązani do odbycia w okresie 2 lat, 
szkolenia z zagadnień wchodzących w zakres działalności Państwowej Inspekcji Pracy, 
zakończonego egzaminem państwowym.  
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Obecnie w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Krakowie pracuje 153 pracowników, w tym 
82 inspektorów pracy wykonujących czynności kontrolno-nadzorcze w ramach terytorialnej 
właściwości. W 2007 r. przeprowadzili ogółem 4719 kontroli, w wyniku których wydano 
łącznie 21 406 decyzji, skierowano 14 842 wnioski w wystąpieniu i 227 wnioski do sądu, 
oraz nałoŜono 1174 mandaty na kwotę 1 009 850 zł.  

Pozostała grupa zatrudnionych osób realizuje obowiązki wynikające z ustawy w obszarze 
między innymi poradnictwa prawnego, rejestracji układów zbiorowych, działań 
prewencyjnych i obsługi systemów informatycznych.   

  
  

CHARAKTERYSTYKA DZIAŁA Ń UJĘTYCH W PLANACH 
PRACY 

W 2007 r. przyjęto następujące priorytety w działalności PIP : 

• poprawa praworządności w stosunkach pracy - w szczególności przeciwdziałanie 
zjawiskom patologicznym, takim jak np. praca „na czarno”, czy niewypłacanie 
wynagrodzeń, 

• koncentracja działań kontrolno-nadzorczych na dziedzinach gospodarki i konkretnych 
zakładach charakteryzujących się największym nasileniem zagroŜeń zawodowych, 

• podejmowanie na coraz szerszą skalę działań o charakterze prewencyjnym, w tym 
promocja zagadnień ochrony pracy. 

 

W obszarze bezpieczeństwa pracy prowadzono kontrole ukierunkowane na likwidację 
zagroŜeń: 

a) na placach budów oraz w miejscach ogólnodostępnych,  

b) w zakładach: 

• w których występują w duŜych ilościach chemiczne substancje niebezpieczne, 

• w których występują naraŜenia pracowników na hałas i drgania mechaniczne, 

• eksploatujących przenośniki i wózki jezdniowe z napędem silnikowym  

c) w zakładach zajmujących się odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów niebezpiecznych, 
zwłaszcza azbestu, 

d) w gospodarstwach rolnych.  

Zaplanowano równieŜ prowadzenie kontroli ukierunkowanych na ocenę spełnienia wymagań 
zasadniczych dotyczących maszyn w przemyśle spoŜywczym, a takŜe środków ochrony 
indywidualnej. 

Zakres tematyczny kontroli z zakresu prawnej ochrony pracy objął zagadnienia dotyczące 
przestrzegania  przepisów: 

• legalności zatrudnienia obywateli polskich i cudzoziemców 
• zatrudniania młodych pracowników, 
• w agencjach pracy tymczasowej i u pracodawców - uŜytkowników, 
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• przy udzielaniu urlopów wypoczynkowych. 
 

Przeprowadzone zostały takŜe kontrole zarówno przepisów prawnej ochrony pracy,  
jak i zagadnień bezpieczeństwa pracy w: 

• placówkach handlu detalicznego - szczególnie w supermarketach, 
• na stacjach paliw płynnych, zwłaszcza stacjach autogazu. 

 

Jak co roku, ze względu na szczególną wagę społeczną tej problematyki, prowadzono 
kontrole: 

• wykonywania przez pracodawców wyroków sądów pracy, 
• zatrudniania osób niepełnosprawnych. 

 

Przeprowadzone zostały równieŜ kontrole diagnozujące, czyli monitoring wybranych 
zagadnień ochrony pracy, w celu uzyskania w niezbędnym zakresie – jednolitych danych 
umoŜliwiających ukierunkowanie ewentualnych działań kontrolnych i prewencyjnych  
w latach następnych. Kontrole te dotyczyły: 

• zagroŜeń u osób pracujących w placówkach ochrony zdrowia przy ręcznych pracach 
transportowych bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie oraz remontach dróg 
i autostrad, 

• bezpieczeństwa i higieny pracy przy pozyskiwaniu drewna oraz przy innych pracach 
z zakresu gospodarki leśnej, 

• bezpieczeństwa pracy w transporcie wewnątrzzakładowym, 
• wybranych zagadnień bezpieczeństwa pracy w kopalniach węgla kamiennego, 
• przestrzegania przepisów prawa pracy dotyczących: wolontariatu, równego 

traktowania w zatrudnieniu, pracowników zatrudnionych w agencjach pracy 
tymczasowej. 

 

Część przedstawionych wyŜej tematów kontrolnych związana była równieŜ z wejściem 
w Ŝycie nowych uregulowań prawnych. 

Wszystkie kontrole programowe, koordynowane centralnie, zrealizowano według jednolitych 
zasad, co umoŜliwia uzyskanie porównywalnych wyników i sformułowanie miarodajnych 
wniosków. 

W 2007 roku niezaleŜnie od omówionych wyŜej tradycyjnych obszarów działalności 
Państwowej Inspekcji Pracy realizowano równieŜ nowe zadania, obejmujące między innymi: 

• kontrole oraz prowadzenie postępowania w zakresie spełnienia wymagań 
zasadniczych przy wprowadzaniu do obrotu wyrobów (m.in. maszyny i inne 
urządzenia techniczne oraz środki ochrony indywidualnej) – w ramach systemu 
nadzoru rynku, 

• kontrole przestrzegania przepisów ustawy o organizmach genetycznie 
zmodyfikowanych oraz wymianę informacji z organem administracji rządowej 
właściwym do tych spraw, 
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• ocenę prawidłowości informacji – składanych do ZUS przez pracodawców – 
zawierających dane potrzebne do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe, 

• wydawanie i cofanie przez inspektora pracy zezwoleń na wykonywanie pracy lub 
innego zajęcia zarobkowego przez dzieci do ukończenia 16 roku Ŝycia, na rzecz 
podmiotu prowadzącego działalność kulturalną, artystyczną, sportową lub reklamową, 

• kontrole legalności zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, wykonywania działalności 
oraz kontrola szczegółowych obowiązków z tym związanych. 

 

CHARAKTERYSTYKA DZIAŁA Ń PREWENCYJNYCH 
Państwowa Inspekcja Pracy, dostosowując metody i formy działania do standardów 
obowiązujących inspekcje krajów członkowskich Unii Europejskiej, na większą skalę 
wprowadziło pozakontrolne formy działań. Szczególną wagę przywiązywano do szeroko 
rozumianej prewencji, w tym – stanowiących jej waŜny element – działań promujących 
ochronę pracy, w celu przekonania pracodawców do inwestowania w poprawę warunków 
pracy i przestrzegania prawa. W ocenie PIP pracodawcy błędnie postrzegają tę sferę 
funkcjonowania przedsiębiorstw jako zbyt kosztowną i stanowiącą zbędne obciąŜenie 
finansowe. Prowadzone działania prewencyjne polegały głównie na zachęceniu pracodawców 
do zmiany nastawienia do zagadnień ochrony pracy. Zmierzały równieŜ do tego,  
by pracownicy posiedli znajomość przynajmniej podstawowych zasad rozpoznawania, 
kontroli i eliminacji zagroŜeń zawodowych, a więc znajomość problematyki zarządzania 
bezpieczeństwem pracy. Szczególną uwagę poświęcono metodom i formom promocji 
systemowego zarządzania bezpieczeństwem pracy biorąc pod uwagę wielkość 
przedsiębiorstwa, profil jego  produkcji oraz występujące zagroŜenia zawodowe. 
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II.ZAGROŻENIA ZAWODOWE  

I ICH SKUTKI 
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Zgodnie z art. 234 §2 K.p. pracodawca jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić 
właściwego inspektora pracy o śmiertelnym, cięŜkim lub zbiorowym wypadku przy pracy.  
W roku 2007 inspektorzy pracy zbadali okoliczności i przyczyny 181 wypadków przy 
pracy, które wydarzyły się w zakładach z terenu województwa małopolskiego. W wyniku 
tych wypadków, poszkodowanych zostało 222  osoby, w tym 91 doznało cięŜkich uszkodzeń 
ciała, a 53 osoby poniosły śmierć. 

Wypadki zbiorowe były najczęściej powodowane utratą kontroli nad środkiem 
transportu lub obsługiwanym sprzętem ruchomym, wskutek czego 37 osób zostało 
poszkodowanych, w tym 14 osób poniosło śmierć. 

Liczba poszkodowanych w wypadkach 
w tym : Rok Liczba zbadanych wypadków 

ogółem 
śmiertelnych cięŜkich 

ogółem 182 222 53 91 
2007 

w tym : 
wypadki zbiorowe 24 65 3 7 

ogółem 153 194 33 75 
2006 

w tym : 
wypadki zbiorowe 27 70 4 3 

ogółem 111 158 25 58 
2005 

w tym : 
wypadki zbiorowe 25 72 2 6 

Źródło : dane OIP Kraków 

Ponad 93 % poszkodowanych w badanych przez inspektorów pracy wypadkach 
stanowili pracownicy. Inspektorzy pracy badali takŜe wypadki (zgłaszane przez 
pracodawców, inne organy nadzoru i kontroli nad warunkami pracy oraz policję 
i prokuraturę), w których poszkodowane były równieŜ osoby wykonujące pracę na innej 
podstawie niŜ stosunek pracy lub samozatrudniające się. 

Pracownicy poszkodowani w badanych przez OIP Kraków wypadkach zatrudnieni 
byli głównie w zakładach przetwórstwa przemysłowego (33,3 %), a takŜe budownictwa 
(29,2 %), handlu (7,2 %) zaopatrzenia w energię (6,7 %), transportu i składowania (6,7 %), 
ochrony zdrowia (4,3 %), górnictwa(2,9 %). 

 

 

 

WWyykkrreess  11..      NNaajjcczzęęśścciieejj  ppoosszzkkooddoowwaannii  ww  wwyyppaaddkkaacchh  ooggóółłeemm  ––  wwgg  PPKKDD          ((ww  %%))  

Tabela nr 1 

33 % 

29 % 
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Z kolei zbadane przez PIP wypadki osób świadczących pracę na innej podstawie niŜ 
stosunek pracy oraz osób samozatrudniających się, najczęściej miały miejsce w budownictwie 
(73 %) i przetwórstwie przemysłowym (13 %). 

Liczba poszkodowanych Status zatrudnienia poszkodowanych 
w wypadkach zbadanych przez OIP 

w 2007r. ogółem 
ze skutkiem 
śmiertelnym 

cięŜkie 
uszkodzenie 

ciała 

lŜejsze 
uszkodzenie 

ciała 

pracownicy 207 49 84 74 

osoby wykonujące pracę na innej 
podstawie niŜ stosunek pracy 14 4 7 3 

osoby samozatrudniające się 1 --- --- 1 

Źródło : dane OIP Kraków 

W stosunku do lat poprzednich nie zmieniła się zasadniczo struktura wieku 
poszkodowanych w wypadkach przy pracy badanych przez inspektorów pracy. Niemniej 
odnotowano dalszy wzrost (do 42,8 %) odsetka poszkodowanych o staŜu pracy 
w zakładzie poniŜej 1 roku. 

 

 

 

   

Tak jak w latach wcześniejszych, wypadkom przy pracy najczęściej ulegali 
robotnicy budowlani, robotnicy obróbki metali i mechanicy maszyn, robotnicy 
przemysłowi, robotnicy pomocniczy w budownictwie, kierowcy pojazdów. 
Przedstawiciele tych grup zawodowych coraz bardziej dominują wśród śmiertelnych ofiar 
wypadków. 

WWyykkrreess  22..      SSttrruukkttuurraa  ppoosszzkkooddoowwaannyycchh  

ww  wwyyppaaddkkaacchh  ––  wwgg  wwiieekkuu          ((ww  %%))  

( % ) ( % ) 

WWyykkrreess  33..      SSttrruukkttuurraa  ppoosszzkkooddoowwaannyycchh  

ww  wwyyppaaddkkaacchh  ––  wwgg  ssttaażżuu  pprraaccyy          ((ww  %%))  

 

Tabela nr 2 
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WWyykkrreess  44..      NNaajjcczzęęśścciieejj  ppoosszzkkooddoowwaannii  ww  wwyyppaaddkkaacchh  ooggóółłeemm  ––  wwgg  zzaawwooddóóww          ((ww  %%))  

WWyykkrreess  55..      NNaajjcczzęęśścciieejj  ppoosszzkkooddoowwaannii  ww  wwyyppaaddkkaacchh  śśmmiieerrtteellnnyycchh  ––  wwgg  zzaawwooddóóww          ((ww  %%))  

( % ) 

( % ) 
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W 2007r. nie zmieniła się w zasadniczy sposób struktura wydarzeń powodujących 
wypadki przy pracy zbadane przez inspektorów pracy. 

Do powaŜnych wypadków przy pracy dochodzi najczęściej w związku z utratą 
kontroli nad środkami transportu. Łącznie wskutek tego typu wydarzeń, poszkodowanych 
zostało 37 osób, w tym 14 zmarło, co oznacza Ŝe ponad jedna czwarta poszkodowanych ze 
skutkiem śmiertelnym w wypadkach (badanych przez PIP w 2007r.) to skutek utraty kontroli 
nad pojazdami. 

 

 

 

AŜ 64,8 % wszystkich czynników materialnych związanych z upadkami z wysokości 
stanowiły elementy stałe obiektów budowlanych usytuowane nad poziomem ziemi oraz 
elementy tymczasowe i przestawne. Wskutek upadku z wysokości poszkodowane zostały 
34 osoby, w tym 5 zmarło. 

Elementy maszyn i urządzeń to główne czynniki materialne związane z uderzeniem 
przez spadający przedmiot. Poszkodowanych z tego powodu było 20 osób w tym 4 osoby 
poniosły śmierć. 

Utrata kontroli nad maszyną lub obrabianym materiałem powoduje takie urazy jak 
zmiaŜdŜenie, uderzenie przez obracający się lub opadający przedmiot, pochwycenie przez 
elementy maszyny. W następstwie tego wydarzenia poszkodowanych zostało 15 osób które 
pracowały najczęściej przy wtryskarkach – 3, maszynach do łączenia – 2. 

WWyykkrreess  66..      WWyyddaarrzzeenniiaa  bbęęddąąccee  ooddcchhyylleenniieemm  oodd  ssttaannuu  nnoorrmmaallnneeggoo,,  ppoowwoodduujjąąccee  nnaajjwwiięęcceejj  

wwyyppaaddkkóóww    ((ww  %%))  

( % ) 
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Do wypadków drogowych powodujących śmierć lub powaŜne urazy pracowników, 
dochodziło najczęściej podczas wykonywania pracy w zakładach prowadzących działalność 
o charakterze usługowym (zaopatrzenie w energię, transport i przetwórstwo przemysłowe) 
oraz uŜytku publicznego (ochrona zdrowia). Poszkodowani to oprócz kierowców 
zawodowych i operatorów sprzętu, równieŜ lekarze, pielęgniarki, przedstawiciele handlowi, 
pracownicy usług ochrony oraz inni pracownicy kierujący głównie osobowymi samochodami 
słuŜbowymi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WWyykkrreess  77..      WWyyddaarrzzeenniiaa  bbęęddąąccee  ooddcchhyylleenniieemm  oodd  ssttaannuu  nnoorrmmaallnneeggoo,,  ppoowwoodduujjąąccee  nnaajjwwiięęcceejj  

wwyyppaaddkkóóww  śśmmiieerrtteellnnyycchh    ((ww  %%))  

( % ) 

 

WWyykkrreess  88..      SSttrruukkttuurraa  ppoosszzkkooddoowwaannyycchh  ww  wwyyppaaddkkaacchh  wwsskkuutteekk  uuttrraattyy  kkoonnttrroollii  nnaadd  śśrrooddkkaammii  

ttrraannssppoorrttuu  lluubb  oobbssłłuuggiiwwaannyymm  sspprrzzęętteemm  rruucchhoommyymm  ((zzmmeecchhaanniizzoowwaannyymm  lluubb  nniiee))  wwgg  sseekkccjjii  

ggoossppooddaarrkkii  nnaarrooddoowweejj  ((ww  %%))  
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Przyczyny wypadków, w których nastąpiła utrata kontroli nad środkami transportu 
głównie wiązały się z zaskoczeniem niespodziewanym zdarzeniem i lekcewaŜeniem 
zagroŜenia. Jednak najczęstszą przyczyną tychŜe wypadków jest działanie innych 
uŜytkowników drogi, sklasyfikowane pod numerem 999 jako inna przyczyna.  

Ze względu na te właśnie przyczyny, działalność pracodawców w zakresie zapobiegania 
wypadkom jest bardzo ograniczona, gdyŜ w Ŝadnym wypadku nie wiąŜe się to 
z zaniedbaniami ze strony pracodawców, a takŜe poszkodowanych. 

W roku 2007 stwierdzono dalszy wzrost liczby wypadków przy pracach 
budowlanych. Inspektorzy pracy zbadali wypadki w których poszkodowanych zostało 74 
osoby ( w tym 19 śmiertelnie, a 30 osób doznało cięŜkich obraŜeń ciała); byli to głównie 
pracownicy (96 %). 
Z analizy wypadków zaistniałych na placach budów wynika, Ŝe udział poszkodowanych 
o staŜu pracy w zakładzie krótszym niŜ jeden rok wynosił aŜ 71,6% ogółu poszkodowanych 
na placach budów. Spośród 19 ofiar śmiertelnych – 13 osób (68,4 %) poniosło śmierć 
w pierwszym roku pracy. 
Wypadki, które zaistniały na placach budów, zaistniały nie tylko w zakładach o PKD 
naleŜącym do budownictwa – część poszkodowanych w wypadkach przy pracach 
budowlanych była zatrudniona w firmach, które zarejestrowały się pod inną formą 
działalności (najczęściej produkcyjną lub handlową). Jak wynika z analizy zbadanych 
wypadków, w 2007r. biorąc pod uwagę przynaleŜność do PKD – budownictwo, wydarzyło 
się 59 wypadków (65 poszkodowanych, w tym 16 śmiertelnie) w tym poza pracami 
budowlanymi 7 wypadków (8 poszkodowanych, w tym 4 śmiertelnie), natomiast biorąc pod 
uwagę miejsce wypadku (na placach budowy, obiekty remontowane) wypadków było 
68 (77 poszkodowanych, w tym 19 śmiertelnie). 

 

 

 

 
 

  
 

WWyykkrreess  99..      SSttrruukkttuurraa  ppoosszzkkooddoowwaannyycchh  

ww  wwyyppaaddkkaacchh  ––  wwgg  PPKKDD            
WWyykkrreess  1100..      SSttrruukkttuurraa  ppoosszzkkooddoowwaannyycchh  

ww  wwyyppaaddkkaacchh  ––  wwgg  mmiieejjssccaa  zzddaarrzzeenniiaa  
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Najczęstszymi przyczynami wypadków zaistniałych przy robotach budowlanych były : brak 
właściwego nadzoru – 41,6% (wypadków budowlanych), tolerowanie przez nadzór odstępstw 
od przepisów i zasad bhp- 33,8%, zaskoczenie niespodziewanym zdarzeniem – 36,3%, brak 
zabezpieczenia stanowisk pracy na wysokości – 32,4%, niedostateczna koncentracja uwagi na 
wykonywanej czynności – 28,0%, lekcewaŜeniem zagroŜenia – 23,6%, nieuŜywanie przez 
pracownika środków ochrony indywidualnej – 22,1%. 

Analiza przyczyn wszystkich wypadków zbadanych przez inspektorów pracy 
wykazała, Ŝe w stosunku do lat ubiegłych, tylko nieznacznym zmianom ulega ich udział 
procentowy. Według ustaleń inspektorów, w 2007r. przyczyny techniczne stanowiły 13,2%  
ogólnej liczby przyczyn, organizacyjne 41,1%, a przyczyny ludzkie 45,7%. 

 

 

( % ) 

WWyykkrreess  1111..      SSttrruukkttuurraa  pprrzzyycczzyynn  wwyyppaaddkkóóww  zzbbaaddaannyycchh    ooggóółłeemm      ((ww  %%))  
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Najczęściej występowały przyczyny związane z nieprawidłowym zachowaniem się osób 
wykonujących pracę („przyczyny ludzkie”), spowodowane m.in.: zaskoczeniem 
niespodziewanym zdarzeniem (13,5 % w ogólnej liczbie ujawnionych „nieprawidłowych 
zachowań”), niedostateczną koncentracją uwagi na wykonywanej czynności (10,3 %),  
lekcewaŜeniem zagroŜenia (brawura, ryzykanctwo) – 8,7 % oraz nieznajomością zagroŜenia – 
6,9 % wypadków. Wśród przyczyn „ludzkich” zwraca równieŜ uwagę niewłaściwe, 
samowolne zachowanie się pracownika, w tym : przechodzenie, przebywanie w miejscach 
niedozwolonych; wejście, wjechanie na obszar zagroŜony bez upewnienia się, Ŝe nie ma 
niebezpieczeństwa (łącznie w tej grupie przyczyn „ludzkich” – 5,2 %). TakŜe jako przyczynę 
wypadku stwierdzano nieuŜywanie sprzętu ochronnego przez pracownika (4,9 % w tej grupie) 
– pomimo dopełnienia obowiązku pracodawcy dotyczącego wyposaŜenia pracowników 
w sprzęt ochrony indywidualnej. 
 
 

 

WWyykkrreess  1122..      SSttrruukkttuurraa  pprrzzyycczzyynn  wwyyppaaddkkóóww  śśmmiieerrtteellnnyycchh      ((ww  %%))  

( % ) 
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W grupie przyczyn organizacyjnych dominowały: tolerowanie przez nadzór odstępstw od 
przepisów i zasad bezpieczeństwa pracy (21,1 % z wszystkich ujawnionych przyczyn 
związanych z ogólną organizacja pracy), brak nadzoru nad pracownikami (22,4 %), brak 
instrukcji posługiwania się czynnikiem (18,7 %) oraz brak lub niewłaściwe przeszkolenie 
w zakresie bhp (9,8 %). Wśród przyczyn organizacyjnych dotyczących konkretnych 
stanowisk pracy, naleŜy wskazać nieodpowiednie przejścia i dojścia (17,2 % z wszystkich 
ujawnionych przyczyn związanych ze stanowiskową organizacją pracy), a takŜe 
niedostateczny stan wyposaŜenia w środki ochrony indywidualnej (10,3 %). 
 
PowyŜsze nieprawidłowości wynikają z niewypełnienia obowiązków przez osoby kierujące 
pracą pracowników, przez pracodawców kierujących bezpośrednio pracą zatrudnionych 
pracowników oraz z działań pracowników (w tym poszkodowanych). 

Przyczyny organizacyjne doprowadziły do nieprawidłowości związanych z zaniedbaniami 
w dziedzinie techniki – 106 przyczyn (13,2 % ogółu przyczyn). Braki osłon elementów 
niebezpiecznych, brak odpowiednich zabezpieczeń przed upadkiem z wysokości były 
bezpośrednimi przyczynami wypadków. ZagroŜenia te wyniknęły z powodu zaniedbań osób 
nadzorujących prace – brak skutecznego nadzoru i nie zwracanie uwagi na braki 
w wyposaŜeniu stanowisk. 

W grupie przyczyn technicznych inspektorzy pracy najwięcej przyczyn przypisali do grupy 
braku urządzeń zabezpieczających lub ich nieprawidłowego działania – 36,8 % ogółu 
przyczyn technicznych. 

Ok. 35 % wypadków spowodowanych zostało błędami popełnionymi w trakcie prowadzenia 
procesów technologicznych. Błędy te polegały na niewłaściwym zorganizowaniu stanowisk 
pracy, niewłaściwym zabezpieczeniu stanowisk pracy oraz nieprawidłowościach w zakresie 
kontroli przebiegu procesów. 
 
W wyniku przeprowadzonych kontroli związanych z badaniem wypadków inspektorzy pracy  
wydali 959 decyzji, (460 na piśmie, 494 ustnych, 4 wpisy do dziennika budowy), w tym 
dotyczące wypadków przy pracy 252 decyzje (152 pisemne, 98 ustnych, 2 wpisy do dziennika 
budowy): 

• 39 decyzji dotyczyło wstrzymania prac, przy których wydarzył się wypadek,  

• 5 decyzji dotyczyło skierowania do innych robót 5 pracowników, 
• 87 decyzjom inspektorzy nadali rygor natychmiastowej wykonalności (108 k.p.a.). 

Decyzje zastosowane przez inspektorów dotyczyły : 3507 pracowników. 
W 80 wystąpieniach skierowali 798 wniosków w tym 288 związanych z badaniem 
okoliczności wypadków przy pracy, dotyczące 14155 pracowników. Wnioski te dotyczyły 
m.in.: organizacji procesów technologicznych, organizacji transportu, nieprawidłowości 
organizacyjnych związanych z eksploatacją maszyn i urządzeń, naraŜenia i zagroŜenia 
czynnikami szkodliwymi oraz przygotowania do pracy pracowników. 
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Ponadto w związku ze stwierdzeniem 155 wykroczeń przeciw prawom pracowniczym 
w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy, inspektorzy nałoŜyli 81 mandatów karnych na 
łączną kwotę 72650.  W 2 przypadkach zastosowano środki wychowawcze. Inspektorzy 
skierowali takŜe 21 wniosków do sądów grodzkich o ukaranie osób winnych popełnienia 
wykroczeń. Sądy rozstrzygnęły dotychczas 14 wniosków i nałoŜyły kary w łącznej kwocie 
36 900 zł.  
W 14 sprawach dotyczących badanych wypadków, inspektorzy zawiadomili prokuraturę 
o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. 

 
 
 

 

 

 

 W 2007 r. kontynuowano kontrole przestrzegania przez pracodawców przepisów 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28.07.1998 r. w sprawie ustalania okoliczności 
i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a takŜe zakresu 
informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy. Ocenie poddano 813 
dokumentacji powypadkowych u 295 pracodawców, zatrudniających łącznie 63 tys. 
pracowników. 

% 

WWyykkrreess  1133..      OObbsszzaarryy  nnaarruusszzeeńń  pprrzzeeppiissóóww  bbhhpp  ––  wwyykkrroocczzeenniiaa  nnaajjcczzęęśścciieejj  ppooppeełłnniiaanniiee  pprrzzeezz  

pprraaccooddaawwccóóww    ww  zzwwiiąązzkkuu  zz  wwyyppaaddkkaammii  pprrzzyy  pprraaccyy          ((ww  %%))  
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Wyniki kontroli wskazują, Ŝe w okresie sprawozdawczym ogólna skala nieprawidłowości 
w zakresie zgłaszania i rejestracji zdarzeń wypadkowych utrzymała się na poziomie 
poprzednich dwóch lat (tabela nr 3).  

 

Nieprawidłowości w zakresie zgłaszania i rejestracji wypadków przy pracy 

Odsetek wypadków przy 
pracy, których dotyczyły 

stwierdzone 
nieprawidłowości Zagadnienia objęte kontrolą 

2007 2006 2005 

Uwagi (dotyczą roku 2007) 

zgłaszanie wypadków przy pracy 
przez pracowników  1,7 1,0 1,9 

zgłoszenie wypadku w odległym terminie 
(14 wypadków przy pracy) 

rejestracja wypadków przez 
pracodawców 1,7 2,0 1,0 

niezarejestrowanie wszystkich wypadków 
przy pracy przez pracodawców (14) 

zgłaszanie wypadków przez 
pracodawców organom PIP 2,1 2,1 2,5 

Niezgłoszenie bądź zgłoszenie wypadku w 
odległym terminie (17) 

sporządzanie statystycznej karty 
wypadku GUS 3,1 3,9 2,1 niesporządzenie karty (25) 

prawidłowość sporządzania 
statystycznej karty wypadku GUS 1,0 0,9 1,0 nieprawidłowości w sporządzonej karcie (8)

terminowość sporządzania 
statystycznej karty wypadku GUS 1,5 1,2 0,8 niewysłanie karty w terminie (12) 

Źródło : dane OIP Kraków 

NajwyŜszy odsetek uchybień w tym obszarze, dotyczących w szczególności zgłaszania 
wypadków organom Państwowej Inspekcji Pracy i sprawozdawczości wypadkowej GUS, 
nadal występował w mikroprzedsiębiorstwach i zakładach zatrudniających 10-49 osób 
(wykres 14). W ocenie inspektorów pracy, zjawisko to pozostawało w związku z brakiem 
znajomości przepisów prawa pracy przez pracodawców i funkcjonującym w tych grupach 
zakładów systemem realizacji zadań w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W małych zakładach, które nie mają obowiązku tworzenia słuŜby bhp, dochodzenia 
powypadkowe przeprowadza się z reguły wówczas, gdy w grę wchodzi przygotowanie 
dokumentacji do ustalenia uprawnień poszkodowanych do świadczeń odszkodowawczych. 
Zadania te zwykle doraźnie zleca się osobom fizycznym lub prawnym z zewnątrz. Są to 
często wypadki, które ze względu na skutki, podlegają obowiązkowi zgłoszenia organom 
Państwowej Inspekcji Pracy. W ocenie inspektorów, nasila się zjawisko nierejestrowania 
lekkich urazów ciała – unikanie przez pracodawców kosztów dochodzeń, sprawozdawczości 
GUS, a takŜe ewentualnych nakładów na środki prewencyjne.  

Tabela nr 3 
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Okres sprawozdawczy był trzecim rokiem obowiązywania nowej statystycznej karty 
wypadku GUS, opartej na wymaganiach Biura Statystycznego Wspólnot Europejskich – 
Eurostat. Na podstawie wyników kontroli moŜna wywnioskować, Ŝe najmniej problemów 
z interpretacją nowej klasyfikacji wypadkowej mają zakłady duŜe, posiadające 
zorganizowane słuŜby bhp. W przypadku mniejszych zakładów, wprowadzenie nowych 
oznaczeń pogłębiło brak zainteresowania raportowaniem wypadków do GUS (wykres 14). 

 

 

 

 

 

W 2007 roku, podobnie jak w poprzednich okresach sprawozdawczych, inspektorzy 
pracy ujawnili takŜe wiele nieprawidłowości zarówno w prowadzeniu samego postępowania 
powypadkowego, jak i wynikach jego ustaleń. W strukturze tej grupy uchybień największy 
udział miały: ustalenie tylko okoliczności bądź nie ustalenie wszystkich przyczyn, ustalenie 
wniosków profilaktycznych nieadekwatnych do przyczyn, przystępowanie do dochodzenia 
z nieuzasadnioną zwłoką, (tabela nr 4). 

Zespoły najczęściej nie wykazują zainteresowania ujawnianiem przyczyn technicznych 
i organizacyjnych, tj. wynikłych z zaniechania obowiązków przez osoby zlecające lub 

WWyykkrreess  1144..      NNaajjcczzęęssttsszzee  uucchhyybbiieenniiaa  ww  zzaakkrreessiiee  zzggłłaasszzaanniiaa  ii  rreejjeessttrraaccjjii  zzddaarrzzeeńń  wwyyppaaddkkoowwyycchh  

wwgg  wwiieellkkoośśccii  zzaattrruuddnniieenniiaa  ((ww  %%))  

zgłoszenie wypadku przez 
poszkodowanego do 

pracodawcy - w odległym 
terminie 

nierejestrowanie wszystkich 
wypadków 

zgłoszenie wypadku przez 
pracodawcę do PIP  

z opóźnieniem  
lub brak zgłoszenia 

niesporządzenie statystycznej 
karty wypadku GUS 

nieprawidłowe sporządzenie 
statystycznej karty wypadku 

GUS 

nieterminowe wysłanie 
statystycznej karty GUS 

 

 

2007 2006 

 

 

30 10 
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polecające im sporządzenie dokumentacji powypadkowej. Zespoły powypadkowe nie 
proponują zatem przyjęcia realizacji wniosków wymagających znacznych nakładów 
finansowych, sugerując rozwiązania doraźne, głównie formalne - nie mające istotnego 
wpływu na stan bezpieczeństwa pracy – często wnioski profilaktyczne dotyczą tylko 
poinformowania o wypadku pracowników zakładu.  

Najwięcej nieprawidłowości odnotowano w zakładach zatrudniających do 9 oraz 10–49 
pracujących (wykres 15). 

Tabela nr 4 

Nieprawidłowości przy ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków  
oraz w podejmowaniu działalności prewencyjnej 

Odsetek dochodzeń 
powypadkowych, w których 

stwierdzono nieprawidłowości  Zagadnienia objęte kontrolą 

2007 2006 2005 

Uwagi (dotyczące roku 2007) 

0,6 0,5 0,6 
nieprzystąpienie w ogóle przez zespół do 
ustalania okoliczności i przyczyn wypadku 
(5 dochodzeń powypadkowych)            przystępowanie do postępowania 

powypadkowego 
4,6 6,3 3,5 

przystąpienie do ustalania okoliczności 
i przyczyn wypadku z nieuzasadnioną zwłoką 
(37) 

1,2 1,0 0,7 
brak uzasadnienia w protokole przedłuŜenia 
terminu dochodzenia powypadkowego 
powyŜej 14 dni (10)  

terminy: zakończenia postępowania 
powypadkowego; zatwierdzenia 
protokołu powypadkowego  

2,1 2,2 3,3 
niedotrzymanie 5-dniowego terminu 
zatwierdzenia protokołu powypadkowego 
przez pracodawcę (17) 

2,3 5,4 3,4 
ustalenie tylko wydarzenia i okoliczności, 
w jakich miał miejsce wypadek - nieustalenie 
przyczyn (19) 

13,5 8,9 10,8 
nieustalenie przez zespół powypadkowy 
wszystkich przyczyn wypadku (110) 

określanie przyczyn wypadków 

4,9 3,8 5,6 
ustalenie przyczyn nieadekwatnych do 
przyczyn ustalonych przez inspektora pracy 
(40) 

5,9 4,2 3,7 
nieustalenie przez zespół powypadkowy 
wniosków profilaktycznych (48) 

wnioski prewencyjne  

13,8 8,4 8,2 
ustalenie wniosków profilaktycznych 
nieadekwatnych do przyczyn wypadku (112) 

działalność prewencyjna  2,1 3,3 1,6 
niezastosowanie przez pracodawcę w 
praktyce środków profilaktycznych (17) 

skład zespołów powypadkowych 1,7 5,9 6,2 
nieprawidłowy skład zespołu 
powypadkowego (14) 

Źródło: dane OIP Kraków 
 

W ocenie kontrolujących, przyczyną wielu nieprawidłowości jest aktualny stan 
prawny, w którym sporządzanie i zatwierdzanie dokumentacji powypadkowej znajduje się 
w gestii osób odpowiedzialnych za warunki pracy. Uprawnienia organów Państwowej 
Inspekcji Pracy, w zakresie moŜliwości wnioskowania w wystąpieniach do pracodawców 
o weryfikację dokumentacji powypadkowej (z wypadków: śmiertelnych, cięŜkich 
i zbiorowych), są niewystarczające. Problemem, który moŜe być źródłem wielu 
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nieprawidłowości jest równieŜ obowiązująca definicja wypadku cięŜkiego. Jednoznaczna 
kwalifikacja zdarzenia, jako wypadku tej kategorii, pozwala na ustalenie prawidłowego 
składu zespołu powypadkowego, a takŜe zapewnienie nadzoru nad dochodzeniem ze strony 
organów  Państwowej Inspekcji Pracy.   

 

 

 

 

 

WWyykkrreess  1155..      NNiieepprraawwiiddłłoowwoośśccii  ww  zzaakkrreessiiee  pprroowwaaddzzeenniiaa  ppoossttęęppoowwaanniiaa  ppoowwyyppaaddkkoowweeggoo  

wwgg  wwiieellkkoośśccii  zzaattrruuddnniieenniiaa  ((ww  %%))  

niewłaściwy skład zespołu 
powypadkowego 

niezastosowanie przez pracodawcę 
środków i wniosków profilaktycznych 

ustalenie tylko niektórych 
przyczyn wypadku 

ustalenie środków i wniosków 
profilaktycznych nieadekwatnych 

do przyczyn wypadku 

nieokreślenie środków i wniosków 
profilaktycznych  

ustalenie innych przyczyn wypadku niŜ 
wynikające z analizy inspektora pracy 

ustalenie tylko okoliczności wypadku 

niedotrzymanie 5 dniowego terminu 
zatwierdzania protokołu powypadkowego 

przez pracodawcę 

brak uzasadnienia przekroczenia  
14 dniowego terminu dochodzenia 

powypadkowego 

przystąpienie do ustalania okoliczności  
i przyczyn wypadku z nieuzasadnioną 

zwłoką 

nieprzystąpienie do ustalania okoliczności 
i przyczyn wypadku  

 

2007 2006  
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W wyniku przeprowadzonych 303 kontroli przestrzegania przez pracodawców 
przepisów  dotyczących ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy a takŜe ich 
dokumentowania i rejestracji, inspektorzy pracy wydali: 

• 17 decyzji, dotyczących 3595 pracowników  
• w 185 wystąpieniach skierowali 526 wniosków dotyczących 21582 

pracowników 
Ponadto w związku ze stwierdzeniem 14 wykroczeń przeciw prawom pracowniczym, 
inspektorzy nałoŜyli 11 mandatów karnych na łączną kwotę 12 400 zł. W 1 przypadku 
zastosowano środek wychowawczy.  

 

Przyczyny występowania nieprawidłowości: 

Jedną z przyczyn nieprawidłowości wskazywanych przez pracodawców podczas 
badania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, jest słaba kondycja finansowa. Brak 
środków finansowych skłania pracodawców do poszukiwania oszczędności, a o to, jak im się 
wydaje, najłatwiej w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawcy niechętnie 
ponoszą nakłady na bhp – nie przynosi im to widocznego zysku. Widoczne jest to szczególnie 
w budownictwie, gdzie natychmiastowy „zysk” przynoszą „oszczędności” na materiale 
(potrzebnym do wykonania róŜnych zabezpieczeń), środkach ochrony osobistej i odzieŜy 
roboczej, a nade wszystko na czasie, który musiałby być poświęcony na wykonanie 
zabezpieczeń. 

Obecne uwarunkowania rynkowe w budownictwie (powszechne kłopoty z płynnością 
finansową przedsiębiorstw budowlanych oraz duŜa konkurencja i zaniŜanie cen usług 
budowlanych przez małe podmioty gospodarcze) nie sprzyjają przedsiębiorcom chcącym 
naleŜycie zadbać o stan bhp. 

W pozostałych branŜach jest podobnie – nakłady na szeroko rozumiane bhp zajmują odległą 
pozycję w planowanych wydatkach, a często się ich w ogóle nie uwzględnia. Skutkiem tego 
jest zły stan techniczny maszyn i urządzeń, z których część jest mocno wyeksploatowana, 
a na remonty generalne i bieŜące nie ma środków finansowych. Nie dotyczy to oczywiście 
wszystkich pracodawców, ale z pewnością niemal wszystkich tych, u których wydarzyły się 
wypadki przy pracy.  

Poza uwarunkowaniami finansowymi, stwierdzono w zakładach pracy niedostateczną 
znajomość wymogów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Dotyczy to zarówno 
pracodawców, pracowników nadzoru jak i pozostałych pracowników. W niemal 50% 
wypadków, jako jedną z przyczyn wskazano niewłaściwą ogólną organizację pracy. 

Z analizy liczby poszczególnych przyczyn wypadków wynika, Ŝe brak nadzoru lub 
tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpiecznej pracy i stosowania niewłaściwej 
technologii stwierdzono w ponad 42 % wypadków. PowyŜsze wynika najczęściej 
z lekcewaŜącego stosunku do przepisów i zasad bhp, a takŜe zwracania uwagi przede 
wszystkim na osiągnięcie rezultatu pracy, a nie bezpieczny sposób jej wykonania. 
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Pracodawcy ponadto powierzają nadzór nad pracami prowadzonymi w kilku miejscach jednej 
osobie (lub prowadzą taki nadzór sami). Nadmiar obowiązków przy zbyt małej obsadzie 
powoduje, Ŝe w takiej sytuacji nadzór nie moŜe być skuteczny. 

Pracownicy wynagradzani są częstokroć „na akord”, a ich premia zaleŜy od „przerobu”. 
W warunkach takiej presji, kiedy odpowiednia wydajność oznacza często dla pracownika 
„być, albo nie być” warunki bhp schodzą na plan dalszy. Dotyczy to równieŜ małych 
przedsiębiorców, których liczba gwałtownie wzrasta. Wiele usług świadczonych jest przez 
podmioty gospodarcze zatrudniające po kilka-kilkanaście osób. W takich firmach (do 49 
zatrudnionych) wydarzyło się ponad 50 % wszystkich wypadków przy pracy (47 % ze 
skutkiem śmiertelnym). W tych niewielkich firmach, nie posiadających sprawnej słuŜby bhp, 
świadomość zagroŜeń jest stosunkowo najniŜsza. SłuŜby bhp organizowane przez „małych” 
pracodawców na zasadzie umowy z osobą (firmą) z zewnątrz specjalizującą się w bhp, nie 
przynoszą pełnego efektu, gdyŜ są one zazwyczaj wzywane do przeprowadzenia szkoleń 
nowo przyjętych pracowników, bądź do zbadania wypadku – brak realizacji pełnego 
obowiązku słuŜb bhp z uwagi na oszczędność finansów pracodawcy, bądź teŜ ze względu na 
niskie kwalifikacje osób świadczących usługi bhp. 

Przeprowadzane szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy traktowane są często 
jak zło konieczne, które zabiera cenny czas. Pracodawcy nie przywiązują wagi do jakości 
szkolenia, a zaleŜy im jedynie na tym, aby uzyskać zaświadczenie, dzięki któremu 
zadośćuczynią wymogom formalnym stawianym przez przepisy.  

Przyczyną niewłaściwych zachowań pracowników, które wskazano jako jedną z przyczyn 
w ponad 60 % wypadków przy pracy, jest zwykle albo lekcewaŜenie zagroŜenia („jak się tyle 
czasu nic nie stało, to się dalej teŜ nic nie stanie”), albo niedoświadczenie w wykonywanych 
czynnościach (poszkodowani ze staŜem pracy do 1 roku stanowią ponad 40 % ogółu 
poszkodowanych). Ponadto obojętna postawa osób z nadzoru, często tolerująca odstępstwa od 
zasad bhp, bądź teŜ czasami niemoŜność skutecznego egzekwowania przestrzegania przez 
pracowników wymogów bhp (brak środków dyscyplinujących pracownika, a pracodawca – 
właściciel firmy zwraca uwagę tylko na szybkość i jakość wykonanej pracy), nie pozostaje 
bez wpływu na zachowania pracowników. Przykładowo wykazują oni „niechęć” do 
stosowania środków ochrony indywidualnej – nie tylko, dlatego Ŝe w pewnym sensie 
utrudniają one wykonanie pracy, ale na skutek braku egzekwowania tego przez nadzór, jak 
równieŜ widząc zły przykład (nadzór sam nie stosuje ochron). 

Podsumowanie 

 Na podstawie analizy zbadanych wypadków w 2007 r. oraz rejestru zgłoszeń 
wypadkowych (w zakresie wypadków, które są w badaniu), naleŜy stwierdzić, Ŝe największe 
zagroŜenia wypadkowe występują w działalności produkcyjnej i budownictwie – a biorąc 
poprawkę na ilość zatrudnionych pracowników w tych działach gospodarki – zdecydowanie 
w budownictwie. Liczba wypadków w budownictwie w ostatnich latach wzrasta – przyczyn 
moŜna upatrywać w oŜywieniu koniunktury w tej gałęzi gospodarki. Do wypadków 
najczęściej przyczynia się złe zabezpieczenie stanowisk pracy (zwłaszcza na wysokości lub 
w wykopach), niewłaściwe wyposaŜenie w środki ochrony indywidualnej, a z przyczyn 
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organizacyjnych brak lub niewłaściwy nadzór nad wykonywanymi pracami, tolerowanie 
odstępstw od zasad bezpiecznej pracy. Dodatkowo zagroŜenie potęgowane jest przez czynnik 
ludzki – pracownicy lekcewaŜą zagroŜenia, motywowani czynnikiem materialnym 
(wynagrodzenie akordowe) nie dbają o właściwe wykonanie zabezpieczeń stałych. 

Ilość procentowa wypadków w branŜy produkcyjnej (szeroko rozumianej) nie znajduje 
ukierunkowania w zawęŜonym podmiocie działalności. Wypadki wydarzyły się w zakładach 
o róŜnym profilu i brak wskazań co do potrzeby zwiększenia liczby kontroli w konkretnej 
branŜy produkcyjnej.  

 

Uwagi wynikające z analizy zbadanych wypadków: 

1. Liczba zbadanych wypadków (182 w 2007 r.) w stosunku do ubiegłego roku 
(148 w 2006), wzrosła o 18,6 %. Wpływ na liczbę zbadanych w danym roku wypadków 
ma równieŜ liczba wypadków zaistniałych w roku poprzednim, których badanie 
zakończone zostaje w roku 2007. Dla 33 wypadków z 2007 r. badanie zostanie 
zakończone w 2008 r. W roku 2007 liczba zgłoszonych zdarzeń była taka jak w roku 
poprzednim. 

2. Liczba poszkodowanych cięŜko oraz śmiertelnie w roku 2007 wzrosła w porównaniu 
z rokiem 2006 ( 53 śmiertelne w 2007roku, a 29 w roku 2006, cięŜkie 91 w roku 2007 
a w roku 2006 – 74). 

3. Zbadane wypadki śmiertelne i cięŜkie w większości przypadków dotyczą tych samych 
sekcji, co w 2007 r. tj. działalność produkcyjna, budownictwo, handel. Wzrosła liczba 
wypadków w działalności produkcyjnej, po okresie spadku z lat 2000-2005 (wzrost 
o 22% w stosunku do roku 2006). Po okresie utrzymującego się poziomu liczba 
wypadków w budownictwie w latach 2003 – 2005, nastąpił wzrost liczby wypadków 
o 47,5 % w stosunku do roku ubiegłego.  Jest to znacząca branŜa w zakresie zagroŜeń 
skutkujących wypadkami cięŜkimi i śmiertelnymi. 

Liczba wypadków ze skutkiem śmiertelnym w budownictwie wzrosła (5 – 2005 r.  
9 – 2006 r. 14 – 2007 r.), a w przetwórstwie przemysłowym z 8 w 2006 r. do 20 w 2007 
roku. W pozostałych działach gospodarki wypadki ze skutkiem śmiertelnym i cięŜkim 
uszkodzeniem ciała pozostają na podobnym poziomie, jak w roku ubiegłym. 

4. Do najczęściej występujących przyczyn zbadanych wypadków w roku 2007 naleŜy 
zaliczyć: 

- utrata kontroli nad: maszyną, środkami transportu, transportowanym ładunkiem, 
narzędziem, obiektem, zwierzęciem (53 wypadki 29,1 % ogółu wypadków), co 
stanowi spadek o 5,4 % w stosunku do roku ubiegłego, 
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- uszkodzenie, rozerwanie, pęknięcie , ześliźnięcie, upadek, załamanie się czynnika 
materialnego(30 wypadków 16,5 % ogółu wypadków), co stanowi spadek o 8,5 % 
w stosunku do roku ubiegłego, 

- poślizgnięcie, potknięcie się, upadek osoby (53 wypadki 29,1% ogółu wypadków), 
co stanowi  wzrost o 17,6 % ubiegłorocznego poziomu. 

5. W dalszym ciągu udział wypadków drogowych w ogólnej liczbie wypadków jest wysoki 
17,6 % ogółu wypadków (2006r. – 20,3%, 2005r -18,1% ,w 2004r. 16,8% ). 

6. Najwięcej poszkodowanych jest w grupie osób o staŜu do 1 roku (95 osób, co stanowi 
42,8% ogółu poszkodowanych). 

MoŜna zaobserwować w dalszym ciągu utrzymującą się tendencję przesunięcia się 
większej liczby poszkodowanych w kierunku krótkiego staŜu pracy – w 2007r. 52,7 % 
poszkodowanych miało staŜ pracy 1 rok i poniŜej 1 roku (w 2006r 50 %). 

Zbierane dane statystyczne dotyczące staŜu pracy poszkodowanego, odnoszą się do staŜu 
u danego pracodawcy (gdzie zaistniał wypadek) i nie pozwalają na odniesienie się do 
wcześniejszego doświadczenia zawodowego poszkodowanego. MoŜliwym jest,  
Ŝe odnotowany dalszy wzrost liczby poszkodowanych o staŜu pracy do 1 roku, jest 
pochodną niestabilności rynku pracy i częstą migracją pracowników pośród róŜnych 
pracodawców (częstokroć w tej samej branŜy i zawodzie – dotyczy to głównie 
budownictwa). 

7. Najwięcej pracowników, którzy ulegli wypadkom rekrutowało się z grupy zawodowej –
robotnicy budowlani oraz pomocniczy w budownictwie (35,9 % - w 2006r. 27,8 %) oraz 
robotników obróbki metali (14,9 % - 2006r. 11,9 %). Kolejna grupa zawodowa to 
kierowcy pojazdów (9,5 % - w 2006r. 11,3%). 

8. Dominującymi przyczynami wypadków (technicznymi, organizacyjnymi i ludzkimi) bez 
względu na ich skutki - są: zła lub nieprawidłowa organizacja pracy, nieprawidłowe 
zachowanie się pracownika, brak nadzoru, brak lub niewłaściwe urządzenia 
zabezpieczające. 

Znaczna liczba przyczyn wynika ze złej organizacja pracy – (37,8 %). Wśród tych 
przyczyn wskazać naleŜy na: tolerowanie odstępstw od zasad bezpiecznej pracy (21,1% 
przyczyn dot. ogólnej organizacji pracy), brak nadzoru ( 22,4%). 

Dalsze przyczyny powodujące wypadki to grupa wynikająca z zachowań ludzkich – 
45,7% ogółu. Wśród tych wskazać naleŜy: niedostateczną koncentrację uwagi na 
wykonywanej czynności – 10,3 % wypadków, lekcewaŜenie zagroŜenia – 8,7 % 
wypadków, zaskoczenie niespodziewanym zdarzeniem - 13,5 % wypadków. 

PowyŜsze nieprawidłowości wynikają z niewypełnienia swoich obowiązków przez osoby 
kierujące pracą pracowników, przez pracodawców kierujących bezpośrednio pracą 
zatrudnionych pracowników, a takŜe z działań samych pracowników. 
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W zakresie przyczyn technicznych dominującymi przyczynami jest brak urządzeń 
zabezpieczających lub ich nieprawidłowe działanie (36,8 % ogółu przyczyn 
technicznych). 

9. Najczęściej występujący czynnik materialny związany z odchyleniem od stanu 
normalnego: pojazdy drogowe – 56 (25,1 %), budynki, konstrukcje i ich elementy – 43 
(19,3 %), maszyny, urządzenia  i wyposaŜenie stacjonarne - 26 (11,6 %). 

Najczęściej występujący czynnik materialny będący źródłem urazu:  pojazdy drogowe – 
40 (17,9 %), budynki, konstrukcje i ich elementy -32 (14,3 %), maszyny, urządzenia 
i wyposaŜenie stacjonarne – 27 (12,1 %). 

W porównaniu do roku ubiegłego, czynniki materialne w dwóch wyŜej wymienionych 
grupach wzrosły proporcjonalnie do wzrostu Liczby wypadków w stosunku do 2006r. 

10. Z dokonanej oceny realizacji decyzji i wniosków przez pracodawców wynika: 

• pracodawcy wykonali większość środków pokontrolnych wydanych przez 
inspektorów – 93% decyzji zostało zrealizowane i 83% wniosków 
wystąpieniowych (naleŜy wziąć pod uwagę, Ŝe dla części decyzji nie upłynęły 
jeszcze terminy realizacji i o części podjętych działań pracodawcy nie zdąŜyli 
jeszcze poinformować), 

• na podkreślenie zasługuje realizacja decyzji dotyczących likwidacji zagroŜeń 
występujących w procesach technologicznych, przy maszynach i urządzeniach, 
przygotowania do pracy, transporcie wewnątrzzakładowym. 
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POSTĘPOWANIE W SPRAWACH O WYKROCZENIA 
PRZECIWKO PRAWOM OSÓB WYKONUJ ĄCYCH PRACĘ 
ZAROBKOW Ą 
 

W 2007 r., skierowano do sądów 227 wniosków (w 2006 r. skierowano 99 wniosków), 
w których ujawniono 571 wykroczeń przeciwko prawom osób wykonujących pracę 
zarobkową. 

Najwięcej wykroczeń zostało popełnionych: 

• z art. 283 K.p.- 242 (nieprzestrzeganie przepisów lub zasad bhp),  
• z art. 282 K.p. - 131 (niewypłacenie wynagrodzenia, niewydanie świadectwa pracy, 

nieudzielenie przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego, 
niewykonanie orzeczenia sądu pracy), 

• z art. 281 K.p. – 92 (zawieranie umowy cywilnoprawnej zamiast umowy o pracę, 
naruszanie, niepotwierdzenie na piśmie zawartej z pracownikiem umowy o pracę,  
naruszanie przepisów o czasie pracy, nieprowadzenie dokumentacji oraz akt 
osobowych pracowników.  

 

Z ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych popełniono 2 wykroczenia. Z ustawy 
o społecznej inspekcji pracy stwierdzono 1 wykroczenie. Do końca grudnia  2007 r. sądy 
rozpatrzyły 151 wniosków (w tym 26 wniosków z 2006 r.), z czego w 123 przypadkach 
orzeczono grzywny. 
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Łączna kwota orzeczonych grzywien wyniosła 179 420 zł, zaś średnia kwota grzywny  
w wydanych orzeczeniach 1067,98 zł. 

Uznając winnym odstąpiono od wymierzenia grzywny w 6 przypadkach, w 2 przypadkach 
uniewinniono obwinionego, w 5 przypadkach umorzono postępowanie, w 3 przypadkach 
orzeczono  kary nagany, w  jednym przypadku orzeczono zastępczą karę aresztu, w dwóch 
przypadkach odmówiono wszczęcia postępowania.  

Przy odstępowaniu od wymierzania kary, sądy uwzględniają najczęściej trudną sytuację 
finansową zakładu jak równieŜ osoby obwinionej, brak złej woli, wypłacenie pracownikom 
naleŜnych świadczeń, fakt dotychczasowej niekaralności obwinionego.  

W jednym przypadku sąd postanowił ukarać pracodawcę zastępczą karą aresztu w wymiarze 
16 dni w zamian za niewpłaconą karę grzywny w wymiarze 800zł, wymierzonej wyrokiem 
nakazowym , który z kolei dotyczył niewykonania ostatecznych decyzji inspektora pracy oraz 
niewypłacenia pracownikom naleŜnego wynagrodzenia za pracę.   

   
Do końca 2007r. sądy wydały 105 nakazów karnych  (4 nakazy dot. wniosków z 2006 r.),  
na łączną kwotę 160 100 zł. 
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W okresie 2007 r. inspektorzy pracy nałoŜyli  1174  mandaty  na łączną kwotę  1 009 850 zł. 
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Średnia kwota mandatu wyniosła 860,18 zł (w 2006 r. - 605,09 zł, w 2005 r. - 482,86 zł, 
w 2004 r. -  450,94 zł). Tę formę represji zastosowano za popełnienie 2053 wykroczeń,  
z czego najwięcej - 1372 z art. 283 K.p., 384 wykroczeń z art. 282 K.p., następnie 217  
wykroczeń z art. 281 K.p. 

Ponadto mandaty nałoŜono za 15 wykroczeń z ustawy o zakładowym funduszu świadczeń 
socjalnych a takŜe za 1 wykroczenie za naruszenie ustawy o społecznej inspekcji pracy.  
NałoŜono  takŜe mandaty za 2 wykroczenia z ustawy o agencjach pracy tymczasowej.  
 
 

Stosowanie środków wychowawczych 

Wobec 346 sprawców, którzy dopuścili się 426 wykroczeń, zastosowano środki 
oddziaływania wychowawczego. 

Największa liczba nieprawidłowości dotyczyła wykroczeń z art. 283  K.p. – 184. W dalszej 
kolejności to wykroczenia z art. 282 K.p. – 115 z art. 281 K.p.- 51 wykroczeń; z ustawy 
o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych – 5 wykroczeń.   

Podobnie jak w poprzednim roku, powyŜszy środek stosowany jest w uzasadnionych 
przypadkach. Stosowany był głównie w stosunku do pracodawców małych zakładów i osób 
niebędących pracodawcami, przy niewielkim stopniu społecznej szkodliwości czynu. Brano 

LLiicczzbbaa  mmaannddaattóóww  nnaałłoożżoonnyycchh    ww  22000077  rr..    



 

SPRAWOZDANIE 2007 OKRĘGOWEGO INSPEKTORA PRACY W KRAKOWIE  

 
32 

przy tym pod uwagę takŜe dotychczasową niekaralność, sytuację materialną i rodzinną tych 
osób oraz natychmiastowe wyeliminowanie nieprawidłowości.  

 

Odwołania od orzeczeń sądów 

W okresie sprawozdawczym wniesiono 18 odwołań, w tym 4 zostały wniesione przez 
inspektora pracy. Do końca grudnia 2007r.  zostało rozstrzygniętych 13  spraw, podczas 
których sąd: 

•    utrzymał w mocy zaskarŜone orzeczenie w 4 przypadkach 
•     w 2  przypadkach uniewinnił pracodawcę  
•     obniŜył karę grzywny w 3 przypadkach 
•     odstąpił od wymierzenia kary uznając winę obwinionego w 2 przypadkach 
•     umorzył postępowanie w 2 przypadkach 

 

Podsumowanie 

 

1. W 2007 r. zwiększyła  się znacznie średnia kwota grzywny w wydanych 
orzeczeniach w stosunku do roku poprzedniego. Zwiększyła się równieŜ średnia 
kwota grzywien nałoŜonych w drodze nakazów karnych. Wynikało to głównie  
z ustawowego podwyŜszenia wysokości grzywien w postępowaniu wykroczeniowym. 
Sądy zdecydowanie częściej kierowały sprawy na posiedzenia w celu wydania  
wyroków nakazowych.  

2. W porównaniu do 2006 r. zdecydowanie zwiększyła się liczba skierowanych 
wniosków do sądu. Zmniejszyła się natomiast liczba nałoŜonych mandatów, 
których  średnia kwota wzrosła. Inspektorzy mniej niŜ w 2006 r. wobec sprawców 
wykroczeń stosowali środki oddziaływania wychowawczego. 

3. Podobnie jak w latach poprzednich, na wysokość orzekanych kar wpływa w duŜym 
stopniu tłumaczenie pracodawców, Ŝe to oni zatrudniają pracowników, dają miejsca 
pracy i w ten sposób ograniczają bezrobocie, natomiast przepisy prawa pracy 
utrudniają im działalność i są nieŜyciowe. Na wysokość orzekanych kar ma takŜe duŜy 
wpływ sytuacja finansowa obwinionych, natychmiastowe podjęcie działań w celu 
usunięcia stwierdzonych naruszeń prawa pracy, dotychczasowa niekaralność. Przy 
orzekaniu  kary sądy biorą takŜe pod uwagę liczbę pracowników, których czyny 
określone we wnioskach dotyczą oraz czy powodują one bezpośrednie zagroŜenie dla 
Ŝycia i zdrowia. 

4. W okresie sprawozdawczym na tym samym poziomie utrzymuje się liczba  
przypadków uniknięcia kary przez pracodawcę z powodu przedawnienia karalności 
popełnionych czynów.  

5. W 2007 r. zmniejszyła się liczba  przypadków korzystania przez pokrzywdzonych  
z  prawa występowania w postępowaniu w charakterze oskarŜyciela posiłkowego.  
W okresie sprawozdawczym w trzech przypadkach pokrzywdzeni występowali w roli 
oskarŜyciela posiłkowego. 
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6. W okresie sprawozdawczym wystąpiły  dwa przypadki odmowy  sądu wszczęcia 
postępowania (w 2006 r. nie było takiego przypadku).  

7. Ponadto na poziom orzekanych kar grzywien ma takŜe wpływ przekonanie niektórych 
sędziów, Ŝe wykroczenia przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową są 
sprawami błahymi w stosunku do innych np. wykroczeń drogowych.  

8. W dalszym ciągu wnoszono o doręczenie wyroku z uzasadnieniem, a w dalszej 
konsekwencji sporządzano odwołania  w przypadku  uniewinnienia obwinionego,  
gdy według oceny oskarŜyciela nie było podstaw do takiego orzeczenia, 

 

 

WSPÓŁPRACA Z PROKURATURĄ  

W 2007 r. na wniosek prokuratury inspektorzy pracy przeprowadzili kontrol ę  
w 9 przypadkach. 

W 53 przypadkach inspektorzy pracy występowali w prowadzonych przez prokuraturę 
postępowaniach w charakterze świadków. 

W lutym 2007 r. w Prokuraturze Apelacyjnej odbyło się spotkanie Okręgowego Inspektora 
Pracy z Prokuratorem Apelacyjnym. Przedmiotem spotkania było podsumowanie 
dotychczasowej współpracy. W ramach współpracy OIP przedstawił stan zaawansowania 
prac nad projektem ustawy o PIP i przewidywane zmiany w zakresie podwyŜszania kar za 
wykroczenia przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową oraz zmiany 
kwalifikacji czynu, polegającego na niewykonaniu wyroku. Na spotkaniu uzgodniono 
równieŜ sprawę kierowania przez inspektorów pracy do Prokuratury Apelacyjnej kopii 
zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, gdzie stwierdzono raŜące naruszenia 
prawa przy badaniu wypadków przy pracy, celem sprawowania nadzoru.  

 

W czerwcu 2007 r. Okręgowy Inspektor Pracy i Prokurator Okręgowy w Krakowie uzgodnili 
i podpisali zasady współpracy w sprawach o przestępstwa przeciwko prawom osób 
wykonujących prace zarobkową. 

W ramach współpracy organy PIP zobowiązały się do dochowania pełnej staranności przy 
opracowywaniu zawiadomień kierowanych do prokuratury w sprawach dotyczących 
popełniania przestępstw przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową. Prokurator 
natomiast zobowiązał się do wskazania podległym prokuratorom zasad i obowiązków 
związanych z prowadzeniem tego typu postępowań oraz wyznaczył do udzielania konsultacji 
w sprawach tych przestępstw właściwego prokuratora. 

W zakresie dotyczącym powaŜniejszych zdarzeń, przede wszystkim wypadków przy pracy ze 
skutkiem śmiertelnym ustalono, Ŝe pracownik OIP będzie konsultował sprawy 
z wyznaczonym prokuratorem. Ponadto w sprawach dotyczących wypadków przy pracy 
śmiertelnych, zbiorowych lub cięŜkich, bądź gdy skutki zdarzenia spowodowały zagroŜenie 
dla bezpieczeństwa publicznego, obydwie instytucje zobowiązały się do wzajemnego 
i kaŜdorazowego informowania się, celem zapewnienia sobie udziału w czynnościach na 
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miejscu zdarzenia oraz merytorycznego współdziałania w toku prowadzenia postępowania 
przygotowawczego.  

Zwrócono równieŜ uwagę na szkolenia organizowane przez OIP. W zakresie problematyki 
dotyczącej przestępstw przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową 
przeprowadzono 4 szkolenia. Prowadziła je prokurator Prokuratury Apelacyjnej. Tematyka 
szkoleń obejmowała m.in. problematykę zbiegu przestępstwa z wykroczeniem, nagrywania 
inspektora pracy podczas wykonywanych czynności kontrolnych, oraz uprawnień 
pokrzywdzonego – inspektora pracy i instytucji świadka w świetle przepisów nowej ustawy 
o PIP.  

Ponadto zadeklarowano chęć organizowania przynajmniej raz w roku spotkań w celu 
omówienia bieŜących problemów wynikających ze współpracy i wytyczania jej kierunków na 
dalszy okres, a takŜe potrzeb w zakresie szkolenia.  

Podobne Zasady Współpracy zostały uzgodnione i podpisane podczas spotkania w lipcu 
i sierpniu z Prokuratorami Okręgowymi w Nowym Sączu i Tarnowie. 

W nawiązaniu do podpisanego porozumienia o współpracy m.in. Okręgowy Inspektor Pracy 
zwrócił się do Prokuratora Apelacyjnego o objęcie nadzorem prowadzonych postępowań 
karnych dotyczących jednego z pracodawców, z uwagi na powszechne i długotrwałe 
niewypłacanie pracownikom wynagrodzenia za pracę oraz proceder bezpłatnego 
wykorzystywania pracowników jako siły roboczej. W odpowiedzi Prokurator Apelacyjny 
zobowiązał się m.in. do bieŜącego monitorowania sprawy i po skierowaniu do sądu aktu 
oskarŜenia przeciwko prezesowi wyŜej wymienione spółki przesłał do wiadomości 
Okręgowego Inspektora Pracy odpis powyŜszego pisma procesowego. 

Analizując przebieg dotychczasowej współpracy i kontaktów z prokuraturą naleŜy stwierdzić, 
iŜ realizacja przyjętych zasad współpracy i współdziałania pozwala na usprawnienie działania 
zarówno OIP jak i Prokuratury. Specjalistyczne opinie i wskazówki organów prokuratury 
wpływają na zasadność i skuteczność podejmowanych działań kontrolnych inspektorów. 
Wzajemne konsultacje i przekazywane materiały pozwalają na lepsze zrozumienie zakresów 
kompetencji, priorytetów i metod działania obydwu organów. 

 

SKARGI I WNIOSKI  

W związku z badaniem zasadności skarg, inspektorzy pracy przeprowadzili 1387 kontroli 
u 1188 pracodawców (z tego u 825 podmiotów zatrudniających poniŜej 50 pracowników).  

Ogółem  wpłynęło 2005 skarg i wniosków, z tego: 

• 1589 - do siedziby Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie, 
•  213 - do Oddziału w Tarnowie, 
• 203 - do Oddziału w Nowym Sączu. 

Kontrolami  objęto  pracodawców  zatrudniających łącznie 146 180 pracowników, w tym 59 
290 kobiet i 611 młodocianych. 
Z ogólnej liczby wniesionych skarg, do końca 2007 r. załatwiono 1778 (z czego 192 
w Oddziale w Tarnowie, 191 w Oddziale w Nowym Sączu). 
Zarzuty (w sumie 2 898), które stanowiły przedmiot skarg, jakie wpłynęły w 2007 r. obrazuje 
poniŜszy wykres: 
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Największa liczba zarzutów zawartych w skargach – 965 (co stanowi ok. 30% ich ogółu), 
dotyczyła wypłaty wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń pienięŜnych ze stosunku 
pracy. 

W głównej mierze odnosiły się one do niewypłacania lub nieterminowego wypłacania 
wynagrodzenia za pracę, wynagrodzenia oraz ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy, 
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wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej, odpraw 
przysługujących w związku z rozwiązaniem umowy o pracę z przyczyn niedotyczących 
pracowników oraz odpraw emerytalno-rentowych.  
Częste, jak i w poprzednich okresach, były takŜe przypadki likwidacji pracodawcy bez 
uprzedniego rozliczenia się z pracownikiem, zarówno w kwestiach finansowych, jak równieŜ 
niewydania świadectwa pracy i dokumentów niezbędnych dla potrzeb ZUS.  

 

Następną pod względem wielkości grupą zarzutów w skargach były zarzuty (w liczbie 624) 
związane m.in. z brakiem potwierdzenia przez pracodawców umowy o pracę na piśmie, 
nieprawidłowym sporządzeniem umowy, nieprawidłowościami przy rozwiązywaniu umowy, 
nieprawidłowościami przy stosowaniu kar, niewydaniem świadectwa pracy oraz 
nieprawidłowościami w jego treści. 

Kolejne miejsce w strukturze przedmiotowej zajmują zarzuty związane z czasem pracy, 
Wśród nich najczęściej wskazywanymi nieprawidłowościami były: brak,  
lub nierzetelne prowadzenie ewidencji czasu pracy, zatrudnianie pracowników w czasie 
przekraczającym ustalony wymiar bez zapłaty dodatkowego wynagrodzenia lub udzielania 
czasu wolnego, zatrudnianie pracowników powyŜej dopuszczalnej normy. 

Następną pod względem wielkości grupą zarzutów zawartych w skargach, była grupa 
zarzutów dotyczących zagadnień bezpieczeństwa i higieny, takich jak np. nieutworzenie przez 
pracodawców lub nieprawidłowości w zakresie organizacji słuŜby bhp, nieprawidłowości 
przy ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz przy ich rejestracji, 
niedostarczenia pracownikom środków ochrony indywidualnej, odzieŜy i obuwia roboczego. 
W sumie odnotowano ich 165.   

Wśród 127 zarzutów związanych z przygotowaniem do pracy, najwięcej dotyczyło braku 
obowiązkowego przeszkolenia pracowników w zakresie bhp, dopuszczania pracowników 
do pracy bez wykonania obowiązkowych badań lekarskich oraz braku dodatkowych 
uprawnień kwalifikacyjnych pracowników. 

W grupie 72 zarzutów dotyczących urlopów pracowniczych największą grupę w skargach 
stanowiły związane z nieudzielaniem urlopu wypoczynkowego w roku kalendarzowym, 
w którym nabyto prawo do niego lub w terminie do końca I-go kwartału następnego roku 
kalendarzowego. Pozostałe zarzuty w tym zakresie dotyczyły między innymi: odmowy 
udzielenia urlopu wypoczynkowego, zaniŜania wymiaru urlopu wypoczynkowego, udzielania 
urlopu w częściach, w taki sposób, Ŝe Ŝadna z części wypoczynku nie obejmowała co 
najmniej 14 dni kalendarzowych, udzielania urlopu bezpłatnego bez wniosku pracownika. 

Wśród 40 zarzutów związanych z problematyką zakładowego funduszu świadczeń socjalnych 
najwięcej związanych było z nieutworzeniem przez pracodawców ZFŚS, nieterminowym 
przekazywaniem kwot pienięŜnych na konto ZFŚS, nieprawidłowościami w rozdzielaniu 
środków z ZFŚS oraz niewypłacaniem świadczenia urlopowego.    

Wśród ogólnej liczby skarg wniesionych w opisywanym okresie: 

• 640 było zasadnych  

• 208 częściowo zasadnych  

• 381 uznano za bezzasadne 

Pozostałe przekazano do innych organów lub są w trakcie załatwiania. 
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Z ogólnej liczby 2 898 zarzutów zawartych w skargach, 1 780 z nich było zasadnych, 867 
uznano za bezzasadne.  

Większość skarg i wniosków pochodziła od pracowników lub byłych pracowników – 1 761 
(z czego 467 złoŜonych zostało przez pracowników, 1 294 przez byłych pracowników) 
 – co stanowi blisko 90% ogółu. Dotyczyły one głównie kwestii niewypłacania przez 
pracodawców naleŜnych świadczeń pienięŜnych, m.in. wynagrodzenia za pracę, ekwiwalentu 
za urlop wypoczynkowy, świadczenia urlopowego, odpraw przysługujących w związku 
z rozwiązaniem umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracowników oraz odpraw 
emerytalno-rentowych.   

Poza skargami i wnioskami pochodzącymi od pracowników, 99 złoŜyły związki zawodowe, 
15 – organy władzy państwowej, 7 – organy samorządowe, 5 – społeczny inspektor pracy,  
1 – biuro poselskie. 

W zakresie równego traktowania w zatrudnieniu oraz mobbingu, w okresie od 1.01.2007 r. 
do 31.12.2007 r. wpłynęły 34 skargi, z czego 15 dotyczyło dyskryminacji w stosunkach pracy 
oraz 19 mobbingu. Nie odnotowano skarg dotyczących molestowania seksualnego. 
 
Efekty uzyskane w wyniku badania skargi lub wniosku 
 
Inspektorzy pracy podczas kontroli wydali łącznie: 

• 825 decyzji nakazowych pisemnych (z czego zrealizowano 556) oraz 435 decyzji 
ustnych, 

•  2 264 wnioski w wystąpieniach (z czego zrealizowano 1 557). 

Stwierdzone nieprawidłowości były podstawą zastosowania 389 mandatów karnych  
za popełnienie 379 wykroczeń, na łączną kwotę  319 150 zł. 
Do sądów grodzkich skierowano 87 wniosków o ukaranie za popełnienie 109 wykroczeń. 

 

Inspektorzy pracy zobowiązali pracodawców do wypłaty wynagrodzeń za pracę kierując:  

• 628 wniosków dotyczących 19 459 pracowników, w wyniku  realizacji 428 
wniosków wypłacono 16 458 pracownikom łączną kwotę 887 719 zł. 

• nakazy zawierające 79 decyzji płacowych, dotyczące 1 366 pracowników, na łączną 
kwotę  1 645 008 zł, z czego zrealizowano 50 decyzji dotyczących 784 
pracowników, na łączną kwotę 857 858 zł. 

 
Łącznie w wyniku kontroli „skargowych” przeprowadzonych w 2007 r. przez inspektorów 
pracy pracownikom wypłacono naleŜne wynagrodzenia w wysokości 1 745 577 zł.  
 
W zakresie nawiązywania i rozwiązywania umów o pracę skierowano wystąpienia 
zawierające 714 wniosków, dotyczących 16 475 pracowników. 
Pracodawcy potwierdzili  wykonanie 481 wniosków, w stosunku do 13 854 pracowników. 

 

W sprawach związanych z niewydaniem świadectwa pracy, nieprawidłowościami przy jego 
wydawaniu oraz nieprawidłowościami dotyczącymi jego treści, tj. m. in. dokonywania 
zapisów niezgodnych z obowiązującymi przepisami, inspektorzy pracy skierowali: 
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• 48 wniosków w związku z niewydaniem świadectwa pracy, które dotyczyły  

88 pracowników, z czego 26 wniosków w stosunku do 52 pracowników wykonano, 
 

• 70 wniosków związanych z nieprawidłowościami przy wydawaniu świadectwa pracy, 
 które dotyczyły 88 pracowników, z tego zrealizowano 44 wnioski w stosunku do  
54  pracowników,  

 
• 109 wniosków w związku z nieprawidłowościami w treści świadectwa pracy, co 

dotyczyło 139 pracowników, z czego wykonano 70 wniosków w stosunku do  
83 pracowników. 

 

W wyniku interwencji inspektorów pracy w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących 
m. in. szkoleń bhp oraz przeprowadzania badań lekarskich, wydano 107 decyzji 
nakazowych pisemnych dotyczących 920 pracowników oraz 142 wnioski w wystąpieniach 
dotyczących 796 pracowników.  
Potwierdzone zostało wykonanie 75 nakazów dotyczących 681 zatrudnionych pracowników 
oraz 98 wniosków w stosunku do 616 zatrudnionych. 
 

Inspektorzy pracy, w celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości  
w sprawach  dotyczących czasu pracy, skierowali 380 wniosków, dotyczących 10 172 
pracowników. Z tego 260 wniosków dotyczących 6 668 pracowników zostały wykonanych.  
Pracodawcy informowali głównie o zaprowadzeniu ewidencji czasu pracy i ustaleniu dni 
wolnych w zamian za pracę w niedziele oraz w dniach wynikających z przeciętnie 
pięciodniowego tygodnia pracy w okresie rozliczeniowym.  

W zakresie urlopów wypoczynkowych, inspektorzy pracy skierowali do pracodawców 127 
wniosków dotyczących 2 259 pracowników. Pracodawcy  poinformowali o wykonaniu 92 
wniosków w stosunku do 1 397 pracowników. 
 
W wyniku kontroli związanych z problematyką zakładowego funduszu świadczeń 
socjalnych, inspektorzy pracy wydali wystąpienia zawierające 58 wniosków, które dotyczyły 
12 339 pracowników. Poinformowano o realizacji 46 wniosków, w stosunku do 11 800 
pracowników. 
 
Analiza skarg i wniosków zgłoszonych przez związki zawodowe 

Z ogólnej liczby skarg i wniosków 83 pochodziły od związków zawodowych. 
 
Wśród skarg złoŜonych przez organizacje związkowe - 42 były zasadne, 5 uznano  
za bezzasadne, pozostałe przekazano do innych organów lub są w trakcie rozpatrywania. 
Skargi związków zawodowych w większości dotyczyły wszystkich pracowników 
zatrudnionych u pracodawców. 
 
Główne naruszenia przepisów, zgłaszane przez organizacje związkowe dotyczyły wypłaty 
naleŜności pracowniczych, m.in.: wynagrodzenia za pracę, dodatków do wynagrodzenia 
przysługujących zgodnie z zakładowym układem zbiorowym pracy lub regulaminem 
wynagradzania, wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, wypłaty dodatkowego 
wynagrodzenia rocznego. 
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Część skarg i wniosków dotyczyła współpracy pracodawcy ze związkami zawodowymi, 
między innymi: 

• pracodawca nie uzgadniał z organizacjami związkowymi regulaminu zakładowego 
funduszu świadczeń socjalnych lub regulaminu wynagradzania, 

•  pracodawca dokonywał wprowadzenia zmian do regulaminu pracy bez uzgodnienia 
 z zakładową    organizacją związkową, 

• pracodawca wręczał wypowiedzenia umów o pracę członkom zarządu zakładowej 
organizacji związkowej bez zgody tej organizacji. 

 
W związku z badaniem zasadności skarg złoŜonych przez organizacje związkowe 
przeprowadzono 83 kontrole u 69 pracodawców zatrudniających łącznie 38 520 
pracowników (w tym 14.508 kobiet i 18 pracowników młodocianych). 

Wynikiem kontroli było: 

• skierowanie 518 wniosków w wystąpieniach, dotyczących 35 957 pracowników, 

• 219 decyzji pisemnych, 

• 128 decyzji ustnych, 

• nałoŜenie przez inspektorów pracy 34 mandatów karnych na łączną kwotę 23 800 zł, 
     za popełnienie 67 wykroczeń, 

• skierowanie do sądów grodzkich 6 wniosków o ukaranie za popełnienie 
26 wykroczeń. 

 
Pracodawcy potwierdzili wykonanie 329 wniosków (ok. 65% ogółu) w stosunku do 27 623 
pracowników.  
Po przeprowadzeniu kontroli związanych z badaniem skarg dotyczących  
niewypłacania  lub  nieterminowego  wypłacania   wynagrodzenia  za pracę i innych 
świadczeń ze stosunku pracy inspektorzy skierowali: 
 

• 7 decyzji dotyczących 266 pracowników, na łączna kwotę 211 481,6 zł, (wykonano 6 
decyzji, na kwotę 194 597,3 zł) 

• 85 wniosków  dotyczących  8 291  pracowników, (zrealizowano  62  wniosków  na 
łączną kwotę 51 710,8 zł). 

 

 

Analiza skarg i wniosków dotyczących równego traktowania  
w zatrudnieniu oraz mobbingu  
 
W okresie sprawozdawczym wpłynęły 34 skargi z powyŜszego zakresu, z czego 15 
dotyczyło dyskryminacji w zatrudnieniu, a 19 dotyczyło mobbingu (wprowadzony do 
K.p. od 1 stycznia 2004 r.). 
Nie stwierdzono skarg dotyczących molestowania seksualnego.  

Główne naruszenia w omawianym zakresie, podobnie jak i w poprzednich okresach 
sprawozdawczych, dotyczyły między innymi dyskryminacji pracowników i przejawiały się 
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szczególnie w odmowie nawiązania stosunku pracy, niekorzystnym ukształtowaniu 
wynagrodzenia za pracę lub innych warunków wynagrodzenia, nieprzyznawaniu lub 
przyznawaniu innych świadczeń związanych z pracą nieadekwatnie do jej wykonywania. 
 

W wyniku kontroli przeprowadzonych w związku z badaniem skarg dotyczących 
dyskryminacji w zatrudnieniu oraz stosowania mobbingu inspektorzy pracy skierowali do 
pracodawców nakazy zawierające łącznie 29 decyzji oraz wystąpienia zawierające 31 
wniosków. 

Pracodawcy poinformowali o wykonaniu 21 decyzji nakazowych i 11 wniosków wystąpień.   

 

Zjawisko dyskryminacji w stosunkach pracy nadal nie jest problemem powszechnie 
zgłaszanym przez pracowników, o czym świadczy niewielki odsetek skarg z tego zakresu, 
w odniesieniu do ich ogólnej liczby. 

W skargach nadal zdecydowanie dominują problemy takie jak niewypłacanie wynagrodzenia 
i rozwiązywanie umów o pracę. 

Wydaje się równieŜ, Ŝe brak ostrości i znaczna ogólność definicji kodeksowych dotyczących 
dyskryminacji w stosunkach pracy sprawiają, Ŝe regulacja tego zagadnienia wciąŜ jeszcze 
przez znaczny okres czasu pozostanie w sferze teorii. 

Zaznaczyć naleŜy takŜe, iŜ ostateczna ocena, czy w danym przypadku doszło do wystąpienia 
zjawisk, o których mowa, naleŜy do wyłącznej kompetencji Sądu Pracy. 

RównieŜ fakt, Ŝe cięŜar dowodu w zakresie związku przyczynowego pomiędzy stosowanym 
mobbingiem i powstaniem rozstroju zdrowia oraz co do rozmiarów doznanej krzywdy, 
spoczywa na pracowniku, sprawia, Ŝe dochodzenie przez niego swoich praw z tego tytułu, jest 
rzeczą skomplikowaną. 

 

 

PORADY Z ZAKRESU PRAWA PRACY 
W okresie sprawozdawczym na terenie objętym działaniem OIP w Krakowie udzielono 
ogółem 155 255  porad z zakresu prawa pracy. W ramach tej liczby 123 532 porad udzielono 
w siedzibie OIP oraz oddziałach w Nowym Sączu i Tarnowie, a 31 903 w ramach kontroli.  
W formie pisemnej udzielono 1 297 porad. 
W czasie porad udzielonych w siedzibie OIP Kraków i oddziałach udzielono 120 752  porad 
prawnych, a 2 780 porad technicznych. Natomiast w ramach przeprowadzanych kontroli 
u pracodawców udzielono 15 955 porady techniczne i 15 948 porad prawnych. 
 
Ze względu na kryterium podmiotów, którym w 2007 r. udzielono porad, zestawienie 
przedstawia się następująco:  
 
- 86 602 porady udzielono pracownikom, 
- 32 187  porad udzielono pracodawcom,                   
- 1 908   porady udzielono związkom zawodowym,  
- a 2 835 porad innym podmiotom. 
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• Stosunek pracy  - liczba udzielonych porad: 38 231 

Porady z tego zakresu dotyczyły prawidłowego nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, 
a w szczególności obowiązkowych elementów umowy o pracę oraz wymaganego przepisami 
terminu jej podpisania i wręczania. Powtarzają się pytania związane z kwestią zawarcia 
trzeciej umowy na czas określony i dochodzeniem prawnych konsekwencji tego faktu. WciąŜ 
duŜa liczba udzielonych porad związana była z rozwiązaniem umowy o pracę bez 
wypowiedzenia na podstawie art. 55 K.p. – z powodu raŜącego naruszenia praw 
pracowniczych przez pracodawcę. W zakresie treści umów, pytania nadal dotyczą 
prawidłowego określenia składników wynagrodzenia oraz zindywidualizowanej informacji 
dla pracowników zgodnie z wymogami art. 29 § 3 K.p. Odnośnie problematyki rozwiązania 
stosunku pracy najczęstsze pytania dotyczyły okresów wypowiedzenia, moŜliwości skrócenia 
okresów wypowiedzenia przez pracownika. Nadal powtarzają się teŜ pytania dotyczące 
prawidłowego wypełniania świadectwa pracy. 

  
 

TTeemmaattyykkaa  ppoorraadd  pprraawwnnyycchh  uuddzziieelloonnyycchh  ww  22000077  rr..    
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• Wynagrodzenia  - liczba udzielonych porad: 32 954 

 
Najczęściej zgłaszane są problemy związane z terminowością wypłaty wynagrodzeń i innych 
świadczeń pienięŜnych, a takŜe zasad dokonywania przez pracodawcę potrąceń  
z wynagrodzenia.  
Wiele zapytań dotyczyło teŜ uprawnień do odpraw emerytalnych i rentowych. WciąŜ 
utrzymuje się zainteresowanie zasadami rozliczania i wynagradzania za godziny nadliczbowe, 
a dodatkowo tendencję wzrostową moŜna zaobserwować odnośnie kwestii rozliczeń z tytułu 
podróŜy słuŜbowych (szczególnie kierowców i pracowników budowlanych). Nadal 
zainteresowanie budzą zagadnienia odpraw z tytułu rozwiązania umowy z przyczyn 
nieleŜących po stronie pracownika. Powtarzającym się problemem są kwestie 
odpowiedzialności materialnej pracowników za powierzone mienie, szczególnie w aspekcie 
zawierania umów o wspólnej odpowiedzialności materialnej. 
 

• Czas pracy  - liczba udzielonych porad: 14 823 
 
Często poruszanymi problemami w tym zakresie szczególnie przez małych i średnich 
pracodawców były kwestie prawidłowego zastosowania róŜnych systemów czasu pracy 
w praktyce i właściwego interpretowania w tym zakresie przepisów prawa pracy, a takŜe 
ewidencjonowania czasu pracy. Powtarzają się zapytania z zakresu zagadnienia godzin 
nadliczbowych i ustalania pracy w porze nocnej, a szczególnie moŜliwość odmowy pracy 
w godzinach nadliczbowych, sposób wyliczania wynagrodzenia dodatkowego za godziny 
nadliczbowe, ewentualnie udzielania czasu wolnego w zamian za te godziny. 
Nadal wątpliwości interpretacyjne budzą szczegółowe regulacje czasu pracy 
niepełnosprawnych i niektórych grup zawodowych, jak kierowcy, nauczyciele oraz 
pracownicy słuŜby zdrowia.  
 

• Urlopy wypoczynkowe  - liczba udzielonych porad:  10 051 
 
W tym zakresie podobnie, jak w minionych okresach sprawozdawczych powtarzają się 
wątpliwości związane z zasadami wyliczania wymiaru urlopu dla pracowników pracujących  
w niepełnym wymiarze czasu pracy oraz w systemach czasu pracy wydłuŜonej lub obniŜonej 
normie dobowej czasu pracy. Nadal wiele pytań dotyczyło dopuszczalności i okoliczności 
odwołania z urlopu oraz sytuacji przerywających wykorzystanie urlopu. Zainteresowanie 
budzą kwestie urlopów okolicznościowych, interpretacji prawnej instytucji urlopu na Ŝądanie 
oraz wymiaru urlopu udzielanego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim – a przed 
złoŜeniem wniosku o urlop wychowawczy.  
Pytania i wątpliwości dotyczyły teŜ zasad funkcjonowania zakładowych funduszy świadczeń 
socjalnych oraz wypłacania świadczeń urlopowych, a takŜe dochodzenia roszczeń z tym 
związanych. 
 
 

• Uprawnienia związane z rodzicielstwem  - liczba udzielonych porad: 5 781  
 
W ramach tej tematyki niezmiennie najistotniejszym problemem są kwestie ochrony trwałości 
stosunku pracy kobiet w ciąŜy, wymiaru urlopu macierzyńskiego, moŜliwości jego skrócenia        
i rezygnacji na rzecz ojca dziecka oraz zasad i uprawnień do urlopu wychowawczego. Często 
poruszane były kwestie przesłanek uprawnienia do dni wolnych, na opiekę nad zdrowym 
dzieckiem oraz ograniczeń związanych z pracą w godzinach nadliczbowych i wyjazdami 



 

SPRAWOZDANIE 2007 OKRĘGOWEGO INSPEKTORA PRACY W KRAKOWIE  

 
43 

słuŜbowymi w przypadku opieki nad dzieckiem do lat 4. Nadal powtarzają się teŜ wątpliwości 
związane z moŜliwością zgodnej z przepisami pracy dodatkowej w trakcie urlopu 
wychowawczego.  
 

• Uprawnienia młodocianych  - liczba udzielonych porad: 1 743 
 
W poradach z tej tematyki powtarzają się kwestie prawnej ochrony trwałości stosunku pracy 
młodocianego, a takŜe pytania dotyczące moŜliwości jego wcześniejszego rozwiązania przez 
młodocianego i konsekwencji prawnych takiego kroku. Pytania dotyczyły teŜ norm czasu 
pracy młodocianych oraz wymiaru uprawnień urlopowych.  
 

• Wypadki przy pracy  - liczba udzielonych porad: 1 314 
 
W ramach tej tematyki wciąŜ najwięcej pytań dotyczy procedur i formalności, które powinny 
zostać zachowane w razie zaistnienia wypadków przy pracy, a takŜe w drodze do pracy -                 
w szczególności terminu i formy ich dokumentowania, a takŜe osób odpowiedzialnych              
za nieprzestrzeganie obowiązujących procedur. 
 
 

• Warunki pracy  - liczba udzielonych porad:  3 089 (podczas kontroli: 15 948) 
 
W okresie sprawozdawczym najczęściej poruszanymi przez pracowników i pracodawców            
w ramach porad z tego zakresu zagadnieniami były kwestie dotyczące: 
- szkoleń z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy, 
- tworzenia i wykonywania zadań słuŜby bezpieczeństwa i higieny pracy, 
- maszyn i urządzeń technicznych, certyfikacji maszyn i urządzeń oraz wymaganych 

kwalifikacji do ich obsługi, 
- dostosowanie maszyn i urządzeń do minimalnych wymagań, 
- bezpieczeństwa i higieny pracy na budowie, 
- obiektów i pomieszczeń pracy, warunków technicznych jakie winny spełniać budynki 

oraz pomieszczenia pracy przeznaczone na działalność produkcyjną, handlową  
i usługową, 

- badania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, składu zespołu powypadkowego, 
kwalifikacji wypadków, 

- spraw związanych z oceną ryzyka zawodowego, 
- procedur oraz spełniania warunków do otrzymania odstępstw od przepisów w zakresie 

lokalizacji stałych stanowisk pracy poniŜej otaczającego terenu lub nie posiadających 
naturalnego oświetlenia, 

- badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, w tym 
głównie ich częstotliwości i działań zmierzających do ograniczenia stęŜeń czynników 
szkodliwych, 

- wymagań i stosowania środków ochrony indywidualnej, 
- obliczania wydatku energetycznego, warunków otrzymywania posiłków profilaktycznych         

i napojów, 
- oddawanie obiektów wybudowanych do uŜytkowania, 
- pracy na wysokości, 
- prac transportowych ręcznych. 
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Nadal obserwuje się, iŜ z problemami oceny ryzyka zawodowego w większości zgłaszają się 
głównie właściciele małych zakładów pracy. 
 
 
Analiza porad udzielonych związkom zawodowym 
 
W 2007 r. związkom zawodowym udzielono ogółem 1908 porad.  
W odniesieniu do tematyki udzielonych porad, zestawienie danych liczbowych przedstawia 
się następująco: 
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Analizując powyŜsze dane naleŜy stwierdzić, iŜ w okresie sprawozdawczym zainteresowanie 
związków zawodowych poradami prawnymi Państwowej Inspekcji Pracy jest nadal duŜe. 
Przedstawiciele związków zwracali się o porady dotyczące wyjaśnienia doraźnych 
wątpliwości w zakresie interpretacji przepisów, a szczególnie nowych rozwiązań prawnych w 
związku z konkretną sytuacją faktyczną. Większość tych spraw dotyczyła zbiorowego prawa 
pracy. 
Utrzymująca się liczba wniosków o porady prawne wnoszonych przez organizacje związkowe 
nadal potwierdza bardzo dobrą współpracę z OIP oraz wskazuje na potrzebę dalszego jej 
rozwoju w przyszłości. 
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SPORY ZBIOROWE PRACY 

 
W okresie sprawozdawczym zgłoszono 99 sporów zbiorowych, zawierających 284 Ŝądania 
zgłoszonych pracodawcom przez organizacje związkowe. 
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W okresie sprawozdawczym zostały zgłoszone spory zbiorowe u 34 pracodawców 
prowadzących działalność w zakresie ochrony zdrowia, 47 pracodawców prowadzących 
działalność w zakresie edukacji, 8 pracodawców prowadzących działalność w zakresie 
przetwórstwa przemysłowego, 3 pracodawców prowadzących działalność w zakresie 
transportu i składowania, 3 pracodawców prowadzących nieokreśloną działalność, 
1 pracodawcy wykonującego działalność w zakresie zaopatrywania w energię, 1 pracodawcy 
wykonującego działalność w zakresie górnictwa i kopalnictwa, 2 pracodawców 
prowadzących działalność w zakresie pozostałej działalności usługowej. 

Zdecydowana większość Ŝądań (236) będących przedmiotem zgłoszonych sporów 
zbiorowych leŜała poza zakresem działania PIP. W znacznej części dotyczyły one 
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podwyŜszenia wynagrodzenia pracowników (w szczególności oświaty i słuŜby zdrowia). Inne 
Ŝądania dotyczyły przedłuŜenia obowiązywania prawa do emerytury (co dotyczyło 
pracowników oświaty), zwiększenia nakładów na oświatę – tak, aby subwencja oświatowa 
pokrywała faktyczne koszty funkcjonowania szkół i placówek oświatowych, gwarancji 
utrzymania dotychczasowego zatrudnienia u pracodawców, zwiększenia kwoty odpisów na 
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zaprzestania prywatyzowania zakładu pracy lub 
jego części. 

W chwili sporządzania sprawozdania zakończonych zostało 11 sporów zbiorowych 
(we wszystkich przypadkach zostały zawarte porozumienia pomiędzy stronami sporu). 
     
 

WYDAWANIE ZEZWOLE Ń NA WYKONYWANIE PRACY 
LUB INNYCH ZAJ ĘĆ ZAROBKOWYCH PRZEZ DZIECI 
W roku 2007 wnioski o wydanie zezwolenia na pracę dzieci składały, podobnie jak 
w  poprzednich latach, instytucje artystyczne, w szczególności Teatr Bagatela, Teatr im 
Juliusza Słowackiego, Teatr Stary  oraz Opera Krakowska.  

Wszystkie wnioski o pracę dzieci sprowadzały się do zamiaru zatrudniania dzieci podczas 
prób i występów w przedstawieniach teatralnych i operowych, granych cyklicznie przez cały 
sezon. Charakterystyczny jest przy tym fakt, Ŝe wnioski takie składały tylko podmioty 
instytucjonalne, działające stacjonarnie, według repertuaru przygotowywanego z duŜym 
wyprzedzeniem. Ogółem złoŜono 39 wniosków dotyczących 53 osób, przy czym niektóre 
wnioski dotyczyły tych samych dzieci, poniewaŜ przyjęta jest zasada, Ŝe zezwolenie 
wydawane jest na czas określony, nie przekraczający sezonu teatralnego, lub odnoszący się 
do konkretnego wydarzenia artystycznego. 

Na tym tle szczególnie niepokojąco przedstawia się działalność producentów filmów oraz 
innych podmiotów zatrudniających dzieci doraźnie, podczas jednorazowych występów 
okolicznościowych, gdyŜ w roku sprawozdawczym nie odnotowano ani jednego wniosku w 
sprawie zatrudniania dzieci.  

Zagadnieniem odrębnym są wnioski o zatwierdzenie wykazu prac lekkich wykonywanych 
przez młodocianych, których złoŜono kilka w ciągu całego roku.  

Wnioskiem, który wywołał zastrzeŜenia była propozycja zatrudnienia młodocianych przy 
zbieraniu śmieci i odpadów na placu hurtowej sprzedaŜy płodów rolnych. Inspektor pracy 
zwrócił uwagę na zagroŜenia materiałem biologicznym i zaŜądał odpowiednich wskazań 
lekarskich oraz właściwych środków ochrony osobistej. 

Wystąpił takŜe przypadek wnioskowania o zatwierdzenie wykazu prac lekkich polegających 
na pakowaniu drobnych elementów w wytwórni okuć okiennych. Praca wykonywana być 
miała przez dzieci właściciela, który w istocie stworzył naleŜyte warunki pracy. 
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KONTROLE DOTYCZ ĄCE OBIEKTÓW PRZEJMOWANYCH 
DO EKSPLOATACJI 

 
W roku 2007 inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie przeprowadzili 
łącznie 87 kontroli związanych z odbiorem. Z ogółu zgłoszonych zawiadomień o zakończeniu 
budowy, które wpłynęły do OIP Kraków wyselekcjonowano grupę obiektów zgodnie ze 
stosowaną zasadą ich doboru pod kątem przeznaczenia, wielkości, przewidywanej ilości 
pracowników, stopnia występujących zagroŜeń, technologii itp. W pierwszej kolejności 
wybierano obiekty uŜyteczności publicznej (szkoły, szpitale) oraz zakłady produkcyjne 
charakteryzujące się zwiększoną uciąŜliwością dla pracowników i potencjalnie większą liczbą 
zatrudnionych. 
Najczęściej występujące nieprawidłowości obrazuje tabela poniŜej: 

Odsetek nieprawidłowości 
odniesiony do ogólnej liczby 
zagadnień [%] 

Uwagi Zagadnienia objęte 
kontrol ą 

2007 2006 2005  

stan techniczny obiektów i 
pomieszczeń pracy 

53 49,4 55,2 
niewłaściwy stan schodów, pochylni, 
galerii, pomostów, okien i drzwi 

stan wentylacji, ogrzewania, 
oświetlenia 14,3 22,8 8,9 

brak lub niesprawna wentylacja, 
ogrzewanie, brak lub niedostateczne 
oświetlenie 

organizacja procesów 
technologicznych 

8,2 12,6 7,5 

niewłaściwy stan techniczny urządzeń 
sygnalizujących zagroŜenie, brak lub 
niewłaściwe stosowanie barw i znaków 
bezpieczeństwa 

stan maszyn  
i urządzeń technicznych 

2,1 2,5 10,5 brak m.in. osłon i zabezpieczeń 

stan urządzeń  
i instalacji energetycznych 12,2 3,8 10,4 

brak opisu tablic i rozdzielnic urządzeń 
energetycznych, przeglądów, badań i 
pomiarów urządzeń i instalacji 
elektroenergetycznych 

stan zaplecza higieniczno-
sanitarnego 

4,1 5,1 6 brak lub niewłaściwy stan zaplecza  

organizacja transportu  
4,1 3,8 1,5 

zły stan techniczny dróg, niewłaściwe ich 
oznakowanie, niewłaściwy stan 
techniczny środków transportu 

stan magazynów  
i składów  2 0 0 

nieprzystosowanie do rodzaju 
składowanych materiałów, niewłaściwy 
dobór miejsca i sposób składowania  
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Największa grupa uchybień (53 % ogółu) dotyczyła stanu pomieszczeń pracy, ich 
niedostosowania do przyjętych rozwiązań technologicznych i rodzaju wykonywanych prac. 
Główna przyczyna tego stanu rzeczy leŜy m.in. w zgłaszaniu obiektów nie w pełni 
przygotowanych do końcowego odbioru, niedokładnych i wadliwych projektach w miarę 
moŜliwości korygowanych podczas realizacji obiektu wprowadzaniem często 
prowizorycznych zmian (uzgadnianych z projektantami bądź zmian nieistotnych). Skutkiem 
tego było pośpieszne realizowanie inwestycji przy wadliwym wykonywaniu prac 
montaŜowych i stosowanie często tańszych i gorszych rozwiązań technicznych.  
 

Do OIP kierowano wnioski o wyraŜenie opinii dotyczących:  

• zastosowania w pomieszczeniach stałej pracy wyłącznie oświetlenia elektrycznego 
 – 35 (w 26 przypadkach wydano postanowienia z opinią pozytywną), 

• usytuowania pomieszczeń stałej pracy poniŜej poziomu otaczającego terenu  
– 60 (wydano 53 postanowień z opinią pozytywną) 

W części wniosków (6 przypadków) zwrócono się z prośbą o wydanie postanowienia  
 na odstępstwo zarówno od oświetlenia dziennego jak i na obniŜenie poziomu podłogi 
(wydano 5 postanowień z opinią pozytywną). 

W roku 2007 inwestorzy, działający w ich imieniu projektanci i pracodawcy złoŜyli do OIP  
ogółem 178 wniosków o zajęcie stanowiska w sprawie odstępstw od obowiązujących 
przepisów. Opinię pozytywną wydano ogółem w 85 przypadkach. Negatywnie oceniono 18 
wniosków, 39 okazało się bezzasadnych a pozostałe sprawy są w toku. 

W wyniku wprowadzeniu zmian w obiektach, na skutek realizacji uwag lub postanowień 
wydanych przez inspektorów pracy uzyskano : 

• poprawę stanu technicznego obiektów i pomieszczeń pracy - poprawa warunków 
pracy dla około 590 pracowników, 

•  zapewnienie w pomieszczeniach pracy właściwej wentylacji, ogrzewania  
i oświetlenia (poprawa warunków pracy dla około 110 pracowników), 

•  poprawę organizacji procesów technologicznych (poprawa warunków pracy dla około 
160 pracowników), 

• wyposaŜenie maszyn i urządzeń w osłony i zabezpieczenia oraz poprawa ich stanu 
technicznego (poprawa warunków pracy dla około 170 pracowników), 

• poprawę stanu urządzeń i instalacji elektroenergetycznych, 

• zorganizowanie we właściwy sposób zaplecza higieniczno-sanitarnego. 

Reasumując, w roku 2007 inspektorzy pracy podczas wykonywania czynności związanych  
z odbiorami przeprowadzili wizytację obiektów i stanowisk pracy, na których przewidziano 
łączne zatrudnienie ok. 2700 osób. PrzewaŜającą część wizytowanych obiektów stanowiły 
zakłady nowo budowane – 64 w stosunku do 18 modernizowanych.  

Najliczniejszą grupę wizytowanych obiektów stanowiły szkoły i placówki słuŜby zdrowia. 
Łącznie 39 obiektów, co stanowi ok. 47,5 % wszystkich kontrolowanych obiektów. 
Inspektorzy pracy ogółem ocenili 64 obiekty „bez uwag”, do 16 wnieśli uwagi (łącznie 42)  
i w 2 przypadkach wydali sprzeciwy z art. 56 Prawa budowlanego. W 2 przypadkach 
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stwierdzono brak opinii rzeczoznawców ds. bhp (wysłano stosowne zawiadomienia  
do organów wydających pozwolenia na budowę).   

 

Odbiory statków 

W 2007 r. armatorzy skierowali do OIP Kraków 15 wniosków o dokonanie odbioru statków. 
Działając na podstawie art. 30 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o Ŝegludze 
śródlądowej (Dz. U. 2006, Nr 123, poz. 857) oraz art. 33 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia  
13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. Nr 89, poz. 589), zrealizowano 14 
wniosków, a ostatni zostanie rozpatrzony w 2008 r.  

 

PREWENCJA W ROLNICTWIE INDYWIDUALNYM 

W roku 2007 inspektorzy pracy rozszerzyli prowadzone w latach poprzednich działania 
prewencyjne w środowisku i otoczeniu rolnictwa indywidualnego. Działania te realizowane 
były we współpracy z przedstawicielami instytucji i organów mających wpływ na 
funkcjonowanie rolnictwa, a które skupione są w Małopolskiej Komisji do Spraw 
Bezpiecznej Pracy w Rolnictwie, która w okresie jesiennym została rozbudowana poprzez 
powołanie z inspiracji inspektorów pracy w starostwach powiatowych w Nowym Sączu oraz 
w Tarnowie Zespołów ds. bezpieczeństwa pracy w rolnictwie indywidualnym.  

Wobec faktu, iŜ dominujące zagroŜenia przy pracy rolniczej wynikają z braku świadomości 
występowania zagroŜeń i związane są z brakiem dostatecznej wiedzy rolników  
o bezpiecznych metodach pracy, podejmowane przedsięwzięcia na rzecz ochrony pracy  
w rolnictwie indywidualnym ukierunkowane były głównie na podnoszenie świadomości o 
tych zagroŜeniach wśród rolników, uczniów szkół gimnazjalnych, dzieci wiejskich szkół 
podstawowych oraz innych osób współpracujących z rolnictwem mających kontakt i wpływ 
na środowisko wiejskie. 

Podejmowane przedsięwzięcia polegały na: 

• organizowaniu prelekcji na temat bhp w rolnictwie indywidualnym dla młodzieŜy 
zespołów szkół rolniczych oraz dzieci wiejskich szkół podstawowych i rozszerzeniu 
tej działalności w roku 2007 na uczniów szkół gimnazjalnych, 

• prelekcjach na organizowanych wspólnie z KRUS szkoleniach rolników, 

• prowadzeniu szkoleń i udzielaniu porad dla sołtysów podczas spotkań 
organizowanych przez Małopolskie Stowarzyszenie Sołtysów, 

• prowadzeniu wspólnie z KRUS, Małopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego oraz 
gminną słuŜbą rolną wizytacji gospodarstw rolników indywidualnych,  

• organizowaniu przedsięwzięć popularyzujących ochronę pracy rolniczej w formie: 

- prelekcji i konkursów wiedzy bhp w rolnictwie, 
- prezentowaniu materiałów promocyjnych i informacyjno doradczych. 

Równolegle z działaniami prewencyjnymi przeprowadzono 25 kontroli dotyczących 
przestrzegania przepisów bhp w rolnictwie oraz spełniania wymogów zasadniczych przez 
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maszyny rolnicze, w większości naleŜących do osób prowadzących indywidualne 
gospodarstwa rolne, dotąd niekontrolowanych.  

 

Powiatowe zespoły ds. bezpiecznej pracy w rolnictwie indywidualnym 
 

Z inspiracji inspektorów pracy zajmujących się ochroną pracy w rolnictwie indywidualnym 
starości powiatowi w Nowym Sączu i w Tarnowie powołali Powiatowe Zespoły ds. 
Bezpiecznej Pracy w Rolnictwie Indywidualnym. Decyzje w tej sprawie podjęto podczas 
posiedzenia Małopolskiej Komisji ds. Bezpiecznej Pracy Rolnictwie Indywidualnym, jakie 
odbyło się 30 maja 2007 roku. Spotkanie powołujące Zespół w Nowym Sączu zorganizowane 
zostało 21 sierpnia w siedzibie Starostwa, a następnego dnia Zespół powołano w Tarnowie. 

        

KaŜde z tych spotkań zgromadziło przedstawicieli 12 instytucji i organów działających  
w obszarze rolnictwa indywidualnego: KRUS-u, Małopolskiej Izby Rolniczej, Małopolskiego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Kuratorium Oświaty, Komendy Policji, Komendy StraŜy 
PoŜarnej, Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych, Centrum Pomocy Rodzinie, Oddziałów 
Ratunkowych Szpitali, Stowarzyszenia Sołtysów, przedstawicieli Okręgowego Inspektoratu 
Pracy w Krakowie oraz przedstawicieli Starostw. 
Inspektorzy pracy zapoznali zgromadzonych z celami, jakie realizować będą powołane 
Zespoły. Podkreślono, Ŝe do zadań najwaŜniejszych naleŜy koordynowanie prac instytucji 
członkowskich w zakresie promowania zasad bezpiecznej pracy w rolnictwie indywidualnym, 
a w szczególności prowadzenie działalności edukacyjnej w szkołach, obejmującej 
nauczycieli, dzieci i młodzieŜ, a takŜe edukacji pozaszkolnej adresowanej do sołtysów oraz 
bezpośrednio do rolników. 
Dalsze zadania to popularyzacja i promocja ochrony pracy w rolnictwie indywidualnym na 
stanowiskach doradczych podczas imprez okolicznościowych, organizowanie konkursów, 
prowadzenie prelekcji i wykładów takŜe podczas spotkań organizowanych przez 
współuczestników. WaŜne w pracy Zespołów są takŜe bezpośrednie kontakty z rolnikami 
podczas wizytacji gospodarstw oraz  prac polowych. 
W obu przypadkach uznano za celowe i dokonano faktycznego powołania Zespołów 
Powiatowych usytuowanych przy Starostwach. Uczestnicy spotkań wskazali imiennie osoby 
do pracy w Zespole, a Okręgowy Inspektor Pracy zobowiązał inspektorów pracy 
nadzorujących rolnictwo w tych powiatach do wypełniania funkcji sekretarza Zespołu. 
 
W dniu 26 listopada 2007 r. w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu odbyło się zebrania 
Powiatowego Zespołu ds. Bezpieczeństwa w Rolnictwie Indywidualnym dla powiatu 
nowosądeckiego. Celem spotkania było opracowanie planu pracy na 2008 r. PoniewaŜ  
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zmniejszenie ryzyka wypadku przy pracy w rolnictwie to głównie sprawa wyobraźni oraz 
stosowania podstawowych zasad bezpieczeństwa ustalono, Ŝe działania Zespołu będą się 
koncentrowały na działaniach informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych. 

 

Konkursy dla dzieci i młodzieŜy  
 

W ramach prowadzonych działań prewencyjnych w rolnictwie indywidualnym, w ciągu 
całego 2007 r. organizowano róŜnorodne konkursy dla dzieci i młodzieŜy.  
Rozstrzygnięcie kolejnej edycji konkursu „Bezpieczna praca i zabawa dzieci na wsi” 
ogłoszonego przez Państwową Inspekcję Pracy Oddział w Tarnowie, Kasę Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego – Oddział Regionalny w Tarnowie, odbyło się 17 października  
w Zespole Szkół Podstawowych i Gimnazjum w Szynwałdzie – Gmina Skrzyszów. W tym 
roku, do współuczestniczenia w organizowaniu konkursu zaproszono przedstawicieli 
samorządu terytorialnego: Starostę Tarnowskiego i Wójta Gminy w Skrzyszowie. 
Zadaniem konkursu, była popularyzacja zagadnień bezpieczeństwa pracy w indywidualnych 
gospodarstwach rolnych i zwrócenie uwagi na prace szczególnie niebezpieczne, których nie 
naleŜy powierzać dzieciom do lat 15. Konkurs miał równieŜ upowszechnić wiedzę wśród 
dzieci i młodzieŜy, na temat zagroŜeń dla Ŝycia i  zdrowia podczas pracy na wsi, szczególnie 
w okresie wakacyjnym. Ogłaszając konkurs, 10 maja 2007 r., przedstawiciele Państwowej 
Inspekcji Pracy i KRUS O/Tarnów zapoznali dzieci i młodzieŜ szkolną z zagroŜeniami dla 
Ŝycia i zdrowia przy pracach rolnych, a takŜe wskazali na prace, jakich dzieci nie mogą 
wykonywać w gospodarstwie. 
Do konkursu plastycznego przystąpiło 153 uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. 
Komisja konkursowa spośród dostarczonych prac wybrała 15, które zasługują na szczególne 
wyróŜnienie od I do XV miejsca. Komisja postanowiła wyróŜnić wszystkich pozostałych 138 
uczniów nagrodami ufundowanymi przez organizatorów konkursu. 
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W czasie trwania konkursu, tj. przez pięć miesięcy, Ŝadne dziecko tej szkoły nie uległo 
wypadkowi w gospodarstwie, a na terenie gminy, od początku roku zanotowano tylko 
5 wypadków przy pracach rolnych, powodujących czasową niezdolność do pracy, którym 
ulegli rolnicy. 
W porównaniu do poprzednich lat nastąpił znaczny spadek wypadków. Zmniejszenie 
liczby wypadków to efekt prowadzonej działalności prewencyjnej i popularyzacyjnej ochrony 
pracy w rolnictwie przez wymienione instytucje.  
Dzięki zaangaŜowaniu dyrekcji i nauczycieli, dzieci, pod ich kierunkiem na ten dzień 
przygotowały 45 minutową część artystyczną poświęconą bezpieczeństwu. 

 

Po prelekcjach o zagroŜeniach, z którymi mogą spotkać się dzieci, a takŜe prezentacjach 
i radach praktycznych, wygłoszonych przez przedstawicieli: ratownictwa medycznego, 
policji, straŜy poŜarnej, uczniowie wzięli udział w pokazach, w trakcie których mieli 
moŜliwość: poćwiczyć udzielanie pierwszej pomocy pod okiem ratownika medycznego, 
porozmawiać z funkcjonariuszem policji, obejrzeć pokaz straŜy poŜarnej. 
 
Kolejna edycja konkursu plastycznego dla dzieci szkół wiejskich pod hasłem „Bezpieczna 
praca w gospodarstwie rolniczym” została zorganizowana wspólnie przez Oddział KRUS 
Limanowa oraz Państwową Inspekcję Pracy w śmiące i Młyńczyskach i zakończona 6 
grudnia 2007 r. W szkołach tych przedstawiono prace ponad 120 uczniów, z których 27 
wyróŜniono nagrodami i dyplomami, zaś wszyscy uczestnicy otrzymali drobne upominki.  
Po wręczeniu nagród i upominków, na zakończenie konkursu straŜacy i policjanci urządzili 
pokazy oraz wygłosili prelekcje odnoszące się do bezpiecznych zachowań. 
 
Wspólnie z Oddziałem KRUS w Krakowie zorganizowany został równieŜ konkurs plastyczny 
dla uczniów szkoły podstawowej w Skale, w którym wzięło udział blisko 40 uczestników. 
Poza nagrodami, w postaci ksiąŜek i albumów uczestnicy konkursu otrzymali materiały 
informacyjne dotyczące bezpiecznych zachowań w gospodarstwie. 
 

Udział w targach i wystawach 

W dniach 8 i 9 września  w Nawojowej zorganizowana została XVII Międzynarodowa 
Wystawa Rolnicza Agropromocja 2007, nad którą honorowy patronat sprawowali Minister 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojewoda Małopolski oraz Marszałek Województwa 
Małopolskiego. 
W wystawie uczestniczyli takŜe inspektorzy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie.  
Na stoisku zorganizowanym wspólnie z Oddziałem Regionalnym Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego w Nowym Sączu, inspektorzy pracy zaprezentowali materiały 
promocyjne dotyczące ochrony pracy w rolnictwie indywidualnym. Odbył się równieŜ pokaz 
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udzielania pierwszej pomocy, przedstawiony przez ratowników medycznych Polskiego 
Czerwonego KrzyŜa. 
Podczas wystawy inspektorzy pracy udzielali takŜe porad z zakresu prawa pracy ze 
szczególnym uwzględnieniem bhp w rolnictwie. Zwiedzający otrzymywali opracowane przez 
PIP materiały promocyjne w formie ulotek, broszur i plakatów. 
 
Pracownicy OIP wzięli równieŜ udział w DoŜynkach Powiatowych w Chrzanowie w dniu 19 
sierpnia 2007 r., gdzie udzielali porad prawnych oraz dystrybuowali materiały informacyjne. 
 
 
Podczas corocznego „Święta Fasoli” w Zakliczynie, w dniu 9 września inspektorzy pracy 
Oddziału w Tarnowie zorganizowali wraz z pracownikiem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego  wspólne stoisko, na którym udzielano informacji i porad w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach w rolnictwie oraz w zakresie ubezpieczeń  
i świadczeń w KRUS. 
DuŜym zainteresowaniem cieszył się zorganizowany konkurs wiedzy o BHP, w którym udział 
wzięło 50 rolników indywidualnych. 

 

Szkolenia dla rolników i uczniów szkół rolniczych 
W roku 2007 r. przeprowadzono 11 szkoleń i prelekcji obejmując 182 rolników i 71 
uczniów. Charakterystycznym przykładem moŜe być szkolenie zorganizowane dla uczniów 
Technikum Rolniczego w TrzyciąŜu, które wybrano z uwagi na największą liczbę wypadków 
spośród obszaru nadzorowanego przez O.Krus w Krakowie. 
W szkoleniu wzięło udział 71 uczniów, dla których przedstawiono prezentację w oparciu o 
materiały otrzymane z GIP a ponadto przekazano materiały informacyjne „Pracuj 
bezpiecznie”, „Rolnik zawód niebezpieczny”, a w ramach kampanii „Młodzi pracownicy – 
bezpieczny start” broszurę „Pierwsza praca”.  
 

 

V Ogólnopolski Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 

W ramach przedsięwzięć mających na celu zachęcanie rolników do pogłębiania wiedzy o bhp 
w rolnictwie zorganizowano na szczeblu regionalnym V edycję Konkursu Bezpieczne 
Gospodarstwo Rolne pod honorowym patronatem Prezydenta RP. W konkursie wzięło udział 
26 gospodarstw z terenu powiatów: Nowy Sącz, Gorlice, Limanowa, Nowy Targ, 27 
gospodarstw z terenu powiatów: tarnowskiego, dąbrowskiego, brzeskiego, bocheńskiego, 
oraz 23 gospodarstwa z powiatów: krakowskiego, myślenickiego, proszowickiego, 
chrzanowskiego, wadowickiego.  

Wizytowane gospodarstwa oceniano pod kątem występujących w nich zagroŜeń, sporządzając 
arkusz oceny zagroŜeń wraz z zdjęciami i krótką charakterystyką. Komisyjną wizytację 
gospodarstw przeprowadzono w okresie maj-czerwiec 2007 r.  

W wyniku eliminacji i podsumowania wizytowanych gospodarstw i końcowej ich ocenie, 
przyznano w kaŜdym z rejonów po jednej nagrodzie I, II i III stopnia oraz wyróŜnienia dla 
kaŜdego z uczestników. 

Konferencja prasowa zorganizowana przez OIP  

Podczas konferencji „Kampania na rzecz bezpieczeństwa pracy w rolnictwie” 
zorganizowanej 29 czerwca 2007 r. przekazano mediom apel Głównego Inspektora Pracy do 
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pracodawców, w którym zwrócono uwagę na rosnącą liczbę wypadków cięŜkich 
i śmiertelnych (szczególnie nasilających się w sezonie letnim), do których dochodzi  
w gospodarstwach rolnych, akcentując zwłaszcza konieczność zapewnienia bezpieczeństwa 
dzieciom. Podczas konferencji szczegółowo omówiono sytuację na terenie województwa 
małopolskiego.  

 

ŚRODKI PRAWNE WYDANE PRZEZ OKR ĘGOWEGO 
INSPEKTOTRA PRACY  

1. Decyzje nakazujące zaprzestanie działalności zakładów pracy 

 

W wyniku kontroli przeprowadzonych w  2007 r. Okręgowy Inspektor pracy w Krakowie 
wydał 2 decyzje nakazowe na podstawie art.11 pkt 5 ustawy o PIP z dnia 13 kwietnia  2007 
roku. 

WyŜej wymienione nakazy dotyczyły : 

1. zaprzestania działalności w zakresie obejmującym wykonywanie prac przeglądowo-
naprawczych i obsługowych autobusów miejskich, międzymiastowych i turystycznych 
kategorii M3 w hali przeglądowo – naprawczej PKS Zakopane sp. z o.o. w Zakopanem 
ze względu na występujące zagroŜenia dla zdrowia i Ŝycia zatrudnionych tam 
pracowników. Występujące zagroŜenia wynikały między innymi z niespełnienia 
wymogów techniczno-budowlanych hali (zbyt małe wymiary gabarytowe hali, brak 
przejść i dojść do stanowisk pracy, kanałów obsługowo-naprawczych oraz wentylacji  
instalacji do usuwania spalin, itp.). Od decyzji tej pracodawca odwołał się w dniu 18 
października 2007 r. do Głównego Inspektora Pracy.  
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Fot. 1. 

 

 

Fot. 2 
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Fot. 3. 

 

Fot. 1-4. PKS Zakopane sp z o.o. Brak wymaganych odstępów pomiędzy autobusami na stanowiskach 
obsługowo – naprawczych, a stałymi elementami hali. 
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Decyzją z 15 listopada 2007 r. znak Gpp-112-5102-117/07 Główny Inspektor Pracy 
w Warszawie postanowił uchylić nakaz OIP w Krakowie w całości i przekazać sprawę do 
ponownego rozpatrzenia. W czasie kontroli przeprowadzonej 6 grudnia 2007 r. inspektor 
pracy stwierdził usunięcie wszystkich nieprawidłowości będących podstawą wydania nakazu 
Okręgowego Inspektora Pracy. Nastąpiła gruntowna przebudowa hali przeglądowo – 
naprawczej i spełnione zostały wymogi bezpiecznej pracy.   

 

Fot. 1. Poszerzenie otworów wjazdowych – podczas pierwszej kontroli przechodzenie pracownika 
odbywało się metodą przeciskania „bokiem”. Wielkość poszerzenia obrazują ślady cegły na posadzce. 
W głębi widoczne dodatkowe drzwi ewakuacyjne. 
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Fot. 2. Niebieski element to ościeŜnica bramy wjazdowej, która została przesunięta na zewnątrz ponad 
trzy metry, co spowodowało, Ŝe w hali mieszczą się nawet najdłuŜsze trzyosiowe autobusy 

 

W związku w powyŜszym Okręgowy Inspektor Pracy wydał w dniu 28 grudnia 2007 r. 
Decyzję znak Kr-5102-02/07 umarzającą postępowanie organu I instancji. 
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2. zaprzestania przez „Guliwer” Sławomir Tomal w Krakowie prowadzenia działalności 
w zakresie obejmującym wykonywanie prac związanych z sortowaniem i przeładunkiem 
odpadów oraz wykonywania napraw uŜytkowanych urządzeń mechanicznych na terenie 
sortowni odpadów zlokalizowanej w Krakowie, ze względu na zły stan techniczny 
prowizorycznych obiektów budowlanych: wiat drewnianych i metalowych oraz maszyn  
i urządzeń technicznych, brak zaplecza socjalnego dla zatrudnionych pracowników, zły stan 
instalacji elektrycznej zasilającej, brak sprzętu gaśniczego, właściwych dróg 
komunikacyjnych, a takŜe zagroŜenia dla środowiska naturalnego związanego  
z uŜytkowaniem zbiorników oleju napędowego i opatowego. 

RównieŜ od tego nakazu pracodawca odwołał się do Głównego Inspektora Pracy. Decyzją. 
znak Gpp-449-5102-116/07, po rozpatrzeniu odwołania „Guliwer” – Sławomir Tomal od 
nakazu Okręgowego Inspektora Pracy, Główny Inspektor Pracy w Warszawie postanowił 
uchylić zaskarŜony nakaz w części dotyczącej terminu jego wykonania i ustalić termin 
wykonania nakazu do dnia 31 grudnia 2007 r., natomiast w pozostałej części utrzymać  
w mocy zaskarŜony nakaz.  

 

 

Fot.1. Urządzenie do rozdrabniania odpadów 
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Fot. 2.  ,,Stacja paliw” 

 

 

Fot. 3.  Pokój śniadań 
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Fot. 4. Instalacje elektryczne 

 

Od decyzji Głównego Inspektora Pracy strona tj. Sławomir Tomal „Guliwer” w Krakowie 
wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. 
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2. Wystąpienia Okręgowego Inspektora Pracy 

 

W 2007 r. Okręgowy Inspektor Pracy w Krakowie wydał 2 wystąpienia: 

• Wystąpienie z 27.08.2007 r. znak Kr-5113-2/07 skierowane do Starosty 
Myślenickiego wnoszące o podjęcie działań gwarantujących prawidłowe 
funkcjonowanie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Myślenicach, w tym przekazanie na odrębne  konto bankowe Zakładowego 
Funduszu Świadczeń Socjalnych środków wydatkowanych niezgodnie z przepisami 
ustawy. Pismem z 21.09.2007 r. znak OZ II 8022/21/2007 Starosta Myślenicki 
powiadomił o sposobie realizacji wniosku wystąpienia.  

• Wystąpienie z 14.03.2007 r. znak Kr-5113-1/07 skierowane do Dyrektora 
Małopolskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie wnoszące  
o rozwaŜenie moŜliwości przekazywania miesięcznych rat środków finansowych 
przeznaczonych na wzrost wynagrodzeń pracowników Zakładów Opieki  Zdrowotnej 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 22.07.2006 r. o przekazywaniu środków 
finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (Dz. U. Nr 149, poz. 
1076) w terminach umoŜliwiających pracodawcom wypłatę wynagrodzeń zgodnie  
w obowiązującymi przepisami prawa pracy. Na wyŜej wymieniony wniosek Dyrektor 
Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ udzieliła odpowiedzi pismem 
z 07.04.2007 r. znak ZRP 075-19/07/271. 
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IV. PRZESTRZEGANIE 
PRZEPISÓW PRAWA PRACY, 
W TYM BEZPIECZEŃSTWA  

I HIGIENY PRACY  W ŚWIETLE 
PRZEPROWADZONYCH 

KONTROLI 
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PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW BHP PRZY ROBOTACH 
BUDOWLANYCH  

 

1. BHP na placach budów 

W 2007 r zagadnienia dotyczące wykonywania robót budowlano-montaŜowych  
i rozbiórkowych dotyczyły 871 kontroli. Inspektorzy pracy szczególną uwagę zwrócili na 
przestrzeganie przepisów bhp na placach budów, przy robotach drogowych i mostowych, prac 
budowlanych w miejscach publicznych oraz przy stosowaniu sprzętu ochronnego przy 
pracach na wysokości. W celu uzyskania materiału porównawczego kontrole przeprowadzane 
były według jednolitych zasad.  

Inspektorzy pracy OIP Kraków skontrolowali 114 placów budów na terenie Małopolski. 
Kontrolami objęto wszystkich wykonawców wykonujących prace na placach budów, łącznie 
261 zakładów, wśród których dominowały zakłady małe. Skontrolowano: 

• 179 zakładów zatrudniających do 9 pracowników  

• 68 zakładów do 49 pracowników 

• 13 zakładów zatrudniających od 50 do 249 pracowników 

• 1 zakład zatrudniający ponad 250 pracowników 

Wśród nich znalazło się 25 podmiotów niezatrudniających pracowników na podstawie umów 
o pracę. Na skontrolowanych budowach pracowało łącznie 3148 osób, w tym 26 kobiet i 6 
młodocianych. W kontrolach wzięło udział 23 inspektorów pracy.   

 

W związku z dokonanymi przez inspektorów pracy ustaleniami kontrolnymi zastosowano 
następujące środki prawne: 

• wydano łącznie 1671 zarządzeń nakazowych - 389 pisemnych  i 1282 ustne 

• skierowano 149 wniosków w wystąpieniach 

• wydano 37 pisemnych oraz 199 ustnych decyzji wstrzymania prac w związku ze 
stwierdzeniem bezpośredniego zagroŜenia dla zdrowia lub Ŝycia pracowników  
(dotyczył łącznie 1915 osób). 

• wydano 17 pisemnych i 57 ustnych decyzji skierowania do innych prac 157 
pracowników. 

• wpisano 20 decyzji do dziennika budowy, którymi objęto 95 pracowników. 

Za stwierdzone 209 wykroczeń inspektorzy pracy nałoŜyli 118 mandatów karnych, na  
kwotę łączną 107 600 zł. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami skierowano 3 
wnioski o ukaranie do Sądu Grodzkiego.  
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W 15 przypadkach o stwierdzonych nieprawidłowościach zawiadomiono na piśmie właściwe 
organy ( Prokuratura – 2 powiadomienia, Państwowy Nadzór Budowlany – 4 powiadomienia, 
Urząd Dozoru Technicznego - 2 powiadomienia, policja – 2 powiadomienia). Trzy kontrole 
zostały przeprowadzano na wniosek innych organów (policja - 2 wnioski, Państwowy Nadzór 
Budowlany – 1 wniosek).  

Podczas przeprowadzonych kontroli udzielono 435 porad prawnych i 1365 porad 
technicznych. 

 

W wyniku kontroli stwierdzono: 

• Zwiększyła się liczba placów budów (w stosunku do 2006 r.), na których 
stwierdzono wykonywanie prac przez pracowników bez poddania ich 
instrukta Ŝowi stanowiskowemu (ok. 15% więcej niŜ w roku poprzednim), bez 
aktualnego orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do pracy na 
zajmowanym stanowisku (ok. 70 % więcej niŜ w 2006 r.) oraz bez wymaganych 
uprawnień kwalifikacyjnych . 

• Nadal znaczący odsetek pracodawców nie dostosowuje oceny ryzyka zawodowego 
w związku ze zmianą warunków pracy, do nowo organizowanych stanowisk pracy 
na poszczególnych budowach (wzrost o ok. 40% w stosunku do 2006 r.) i nie 
informuje pracowników o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną przez nich 
pracą.  

• Dla ponad połowy skontrolowanych placów budów nie opracowano instrukcji 
bezpiecznego wykonywania robót (ok. 40 % więcej niŜ w 2006 r). Znaczna część 
wykonawców uwaŜa, Ŝe wystarczające jest zapoznanie się z opracowanym przez 
kierownika budowy planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (często plany BIOZ 
nie są dostosowane do specyfiki i rodzaju prowadzonych prac). 

• Znaczna ilość pracowników nie jest wyposaŜona w odpowiednie środki ochrony 
indywidualnej (zwłaszcza środki chroni ące przed upadkiem z wysokości), jak 
równieŜ wielu pracowników nie stosuje przydzielonych im środków ochrony 
indywidualnej.  

• Nieprawidłowości dotyczące zabezpieczenia i oznakowania stref niebezpiecznych 
stwierdzono na ok. 75% skontrolowanych budów (ok. 50% więcej niŜ w 2006 r.) – 
problem występuje na większości budów, gdzie prowadzone są prace na wysokości, 
stosowany jest sprzęt do transportu pionowego lub prowadzone są prace ziemne . 

• Nadal wysoki jest wskaźnik nieprawidłowości związanych z brakiem lub 
niewłaściwym zabezpieczeniem przewodów elektrycznych przed uszkodzeniem 
mechanicznym. Nieprawidłowości w tym zakresie stwierdzono na prawie połowie 
skontrolowanych budów. Nieprawidłowości dotyczące potwierdzenia pomiarami 
skuteczności ochrony przeciwporaŜeniowej stwierdzono na ok. 25% skontrolowanych 
placów budów, mimo iŜ w większości przypadków wykonawcy posiadają 
pracowników i wyposaŜenie pozwalające im wykonywać pomiary we własnym 
zakresie.  

• Nieprawidłowości związane z wykonywaniem prac na wysokości występują 
prawie na kaŜdej budowie gdzie prowadzone są tego rodzaju prace. Na większości 
placów budów stwierdzono brak lub niewłaściwe zabezpieczenie pracowników przed 
moŜliwością upadku z wysokości (brak ochron zbiorowych i środków 
indywidualnych), brak zabezpieczenia otworów technologicznych, klatek 
schodowych, niewłaściwy stan techniczny rusztowań zwłaszcza brak balustrad, 



 

SPRAWOZDANIE 2007 OKRĘGOWEGO INSPEKTORA PRACY W KRAKOWIE  

 
66 

nieprawidłowe pomosty, brak pionów komunikacyjnych). Nie stwierdzono poprawy 
w porównaniu do lat ubiegłych. 

• Niewielka liczba nieprawidłowości stwierdzona przy wykonywaniu prac ziemnych  
nie odzwierciedla skali zagroŜenia wypadkowego. Na ok. 40% spośród placów 
budów, na których realizowano prace ziemne, prowadzono je w wykopach 
o głębokości powyŜej 1m nieprawidłowo zabezpieczonych - bez zabezpieczenia 
ścian przed moŜliwością osunięcia się. Dotyczyło to zwłaszcza małych budów.  
Na duŜych budowach stosowane były zabezpieczenia ścian wykopu przed 
obsunięciem się ziemi poprzez zastosowanie ścian szczelnych lub ścianki berlińskiej. 

• Nieprawidłowości przy wykonywaniu ręcznych prac transportowych, na ponad 
połowie skontrolowanych placach budów dotyczyły głównie nieuwzględnienia  
w ocenie ryzyka zawodowego zagroŜeń związanych z wykonywaniem tych prac, 
brakiem instrukcji bezpiecznego ich wykonywania oraz nieinformowaniem 
pracowników o sposobie zapobiegania urazom układu kostno-szkieletowego. Tylko 
na 4 z 28  skontrolowanych placów budów stwierdzono bezpośrednie zagroŜenia przy 
wykonywaniu ręcznych prac transportowych. 

 
• Zmniejszyła się ilość nieprawidłowości związanych z dostarczaniem 

pracownikom odzieŜy i obuwia roboczego oraz ich stosowaniem. 
 

 

Fot.1. Budowa zespołu mieszkaniowego wielorodzinnego, Kraków ul. Śliczna. MontaŜ deskowania stropu nad 
VI piętrem (ok. 18m od terenu). Brak zabezpieczeń zbiorowych, brak zabezpieczenia otworów 
technologicznych, niezgodne z przepisami balustrady, brak bezpiecznych ciągów komunikacyjnych, brak lub 
niekompletne środki ochrony indywidualnej.  

 

W ocenie inspektorów pracy najczęstsze przyczyny naruszeń prawa to: 

1. Krótkie terminy realizacji  inwestycji skutkujące obecnością na terenach duŜych 
budów wielu wykonawców i związany z tym brak koordynacji robót budowlanych, 
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nieskuteczny nadzór ze strony generalnego wykonawcy (ograniczający się wyłącznie 
do uzyskania od podwykonawców oświadczeń o posiadaniu badań lekarskich 
pracowników, zaświadczeń o przeszkoleniu w zakresie instruktaŜu stanowiskowego 
oraz uprawnień kwalifikacyjnych)  i odsuwanie spraw BHP na dalszy plan. 

2. Wykonywanie robót przez podwykonawców nieposiadających dostatecznej 
wiedzy i środków w zakresie bezpiecznego prowadzenia robót budowlanych (np. 
szybkie przebranŜowienie się - działalność handlowa na działalność budowlaną - 
związane z koniecznością szybkiego wykonania intratnego zlecenia na budowie). 

3. Znaczne zmniejszanie się wykwalifikowanej kadry pracowników budowlanych 
(spowodowane wyjazdami zagranicznymi) skutkuje zatrudnianiem osób chętnych do 
pracy, a nieposiadających wymaganego przygotowania i doświadczenia zawodowego 
w budownictwie. 

4. LekcewaŜenie przez pracowników przepisów i zasad bhp przy jednoczesnym ich 
tolerowaniu przez osoby sprawujące nadzór na budowie. Mała świadomość 
u pracowników i pracodawców na temat występujących zagroŜeń. 

5. Słaba kondycja finansowa w małych firmach, szybka chęć osiągnięcia zysku przy 
jednoczesnym obniŜaniu kosztów za wszelką cenę tj. kosztem zapewnienia 
pracownikom zabezpieczeń zbiorowych i indywidualnych przy pracach na wysokości 
oraz przy wykonywaniu robót ziemnych lub w wykopach. 

 

 

 

Fot.2 
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Fot. 2. i 3. Wiślane Tarasy, Kraków, ul. Grzegórzecka – Prace zbrojarsko-betoniarskie i montaŜ deskowania 
stropu nad  II piętrem – budynek nr 2 ( ok. 10m od terenu fot.2) oraz roboty zbrojarsko-betoniarskie na 
stropodachu nad VII piętrem – budynek nr 1 ( ok. 19 m od terenu fot.3). Brak zabezpieczeń zbiorowych, brak 
zabezpieczenia otworów technologicznych, niezgodnie z przepisami balustrady, brak bezpiecznych ciągów 
komunikacyjnych, brak środków ochrony indywidualnej lub ich niestosowanie. 

 

 

Według pracodawców najczęstsze przyczyny nieprawidłowości tłumaczone są: 

1. Brakiem odpowiednich środków finansowych na zapewnienie bezpieczeństwa  
i higieny pracy, w związku z zaniŜaniem cen realizowanych  kontraktów (duŜa 
konkurencja – dumpingowe ceny).  

2. DuŜą rotacją pracowników na budowach powodujących, Ŝe ilość środków 
finansowych przeznaczonych m.in. na profilaktyczne badania lekarskie, szkolenia, 
uprawnienia kwalifikacyjne, odzieŜ i obuwie robocze, zmniejsza zyskowność budów, 
co przekłada się w konsekwencji równieŜ na zmniejszenie ilości środków finansowych 
przeznaczanych na organizowanie bezpiecznych stanowisk pracy.   

 

Równolegle z prowadzonymi działaniami kontrolnymi prowadzono równieŜ liczne działania 
prewencyjne dotyczące bezpieczeństwa pracy na budowach, jak równieŜ bezpiecznego 
uŜytkowania obiektów budowlanych, na które złoŜyły się między innymi: 
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• Spotkanie „ZałoŜenia do projektu ustawy prawo budowlane”, jakie odbyło się  
z udziałem Okręgowego Inspektora Pracy Tadeusza Fica oraz inspektorów pracy w 
dniu 6 lutego 2007 r. w Biurze Poselskim posła Marka Łatasa w Myślenicach.  
W spotkaniu uczestniczył poseł Andrzej Adamczyk – przewodniczący nadzwyczajnej 
podkomisji do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy „Prawo 
budowlane” oraz przedstawiciele władz samorządowych, inspektorzy powiatowego 
nadzoru budowlanego, Komendant Wojewódzki Państwowej StraŜy PoŜarnej. 
Okręgowy Inspektor Pracy przedstawił obecnym swoje uwagi dotyczące prawa 
budowlanego, głównie na temat dopuszczania obiektów do uŜytkowania. Ponadto 
przedstawił prezentację dotyczącą raportu z badania okoliczności i przyczyn 
katastrofy budowlanej w StróŜy.  

 
• W dniu 8 lutego 2007 r. w nowej siedzibie Urzędu Dozoru Technicznego Oddział 

w Krakowie, odbyło się spotkanie kierownictwa UDT oraz Okręgowego 
Inspektoratu Pracy w Krakowie. Celem spotkania było m.in. wypracowanie zasad 
współdziałania w obszarach związanych z bezpieczeństwem uŜytkowania maszyn  
i urządzeń technicznych oraz działania związane z wprowadzaniem na rynek 
urządzeń, jakie winny spełniać wymagania zasadnicze. 

 
• 12 Międzynarodowa Konferencja Statyka Budowli 2007 „Bezpieczeństwo 

podczas eksploatacji budowli” pod patronatem Ministra Budownictwa  
i Regionalnego Rozwoju Republiki Słowackiej, jaka odbyła się w Słowacji 
w Pieszczanach w dniach 15–16 marca 2007 r., w której uczestniczyli przedstawiciele 
Okręgowego Inspektoratu Pracy Krakowie. W skład delegacji weszli: Okręgowy 
Inspektor Pracy Tadeusz Fic oraz nadinspektor Pracy Ryszard Iwaniec - Sekretarz 
Rady ds. Bezpiecznej Pracy w Budownictwie przy OIP w Krakowie. Przedstawiciele 
OIP wzięli czynny udział w pracach Konferencji poprzez zaprezentowanie opracowań 
dotyczących wyników ustaleń z badania katastrofy budowlanej wiaduktu drogowego 
w StróŜy, oraz przedstawienie oceny stanu bezpieczeństwa pracy w budownictwie na 
przykładzie kontroli w Małopolsce. 

 
• Targi Budownictwa w Krakowie, które odbywały się w dniach 19–22 kwietnia 2007 

roku na terenie Centrum Targowego Chemobudowa XXIX, w których Okręgowy 
Inspektorat Pracy w Krakowie uczestniczył po raz dziesiąty. Pierwszy dzień targów 
ogłoszono „Dniem InŜyniera Budownictwa”, zorganizowanym przez Małopolską 
Okręgową Izbą InŜynierów Budownictwa i przedstawiono prezentację na temat 
„ZagroŜenia na budowach przez pryzmat wypadków przy pracy”. Na stoisku  
informacyjnym OIP w Krakowie udzielano porad technicznych oraz prawnych,  
a takŜe wydawano broszury, ulotki i plakaty tematycznie związane z budownictwem, 
zachęcano do uczestnictwa w kampaniach informacyjno-szkoleniowych 
organizowanych przez PIP.  

 
 
• Posiedzenie Plenarne Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Krakowie 

Dnia 18 maja 2007 r. w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się posiedzenie 
Plenarne Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Krakowie zwołane przez 
Wojewodę Małopolskiego. Biorący udział w posiedzeniu Komisji Tadeusz Fic 
Okręgowy Inspektor Pracy przedstawił prezentację "Przestrzegania prawa pracy  
w zakładach pracy województwa małopolskiego, z uwzględnieniem skali 
negatywnych zjawisk w tym zakresie". Po zakończeniu prezentacji dyskutowano m.in. 
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o obecnej znajomości przepisów BHP. Okręgowy Inspektor Pracy zwrócił uwagę na 
dodatkowe koszty ponoszone przez pracodawców i państwo w wyniku lekcewaŜenia 
przepisów BHP, jak równieŜ skutki ekonomiczne złych warunków pracy. W trakcie 
spotkania zgłoszono wnioski: 

1. uczestniczenia Okręgowego Inspektoratu Pracy jako eksperta w tworzeniu 
zadań  inwestycyjnych,  

2. ustalenia nowych kryteriów oceny decydujących o dopuszczeniu do 
przetargów publicznych, określających poziom jakości i bezpieczeństwa 
realizowanych inwestycji,  

3. konieczność uwzględnienia w ustawie o przetargach publicznych warunków 
bezpieczeństwa, higieny pracy oraz kwalifikacji pracowników, 

4. podjęcia tematu pracy jako priorytetu na Wojewódzkiej Komisji Trójstronnej.  
 

Wojewoda Małopolski pismem z dnia 13 sierpnia 2007 r. poinformował Okręgowego 
Inspektora Pracy, Ŝe wymienione wnioski wraz z protokołem  
z posiedzenia Komisji zostały przekazane Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej, 
Ministerstwu Budownictwa, Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej,  
Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Krakowie, Głównemu Inspektorowi Pracy.  

 
• Realizacja ogólnoeuropejskiej kampanii prewencyjnej „Mniej d źwigaj – kręgosłup 

masz tylko jeden”. Inauguracja akcji odbyła się 18 września, podczas obrad 
Małopolskiej Komisji Ochrony Pracy działającej przy OIP. Zaprezentowano  
zaproszonym gościom oraz członkom MKOP główne załoŜenia i cele kampanii.  
W ramach jej realizacji, a przede wszystkim w celu zwiększenia świadomości 
istniejących zagroŜeń, występujących przy wykonywaniu prac związanych  
z obciąŜeniem kręgosłupa, został wygłoszony referat „ZagroŜenia związane  
z przeciąŜeniem układu mięśniowo-szkieletowego”, specjalisty medycyny 
przemysłowej lek. Iwona Zapolska-Fitrzyk, dyrektor Małopolskiego Ośrodka 
Medycyny Pracy. W spotkaniu uczestniczyło ponad osiemdziesiąt osób, w tym 
społeczni inspektorzy pracy. 

 
 
• Spotkanie Okręgowego Inspektora Pracy i inspektorów pracy z kadrą 

inŜynieryjno-techniczną firmy HOCHTIEF POLSKA sp. z o.o. Oddział KPIS-
CRACOVIA  Celem spotkania w dniu 18.12.2007 r. było przedstawienie stanu 
bezpieczeństwa na budowach realizowanych na terenie województwa małopolskiego, 
ze szczególnym uwzględnieniem najczęstszych zagroŜeń występujących przy 
realizacji prac budowlanych. Ponadto przedstawiono prezentacje multimedialne 
obrazujące skalę nieprawidłowości na kilku duŜych placach budów realizowanych  
w latach 2006-2007. 

 
• Działania na etapie przygotowania i organizacji robót budowlanych. Podczas 

przeprowadzonej w marcu 2007 r. kontroli przestrzegania przepisów bhp przy 
wykonywaniu prac renowacyjnych magistrali wodociągowej w jednej z dzielnic 
Tarnowa, inspektor pracy uzyskał od wykonawcy informacje na temat dalszego 
zakresu robót, które mają być prowadzone w centrum miasta na jednej z głównych 
ulic, stanowiących waŜne połączenie pomiędzy wschodnią i zachodnią częścią miasta. 
Z uwagi na trudny układ komunikacyjny w ścisłym centrum miasta inŜynier ruchu, 
mimo wniosków wykonawcy i projektanta, nie wyraŜał zgody na jakiekolwiek zmiany 
(ograniczenia ruchu) pomimo ewidentnych utrudnień. NiemoŜliwe byłoby zachowanie 
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wymogów bezpieczeństwa pracy w zakresie wygrodzenia stref niebezpiecznych,  
a takŜe usytuowania barier ochronnych w wymaganych odległościach od krawędzi 
wykopu. W tym celu kierownik Oddziału w Tarnowie wraz z inspektorem pracy, 
prowadzącym wcześniej kontrolę wykonawcy, spotkali się 2 maja 2007 r.  
z prezydentem Tarnowa Ryszardem Ścigałą. Przedstawili prezydentowi technologię 
robót i związane z nią wymagania bezpieczeństwa w utrudnionych warunkach, jakie 
wiązały się z prowadzeniem prac w centrum miasta, przy ścisłej zabudowie  
i wzmoŜonym ruchu pojazdów. Jednoznacznie wskazano na konieczność podjęcia 
decyzji o ograniczeniu ruchu, które skutkować będzie poprawą bezpieczeństwa dla 
mieszkańców, uŜytkowników ulicy i wykonawcy. Wynikiem rozmów, była zmiana 
organizacji ruchu, wprowadzona od dnia 12 czerwca 2007 roku, polegająca na 
całkowitym wyłączeniu z ruchu odcinków ulicy, na których prowadzone są prace 
renowacyjne. Przyjęta zmiana organizacji ruchu miała obowiązywać przez okres 
około 4 miesięcy, tj. przez cały czas prowadzenia prac. Włączenie się inspektorów 
pracy, juŜ na etapie organizacji prac, pozwoliło na szybsze i właściwsze podjęcie 
działań zabezpieczających i eliminujących zagroŜenia, a przy tym wpłynęło na 
skrócenie czasu prowadzonych robót przy prawidłowej ich organizacji. Kontrola 
przeprowadzona pod koniec czerwca 2007 r. wykazała zachowywanie  wymaganych 
odległości przy ustawianiu barier ochronnych oraz wytyczaniu i oznakowaniu stref 
niebezpiecznych. 

 
 

W wyniku przeprowadzonych kontroli i zastosowanych środków prawnych, doprowadzono 
do zlikwidowania 1581 naruszeń przepisów i zasad bhp, przez co poprawiono warunki 
pracy dla 14 414 pracowników.  

Do dnia 31.12.2007r. zrealizowano 113 decyzji dotyczących dokonania oceny ryzyka 
zawodowego lub jej aktualizacji  i zapoznania z nią 888 pracowników.  

O wykonaniu 299 decyzji pisemnych zawiadomiono OIP w Krakowie, ponadto zrealizowano 
wszystkie decyzje ustne oraz decyzje wstrzymania prac i skierowania pracowników do innych 
prac.  

Do 31.12.2007 r. pracodawcy zawiadomili OIP w Krakowie o realizacji 96 wniosków (ze 149 
skierowanych) w wystąpieniach dotyczących spraw związanych z bhp, co zapewniło poprawę 
warunków pracy dla 846 pracowników. 
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Liczba przypadków

likwidacja nieprawidłowości przy wykonywaniu ręcznych prac transportowych

skierowanie do innych prac pracowników bez wymaganych uprawnień kwalifikacyjnych 

likwidacja zagroŜeń wynikających z eksploatacji maszyn i urządzeń 

wyposaŜenie pracowników we właściwe środki ochrony indywidualnej przed upadkiem z
wysokości 

zabezpieczenie stanowisk pracy przed spadającymi przedmiotami i czynnikami
atmosferycznymi

zapewnienie właściwego zaplecza higieniczno - sanitarnego

uregulowanie nieprawidłowości w zakresie szkoleń stanowiskowych pracowników

wyegzekwowanie uzyskania właściwych orzeczeń lekarskich przez pracowników

skierowanie do innych prac pracowników wykonujacych roboty w sposób nieprawidłowy

opracowanie instrukcji bezpiecznego wykonywania prac 

zapewnienie właściwego stanu rusztowań

wyznaczenie i oznakowanie strefy i miejsca niebezpiecznych na placach budów 

likwidacja zagroŜeń ze względu na  niewłaściwy stan urządzeń i instalacji
elektroenergetycznych 

zagroŜenia wynikające z braku lub niewłaściwego zabezpieczenia stanowisk pracy na
wysokości

likwidacja bezpośredniego zagroŜenia dla zdrowia lub Ŝycia pracowników

 

 

Skala nieprawidłowości oraz rodzaj i ilość zagroŜeń występujących na placach budów na 
przestrzeni kilku ostatnich lat nie ulega zmianie, utrzymując się na wysokim poziomie. 
Najmniej naruszeń przepisów prawa w zakresie bhp stwierdzano na placach budów, na 
których inwestycje realizowały duŜe, specjalistyczne firmy budowlane, z wieloletnim 
doświadczeniem w branŜy budowlanej, lub którym powierzono generalne wykonawstwo. 

SSttrruukkttuurraa  zzaaggrroożżeeńń  zzlliikkwwiiddoowwaannyycchh  ww  wwyynniikkuu  kkoonnttrroollii  ww  22000077  rr..    
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Znaczne ograniczenie uchybień moŜliwe było tam  dzięki dobrze zorganizowanym słuŜbom 
bhp, którym powierzono głównie koordynowanie prac wszystkich zatrudnionych na budowie. 
Stwierdzone nieprawidłowości dotyczące metod pracy były tam spowodowane, 
lekcewaŜeniem przez pracowników przepisów i zasad bhp przy mało skutecznym nadzorze 
technicznym budowy tj. mistrzów lub kierowników robót branŜowych. 

 Najwięcej nieprawidłowości w zakresie stanu bhp stwierdza się w małych firmach, 
prywatnych zakładach budowlanych realizujących roboty jako podwykonawcy lub na rzecz 
drobnych i prywatnych inwestorów.  

Rosnąca liczba wykonawców i podwykonawców na placach budów, coraz krótsze i mało 
realne terminy realizacji inwestycji, utrudniają koordynacje prac, wprowadzają chaos oraz 
sprzyjają naruszaniu przepisów bhp. Brak odpowiedzialności jednych wykonawców za 
naruszenie przepisów bhp, sprzyjają potęgowaniu nieprawidłowości przez innych 
wykonawców. 
Wprowadzanie inwestorów zastępczych przy realizowaniu inwestycji budowlanych, 
ograniczanie generalnego wykonawstwa tylko do wykonania głównego zakresu inwestycji np. 
stanu surowego budowli lub odstępowanie od ustanowienia generalnego wykonawcy 
zmierzają często do utrudnienia prowadzenia kontroli i egzekwowanie przepisów bhp.  

 Widoczny brak wykwalifikowanej kadry pracowników budowlanych spowodowany 
wyjazdami zagranicznymi, znaczna ich rotacja, skutkuje zatrudnianiem osób 
nieposiadających wymaganego przygotowania i doświadczenia zawodowego w budownictwie 
i ma znaczny wpływ na duŜą liczbę wypadków przy pracy w budownictwie w 2007 r. 

DąŜenie inwestorów, deweloperów, do osiągnięcia duŜych zysków z inwestycji budowlanych, 
często wymusza na wykonawcach znaczne ograniczanie wydatków na bhp z uwagi na niskie 
kwoty kontraktów, nieadekwatne do realiów rynku krajowego. 

Nie stwierdzono występowania nieprawidłowości w zakresie dokumentacji budowy  
tj. pozwoleń na budowę, dzienników budowy oraz uprawnień budowlanych osób kierujących 
budową lub robotami. 

Praktycznie nie stwierdzono przykładów pozytywnych podczas pierwszych kontroli na 
placach budów. Jednak kolejne kontrole wykazywały poprawę stanu bhp na  wielu budowach, 

co świadczy o skuteczności działań kontrolnych inspektorów pracy i konieczności 
kontynuowania kontroli w przyszłości. 

Wskazane jest prowadzenie szerszej działalności prewencyjno - szkoleniowej wśród 
wykonawców w branŜy budowlanej. Długofalowe działania prewencyjne przynoszą widoczne 
efekty w poprawie bezpieczeństwa na kolejnych realizowanych budowach.   

 

Bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu robót drogowych 
i mostowych 

W ciągu w 2007 r. przeprowadzono kontrole 35 placów budów dróg i mostów na terenie 
Małopolski. Kontrolami objęto wszystkich wykonawców wykonujących prace na 
kontrolowanych placach budów, łącznie 73 zakłady, w tym 4 podmioty niezatrudniające 
pracowników na podstawie umów o pracę. Na skontrolowanych budowach pracowało łącznie 
1673 osoby, w tym 56 kobiet. Kontrole prowadzono przez cały rok, a największe natęŜenie 
kontroli przypadło na drugą połowę 2007 r. 
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W wyniku przeprowadzonych kontroli nałoŜono 31 mandatów karnych za 60 wykroczeń, 
na kwotę łączną 30 200 zł. Skierowano 33 wnioski w wystąpieniach, które objęły 246 
pracowników. W związku ze stwierdzeniem bezpośredniego zagroŜenia zdrowia lub Ŝycia 
pracowników wydano 8 pisemnych oraz 49 ustnych decyzji wstrzymania prac, które 
dotyczyły 223 pracowników oraz 1 pisemną i 21 ustnych decyzji skierowania do innych prac 
52 pracowników. 

Wyniki przeprowadzonych kontroli pozwalają na następującą diagnozę porównawczą stanu 
bhp: 

• Znacznie wzrosła liczba placów budów drogowych i mostowych ( w stosunku do lat 
poprzednich), na których stwierdzono wykonywanie prac przez pracowników bez 
aktualnego orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do pracy na 
zajmowanym stanowisku ( ok. 30 % spośród skontrolowanych) oraz bez wymaganych 
uprawnień kwalifikacyjnych ( 20% spośród skontrolowanych) . 

• WciąŜ znacząca liczba pracodawców nie dokonuje oceny ryzyka zawodowego 
oraz nie dostosowuje oceny ryzyka zawodowego w związku ze zmianą warunków 
pracy, do nowo organizowanych stanowisk pracy na poszczególnych budowach (ok. 
20% spośród skontrolowanych) i nie informują pracowników o ryzyku zawodowym 
związanym z wykonywana przez nich pracą.  

• Znacznie zmniejszyła się liczba nieprawidłowości związanych z dostarczaniem 
pracownikom odzieŜy i obuwia roboczego (ok. 0,01% pracowników zatrudnionych 
na budowach) oraz ich stosowaniem (nie stwierdzono ani jednego przypadku). 

• Nadal znaczna ilość pracowników nie jest wyposaŜona w odpowiednie środki ochrony 
indywidualnej (zwłaszcza środki chroniące przed upadkiem z wysokości), jak równieŜ 
wielu pracowników nie stosuje przydzielonych im środków ochrony indywidualnej. 

• Dla prawie połowy skontrolowanych placów budów nie opracowano instrukcji 
bezpiecznego wykonywania robót. Znaczna część wykonawców uwaŜa,  
Ŝe wystarczające jest zapoznanie się z opracowanym przez kierownika budowy 
planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (często plany BIOZ nie są  dostosowane do 
specyfiki i rodzaju prowadzonych prac). 

• Wzrosła liczba nieprawidłowości dotyczących zapewnienia zgodnych  
z przepisami dojść do stanowisk pracy zarówno przy pracach liniowych jak równieŜ 
przy realizacji inwestycji obiektowych ( stwierdzono na ok. 30% skontrolowanych 
placów budów). 

• Nieprawidłowości dotyczące skuteczności ochrony przeciwporaŜeniowej 
stwierdzono na ok. 30% skontrolowanych placów budów, mimo iŜ prawie kaŜdy 
wykonawca posiada pracowników i wyposaŜenie pozwalające im wykonywać 
pomiary we własnym zakresie. Nadal wysoka jest skala nieprawidłowości związanych 
z brakiem lub niewłaściwym zabezpieczeniem przewodów elektrycznych przed 
uszkodzeniem mechanicznym oraz zapewnianiem dla instalacji i urządzeń 
elektrycznych ochrony przed dotykiem pośrednim.   
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Fot.1. Przebudowa drogi A4 na odcinku Opatkowice-Węzeł Mirowska. Prace montaŜowe wykonywane  
z rusztowania typu „Warszawa” o wysokości ok. 5 m. Rusztowanie zmontowane niezgodnie z przepisami - 
brak odpowiedniego podestu roboczego, brak stąŜeń poziomych, brak balustrad chroniących przed 
upadkiem z wysokości, brak pionu komunikacyjnego (drabinek).  
 
 
• Naruszenia przepisów i zasad bhp związane z wykonywaniem prac na wysokości 

występują prawie na kaŜdym placu budowy. Na większości placów budów 
stwierdzono brak lub niewłaściwe zabezpieczenie pracowników przed moŜliwością 
upadku z wysokości (brak ochron zbiorowych i środków indywidualnych), brak 
zabezpieczenia otworów technologicznych, niewłaściwy stan techniczny rusztowań 
zwłaszcza brak balustrad, nieprawidłowe posadowienie na gruncie. Nie stwierdzono 
poprawy w stosunku do lat ubiegłych. 

• Nieprawidłowości dotyczące zabezpieczenia i oznakowania stref niebezpiecznych 
stwierdzono na ok. 35% skontrolowanych budów – problem występuje na większości 
budów, z uwagi na specyfikę i rodzaj prowadzonych prac m.in. z uŜyciem 
specjalistycznych maszyn i urządzeń. 
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Fot.1. Przebudowa drogi A4 na odcinku Opatkowice-Węzeł Mirowska. Rusztowanie zmontowane 
niezgodnie z przepisami - niewłaściwe posadowienie na gruncie. brak odpowiedniego podestu roboczego, 
brak stąŜeń poziomych, brak balustrad chroniących przed upadkiem z wysokości  

 

 
• Prace ziemne i w wykopach z naruszeniem przepisów i zasad bhp wykonywano 

na ponad 30% ze skontrolowanych placów budów. Ok. 40%  spośród placów 
budów, na których realizowano prace ziemne, prowadzono je w wykopach  
o głębokości powyŜej 1m nieprawidłowo zabezpieczonych - bez zabezpieczenia ścian 
przed moŜliwością osunięcia się. 

• Nie stwierdzono przypadku naruszenia przepisów przy wykonywaniu ręcznych prac 
transportowych. 

 
 

 

W 2007 r. podjęto równieŜ działania pozakontrolne, dotyczące bezpieczeństwa pracy na 
budowach oraz bezpiecznego uŜytkowania obiektów budowlanych: 

 

• W dniu 25 stycznia 2007 r., odbyła się wspólna konferencja prasowa Okręgowego 
Inspektoratu Pracy oraz Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru 
Budowlanego w Krakowie, podczas której został przedstawiony raport z prac komisji 
PIP, powołanej w celu szczegółowego ustalenia okoliczności i przyczyn katastrofy 
budowlanej, do której doszło 1 lipca 2006 r. w StróŜy na odcinku przebudowywanej 
drogi krajowej nr 7. W konferencji wzięli udział: Okręgowy Inspektor Pracy  
w Krakowie Tadeusz Fic, Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy ds. Nadzoru 
Mariusz Pyrcz oraz Zastępca Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego w Krakowie Artur Kania.  

• W dniu 21 i 22 maja 2007 r inspektorzy pracy OIP Kraków przeprowadzili działania 
prewencyjne na budowie: Przebudowa Drogi Krajowej Nr. 7 Kraków – ChyŜne na 
Drogę Ekspresową S-7 Odcinek Myślenice – Pcim – obiekt Mo-02 w StróŜy  
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w związku z podnoszeniem na docelowe rzędne konstrukcji stalowej ustroju nośnego 
obiektu – drugiej nitki wiaduktu Mo-02 – nitka prawa. Sprawdzono przygotowanie 
pracowników wyznaczonych do montaŜu konstrukcji (szkolenia stanowiskowe  
w zakresie bhp, zapoznanie ich z projektem montaŜu i planem BIOZ, uprawnienia 
operatorów Ŝurawi oraz podestów roboczych przejezdnych), decyzje UDT 
dopuszczające przewidziane do montaŜu urządzenia poddozorowe tj. dźwig o 
nośności 500 t – Demag AC500, o nośności 300 t – Demag LT1300, o nośności 200 t 
– Demag KMK6200 oraz 3 podnośniki teleskopowe Manitou. Zapoznano się  
z certyfikatami, deklaracjami zgodności, oraz dokumentami potwierdzającymi 
aktualne przeglądy dla urządzeń pomocniczych tj. zawiesi linowych i taśmowych, 
hebów i złączy. Dokonano w obecności kierownika budowy Mota–Engil przeglądu 
stanowisk pracy przed montaŜem oraz wizualnego sprawdzenia stanu technicznego 
maszyn i urządzeń, które miały być uŜyte w trakcie montaŜu. Udzielono uwag 
dotyczących wyznaczenia strefy niebezpiecznej oraz jej oznakowania, zlokalizowania 
podnośników, funkcjonowania radiotelefonów i wydawania przy ich uŜyciu poleceń 
przez prowadzącego montaŜ mistrza firmy Martifer Polska.  
MontaŜ obejmował dwa etapy: montaŜ segmentów C1-C5+D1-D5 o masie około 190 
ton i C8-C12+D8-D12 o masie około 260 ton za pomocą trzech dźwigów.  
Przed przystąpieniem do przeprowadzenia prac montaŜowych dokonano odbioru 
podpór tymczasowych, na których została oparta konstrukcja stalowa, sprawdzono 
uchwyty montaŜowe przyspawane do belek, słuŜące do podnoszenia konstrukcji, 
naniesiono na podpory ograniczniki w celu kontroli ustawienia konstrukcji na 
podporach, zabezpieczono przyczółek A przed uderzeniem poprzez wykonanie 
odbojów na końcach belek C1 i D1, zapewniono koordynację prowadzonych prac,  
a w szczególności kontakt głosowy pomiędzy operatorami dźwigów (za pomocą 
krótkofalówek), zabezpieczono teren prowadzonych prac poprzez odpowiednie 
oznakowanie terenu oraz wykorzystanie słuŜb porządkowych (agencja ochrony)  
w celu niedopuszczania osób postronnych. Całość montaŜu konstrukcji na etapie  
1 i etapie 2 prowadzili wyłącznie pracownicy polscy Martifer Polska. Decyzja taka 
została podjęta w związku z nieprzestrzeganiem przepisów bhp przez pracowników 
portugalskich Martifer Polska podczas kontroli budowy, w dniu 15.05.2007 r. na 
spotkaniu inspektorów pracy z nadzorem Martifer Polska w osobach Paulo Ferreira – 
dyrektor generalny, Alberto Coelho, Jorge Costa, Daniel Miękus, Łukasz Piksa.  

 

 

W wyniku przeprowadzonych kontroli przy budowie dróg i mostów doprowadzono do 
zlikwidowania 460 naruszeń przepisów i zasad bhp, co poprawiło warunki pracy dla 3738 
pracowników: 

• w  57 przypadkach zlikwidowano bezpośrednie zagroŜenie dla zdrowia lub Ŝycia 
223 pracowników, 

• w 22 przypadkach skierowano łącznie 52 pracowników do innych prac eliminując 
w ten sposób zatrudnianie ich wbrew obowiązującym przepisom przy pracach 
wzbronionych, szkodliwych lub niebezpiecznych oraz w przypadkach, gdy 
pracownicy nie posiadali wymaganych kwalifikacji do wykonywania prac,  
do których zostali dopuszczeni, 
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• w 10 przypadkach zabezpieczono zgodnie z przepisami stanowiska pracy  
w wykopach zapewniając bezpieczne warunki pracy 70 pracownikom (2 decyzji 
wstrzymania prac), 

• w 52 przypadkach wyeliminowano zagroŜenia wynikające z braku lub 
niewłaściwego zabezpieczenia stanowisk pracy na wysokości, co poprawiło 
warunki pracy 542 pracowników, 

• w 24 przypadkach wyznaczono i oznakowano strefy i miejsca niebezpieczne na 
placach budowy poprawiając warunki pracy 420 pracownikom, 

•  w 24 przypadkach zapewniono właściwy stan rusztowań przez co poprawiono 
bezpieczeństwo pracy dla 116 pracowników, 

• zapewniono wyposaŜenie 74 pracowników we właściwe środki ochrony 
indywidualnej (sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości, ochrony twarzy 
i oczu, ochrony głowy, ochrony układu oddechowego, ochrony rąk),  

 

• w 19 przypadkach zapewniono stosowanie przez 60 pracowników środków 
ochrony indywidualnej, 

• w 20 przypadkach opracowano instrukcje bezpiecznego wykonywania prac dla 
259 pracowników, 

• w 57 przypadkach usunięto zagroŜenia dla 583 pracowników z uwagi na 
niewłaściwy stan urządzeń i instalacji elektroenergetycznych, w tym:  
9 przypadków potwierdzenia pomiarami skuteczności ochrony 
przeciwporaŜeniowej przed dotykiem bezpośrednim i 11 przypadków 
potwierdzenia pomiarami skuteczności ochrony przeciwporaŜeniowej przed 
dotykiem pośrednim oraz w 18 przypadkach zapewniono instalacjom  
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i urządzeniom  elektrycznym ochronę przed dotykiem pośrednim, co dotyczyło 59 
pracowników, 

•  w 15 przypadkach usunięto nieprawidłowości związane z niewłaściwym stanem 
technicznym maszyn i urządzeń, przez co zapewniono bezpieczne warunki pracy 
dla 72 pracowników, 

• nieprawidłowości dotyczące badań lekarskich pracowników uregulowano w 14 
przypadkach, co dotyczyło  24 pracowników, dla których wyegzekwowano 
uzyskanie właściwych orzeczeń lekarskich,  

• w 7 przypadkach odsunięto od wykonywania prac 22 pracowników 
nieposiadających wymaganych uprawnień do obsługi maszyn i urządzeń 
budowlanych. 

 

 

Do końca 2007 r. pracodawcy wykonali 66 (z 79 wydanych) decyzji pisemnych 
(zawiadomiono o tym OIP w Krakowie), ponadto zrealizowano wszystkie decyzje ustne oraz 
decyzje wstrzymania prac i skierowania pracowników do innych prac. Pracodawcy 
zawiadomili równieŜ o realizacji 21 wniosków (z 33 skierowanych) w wystąpieniach 
dotyczących spraw związanych z bhp.  

 

 

    

 



 

SPRAWOZDANIE 2007 OKRĘGOWEGO INSPEKTORA PRACY W KRAKOWIE  

 
80 

 

Kontrole robót wykonywanych w miejscach ogólnodostępnych (zagroŜenia o charakterze 
publicznym) 

Kontrole robót wykonywanych w miejscach ogólnodostępnych realizowane były w ciągu 
całego 2007 r. na podstawie zgłoszeń o zagroŜeniach napływających do siedziby Okręgowego 
Inspektoratu Pracy w Krakowie oraz oddziałów OIP w Tarnowie i  Nowym Sączu. 
Wykonano 111 kontroli w miejscach występowania zagroŜeń o charakterze publicznym 
oraz w firmach prowadzących w tych miejscach prace i działania, w czasie których 
zlikwidowano bezpośrednie zagroŜenia zdrowia i Ŝycia zarówno dla zatrudnionych 
pracowników, jak i ludzi przebywających w miejscach występowania tych zagroŜeń. 

Inspektorzy wydali ogółem 369 decyzji, z których natychmiast w czasie kontroli wykonano 
354 (decyzje ustne) oraz skierowali do pracodawców 26 wniosków w wystąpienia. 

W stosunku do 107 osób bezpośrednio odpowiedzialnych za stwierdzone zagroŜenia, 
inspektorzy pracy wszczęli postępowania wykroczeniowe, zakończone ukaraniem 94 osób 
mandatami, przeciwko 8 osobom skierowano wnioski do sądu,  a w stosunku do 5 osób 
zastosowano środki wychowawcze. 

Zdecydowana większość zagadnień występujących w czasie tych kontroli to problematyka 
zagroŜeń związanych z robotami ogólnobudowlanymi, robotami ziemnymi, robotami na 
wysokości. Znalazły się tam równieŜ zagroŜenia związane z występowaniem czynników 
chemicznych i fizycznych, oddziałujących na człowieka i jego środowisko. Informacje o tych  
zagroŜeniach zostały przekazane do rozpatrzenia i załatwienia przez właściwe, kompetentne 
instytucje (takich jak np. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, Powiatowy Inspektorat 
Nadzoru Budowlanego, Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, StraŜ Miejska, 
Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska). 

Likwidacja zagroŜeń przy robotach wykonywanych w miejscach ogólnodostępnych jest 
jednym z waŜniejszych i jskuteczniejszych działań kontrolno-nadzorczych Okręgowego 
Inspektoratu pracy w Krakowie. Prowadzone od wielu lat kontrole tych zagadnień pozwoliły 
na wypracowanie procedur natychmiastowej likwidacji zagroŜeń (inspektorzy pracy 
pojawiają się w miejscu występowania zagroŜenia niezwłocznie po otrzymaniu 
zawiadomienia, sygnału o występujących nieprawidłowościach). Blisko 100% 
nieprawidłowości jest usuwane natychmiast. Godnym podkreślenia jest równieŜ fakt 
rozpropagowania w środkach masowego przekazu moŜliwości zgłaszania takich 
nieprawidłowości bezpośrednio telefonicznie właściwym organom kontroli i nadzoru.  

Liczba zgłoszeń utrzymuje się od lat, co prawda na niezmienionym poziomie, niemniej 
jednak biorąc pod uwagę wzrost inwestycji w Małopolsce oraz robót remontowo-
modernizacyjnych budynków i obiektów budowlanych w 2007 r. przyjąć naleŜy, iŜ występuje 
tendencja zniŜkowa. Według posiadanych informacji przy robotach prowadzonych  
w miejscach ogólnodostępnych nie zanotowano wypadków  przy pracy i innych wypadków 
osób postronnych. Dotyczy to oczywiście tych placów robót, na których przeprowadzone 
były kontrole interwencyjne inspektorów pracy.  
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Kontrole spełniania wymagań minimalnych przez zakłady uŜytkuj ące sprzęt do 
tymczasowej pracy na wysokości 

 

Od wielu lat jedną z najbardziej niebezpiecznych branŜ przemysłowych w Polsce jest 
budownictwo w którym najwięcej wypadków śmiertelnych i cięŜkiego uszkodzenia ciała 
związanych jest z upadkiem osób w wysokości, między innymi, związanych z brakiem lub 
stosowaniem niewłaściwego sprzętu do pracy na wysokości. W roku ubiegłym przyjęto zatem 
jako jedno z priorytetowych zadań sprawdzenie spełniania przez uŜytkowników minimalnych 
wymagań bhp stosowanego sprzętu do tymczasowej pracy na wysokości. 

Zagadnienie  to badano podczas 32 kontroli u 31 pracodawców zatrudniających 1004 
pracowników.  

W 24 kontrolach (75%) stwierdzono niezgodności uŜytkowanego sprzętu do 
tymczasowej pracy na wysokości z minimalnymi wymaganiami bezpieczeństwa, 
określonymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie 
minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie uŜytkowania 
maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. Nr 1991, poz. 1596, ze zm., ost. zm.  
Dz. U. z 2003 r. Nr 178, poz. 1745).  

Kontrolami objęto 95 przypadków stosowania sprzętu do tymczasowej pracy na wysokości, 
tj. 16 drabin, 30 rusztowań, 19 sprzętu alpinistycznego oraz 30 innego sprzętu (szelki 
bezpieczeństwa). Kontrole wykazały, Ŝe w 61 przypadkach (64%) skontrolowany sprzęt 
nie spełniał minimalnych wymagań bezpieczeństwa, tj. drabiny - w 12 przypadkach, 
rusztowania – w 24 przypadkach, sprzęt alpinistyczny - w 16 przypadkach oraz inny sprzęt – 
w 9 przypadkach.  

Do najczęstszych przyczyn występowania nieprawidłowości związanych z uŜytkowaniem 
sprzętu do tymczasowej pracy na wysokości w kontrolowanych firmach naleŜą:  

• Według  pracodawców  

1. przekonanie, Ŝe wyposaŜanie stanowisk pracy we właściwy sprzęt do pracy na 
wysokości, np. rusztowania, zwiększa pracochłonność prowadzonych prac  
i koszty robót,  

2. stosowanie na budowach drabin atestowanych powoduje zwiększenie kosztów 
firmy,  

3. szkolenia pracowników w zakresie zasad budowy rusztowań zwiększają 
absencję i podnoszą koszty prowadzenia firmy,  

• Według inspektora pracy  

1. niski poziom znajomości przepisów prawa pracy oraz lekcewaŜenie 
obowiązków pracodawcy w zakresie przestrzegania przepisów,  
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2. próby minimalizowania kosztów realizacji robót poprzez „świadome 
oszczędzanie” w zakupach sprzętu (rusztowań i drabin) spełniających 
wymagania przepisów oraz w szkoleniach pracowników, 

3.  niski poziom świadomości kontrolowanych pracodawców, którzy w kosztach 
realizacji robót nie uwzględniają kosztów ewentualnych wypadków przy 
pracy, powodowanych brakiem lub niewłaściwym sprzętem oraz niskimi 
kwalifikacjami pracowników.  

W ramach nadzoru skierowano do pracodawców 119 decyzji nakazowych - 77 decyzji 
pisemnych (w tym  24 z rygorem natychmiastowego wykonania na podst. art.108 kpa.) i 42 
ustne (w tym 26 z rygorem natychmiastowego wykonania.). Wśród decyzji wydano: 
23 decyzje wstrzymania prac i 12 decyzji skierowania 25 pracowników do innych prac. 
Skierowano równieŜ 58 wniosków w wystąpieniach. Decyzje nakazowe dotyczyły realizacji 
działań korygujących w zakresie bhp dla 550 pracowników.  

Do dnia 31.10.2007 r. zrealizowano 68 decyzji (88%) oraz 28 wniosków (48%).  

Po zakończeniu kontroli w stosunku do winnych występujących nieprawidłowości wszczęto 
20 postępowań wykroczeniowych, postawiono 34 zarzuty, które w 19 przypadkach 
zakończyły się mandatami kredytowanymi na łączną kwotę 18 600 zł, a w 1 skierowano 
wniosek do sądu.  

Ujawnione podczas kontroli nieprawidłowości dotyczyły w szczególności: 

1. niewłaściwego przygotowania do pracy – 21 decyzji: 

• braku szkoleń w zakresie bhp pracowników i pracodawców – 7 decyzji, 

• braku orzeczeń lekarskich o braku przeciwwskazań do pracy – 5 decyzji,  

• brak dodatkowych uprawnień kwalifikacyjnych – 4 decyzje,  

•  inne nieprawidłowości dotyczące szkoleń – 3 decyzje,  

 

2.   maszyn i urządzeń technicznych – 27 decyzji: 

• niespełnienie wymagań minimalnych bhp w zakresie uŜytkowania sprzętu – 15 
decyzji, 

•  niewłaściwy stan techniczny sprzętu – 6 decyzji,  

• nieprawidłowości w zakresie oceny ryzyka zawodowego – 2 decyzje,  

 

3. niewłaściwie urządzonych stanowisk pracy, procesy pracy – 25 decyzji: 

• brak lub niewłaściwe zabezpieczenia stanowisk pracy przy wykonywaniu prac na 
wysokości – 4 decyzje,  

•  brak lub niewłaściwe instrukcje wykonywania prac związanych z zagroŜeniami 
wypadkowymi – 4 decyzje,  

• brak instrukcji bezpiecznego wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych  
– 2 decyzje,  
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•  brak odbioru rusztowań – 2 decyzje,  

• brak zabezpieczenia rusztowań przed wyładowaniami atmosferycznymi – 3 decyzje, 

  

4. nieprawidłowości w zakresie oceny ryzyka zawodowego – 14 decyzji,  

5. brak niezbędnego zabezpieczenia i oznakowania strefy niebezpiecznej na budowie  
- 9 decyzji.  

PoniŜej zamieszczono przykłady nieprawidłowości stwierdzonych podczas 
przeprowadzonych kontroli: 

a) roboty budowlane na wysokości prowadzone były z rusztowań ustawionych przy elewacji 
budynku. Kontrola wykazała:  

• brak  wygrodzenia i oznakowania strefy niebezpiecznej wokół czynnego pawilonu 
handlowo-usługowego,  

• rusztowanie wykonano z pogiętych rur,  

• brak  barier ochronnych,  

• bez zadaszenia wejść do pawilonu,  

• brak wejść na podesty rusztowania,  

• podesty robocze posiadały przerwy, 

• nie dokonano odbioru rusztowania.  

 

 

 

Fot. 1 Roboty budowlane na wysokości prowadzone z rusztowań ustawionych przy elewacji  - widoczny  brak 
wygrodzenia i oznakowania strefy niebezpiecznej wokół czynnego pawilonu handlowo-usługowego. 
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Fot.2. Rusztowanie wykonane z pogiętych rur, brak elementów ochronnych, brak zadaszenia wejść do pawilonu, 
brak wejść na podesty rusztowania, 

b) roboty prowadzone na jednej z budów przy stropie nad 3 kondygnacją. Prace wykonywano 
bez jakichkolwiek zabezpieczeń przed upadkiem z wysokości.   

 

 

 

fot. 3.  Roboty wykonywane na budowie bez zabezpieczenia (3-cia kondygnacja) przed upadkiem z wysokości. 
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c) prace prowadzone przez pracodawcę zatrudniającego 3 pracowników. Przy elewacji wraz  
z pracownikami pracował równieŜ sam pracodawca. Kontrola wykazała posadowione 
niestabilnie rusztowania, brak barierek ochronnych zabezpieczających przed upadkiem  
z wysokości, brak wejścia na podest roboczy. PoniŜej fotografia wykonana w trakcie kontroli.  
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BEZPIECZE ŃSTWO PRACY W ZAKŁADACH 
CHARAKTERYZUJ ĄCYCH SIĘ NAJWI ĘKSZYM 
NASILENIEM ZAGRO śEŃ ZAWODOWYCH 

 

W 2007 r. OIP w Krakowie objął wzmoŜonym nadzorem 3 zakłady pracy, w których 
zatrudnionych było 4082 pracowników: 

• SYNTHOS  Sp. z o.o. w Oświęcimiu (dawna nazwa Firma Chemiczna DWORY 
S.A.) 

• Zakłady Azotowe S.A. w Tarnowie 

• Fabryka Narzędzi ,,KUŹNIA” S.A. w Sułkowicach. 

W wyŜej wymienionych zakładach przeprowadzono 8 kontroli, w wyniku których wydano: 

• decyzji ogółem – 108, 

• decyzji ustnych – 79, 

• wniosków wystąpienia – 11 

Poprawę warunków pracy uzyskano we wszystkich zakładach pracy objętych wzmoŜonym 
nadzorem. Poprawa warunków pracy dotyczy co najmniej 1000 pracowników. Koszt 
wykonania nakazów wyniósł co najmniej 4000 tys. zł. 

. 

Ograniczenie zagroŜeń chorobowych i wypadkowych osiągnięto głównie przez wykonanie 
prac modernizacyjnych i remontów, zainstalowanie nowych maszyn i urządzeń technicznych, 
zmianę technologii lub eliminację z produkcji szkodliwych surowców. 

W wyniku kilkuletniego wzmoŜonego nadzoru we wszystkich zakładach nastąpiła trwała 
poprawa warunków pracy, a w jednym z nich tak znaczna, Ŝe inspektor pracy wnioskuje 
o skreślenie z listy ,,wzmoŜonego nadzoru” Fabryki Narzędzi ,,KUŹNIA” S.A.  
w Sułkowicach. W zakładzie wyeliminowano ponadnormatywną ekspozycję przyspieszenia 
drgań wibracji; ograniczono do minimum ręczne kucie swobodne zmniejszając znacząco 
ekspozycję hałasu. Na aktualnym poziomie techniki nie jest moŜliwe wyeliminowanie 
ponadnormatywnej ekspozycji hałasu dla kowali obsługujących młoty matrycowe bez 
stosowania właściwie dobranych ochronników słuchu. Zakład wyposaŜył wszystkich 
pracowników naraŜonych na hałas w ochronniki słuchu o odpowiedniej tłumienności  
i konsekwentnie przestrzega ich stosowania. 

Pozostałe 2 zakłady, ze względu na ich charakter (branŜa chemiczna) oraz występujące w 
procesie technologicznym duŜe ilości niebezpiecznych substancji chemicznych  i moŜliwość 
zagroŜeń zdrowia i Ŝycia ludzkiego mieszkańców Oświęcimia i Tarnowa w przypadku awarii 
instalacji pozostawiono na liście zakładów pod wzmoŜonym nadzorem. Tak więc w tym 
przypadku nie warunki pracy, a głównie technologia przemawia za wzmoŜonym reŜimem 
kontrolno-nadzorczym ze strony Państwowej Inspekcji Pracy.  
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PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW BEZPIECZE ŃSTWA  
I HIGIENY PRACY W STACJACH AUTOGAZU 

 
 
W 2007 roku przeprowadzono 75 kontroli stacji autogazu prowadzonych przez 73 
pracodawców. 
Stacje te nie były kontrolowane w ciągu ostatnich trzech lat.   

Spośród skontrolowanych stacji paliw 43 prowadziło oprócz sprzedaŜy autogazu równieŜ 
sprzedaŜ benzyn i oleju napędowego. W systemie całodobowym pracowało 34 stacje, z czego 
2 stacje prowadziły wyłącznie sprzedaŜ autogazu bez benzyn i oleju napędowego. 
Prowadzenie działalności handlowej polegającej na sprzedaŜy artykułów przemysłowych 
(części zamiennych, olejów i innych płynów do pojazdów) oraz spoŜywczych  
w opakowaniach stwierdzono w 46 stacjach paliw. 

Działalność gastronomiczna prowadzona jest jedynie w większych stacjach paliw połoŜonych 
przy ruchliwych trasach – działalność ta była prowadzona w 10 kontrolowanych stacjach. 

Większość kontrolowanych stacji paliw połoŜona była w miejscowościach, w których nie 
występuje lub jest słabo rozwinięta sieć gazu ziemnego. Zatem ze względu na 
zapotrzebowanie na gaz propan – butan w butlach 66 stacji prowadziło sprzedaŜ gazu  
w butlach.  

W kontrolowanych stacjach paliw liczba pracujących osób wyniosła 410 w tym 82 kobiety. 
Obsługą urządzeń i instalacji z gazem płynnym zajmowało się 265 osób.  
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fot. 1. Składowane butle z gazem wewnątrz budynku stacji. 

 

W czasie kontroli stwierdzono znaczny odsetek pracodawców naruszających przepisy bhp. 
W szczególności naruszenia te dotyczą : 

• nieprzeprowadzenia oceny ryzyka na stanowiskach pracy, na których mogą wystąpić 
atmosfery wybuchowe, 

• nieoznakowania instalacji gazu płynnego znakami identyfikacyjnymi, 
informacyjnymi oraz znakami bezpieczeństwa, 

• nieoznakowania stref zagroŜenia wybuchem, 

•  nieposiadania dokumentu zabezpieczenia stanowisk przed wybuchem,  

•  niedostarczenia pracownikom stanowiskowych instrukcji bhp.  

Nieprawidłowości te wiąŜą się z niewystarczająca wiedzą pracodawców oraz słuŜb tych 
pracodawców co do sposobu technicznej realizacji oceny ryzyka zawodowego.  
W pojedynczych przypadkach pracodawcy orientowali się, Ŝe wymagany jest dokument 
zabezpieczenia przed wybuchem. 

Stwierdzone zostały naruszenia prawa dotyczące przygotowania pracowników do pracy 
w zakresie szkoleń bhp, badań lekarskich i dodatkowych kwalifikacji. DuŜy odsetek 
pracodawców nie posiada odpowiedniej wiedzy z dziedziny bhp - nie poddała się szkoleniom 
dla pracodawców (16 na 75 kontrolowanych pracodawców).  

Natomiast znaczny odsetek pracodawców, którzy poddali się szkoleniom z zakresu bhp – tzn. 
legitymują się zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia bhp nie posiada wiedzy, którą 
powinni uzyskać na takim szkoleniu. Powoduje to, Ŝe pracodawcy ci nie dopełniają 
obowiązków w zakresie poinformowania inspektora pracy o miejscu, rodzaju i zakresie 
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prowadzonej działalności, a takŜe nie prowadzą działalności szkoleniowej pracowników, 
naruszają przepisy o badaniach lekarskich oraz o wymaganych dodatkowych kwalifikacjach.  

NaleŜy zwrócić uwagę na fakt, Ŝe na 75 kontroli stwierdzono 20 przypadków 
niepoinformowania inspektora pracy o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności. 

Na 75 skontrolowanych stacji 26 nie przestrzega przepisów dotyczących składowania butli 
z gazem płynnym związanych z zabezpieczeniem zaworów tych butli przed uszkodzeniami. 
Dotyczy to kołpaków z tworzywa sztucznego, które po dostarczeniu butli do stacji paliw 
zdejmowane są przez kierowcę firmy dystrybuującej butle. Jedynie w czasie transportu do 
stacji paliw butle posiadają zabezpieczenie zaworu. 

 

 

Rodzaj środka prawnego Liczba wydanych środków prawnych 

Decyzje ogółem 743 

Decyzje ustne 164 

Decyzje na piśmie 

- w tym wstrzymania prac, 

- w tym skierowania, 

- w tym z art. 108 KPA 

579 

0 

7 

69 

Wnioski w wystąpieniach 105 

Liczba mandatów kredytowanych 7 

Liczba wykroczeń 16 

Kwota mandatów  4500 zł 

 

W trakcie prowadzonych kontroli inspektorzy pracy udzielili 323 porad prawnych, 364     
porad technicznych oraz 11 porad z zakresu legalności zatrudnienia dla pracodawców oraz 
pracowników w kontrolowanych zakładach. Tematyka udzielonych porad prawnych 
dotyczyła prowadzenia akt osobowych, prowadzenia ewidencji czasu pracy, godzin pory 
nocnej, wymiarów urlopów wypoczynkowych, sposobu informowania pracowników oraz 
zakresu informacji wynikającej z art. 29 §3 kodeksu pracy. Tematyka udzielonych porad 
technicznych dotyczyła w szczególności: zasad przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego, 
oceny ryzyka wybuchu, dokumentu zabezpieczenia stanowisk przed wybuchem, oznakowania 
identyfikacyjnego i znakami bezpieczeństwa stacji paliw, składowania butli z gazami 
płynnymi, oznakowania stref zagroŜenia wybuchem. 

Po przeprowadzonych w 2007 r. kontrolach stacji autogazu skierowano 6 pism do 
Powiatowych Inspektorów Nadzoru Budowlanego o stwierdzeniu uŜytkowania stacji bez 
pozwolenia na uŜytkowanie, 1 pismo do Urzędu Dozoru Technicznego powiadamiające  

ZZeessttaawwiieenniiee  zzaassttoossoowwaannyycchh  pprrzzeezz  iinnssppeekkttoorróóww  pprraaccyy  śśrrooddkkóóww  pprraawwnnyycchh    
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o uŜytkowaniu zbiorników na gaz propan – butan i rurociągu technologicznego bez decyzji 
zezwalającej na ich uŜytkowania,  3 pisma do Urzędu Regulacji Energetyki powiadamiające  
o prowadzeniu sprzedaŜy gazu i przekroczeniu obrotu powyŜej 10 000 euro bez koncesji na 
obrót paliwami ciekłymi.  

 

Fot. 2.Nieprawidłowe składowanie butli przy zbiorniku  z gazem butli płynnych. 

Z przeprowadzonych kontroli stacji autogazu w 2007 roku wynika, Ŝe większość 
stwierdzonych nieprawidłowości koncentruje się w grupach dotyczących stanowisk  
i procesów pracy oraz przygotowania pracowników do pracy. W szczególności dotyczy to 
oceny ryzyka zawodowego, dodatkowych kwalifikacji, szkoleń bhp. Pracodawcy w wyniku 
niedoinformowania często kierowali pracowników na szkolenia i egzaminy mające na celu 
uzyskanie świadectw kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się eksploatacją sieci i instalacji 
energetycznych w zakresie urządzeń do magazynowania paliw gazowych zamiast 
zaświadczeń Transportowego Dozoru Technicznego uprawniających do napełniania 
zbiorników samochodowych gazem skroplonym. Nasuwa się stwierdzenie, Ŝe wiedza w 
dziedzinie bhp kontrolowanych pracodawców nie jest wystarczająca do wykonywania przez 
nich zadań jako pracodawców. Pracodawcom prowadzącym stacje paliw nawet tym, którzy 
ukończyli szkolenia bhp nie są znane specjalistyczne wymagania przepisów bhp dotyczących 
zagroŜeń wybuchem. Stąd tak duŜa liczba porad technicznych, z których znaczna część  
dotyczyła sporządzania oceny zagroŜenia wybuchem i dokumentu zabezpieczenia stanowisk 
przed wybuchem.  

Analizując wyniki przeprowadzonych kontroli stacji paliw moŜna stwierdzić, Ŝe celowym 
było by prowadzenie w następnych latach rekontroli stacji autogazu, które były kontrolowane 
w 2007 roku, a nawet w 2005 i 2006. Jak wykazały kontrole pracodawcy często nie 
przeprowadzają corocznej oceny ryzyka zawodowego, okresowych badań instalacji 
elektrycznej, odgromowej i ochrony antyelektrostatycznej.  

 

 



 

SPRAWOZDANIE 2007 OKRĘGOWEGO INSPEKTORA PRACY W KRAKOWIE  

 
91 

 

Przykłady najczęściej stwierdzanych nieprawidłowości przedstawiają poniŜsze fotografie. 

 

 

 

Fot. 3. Nieprawidłowo składowane butle bezpośrednio przy ścianie budynku stacji paliw.  
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Fot. 4. Widok szafki ubraniowej zastawionej towarem. 

 

 

Fot. 5. Pracownica podczas pracy bez odzieŜy roboczej i obuwia roboczego. 
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KONTROLA PRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW  
BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY PODCZAS 
USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJ ĄCYCH AZBEST  
Z OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I PRZEMYSŁOWYCH 

 

Kontrolami objęto 8 zakładów. Głównym  celem  kontroli  -  podobnie  jak  w  latach 
ubiegłych  -  było : 

• ocena przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy podczas usuwania 
wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych i przemysłowych, 

• rozpoznanie obszarów działania, które wymagają zwiększonej uwagi ze strony 
Państwowej Inspekcji Pracy 

• rozpowszechnianie informacji o eliminowaniu bądź ograniczaniu zagroŜenia 
wynikającego z obecności azbestu w środowisku pracy, 

• rozpowszechnianie informacji o skutkach zdrowotnych wynikających z działania 
azbestu. 

 

Podjęto  takŜe liczne  działania prewencyjno-informacyjne poprzez: 

• udzielanie porad technicznych wykonawcom i potencjalnym wykonawcom prac 
związanych z usuwaniem azbestu z obiektów budowlanych W trakcie tych porad 
poinformowano zainteresowane osoby o procedurach związanych z usuwaniem 
azbestu, sposobach ich prawidłowego demontaŜu i składowania. 

• dystrybucję materiałów informacyjnych podczas: XXIX Targów Budownictwa w 
Krakowie, Wystawy Rolniczej „Agropromocja 2007” w Nawojowej, , DoŜynek 
Województwa Małopolskiego, a takŜe w czasie wizytacji indywidualnych 
gospodarstw rolnych, spotkań z rolnikami, w czasie kontroli pracodawców  
i przedsiębiorców nie będących pracodawcami.  

 
Wyniki 8 kontroli wskazują, Ŝe nastąpiła poprawa w zakresie przestrzegania przepisów prawa 
pracy dotyczących problematyki azbestowej przez pracodawców zajmujących się usuwaniem 
azbestu. Szereg firm zajmujących się tą problematyką od kilku lat, posiada odpowiednie 
doświadczenie w tym zakresie i naruszenie przepisów prawa pracy przez firmy są 
sporadyczne.  Podobną prawidłowość moŜna zaobserwować takŜe w przypadkach zgłaszania 
prac usuwania azbestu przez wykonawców tych prac. 

W okresie 2007 roku, 14 firm zgłosiło 76 prac usuwania azbestu z terenu województwa 
małopolskiego. Te same firmy zgłaszają wykonanie prac usuwania azbestu na przestrzeni 
ostatnich lat, w związku z tym ilość stwierdzonych nieprawidłowości jest niewielka. Prace 
usuwania azbestu z dachów budynków są pracami krótkotrwałymi, więc przeprowadzenie 
kontroli przez inspektora pracy w trakcie wykonywania prac w przypadku nie zgłoszenie tych 
prac przeprowadzana jest sporadycznie i przypadkowo. Znacznie więcej nieprawidłowości 
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stwierdzono w trakcie kontroli wykonawców prac, którzy wykonywali prace usuwania 
azbestu pierwszy raz. 

Pomimo ogólnej poprawy stanu bhp przy usuwaniu azbestu nadal zdarzają się raŜące 
przypadki naruszeń przepisów.  

 

 
Fot. 1. Wykonawca prac rozbiórki pawilonu i demontaŜu wyrobów azbestowych nie posiadał 

jakiegokolwiek planu prac rozbiórkowych. 

 

W czasie jednej z  kontroli przeprowadzonej w czerwcu 2007 r. stwierdzono, Ŝe wykonawca 
rozbiórki nie wykonał ogrodzenia terenu rozbiórki, zdemontował (zwalił) płyty warstwowe  
i pozostawił je niezabezpieczone na terenie objętym rozbiórką. Obiekt zlokalizowany jest 
bezpośrednio przy lokalnej drodze (ulicy), którą odbywa się ruch pieszy i samochodowy. 
Wykonawca prac rozbiórki pawilonu i demontaŜu wyrobów azbestowych nie posiadał decyzji 
właściwego Starosty zezwalającej na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych w tym 
azbestowych, oraz nie posiadał jakiegokolwiek planu czy projektu prac rozbiórkowych. 
W związku z powyŜszym o sposobie prowadzenia prac rozbiórkowych poinformowano 
w dniu 12.06.2007 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie, Powiatowy 
Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie i Urząd Gminy Zabierzów. W wyniku 
podjętych działań Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał decyzję wstrzymującą 
pracę rozbiórkowe oraz zobowiązał do wykonania skutecznego zabezpieczenia terenu 
rozbiórki. Wójt Gminy Zabierzów zobowiązał właściciela wytworzonych odpadów 
azbestowych do ich niezwłocznego usunięcia zgodnie z wymogami ustawowymi. 
Wytworzone odpady azbestowe zostały w dniach 20–22.06.2007 r. zapakowane  
i wywiezione na składowisko odpadów azbestowych. 
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Innym przykładem jest sposób składowania odpadów azbestowych w raŜący sposób 
naruszający przepisy. 

 

 

Fot. 2. Kontener z odpadami azbestowymi  nie oznakowano i nie zabezpieczono przed dostępem osób 

nieuprawnionych.

 
Fot. 3. Podczas jednej z kontroli stwierdzono składowanie odpadów azbestowych w otwartym kontenerze 
metalowym, nieopakowanych w szczelne opakowania z foli polietylenowej 
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Po przeprowadzonych kontrolach, wydano: 

• 24 decyzje, w tym16 decyzji ustnych wykonanych w czasie kontroli, 
• 8 wystąpień zawierających 18 wniosków o charakterze prewencyjnym 

 
Osoby odpowiedzialna za popełnione wykroczenia zostały ukarane grzywną  

 

ZAGROśENIA U OSÓB PRACUJĄCYCH  
W PLACÓWKACH OCHRONY ZDROWIA PRZY 
RĘCZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH 

 

Liczba skontrolowanych zakładów 

Liczba zakładów ogółem 20 

Liczba zakładów opiekuńczo-
leczniczych 

18 

Liczba zakładów pielęgnacyjno-
opiekuńczych 

1 

Liczba zakładów opiekuńczo – 
leczniczych i pielęgnacyjno – 
opiekuńczych 

1 

 

 

W kaŜdym ze skontrolowanych zakładów programy szkoleń pracowników, których praca 
związana jest z podnoszeniem i przenoszeniem pacjentów (m.in. pielęgniarek, salowych, 
opiekunek, pokojowych, rehabilitantek), nie uwzględniały zagroŜenia obciąŜeniem układu 
mięśniowo szkieletowego pracowników. W 8 zakładach korzystających z własnej pralni, 
programy szkoleń pracowników pralni, których praca związana jest z wykonywaniem 
ręcznych prac transportowych, nie uwzględniały zagroŜeń obciąŜeniem układu mięśniowo – 
szkieletowego pracowników. RównieŜ w 11 zakładach korzystających z własnej kuchni, 
programy szkoleń pracowników kuchni, których praca związana jest z wykonywaniem 
ręcznych prac transportowych nie uwzględniały zagroŜeń obciąŜeniem układu mięśniowo – 
szkieletowego pracowników. 

Stwierdzono w 9 zakładach (tj. w 45% skontrolowanych) zatrudnianie 239 pracowników, 
przy wykonywaniu prac związanych z podnoszeniem i przenoszeniem pacjentów (38% 
skontrolowanych) nieprzeszkolonych (w ramach szkolenia wstępnego) w zakresie 
bezpiecznych sposobów wykonywania tej pracy. 31 pracowników kuchni (tj. 41,3% 
skontrolowanych), których praca związana jest z wykonywaniem ręcznych prac 
transportowych nie przeszkolono w zakresie bezpiecznych sposobów wykonywania tej pracy. 
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W 12 zakładach (tj. w 60% skontrolowanych) w skierowaniach na badania profilaktyczne 
pracowników zatrudnionych przy pracach związanych z dźwiganiem i przenoszeniem 
cięŜarów, w tym pacjentów,  pracodawca nie zamieszcza informacji na temat wykonywania 
pracy w warunkach obciąŜających układ mięśniowo – szkieletowy. 

W 8 zakładach (40% skontrolowanych) ocena ryzyka zawodowego dla stanowisk, na 
których wykonywane są prace związane z podnoszeniem i przenoszeniem pacjentów (tj. m.in. 
pielęgniarki, salowe, opiekunki, pokojowe, rehabilitantki) nie uwzględniała zagroŜeń 
obciąŜeniem układu mięśniowo – szkieletowego. 

W 17 zakładach (85% skontrolowanych)  łóŜka w 325 salach chorych nie były dostępne 
z 3 stron, w tym z dwóch dłuŜszych. W 15 zakładach (tj. w 75 % skontrolowanych) odstępy 
między łóŜkami w 250 salach chorych nie umoŜliwiały swobodnego dostępu do pacjentów, 
a w 13 zakładach (tj. w 65 % skontrolowanych) modularne szerokości 150 sal chorych nie 
umoŜliwiały wyprowadzenia kaŜdego łóŜka bez konieczności przesuwania innych. Brak 
dostępu do łóŜek pacjentów z 3 stron, nie zapewnia personelowi swobodnego dostępu do 
pacjenta i wykonania przewidzianych czynności przy pacjencie. 

W kaŜdym ze skontrolowanych zakładów stwierdzono brak opracowanych lub 
wdroŜonych w Ŝycie norm zatrudnienia pielęgniarek. W 15 zakładach (tj. w 75 % 
skontrolowanych) wg pracodawców, na zmianach roboczych, w szczególności obejmujących 
porę nocną, zapewniona jest obsada personelu pielęgnacyjnego, odpowiednia do liczby 
chorych wymagających szczególnej opieki. W 5 zakładach (tj. w 25% skontrolowanych) 
stwierdzono, Ŝe obsada personelu pielęgnacyjnego na zmianach roboczych, w szczególności 
obejmujących porę nocną, jest niewystarczająca i nie daje moŜliwości przestrzegania przy 
ręcznych pracach transportowych norm przemieszczania pacjentów. 

W 10 zakładach (tj. w 50% skontrolowanych) nie opracowano instrukcji dotyczących 
bezpiecznego wykonywania prac związanych z podnoszeniem i przenoszeniem 
pacjentów. W 3 zakładach korzystających z własnej kuchni (tj. 27 % skontrolowanych) oraz 
w 4 zakładach korzystających z własnej pralni (tj. 50 % skontrolowanych) nie opracowano 
instrukcji dotyczących bezpiecznego wykonywania ręcznych prac transportowych. 

W 17 zakładach (tj. w 85 % skontrolowanych) 681 łóŜek pacjentów (tj. 62%) nie 
posiadało moŜliwości regulacji wysokości. 

W 9 zakładach (tj. w 45% skontrolowanych) nie stosowano urządzeń pomocniczych 
mechanicznych do pionizacji chorych, a w 5 zakładach (tj. 25 % skontrolowanych) 
liczba tych urządzeń była niewystarczająca. W 10 zakładach (tj. w 50 % skontrolowanych) 
brakowało sprzętu pomocniczego do przemieszczania pacjentów w pozycji leŜącej (np. maty 
ślizgowe). 

W 2 zakładach korzystających z własnej pralni (tj. w 25 % skontrolowanych) brak było 
na wyposaŜeniu pomocniczych urządzeń transportowych do prac transportowych 
związanych z praniem bielizny, a w 1 zakładzie korzystającym w własnej kuchni nie było 
pomocniczych urządzeń transportowych do prac transportowych związanych z dostarczaniem 
posiłków. W 2 zakładach do prac transportowych związanych ze sprzątaniem nie zapewniono 
pomocniczych urządzeń transportowych. Stwierdzono równieŜ w jednym z kontrolowanych 
zakładów nie stosowanie przez personel będących na wyposaŜeniu zakładu mechanicznych 
urządzeń do pionizacji, mat ślizgowych do przemieszczania pacjentów w pozycji leŜącej, 
podnośników do transportu pacjentów. 
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W 12 zakładach (tj. w 60 % skontrolowanych) nie poddano 157 pracowników 
wymaganym szkoleniom w zakresie bhp. W 4 zakładach pracodawcy nie odbyli szkoleń dla 
pracodawców. 

W 7 zakładach (tj. w 35% skontrolowanych) nie poddano 44 pracowników  
profilaktycznym badaniom lekarskim. 

W 9 zakładach (tj. w 45%skontrolowanych) pracodawca nie dokonał udokumentowanej 
oceny ryzyka zawodowego na 46 stanowiskach pracy, a w 6 zakładach (tj. w 30% 
skontrolowanych) pracodawcy nie poinformowali 266 pracowników o ryzyku zawodowym, 
które wiąŜe się z wykonywaną pracą. 

W 7 zakładach zatrudniających do 100 pracowników pracodawca nie zapewnił 
wykonywania zadań słuŜby bhp zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

W wyniku przeprowadzonych kontroli inspektorzy pracy wydali : 
• 128 decyzji, 
• 98 wniosków zawartych w wystąpieniach. 

 
Za wkroczenia przeciwko prawom pracowniczym 5 osób odpowiedzialnych za stan bhp 
ukarano mandatami kredytowanymi w łącznej kwocie 3 050 zł. 

  
Przeprowadzone kontrole potwierdzają, iŜ pracodawcy nie zawsze wywiązują  się  
z obowiązków dotyczących zapewnienia  bezpieczeństwa i higieny pracy przy  ręcznych 
pracach transportowych, w tym związanych z podnoszeniem i przenoszeniem pacjentów.  
Stwierdzone nieprawidłowości dotyczą między innymi : 

• niestosowania odpowiednich rozwiązań technicznych i organizacyjnych w celu 
zmniejszenia uciąŜliwości i zagroŜeń związanych z wykonywaniem tych czynności, 

• braku oceny ryzyka zawodowego występującego podczas wykonywania ręcznych prac 
transportowych, w tym związanych z podnoszeniem i przenoszeniem pacjentów,  

• nieprzeszkolenia pracowników w zakresie prawidłowych sposobów wykonywania 
ręcznych prac transportowych,  

• niewydawania pracownikom  instrukcji dotyczących bezpiecznego wykonywania prac 
ręcznych prac transportowych w tym związanych z podnoszeniem i przenoszeniem 
pacjentów.  

W kaŜdym z  kontrolowanych zakładów stwierdzono brak opracowanych lub wdroŜonych 
norm zatrudnienia pielęgniarek. Niejednokrotnie obsada personelu pielęgnacyjnego na 
zmianach roboczych, w szczególności obejmujących porę nocną, jest niewystarczająca i nie 
daje moŜliwości przestrzegania przy ręcznych pracach transportowych norm dźwigania. 

Analiza stanu przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
ręcznych pracach transportowych, w tym związanych z podnoszeniem i przenoszeniem 
pacjentów, w zakładach sektora publicznego i zakładach sektora niepublicznego wykazała:  

• 30% skontrolowanych zakładów stanowiły zakłady sektora publicznego,  
w których stwierdzono 36% wszystkich nieprawidłowości, 

• 70% skontrolowanych zakładów stanowiły zakłady sektora niepublicznego, 
w których stwierdzono 63% wszystkich nieprawidłowości. 
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W zakładach opieki zdrowotnej sektora niepublicznego stwierdzono stosowanie w szerszym 
zakresie pomocniczych urządzeń transportowych eliminujących bądź ograniczających ręczne 
dźwiganie pacjentów.  

W zakładzie sektora publicznego stwierdzono, Ŝe będące na wyposaŜeniu zakładu urządzenia 
i sprzęt (m.in. do pionizacji chorych, podnośniki do transportu chorych, sprzęt ślizgowy do 
przemieszczania pacjenta w pozycji leŜącej) nie są stosowane przez pracowników przy 
wykonywaniu prac związanych z podnoszeniem i przenoszeniem pacjentów.  

 
  
Źródła występujących problemów w kontrolowanych zakładach to: 
  

• nieznajomość przepisów  bhp dotyczących ręcznych prac transportowych, w tym 
prac związanych z podnoszeniem i przenoszeniem pacjentów  przez kierownictwo 
zakładów i pracowników,  

• brak środków finansowych na zakup pomocniczych urządzeń transportowych 
eliminujących bądź ograniczających ręczne dźwiganie, 

• niewiedza pracodawców i pracowników zagroŜeń, jakim podlega układ mięśniowo 
– szkieletowy oraz skutków długotrwałych obciąŜeń układu mięśniowo – 
szkieletowego, 

• odległy termin (tj. 31.12.2012 roku) realizacji programów dostosowania 
pomieszczeń i urządzeń zakładu opieki zdrowotnej do wymagań określonych 
rozporządzenia Ministra Zdrowia z 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, 
jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia 
i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 213, poz. 1568), 

• brak świadomości (u pracodawców i pracowników) zagroŜeń, jakim podlega układ 
mięśniowo – szkieletowy. 

• niewiedza pracodawców i pracowników w zakresie skutków długotrwałych 
obciąŜeń układu mięśniowo – szkieletowego (choroby zawodowe  
i parazawodowe), 

• nieznajomość przez pracodawców i pracowników przepisów bhp dotyczących 
ręcznych prac transportowych, w tym prac związanych z podnoszeniem 
i przenoszeniem pacjentów oraz niewiedza w zakresie moŜliwości stosowania 
sprzętu pomocniczego eliminującego lub ograniczającego ręczne prace 
transportowe. 

• niezapewnienie przez pracodawców wykonywania zadań słuŜby bhp (nie 
utworzenie słuŜby bhp poprzez: powierzenie wykonywania jej zadań 
pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy i posiadającemu wymagane 
kwalifikacje oraz szkolenie dla słuŜb bhp lub powierzenie wykonywania jej zadań 
specjaliście spoza zakładu). 

• tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpiecznej pracy.  
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PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW PRAWA PRACY  
I BHP W FIRMACH ZAJMUJ ĄCYCH SIĘ ZBIÓRK Ą 
ODPADÓW KOMUNALNYCH 

Kontrolą objęto 22 zakłady, które zatrudniają łącznie 902 pracowników, w tym 160 kobiet.  
W naraŜeniu na działanie szkodliwych czynników biologicznych pracuje 437 osób, w tym 
4 kobiety.    
Spośród 22 skontrolowanych zakładów : 

• 13 to zakłady stanowiące własność krajowych osób fizycznych oraz pozostałą 
własność krajową prywatną,  

• 7 to zakłady stanowiące własność komunalną, 
• 1 to zakład stanowiący własność mieszaną sektora prywatnego zagranicznego  
• 1 to zakład stanowiący własność zagraniczną. 

 

Wszystkie skontrolowane zakłady posiadają stosowne decyzje - zezwolenia wydane przez 
właściwe organy samorządu terytorialnego na prowadzenie działalności w zakresie 
gospodarowania odpadami tj. zbierania i transportu odpadów oraz odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości Wśród wymienionych zakładów, 5 sortuje 
odebrane odpady na terenie własnych „przeładowni”, a 6 prowadzi dodatkową działalność 
gospodarczą polegającą na : 

• odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków,  
• opróŜnianiu zbiorników bezodpływowych i transporcie nieczystości ciekłych, 
• zagospodarowaniu i utrzymywaniu terenów zielonych,  
• usługach ogólnobudowlanych, nadzorowaniu cmentarzy komunalnych oraz sprzedaŜy 

     detalicznej paliw.  

Wszystkie skontrolowane podmioty gospodarcze dysponują własnymi pojazdami 
specjalistycznymi do prowadzenia działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów 
komunalnych: „śmieciarkami”, „hakowcami”, „bramowcami”, „nosoroŜcami” bądź innymi 
maszynami przystosowanymi do transportu odpadów (ciągniki, multikary, małe auta 
dostawcze). RóŜnorodność uŜytkowanego sprzętu podyktowana jest specyfiką miejsca 
prowadzonej działalności tj. trudno dostępne tereny górskie bądź zwarta zabudowa centrów 
większych miast. 

Skontrolowane firmy, w ramach prowadzonej działalności wywoŜą odebrane odpady 
komunalne na składowiska odpadów, głównie w: Baryczy, Ujkowie Starym, Sułkowicach, 
Myślenicach oraz Tarnowie  i Nowym Sączu. 

Podmioty te, poza wywozem odpadów gromadzonych w  pojemnikach i kontenerach, 
odbierają równieŜ od mieszkańców gmin odpady zbierane selektywnie w systemie 
workowym oraz inne odpady zmieszane (np. odpady pochodzenia pobudowlanego).  
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Liczba zakładów, w których stwierdzono 
nieprawidłowości

Rodzaj
nieprawidłowości 

niezapewnienie profilaktycznych posiłków i napojów 

nieuwzględnianie w ocenie ryzyka zawodowego zagroŜeń zw.z obciąŜeniem ukł. mięśniowo-szkieletowego

brak skutecznej klimatyzacji w pojazdach 

niezapewnienie środków do odkaŜania skóry lub błon śluzowych

nieuwzględnianie w szkoleniach bhp zagroŜeń zw.z obciąŜeniem ukł. mięśniowo-szkieletowego

nieuwzględnianie w szkoleniach bhp zagroŜeń zw.z szkodliwymi czynnikami biologicznymi 

brak opracowania wykazu prac szczególnie niebezpiecznych

brak w ocenie ryzyka zawodowego zagroŜeń szkodliwymi czynnikami biologicznymi 

brak właściwych i dostatecznie wyposaŜonych pomieszczeń higieniczno-sanitarnych 

brak bezpiecznych warunków odkaŜania, czyszczenia odzieŜy 

niezapewnienie dostępnych szczepień ochronnych 

brak w instrukcjach zasad postępowania z materiałem skaŜonym szkodliwymi czynnikami biol.

nieuwzględnianie w instrukcjach czynności remontowych zw.z ryzykiem wystąpienia skaŜeń biologicznych 

brak w instrukcjach procedur postępowania w razie awarii lub wypadku zw.z uwolnieniem szkodliwego czynnika
biologicznego 
nieuwzględnianie w instrukcjach pierwszej pomocy zagroŜeń szkodliwymi czynnikami biologicznymi
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Z powyŜszego wykresu wynika, Ŝe powszechnym rodzajem stwierdzonych nieprawidłowości 
było nieprzestrzeganie przez pracodawców wymogów formalno-prawnych w zakresie 
zagroŜeń szkodliwymi czynnikami biologicznymi. Nieświadomość istnienia tych zagroŜeń 
znalazła odzwierciedlenie m.in. w znikomym zainteresowaniu pracodawców wykonaniem 
badań na ich obecność w środowisku pracy.  

W dziewięciu spośród 22 skontrolowanych zakładów nie uwzględniono naraŜenia 
zatrudnionych osób na działanie szkodliwych czynników biologicznych: ani w skierowaniach 
powyŜszych pracowników na profilaktyczne badania lekarskie, ani w programach szkoleń 
bhp. 

W 13 zakładach pracodawcy nie zaproponowali osobom zatrudnionym szczepień ochronnych 
(łącznie dla 235 z 380 skontrolowanych pracowników), tłumacząc, Ŝe nie wiedzieli  
o obowiązku zapewnienia takich szczepień, bądź nie znaleźli odpowiedniego przepisu 
prawnego. 

RaŜący przykład naruszenia obowiązujących przepisów prawa pracy dotyczących warunków 
bhp stwierdzono w firmie „Guliwer” Sławomir Tomal. Pracodawca nie zapewnił w sortowni 
odpadów, w szczególności : 
 

• odpowiednich obiektów budowlanych spełniających wymagania przepisów, 
odpowiedniego oświetlenia oraz właściwego stanu technicznego instalacji 
elektrycznej, 

• odpowiednich dla tego rodzaju działalności (praca szczególnie brudząca) pomieszczeń 
higieniczno-sanitarnych, 

• odpowiedniej ilości wody zdatnej do picia i dla celów higieniczno-sanitarnych, 
gospodarczych i przeciwpoŜarowych, 

• bezpiecznych warunków pracy dla osób obsługujących przesiewacze do odpadów,  
nieposiadających Ŝadnej dokumentacji technicznej, 

• odpowiednich urządzeń technicznych zapobiegających zanieczyszczeniu lub skaŜeniu 
powietrza, gruntu oraz wód.   

 
W związku ze stwierdzonymi naruszeniami, w trakcie trwania kontroli wydanych zostało 8 
pisemnych decyzji dotyczących wstrzymania prac i eksploatacji znajdujących się na terenie 
firmy urządzeń oraz wyłączenia z eksploatacji i odpowiedniego zabezpieczenia miejsc 
niebezpiecznych. PowyŜsze uchybienia oraz brak moŜliwości ich szybkiego usunięcia były 
powodem złoŜenia wniosku przez prowadzącego kontrolę inspektora pracy do Okręgowego 
Inspektora Pracy w Krakowie o nakazanie zaprzestania prowadzenia działalności w zakresie 
obejmującym wykonywanie prac związanych z sortowaniem i przeładunkiem odpadów oraz 
wykonywaniem napraw uŜytkowanych urządzeń mechanicznych. Okręgowy Inspektor Pracy 
wydał taką decyzję w dniu 07. 09. 2007 r. Od tego nakazu pracodawca odwołał się do 
Głównego Inspektora Pracy. Decyzją. znak Gpp-449-5102-116/07, po rozpatrzeniu odwołania 
„Guliwer” – Sławomir Tomal od nakazu Okręgowego Inspektora Pracy, Główny Inspektor 
Pracy w Warszawie postanowił uchylić zaskarŜony nakaz w części dotyczącej terminu jego 
wykonania i ustalić termin wykonania nakazu do dnia 31 grudnia 2007 r., natomiast 
w pozostałej części utrzymać w mocy zaskarŜony nakaz. Od decyzji Głównego Inspektora 
Pracy strona wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. 
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Do końca 2007 r. zrealizowano około 90% decyzji nakazowych i wniosków wystąpień 
poprawiając radykalnie stan bezpieczeństwa i higieny pracy w kontrolowanych 
zakładach pracy.  

 

 
 
 
 

 

 
Fot. 1. .Pomieszczenie jadalni zorganizowane w szatni 
pracowników naraŜonych na kontakt ze szkodliwymi 
czynnikami biologicznymi  

  

Fot.2. Zniszczone siedziska i tapicerka auta specjalistycznego  

   

 

 

 

 
 
Fot. 3. Ogólny widok placu sortowni (z koparką utopioną w 
śmieciach) 

  
Fot. 4. Pracownik firmy w odzieŜy własnej 
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PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW BEZPIECZE ŃSTWA 
I HIGIENY PRACY W GOSPODARSTWACH 
ROLNYCH 
W 2007 r. inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie przeprowadzili 25  
kontroli w gospodarstwach rolnych dokonując oceny warunków pracy i prawnej ochrony 
pracy pracowników . 

Skontrolowane gospodarstwa zatrudniały:  

• do  20 osób - 21 zakładów 

•  20 - 100 osób - 4   zakłady  

Zatrudnienie w kontrolowanych zakładach wynosiło 262 osoby, w tym 33 kobiety oraz 2 
młodocianych. Były to osoby zatrudnione na stałe umowy o pracę .W okresie nawału prac 
polowych dodatkowo zatrudnienie wzrasta o pracowników sezonowych. W spółdzielniach 
produkcyjnych dodatkowo pracę wykonują ich członkowie – 21 osób. 

Dominującym rodzajem produkcji w kontrolowanych zakładach jest uprawa zbóŜ i rzepaku 
na 5780 ha . 

W czasie kontroli sprawdzono stan pomieszczeń pracy maszyn i urządzeń technicznych oraz 
przygotowanie pracowników do wykonywania prac. 

Skontrolowano równieŜ prace polowe w 7 zakładach zatrudniających 87 osób, prace Ŝniwne 
w 4 zakładach zatrudniających 32 osoby, bhp przy hodowli zwierząt w 9 zakładach 
zatrudniających 118 osób. 

NajpowaŜniejsze nieprawidłowości dotyczyły : 

• oceny ryzyka zawodowego - w 10 skontrolowanych zakładach nie dokonano oceny 
ryzyka zawodowego oraz nie poinformowano pracowników o ryzyku zawodowym – 
dotyczyło to 36 pracowników, co stanowi 89% załogi tych zakładów, 

• stanu technicznego maszyn i urządzeń - na 39 skontrolowanych 7 z nich nie 
spełniało warunków bezpiecznego uŜytkowania (brak osłon części ruchomych, 
oświetlenia itp.), 

• stosowania środków ochrony roślin  - w kaŜdym z czterech skontrolowanych 
magazynach środków ochrony roślin stwierdzono nieprawidłowości  (brak 
zabezpieczenia przed dostępem osób nieupowaŜnionych, przechowywania 
przeterminowanych środków, brak instrukcji magazynowania), 

• stanu technicznego warsztatów naprawczych i pomieszczeń inwentarskich - na 30 
obiektów nieprawidłowości stwierdzono w 10 z nich (niesprawne oświetlenie 
elektryczne, uszkodzone posadzki, okna i drzwi, brak osłon na ruchome części 
maszyn). 

Stwierdzone nieprawidłowości występowały w róŜnym nasileniu we wszystkich 
kontrolowanych zakładach . 
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Istotne czynniki wpływające na stan bezpieczeństwa przy pracach polowych, Ŝniwnych, 
załadowczych, transportowych , obsłudze zwierząt hodowlanych  w 2007 roku wynikały z : 

• starzenia się parku maszynowego przy równocześnie coraz gorszej kondycji 
finansowej większości zakładów, 

• tolerowania występujących zagroŜeń powstających w wyniku pośpiechu  
i ryzykanctwa,  

• małej świadomości zagroŜeń  występujących  podczas poszczególnych prac, 

• braku wyspecjalizowanych firm zajmujących się techniczną obsługą  maszyn rolniczych, 

• oszczędzania na remontach, wykonywanie ich przez tzw. złote rączki będące  
w kaŜdym z kontrolowanych zakładów, 

• oszczędzaniu na szkoleniach BHP  i badaniach lekarskich, 

• prowadzeniu działalności w obiektach budowlanych, co do których prowadzone 
są działania reprywatyzacyjne. 

Pozytywnym objawem jest natomiast rozszerzanie działalności przez firmy rolnicze o na 
przykład produkcję tłuszczu, przetwórstwo mięsa, usługi wulkanizacyjne, pozyskiwanie 
Ŝwiru, przechowywanie koni i ujeŜdŜalnia koni.   

W wyniku kontroli inspektorzy zastosowali następujące środki prawne: 

• decyzje nakazowe na piśmie –  95 (zrealizowano  76) 

• decyzje nakazowe ustne - 168 (zrealizowano – wszystkie w trakcie kontroli) 

• wystąpienia   -    6 

• wnioski w wystąpieniach -  32 

Za naruszenia przepisów BHP oraz kodeksu pracy 2 pracodawców ukarano mandatami 
karnymi kredytowanymi na  kwotę 1500 zł. 

Równolegle z przeprowadzonymi kontrolami przeprowadzono równieŜ następujące działania 
prewencyjne: 

• wizytacje gospodarstw rolników indywidualnych – 76 , 

• prowadzenie szkoleń dla  uczniów zespołu szkół rolniczych w TrzyciąŜu, 

• prelekcje dla uczniów ostatnich klas wiejskich szkół podstawowych i gimnazjum – 
przeprowadzono w 5 szkołach  dla 389 uczniów , 

• organizowanie konkursów plastycznych dla uczniów szkół podstawowych, w których 
wzięło udział  227 uczniów, 

• szkolenia dla rolników indywidualnych, 

• współpraca z mediami. 

Tematyka szkoleń oraz prelekcji obejmowała charakterystyczne zagroŜenia dla zdrowia  
i Ŝycia w rolnictwie. Omawiano ponadto przyczyny wypadków przy pracy  oraz sposoby  ich 
zapobiegania. Prelekcje ilustrowane były dobranymi odpowiednio do wieku słuchaczy 
filmami. Przekazywano takŜe broszury informacyjne propagujące bezpieczne metody pracy  
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w zakładach rolniczych oraz gospodarstwach rolników indywidualnych  i przy wykonywaniu 
prac polowych. 

Podejmowane  działania zmierzające do poprawy warunków pracy rolników indywidualnych, 
są  kontynuacją działań rozpoczętych w latach ubiegłych. Wieloletnia współpraca pozwoliła 
wypracować metody  działania na rzecz ochrony pracy w rolnictwie. Wymierne efekty tych 
działań podejmowanych szczególnie wśród dzieci wiejskich i młodzieŜy obserwować będzie 
moŜna dopiero wówczas, gdy one samodzielnie będą prowadzić gospodarstwo lub pracować 
w zakładzie związanym z produkcją rolniczą. 

 

OCHRONA PRACY  PRZY OBSŁUDZE TRANSPORTU 
LINOWEGO  
 

W 2007 r. inspektorzy pracy Okręgu krakowskiego przeprowadzili kontrole w zakresie 
ochrony pracy przy obsłudze transportu linowego. Przeprowadzono ogółem 18 kontroli u 10 
pracodawców. U jednego z pracodawców przeprowadzono 5 kontroli jednostek lokalnych: 
(Kolei Linowej na Kasprowy Wierch w Zakopanem, Kolei Linowo-Terenowej na Gubałówkę 
w Zakopanem, Kolei Linowo Terenowej na Górę Parkową w Krynicy, Kolei Linowej na 
Butorowy Wierch w Zakopanem, Zespołu Kolei Linowych na Palenicę w Szczawnicy). 
Ponadto przeprowadzono 4 kontrole sprawdzające wcześniej wydane decyzje i wnioski. 

Przeprowadzono kontrole 40 urządzeń transportu linowego, w tym: 14 kontroli kolei 
linowych (w tym 1 kolej gondolową, 1 kolej wagonikową, 2 koleje linowo terenowe oraz 10 
kolei krzesełkowych) oraz 26 kontroli wyciągów (24 wyciągi narciarskie oraz 2 wyciągi 
wózkowe przy zjeŜdŜalniach grawitacyjnych). 

Spośród 14 skontrolowanych podmiotów u wszystkich stwierdzono nieprawidłowości  
w zakresie prawa pracy i stanu bhp. 

 

W dziedzinie bhp w czasie kontroli stosunkowo mało nieprawidłowości stwierdzono w tych 
zakresach, gdzie stały nadzór nad zagadnieniami sprawują organy nadzoru nad warunkami 
pracy, lub inne jednostki do tego celu powołane. Przykładem moŜe tu być cały obszar 
utrzymania i eksploatacji urządzeń transportu linowego, a więc kolei linowych, kolei linowo 
terenowych czy teŜ wyciągów narciarskich, gdzie odbiorami okresowymi tych urządzeń oraz 
nadzorem nad ich eksploatacją zajmuje się Transportowy Dozór Techniczny. 

Nieprawidłowości wykazują  kontrole przeprowadzone np. w obiektach i pomieszczeniach 
towarzyszących, gdzie wymienione słuŜby nie sprawują nadzoru. Najczęściej polegają one na 
zaniedbaniach pracowników i osób nadzoru, do nich naleŜy zaliczyć na przykład: braki osłon 
przy maszynach, zuŜyte tarcze szlifierskie, nieprawidłowe narzędzia pracy, itp. 

Kontrole w pomieszczeniach i urządzeniach higieniczno-sanitarnych wykazały, Ŝe część  
z nich nie spełnia wymagań w zakresie ich usytuowania, wielkości czy wyposaŜenia.  

Nieprawidłowości wykazały kontrole w przygotowaniu pracowników lub osób obsługi  
w zakresie posiadania uprawnień elektroenergetycznych do eksploatacji i dozoru sieci 
elektroenergetycznych.  
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Ponadto stwierdzono brak sporządzonych na piśmie ocen ryzyka zawodowego i zapoznania  
z nimi pracowników.  

Przy urządzeniach elektroenergetycznych stwierdzono brak badań zastosowanej ochrony 
przeciwporaŜeniowej (nie dotyczy to kolei i wyciągów, gdzie badania elektryczne są 
wymagane przez TDT do odbioru urządzenia). Ponadto stwierdzono niezabezpieczone 
rozdzielnie, brak opisów, itp. 

Z zakresu przestrzegania prawa pracy szczególnie duŜe nieprawidłowości stwierdzono  
w zakresie czasu pracy oraz wypłaty pracownikom wynagrodzeń za wykonywaną pracę.   
W wyniku interwencji inspektora pracy jeden z pracodawców wypłacił 38 pracownikom 
przysługujące im dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych oraz w niedzielę i święta,  
w łącznej kwocie 77 224 zł. 

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami inspektorzy pracy wydali ogółem 122 
decyzje, w tym 83 decyzje pisemne oraz 39 decyzji ustnych dotyczących zagadnień bhp.  
Do pracodawców skierowano ponadto 15 wystąpień z 87 wnioskami. Po zakończonych 
czynnościach kontrolnych inspektorzy pracy  nałoŜyli  9 mandatów na kwotę  –  10 700 zł.    

 

ZATRUDNIANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  
 

W okresie sprawozdawczym na terenie działania Okręgowego Inspektoratu Pracy  
w Krakowie prowadziło działalność 165 zakładów posiadających status zakładu pracy 
chronionej. 

W ciągu roku 2007 na terenie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie 5 zakładów 
utraciło status zakładu pracy chronionej. 

Przyczyną utraty statusu zakładu pracy chronionej był brak zachowanego wskaźnika 
zatrudnienia osób niepełnosprawnych, bądź teŜ pracodawcy sami zrezygnowali z posiadanego 
statusu. 

W okresie sprawozdawczym skontrolowano 58 zakładów pracy chronionej.  

Do OIP w  Krakowie  nie  wpłynęły  w  2007 r.  nowe  wnioski o wydanie decyzji  
o spełnieniu przez zakład warunków uprawniających do nadania mu statusu zakładu 
pracy chronionej,  w związku  z powyŜszym    nie wydawano  w  powyŜszej  sprawie   
decyzji. 
Wpłynęło natomiast 152 wniosków o wydanie opinii dotyczącej przystosowanych 
stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych w zakładach nieposiadających statusu 
zakładu pracy chronionej i nieubiegających się o nadanie statusu w tym: 

• na podstawie art. 26 ust. 6 ustawy o rehabilitacji  - 9, 

• na podstawie art. 4 ust.5 ustawy o rehabilitacji - 143. 

 

W wyniku powyŜszych wniosków skontrolowano: 
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• 9 stanowisk dla 9 osób niepełnosprawnych (na podstawie art. 26 ust. 6 ustawy 
o rehabilitacji) 

• 281 stanowisk dla 301 osób niepełnosprawnych (na podstawie art. 4 ust. 5 
ustawy o rehabilitacji). 

Na podstawie powyŜszych kontroli wydano ogółem: 

• 9 opinii  - wszystkie pozytywne (na podstawie art. 26 ust. 6 ustawy 
o rehabilitacji),  

• 259 opinii, w tym negatywnych 12 (na podstawie art. 4 ust. 5 ustawy 
o rehabilitacji). 

Negatywne opinie dotyczyły między innymi stanowisk zorganizowanych dla 2 osób 
niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, 
zatrudnionych przez firmę w Wieliczce. Pomieszczenie, w którym zorganizowano stanowiska 
nie spełniało wymagań  pod względem  zapewnienia  powierzchni i kubatury  
(w pomieszczeniu o powierzchni 12 m2 i wysokości  2,5m  zlokalizowano trzy  stanowiska   
pracy).  

Pracodawcy skierowali do Okręgowego Inspektoratu Pracy 29 wniosków o wydanie decyzji 
o spełnieniu przez nowo utworzony oddział  warunków uprawniających do posiadania 
statusu zakładu pracy chronionej. Na podstawie przeprowadzonych kontroli wydano 28 
decyzji w tym 2 decyzje negatywne.  

W 2007 r. do OIP w Krakowie wpłynął 1 wniosek o wydanie opinii dotyczącej tworzonych 
stanowisk pracy chronionej w zakładach posiadających status zakładu pracy chronionej. 
Skontrolowano 5 stanowisk pracy, na których zatrudniano 5 osób. Zakład uzyskał pozytywną 
opinię w przypadku wszystkich stanowisk. 

W 2007 r. wydano takŜe 1 pozytywną opinię dotyczącą „rozszerzenia” statusu zakładu 
aktywności zawodowej. W minionym okresie sprawozdawczym inspektorzy pracy 
przeprowadzili  kontrole w  2  zakładach   aktywności  zawodowej. 

 

W kontrolowanych zakładach stwierdzono szereg nieprawidłowości w zakresie przestrzegania 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Nie były to jednak raŜące nieprawidłowości dające 
podstawę do kierowania powiadomień do Wojewody o niespełnieniu warunków, o których 
mowa w art. 28, ust.1, pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Podkreślić przy tym naleŜy,  
Ŝe większość z nich wyeliminowała podstawowe nieprawidłowości w momencie uzyskiwania 
statusu zakładu pracy chronionej. 
Występują jednak przypadki, Ŝe w wyniku zmian organizacyjnych  następuje zmiana funkcji 
uŜytkowych pomieszczeń bądź przeniesienie pomieszczeń higieniczno sanitarnych w inne 
miejsce, co w efekcie wpływa na pogorszenie warunków higieniczno sanitarnych 
pracowników.  Podobnie  przyczyną  pogorszenia   warunków  pracy na  stanowiskach  pracy   
jest   zatrudnienie  dodatkowych  osób  przy  niezmienionej   bazie   uŜytkowanych    
obiektów. 
W wyniku przeprowadzonych kontroli i stwierdzonych nieprawidłowości inspektorzy pracy 
skierowali 53 wnioski w wystąpieniach i wydali ogółem 434 decyzji, w tym 2 płacowe na 
kwotę  23 355,36zł.  Za stwierdzone wykroczenia nałoŜono równieŜ 22 mandaty na łączną 
kwotę 23 000 zł.      
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W  porównaniu  z  rokiem  2006    ponad   dwukrotnie   wzrosła  w  roku  2007 kwota  
grzywien  nałoŜona  w  postaci  mandatów  (z  9900zł  do   23 000zł) , liczba  mandatów   
wzrosła  z  14   do  22,    dwukrotnie  wzrosła  liczba  decyzji  wstrzymujących  prace  (z  4  
do  9). 
 
Realizacja decyzji w wydanych nakazach pozwoliła na wyeliminowanie szeregu 
nieprawidłowości i poprawę stanu technicznego budynków, likwidację barier 
architektonicznych, doprowadzenia do właściwego stanu technicznego eksploatowanych 
instalacji elektroenergetycznych, zapewnienia odpowiednich i dostosowanych do potrzeb 
osób niepełnosprawnych pomieszczeń higieniczno sanitarnych. 
Zrealizowanie nakazów płacowych oraz wniosków w wystąpieniach zobowiązujących do 
prawidłowego uregulowania stwierdzonych nieprawidłowości zgodnie z przepisami prawa 
pracy, wpłynęło na poprawę praworządności w stosunkach pracy. Na koniec 2007 r. realizacja 
decyzji i wniosków wynosiła około 87%. 
 

 

PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW DOTYCZ ĄCYCH 
WYNAGRODZE Ń I INNYCH ŚWIADCZE Ń ZE 
STOSUNKU PRACY 
Problem wypłaty wynagrodzeń (jako jedno z podstawowych obowiązków pracodawcy wobec 
pracownika) badano najczęściej ze względu na docierające do PIP ze wszystkich stron (prasa, 
radio, telewizja czy składane skargi pracowników) informacje o występujących 
nieprawidłowościach w tym zakresie. Inspektorzy pracy zajmowali się tym problemem w 948 
kontrolach. W wyniku tych działań wydano 147 decyzji  
 i skierowano 1618 wniosków wystąpieniach dotyczących ok. 61 088 pracowników. Do 
końca 2007 r. pracodawcy realizując środki pokontrolne inspektorów pracy wypłacili 
naleŜne świadczenia na łączną kwotę ok. 2 608 055  zł.  

W przypadku 70 kontroli problem wynagrodzeń zbadano wg jednolitych ustaleń, 
z wykorzystaniem listy kontrolnej. Skierowane przez inspektorów pracy pokontrolne środki 
prawne dotyczyły 1319 pracowników. Z ustaleń kontroli wynika, Ŝe 44 pracodawców 
naruszyło przepisy o wynagrodzeniach i o innych świadczeniach wynikających ze stosunku 
pracy, a u 26 pracodawców nie stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie. 
Największa liczba stwierdzonych nieprawidłowości dotyczyła wypłaty wynagrodzeń, wypłaty 
odprawy pienięŜnej z tytułu rozwiązania umowy o pracę z przyczyn niedotyczących 
pracownika, wypłaty ekwiwalentu pienięŜnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy  
i innych.  

Inspektorzy pracy stwierdzili równieŜ nieterminową wypłatę wynagrodzenia w stosunku do 
160 osób na kwotę 241 881 zł. 

Szczegółowy opis stwierdzonych podczas przeprowadzonych przez inspektorów pracy 
kontroli oraz kwoty, których dotyczyły obrazuje poniŜszy wykres.    
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Rodzaje nieprawidłowo ści

Wynagrodzenie za pracę

Odprawy pienięŜne z tytułu rozwiązania umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika

Ekwiwalent pienięŜny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy

Bezpodstawne potrącenie

Wynagrodzenie za skrócony okres wypowiedzenia

Nieterminowa wypłata wynagrodzeń

Niewypłacenie lub obniŜenie odprawy emerytalnej

Niewypłacenie lub obniŜenie innych składników wynagrodzenia

Niewypłacenie lub obniŜenie wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy za który pracownik zachowuje
prawo do wynagrodzenia
ZaniŜenie wynagrodzenia za godziny nadliczbowe

Inne

 

 

Z analizy ustaleń kontrolnych wynika, Ŝe głównymi przyczynami niewypłacania 
pracownikom naleŜnych świadczeń ze stosunku pracy były : 

• brak środków finansowych, 

• niewiedza (brak znajomości przepisów prawa), 

• nieprawidłowa metoda obliczania świadczeń, 

•  pomyłki w obliczeniach. 

Tylko w niewielkim stopniu przyczynami stwierdzonych nieprawidłowości była odmowa 
wypłaty świadczeń przez pracodawców. 

 

W wyniku kontroli 70 pracodawców, zastosowano niŜej wymienione środki prawne: 
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• do 3 pracodawców skierowano 6 decyzji płacowych na kwotę 210 840,60 zł, 
dotyczących 55 pracowników, 

• 43 pracodawców skierowano 109 wniosków wystąpień, dotyczących 1 551 osób na 
kwotę 1 112 509 zł, 

• skierowano do sądu 3 wnioski o ukaranie za popełnienie 3 wykroczeń, 

• ukarano mandatami 17 osób, na kwotę 16 050 zł,  za popełnienie 25 wykroczeń, 

• zastosowano 4 środki oddziaływania wychowawczego, za popełnienie 5 wykroczeń. 

 

Od około dwóch lat da się zauwaŜyć na rynku pracy oŜywienie spowodowane przede 
wszystkim wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Otwarcie granic i moŜliwość emigracji 
zarobkowej pracowników spowodowało, Ŝe zwolniło się wiele miejsc pracy w kraju. Dotyczy 
to przede wszystkim takich branŜ jak: budownictwo, gastronomia, handel, transport, usługi 
i inne prace niewymagające wysokich kwalifikacji. Na miejsce osób, które wyemigrowały 
zatrudnienie znalazły osoby do tej pory bezrobotne. Pracodawcy zostali zmuszeni przez 
sytuację gospodarczą do „dbania” o swoich pracowników, a co za tym idzie do respektowania 
praw pracowniczych. Równocześnie rynek sam wyeliminował wielu nieuczciwych 
pracodawców. Wraz z oŜywieniem gospodarczym wzrosła stopa Ŝyciowa wielu Polaków, 
tanie kredyty i wejście Polski do Unii Europejskiej spowodowały boom na rynku 
nieruchomości, budownictwo mieszkaniowe stało się lokomotywą rozwoju gospodarczego 
kraju. Z budownictwem związana jest sfera usług, transportu, produkcji przemysłowej i inne. 
Gospodarka to system naczyń połączonych, dobra koniunktura dla pracodawców 
spowodowała poprawienie sytuacji pracowników. Tak więc, skala nieprawidłowości  
w omawianym zakresie w sposób zauwaŜalny zmniejszyła się. Kolejną przyczyną 
zmniejszenia się liczby pracodawców, w których występują nieprawidłowości jest fakt,  
Ŝe w latach ubiegłych największe problemy finansowe miały zakłady wywodzące swój 
rodowód jeszcze z czasów PRL. W zakładach tych często znaczącą pozycją w kosztach pracy 
były wszelakiego rodzaju dodatki finansowe dla pracowników i ogólnie rozumiana 
działalność socjalna. Niezdolność do transformacji zgodnie z duchem czasu spowodowała,  
Ŝe zakłady te przestały być konkurencyjne w stosunku do przedsiębiorstw prywatnych  
i stopniowo popadały w coraz większy kryzys finansowy. Do chwili obecnej większość z nich 
upadła lub została zlikwidowana, część jeszcze funkcjonuje mając nadzieję na poprawę 
koniunktury.  
Eliminowanie naruszeń przepisów o wynagrodzeniach z innych przyczyn, niŜ brak środków 
finansowych, uzaleŜnione jest od wielu czynników, a szczególnie od świadomości prawnej 
pracodawców i słuŜb księgowo-kadrowych, stabilności i jakości przepisów prawa, w tym 
aktów prawa zakładowego. Z dotychczasowych doświadczeń wynika, Ŝe szczególnie „mali” 
pracodawcy nie posiadają wymaganej znajomości przepisów z powodu braku kwalifikacji, 
a takŜe w wyniku stale zmieniających się przepisów prawa pracy. Akty wykonawcze, 
wydawane do Kodeksu pracy, często zawierają luki lub niejasności, co powoduje róŜną 
interpretację tego samego stanu prawnego i  rodzi pomyłki i nieprawidłowości w naliczaniu 
świadczeń pracowniczych. Dotyczy to, szczególnie róŜnego rodzaju dodatków 
i ekwiwalentów.  
Opisane powyŜej pozytywne tendencje w gospodarce w połączeniu z kilkuletnią wzmoŜona 
akcja kontroli prawidłowości wypłat wynagrodzeń szczególnie w handlu, ochronie zdrowia, 
szkolnictwie i innych zakładach róŜnych branŜ spowodowały znaczną poprawę przestrzegania 
przepisów w tym zakresie znacząco widoczna w 2007 r.  
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PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW O CZASIE PRACY  

 

Celem przeprowadzonych kontroli była ocena przestrzegania przepisów o czasie pracy 
pracowników zatrudnionych u pracodawców zróŜnicowanych pod względem zatrudnienia jak 
równieŜ, rodzaju prowadzonej działalności. Przeprowadzono 31 kontroli u 31 pracodawców, 
zatrudniaj ących łącznie 7035 pracowników, w tym 2745 kobiet, 4 młodocianych. 
U 8 pracodawców zatrudnieni byli pracownicy niepełnosprawni. 

Kontrolowano pracodawców róŜnych pod względem liczby zatrudnionych pracowników, 
5 zatrudniających do 20 pracowników, 5 zatrudniających do 100 pracowników oraz 
21 pracodawców zatrudniających od 100-900 pracowników. Wśród kontrolowanych 
pracodawców 12 to zakłady produkcyjne, wytwarzające między innymi: artykuły 
kosmetyczne, z tworzyw sztucznych dla budownictwa, artykuły ceramiczne, wyroby 
ogniotrwałe, papier, konstrukcje metalowe, akcesoria samochodowe, Ŝywność, odzieŜ, 
wyroby z drewna. Kontrolowano 8 pracodawców świadczących róŜnorodne usługi np. 
uzdatniania i rozprowadzania wody, w zakresie telekomunikacji, gospodarowania odpadami, 
usługi budowlane, turystyczne. Pozostałe kontrole przeprowadzono w jednostkach 
handlowych. 

U wszystkich kontrolowanych pracodawców stwierdzono nieprawidłowości związane 
z przestrzeganiem przepisów o czasie pracy. 

Realizując kontrole czasu pracy inspektorzy pracy skierowali do pracodawców 30 wystąpień 
zawierających łącznie 122 wnioski, obejmując nimi 6504 pracowników. 

Ukarano mandatem kredytowanym 16 pracodawców (24 wykroczenia) na łączną kwotę 14 
900 zł,  skierowano oraz skierowano wniosek o ukaranie pracodawcy do Sądu Grodzkiego, 
zastosowano 2 środki wychowawcze. Zawiadomiono Prokuratora Rejonowego o podejrzeniu 
popełnienia przestępstwa. 
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Na 122 skierowane do pracodawców wnioski zrealizowano lub powiadomiono o przyjęciu do 
realizacji 95 wniosków, co stanowi 77,87 % ogółu wniosków. 

Wnioski dotyczące stosowania przepisów o czasie pracy mają charakter postulatywny, 
najczęściej do wykonania w przyszłości np. „przestrzeganie rocznego limitu godzin 
nadliczbowych”, dlatego o ich pełnej realizacji moŜna dopiero mówić po upływie dłuŜszych 
jednostek czasowych : kwartału, roku. 

Niewątpliwym efektem przeprowadzonych kontroli jest realizacja działań o charakterze 
profilaktycznym, edukacyjnym w tych przypadkach gdy źródłem naruszeń prawa była 
nieznajomość obowiązujących przepisów. 

W małych firmach działających w oparciu o wpis do ewidencji działalności podmiotów 
gospodarczych, pracodawcy szukając oszczędności sami, bądź ich krewni, prowadzą sprawy 
kadrowe. Nieznajomość obowiązujących przepisów jest główną przyczyną ich naruszania.  

W większych zakładach pracy, niejednokrotnie jedna osoba prowadzi sprawy kadrowe, 
płacowe, księgowość. Nadmierne obciąŜenie pracą często prowadzi do pomyłek, a takŜe 
uniemoŜliwia bieŜącą kontrolę wyŜszego i średniego dozoru sprawującego bezpośredni 
nadzór nad pracownikami. Osoby te jako odpowiedzialne za wykonanie zadań produkcyjnych 
lub handlowych, traktują je jako priorytetowe, natomiast kwestie czasu pracy pracowników 
spychają na plan dalszy. 

Problemem w stosowaniu przepisów o czasie pracy jest równieŜ ich niejednoznaczność, 
powodująca moŜliwość odmiennej interpretacji. 

Często występującym problemem jest organizacja czasu pracowników w całkowitym 
oderwaniu od postanowień zawartych w wewnątrzzakładowych źródeł prawa. Pracodawcy w 
regulaminach pracy powielają przepisy Kodeksu pracy, nie określając systemów czasu pracy 
w odniesieniu do konkretnych grup pracowniczych. Manipulują okresami rozliczeniowymi 
zmieniając czas ich trwania w trakcie biegnącego okresu rozliczeniowego w zaleŜności od 
własnych potrzeb. Nie bilansują czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, 
lekcewaŜąc obowiązki w tym zakresie. W dalszym ciągu duŜa grupa pracodawców nie 
ewidencjonuje czasu pracy lub robi to w sposób uniemoŜliwiający przeprowadzenie kontroli. 
Mimo, podejmowania niekonwencjonalnych sposobów prowadzenia kontroli, w niektórych 
przypadkach nie jest moŜliwe dokonanie jakichkolwiek ustaleń. Pracownicy w obawie  
o utratę pracy nie chcą współpracować z inspektorem.  

WydłuŜanie czasu pracy i związane z tym nieprawidłowości, najczęściej wynikają 
z niedostatecznego zatrudnienia pracowników. Pracownicy mimo, Ŝe nadmiernie obciąŜeni są 
pracą, nie protestują gdyŜ przy bardzo niskich zarobkach, praca w godzinach nadliczbowych 
jest dla nich korzystna finansowo. 

Niepokojącym jest fakt, Ŝe do wielu naruszeń prawa pracy o czasie pracy doszło w duŜych 
zakładach, notowanych na giełdzie papierów wartościowych, dysponujących 
wykwalifikowanymi słuŜbami kadrowymi.  
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1. Przestrzeganie przepisów o czasie pracy – czas pracy kierowców 

Celem przeprowadzonych kontroli była ocena przestrzegania przepisów o czasie pracy 
kierowców zatrudnionych u pracodawców zróŜnicowanych pod względem zatrudnienia jak 
równieŜ, rodzaju prowadzonej działalności. Przeprowadzono 15 kontroli u 15 pracodawców, 
zatrudniaj ących łącznie 2763 pracowników, w tym 401 kobiet, 2 młodocianych. 
Kontrolowano pracodawców zajmujących się transportem pasaŜerskim rozkładowym, 
pozarozkładowym, transportem drogowym towarów, działalnością związaną z turystyką, 
gospodarowaniem odpadami a takŜe transportem na potrzeby własne. 

Większość to zakłady małe, niezatrudniające więcej niŜ 20 pracowników. Dwa  
z kontrolowanych duŜych zakładów łącznie zatrudniają powyŜej 2600 pracowników. 

U 14 z kontrolowanych 15 pracodawców stwierdzono nieprawidłowości w zakresie czasu 
pracy. 

Ukarano mandatem kredytowanym  7 pracodawców na łączną kwotę 7500 zł.  Skierowano  
1 wniosek do Sądu Grodzkiego o ukaranie pracodawcy. W jednym przypadku przesłano 
zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do Prokuratury Rejonowej. 

Na 64 skierowane do pracodawców wnioski zrealizowano lub powiadomiono o przyjęciu  
do realizacji 58 wniosków, co stanowi 90,63 % ogółu wniosków. 

W wyniku skierowanych do pracodawców wniosków wypłacono pracownikom 646 zł. 
Wypłacono takŜe 3 845 zł. za pełnione dyŜury. 

Faktycznie osiągnięte efekty będą moŜliwe do określenia po przeprowadzonych rekontrolach, 
które niewątpliwie mają swoje uzasadnienie.  

Niewątpliwym efektem przeprowadzonych kontroli jest realizacja działań o charakterze 
profilaktycznym, edukacyjnym, w tych przypadkach gdy źródłem naruszeń prawa była 
nieznajomość obowiązujących przepisów. 
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liczba 
zakładów

rodzaj nieprawidłowości 

nieokreślenie stosowanych systemów czasu  pracy, rozkładów czasu pracy

brak ewidencji czasu pracy

nieprzestrzeganie przepisów o pracy pracowników w porze nocnej

nieprawidłowe ustalenie tygodniowego wymiaru czasu pracy w przyjętym okresie
rozliczeniowym
nieprawidłowe ustalanie rozkładów czasu pracy

niezapewnienie pracownikom 11 godzinnego dobowego odpoczynku

zatrudnianie  w wymiarze czasu pracy będącym przekroczeniem normy dobowej lub
przedłuŜonego dobowego wymiaru
zatrudnianie pracowników z przekroczeniem przeciętnej normy tygodniowej

niezapewnienie pracownikowi dnia wolnego za pracę w dniu wynikającym z
przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy
nieprawidłowe udzielaniu przerw w pracy kierowcom

nieprzestrzeganie dopuszczalnego przeciętnego limitu godzin nadliczbowych w
tygodniu
niezapewnienie pracownikowi raz na cztery tygodnie niedzieli wolnej od pracy

nieprawidłowe udzielaniu czasu wolnego za czas przepracowany ponad ustaloną
normę bez wniosku pracownika
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Realizując kontrole czasu pracy inspektorzy pracy skierowali do pracodawców 14 wystąpień 
zawierających łącznie 64 wnioski, obejmując nimi 826 pracowników. 

W małych firmach działających w oparciu o wpis do ewidencji działalności podmiotów 
gospodarczych, pracodawcy szukając oszczędności sami, bądź ich krewni, prowadzą sprawy 
kadrowe. Nieznajomość obowiązujących przepisów jest główną przyczyną ich naruszania. 
Firm tych zazwyczaj nie stać na zakup programów informatycznych słuŜących do 
odczytywania wykresówek i ich analizowania, ze względu na duŜe koszty z tym związane. 
Problemem takŜe stwarzają sami  kierowcy, którzy nie wywiązują się w sposób naleŜyty  
z obowiązków związanych z przestrzeganiem zasad rejestrowania czasu prowadzenia pojazdu 
przy pomocy urządzeń rejestrujących. 

Problemem w stosowaniu przepisów o czasie pracy jest równieŜ ich niejednoznaczność, 
powodująca moŜliwość odmiennej interpretacji. 

Często występującym problemem jest organizacja czasu pracowników w całkowitym 
oderwaniu od postanowień zawartych w wewnątrzzakładowych źródeł prawa. Pracodawcy  
w regulaminach pracy nie określają systemów czasu pracy w odniesieniu do kierowców. Nie 
bilansują czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, lekcewaŜąc obowiązki w tym 
zakresie. W dalszym ciągu duŜa grupa pracodawców nie ewidencjonuje czasu pracy lub robi 
to w sposób uniemoŜliwiający przeprowadzenie kontroli. Tłumaczą, Ŝe nie jest moŜliwe ścisłe 
zaewidencjonowanie czasu pracy, gdyŜ kierowcy psują tachografy, a w przypadkach gdy nie 
jest wymagane urządzenie rejestrujące, w czasie pracy załatwiają swoje sprawy osobiste.  
W małych firmach pracodawcy prawdopodobnie nieformalnie umawiają się z kierowcami,  
Ŝe niezaleŜnie od czasu pracy będą im płacić za tzw. „fracht”. MoŜe o tym świadczyć 
wysokość oficjalnie pobieranego wynagrodzenia (minimalne). 

 

WYKONYWANIE PRZEZ PRACODAWCÓW 
ORZECZEŃ SĄDÓW PRACY 

 

Przeprowadzając kontrole w zakresie realizacji obowiązku wykonywania przez pracodawców 
wyroków sądów pracy oraz ugód zawartych przed sądami pracy, podobnie jak w latach 
ubiegłych, przyjęto następujące cele: 

• wyegzekwowanie, w przypadku stwierdzenia niezrealizowania wyroków, od 
pracodawców na rzecz pracowników roszczeń określonych wyrokiem sądu lub ugodą, 
poprzez zastosowanie dostępnych środków prawnych, 

• ocenę skuteczności środków prawnych zastosowanych przez inspektorów pracy 
w przypadku stwierdzenia niewykonania wyroku sądu lub ugody, w tym takŜe 
uwzględniając zmianę kwalifikacji czynu polegającego na niewykonaniu wyroku sądu 
pracy zobowiązującego do wypłaty wynagrodzenia za pracę lub innego świadczenia 
ze stosunku pracy. 
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Ocenę stopnia wykonywania przez pracodawców orzeczeń sądów pracy dokonano w oparciu 
o wyniki 55 kontroli, przeprowadzonych u 54 pracodawców, przez inspektorów pracy 
Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie. 

W 54 podmiotach gospodarczych zbadano realizację 73 prawomocnych orzeczeń sądu 
pracy, w tym 56 wyroków oraz 17 ugód zawartych przed sądem, które dotyczyły łącznie 
116 osób. 

Liczba przeprowadzonych kontroli porównywalna jest z danymi z lat poprzednich. DuŜo 
mniejsza jest natomiast liczba pracowników, których dotyczyły badane wyroki. 
Spowodowane jest to tym, Ŝe w roku orzeczenia sądu w zdecydowanej większości 
obejmowały roszczenia pojedynczych osób. 

Liczba podmiotów gospodarczych objętych kontrolą z podziałem na: formę własności, liczbę 
osób zatrudnionych, liczbę badanych prawomocnych rozstrzygnięć objętych badaniem 
przedstawiono w poniŜszej tabeli. 

Liczba Liczba zatrudnionych L
p 

Forma 
własności 

Liczba 
podmiotów 

gospodarczych 
objętych 
kontrolą 

Badanych 
wyroków  

Pracowni
ków 

objętych 
wyrokami 

Ogółem Kobiet Młodocia
nych 

1. Sektor 
publiczny 

15 18 28 11.354 3.488 0 

2. Sektor 
prywatny 

39 55 88 12.627 3.472 27 

3. Ogółem 54 73 116 23 981 6 960 27 

 

Dane dotyczące stwierdzonych nieprawidłowości z uwzględnieniem liczby podmiotów 
gospodarczych oraz pracowników, których nieprawidłowości dotyczyły, w okresie pięciu 
ostatnich lat przedstawiono w  poniŜszej tabeli . 

Liczba skontrolowanych 
zakładów: 

Liczba zakładów,  

w których stwierdzono 
nie wykonanie 
wyroków/ugód: 

Liczba pracowników, 
których 
nieprawidłowości 
dotyczyły: 

Zagadnienia 

objęte 

kontrolą 

20
07

 

20
06

 

20
05

 

20
04

 

20
03

 

20
07

 

20
06

 

20
05

 

20
04

 

20
03

 

20
07

 

20
06

 

20
05

 

20
04

 

20
03

 

Wyroki/ 

ugody 
54 53 52 56 48 4 10 18 22 21 4 114 134 149 12

4 
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Wśród 54 skontrolowanych podmiotów gospodarczych, inspektorzy pracy stwierdzili, Ŝe 
4 pracodawców nie wykonało 4 rozstrzygnięć sądu pracy ( 3 wyroki, 1 ugoda ) dotyczących 
4 pracowników. Niewykonane rozstrzygnięcia sądu dotyczyły 5 roszczeń: trzech pienięŜnych 
i dwóch niepienięŜnych. Jeden wyrok obejmował dwa świadczenia, tj. wypłatę 
wynagrodzenia i wydanie świadectwa pracy. 

Zarówno w sektorze stanowiącym własność prywatną, jak równieŜ w sektorze publicznym, 
procentowy udział pracodawców niewykonujących wyroków sądu jest zbliŜony i wynosi 
odpowiednio: 7,7% i 6,9%. 

W poniŜszej tabeli przedstawiono liczbę podmiotów, w których stwierdzono: niewykonanie 
wyroków, liczbę wyroków niezrealizowanych oraz liczbę pracowników, w stosunku do 
których niewykonano rozstrzygnięć, z podziałem na sektor własności publicznej i prywatnej 
w latach 2003 – 2007. 

Liczba podmiotów, 
w których stwierdzono 
niewykonanie wyroków 

Liczba rozstrzygnięć 
niewykonanych 

Liczba pracowników, 
w stosunku do których 
niewykonano 
rozstrzygnięć Lp

. 
Wyszcze-
gólnienie 

20
07

 

20
06

 

20
05

 

20
04

 

20
03

 

20
07

 

20
06

 

20
05

 

20
04

 

20
03

 

20
07

 

20
06

 

20
05

 

20
04

 

20
03

 

1. 
Sektor 

publiczny 
1 2 5 3 3 1 2 11 

12
9 

44 1 2 41 
12
9 

44 

2. 
Sektor 

prywatny 
3 9 13 19 18 3 14 75 20 75 3 

11
2 

93 20 80 

3. Ogółem 4 11 18 22 21 4 16 86 
14
9 

11
9 

4 
11
4 

13
4 

14
9 

12
4 

 

PowyŜsze dane jednoznacznie wskazują na zmniejszenie zjawiska niewykonywania orzeczeń 
sądu pracy zarówno w sektorze prywatnym jak równieŜ państwowym. 

Bez wątpienia, obserwowana tendencja ma ścisły związek ze znacznym wzrostem 
gospodarczym odnotowywanym w ciągu ostatnich dwóch lat, który przekłada się na lepszą 
kondycję finansową podmiotów gospodarczych w obu sektorach. 

Zakres przedmiotowy niezrealizowanych orzeczeń sądów pracy, podobnie jak w latach 
poprzednich, dotyczy głównie wypłaty wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń 
pienięŜnych ze stosunku pracy, jednak skala tego zjawiska jest znacznie mniejsza. 

W badanych ogółem 73 orzeczeniach (wyrokach i ugodach) łącznie zasądzono na rzecz 
pracowników 95 roszczeń, z czego 62 roszczenia dotyczyły wynagrodzeń za pracę i innych 
świadczeń pienięŜnych ze stosunku pracy, co stanowi 65,3% wszystkich zasądzonych 
roszczeń. 
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Wysoki, ale niŜszy niŜ w roku ubiegłym, jest odsetek niezaspokojonych roszczeń 
pracowników, zasądzonych wyrokami (ugodami), dotyczących wynagrodzenia za pracę 
i innych świadczeń – wynosi on 60,0%. 

W tych przypadkach sytuacja finansowa podmiotów gospodarczych ma decydujący wpływ na 
niewykonywanie przez pracodawców prawomocnych orzeczeń sądów pracy. Nie stwierdzono 
bowiem przypadku niewykonania wyroku lub ugody w zakresie wypłaty świadczeń, 
wynikającego ze złej woli pracodawcy. 

W dalszym ciągu poprawia się znajomość przez pracowników przepisów warunkujących 
uruchomienie procedury zmierzającej do realizacji przez pracodawcę orzeczenia,  
tj. konieczności wezwania pracodawcy, na podstawie przepisu art. 455 Kodeksu cywilnego, 
do wykonania orzeczenia, czy teŜ uzyskania w sądzie klauzuli wykonalności wyroku. 

W celu wyeliminowania nieprawidłowości związanych z realizacją przez pracodawców 
prawomocnych wyroków sądów pracy oraz ugód, inspektorzy pracy skierowali  
do 5 pracodawców 5 wystąpień z 5 wnioskami, obejmującymi swym zakresem 
przedmiotowym realizację wyroków. 

Zastosowane środki prawne i działania kontrolne inspektorów pracy skutkowały wykonaniem 
2 wyroków sądu pracy przez 2 pracodawców, które dotyczyły 2 pracowników oraz 1 ugody 
zawartej przed sądem pracy przez 1 pracodawcę, która dotyczyła 1 pracownika. 

Wynagrodzenie oraz inne świadczenia pienięŜne zostały wypłacone przez 2 pracodawców dla 
2 pracowników na łączną kwotę 6 025, 30 zł. 

Wyegzekwowano równieŜ realizację dwóch świadczeń niepienięŜnych, tj. 2 byłym 
pracownikom wydano świadectwa pracy o właściwej treści. 

Podobnie jak w latach poprzednich, wśród roszczeń, o zasądzenie których pracownicy 
występują do sądu pracy przewaŜają roszczenia o wypłatę świadczeń pienięŜnych ze stosunku 
pracy. 

W 2007 r. gwałtownie, w porównaniu z latami ubiegłymi, zmniejszyła się liczba 
pracodawców, których trudności finansowe wywoływały problemy z wykonywaniem 
wyroków sądowych zasądzających świadczenia pienięŜne. 

Malejąca tendencja przypadków niewykonywania przez pracodawców orzeczeń sądu pracy 
znajduje odzwierciedlenie w liczbie skarg wpływających do Okręgowego Inspektoratu Pracy 
Krakowie, dotyczących problematyki dochodzenia zasądzonych roszczeń. W porównaniu 
z rokiem poprzednim zmniejszyła się ona  prawie o połowę. 

Wśród pracowników nastąpiła poprawa znajomości procedur sądowych, w zakresie 
konieczności wezwania pracodawcy do wykonania wyroku (zgodnie z dyspozycją przepisu 
art. 455 Kodeksu cywilnego), jak równieŜ występowania do sądu o nadanie orzeczeniu 
klauzuli wykonalności, czego brak niejednokrotnie utrudniał pracownikowi drogę  
do wyegzekwowania wykonania orzeczenia sądowego. 

W dalszym ciągu, w przypadkach niewykonania wyroku, kwestią trudną do ustalenia jest, czy 
pracodawca posiada wiedzę o wydanym wyroku lub o wezwaniu do wykonania wyroku, czy 
teŜ jego działanie jest celowe i zmierza do uchylenia obowiązku wykonania orzeczeń 
sądowych. 
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Inspektorzy pracy pozytywnie oceniają rozszerzanie katalogu przestępstw przeciwko prawom 
osób wykonujących pracę zarobkową. Dodanie §3 do art. 218 w Kodeksie karnym powinno 
skutecznie eliminować przypadki niewykonywania wyroków sądu pracy orzekających  
wypłatę wynagrodzenia lub innego świadczenia ze stosunku pracy.  

Kontynuowanie tego zadania w roku następnym pozwoli na rzeczywistą ocenę skuteczności 
przyjętego rozwiązania. Prowadzenie czynności kontrolnych w tym zakresie wpłynie na 
wypracowanie właściwych i skutecznych procedur powiadamiania organów ścigania 
o przestępstwach określonych w art. 218 §3 Kodeksu karnego, a wysokość stosowanych kar 
wskaŜe orzecznictwo sądów.  

 

PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW PRAWA PRACY WOBEC 
PRACOWNIKÓW TYMCZASOWO ZATRUDNIONYCH  
W AGENCJACH PRACY TYMCZASOWEJ ORAZ PRZEZ 
PRACODAWCÓW UśYTKOWNIKÓW  
W okresie sprawozdawczym skontrolowano 21 podmiotów, z których 15 było pracodawcami 
uŜytkownikami,  a 6 stanowiło agencje pracy tymczasowej.  

BranŜe, w których zatrudnieni są pracownicy tymczasowi to: handel (6 pracodawców 
uŜytkowników), usługi (3 pracodawców uŜytkowników), spoŜywcza (1 pracodawca 
uŜytkownik), budowlana (1 pracodawca uŜytkownik) i produkcyjna (4 pracodawców 
uŜytkownik). 

Pracownicy tymczasowi wykonywali pracę na stanowiskach: pakowaczy, układaczy towarów, 
pracowników biurowych, pracowników magazynu, operatorów maszyn,  szlifierzy,  kasjerów,  
konserwatorów maszyn dziewiarskich, pracowników drogowych oraz pracowników 
fizycznych. 

Agencje pracy tymczasowej zatrudniały w ramach stosunku pracy 394 pracowników 
tymczasowych. Nie stwierdzono przypadków zawierania umów cywilno-prawnych 
z pracownikami tymczasowymi oraz zatrudniania osób będących uczniami w wieku od 16 do 
18 lat na podstawie umów cywilnoprawnych.   

Nieprawidłowości stwierdzono w 6 agencjach pracy tymczasowej oraz u 14 pracodawców 
uŜytkowników. Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły : 

• nieprzestrzegania zasad równego traktowania pracowników tymczasowych w zakresie 
otrzymywanego wynagrodzenia za pracę w stosunku do wynagrodzenia 
otrzymywanego przez pracowników pracodawcy uŜytkownika, wykonujących prace 
na tych samych stanowiskach pracy co pracownicy tymczasowi,  

• nieprawidłowego obliczania wymiaru urlopu wypoczynkowego dla pracowników 
tymczasowych, 

• dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za pracę pracownika tymczasowego   
niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,  

• braku oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy oraz niezapoznania 
pracowników z ryzykiem, które wiąŜe się z wykonywaną pracą, 

• prowadzenia akt osobowych pracowników niezgodnie z przepisami, 
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• niedokonania wypłaty pracownikowi tymczasowemu ekwiwalentu za 
niewykorzystany urlop wypoczynkowy, 

• nieuzgodnienia przez pracodawcę uŜytkownika z agencją pracy tymczasowej  zakresu 
informacji dotyczącej przebiegu pracy tymczasowej, które mają wpływ na wysokość 
wynagrodzenia za pracę pracownika tymczasowego,  

• niezabezpieczenia pracowników tymczasowych wykonujących pracę na pomostach 
roboczych  przed upadkiem z wysokości,   

• niesprawnych elementów ochronnych obrabiarek do metali, 
• niezapewnienia bezpiecznego składowanie materiałów w magazynie, 
• niezapewnienia odpowiedniego miejsca przeznaczonego do składowania butli  

z gazami technicznymi.  
 

W wyniku przeprowadzonych kontroli w agencjach pracy tymczasowej wydano 1 nakaz  
zawierający 2 zarządzenia  terminowe dotyczące 3 pracowników tymczasowych. W toku 
kontroli wydano równieŜ 1 nakaz płatniczy dotyczący jednego pracownika. Inspektor pracy 
skierował do agencji pracy tymczasowych   4 wystąpienia zawierające 6 wniosków 
dotyczących 50 pracowników tymczasowych. W jednym przypadku na skutek stwierdzonego 
wykroczenia zastosowano środek wychowawczy. 
 
Podczas kontroli u  pracodawców uŜytkowników wydano 1 nakaz  zawierający 1 zarządzenie 
terminowe dotyczące 11 pracowników tymczasowych. W toku kontroli wydano 38 decyzji 
ustnych dotyczących 200 pracowników. Ponadto wydano 5 decyzji  wstrzymania prac, które 
dotyczyły  9 pracowników tymczasowych. Skierowano do pracodawców uŜytkowników 3 
wystąpienia zawierające 4 wnioski dotyczące 133 pracowników. Postępowanie mandatowe 
zastosowano wobec 2 osób. Łączna kwota mandatu to 2000 zł.  
 

Stwierdzone nieprawidłowości kształtowały się na poziomie z 2006 roku,  zarówno pod 
względem ilości jak i pod względem cięŜaru gatunkowego. 

 

PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW O URLOPACH 
WYPOCZYNKOWYCH  

Kompleksowo zagadnienie przestrzegania przepisów o urlopach wypoczynkowych badano u 
51 pracodawców zatrudniających ogółem 7 884 pracowników, w tym 3.954 kobiety, 35 
młodocianych oraz 35 niepełnosprawnych . 
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niewypłacenie wynagrodzenia za urlop

obniŜenie naleŜnego ekwiwalentu pienięŜnego  za niewykorzystany urlop

zaniŜenie wysokości naleŜnego urlopu

nadmiernego dzielenia urlopu wypoczynkowego na części, Ŝadna nie obejmowała co
najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych

niewypłacenie ekwiwalentu pienięŜnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy

 

 

Najczęstsze występujące nieprawidłowości dotyczą zaległości w realizacji urlopów 
wypoczynkowy. U 43 pracodawców na skontrolowanych 2 093 pracowników 671 posiada 
zaległości urlopowe w liczbie 8 360 dni. W niektórych przypadkach zaległości sięgały 
2004 roku. 

Realizując kontrole inspektorzy pracy wydali : 

• 1 nakaz płatniczy obejmujący 3 pracowników dotyczący wypłaty ekwiwalentu 
pienięŜnego za niewykorzystane urlopy wypoczynkowe na kwotę 1883 zł, 

• 1 nakaz płatniczy obejmujący 20 pracowników dotyczący wyrównania ekwiwalentów 
za niewykorzystane urlopy wypoczynkowe na kwotę 5588,90 zł,  

• 1 nakaz płatniczy obejmujący 7 pracowników dotyczący wypłaty wynagrodzeń za 
urlop wypoczynkowy, na kwotę 1612,00 zł, 

• 49 wystąpień zawierających 127 wniosków, obejmując ich realizacją 4173 
pracowników. W wyniku realizacji wniosków w wystąpieniach, dotyczących wypłaty 
świadczeń związanych ze stosunkiem pracy, tj. nie wypłacenia ekwiwalentu za 
niewykorzystany urlop wypoczynkowy, obniŜenia ekwiwalentu za urlop, obniŜenia 
wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy, (które dotyczyły 54 pracowników) 
inspektorzy pracy wyegzekwowali kwotę 8967,50 zł, 

SSttrruukkttuurraa  nniieepprraawwiiddłłoowwoośśccii  zzwwiiąązzaannyycchh  zz    pprrzzeessttrrzzeeggaanniieemm  pprrzzeeppiissóóww  oo    

uurrllooppaacchh  wwyyppoocczzyynnkkoowwyycchh    
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• ukarano mandatem kredytowanym 27 pracodawców na łączną kwotę 13 700 zł, 
skierowano 6 wniosków o ukaranie pracodawców, zastosowano 7 środków 
wychowawczych  - pouczenie. 

W wyniku kontroli pracownicy otrzymali naleŜne im świadczenia pienięŜne z tytuł: 

• ekwiwalentu pienięŜnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy; wypłacono 24 
pracownikom kwotę 16 684 zł, 

•  wyrównania zaniŜonego ekwiwalentu pienięŜnego za niewykorzystany urlop 
wypoczynkowy: 33 pracownikom wypłacono kwotę 6 851 zł, 

• zaniŜonego wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy: 22 pracownikom wypłacono 
wyrównanie w wysokości 3 984 zł, 

• naleŜnego wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy: 44 pracownikom wypłacono 
kwoty w wysokości 13 537 zł,  

 

W kontrolowanych zakładach nie stwierdzono szczególnie raŜących naruszeń przepisów 
o urlopach wypoczynkowych. Wychwycone uchybienia w wyniku kontroli tego tematu, 
wynikają w przewaŜających przypadkach z niewiedzy osób zajmujących się kontrolowaną 
problematyką.  

W małych firmach działających w oparciu o wpis do ewidencji działalności podmiotów 
gospodarczych, pracodawcy szukając oszczędności sami, bądź ich krewni, prowadzą sprawy 
kadrowe, przy braku wiadomości w tym temacie.  

Z kolei w większych zakładach pracy, niejednokrotnie jedna osoba prowadzi sprawy 
kadrowe, płace, księgowość. Tym samym nadmierne obłoŜenie pracą często prowadzi do 
pomyłek. A niektórzy pracodawcy mając świadomość jeszcze wysokiego bezrobocia,  
(w szczególności w małych miejscowościach) dyktują swoje warunki pracy.  

Wyraźnie daje się jednak zaobserwować zmianę świadomości pracodawcy w tym zakresie, 
w szczególności w duŜych firmach, gdzie stawia się na profesjonalizm kadry 
i nie oszczędza się na szkoleniach pracowników, które słuŜą pogłębianiu ich wiedzy. 
Ci pracodawcy mają świadomość, Ŝe dobrze wyszkolony pracownik nie przyniesie strat 
zakładowi. I o takiego pracownika naleŜy dbać, w szczególności godziwie go wynagradzać. 
W tych zakładach tematyka przestrzegania przepisów o urlopach wypoczynkowych wypada 
dobrze za wyjątkiem zaległości w realizacji urlopów wypoczynkowych wynikających 
z niedoborów w zatrudnieniu. 
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PRZESTRZEGANIE PRAWA PRACY, W TYM BHP  
W PLACÓWKACH HANDLU DETALICZNEGO - 
SUPERMARKETACH 

 

Przeprowadzone 2007 r. kontrole w placówkach handlu detalicznego i supermarketach 
ujawniły, Ŝe nieprawidłowości w zakresie prawnej ochrony pracy oraz bezpieczeństwa 
i higieny pracy wciąŜ występują, ale ich skala jest zdecydowanie mniejsza niŜ w latach 
poprzednich i ma tendencję spadkową.   

Stwierdzono jednak naruszenia, gdzie pracodawca narusza przepisy o czasie pracy nie 
przywiązując wagi do ich poprawnego stosowania, nie wypłacając wynagrodzenia za godziny 
nadliczbowe i dodatków za pracę w nocy,  

Główną przyczyną nieprawidłowości w zakresie bhp (w tym dot. zaplecza higieniczno-
sanitarnego, magazynowania i transportu) jest chęć minimalizacji kosztów działania sklepów 
i niedostosowanie liczby zatrudnionych oraz ilości towaru do załoŜeń projektowych dla 
obiektów, w których działają sklepy. W obiektach projektowanych dla znacznie mniejszej 
załogi i mniejszych zapasów magazynowych, ze względów komercyjnych zatrudnia się 
wielokrotnie więcej pracowników (bardzo często na część etatu),  
a wobec braku magazynów centralnych zapewniających bieŜące dostawy, w sklepach 
magazynowana jest ogromna ilość towaru.  

Brak dbałości kierownictwa i odpowiednich słuŜb w zakresie realizacji ich obowiązków  
dotyczących bhp ma wpływ na nieprawidłowości wiąŜące się z niewłaściwym zachowaniem 
się pracowników podczas pracy oraz bieŜącym nadzorem nad stanem bhp w zakładzie.  

 

W obszarach prawnej ochrony pracy  najczęściej stwierdzano nieprawidłowości dotyczące : 

• niedostosowania regulaminów pracy i wynagradzania do obowiązujących 
przepisów Kodeksu pracy, 

• niewłaściwego ( z błędami) prowadzenia ewidencji czasu pracy,  

• nieudzielania pracownikom urlopów wypoczynkowych w roku, w którym nabyli do 
niego prawo lub do końca I kwartału roku następnego, 

• nieprzestrzegania przepisów o wypowiadaniu i rozwiązywaniu umów o pracę,  

W zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy najczęściej stwierdzano przypadki:  

• braku wymaganego wyposaŜenia szatni (szafki ubraniowe, siedziska) 

• braku oznakowania lub niewłaściwego oznakowania miejsc niebezpiecznych, dróg 
transportowych oraz nośności regałów, 

• braku wyposaŜenia pracowników w obuwie robocze, szczególnie zatrudnionych 
w transporcie, 

• nieprawidłowego składowania towarów na regałach i na drogach komunikacyjnych, 
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• nieprawidłowej eksploatacji urządzeń i instalacji energetycznych, 

• uszkodzeń mechanicznych powierzchni dróg i posadzek 

 

Kontrole przeprowadzone w marketach wcześniej nie kontrolowanych wykazały przypadki 
naruszania przepisów o czasie pracy (w tym o naleŜnym odpoczynku), niewłaściwie 
prowadzonej ewidencji czasu pracy, co skutkowało zaniŜaniem wynagrodzenia. 

W zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy ilość nieprawidłowości równieŜ jest mniejsza od 
ujawnionych w latach poprzednich. W większości stwierdzano drobne nieprawidłowości 
często wynikające z niewłaściwego zachowania się pracownika, normalnej eksploatacji 
obiektu lub rotacji pracowników.  Problemem pozostaje niedostosowanie obiektów do liczby 
zatrudnionych i ilości towaru, przez co naruszane są przepisy wyposaŜenia zaplecza 
higieniczno sanitarnego oraz przepisy o składowaniu i magazynowaniu. 

Generalnie naleŜy jednak stwierdzić, Ŝe stan przestrzegania przepisów prawa pracy  
w supermarketach poprawił się znacząco w porównaniu do stanu jaki miał miejsce kilka lat 
temu. 

Na podstawie przeprowadzonych kontroli oraz ujawnionych nieprawidłowości naleŜy 
stwierdzić, Ŝe kilkuletnia akcja kontroli wielkich sieci handlowych przyniosła efekt w postaci 
poprawy stanu przestrzegania przepisów prawa pracy, zarówno w zakresie prawnej ochrony 
pracy jak, i technicznego bezpieczeństwa pracy. 

Na podstawie kontroli przeprowadzonych w 2007 r. naleŜy stwierdzić, Ŝe stan 
przestrzegania przepisów prawa pracy w supermarketach naleŜących do wielkich sieci 
jest lepszy niŜ w marketach samodzielnych i małych placówkach handlowych. 

 

KONTROLE LEGALNO ŚCI ZATRUDNIANIA 
OBYWATELI POLSKICH I CUDZOZIEMCÓW  
 

Kontrole wykonywane były w okresie od dnia wejścia w Ŝycie nowej ustawy o PIP, w ramach 
działań zawartych w programie zgodnie z opracowanymi wytycznymi. Kontrolami objęto 
zagadnienia związane z : 
- wykonywaną działalnością, 
- legalnością zatrudnienia, wykonywania innej pracy zarobkowej, 
- opłacaniem składek na Fundusz Pracy, 
- dyskryminacją przy zatrudnianiu. 
 
Na terenie działalności Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie we wskazanym okresie 
przeprowadzono 766 kontroli. Kontrolami tymi objęto 758 podmiotów prowadzących 
działalność gospodarczą.  
 
W podmiotach zatrudniających do 10 osób kontrolą obejmowano wszystkie osoby, natomiast 
w podmiotach zatrudniających powyŜej 10 osób kontrolą obejmowano co najmniej 10 osób.  
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Na poniŜszym wykresie wskazano liczbę kontroli, w których stwierdzono naruszenie 
przepisów prawa w zakresie legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej w odniesieniu 
do poszczególnych nieprawidłowości.  
 

 
 
 
LEGENDA: 
° A - niepotwierdzenie najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy rodzaju umowy o pracę i jej 

warunków, 
° B - charakter świadczonej pracy niezgodny z rodzajem umowy, 
° C - niezgłoszenie do ubezpieczenia społecznego osoby zatrudnionej lub wykonującej inna 

pracę zarobkową, 
° D - nieterminowe zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego osoby zatrudnionej lub 

wykonującej inną pracę zarobkową, 
° E - nieprawidłowości przy ustalaniu składek na ubezpieczenia społeczne, 
° F - zatrudnienie lub powierzenie innej pracy zarobkowej bez uzyskania pisemnego 

oświadczenia o pozostawaniu lub niepozostawaniu w rejestrze bezrobotnych 
i poszukujących pracy, 

° G - niepowiadomienie przez pracodawcę w formie pisemnej właściwego powiatowego 
urzędu pracy o zatrudnieniu osoby bezrobotnej lub powierzeniu jej innej pracy 
zarobkowej, 

° H - nieterminowe powiadomienie przez pracodawcę powiatowego urzędu pracy  
o zatrudnieniu osoby bezrobotnej lub powierzeniu jej innej pracy zarobkowej, 

° I - podjecie przez bezrobotnego bez powiadomienia o tym właściwego powiatowego 
urzędu pracy: zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, 

° J – powiadomienie przez bezrobotnego właściwego powiatowego urzędu pracy  
o zatrudnieniu lub podjęciu innej pracy zarobkowej po wymaganym terminie  

° K - niedopełnienie obowiązku opłacenia składek na Fundusz Pracy, 
° L - nieopłacenie w wymaganym terminie składek na Fundusz Pracy, 
° M – niezgłoszenie do ZUS wymaganych danych mających wpływ na wymiar składek  

na Fundusz Pracy, 
° N – zgłoszenie do ZUS nieprawdziwych danych mających wpływ na wymiar składek  

na Fundusz Pracy, 
° O – dyskryminacja w zatrudnieniu 
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Przeprowadzone kontrole ujawniły szereg przypadków nieopłacania lub nieterminowego 
opłacanie składek na fundusz pracy. Nieprawidłowości te wystąpiły w 27 przeprowadzonych 
kontrolach, w trakcie których stwierdzono nieopłacenie składek na Fundusz Pracy na łączną 
kwotę 261 357zł. Dotyczyło to 1589 osób (na 9153 osoby objęte kontrolami).  
W 79 przeprowadzonych kontrolach ujawniono, Ŝe składki na Fundusz Pracy nie były 
opłacane w wymaganym terminie, dotyczyło to 601 osób.  
 

W trakcie przeprowadzonych kontroli nie ujawniono: 
• przypadków podjęcia działalności gospodarczej bez uzyskania wpisu do rejestru 

przedsiębiorstw w KRS albo Ewidencji Działalności Gospodarczej, 
•  przypadków niezgłoszenia do ewidencji lub rejestru zmian objętych wpisem, 
• przypadków  prowadzenia działalności  bez wymaganej koncesji, wpisu do rejestru 

działalności regulowanej lub zezwolenia. 
 

W ocenie inspektora pracy na fakt naruszeń prawa w zakresie legalności zatrudnienia i innej 
pracy zarobkowej składa się szereg przyczyn.  
Przyczyny te moŜna podzielić na dwie zasadnicze grupy: 

• celowe, świadome działanie mające na celu osiągniecie przez dany podmiot 
określonych korzyści finansowe, 

• działanie nieświadome związane z niedostateczną wiedzą obowiązujących w tym 
zakresie przepisów prawa. 

 
Część pracodawców świadomie zatrudnia osoby nieoficjalnie („na czarno”) bez 
potwierdzania jakiejkolwiek formy zatrudnienia. Takie zatrudnienia pozwalana na znaczące 
zmniejszenie kosztów związanych z zatrudnieniem pracownika. Sytuacja ta dotyczy 
mniejszych prywatnych przedsiębiorców, którzy powierzają pracę małej liczbie osób.  
Inną formą jest zatrudnienie osób na podstawie umów o pracę w niepełnym wymiarze czasu 
pracy z wynagrodzeniem określonym w kwocie minimalnej. Taka forma słuŜy jedynie do 
zalegalizowania jak najmniejszym kosztem zatrudnienia pracowników. Ma to na celu 
uzyskanie ubezpieczenia zdrowotnego i uniknięcia kłopotów podczas ewentualnej kontroli.  
W istocie pracownicy ci świadczą pracę niejednokrotnie w wymiarze przekraczającym cały 
etat otrzymując część umówionego wynagrodzenia poza listą płac. Osobom tak zatrudnianym 
zaleŜy na wysokości otrzymanego wynagrodzenia, które w przypadku takiego sposobu 
rozliczania jest zdecydowanie wyŜsze (cześć wynagrodzenia wypłacanego poza listą nie jest 
obciąŜona składkami na ZUS i podatkiem).Na ogół są to osoby młode, które na tą chwilę nie 
są zainteresowane składkami na przyszłe świadczenia emerytalne lub teŜ osoby mające juŜ 
przyznane świadczenia.  
Kontrolowani równieŜ zwracali uwagę na duŜe koszty związane z zatrudnieniem pracownika 
co ma istotny wpływ na koszty prowadzonej działalności. Zatrudniający „oszczędzając” na 
składkach ZUS i podatku dochodowym staje się bardziej konkurencyjny na wymagającym 
rynku, gdzie podstawowym kryterium jest w dalszym ciągu cena usługi, wyrobu itp.  
 
Inną grupą przyczyn są przyczyny wynikające z braku wiedzy, nieznajomości lub 
niezrozumienia duŜej liczby przepisów znajdujących się w wielu aktach prawnych. 
Przykładem moŜe być obowiązek informowania powiatowych urzędów pracy przez obie 
strony (zatrudniającego i tego, który podejmuje pracę), o fakcie zatrudnienia/podjęcia 
zatrudnienia.  
Innym przykładem jest obowiązek pobrania od zatrudnianej osoby oświadczenia o tym czy 
jest zarejestrowana lub nie w Powiatowym Urzędzie Pracy. Często z przebiegu kontroli 
wynika, Ŝe pracodawca prawidłowo zatrudnił pracownika (zawarł umowę o pracę), dokonał 
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zgłoszenia pracownika do ZUS (zgodnie z terminem określonym w umowie), wypłaca 
umówione wynagrodzenie odprowadzając wymagane składki do ZUS i zaliczki na podatek 
dochodowy, a nie dokonał powiadomienia właściwego Powiatowego Urzędu Pracy. W trakcie 
kontroli oświadcza, Ŝe nie wiedział o takim obowiązku, albo, Ŝe przed zatrudnieniem 
pracownika pytał go, czy pobiera zasiłek dla bezrobotnych, bo myślał, Ŝe tylko w tym 
przypadku naleŜy dokonać powiadomienia urzędu pracy. Zgodnie z art. art.119 ust.1  ustawy 
z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy stanowi to 
wykroczenie zagroŜone karą grzywny nie niŜszą niŜ 3000 zł. Poinformowanie o tym 
pracodawcy powoduje jego rozŜalenie, poniewaŜ nie poczuwa się do winy uznając, będąc 
przekonanym, Ŝe zatrudnia pracowników legalnie odprowadzając za nich wszystkie naleŜne 
składki i podatki.  
Bezrobotnych, którzy nie dokonali powiadomienia urzędu pracy o fakcie podjęcia 
zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej równieŜ tłumaczą to niewiedzą. Często są 
przekonani, Ŝe skoro pracodawca powiadomił urząd, to oni juŜ nie mieli takiego obowiązku 
albo, Ŝe skoro nie pobierali zasiłku, to nie musieli juŜ dokonywać takiego powiadomienia. 
 
Główną przyczyną przypadków nieopłacania składek na Fundusz Pracy były trudności 
finansowe pracodawcy. Stwierdzone przypadki przewaŜnie wynikały z zaległości w stosunku 
do ZUS. Czasem było  to zaległości jedno-  czy dwumiesięczne, a czasem sięgające 
kilkunastu miesięcy. 
W trakcie kontroli dało się zauwaŜyć, Ŝe cześć pracodawców znająca konsekwencje 
nieopłacenia składek na Fundusz Pracy, pomimo trudności finansowych, płaciła je na bieŜąco 
nie opłacając jedynie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.   

 
 
W wyniku przeprowadzonych kontroli inspektorzy pracy skierowali do podmiotów 
kontrolowanych 875 wniosków w wystąpieniach regulujących ujawnione z zakresu 
legalności zatrudnienia nieprawidłowości, z których na dzień sporządzania sprawozdania 
496 (56,7% ogółu wydanych wystąpień) zostało wykonanych. W pozostałych przypadkach 
termin powiadomienia jeszcze nie upłynął lub pracodawcy nie udzielili odpowiedzi. W takich 
sytuacjach prowadzone będę rekontrole. 
 
Ponadto w ramach realizowanego tematu:  

• przeprowadzono 33 wspólne kontrole z organami władzy i nadzoru nad warunkami 
pracy 

•  przeprowadzono 11 kontroli na wniosek organów współpracujących; 
• poinformowano o wynikach 84 kontroli właściwe organy w tym, 41 powiadomień 

wystosowali inspektorzy pracy a 25 powiadomień dokonał Okręgowy Inspektor Pracy. 
 
W poniŜszej tabeli zestawiono zbiorczą informację na temat dokonanych form współpracy 
z organami władzy i nadzoru nad warunkami pracy.  
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Forma współdziałania 

1 2 3 Wyszczególnienie organu 

Liczba 
kontroli 

wspólnych 

Liczba kontroli 
na wniosek 

organu 
współdziałającego 

Liczba 
powiadomień 
 o zakresie, 

tematyce i/lub 
wynikach 
kontroli 

dotyczących 
kompetencji 

organu 
współdziałającego 

1. Starosta   29 

2. Powiatowy urząd 
pracy 

(bez wniosków o 
udostępnienie danych 
ze zbioru danych 
osobowych) 

1 4 12 

3. Wojewódzki urząd 
pracy 

  2 

4. ZUS   19 

5. US/UKS   6 

6. Policja 5 4 6 

7. StraŜ Graniczna 15  2 

8. SłuŜba Celna 12  - 

9. MPiPS   5 

10. Inne  3 3 

Ogółem 33 11 84 
 

 
W stosunku do osób bezpośrednio odpowiedzialnych za stwierdzone naruszenia prawa, 
inspektorzy pracy wszczęli postępowanie wykroczeniowe,  zakończone: 

• ukaraniem 10 osób mandatami na łączną kwotę 12 500 zł, 
• skierowaniem do sądu grodzkiego 72 wniosków o ukaranie, z czego: 
- 70 wniosków zostało skierowanych przeciwko pracodawcom lub osobom 
 reprezentującym pracodawcę; 
-     2 wnioski zostały skierowane przeciwko osobom bezrobotnym, 
• zastosowaniem w stosunku do 64 osób środka oddziaływania wychowawczego  

w postaci pouczenia, z czego 19 środków wychowawczych zastosowano wobec 

WWssppóółłddzziiaałłaanniiee  OOIIPP  ww  KKrraakkoowwiiee  zz  oorrggaannaammii  wwłłaaddzzyy  ii  oorrggaannaammii  nnaaddzzoorruu  nnaadd  wwaarruunnkkaammii  

pprraaccyy  
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pracodawców, osób reprezentujących pracodawcę oraz osób kierujących 
pracownikami, a 45 środków wychowawczych zastosowano wobec osób 
bezrobotnych 

Z łącznej liczby  skierowanych wniosków do sądu grodzkiego na dzień sporządzania 
sprawozdania 28 zostało rozstrzygniętych. Łączna kwota grzywien nałoŜonych przez sądy 
grodzkie w wyniku wyŜej wymienionych rozstrzygnięć wyniosła 44 900 zł.  
 
 
 

 
 

PoniŜszy wykres obrazuje procentowy udział stwierdzonych nieprawidłowości 
z uwzględnieniem branŜ w ogólnej liczbie nieprawidłowości z zakresu legalności zatrudnienia 
ujawnionych w trakcie przeprowadzonych kontroli.  

 

 
 

Wyszczególnienie Ilość Wartość 
(zł) 

1 Legalizacja zatrudnienia ogółem 116 x 

2 w tym zawarte umowy o pracę 91 x 

3 Zwroty nienaleŜnie pobranych zasiłków, świadczeń 
itp. 

brak danych  

4 Opłacone zaległe składki na ubezpieczenie społeczne  6 75 635 

5 Opłacone zaległe składki na Fundusz Pracy  19 106 999 

6 grzywny nałoŜone w drodze mandatu karnego  10 12 500 

7 Grzywny orzeczone przez sądy  28 44 900 

ZZeessttaawwiieenniiee  eeffeekkttóóww  pprrzzeepprroowwaaddzzoonnyycchh    ww  22000077  rr..  kkoonnttrroollii  zz  zzaakkrreessuu  kkoonnttrroollii  lleeggaallnnoośśccii  

zzaattrruuddnniieenniiaa 
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Z analizy danych wynika, Ŝe najwięcej nieprawidłowości stwierdzono w handlu (35,15% 
ogółu stwierdzonych nieprawidłowości), przetwórstwie przemysłowym (23,23% ogółu 
stwierdzonych nieprawidłowości) i budownictwie (14,95% ogółu stwierdzonych 
nieprawidłowości).   

 
W ocenie inspektorów pracy prowadzących kontrole zjawisko nielegalnego zatrudnienia 
występuje znacznie częściej niŜ wynikałoby to z przeprowadzonych kontroli. JednakŜe 
obowiązujące rozwiązania prawne utrudniają skuteczne zwalczanie ww. zjawiska. 

 
 
Innym zjawiskiem trudnym do zwalczenia jest wypłacanie przez pracodawców swoim 
pracownikom części umówionego wynagrodzenia poza oficjalną listą. W tej sytuacji mamy 
co prawda do czynienia z pracownikiem zatrudnionym na umowę o pracę, ale który w 
rzeczywistości otrzymuje wyŜsze wynagrodzenie niŜ wynika to z zawartej umowy. Wszystkie 
obciąŜenia składki na ZUS, Fundusz Pracy i zaliczki na podatek dochody są odprowadzanie 
od wynagrodzenia wskazanego w umowie. 
Dopóki obie strony są zainteresowane taką formą rozliczania ustalenie przez inspektora pracy 
stanu faktycznego jest w praktyce bardzo trudne. Sprawy takie wychodzą na jaw dopiero 
w przypadku konfliktu pracownika z pracodawca i złoŜenia skargi. 

 
Stosowanie takich praktyk związane jest w duŜej mierze z : 

• chęcią zaoszczędzenia na kosztach pracy, które mają duŜy wpływ na łączne koszty 
prowadzenia działalności, 

• chęcią zarobienia przez zatrudnionego zdecydowanie większego wynagrodzenia netto, 
(zatrudniony nie jest zainteresowany opłaconymi składkami).  

 
Pracodawcy za jedną z głównych przyczyn pracy „na czarno” uwaŜają  wysoki poziom 
łącznych kosztów pracy (wynagrodzenia wraz z narzutami), co hamuje tworzenie nowych 
miejsc pracy. Niektórzy zwracali uwagę na fakt, Ŝe gdyby tak przyszło „wszystko opłacić” nie 
byliby w stanie prowadzić działalności.  Dotyczy to szczególnie firm małych, które 
ograniczając koszty pracy starają się poprawić swoją konkurencyjność.  
 

W obrębie kontroli legalności zatrudnienia przeprowadzono równieŜ kontrole związane  
z procedurami legalnego zatrudnienia na terenie RP cudzoziemców,  których zatrudnienie 
wiąŜe się z uzyskaniem zezwolenia na pracę. Kontrolowano w szczególności: 

• czy cudzoziemiec, któremu powierzono wykonywanie pracy na terytorium RP 
posiadał wymagane zezwolenie na pracę, 

• czy cudzoziemiec mający zezwolenie na pracę na terytorium RP wykonywał pracę 
zgodnie z warunkami określonymi w tym zezwoleniu, 

• czy umowa z cudzoziemcem posiadającym zezwolenie na pracę na terenie RP została 
zawarta na czas oznaczony w zezwoleniu, 

• czy pracodawca niezwłocznie rozwiązywał umowę o pracę z cudzoziemcem, któremu 
uchylono zezwolenie na pracę. 
 

Na terenie działalności Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie we wskazanym okresie 
przeprowadzono 55 kontroli . Kontrolami tymi objęto 55 podmiotów prowadzących 
działalność gospodarczą. Łączna liczba pracujących cudzoziemców w skontrolowanych 
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podmiotach wyniosła 177 osób, w tym wobec 93 cudzoziemców było wymagane zezwolenia 
na pracę wydane przez właściwego wojewodę. 

W 12 skontrolowanych podmiotach stwierdzono naruszenie przepisów prawa w zakresie 
zatrudniania, innej pracy zarobkowej oraz wykonywania pracy przez cudzoziemców: 

• w 12 skontrolowanych podmiotach (stwierdzono fakt zatrudnienia 29 cudzoziemców 
bez wymaganego zezwolenia na pracę (31,2% ogółu cudzoziemców, w stosunku do 
których zezwolenie na pracę było wymagana),  

• w 1 skontrolowanym podmiocie stwierdzono fakt zawarcia umowy  
z 1 cudzoziemcem na czas niezgodny z czasem określonym w zezwoleniu na pracę. 

Wśród cudzoziemców wykonujących pracę bez wymaganego zezwolenia na pracę największą 
grupę stanowili obywatele:  

- Ukrainy, których ujawniono 15, co stanowi 51,72% ogółu liczby pracujących bez 
wymaganego zezwolenia na pracę, 

- Wietnamu, których ujawniono 11, co stanowi 37,93% ogółu liczby pracujących bez 
wymaganego zezwolenia na pracę, 

- Armenii, których ujawniono 2, co stanowi 6,90% ogółu liczby pracujących bez 
wymaganego zezwolenia na pracę. 

Ponadto ujawniono jeden przypadek nielegalnego zatrudnienia (bez zezwolenia na pracę) 
obywatela Kamerunu.   

 

 

  

   

Obywatelstwo Liczba 
cudzoziemców, 

którzy nielegalnie 
wykonywali pracę 

Procent ogółu 
ujawnionych 
przypadków 
nielegalnego 

wykonywania 
pracy przez 

cudzoziemców 
1. Ukraina 15 51,72% 
2. Wietnam 11 37,93% 
3. Armenia 2 6,90% 
4. Kamerun 1 3,45% 

 
 
 
 
 
 
 

Liczba cudzoziemców wykonujących pracę bez wymaganego zezwolenia na pracę 

z wskazaniem obywatelstwa oraz procentowego udziału poszczególnych krajów w ogólnej 

liczbie ujawnionych przypadków. 
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Przeprowadzone kontrole 

Kontrola inspektorów pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie przeprowadzona 
wraz z funkcjonariuszami Placówki StraŜy Granicznej Kraków-Balice oraz Policji w dniu 
09.08.07 i kontynuowana przez inspektorów pracy w dniach 10.08.2007 r. oraz 11,12.09.2007 
r. wykazała, Ŝe w gospodarstwie rolno-ogrodniczym w  Krakowie pracowało bez 
wymaganego zezwolenia na pracę 13 obywateli Ukrainy oraz 12 Polaków, którzy nie mieli 
potwierdzonych na piśmie warunków pracy i płacy (bez umów o pracę), ani zawartych umów 
cywilnoprawnych. Cudzoziemcy przebywali na terytorium Polski na podstawie wiz 
turystycznych i nie posiadali wymaganych zezwoleń na pracę, wydawanych przez 
właściwego wojewodę. Obywatele Ukrainy zostali deportowani. 

 

 

Fot.1. Kontrola gospodarstwa rolno-ogrodniczego przeprowadzona przez inspektorów pracy  
i funkcjonariuszy StraŜy Granicznej wykazała skandaliczne warunki, w jakich pracowali  
i przebywali nielegalnie zatrudnieni Ukraińcy.  
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Fot.2. Miejsce noclegu pracowników ukraińskich  

 

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, Ŝe Ŝaden z obywateli polskich nie był 
zarejestrowany jako osoba bezrobotna we właściwych miejscowo powiatowych urzędach 
pracy. W dniu 11.09.2007 r. pracodawca okazał podpisane przez pracowników polskich 
umowy zlecenia z dnia 09.08.2007 r.  

Wobec pracodawcy w październiku 2007 r. został skierowany wniosek do sądu o ukaranie za 
dopuszczenie do wykonywania pracy w Gospodarstwie Rolno - Ogrodniczym cudzoziemców 
nieposiadających wymaganego zezwolenia na pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
O wynikach kontroli został powiadomiony Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Kontroli 
Skarbowej oraz Starosta Krakowski.  

 

21 listopada 2007 r. 11 inspektorów pracy  Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie  
wraz z funkcjonariuszami Karpackiego Oddziału StraŜy Granicznej oraz 
funkcjonariuszami Izby Celnej przeprowadzili kontrole legalności zatrudnienia i pobytu 
cudzoziemców w 13 lokalach gastronomicznych i jadłodajniach na terenie Krakowa.  

W wyniku przeprowadzonej akcji inspektorzy pracy skontrolowali 19 obywateli Wietnamu. 
4 spośród nich świadczyło pracę nielegalnie, zaś 4 posiadało wymagane zezwolenie na pracę. 

StraŜ Graniczna zatrzymała pięciu obywateli Wietnamu w wieku od 19 do 31 lat, w związku  
z naruszeniem przepisów ustawy o cudzoziemcach. Decyzją administracyjną wydaną na 
podstawie ustawy o cudzoziemcach, wobec trzech z zatrzymanych Wietnamczyków wszczęta 
została procedura wydalenia ich z Polski.  
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Tego rodzaju zorganizowane akcje - kontrole zatrudnienia nielegalnych cudzoziemców - są 
i będą prowadzone systematycznie na terenie Małopolski, w celu ograniczenia przypadków 
nielegalnego zatrudniania cudzoziemców. 

 

W ocenie inspektorów pracy na naruszenia prawa w zakresie legalności zatrudnienia 
cudzoziemców  składa się szereg przyczyn. MoŜna tu wskazać miedzy innymi: 

• niski koszt pracy cudzoziemca, 
• brak chętnych Polaków do pracy określonego rodzaju, 
• słabą pozycję finansowa niektórych firm, której nie stać na legalne zatrudnianie 

pracowników, 
• uregulowania gospodarcze i rynku pracy sprzyjające „szarej strefie” (stosunkowo 

mała wykrywalność zjawiska przy relatywnie duŜych korzyściach finansowych), 
• korzystanie z sieci migranckich, w przypadku pracodawców cudzoziemskich, 

którzy zatrudniają osoby z własnego kraju pochodzenia, 
• potrzeba zatrudnienia osób dysponujących szczególnymi umiejętnościami np. 

znajomość orientalnej kuchni, 
• konieczność uzupełnienia luki powstałej w wyniku wyjazdu polskich 

pracowników za granicę. 

Jedną z istotnych przyczyn, dla której pracodawcy decydują się na zatrudnianie 
obcokrajowców bez zezwolenia na pracę (dotyczy to głównie pracodawców prowadzących 
małe zakłady z sektora gastronomicznego, drobnej wytwórczości, przetwórstwa rolno- 
- spoŜywczego) jest skomplikowana, czasochłonna i droga procedura zalegalizowania pracy 
cudzoziemca. W sytuacji, gdy występuje nagła potrzeba zatrudnienia pracownika lub 
pracowników, spełnienie wymogów uzyskania zezwolenia na pracę jest praktycznie 
niemoŜliwe.  
W ramach realizowanego tematu przeprowadzono 15 wspólnych kontroli ze StraŜą Graniczną 
oraz 12 wspólnych kontroli z funkcjonariuszami Izby Celnej. 

W stosunku do osób bezpośrednio odpowiedzialnych za stwierdzone naruszenia przepisów  
w zakresie legalności zatrudnienia (w szczególności: zatrudniania cudzoziemców bez 
zezwolenia na pracę lub wykonywania przez cudzoziemców pracy bez zezwolenia na pracę), 
inspektorzy pracy wszczęli postępowania wykroczeniowe, zakończone skierowaniem do 
sądu grodzkiego 17 wniosków o ukaranie z czego: 

• 10 wniosków zostało skierowanych przeciwko osobom, które powierzały pracę 
cudzoziemcom bez wymaganego zezwolenia na pracę; 

• 7 wniosków zostało skierowanych przeciwko cudzoziemcom wykonującym pracę 
bez zezwolenia na pracę, 

Z łącznej liczbie skierowanych wniosków do sadu grodzkiego na dzień sporządzania 
sprawozdania 8 zostało rozstrzygniętych. Łączna kwota grzywien nałoŜonych przez sądy 
grodzkie wyniosła 7 200zł.  

StraŜ Graniczna w stosunku do 17 cudzoziemców wystąpiła z wnioskiem do Wojewody 
Małopolskiego o wydalenie ich z terytorium RP. 
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Prowadzone na terenie działania Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie w okresie od 
lipca 2007r do grudnia 2007r kontrole z zakresu legalności zatrudnienia, innej pracy 
zarobkowej oraz wykonywania pracy przez cudzoziemców ujawniły przypadki zatrudniania 
cudzoziemców bez zezwolenia na pracę wydanego przez właściwego wojewodę.  

Na podstawie ujawnionych przypadków nielegalnego zatrudnienia moŜna stwierdzić,  
Ŝe problem występuje w określonych branŜach i dotyczy obywateli określonych krajów. 
PoniŜszy wykres obrazuje procentowy udział ujawnionych nieprawidłowości w zakresie 
legalności zatrudnienia cudzoziemców wg wybranych branŜ.  

 

 
 

Z analizy danych wynika, Ŝe najwięcej nieprawidłowości w zakresie legalnego zatrudniania 
cudzoziemców stwierdzono w handlu i naprawach (66,67% ogółu stwierdzonych 
nieprawidłowości), hotelach i restauracjach (33,33% ogółu stwierdzonych nieprawidłowości). 

Na podstawie kontroli przeprowadzonych w drugim półroczu 2007 r. trudno jest oszacować 
skalę nielegalnego zatrudnienia cudzoziemców na obszarze Małopolski. 
MoŜna stwierdzić, Ŝe w dziedzinie nielegalnego zatrudnienia cudzoziemcow wykształcają się 
pewne obszary specjalizacji i koncentracji określonych grup cudzoziemców, którzy 
podejmują pracę na lokalnych rynkach pracy. Cudzoziemcy ci znajdują pracę w tych 
specjalnościach, w których brakuje odpowiedniej liczby pracowników polskich ze względu na 
emigrację zarobkowa do krajów UE lub tam, gdzie nie ma zainteresowania ze strony rodzimej 
siły roboczej ze względu na pracę cięŜką i nisko opłacaną. 
Nie moŜna pominąć obszaru, który nie podlega kontroli organów Państwowej Inspekcji Pracy 
a mianowicie gospodarstw domowych, które zatrudniają nielegalnie cudzoziemców przy 
pracach domowych, remontowych, budowlanych itp.  
 
Ze strony organów Państwowej Inspekcji Pracy koniecznym będzie dalsze podejmowanie 
czynności kontrolnych mających na celu ograniczenie nielegalnego zatrudnienia 
cudzoziemców, przy współpracy ze StraŜą Graniczną i Izbą Celną w zakresie wymiany 
informacji i planowaniu wspólnych kontroli. 



 

SPRAWOZDANIE 2007 OKRĘGOWEGO INSPEKTORA PRACY W KRAKOWIE  

 
138 
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KAMPANIA „MŁODZI PRACOWNICY – BEZPIECZNY 
START” 
Realizując zadania kampanii „Młodzi pracownicy – bezpieczny start”, zorganizowano w roku 
2007 dziewięć szkoleń i spotkań z uczniami oraz ze studentami, w których wzięło udział 730 
uczestników, w tym 200 w Zespole Szkół Technicznych nr 1 w Krakowie podczas Targów 
Pracy i Edukacji, 130 w ramach inauguracji roku szkolnego OHP w Niepołomicach, oraz 400 
studentów Politechniki Krakowskiej z Wydziału Chemii oraz Budownictwa Lądowego. 
 
W ramach kontynuacji programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa” w roku 
szkolnym 2007/2008 pozyskano we wrześniu 30 nauczycieli chętnych do nauczania 
przedmiotu, dla których zorganizowano warsztaty. Podczas spotkań, przedstawiana była 
oferta przystąpienia do programu dalszych uczestników, co przyniosło kolejne zgłoszenia. 
Łącznie w roku szkolnym 2007/2008 zgłosiło się 45 nauczycieli szkół ponad gimnazjalnych.  
 
W ramach realizacji załoŜeń kampanii Okręgowy Inspektorat Pracy uczestniczył w Targach 
Pracy i Edukacji zorganizowanych przez Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 w Krakowie, 
nad którymi objął honorowy patronat. W ramach imprezy zorganizowano dla młodzieŜy  
stoisko promocyjno-informacyjne, gdzie porad prawnych udzielali prawnicy OIP. Ponadto w 
ramach programu targów nadinspektorzy OIP zorganizowali warsztaty dla młodzieŜy 
podejmującej swoją pierwszą pracę.  
W programie Targów znalazło się takŜe seminarium dla ponad 20 nauczycieli, którzy mogli 
zapoznać się z programem nauczania przedmiotu „Kultura Bezpieczeństwa” na poziomie 
szkół ponadgimnazjalnych. Uczestnikom przedstawiono załoŜenia i idee, jakie legły u 
podstaw powstania materiałów do nauczania przedmiotu, a takŜe zaproponowano w jaki 
sposób, pomimo braku tego przedmiotu w siatce godzin moŜna realizować jego elementy.  
 
W dniu 19 stycznia 2007 r. Okręgowy Inspektor Pracy w Krakowie Tadeusz Fic oraz 
nadinspektor pracy Ryszard Iwaniec spotkali się z Rektorem Politechniki Krakowskiej prof. 
dr inŜ. Józefem Gawlikiem dla omówienia kwestii zorganizowania w Politechnice 
seminarium w zakresie prawa pracy studentów ostatnich lat, w ramach kampanii „Młodzi 
pracownicy – bezpieczny start”.  Projekt zrealizowany juŜ w Akademii Górniczo Hutniczej 
przyniosła szeroki oddźwięk, gdyŜ w spotkaniach z inspektorami pracy uczestniczyło około 
600 słuchaczy. Rektor Politechniki Krakowskiej zapowiedział wprowadzenie na stałe 
zagadnień lub przedmiotów związanych z bezpieczeństwem i ochroną zdrowia w pracy, a 
takŜe elementów prawa pracy, aby absolwenci posiadali podstawową wiedzę dotyczącą praw 
i obowiązków pracowniczych. 
W wyniku porozumienia Okręgowego Inspektora Pracy w Krakowie i Rektora Politechniki 
Krakowskiej Józefa Gawlika, na uczelni uruchomione zostały w ramach Kampanii 
„Młodzi Pracownicy – Bezpieczny Start” seminaria dla studentów V roku studiów. 
Inauguracyjne spotkanie odbyło się 15 maja 2007 r. na Wydziale Chemii, w którym 
uczestniczyło około 100 słuchaczy. Kolejne spotkania zorganizowano w dniach 21, 23 i 25 
maja 2007 r. na Wydziale InŜynierii Lądowej dla czterech grup studentów - kaŜda liczyła 
ponad 100 uczestników. 
Prezentacja przygotowana przez nadinspektorów pracy obejmowała główne załoŜenia i cele 
kampanii oraz wymieniała jej uczestników, a takŜe sygnalizowała zarys systemu nadzoru nad 
ochroną pracy. 
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Druga część prezentacji zatytułowana „Pierwsza praca – szanse i zagroŜenia” wskazywała 
uczestnikom spotkania podstawowe prawa i obowiązki stron stosunku pracy z podkreśleniem 
cech i rodzajów umów o pracę, zasad kształtowania oraz terminu wypłacania wynagrodzenia, 
systemów czasu pracy z uwzględnieniem obowiązkowych dobowych i tygodniowych przerw 
w zatrudnieniu. Zwrócono szczególną uwagę na zagroŜenia w pracy, których wskaźnikiem 
jest 34% wypadków osób w pierwszym roku pracy. Podkreślono jak waŜne jest pełne 
przygotowanie pracownika do podjęcia pracy, w tym weryfikacja stanu zdrowia oraz 
prawidłowy proces szkolenia, obejmujący zarówno teoretyczny jak i praktyczny aspekt. 
Prezentację w tej części zobrazowano przykładami wypadków, jakim ulegli młodzi ludzie, 
zupełnie nieprzygotowani do prac. 
 
Podobnie jak w minionym roku, tym razem 12 września 2007 r. podczas inauguracji roku 
szkolnego uczestników OHP Hufca w Niepołomicach z udziałem przedstawicieli Komendy 
Wojewódzkiej OHP, władz miasta, władz oświatowych, pracodawców u których młodociani 
pobierają praktyczną naukę zawodu, brał udział przedstawiciel Okręgowego Inspektoratu 
Pracy w Krakowie.  
Inauguracja roku szkolnego odbyła się w ramach kampanii „Młodzi pracownicy bezpieczny 
start”. Przedstawiono załoŜenia kampanii i zaprezentowano specjalne opracowanie na temat 
„Młodzi pracownicy – szanse i zagroŜenia”, w którym przedstawiono podstawową wiedzę dla 
osób rozpoczynających pracę, obrazując nieprawidłowości przykładami. Po prezentacji 
wręczono nagrody ksiąŜkowe dla absolwentów i laureatów w konkursie sprawny w zawodzie. 
Równocześnie kaŜdy ze 130 uczestników OHP otrzymał z Okręgowego Inspektoratu Pracy  
w Krakowie poradnik dla podejmujących pierwszą pracę.  
 
 

KAMPANIA „MNIEJ D ŹWIGAJ” 
 

Inauguracja kampanii odbyła się 18 września 2007 r., podczas posiedzenia Małopolskiej 
Komisji Ochrony Pracy działającej przy Okręgowym Inspektorze Pracy. Nadinspektor 
Ryszard Iwaniec – koordynator akcji na terenie małopolski – zaprezentował zaproszonym 
gościom oraz członkom MKOP główne załoŜenia i cele kampanii.  

W ramach jej realizacji, a przede wszystkim w celu zwiększenia świadomości istniejących 
zagroŜeń, występujących przy wykonywaniu prac związanych z obciąŜeniem kręgosłupa,  
specjalista medycyny przemysłowej lek. Iwona Zapolska-Fitrzyk, dyrektor Małopolskiego 
Ośrodka Medycyny Pracy omówiła „Zagro Ŝenia związane z przeciąŜeniem układu 
mięśniowo-szkieletowego”, źródła dolegliwości układu mięśniowo szkieletowego oraz 
broniła tezy iŜ schorzenia związane z niewłaściwą organizacją pracy i stosowaniem nie 
ergonomicznych narzędzi i wyposaŜenia nie powinny stanowić podstawy do uznawania ich za 
choroby zawodowe. 

Wśród zaproszonych gości znaleźli się pracodawcy- laureaci tegorocznej edycji konkursu 
„Pracodawca-Organizator Pracy Bezpiecznej”, którzy podczas posiedzenia Komisji odebrali 
dyplomy i puchary. Z celami kampanii mogli zapoznać się równieŜ obecni na spotkaniu 
najaktywniejsi społeczni inspektorzy pracy z terenu małopolski, którzy równieŜ odebrali 
nagrody podczas tego spotkania. 

Temat kampanii spotkał się z duŜym zainteresowaniem wszystkich uczestników spotkania. 
Podkreślono ogromną wagę działań prewencyjnych w zakresie wykluczania schorzeń 
związanych z kręgosłupem, a szczególnie wyrabiania wśród pracodawców nawyku dbałości 
o zdrowie pracowników.  



 

SPRAWOZDANIE 2007 OKRĘGOWEGO INSPEKTORA PRACY W KRAKOWIE  

 
141 

W ramach realizacji załoŜeń kampanii Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie wspólnie  
z Tesco Sp. z o.o. w hipermarkecie w Krakowie 20 października zorganizował imprezę 
promocyjną „Mniej d źwigaj - pokaz technik prawidłowego podnoszenia  
i przemieszczania cięŜarów”.  Prezentacja przeznaczona była dla klientów i pracowników 
placówki. W poprzedzających dniach uruchomiono akcję informacyjną, w miejscach 
największych strumieni klientów rozwieszono plakaty, radiowęzeł okresowo nadawał 
komunikaty o zaplanowanym pokazie. Obecni mogli zobaczyć między innymi podnoszenie 
cięŜkiego przedmiotu z podłogi, przenoszenie przedmiotów nieporęcznych i przedmiotów  
o duŜej masie.  

Wszystkie prezentacje były merytorycznie komentowane przez koordynatora kampanii. 
Oprócz prezentacji w programie spotkania znalazły się równieŜ konkursy dla najmłodszych  
i całych rodzin. Pokazy ubarwione zostały plakatami oraz okazjonalnymi balonikami, które 
cieszyły się wielkim powodzeniem wśród dzieci.  

Na specjalnym stoisku informacyjnym PIP obsługiwanym przez prawników, dystrybuowano 
materiały promocyjne związane z kampanią oraz udzielano porad prawnych. Przez cały czas 
trwania spotkania indywidualnych konsultacji udzielała lekarz medycyny pracy Krystyna 
Jasińska-Kolawa z Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy. W programie imprezy znalazła 
się równieŜ rozmowa z lekarzem na temat sposobów ochrony układu mięśniowo- 
-szkieletowego podczas pracy i codziennych zajęć.  

W porozumieniu z kierownictwem Hipermarketu ALMA w Tarnowie, w grudniu 2007 r. 
zorganizowano dla trzech 30 osobowych grup pracowników magazynowych instruktaŜ wraz  
z pokazem dotyczący prawidłowego zachowania się przy ręcznym przenoszeniu cięŜarów. 

 

Poza imprezami otwartymi przeprowadzono w związku z kampanią „Mniej dźwigaj” 
zamknięte szkolenia dla pracowników, działaczy związkowych oraz społecznych 
inspektorów pracy. W dniach 18 i 19 października 2007 r. dla grupy ponad 50 uczestników, 
głównie sip reprezentujących róŜne zakłady słuŜby zdrowia, przeprowadzone zostało 
szkolenie dotyczące zapobiegania dolegliwościom mięśniowo-szkieletowym, gdzie poza 
przekazaniem materiałów informacyjnych, opracowanych na potrzeby kampanii, przekazane 
zostały przykłady dobrej praktyki wraz z fotografiami przyrządów i aparatów ułatwiających 
pracę przy pielęgnacji osób niesprawnych ruchowo.  

Na wniosek organizacji związkowych PKP Zakład Taboru w Krakowie przeprowadzone 
zostało 20 listopada 2007 r. szkolenie, którym objęto działaczy związkowych, społecznych 
inspektorów pracy oraz wyŜsze i średnie kierownictwo zakładu. Łącznie w szkoleniu 
uczestniczyło 37 osób. Podkreślić naleŜy fakt szerokiego rozpropagowania w Zakładzie 
Taboru w Krakowie zagadnień związanych z dolegliwościami układu mięśniowo-
szkieletowego, gdyŜ w związku ze szkoleniem, w pobliŜu szatni pracowniczych i na drogach 
komunikacyjnych rozwieszono plakaty oraz afisze związane z kampanią, pozyskane  
z inspekcji pracy.  

Związek Zawodowy Budowlani zorganizował dla społecznych inspektorów pracy trzydniowe 
szkolenie, którego elementem była tematyka dolegliwości mięśniowo-szkieletowych. 
Uczestnicy szkolenia w liczbie 33 otrzymali materiały informacyjne oraz pięciogodzinną 
prelekcję uzupełnioną prezentacją załoŜeń i celów kampanii, a takŜe omówieniem przykładów 
dobrych praktyk dotyczących transportu i budownictwa.  

Zaznaczyć trzeba, Ŝe opisane wyŜej szkolenia zorganizowane zostały na wniosek organizacji 
związkowych z wyraźnym określeniem tematyki. Jest to oznaka głębokiego zainteresowania 
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zagadnieniami dolegliwości, a nawet schorzeń układu mięśniowo-szkieletowego, które 
dotykają ogół populacji wykonujących pracę. 

 

KONKURSY 

„Pracodawca-organizator pracy bezpiecznej” 

Do udziału w XIV edycji konkursu zgłosiło się pierwotnie 15 pracodawców z terenu 
Małopolski. Pracodawcy reprezentowali róŜne branŜe przemysłu np. budownictwo, przemysł 
maszynowy, stolarski, a takŜe usługi blacharstwa i lakiernictwa samochodowego, 
poligraficzne utrzymania czystości. W trakcie trwania konkursu, w związku ze zmianą 
regulaminu, dwóch pracodawców wycofało swój akces do udziału motywując powyŜsze 
koniecznością jeszcze lepszego przygotowania zakładów i deklarując chęć udziału  
w przyszłych edycjach konkursu Okręgowa Komisja Konkursowa po przeprowadzeniu 
wizytacji zakładów pracy oraz zapoznaniu się z przedłoŜona dokumentacją dokonała oceny 
zgłoszonych pracodawców według kryteriów zawartych w regulaminie i wytypowała 
zwycięzców w poszczególnych kategoriach oraz zakłady zajmujące dalsze miejsca. 

Podczas posiedzenia 18 września 2007 r. Małopolskiej Komisji Ochrony Pracy działającej 
przy Okręgowym Inspektoracie Pracy w Krakowie zostały ogłoszone wyniki XIV edycji 
konkursu „Pracodawca – Organizator Pracy Bezpiecznej” na szczeblu regionalnym. 

Spośród zgłoszonych pracodawców z Małopolski wyłoniono następujących laureatów  
w trzech kategoriach: 

Pracodawca zatrudniający do 50 pracowników: 

• I miejsce Expres Auto Serwis SOWA, Wielogłowy 

• II miejsce GLOBAL MSI Sp. z.o.o w Krakowie  oraz  
Blacharstwo i Lakiernictwo Samochodowe, Jan Pabian, Dąbrowa Tarnowska 

• III miejsce HYDROSPRZĘT s.c. Wiesław Kukla i ElŜbieta Kukla z Trzciany 

• IV miejsce Zakład Produkcji Gumowej „HAKO” s.c . w Krakowie  

• V miejsce „PASAś” Sp. z o.o. w Krakowie 

 

Pracodawca zatrudniający od 51 do 250 pracowników : 

• I miejsce PACYGA IMPORT – EXPORT  z Krzeszowa 

• II miejsce PILKINGTON IGP Sp. z o.o. Odział Małopolska w Krakowie 

• IV miejsce TESCO POLSKA Sp. z o.o. Tesco Chrzanów. 

 

Pracodawca zatrudniający powyŜej 250 pracowników : 

• I miejsce ARMATURA Kraków S.A.  w Krakowie  

• II miejsce Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie  

• III miejsce TRI POLAND Sp. z o.o. z Wolbromia  
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• IV miejsce Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „PROF.-US” w Krakowie. 

 

Puchary oraz dyplomy laureatom wręczył Okręgowy Inspektor Pracy oraz przewodnicząca 
MKOP Urszula Pająk.  

Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach zostali zgłoszeni do udziału w Konkursie na 
szczeblu centralnym i uzyskali wyróŜnienia Głównego Inspektora Pracy. Wręczono je 28 
listopada 2007 r. podczas uroczystej gali w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II  
w Warszawie. 

Na podkreślenie zasługuje fakt, iŜ po raz pierwszy w czternastoletniej historii konkursu  
w Małopolsce zgłosiło się tak duŜo pracodawców, którzy nie tylko przestrzegają przepisy 
prawa pracy, ale teŜ  w sposób świadomy wiąŜą  sukces ekonomiczny z bezpiecznymi 
warunkami pracy.  

 

Najaktywniejszy zakładowy społeczny inspektor pracy 
Promocja konkursu prowadzona jest podczas wszystkich szkoleń dla działaczy związkowych 
oraz społecznych inspektorów pracy, poprzez omawianie zasad regulaminowych oraz 
zachęcanie do odzwierciedlania pracy SIP w prowadzonych przez nich dokumentach 
urzędowych, nie tylko w dokumentacji powypadkowej, lecz przede wszystkim w księgach 
uwag i zaleceń, zapisach w protokołach posiedzeń Komisji BHP, pismach interwencyjnych.  
Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród wyróŜnionym odbyło się 18 września 2007 r. 
podczas  posiedzenia Małopolskiej Komisji Ochrony Pracy.  
 
 
 
Konkursy dla młodzieŜy uczącej się w rzemiośle 
 
Konkursy dla młodzieŜy uczącej się w rzemiośle zostały zorganizowane na terenie 
województwa małopolskiego w Izbach Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie, Nowym 
Sączu i w Tarnowie. Tegoroczna edycja konkursu zgromadziła wyraźnie większą liczbę 
uczestników niŜ było to w latach poprzednich. DuŜa liczba uczestników znalazł się w finale 
ogólnopolskim. Podczas wręczania nagród, 25 kwietnia 2007 r. laureatki wypowiedziały się, 
Ŝe dalszy swój los pragną nadal wiązać z dotychczasowymi pracodawcami, jednakŜe 
pierwszym celem jest dalsze zdobywanie wiedzy, aŜ do ukończenia szkoły wyŜszej.  

 

Lodołamacze 2007 
Po wcześniejszych eliminacjach i posiedzeniu Kapituły konkursu „Lodołamacze 2007”, której 
członkiem jest m.in. Okręgowy Inspektor Pracy w Krakowie, dnia 18 kwietnia 2007 r. 
nastąpiło uroczyste wręczenie statuetek zwycięzcom Etapu Małopolskiego w kategorii: 

• Zakład Pracy Chronionej – Fabryka Mebli RYŚ sp. z o.o. w Krzywaczce, 
• Otwarty Rynek – Powiatowy Zakład Aktywizacji Zawodowej w Stykowie, 
• Pracodawca Nieprzedsiębiorca –Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie, 
• Pracodawca Osoba Niepełnosprawna:  

Mariusz Herdzina Firma Herst z Krakowa, 
Małgorzata Kopeć /MK Agencja Reklamowo-Promocyjna 
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• Lodołamacz Specjalny 2007– Stanisław Kogut – Senator RP 
• Super Lodołamacz 2007 – „Fundacja Mimo Wszystko” Anny Dymnej. 

 
Konkurs Lodołamacze pozwala wydobyć i uhonorować autentycznych sprzymierzeńców osób 
niepełnosprawnych, którymi są nie tylko pracodawcy, ale takŜe osoby i instytucje tworzące 
dobry klimat, co moŜe przekładać się na rzeczywiste łamanie barier, zarówno technicznych 
czy prawnych jak i administracyjno – biurokratycznych. 

 

TARGI  
W dniach 19 – 22 kwietnia 2007 r. odbyły się na terenie Centrum Targowego Chemobudowa 
XXIX Targi Budownictwa w Krakowie. Tradycyjnym juŜ uczestnikiem był Okręgowy 
Inspektorat Pracy w Krakowie, którego przedstawiciele dyŜurowali na stoisku targowym, na 
którym kaŜdego dnia udzielano porad z zakresu prawa pracy oraz wydawano 
zainteresowanym materiały informacyjne w postaci broszur, plakatów i ulotek. 
W pierwszym dniu targów, ogłoszonym „Dniem InŜyniera Budownictwa”, zorganizowanym 
przez Małopolską Okręgową Izbą InŜynierów Budownictwa, przedstawiona została  
opracowana przez OIP prezentacja „ZagroŜenia na budowach przez pryzmat wypadków 
przy pracy” . Wiele kontrowersji i oŜywioną dyskusję wzbudziła konkluzja autorów,  
Ŝe pomimo bezwzględnego 60% wzrostu liczby wypadków na terenie województwa 
małopolskiego nie moŜna mówić o radykalnym pogorszeniu się warunków pracy  
w budownictwie, poniewaŜ wskaźniki zarówno odnoszące się do cięŜkości wypadków, jak  
i częstości ich występowania pozostały w zasadzie bez zmian. Problemem jest niewątpliwie 
dobór pracowników, gdyŜ najlepiej przygotowani znaleźli pracę w krajach „starej” UE.  
Jak w poprzednich okresach nie zmieniła się tendencja, której wyrazem jest uleganie 
wypadkom przez pracowników o krótkim, nie przekraczającym jednego roku, staŜu pracy. 
Ponownie wystąpiły wypadki przy pracy osób w pierwszym dniu zatrudnienia. Podobnie 
wśród przyczyn – największy udział mają upadki z wysokości oraz przysypanie w wykopach. 
Prezentacja wskazywała na konieczność zapobiegania wypadkom w budownictwie 
podkreślając znaczenie upowszechniania dobrych praktyk, w tym w dobie wielokierunkowej 
migracji pracowników, nieznających języka państwa, w którym znajdują zatrudnienie, 
wyposaŜenie ich w podręcznik promujący bezpieczne metody pracy i zachowań w postaci 
„białej księgi”, jaka wydana została przez Szwecję. Księga ta nie zawiera Ŝadnych tekstów 
opisowych, a jedynie rysunki i obrazy dotyczące sposobów postępowania w typowych 
sytuacjach stwarzających zagroŜenie podczas pracy. 
Przez kolejne dni Targowe w punkcie informacyjnym OIP w Krakowie udzielano porad 
technicznych oraz prawnych, a takŜe dystrybuowano broszury, ulotki i plakaty tematycznie 
związane z budownictwem. W czasie Targów udzielono porad oraz przekazano informacje 
kilkudziesięciu zainteresowanym. Charakterystyczne dla obecnej edycji Targów było 
selektywne podejście zwiedzających do prezentowanych materiałów.  

 

Targi pracy i edukacji 
 
Okręgowy Inspektorat Pracy uczestniczył w Targach Pracy i Edukacji zorganizowanych 
przez Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 w Krakowie, nad którymi objął honorowy patronat. 
W ramach imprezy zorganizowano dla młodzieŜy  stoisko promocyjno-informacyjne,  
gdzie porad prawnych udzielali prawnicy OIP. Ponadto w ramach programu targów 
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nadinspektorzy OIP zorganizowali warsztaty dla młodzieŜy podejmującej swoją pierwszą 
pracę.  
W programie Targów znalazło się takŜe seminarium dla ponad 20 nauczycieli, którzy mogli 
zapoznać się z programem nauczania przedmiotu „Kultura Bezpieczeństwa” na poziomie 
szkół ponadgimnazjalnych. Uczestnikom przedstawiono załoŜenia i idee, jakie legły  
u podstaw powstania materiałów do nauczania przedmiotu, a takŜe zaproponowano w jaki 
sposób, pomimo braku tego przedmiotu w siatce godzin moŜna realizować jego elementy.  
 

IV Ogólnopolskie Targi Pracy 
Okręgowy Inspektorat Pracy - wśród ponad 20 wystawców -  wziął udział w IV 
Ogólnopolskich Targach Pracy w Kraju i za Granicą, jakie odbyły się w dniach 24 - 25 marca 
2007 r. Znalazły się tam przede wszystkim sprawdzone i bezpieczne agencje pośrednictwa 
pracy. Odwiedzający targi mogli zapoznać się z ich ofertami, sposobami skutecznego 
szukania posady w kraju i zagranicą.  
Na stoisku Okręgowego Inspektoratu Pracy radcy przez cały czas trwania targów prawnicy 
udzielali porad prawnych z zakresu prawa pracy i rozdawali materiały promocyjne. Stoisko 
licznie odwiedzali studenci, osoby szukające pracy, jak i pracujący. Pytania dotyczyły 
głównie zagadnień związanych z prawidłowym nawiązaniem stosunku pracy, sytuacją prawną 
pracowników podejmujących pracę zagranicą oraz uprawnieniami związanymi  
z zatrudnieniem. 
RównieŜ w listopadzie 2007 roku zorganizowane zostały w M1 w Krakowie 
Mi ędzynarodowe Targi Pracy, gdzie swoje stanowisko informacyjne posiadał OIP  
w Krakowie. Podobnie jak wiosną udzielane były porady prawne i udostępniane materiały 
informacyjne. DyŜurujący napotykali na pytania tradycyjnie wywołujące najwięcej 
problemów, czyli kwestii czasu pracy oraz związanych z tym problemów dotyczących 
naliczenia wysokości wynagrodzenia. 
 

Targi Pracy „Otwarci na wyzwania” 
W dniu 2 października 2007 r. w Ochotniczych Hufcach Pracy – Centrum Edukacji i Pracy 
MłodzieŜy w Tarnowie odbyły się Targi Pracy pod nazwą: „Otwarci na wyzwania”. Otwarcie 
targów poprzedziło seminarium, adresowane do młodzieŜy wchodzącej na rynek pracy. 
Uczestnikom imprezy przedstawiono prezentację o obowiązkach pracodawcy i uprawnieniach 
pracowników wynikających z przepisów prawa pracy. 
Po zakończeniu seminarium, młodzieŜ mogła skorzystać z porad prawnych udzielanych przez 
pracownika Państwowej Inspekcji Pracy. 
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WSPÓŁPRACA Z NAJWY śSZĄ IZBĄ KONTROLI  
 
W styczniu 2007 r. doszło do spotkania, podczas którego Okręgowy  Inspektor Pracy                
i Dyrektor Delegatury NIK w Krakowie omówili efekty współpracy obu Instytucji. 
Podkreślono bardzo dobrą współpracę w zakresie wspólnych kontroli, szybkiej wymiany 
informacji interesujących obie instytucje oraz udzielania pomocy prawnej na szczeblu 
roboczym, pomiędzy inspektorami pracy PIP a kontrolerami  NIK. 

Spełniając ustawowy obowiązek, w dniu 2.04.2007 r. Dyrektorowi Delegatury NIK  
zostało przedłoŜone sprawozdanie z działalności inspektorów pracy w 2006 r., 
zawierające ocenę praworządności w stosunkach pracy, ze szczególnym uwzględnieniem 
bezpieczeństwa pracy, obejmujące pracodawców  z terenu województwa małopolskiego.  
Podobnie jak w latach poprzednich w ciągu roku dochodziło do  roboczych spotkań, podczas 
których Okręgowy Inspektor Pracy i Dyrektor Delegatury NIK dokonywali wymiany 
poglądów na wspólne problemy z zakresu  prawa pracy. Współpraca polegała równieŜ na 
udzielaniu porad i konsultacji przedstawicielom Izby. 

 

WSPÓŁPRACA Z PAŃSTWOWĄ INSPEKCJĄ 
SANITARNĄ 
 
W 2007 r. współpraca pomiędzy Okręgowym Inspektoratem Pracy w Krakowie 
a Przedstawicielstwami Państwowej Inspekcji Sanitarnej z terenu województwa 
małopolskiego polegała na : 

• przeprowadzeniu wspólnych kontroli przedsiębiorców, 

• przeprowadzeniu kontroli na wniosek organu współdziałającego, 

• powiadamianiu PIS o wynikach kontroli przeprowadzonych przez inspektorów pracy. 

Łącznie przeprowadzono 63 kontrole, z których: 4 było kontrolami wspólnymi, 42 na 
wniosek organu współdziałającego oraz w 45 przypadkach powiadomiono PIS o wynikach 
kontroli (przy czym w 28 przypadkach kontrole były przeprowadzone na wniosek 
i jednocześnie powiadomiono organ o wynikach). 

Na podstawie ustaleń z przeprowadzonych kontroli inspektorzy pracy skierowali 45 pism do 
Wojewódzkiego i Powiatowych Inspektorów Sanitarnych oraz Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznych Województwa Małopolskiego powiadamiających o wynikach kontroli, 
W przypadku 17 skierowanych pism, inspektorzy pracy informowali Inspekcję o : 

• niewłaściwych warunkach higieniczno-sanitarnych w kontrolowanych podmiotach, 

• stwierdzonych nieprawidłowościach w treści kart charakterystyki oraz niewłaściwym 
stosowaniu i przechowywaniu niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych 
przez podmiot nie zatrudniający pracowników. 

 
NaleŜy zauwaŜyć, Ŝe poprawia się stan przestrzegania przepisów w zakresie substancji 
i preparatów chemicznych, gdyŜ liczba powiadomień w tym zakresie zmalała. Pracodawcy, 
u których stwierdzono nieprawidłowości oraz ich dostawcy, zostali skontrolowani zarówno 
przez inspektorów pracy, jak równieŜ przedstawicieli Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 
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Efektem tych kontroli jest uzyskanie prawidłowej treści kart charakterystyki oraz właściwe 
etykiety na opakowaniach, z czego wynika prawidłowa informacja dla dalszych 
uŜytkowników wyrobów zawierających niebezpieczne substancje i preparaty chemiczne. 

 

WSPÓŁPRACA Z PAŃSTWOWĄ STRAśĄ POśARNĄ 
 

Współpraca pomiędzy Okręgowym Inspektoratem Pracy w Krakowie a jednostkami 
Państwowej StraŜy PoŜarnej z terenu województwa małopolskiego objęła ogółem siedem 
kontroli, z czego jedna była kontrola wspólną, w pięciu przypadkach informowano 
odpowiednie organy Państwowej StraŜy PoŜarnej o wynikach kontroli przeprowadzonych 
przez inspektorów pracy, a jedna kontrola była przeprowadzona na wniosek przedstawicieli 
Państwowej StraŜy PoŜarnej. W wyniku tych kontroli wydano ogółem sto dwanaście 
zarządzeń nakazowych, a ponadto wystosowano do pracodawców dwadzieścia siedem 
wniosków w wystąpieniach. NałoŜono jeden mandat karny w wysokości tysiąca złotych. 

Najbardziej widocznym efektem współpracy kontrolno nadzorczej w skali roku było 
spowodowanie zmiany sposobu organizacji pokazów pirotechnicznych prowadzonych  
w trakcie imprez o charakterze masowym na Rynku Głównym w Krakowie. Na skutek 
kontroli przeprowadzonych przez inspektora pracy oraz informacji otrzymanych od 
przedstawicieli Komendy Miejskiej PSP w Krakowie doprowadzono do zmiany miejsca 
odpalania ładunków pirotechnicznych podczas pokazów w stosunku do imprez z lat 
poprzednich. 

 Rok 2007 przyniósł dalszy rozwój współpracy pomiędzy Okręgowym Inspektoratem Pracy w 
Krakowie a Państwową StraŜą PoŜarną z terenu Małopolski. Podstawę tej współpracy 
stanowiły lokalne kontakty pomiędzy funkcjonariuszami PSP a inspektorami pracy, jak 
równieŜ wzajemne przekazywanie informacji na szczeblu Małopolskiej Komendy 
Wojewódzkiej Państwowej StraŜy PoŜarnej i Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie. 

Przykładem takiej współpracy moŜe być cykliczne przekazywanie informacji o odbywających 
się pokazach pirotechnicznych organizowanych w ramach imprez o charakterze masowym na 
terenie Małopolski. 

Współpraca przedstawicieli Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie z przedstawicielami 
Państwowej StraŜy PoŜarnej stała się waŜnym elementem rozwiązywania bieŜących 
problemów występujących podczas działalności kontrolnej i prewencyjnej obu instytucji. 

 

WSPÓŁPRACA Z URZĘDEM  DOZORU TECHNICZNEGO  
Realizując porozumienie z dnia 08.01.1993 r. pomiędzy Głównym Inspektorem Pracy 
i Prezesem Urzędu Dozoru Technicznego, inspektorzy pracy w czasie kontroli zakładów 
pracy sprawdzają między innymi urządzenia poddozorowe, w tym dokumentację urządzeń 
poddozorowych, szczególnie urządzeń transportu bliskiego na placach budów.  
 
W 44 przypadkach inspektorzy pracy powiadamiali Oddziały UDT w Krakowie, Tarnowie, 
Bielsku-Białej, o raŜących nieprawidłowościach przy eksploatacji urządzeń poddozorowych, 
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polegających najczęściej na: eksploatacji tych urządzeń bez zgłoszenia ich do rejestracji 
i odbioru przez odpowiednie Oddziały UDT, eksploatacji bez waŜnych decyzji 
dopuszczających do eksploatacji (w tym z zakazem eksploatacji), eksploatacji tych urządzeń 
w warunkach stwarzających zagroŜenia wypadkowe, obsługę urządzeń przez pracowników 
bez stosownych uprawnień.  

Dyrektorzy poszczególnych Oddziałów Urzędu Dozoru Technicznego odpowiadając na pisma 
inspektorów pracy: 

• w 8 przypadkach poinformowali OIP Kraków  o podjętych działaniach w wyniku 
przeprowadzonych badań kwalifikacyjnych (dotyczących: wózka widłowego 
podnośnikowego, zbiorników ciśnieniowych, dźwigów towarowych WBT-5/600, 
dźwignika samochodowego,) tj. o wydanych decyzjach o zakazie uŜytkowania wyŜej 
wymienionych urządzeń do czasu zarejestrowania i uzyskania decyzji 
dopuszczających je do eksploatacji, 

• w 3 przypadkach poinformowali OIP Kraków  o przeprowadzonych badaniach 
kwalifikacyjnych (dotyczących: wózków widłowych podnośnikowych, ciągnika) 
z wynikiem pozytywnym, zarejestrowaniu i dopuszczeniu ich do eksploatacji,  

• w 2 przypadkach poinformowano OIP Kraków, Ŝe po wykonaniu badań 
kwalifikacyjnych wózków widłowych podnośnikowych wydano nakaz ich 
złomowania, ze względu na ich stan techniczny.  Pracodawcy pisemnie poinformowali 
UDT O/Kraków o wyłączeniu z eksploatacji i złomowaniu oraz o zakupie nowych 
urządzeń. 

 

Działania inspektorów pracy podczas wykonywania czynności kontrolnych w zakładach 
pozwalają na stwierdzenie, Ŝe eksploatacja urządzeń poddozorowych  stwarza znaczne 
zagroŜenia dla zdrowia i Ŝycia pracowników, głównie 
w dwóch przypadkach: rozpręŜenia cieczy lub gazów znajdujących się w zbiornikach 
i   rurociągach pod ciśnieniem(utrata szczelności), lub wyzwolenia energii potencjalnej lub 
kinetycznej przy przemieszczaniu ładunków (ludzi). 

Dlatego szczególną uwagę w czasie kontroli wszyscy inspektorzy pracy zwracali na 
eksploatowane w zakładach urządzenia poddozorowe, pod kątem bezpieczeństwa ich 
montaŜu i uŜytkowania, w tym spełniania warunków dozoru technicznego (aktualności badań 
odbiorczych, uprawnień obsługujących te urządzenia, badań lekarskich pracowników 
i psychologicznych). 

Działania kontrolne inspektorów pracy miały bezpośrednie przełoŜenie na poprawę 
bezpieczeństwa pracy pracowników, zwłaszcza na kontrolowanych budowach, gdzie coraz 
rzadziej eksploatowane są urządzenia poddozorowe (Ŝurawie, wciągarki, agregaty 
spręŜarkowe) bez aktualnych decyzji UDT dopuszczających je do eksploatacji. 

Z kolei podejmowane przez UDT działania (w wyniku informacji przekazywanych przez 
inspektorów pracy) polegające na przeprowadzaniu przez UDT badań kwalifikacyjnych 
pozwalają na:  

• doprowadzenie do usunięcia przez uŜytkownika stwierdzonych nieprawidłowości, 
przeprowadzeniu badania odbiorczego, wydaniu decyzji dopuszczającej do 
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eksploatacji dane urządzenie, a przez to zmniejszenie moŜliwości wystąpienia 
zagroŜenia dla zdrowia i Ŝycia pracowników, 

• wycofanie z eksploatacji, wygaszenie decyzji, skreślenie z ewidencji UDT, a przez to 
całkowite wyeliminowanie zagroŜenia dla zdrowia i Ŝycia pracowników. 

   

Jak co roku kaŜdorazowo w trakcie przeprowadzanych kontroli inspektorzy pracy sprawdzają 
wykonanie (realizację) decyzji wydawanych przez inne organy nadzoru nad warunkami 
pracy, w tym takŜe decyzji wydawanych przez poszczególne Oddziały UDT. 

Bliska współpraca z UDT O/Kraków, polega na  : 

• przekazywaniu bieŜącej informacji do OIP Kraków o zmieniających się przepisach 
dotyczących urządzeń poddozorowych, oraz  przekazywanie sprawozdań z badań   
i ustalenia przyczyn niebezpiecznych uszkodzeń urządzeń technicznych 
poddozorowych, 

• roboczych spotkaniach inspektorów pracy z inspektorami UDT na placach budów,  
a takŜe w siedzibie UDT O/Kraków, dla określenia obszaru wspólnych działań 
zmierzających do poprawy bezpieczeństwa pracy pracowników, 

• wyjaśnianiu zgłoszeń o zagroŜeniach publicznych kierowanych do OIP Kraków, 
a dotyczących pracy Ŝurawi wieŜowych w warunkach kolizyjnych na placach budowy.  

 

W 2007r. inspektorzy pracy spotkali się dwukrotnie z Kierownictwem UDT  O/Kraków  
w celu poznania nowych zasad działania UDT jako jednostki notyfikowanej oraz jako 
jednostki przeprowadzającej badania okresowe urządzeń poddozorowych. Dwustronne 
spotkania będą równieŜ kontynuowane w 2008 r.  

 

WSPÓŁPRACA Z WOJEWÓDZKIM INSPEKTORATEM 
NADZORU BUDOWLANEGO 

 

W 2007r. kontynuowano współpracę z Wojewódzkim Inspektoratem Nadzoru Budowlanego, 
a takŜe wynikającą z wymogów prawa budowlanego i przepisów prawa pracy współpracę 
z Powiatowymi Inspektorami Nadzoru Budowlanego. 

Przeprowadzono jedną kontrolę na wniosek Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego 
oraz jedną kontrolę wspólną z przedstawicielami Nadzoru Budowlanego. 

W 45 przypadkach, informacja o wynikach przeprowadzonych przez inspektorów pracy OIP 
Kraków kontroli przesłana została do PINB z propozycją wykorzystania materiałów  
z kontroli zgodnie z posiadanymi kompetencjami. 

Informacje przesyłane do PINB dotyczyły : 
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• odbiorów powstających lub modernizowanych zakładów  i obiektów, w których 
przewidywane są miejsca pracy, przeprowadzonych głównie bez zastrzeŜeń inspektora 
pracy,  

• odbiorów przeprowadzonych z zastrzeŜeniami inspektora pracy, 

•  stwierdzonego w czasie kontroli inspektora pracy braku pozwolenia na uŜytkowanie 
przez pracodawcę obiektu, w którym przewidywane są miejsca pracy, 

• stwierdzenia w czasie kontroli związanej z odbiorem, w dokumentacji budowlanej 
będącej podstawą wydania decyzji pozwolenia na budowę, braku opinii rzeczoznawcy 
ds. bhp i ergonomii, 

• przesłanie informacji o prowadzonej rozbiórce obiektu, w czasie której usuwany jest 
azbest.  

 

W dniu 25 stycznia 2007 r., odbyła się wspólna konferencja prasowa Okręgowego 
Inspektoratu Pracy oraz Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 
w Krakowie, podczas której został przedstawiony raport z prac komisji PIP, powołanej w celu 
szczegółowego ustalenia okoliczności i przyczyn katastrofy budowlanej, do której doszło  
1 lipca 2006 r. w StróŜy na odcinku przebudowywanej drogi krajowej nr 7. W konferencji 
wzięli udział: Okręgowy Inspektor Pracy w Krakowie Tadeusz Fic, Zastępca Okręgowego 
Inspektora Pracy ds. Nadzoru Mariusz Pyrcz oraz Zastępca Małopolskiego Wojewódzkiego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krakowie Artur Kania.  

 

 

WSPÓŁPRACA Z URZĘDEM GÓRNICZYM 
 

W roku 2007  przeprowadzono wspólnie 12 kontroli: 11 z przedstawicielami Okręgowego 
Urzędu Górniczego w Krakowie i 1 z przedstawicielami Okręgowego Urzędu Górniczego  
w Katowicach. 

Inspektor pracy nadzorujący odkrywkowe zakłady górnicze przeprowadził 9 wspólnych 
kontroli wybranych zakładów górniczych wydobywających kopaliny pospolite metodami 
odkrywkowymi.  

Inspektor pracy kontrolujący zakłady górnicze podziemne współpracował z inspektorami 
Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie w trakcie dochodzeń w sprawach ustalania 
okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (2 kontrole) oraz z inspektorami Okręgowego 
Urzędu Górniczego w Katowicach w trakcie ustalania okoliczności i przyczyn wypadku  
(1 kontrola). 
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WSPÓŁPRACA Z POLICJ Ą 
W 2007 r. w ramach współdziałania przeprowadzono 62 kontrole, z których: 10 było 
kontrolami wspólnymi, 29 na wniosek organu oraz w 45 przypadkach powiadomiono Policję 
o wynikach kontroli (przy czym w 11 przypadkach kontrole były przeprowadzone na wniosek 
Policji z jednoczesnym jej powiadomieniem o wynikach kontroli oraz w 1 przypadku 
przeprowadzono kontrolę wspólną, po której powiadomiono Policję o jej wynikach). 

Inspektorzy pracy w ramach współpracy wielokrotnie zwracali się do Policji o pomoc przy 
kontroli w zakresie legalności zatrudnienia (w szczególności przy kontrolach pracodawców 
na placach budów). Zdarzały się przypadki, Ŝe na wnioski inspektorów pracy, mundurowi 
funkcjonariusze Policji pomagali przeprowadzać kontrole u pracodawców, którzy wcześniej 
utrudniali moŜliwość wejścia na teren zakładu oraz sprawdzać toŜsamość osób pracujących 
u pracodawców. Ponadto w przypadkach trudności z doręczeniem pism do pracodawców 
inspektorzy pracy zwracali się o pomoc do Policji, której funkcjonariusze doręczali pisma,  
co przyczyniało się do zdyscyplinowania pracodawców.   

W dniu 6 marca 2007 r. Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy spotkał się z Małopolskim 
Komendantem Wojewódzkim Policji. Przedmiotem spotkania było omówienie realizacji 
Porozumienia o współpracy zawartego w 2004 roku.  
Uzgodniono, Ŝe nie występuje potrzeba weryfikacji treści Porozumienia, natomiast wskazana 
jest aktualizacja wykazu pracowników prowadzących bieŜące kontakty. Ustalono,  
aktualizacja będzie tematem jednego z najbliŜszych spotkań komendantów powiatowych  
i miejskich z kierownictwem Policji Małopolskiej. Okręgowy Inspektor Pracy w Krakowie 
przedstawi uwagi dotyczące współdziałania inspektorów pracy z Policją, przyjmując 
spostrzeŜenia ze strony przedstawicieli Policji. Kolejną omawianą sprawą było ustalenie 
zasad udzielenia przez Policję wsparcia inspektorom pracy podczas kontroli pracodawców 
wykonujących zadania z zakresu ochrony mienia i osób, z wykorzystaniem broni palnej. 
Ustalono, Ŝe równieŜ te zagadnienia podjęte zostaną w trybie roboczym podczas najbliŜszego 
spotkania kierownictw obu instytucji. 
Zasadniczym powodem spotkania przedstawicieli Okręgowego Inspektoratu Pracy  
w Krakowie Małopolską Policją było szkolenie dla społecznych inspektorów pracy, 
pracowników słuŜb bhp oraz zajmujących się sprawami pracowniczymi. Nadinspektor pracy 
przypomniał dla 72 uczestników spotkania podstawy prawne i zasady funkcjonowania sip,  
a takŜe omówił najistotniejsze zmiany wprowadzone w kodeksie pracy przed wejściem Polski 
do struktur Unii Europejskiej. Wobec wielu pytań, w szczególności związanych ze 
stosowaniem przepisów o czasie pracy, uzgodniono, Ŝe podobne szkolenia będą okresowo 
powtarzane, przy czym za celowe uznano przedstawienie problemów wymagających 
wyjaśnienia na miesiąc przed terminem szkolenia 

W dniu 27 listopada 2007 r. odbyło się spotkanie Okręgowego Inspektora Pracy  
z Małopolskim Komendantem Wojewódzkim Policji w Krakowie, podczas którego 
podsumowano dotychczasową współpracę i uszczegółowiono zasady wymiany informacji  
i współpracy w związku z wejściem w Ŝycie od 1 lipca 2007 r. nowej ustawy o PIP 
nakładającej na Urząd kontrolę legalności zatrudniania. Przewidywany termin podpisania 
porozumienia to styczeń 2008 r. 

. 
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WSPÓŁPRACA Z UCZELNIAMI I PLACÓWKAMI 
NAUKOWO-BADAWCZYMI 
 

W roku 2007 głównym obszarem współpracy ze szkołami wyŜszymi było promowanie 
zasad bezpiecznych zachowań w ramach  Europejskiej Kampanii  „Młodzi pracownicy-
bezpieczny start”. Zrealizowano wspólnie następujące przedsięwzięcia: 

• W wyniku porozumienia Okręgowego Inspektora Pracy i  Rektora Politechniki 
Krakowskiej, w maju na uczelni zorganizowano seminaria dla studentów V roku. Ogółem 
w  5 seminariach na Wydziałach: InŜynierii i Technologii Chemicznej oraz InŜynierii 
Lądowej wzięło udział ok. 500 studentów.  

• W wyniku wcześniejszych uzgodnień Okręgowego Inspektora Pracy z Rektorem AGH, w 
listopadzie i grudniu wspólnie zorganizowano otwarte wykłady dla studentów, a takŜe 
doktorantów i pracowników. Omawiano problematykę zagroŜeń wynikających  
z podejmowania pracy, a takŜe kwestie odpowiedzialności uczelni za bezpieczeństwo 
studentów w trakcie zajęć i praktyk Ogółem w wykładach tych wzięło udział ok. 1100 
uczestników.  

 

TakŜe w listopadzie przedstawiciel OIP Kraków w przeprowadził  wykład dla nauczycieli 
akademickich AGH,  poświęcony wybranym aspektom ustawy „Prawo o szkolnictwie 
wyŜszym”, w tym odpowiedzialności prowadzącego zajęcia za bezpieczeństwo studentów. 
Wykład odbył się  w zapełnionej auli w budynku głównym AGH.  

Tradycyjnie przedstawiciele OIP Kraków uczestniczyli w szkoleniach dla społecznej 
inspekcji pracy. W roku 2007 przeprowadzono szkolenia dla około 100 inspektorów 
w Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Akademii Rolniczej.  

W zakresie propagowania wiedzy z dziedziny ochrony pracy przedstawiciele OIP  prowadzili 
wykłady na studiach podyplomowych z zakresu: Bezpieczeństwa i Higieny Pracy 
(Akademia Górniczo-Hutnicza), Prawa Pracy (Uniwersytet Jagielloński), Zarządzania 
Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (Politechnika Krakowska) . 

Reprezentanci UJ i AGH uczestniczyli w pracach Małopolskiej Komisji Ochrony Pracy 
działającej przy Okręgowym Inspektorze Pracy. W pracach Komisji Bezpieczeństwa  
i Higieny Pracy w Rolnictwie Indywidualnym przy Okręgowym Inspektorze Pracy 
uczestniczył takŜe przedstawiciel Akademii Rolniczej w Krakowie.  

 

W dniach 19-21 września br. odbył się Polski Kongres Górniczy zorganizowany przez 
Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie. W drugim dniu w Sesji 7 Bezpieczeństwo Pracy 
w Górnictwie referat pt. ,,Bezpieczeństwo pracy w górnictwie w aspekcie kontroli 
Państwowej Inspekcji Pracy w KWK ,,Brzeszcze – Silesia” zaprezentował inspektor pracy 
zajmujący się kontrolą podziemnych zakładów górniczych w Małopolsce. 
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WSPÓŁPRACA Z KURI Ą METROPOLITALN Ą 
W minionym roku  kontynuowano współpracę z Kurią Metropolitalną w Krakowie, gdzie na 
przełomie 2006 i 2007 r.  odbyło się spotkanie władz ekonomicznych Kurii z księŜmi 
budującymi kościoły w Archidiecezji Krakowskiej, w którym uczestniczyli takŜe 
przedstawiciele OIP w Krakowie. 

W czasie spotkania przedstawiono w skrócie dotychczasowe wspólne dokonania, ich 
pozytywne oddziaływanie w zakresie stosowania przepisów prawa pracy w sferze 
budownictwa sakralnego i odpowiedzialności za ich stosowanie oraz propozycje dalszych 
wspólnie uzgodnionych działań. 

Przedstawiciele Kurii Metropolitalnej w Krakowie oraz OIP w Krakowie potwierdzili 
konieczność zorganizowania roboczego spotkania Ks. Biskupa Józefa Gózdka z Okręgowym 
Inspektorem Pracy Tadeuszem Ficem w sprawach dalszego rozwoju współpracy i objęcia nią 
nowych obszarów będących przedmiotem zainteresowania obu stron. Spotkanie odbyło się  
w Kurii Metropolitalnej w Krakowie 15.02.2007 r. Okręgowy Inspektor Pracy podsumował 
dotychczasową pozytywną współpracę w sferze budownictwa sakralnego w latach 1996 -
2006, z podkreśleniem wymiernych efektów współdziałania – brakiem wypadków przy pracy 
w tym okresie, a takŜe podniesieniem świadomości dotyczącej stosowania przepisów prawa 
pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za ich stosowanie, 
wszystkich osób zajmujących się problemami budownictwa w Archidiecezji Krakowskiej. 
Szczególnie podkreślono bardzo dobrą organizację i bezpieczną, bezwypadkową pracę na 
ogromnej, skomplikowanej budowie Sanktuarium BoŜego Miłosierdzia w Łagiewnikach 
w Krakowie w latach 1999 – 2002. 

Okręgowy Inspektor Pracy w Krakowie, wzorując się na współdziałaniu Kurii 
Metropolitalnej i OIP w Krakowie przy budowie Bazyliki BoŜego Miłosierdzia w Krakowie-
Łagiewnikach  zaproponował szczególnie bliską współpracę oraz działania promocyjno-
informacyjne na przyszłej budowie Centrum im. Jana Pawła II  w Krakowie. 

Zaproponowano równieŜ współdziałanie obejmujące informację, promocję oraz ewentualne 
szkolenia, związane z prowadzeniem przez Kurię Metropolitalną i Zgromadzenia Zakonne 
Męskie i śeńskie istniejące w Krakowie np. szkół podstawowych, gimnazjów, liceów, 
przedszkoli oraz domów pomocy społecznej. 

Przedstawiciele Kurii zwrócili uwagę na konieczność ewentualnego zaplanowania przez 
Kurię i w porozumieniu z OIP Kraków, szkoleń lub nawet kursów dotyczących stosowania 
szczegółowych zapisów dotyczących prawa pracy  dla księŜy proboszczów i dziekanów, 
którzy są w rozumieniu przepisów prawa pracodawcami i inwestorami.  Podczas spotkania 
potwierdzono równieŜ konieczność dotarcia w czasie wspólnych (przedstawiciel Kurii, 
inspektor pracy wizytacji), do wszystkich aktualnie prowadzonych budów obiektów 
sakralnych na terenie Archidiecezji Krakowskiej.  

Drugim obszarem aktualnie prowadzonych, podobnych działań promocyjno- 
profilaktycznych, ale w mniejszej skali, są zakony męskie i Ŝeńskie istniejące na terenie 
Archidiecezji Krakowskiej. Realizując dokonane w 2000r. ustalenia z Ks. Biskupem 
Kazimierzem Nyczem, bezpośredni kontakt z Zakonami postanowiono nawiązać poprzez 
Konferencję WyŜszych PrzełoŜonych Zakonów śeńskich i Męskich i Wydział Spraw 
Zakonnych w Sekretariacie Episkopatu Polski, do których Okręgowy Inspektor Pracy  
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w Krakowie p. Tadeusz Fic zwrócił się z pisemną propozycją przeprowadzenia wspólnych 
działań poprawiających stan bezpieczeństwa pracy na budowach obiektów sakralnych. 

Ze względu na specyfikę organizacyjną Zakonów, działania wymienione powyŜej były i są 
bardzo trudne do praktycznego zrealizowania. Ustalono wobec tego, Ŝe działania polegać 
będą na bezpośrednim dotarciu do przełoŜonych konkretnych Zakonów i uzyskaniu ich zgody 
na robocze kontakty i współdziałanie z tzw. ekonomami Zakonów, odpowiedzialnymi za 
sprawy budownictwa i bezpieczeństwa na budowach. 

W wyniku tych wspólnych działań w zasadniczy sposób zmieniło się podejście inwestorów 
czyli księŜy do problematyki bezpieczeństwa pracy na budowie obiektu sakralnego oraz  
zwiększyła ich odpowiedzialność jako pracodawców. O zmianie sposobu myślenia 
inwestorów świadczy równieŜ zarysowana tendencja i zrozumienie, Ŝe najlepszą formą 
budowy obiektów sakralnych (pomimo wzrostu kosztów wykonawstwa) jest powierzenie jej 
wykonania wyspecjalizowanym firmom budowlanym, przejmujących pełną 
odpowiedzialność za prawidłowo technicznie i bezpieczne wykonanie prac 

  

 

Fot. 1. Budowa Bazyliki  BoŜego Miłosierdzia w Łagiewnikach  

 

Jednym z najwaŜniejszych, istotnych efektów tych działań promocyjno -profilaktycznych jest 
równieŜ fakt braku wypadków przy pracy na budowanych obiektach sakralnych w latach 
1997-2007, co wobec ogólnie zwiększającej się ilości wypadków  przy pracy (w tym 
śmiertelnych) jest ewenementem. Dlatego OIP Kraków zamierza kontynuować wszystkie 
działania w 2008 r. i w latach następnych. 

 



 

SPRAWOZDANIE 2007 OKRĘGOWEGO INSPEKTORA PRACY W KRAKOWIE  

 
156 

 

 

 

 

 

VII. PODSUMOWANIE 
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Rok 2007 wprowadził w zakres działań i uprawnień PIP nowe uregulowania, dzięki wejściu 
w Ŝycie ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy ((Dz. U. Nr 89, 
poz. 589). Działania inspekcji zostały rozszerzone o kontrolę legalności zatrudnienia, innej 
pracy zarobkowej oraz wykonywania pracy przez cudzoziemców. Inspektorzy pracy OIP 
Kraków w ramach realizacji nowych zadań przeprowadzili w drugim półroczu 2007 r. łącznie 
821 kontroli, z udziałem StraŜy Granicznej, Izby Celnej oraz Policji, eliminując na terenie 
województwa małopolskiego nieprawidłowości związane z zatrudnianiem obywateli polskich 
i przypadki zatrudniania cudzoziemców nieposiadających zezwolenia na pracę. W kolejnych 
latach kontrole z zakresu legalności zatrudnienia będą naleŜały do priorytetowych  
w działalności PIP. Szczególnym nadzorem w tym zakresie na terenie całego kraju objęte 
zostanie budownictwo, rolnictwo, handel i  przemysł piekarniczy.  

Miniony rok zainicjował w działalności kontrolno-nadzorczej PIP program długofalowy, 
którego realizację przewidziano na lata 2007-2009. W programie uwzględniono  następujące 
zagadnienia:  
 I. Przestrzeganie przepisów prawa pracy przy wypłacie wynagrodzeń i innych 
 świadczeń pracowniczych – problem eliminacji nieprawidłowości w tym zakresie 
 pozostawał działaniem priorytetowym w roku 2007, o czym moŜe świadczyć fakt 
 wyegzekwowania przez inspektorów pracy OIP Kraków na rzecz pracowników 
 naleŜnych wynagrodzeń i innych świadczeń w wysokości ok. 2 608 055 zł.  

 II. Przestrzeganie przepisów o czasie pracy – w roku 2007 szczególnym nadzorem 
 - równieŜ na terenie Małopolski objęto pracowników banków oraz kierowców. 
 W roku 2008 kontrole obejmą placówki ochrony zdrowia i towarzystwa 
 ubezpieczeniowe.  

 III. Przestrzeganie wymagań minimalnych w odniesieniu do maszyn i urządzeń 
 technicznych w zakładach eksploatujących maszyny budowlane. 

 IV. Bezpieczeństwo pracy w zakładach charakteryzujących się największym 
 nasileniem zagroŜeń zawodowych.   

 

Dokonując podsumowania rocznej działalności OIP w Krakowie w 2007 r. naleŜy pokreślić 
kwestię bezpieczeństwa pracy i wypadków przy pracy na terenie naszego województwa. 
Rozwój gospodarczy, rosnąca liczba inwestycji i zatrudnionych przy ich realizacji 
spowodowała równieŜ wzrost liczby poszkodowanych w wypadkach.  
Według ostatnich danych Głównego Urzędu Statystycznego na terenie województwa 
małopolskiego w okresie I-IX 2007 r. wpadkom przy pracy uległo ogółem  4070 osób, to jest 
o 0,3% więcej osób niŜ w analogicznym okresie roku 2006.  
W wypadkach śmierć poniosło 25 osób (w tym okresie w roku 2006 – 27 osób), a 74 osoby 
uległy wypadkom cięŜkim (w analogicznym okresie w roku 2006 – 56 osób).  
Nadal jednak w zestawieniu z innymi województwami Małopolska znajduje się w grupie 
obszarów o najniŜszych wskaźnikach poszkodowanych w wypadkach przy pracy,  
co obrazuje mapa poniŜej.  
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ŹRÓDŁO: GUS, 

Obserwowany wzrost liczby wypadków powiązany jest między innymi ze zwiększeniem 
liczby pracujących w budownictwie, jak równieŜ trwającym procesem emigracji zarobkowej  
i – co się z tym wiąŜe – brakiem wykwalifikowanych pracowników. W konsekwencji nadal 
na wysokim poziomie utrzymuje się liczba poszkodowanych wśród zatrudnionych o małym 
staŜu.  
W celu likwidacji zagroŜeń dla Ŝycia i zdrowia pracowników w 2008 r. będą prowadzone 
intensywne działania kontrolne, które obejmą place budów na terenie całej Małopolski. Obok 
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kontroli budownictwa ogólnego, szczególna uwaga zostanie poświęcona budowie i remontom 
dróg i autostrad. Działania to wiąŜe się z przewidywanym wzrostem inwestycji budowlanych, 
w tym drogowych, w związku z przygotowaniami Polski do EURO 2012.  

OIP w Krakowie rozwijać będzie równieŜ szeroką  działalność prewencyjna, którą w 2007 r. 
ukierunkowano na małe zakłady i rolnictwo indywidualne. W ramach realizacji kampanii 
europejskich wzmocniono współpracę z wyŜszymi uczelniami i placówkami oświatowymi na 
terenie całego województwa. Inspektorat przy aktywnym współudziale organizacji 
pracodawców, władz wojewódzkich i samorządowych oraz organizacji społecznych  
w kolejnych latach będzie wspierać pracodawców, którzy zainteresowani są poprawą stanu 
bezpieczeństwa i warunków pracy. 
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