
 

 

 

 

    

SzanowSzanowSzanowSzanowni Pani Pani Pani Państwo! ństwo! ństwo! ństwo!     

Rok 2008 był dla działań Państwowej Inspekcji Pracy czasem szczególnie 

wymagającym. Nowa ustawa o PIP, która weszła w Ŝycie z dniem 1 lipca 2007 r. 

rozszerzyła zakres kompetencji i obowiązków inspektora pracy. Przede wszystkim od tej 

chwili spoczął na nas obowiązek kontroli legalności zatrudnienia. 

Prezentując dziś  - w postaci tego sprawozdawania – wyniki przeprowadzonych w tym 

zakresie kontroli, myślę, Ŝe moŜna śmiało mówić o duŜej operatywności i efektywności 

działania naszych inspektorów.  

Oczywiście miniony rok to nie tylko kontrole z zakresu legalności zatrudnienia. To troska   

o bezpieczeństwo na małopolskich budowach, o warunki pracy w słuŜbie zdrowia; to 

tysiące porad prawnych udzielanych kaŜdego dnia w siedzibie OIP, a przede wszystkim 

natychmiastowa interwencja naszych inspektorów na kaŜdy  zgłoszony sygnał 

nieprawidłowości z Państwa strony.  

Wierzę, Ŝe dzięki przeprowadzonym działaniom o charakterze promocyjno-prewencyjnym 

małopolski pracownik i pracodawca zyskują coraz głębszą świadomość swoich praw  

i obowiązków, co sprzyja budowaniu wzajemnych poprawnych relacji, a to staje się 

szczególnie istotne biorąc pod uwagę obecną sytuację na rynku pracy. 

Dokonując prezentacji naszej rocznej działalności pragnę serdecznie podziękować 

wszystkim naszym Współpracownikom, dzięki którym mogliśmy podejmować skuteczne 

działania dla poprawy stanu praworządności w stosunkach pracy i jej bezpieczeństwa w  

całej Małopolsce.  

 

 

Okręgowy Inspektor Pracy  

Tadeusz Fic 
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1. 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 1 

981 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. 

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. 

 

2. 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   
i 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, 
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• 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 zatrudniania 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, 

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, 
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• przez ZUS na koncie ubezpieczonego i koncie płatnika składek, w zakresie podlegania 
ubezpieczeniu społecznemu, 

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

Zgodnie z nową ustawą inspektorzy pracy są uprawnieni do nałoŜenia wyŜszej grzywny  
w postępowaniu mandatowym  - do 2 000 zł, a w stosunku do pracodawcy ukaranego co 
najmniej dwukrotnie za wykroczenie przeciwko prawom pracownika, który popełnia takie 
wykroczenie w ciągu 2 lat od ostatniego ukarania – do 5 000 zł.  

 

3. ZałoŜenia programowe na rok 2008  

Zasadnicze działania PIP mają charakter kontrolno-nadzorczy i prewencyjny. Kierunki 
działania urzędu określają długofalowe plamy działania oraz plany roczne. Oba programy to 
wynik wnikliwego monitoringu zagadnień ochrony pracy w skali kraju oraz wyników 
działalności poszczególnych okręgów.  

Program kontroli długofalowych (2007-2009) obejmuje priorytetowe zagadnienia dla 
działań   realizowanych przez inspektorów 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 2008 r. w ramach II etapu działań długofalowych szczególną uwagę zwrócono na:  

• przestrzeganie przepisów prawa pracy przy wypłacie wynagrodzeń i innych 
świadczeń pracowniczych, 

• przestrzeganie przepisów o czasie pracy (szczegółowe kontrole objęły 
placówki ochrony zdrowia i towarzystwa ubezpieczeniowe; rekontrole 
dotyczyły banków i czasu  pracy kierowców), 

• przestrzeganie wymagań minimalnych w odniesieniu do maszyn i urządzeń 
technicznych w zakładach eksploatujących maszyny budowlane, 

• bezpieczeństwo pracy w zakładach charakteryzujących się największym 
nasileniem zagroŜeń zawodowych. 

Działania ujęte w planie rocznym skupiły się między innymi wokół: 

• bezpieczeństwa pracy  na placach budów; 

• likwidacji zagroŜeń w zakładach, w których pracownicy są naraŜeni na 
oddziaływanie czynników chemicznych; 
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• likwidacji zagroŜeń układu mięśniowo-szkieletowego przy ręcznych pracach 
transportowych. 

Zaplanowano takŜe kontrole przestrzegania przepisów bhp przy pozyskiwaniu drewna,  
w archiwach i bibliotekach, w zakładach produkcji i przetwórstwa metali nieŜelaznych. 

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, 
• przy udzielaniu urlopów wypoczynkowych, 
• czasu pracy w placówkach ochrony zdrowia. 

. 

Podobnie jak w latach ubiegłych, 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 pracowników zatrudnionych  

w agencjach pracy tymczasowej. 
 

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

WYPADKÓW PRZY PRACY 
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W roku 2008 inspektorzy pracy zbadali okoliczności i przyczyny 145 wypadków przy 
pracy, które wydarzyły się w zakładach na terenie województwa małopolskiego.  
W ich wyniku poszkodowanych zostało 163  osoby, w tym 70 doznało cięŜkich uszkodzeń 
ciała, a 36 osoby poniosło śmierć. 

Wypadki zbiorowe były najczęściej powodowane utratą kontroli nad środkiem transportu lub 
obsługiwanym sprzętem ruchomym, wskutek czego 34 osoby zostały poszkodowane, w tym 2 
osoby poniosły śmierć. 

Liczba poszkodowanych w wypadkach 
w tym : Rok Liczba zbadanych wypadków 

ogółem 
śmiertelnych cięŜkich 

ogółem 145 163 36 70 
2008 

w tym : 
wypadki zbiorowe 16 34 2 4 

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 

Źródło: dane OIP Kraków 

Ponad 90 % 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 (31,9 %), a takŜe budownictwa (31,9 %), 
handlu (7,2%), transportu i składowania (6,1%), ochrony zdrowia (3,1%), górnictwa  
(2,9 %). 

 

 

 

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

Tabela nr 1 
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                             Źródło: dane GUS 

 

 

Analiza danych GUS dotycząca wypadkowości wskazuje, Ŝe w latach 2002-2007 
w województwie małopolskim wskaźniki wypadkowości kształtowały się poniŜej średniego 
poziomu w Polsce. Odnotowany wzrost liczby zgłoszonych wypadków (zwłaszcza wypadków 
śmiertelnych) i liczby zbadanych przez OIP Kraków wypadków w latach 2006-2007, wynika 
z dobrej koniunktury gospodarczej w województwie i wzrostu liczby zatrudnionych 
(zwłaszcza w budownictwie) i nie wpływa na poziom wskaźników wypadkowości (zarówno 
wypadków ogółem, jak równieŜ śmiertelnych). 

 

 

 

 

 POLSKA Małopolska 

2007 0,043 0,042 

2006 0,046 0,047 

2005 0,044 0,030 

2004 0,047 0,042 

2003 0,050 0,038 

2002 0,049 0,035 

 POLSKA Małopolska 

2007 8,92 7,19 

2006 8,87 7,08 

2005 7,99 6,34 

2004 8,35 6,77 

2003 8,24 6,64 

2002 7,57 5,68 

śmiertelnie ogółem 

WWyykkrreess  22..      PPoosszzkkooddoowwaannii  ww  wwyyppaaddkkaacchh  wweeddłłuugg..  wwoojjeewwóóddzzttww  
((wwsskkaaźźnniikk  cczzęęssttoośśccii  wwyyppaaddkkóóww  nnaa  11000000  pprraaccuujjąąccyycchh))  
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Według ostatnich danych Głównego Urzędu Statystycznego na terenie województwa 
małopolskiego w okresie I-IX 2008 r. wpadkom przy pracy uległo ogółem  4071 osób, to jest 
niemal dokładnie tyle samo, co w analogicznym okresie roku 2007 (4070). Małopolska  
w zestawieniu z innymi województwami znajduje się w grupie obszarów o najniŜszych 
wskaźnikach poszkodowanych w wypadkach przy pracy, jak widać na powyŜszej mapce.  

Z kolei zbadane przez PIP wypadki osób świadczących pracę na innej podstawie niŜ stosunek 
pracy oraz osób samozatrudniających się, najczęściej miały miejsce w budownictwie (27,2 %)  
i administracji państwowej (funkcjonariusze słuŜby celnej) (36,4 %). 

 

Liczba poszkodowanych  
Status zatrudnienia poszkodowanych w 

wypadkach zbadanych przez OIP w 2008 r. ogółem 
ze skutkiem 
śmiertelnym 

cięŜkie 
uszkodzenie ciała 

lŜejsze 
uszkodzenie ciała 

pracownicy 152 32 68 52 

osoby wykonujące pracę na innej podstawie 
niŜ stosunek pracy 10 4 1 5 

osoby samozatrudniające się 1 --- 1 --- 

Źródł : dane OIP Kraków 

   Tabela nr 2 

WWyykkrreess  33..      PPoosszzkkooddoowwaannii  ww  wwyyppaaddkkaacchh  wweeddłłuugg  wwoojjeewwóóddzzttww  zzaa  II--IIIIII  kkwwaarrttaałłyy  22000088  rr..    
((wwsskkaaźźnniikk  cczzęęssttoośśccii  wwyyppaaddkkóóww  nnaa  11000000  pprraaccuujjąąccyycchh))  
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W stosunku do lat poprzednich nie zmieniła się zasadniczo struktura wieku poszkodowanych  
w wypadkach przy pracy badanych przez inspektorów pracy. Nadal odnotowano dalszy 
wzrost (do 53,4 %) 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, kierowcy pojazdów, 
robotnicy przemysłowi, robotnicy pomocniczy w budownictwie. Przedstawiciele tych grup 
zawodowych dominują równieŜ wśród śmiertelnych ofiar wypadków. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WWyykkrreess  33..      SSttrruukkttuurraa  ppoosszzkkooddoowwaannyycchh  ww  wwyyppaaddkkaacchh  

––  wwgg  wwiieekkuu  ((ww  %%))  

( % ) ( % ) 

WWyykkrreess  44..      SSttrruukkttuurraa  ppoosszzkkooddoowwaannyycchh  ww  wwyyppaaddkkaacchh  

––  wwgg  ssttaażżuu  pprraaccyy    ((ww  %%))  
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WWyykkrreess  55..      NNaajjcczzęęśścciieejj  ppoosszzkkooddoowwaannii  ww  wwyyppaaddkkaacchh  ooggóółłeemm  ––  wwgg  zzaawwooddóóww    ((ww  %%))  

WWyykkrreess  66..      NNaajjcczzęęśścciieejj  ppoosszzkkooddoowwaannii  ww  wwyyppaaddkkaacchh  śśmmiieerrtteellnnyycchh  ––  wwgg  zzaawwooddóóww          ((ww  %%))  

( % ) 

( % ) 
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W 2008 r. 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 39 osób, 
w tym 7 zmarło, co oznacza Ŝe ponad 1/5 poszkodowanych ze skutkiem śmiertelnym  
w wypadkach (badanych przez PIP w 2008 r.) to skutek utraty kontroli nad pojazdami.  

 

 

 

 

Równie duŜo wypadków powodowanych było upadkiem z wysokości – 32 poszkodowanych,  
w tym 9 osób śmiertelnie (1/4 poszkodowanych ze skutkiem śmiertelnym). AŜ 62,5 % 
wszystkich czynników materialnych związanych z upadkami z wysokości stanowiły elementy 
stałe obiektów budowlanych usytuowane nad poziomem ziemi oraz elementy tymczasowe  
i przestawne.  

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 typu wydarzenia poszkodowanych zostało 15 osób, 
które pracowały najczęściej przy noŜycach gilotynowych i maszynach budowlanych. 

 

 

 

WWyykkrreess  77..      WWyyddaarrzzeenniiaa  bbęęddąąccee  ooddcchhyylleenniieemm  oodd  ssttaannuu  nnoorrmmaallnneeggoo,,  ppoowwoodduujjąąccee  nnaajjwwiięęcceejj  wwyyppaaddkkóóww    ((ww  %%))  

( % ) 
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Poszkodowani w wypadkach drogowych to oprócz kierowców zawodowych i operatorów 
sprzętu, równieŜ lekarze, pielęgniarki, przedstawiciele handlowi, pracownicy usług ochrony 
oraz inni pracownicy kierujący głównie osobowymi samochodami słuŜbowymi. 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.  
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 2008 stwierdzono spadek liczby wypadków przy pracach budowlanych (po 
okresie wzrostu przez poprzednie trzy lata). Inspektorzy pracy zbadali wypadki w których 
poszkodowanych zostało 52 osoby (w tym 12 śmiertelnie, a 23 osób doznało cięŜkich 
obraŜeń ciała); byli to głównie pracownicy (92 %). 
Z analizy wypadków zaistniałych na placach budów wynika, Ŝe udział poszkodowanych 
o staŜu pracy w zakładzie krótszym niŜ jeden rok wynosił 71,4% ogółu poszkodowanych na 
placach budów. Spośród 12 ofiar śmiertelnych – 9 osób (75 %) poniosło śmierć w pierwszym 
roku pracy. 

 

 

 

 

WWyykkrreess  88..      WWyyddaarrzzeenniiaa  bbęęddąąccee  ooddcchhyylleenniieemm  oodd  ssttaannuu  nnoorrmmaallnneeggoo,,  ppoowwoodduujjąąccee  nnaajjwwiięęcceejj  wwyyppaaddkkóóww  

śśmmiieerrtteellnnyycchh    ((ww  %%))  

( % ) 
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Najczęstszymi przyczynami wypadków zaistniałych przy robotach budowlanych były: brak 
właściwego nadzoru – 40,4% (wypadków budowlanych), tolerowanie przez nadzór odstępstw 
od przepisów i zasad bhp - 30,7%, zaskoczenie niespodziewanym zdarzeniem – 21,2%, brak 
zabezpieczenia stanowisk pracy na wysokości – 34,6%, niedostateczna koncentracja uwagi na 
wykonywanej czynności – 21,20%, lekcewaŜenie zagroŜenia – 17,3%, nieuŜywanie przez 
pracownika środków ochrony indywidualnej – 15,4% oraz brak środków ochrony 
indywidualnej – 9,6%. 

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 2008 r. przyczyny techniczne stanowiły 12,6% ogólnej liczby 
przyczyn, organizacyjne 38,4%, a przyczyny ludzkie 49 %. 

 

WWyykkrreess  99..      SSttrruukkttuurraa  ppoosszzkkooddoowwaannyycchh  ww  wwyyppaaddkkaacchh  
––  wwgg  PPKKDD            

WWyykkrreess  1100..      SSttrruukkttuurraa  ppoosszzkkooddoowwaannyycchh  

ww  wwyyppaaddkkaacchh  ––  wwgg  mmiieejjssccaa  zzddaarrzzeenniiaa  
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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 (13%),  
lekcewaŜeniem zagroŜenia (brawura, ryzykanctwo) – 8,2 % oraz nieznajomością zagroŜenia – 
5,4 % 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  grupie przyczyn „ludzkich” – 5,1 %). TakŜe jako przyczynę 
wypadku stwierdzano nieuŜywanie sprzętu ochronnego przez pracownika (4 % w tej grupie) – 
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pomimo dopełnienia obowiązku pracodawcy dotyczącego wyposaŜenia pracowników 
w sprzęt ochrony indywidualnej. 
 
 
 

 

 

W grupie przyczyn organizacyjnych dominowały: brak nadzoru nad pracownikami 
(16,5 %), tolerowanie przez nadzór odstępstw od przepisów i zasad bezpieczeństwa pracy 
(13,1%) z wszystkich ujawnionych przyczyn związanych z ogólną organizacja pracy), brak 
instrukcji posługiwania się czynnikiem (6,5%) oraz brak lub niewłaściwe przeszkolenie 
w zakresie bhp (6,5%). Pośród przyczyn organizacyjnych dotyczących konkretnych 
stanowisk pracy, naleŜy wskazać nieodpowiednie przejścia i dojścia (18,6 % z wszystkich 
ujawnionych przyczyn związanych ze stanowiskową organizacją pracy), a takŜe niewłaściwe 
usytuowanie urządzeń na stanowisku pracy oraz nieusunięcie zbędnych przedmiotów 
i substancji (po 11,7 %). 
 

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

( % ) 
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PowyŜsze nieprawidłowości wynikają z niewypełnienia obowiązków przez pracodawców 
kierujących bezpośrednio pracą zatrudnionych pracowników, przez osoby kierujące pracą 
pracowników oraz z działań pracowników (w tym poszkodowanych). 

Przyczyny organizacyjne doprowadziły do nieprawidłowości związanych z zaniedbaniami 
w dziedzinie techniki – 85 przyczyn (12,6 % 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 niezwracanie uwagi na braki 
w wyposaŜeniu stanowisk. 

W grupie przyczyn technicznych inspektorzy pracy najwięcej przyczyn przypisali do grupy 
braku urządzeń zabezpieczających lub ich nieprawidłowego działania – 34 % ogółu przyczyn 
technicznych. 

Około 1/3 wypadków spowodowana była 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 ogółem 919 decyzji, (551 na piśmie, 351 ustnych, 17 wpisów do dziennika budowy),  
w tym dotyczące  badanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy 244 decyzje (129 
pisemne, 114 ustnych, 1 wpis do dziennika budowy): 
41 decyzji dotyczyło wstrzymania prac przy których wydarzył się wypadek; 
5 decyzji dotyczyło skierowania do innych robót 9 pracowników; 
100 decyzjom inspektorzy nadali rygor natychmiastowej wykonalności (108 k.p.a.). 
Decyzje dotyczące badania wypadków zastosowane przez inspektorów dotyczyły: 3447 
pracowników. 
W 63 wystąpieniach  skierowali 723 wnioski w tym 169 dotyczące  badanie okoliczności  
i przyczyn wypadków przy pracy, objęło 15207 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. 
 
Ponadto w związku ze stwierdzeniem 149 wykroczeń przeciw prawom pracowniczym 
w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy, inspektorzy nałoŜyli 73 mandaty karne na 
łączną kwotę 11 6400 zł.  W 3 przypadkach zastosowano środki wychowawcze. Inspektorzy 
skierowali takŜe 21 wniosków do sądów grodzkich o ukaranie osób winnych popełnienia 
wykroczeń. Sądy rozstrzygnęły dotychczas 16 wniosków i nałoŜyły kary w łącznej kwocie 
31 500 zł.  
 
W 2008 r. inspektorzy pracy w 7 sprawach dotyczących wypadków zawiadomili 
prokuratur ę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. 
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W 2008 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 912 
dokumentacji powypadkowych u 296 pracodawców, zatrudniających łącznie 59 tys. 
pracowników. 

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 

2008 2007 2006 

Uwagi (dotyczą roku 2007) 

zgłaszanie wypadków przy pracy przez 
pracowników  2,4 1,7 1,0 zgłoszenie wypadku w odległym terminie (22 

wypadków przy pracy) 

rejestracja wypadków przez 
pracodawców 2,3 1,7 2,0 niezarejestrowanie wszystkich wypadków przy 

pracy przez pracodawców (21) 

zgłaszanie wypadków przez 
pracodawców organom PIP 1,7 2,1 2,1 niezgłoszenie bądź zgłoszenie wypadku w odległym 

terminie (16) 

sporządzanie statystycznej karty 
wypadku GUS 4,1 3,1 3,9 niesporządzenie karty (37) 

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

terminowość sporządzania statystycznej 
karty wypadku GUS 2,8 1,5 1,2 niewysłanie karty w terminie (26) 

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 

Tabela nr 3 
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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.  

 

 

 

 

 

W 2008 roku, podobnie jak w poprzednich okresach sprawozdawczych, inspektorzy pracy 
ujawnili takŜe wiele nieprawidłowości zarówno w prowadzeniu samego postępowania 
powypadkowego, jak i w wynikach jego ustaleń. W strukturze tej grupy uchybień największy 
udział miały: ustalenie tylko okoliczności bądź nieustalenie wszystkich przyczyn, ustalenie 
wniosków profilaktycznych nieadekwatnych do przyczyn, przystępowanie do dochodzenia 
z nieuzasadnioną zwłoką (tabela nr 14). 

Zespoły najczęściej nie wykazują zainteresowania ujawnianiem przyczyn technicznych 
i organizacyjnych, tj. wynikłych z zaniechania obowiązków przez osoby zlecające lub 
polecające im sporządzenie dokumentacji powypadkowej, bądź  teŜ wywierana jest na nich 
presja, aby pracodawca był przedstawiony w jak najlepszym świetle. 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.  

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 2008 
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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 

2008 2007 2006 

Uwagi (dotyczące roku 2007) 

1,1 0,6 0,5 
nieprzystąpienie w ogóle przez zespół do ustalania 
okoliczności i przyczyn wypadku (10 dochodzeń 
powypadkowych)            przystępowanie do postępowania 

powypadkowego 
3,0 4,6 6,3 

przystąpienie do ustalania okoliczności i przyczyn 
wypadku z nieuzasadnioną zwłoką (27) 

0,9 1,2 1,0 
brak uzasadnienia w protokole przedłuŜenia 
terminu dochodzenia powypadkowego powyŜej 14 
dni (8)  

terminy: zakończenia postępowania 
powypadkowego; zatwierdzenia protokołu 
powypadkowego  

0,8 2,1 2,2 
niedotrzymanie 5-dniowego terminu zatwierdzenia 
protokołu powypadkowego przez pracodawcę (7) 

3,0 2,3 5,4 
ustalenie tylko wydarzenia i okoliczności, w jakich 
miał miejsce wypadek - nieustalenie przyczyn (27) 

13,2 13,5 8,9 
nieustalenie przez zespół powypadkowy wszystkich 
przyczyn wypadku (120) 

określanie przyczyn wypadków 

45,3 4,9 3,8 
ustalenie przyczyn nieadekwatnych do przyczyn 
ustalonych przez inspektora pracy (48) 

6,8 5,9 4,2 
nieustalenie przez zespół powypadkowy wniosków 
profilaktycznych (68) 

wnioski prewencyjne  

11,3 13,8 8,4 
ustalenie wniosków profilaktycznych 
nieadekwatnych do przyczyn wypadku (103) 

działalność prewencyjna  3,1 2,1 3,3 
niezastosowanie przez pracodawcę w praktyce 
środków profilaktycznych (28) 

skład zespołów powypadkowych 2,4 1,7 5,9 nieprawidłowy skład zespołu powypadkowego (22) 

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. Gdyby postępowanie ustalające okoliczności  
i przyczyny wypadku prowadził podmiot niezaleŜny np. ubezpieczyciel wypłacający 
ewentualne odszkodowanie, to moŜna by się spodziewać ujawnienia większej liczby 
zaniedbań leŜących po stronie pracodawcy. Nowe uprawnienia organów Państwowej 
Inspekcji Pracy - decyzja z art. 11 pkt 6 ustawy o PIP, pozwalają na regulację prawną 
w zakresie nakazania dokonania ustaleń okoliczności i przyczyn wypadku takŜe dla 
wypadków lekkich, ale brak obowiązku zgłaszania takich wypadków do PIP powoduje,  
Ŝe nierzetelne postępowania zakładowe nie zawsze mogą być skorygowane przez inspektora 
pracy. Problemem, który moŜe być źródłem wielu 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  PIP.  
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W wyniku przeprowadzonych 301 kontroli przestrzegania przez pracodawców przepisów  
dotyczących ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, a takŜe ich 
dokumentowania i rejestracji, inspektorzy pracy wydali 42 decyzje, (22 na piśmie, 
20 ustnych) dotyczące 2059 pracowników oraz w 218 wystąpieniach skierowali 629 
wniosków dotyczących 7106 pracowników. 
Ponadto w związku ze stwierdzeniem 16 wykroczeń przeciw prawom pracowniczym, 
inspektorzy nałoŜyli 8 mandatów karnych na łączną kwotę 11 800 zł oraz skierowali 
4 wnioski do sądów grodzkich o ukaranie osób winnych popełnienia wykroczeń – sądy 
rozstrzygnęły 2 wnioski  i nałoŜyły kary w łącznej kwocie 2 500 zł. 

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  
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Efekty działalności nadzorczej 

W kaŜdej kontroli związanej z badaniem wypadku przy pracy, w której stwierdzono 
nieprawidłowy stan praworządności (w tym dotyczący zagadnień związanych 
z bezpieczeństwem pracy), podejmowane są środki prawne (decyzje) mające doprowadzić do 
poprawienia się stanu bezpieczeństwa. Wykonanie przez przedsiębiorców nakazów wydanych 
przez inspektora pracy, skutkuje poprawą warunków pracy dla określonej grupy 
pracowników, których to działanie dotyczy. Decyzje o szerszym spektrum oddziaływania 
(najczęściej dotyczą całego zakładu bądź konkretnego jego oddziału), przykładowo regulacje 
w sprawie przeprowadzenia (modyfikacji czy teŜ dostosowania do realnego zagroŜenia) 
oceny ryzyka zawodowego i podjęcia działań minimalizujących to ryzyko, poprawiają stan 
bezpieczeństwa pracy nie tylko dla stanowiska pracy na jakim wykonywał prace 
poszkodowany, lecz mają charakter dotyczący całej załogi. RównieŜ kontrola innych miejsc 
pracy w zakładzie (niezwiązanych z wypadkiem) skutkuje wydaniem środków prawnych 
w zakresie nieprawidłowości stanu bhp na innych stanowiskach pracy. 

NaleŜy stwierdzić, Ŝe środki pokontrolne inspektorów pracy i inne działania związane 
z badanymi wypadkami skutkują poprawą stanu bhp w danym zakładzie do którego zostały 
skierowane, zmniejszając ryzyko wypadkowe. W wyniku przeprowadzonych kontroli 
następuje nie tylko bieŜąca, doraźna poprawa stanu, lecz równieŜ ulega zmianie i poprawie 
organizacja wewnętrznego systemu nadzoru nad przestrzeganiem bhp – a to przynosi efekty 
długofalowe. 

PowyŜsze działania przynoszą konkretne rezultaty u danego przedsiębiorcy, czyli moŜna 
określić, Ŝe są to działania w skali lokalnej (MIKRO). 
 
Oddziaływanie o szerszej skali (MAKRO) skierowane do wielu podmiotów w skali kraju, jest 
moŜliwe w przypadku wypadków dotyczących konkretnych urządzeń, obarczonych w ocenie 
inspektora wadą fabryczną – wówczas działania podjęte w ramach nadzoru rynku pozwalają 
ustalić innych uŜytkowników urządzenia i podjąć działania dotyczące niebezpiecznych 
warunków pracy u innych przedsiębiorców. 

Z analizy wypadków zaistniałych w 2008 r. na terenie województwa małopolskiego wynika, 
 Ŝe nie odnotowano takich przypadków i nie były podejmowane działania o skali 
ogólnokrajowej. Stwierdzono jeden przypadek, gdzie do wypadku doszło podczas obsługi 
nawijarki do foli (produkcji włoskiej, zakupiona przez pracodawcę bezpośrednio od 
producenta) – poszkodowany podczas obsługi doznał obraŜeń ręki (złamanie śródręcza lewej, 
ran ciętych i szarpanych). Przyczyną bezpośrednią wypadku (według inspektora) był brak 
zabezpieczenia strefy niebezpiecznej zbiegu wałków i strefy cięcia noŜem. Strefa ta 
w dokumentacji producenta zawiera schematyczne zaznaczenie osłony, której według 
wyjaśnień uŜytkownika nie było od nowości. Inspektorat podjął działania zgodnie z ustawą  
o systemie oceny zgodności.  

Ocena działań PIP w zakresie prewencji wypadkowej 

Działania dotyczące prewencji wypadkowej moŜna podzielić na dwie grupy: podejmowane  
w związku z zaistnieniem zdarzeń wypadkowych (pisma profilaktyczne i kontrole 
prewencyjne) oraz  realizowane w ramach tematyki prewencyjnej ujętej w harmonogramie 
działań PIP - przedsięwzięć o zasięgu ogólnokrajowym.   
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W 2008 r. inspektorzy pracy OIP w Krakowie rozesłali 396  pism profilaktycznych do 211 
przedsiębiorców i 183 jednostek samorządu terytorialnego, oraz do Małopolskiego Kuratora 
Oświaty i Wydziału Katechetycznego Krakowskiej Kurii Metropolitalnej. Pisma skierowane 
do przedsiębiorców zawierały przede wszystkim informacje o nieprawidłowościach z zakresu 
bezpieczeństwa i higieny pracy, stwierdzonych w czasie kontroli dotyczących ustalenia 
okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy. Pisma do wójtów i burmistrzów (jako 
przedstawicieli organów załoŜycielskich placówek oświatowych) oraz Małopolskiego 
Kuratora Oświaty i Wydziału Katechetycznego krakowskiej Kurii Metropolitalnej, dotyczyły 
nieprawidłowości w zakresie eksploatacji urządzeń sportowych w szkołach i  innych 
placówkach edukacyjnych i wychowawczych. W związku ze śmiertelnym wypadkiem 
uczestnika kolonii letniej zaistniałego na skutek przewrócenia się bramki na boisku szkolnym, 
inspektorzy pracy przeprowadzili kontrole placówek oświatowych, ukierunkowane na 
rozpoznanie nieprawidłowości w zakresie stanu technicznego znajdujących się na terenie tych 
placówek urządzeń sportowych. Sprawdzano między innymi  mocowanie bramek, koszy, 
słupków do zawieszania siatki na boiskach do piłki siatkowej oraz  stan ogrodzeń tych 
obiektów. Efektem analizy stanu bezpieczeństwa zdefiniowanego na podstawie wyników tych 
kontroli, oprócz podjętych bezpośrednio w trakcie kontroli działań, było skierowanie przez 
Okręgowego  Inspektora Pracy w Krakowie ww. pisma profilaktycznego.  
Informacje przekazane w pismach profilaktycznych miały posłuŜyć adresatom do ustalenia 
stanu faktycznego w przedmiotowym zakresie i  podjęcia odpowiednich działań 
prewencyjnych, w zaleŜności od rezultatów poczynionych ustaleń.  
W jednym z zakładów konserwacji zieleni doszło do wypadku śmiertelnego w trakcie prac 
przy wycince starego drzewostanu na jednym z cmentarzy komunalnych. Obalany pień 
przygniótł pilarza, który poniósł śmierć na miejscu zdarzenia. Informacja o zdarzeniu  
i przyczynach została rozesłana do zakładów w tej branŜy. W odpowiedzi na pismo w sprawie 
opisanego wypadku 10 pracodawców poinformowało OIP o podjętych w tym zakresie 
działaniach, które oprócz przekazania pracownikom informacji o okolicznościach 
i przyczynach zdarzenia, objęły między innymi aktualizację oceny ryzyka zawodowego 
i stanowiskowych instrukcji bhp, zapewnienie nadzoru osób kierujących pracownikami przy 
podobnych pracach, wyposaŜenie pracowników w sprzęt pomocniczy, odzieŜ ochronną 
i środki ochrony indywidualnej. Podobne pismo zostało skierowane do pracodawców 
w związku ze śmiertelnym wypadkiem przy pracy zaistniałym w jednej z miejskich zajezdni 
autobusowych. W czasie wprowadzania niesprawnego autobusu na stanowisko naprawcze 
w hali garaŜowej  jeden z mechaników został dociśnięty do ściany przez wjeŜdŜający pojazd. 
W wyniku doznanych obraŜeń wewnętrznych zmarł w szpitalu w dniu zdarzenia.  
O działaniach podjętych po otrzymaniu informacji o wymienionym wypadku poinformowało 
OIP 10 przedsiębiorców. Działania te dotyczyły: rozpowszechnienia opisu okoliczności 
i przyczyn zdarzenia wśród pracowników zaplecza technicznego i kierowców, aktualizacji 
oceny ryzyka zawodowego, organizacji szkoleń pracowników na temat zasad bezpieczeństwa 
pracy przy obsłudze niesprawnych pojazdów.  Kolejny przykład to zbiorowy wypadek przy 
pracy, w którym poszkodowanych zostało dwóch pracowników, zaistniały w zakładzie 
stolarskim  na skutek  zapalenia się oparów lakieru i  eksplozji pyłu drewna. Czynnikiem 
inicjującym było naciśnięcie przez jednego z pracowników  wyłącznika światła w hali 
produkcyjnej. Pracodawcy podjęli następujące działania profilaktyczne: kontrolę stanu 
technicznego instalacji elektrycznej, szczelności instalacji odciągowej pyłów  
i hermetyczności urządzeń oświetlenia elektrycznego, zmianę usytuowania wyłączników 
prądu elektrycznego (usunięcie ich z pomieszczeń lakierowania i suszarni),  zapoznanie 
pracowników z okolicznościami i przyczynami przedmiotowego wypadku.   
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Oprócz wprowadzania środków profilaktycznych, podmioty organizujące prace, których 
dotyczyły pisma prewencyjne, przekazywały przesłane im przez OIP informacje 
wykonawcom, z którymi współpracują.  
Inne działania podejmowane przez OIP w  Krakowie w ramach prewencji wypadkowej 
dotyczyły informowania mediów o zagroŜeniach  występujących w gałęziach gospodarki,  
w których dochodzi do największej liczby wypadków. W czasie konferencji prasowych 
organizowanych w siedzibie OIP oraz w oddziałach terenowych w ramach ogólnokrajowych 
kampanii informacyjnych, dla uzyskania lepszego efektu profilaktycznego uwzględniany był 
aspekt lokalny.  Przykładowo, w czasie konferencji prasowej poświeconej bezpieczeństwu 
pracy w budownictwie, oprócz apelu Głównego Inspektora Pracy w tej sprawie, 
przedstawione zostały dane dotyczące wypadkowości na terenie województwa 
małopolskiego, a takŜe prezentacja dotycząca przyczyn katastrofy budowlanej (zawalenie się 
rusztowania) zaistniałej kilkanaście dni wcześniej na terenie Krakowa. 
Aspekt lokalny został uwzględniony równieŜ w przypadku konferencji prasowej dotyczącej 
zagroŜeń wypadkowych w rolnictwie kiedy to w zorganizowanym w  siedzibie OIP spotkaniu 
z dziennikarzami, uczestniczyli równieŜ przedstawiciele regionalnego oddziału Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.  
Informacje o okolicznościach i przyczynach  wypadków przy pracy  były takŜe przekazywane 
uczestnikom szkoleń dla pracodawców i kadry kierowniczej firm budowlanych, 
zorganizowanych w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Krakowie i w oddziałach terenowych 
oraz w czasie szkolenia dla takiej samej grupy  przeprowadzonego w ramach XXII 
Małopolskich Targów Budownictwa  w Krakowie.  
Inspektorzy pracy prowadzili równieŜ wykłady na szkoleniach dla SIP oraz słuŜb bhp, 
w zakresie badania wypadków, ustalania okoliczności i przyczyn oraz prowadzenia 
dokumentacji w tym zakresie.  
Na stronie internetowej OIP Kraków znajduje się podstrona dotycząca ogólnych zagadnień w 
zakresie wypadków przy pracy, zamieszczane są tam równieŜ informacje dotyczące przyczyn 
i okoliczności zdarzeń wypadkowych zbadanych przez inspektorów pracy.  
W ramach poradnictwa technicznego, udzielane są informacje i porady w zakresie m.in. 
wypadków przy pracy oraz zagroŜeń zawodowych. 
 
Wnioski do ZUS o podwyŜszenie składki wypadkowej 

Wnioski o podwyŜszenie składki wypadkowej kierowane są po kolejnych kontrolach 
stwierdzających raŜące zaniedbania w zakresie bhp, a po ich zakończeniu wobec osób 
odpowiedzialnych za naruszenie przepisów są stosowane sankcje wykroczeniowe.  
W 2008 r. inspektorzy pracy skierowali 16 wniosków do ZUS o podwyŜszenie składki 
wypadkowej, z czego 7 wniosków skierowano po kontrolach związanych z badaniem 
wypadków. Jak wynika z informacji udzielonych przez ZUS, w 5-ciu przypadkach składka 
została podwyŜszona (decyzje prawomocne) w 1 przypadku przedsiębiorca odwołał się od 
decyzji do sądu (trwa postępowanie) i w 1 przypadku nie zostało zakończone postępowanie 
ZUS. 

Pomimo środków stosowanych przez inspektora pracy, jak równieŜ sankcji, nie wszyscy 
pracodawcy dyscyplinują się i prawidłowo oraz bezpiecznie organizują pracę o czym moŜe 
świadczyć poniŜszy przykład. W trakcie dwóch kolejnych kontroli pracodawcy 
przeprowadzonych na budowie w Krakowie (kwiecień 2007 r. i luty 2008 r.), stwierdzono 
raŜące naruszenie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, stwarzające bezpośrednie 
zagroŜenie Ŝycia i zdrowia pracowników wykonujących prace. Firma na budowie 
wykonywała prace elewacyjne budynku, które realizowane są z rusztowań fasadowych.  
W trakcie obu kontroli, stwierdzono nieprawidłowy stan rusztowań, polegający na ich 
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niewłaściwym wyposaŜeniu w elementy ochronne, co stwarzało bezpośrednie zagroŜenie 
upadku pracowników z wysokości. Pracodawca nie sprawował skutecznie nadzoru nad 
wykonywanymi przez pracowników pracami i tolerował odstępstwa od przepisów. 
Skierowano wniosek do ZUS, który po rozpatrzeniu sprawy podwyŜszył składkę o 100% na 
rok rozliczeniowy 2009/2010. Pomimo podjętych działań sankcyjnych (dwa mandaty)  
i wniosku o podwyŜszenie składki, pracodawca nie dołoŜył naleŜytych starań w zakresie 
bezpiecznej organizacji pracy i miesiąc po kontroli doszło do wypadku (upadku  
z rusztowania), który w konsekwencji skończył się śmiertelnymi obraŜeniami pracownika.  
Po kontroli dotyczącej ustaleń tego wypadku, zostało skierowane zawiadomienie prokuratury 
i mandat karny w wysokości 5000 zł. 

 

Aby osiągnąć cel strategiczny jakim jest ograniczenie liczby wypadków przy pracy, nie 
wystarczą działania doraźne związane zarówno z badaniem wypadków, czy teŜ kontrolami 
przestrzegania stanu bhp, lecz rodzi się potrzeba zwiększenia ogólnej kultury bezpieczeństwa. 

Z analizy wypadków wynika, Ŝe do wypadku przyczynia się nie tylko niewłaściwa 
organizacja miejsc pracy, czy teŜ niewłaściwe wyposaŜenie bądź nierzetelny nadzór, ale 
równieŜ znaczna część przyczyn wynika z niewłaściwego zachowania się pracowników  
(w tym poszkodowanego), które są niezgodne z zasadami bhp, bądź teŜ moŜna nawet uznać, 
Ŝe są działaniami mającymi na celu „przyśpieszenie” procesu pracy i ograniczenie kosztów. 
NaleŜy dołoŜyć starań aby przygotowany program nauczania BHP (czyli propagowania 
kultury bezpieczeństwa) juŜ od pierwszego etapu szkolnictwa (nawet juŜ w przedszkolu) był 
podwaliną nabywania wiedzy i doświadczenia w bezpiecznych zachowaniach. 

Wyniki kontroli i analizy stanu wypadkowości wskazują na konieczność kontynuacji 
dotychczasowych form oddziaływania na politykę pracodawców w dziedzinie prewencji 
wypadkowej. W ocenie inspektorów, działania Państwowej Inspekcji Pracy, zwłaszcza  akcje 
promocyjno-informacyjne, powinny być nakierowane przede wszystkim na 
mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie podmioty gospodarcze, nie dysponujące własnymi 
słuŜbami bezpieczeństwa i higieny pracy i często nieposiadające kadry kierowniczej – 
wszystkie obowiązki związane z kierowaniem pracownikami realizuje tam częstokroć sam 
pracodawca. 

Z uwagi na znaczący udział sektora budownictwa w liczbie wypadków (w tym śmiertelnych  
i cięŜkich) wskazane jest utrzymanie bądź nasilenie nadzoru nad tą branŜą ze zwróceniem 
szczególnej uwagi na stan ochron i zabezpieczeń przed moŜliwością upadku z wysokości. 
Wskazane jest podjęcie działań prewencyjnych dotyczących budownictwa na większą skalę, 
w tym działań o charakterze ogólnopolskim (kampanie medialne itp.). 
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III. DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA  
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1. Decyzje Okręgowego Inspektora Pracy nakazujące    
zaprzestania działalności zakładu 

W 2008 r. Okręgowy Inspektor Pracy w Krakowie wydał 4 decyzje nakazowe na podstawie 
art. 11 pkt 5 ustawy o PIP. 

1. Zaprzestania, przez Przedsiębiorstwo Handlowe Pajdak Stanisław w Wojniczu, 
prowadzenia działalności gospodarczej ze względu na zły stan techniczny 
prowizorycznych obiektów budowlanych. 

 

Fot. 1. Obraz warunków higieniczno-sanitarnych w firmie Przedsiębiorstwo Handlowe Pajdak. 

Obiekty nie zostały podłączone, poprzez odrębny przyłącz, do instalacji elektrycznej, nie były 
podłączone do instalacji wodociągowej, pomieszczenia pracy nie były ogrzewane, brak było 
pomieszczeń higieniczno – sanitarnych. 

 

Fot. 2.  Obraz warunków higieniczno-sanitarnych w firmie Przedsiębiorstwo Handlowe Pajdak. 
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Termin wykonania decyzji został ustalony na 15.03.2008 r. Rekontrola potwierdziła 
wykonanie decyzji OIP. 

2. Zaprzestania działalności w części budynku (dzierŜawionym magazynie GS ,,SCh”) – 
w warsztacie ślusarskim w Stryszowie - w Firmie Handlowo – Produkcyjno – Usługowej 
,,MAXIM” ze względu na występujące zagroŜenia dla zdrowia i Ŝycia zatrudnionych tam 
pracowników.  

 

Fot.3. „Maxim” – zaplecze sanitarne. 

Występujące zagroŜenia wynikały między innymi z braku jakiegokolwiek ogrzewania 
pomieszczeń pracy, braku oświetlenia dziennego (braku okien) w pomieszczeniach pracy oraz 
braku wentylacji naturalnej-grawitacyjnej w pomieszczeniach pracy. Rekontrola potwierdziła 
wykonanie decyzji OIP.   

3. Zaprzestania działalności obejmującej wykonywanie prac związanych z przecieraniem 
drewna przy uŜyciu obrabiarek do drewna w Zakładzie Produkcji Wyrobów z drewna 
w Osielcu  ze względu na stan bezpieczeństwa stwarzający zagroŜenie dla Ŝycia lub zdrowia 
zatrudnionych tam pracowników. W wyniku kontroli inspektor pracy wydał dwa nakazy 
zawierające łącznie 13 decyzji. Rekontrola wykazała, Ŝe pracodawca nie wykonał 6 decyzji, 
w tym 4 - dotyczących wstrzymania prac. Ponadto inspektor stwierdził brak osłon na 
wielopile, przenośniku i pilarce tarczowej. Dwóch pracowników obsługujących maszyny do 
obróbki drewna nie posiadało szkoleń stanowiskowych. W trakcie kontroli inspektor pracy 
ustalił, Ŝe 16 maja 2007 r. u pracodawcy miał miejsce wypadek przy pilarce tarczowej, a jego 
przyczyną było brak osłon. Termin wykonania decyzji został ustalony na 30.04.2008 r. 
Pracodawca zwrócił się z prośbą o przesunięcie terminu wykonania decyzji do 30.10.2008 r. 
Okręgowy Inspektor Pracy pozytywnie rozpatrzył wniosek strony i zmienił termin wykonania 
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decyzji na 30.10.2008 r. Według informacji inspektora pracy pracodawca zaprzestał 
działalności w Polsce. Produkcję przeniósł na Słowację. 

4. Zaprzestania prowadzenia działalności w zakresie wyprawy i barwienia skór futerkowych 
oraz produkcji wyrobów futrzarskich w obiekcie zlokalizowanym w Nowym Targu poniewaŜ 
stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie zagraŜał zdrowiu i Ŝyciu pracowników.  

 

Fot. 4. Pomieszczenia pracy w zakładzie wyprawy i barwienia skór futerkowych w Nowym Targu.  

Pomieszczenia pracy nie spełniały wymogów co do wysokości oraz częściowo takŜe  
w zakresie oświetlenia naturalnego czyli stosunku powierzchni przeszklonej okien do 
powierzchni podłogi. Termin wykonania decyzji został ustalony na 30 września 2008 r.  

 

Fot. 5. Wnętrze zakładu wyprawy i barwienia skór futerkowych w Nowym Targu.  
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Od decyzji strona złoŜyła odwołanie. Główny Inspektor Pracy uchylił zaskarŜoną decyzję 
w całości i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.  

 

2. Wystąpienia Okręgowego Inspektora Pracy 

W 2008 r. Okręgowy Inspektor Pracy w Krakowie skierował 1 wystąpienie (2 wnioski) na 
podstawie art. 11 pkt 8 ustawy o PIP do Burmistrza Wadowic o następującej treści: 

1. Zapewnienie prawidłowego wykonania uchwał Rady Miejskiej w Wadowicach 
nr XXIII/135/2005 z dnia 22.03.2005 r. i nr VII/51/2007 z dnia 30.04.2007 r. przez 
wszystkich pracowników kierujących jednostkami organizacyjnymi podległymi samorządowi 
gminnemu, których uchwały te dotyczą. 

2. Sprawowanie nad jednostkami podległymi administracji samorządowej właściwego 
nadzoru w zakresie spraw finansowych i administracyjnych rzutujących na poprawne 
wynagradzanie za pracę pracowników tych jednostek. 

W uzasadnieniu OIP wskazał, Ŝe kontrole prowadzone w przedszkolach w Wadowicach 
wykazały nieprawidłowe wykonywanie uchwał Rady Miasta przez dyrektorów tych 
placówek. Pierwsza uchwała miała spowodować od 1.01.2005 r. wzrost wynagrodzenia 
zasadniczego pracowników administracji i obsługi o 30 zł i o 1 zł na kaŜdym punkcie 
w posiadanej kategorii zaszeregowania. Druga uchwała miała spowodować od 1.01.2007 r. 
wzrost wynagrodzenia zasadniczego pracowników administracji i obsługi o 100 zł i o 1 zł na 
kaŜdym punkcie w posiadanej kategorii zaszeregowania. Działania dyrektorów nie były 
zgodne z przytoczonymi uchwałami. Sprawa jest w toku.  

3. Egzekucja administracyjna decyzji organów PIP 

Upomnienia skierowane do pracodawców 

W okresie sprawozdawczym inspektorzy pracy skierowali do 62 pracodawców 70 upomnień, 
przypominających o obowiązku wykonania 210 decyzji nakazowych, w tym: 

• 22 upomnienia dotyczyły niewykonania przez pracodawców 71 decyzji płacowych, 
• 48 upomnień skierowano do pracodawców w związku z niewykonaniem 139 decyzji 

z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.  
 
Jedno upomnienie skierowane do pracodawcy w związku z niewykonaniem 1 decyzji 
płacowej zostało anulowane – pracodawca wykonał nakaz przed doręczeniem upomnienia. 
Z liczby 69 upomnień pracodawcy wykonali decyzje zawarte w 39 upomnieniach, łącznie 96 
decyzji. Z liczby tej 89 dotyczyło spraw z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, a 7 decyzji 
płacowych. 
 
Postępowanie egzekucyjne  
 
W związku ze niezrealizowaniem przez niektórych pracodawców decyzji organów PIP wobec 
15 pracodawców wszczęto postępowanie egzekucyjne w celu przymuszenia do wykonania 
obowiązków wynikających z nakazów inspektorów pracy:  
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• 12 tytułów wykonawczych dotyczyło 46 decyzji nakazowych z zakresu wynagrodzeń 
za pracę i innych świadczeń ze stosunku pracy,  

•  5 tytułów wykonawczych - 7 decyzji z zakresu bezpiecznych i higienicznych 
warunków pracy.  

Wniesiono 5 zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego. 
Pracodawcy zarzucali zastosowanie zbyt uciąŜliwego środka egzekucyjnego. Opóźnienia 
wypłaty naleŜności pracowniczych tłumaczyli brakiem złej woli,  trudną sytuacją  finansową, 
niecelowością stosowania środków sankcyjnych, trudnościami finansowymi, sukcesywną 
wypłatą naleŜności.  

16 pracodawcom wydano 29 postanowień o nałoŜeniu grzywny w celu przymuszenia,  
na ogólną kwotę 185 000 zł: 

• 7 postanowień o nałoŜeniu grzywny w celu przymuszenia dotyczyło niewykonania 
decyzji z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy; na ogólną kwotę 63 000 zł, 

• 22 postanowienia - niewykonania decyzji płacowych; łącznie na kwotę 122 000 zł.   
 
Na postanowienia o nałoŜeniu grzywny w celu przymuszenia wpłynęły 3 zaŜalenia. 
Pracodawcy kwestionowali nałoŜenie grzywny ze względu na systematyczną spłatę 
naleŜności pracownikom, powoływali trudności związane z dostosowaniem pomieszczeń do 
wymogów przepisów bhp. ZaŜalenia nie zostały uwzględnione. 
W związku z wykonaniem przez 4 pracodawców nakazów objętych postępowaniem 
egzekucyjnym, umorzono na ich wniosek 4 grzywny w celu przymuszenia, na łączną kwotę 
47 000 zł.  
 
Umorzono postępowania egzekucyjne prowadzone na podstawie 3 tytułów wykonawczych 
w stosunku do 3 pracodawców.  
 
Efekty postępowania egzekucyjnego 
 
4 pracodawców wykonało decyzje nakazowe w wyniku wszczęcia postępowania 
egzekucyjnego: 2 pracodawców wykonało nakazy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy 
zawierające 3 decyzje, 2 pracodawców wykonało nakazy płatnicze zawierające 8 decyzji. 
Jeden pracodawca wpłacił dobrowolnie grzywnę w wysokości 15 000zł.  
 
Do urzędów skarbowych przekazano 64 tytuły wykonawcze: 

• 24 tytuły dotyczyły kar grzywien – 19 tytułów wykonawczych wynikało  
z niewykonania nakazów płacowych, 5 – nakazów z zakresu bezpieczeństwa i higieny 
pracy),  

• 22 tytuły dotyczyły kosztów wydania postanowienia,  
• 18 tytułów dotyczyło wyłącznie kosztów wydania upomnienia. 

 
Urzędy skarbowe przekazały kwoty; 

• 15 574,50 zł z tytułu egzekucji 2 grzywien (w tym jednej częściowo),  
• 385,10 zł  z tytułu egzekucji kosztów wydania postanowienia, 
• 88,90 zł z tytułu egzekucji kosztów upomnienia. 

 
 

Egzekwowanie obowiązków pracodawców w drodze egzekucji administracyjnej, spełnia 
swoje zadania, aczkolwiek w ograniczonym zakresie. Jest to spowodowane tym,  
Ŝe najczęściej egzekwowane są decyzje płacowe, a te z kolei dotyczą pracodawców 
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znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, co ogranicza skuteczność egzekucji. O wiele 
skuteczniejsza i szybsza jest egzekucja obowiązków z zakresu bhp. Dochodzi coraz częściej 
do egzekucji obowiązków w tym zakresie, gdyŜ w początkowym okresie egzekucja 
administracyjna kojarzyła się inspektorom przede wszystkim z nakazem płacowym.     
MoŜna stwierdzić, Ŝe istniejące od 2001 r. uprawnienie PIP w zakresie egzekwowania od 
pracodawców nałoŜonych na nich obowiązków, obecnie juŜ mocno „usadowiło” się  
w systemie prawnym. Od tego czasu NSA wydał szereg orzeczeń, bardzo pomocnych dla 
egzekutora, zwłaszcza w postępowaniu odwoławczym (zarzuty, zaŜalenia). NaleŜy przy tym 
pamiętać, Ŝe postępowanie egzekucyjne PIP jest nie tylko uprawnieniem ale i obowiązkiem. 
W OIP w Krakowie przeprowadzane są okresowe weryfikacje dotyczące realizacji wydanych 
nakazów.      
Równocześnie, ze strony pracodawców nastąpił wzrost świadomości prawnej i coraz częściej 
korzystają oni z drogi odwoławczej, głównie w celu wydłuŜenia postępowania.      
Postępowanie kontrolne inspektora PIP dotyczy bezpośrednio spraw ludzkich – bytu 
materialnego i bezpiecznej pracy. KaŜda kontrola PIP odbija się szerokim echem wśród załogi 
zakładu czy firmy. Sprawne postępowanie egzekucyjne ma tu istotną rolę do spełnienia.     
 
 
 

4. Postępowanie w sprawach o wykroczenia przeciwko prawom 
osób wykonujących pracę zarobkową 

 
Wnioski o ukaranie do sądów grodzkich 
 
W  2008 r., skierowano do sądów 371 wniosków o ukaranie (w 2007 r. 227 wniosków), 
w których ujawniono 991 wykroczeń przeciwko prawom osób wykonujących pracę 
zarobkową. Znaczący wzrost liczby kierowanych wniosków wynika bezpośrednio  
z rozszerzenia kompetencji PIP o kontrolę legalności zatrudnienia, poniewaŜ w zakresie 
wykroczeń związanych z tym tematem inspektor pracy nie posiada moŜliwości stosowania 
postępowania mandatowego. 
W skierowanych wnioskach najwięcej wykroczeń dotyczyło nieprzestrzeganie przepisów lub 
zasad bhp  (wykroczenie popełniono  z art. 283 K.p. – 338). Następnie: 

• z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – 289,   
• z art.282 K.p. (niewypłacenie wynagrodzenia, niewydanie świadectwa pracy, 

nieudzielenie przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego, niewykonanie 
orzeczenia sądu pracy), - 220,  

•  z art. 281 K.p. – 135, 
• z ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji – 3. 

Do końca  2008 r. sądy rozpatrzyły  368 wniosków o ukaranie, z czego w 305 przypadkach 
orzeczono grzywny (38  orzeczeń dot. wniosków z lat ubiegłych). Łączna kwota orzeczonych 
grzywien wyniosła 506 990 zł.  
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Średnia kwota grzywny w wydanych orzeczeniach wyniosła 1662,26 zł  
(w 2007 r. 1067,98 zł). Uznając winnym odstąpiono od wymierzenia grzywny  
w 8 przypadkach, w 17 przypadkach uniewinniono obwinionego,  orzeczono 6  kar nagany,   
4 razy odmówiono wszczęcia postępowania w sprawie, w jednym przypadku doszło do 
umorzenia postępowania. 

Przy odstępowaniu od wymierzania kary, sądy uwzględniają najczęściej  brak złej woli,  fakt 
dotychczasowej niekaralności obwinionego. Odstąpienie przez sąd od wymierzania kary  
z uwagi na wskazane okoliczności obrazuje przykład spraw, kiedy sądy uznając winę,  
odstępowały od wymierzenia kary pracodawcom, którzy wbrew obowiązkowi, zatrudniając 
bezrobotnych na podstawie umów o pracę nie zawiadomili o tym fakcie właściwego 
Powiatowego Urzędu Pracy. 

 

 

 

 

 

 

WWyykkrreess  11..  LLiicczzbbaa  oorrzzeecczzoonnyycchh  pprrzzeezz  ssąądd    kkaarr  ggrrzzyywwnnyy  ww    22000088  rr..    
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Do końca  2008 r. sądy  wydały 247 nakazów karnych (14 nakazów dotyczących wniosków 
z 2007 r.) na łączną kwotę 422 330 zł.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Średnia kwota nakazu karnego wyniosła 1709,83 zł ( w 2007 r. 1525,82 zł).  

 

Postępowanie mandatowe 

Mandaty stanowią najczęściej stosowaną przez inspektorów pracy sankcję. W roku 2007  
w skali ogólnopolskiej zostały  zastosowane w niemal 76% ogółu podjętych postępowań  
w sprawach o wykroczenia. Na przestrzeni 2008 r. inspektorzy pracy OIP w Krakowie  
nałoŜyli 1140  mandatów  na łączną kwotę 1 515 200 złotych: 

• do 1500 zł  – 925  mandatów 

•  powyŜej 1500 zł  – 215  mandatów  

Średnia kwota mandatu wyniosła 1329,12 zł (w 2007 r. 860,18 zł). Tę formę represji 
zastosowano za popełnienie 2025  wykroczeń: 

• 1407 wykroczeń  z art. 283 K.p.,   

• 320 wykroczeń  z art. 282 K.p.,  

•  287  wykroczeń z art. 281 K.p.  

Ponadto mandaty nałoŜono za 11 wykroczeń z ustawy o zakładowym funduszu świadczeń 
socjalnych.  
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Stosowanie środków wychowawczych 

Wobec 476 sprawców, którzy dopuścili się 589 wykroczeń, zastosowano środki 
oddziaływania wychowawczego. Podobnie jak w poprzednim roku, powyŜszy środek 
stosowany jest w uzasadnionych przypadkach. Stosowany był głównie w stosunku do 
pracodawców małych zakładów, przy niewielkim stopniu społecznej szkodliwości czynu. 
Brano przy tym pod uwagę takŜe dotychczasową niekaralność, sytuację materialną i rodzinną 
tych osób oraz natychmiastowe wyeliminowanie nieprawidłowości.  

Największa liczba nieprawidłowości dotyczyła wykroczeń z art. 283  K.p. – 249. Kontrole 
wykazały równieŜ następujące wykroczenia:  

• z art. 282 K.p. – 159, 

• z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – 92,  

• z art. 281 K.p. - 67,  

• z ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych – 3,   

• z ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji – 2.  

 

Odwołania od orzeczeń sądów 

W okresie sprawozdawczym wniesiono 36 odwołań od wyroków sądów I instancji, z tego 23 
odwołania wniesione zostały przez pracodawców, a 13 przez inspektorów pracy. Do końca  
2008 r.  sądy  rozpatrzyły 29 odwołań. W dziesięciu przypadkach utrzymano w mocy wydany 
wyrok, w czterech przypadkach sądy podwyŜszyły kwoty orzeczonych grzywien. 
W dziesięciu przypadkach sądy  na skutek wniesionych odwołań obniŜyły orzeczoną karę 
grzywny, w  trzech przypadkach na skutek odwołań od orzeczonych kar grzywny, uznając 
winę, odstąpiono od wymierzania kary grzywny, a w dwóch przypadkach w miejsce 
orzeczonych kar grzywny uniewinniono obwinionego od przedstawionych zarzutów. 
 

Dokonując oceny  funkcjonowania sądów grodzkich orzekających w sprawach o wykroczenia 
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,  naleŜy podkreślić, Ŝe sądy te 
dobrze  spełniają swoje obowiązki w zakresie aktywności w wyjaśnianiu stanu faktycznego. 
Często moŜe budzić wątpliwości dokonana przez sąd ocena stopnia zawinienia,  
w szczególności gdy chodzi o kwestie nieznajomości przepisów prawa przez pracodawców. 
Problematyczną pozostaje sprawa oceny społecznej szkodliwości czynów, jakich dopuścili się 
obwinieni, w szczególności w sprawach dotyczących naruszeń przepisów bhp oraz wypłaty 
świadczeń ze stosunku pracy, a takŜe niewykonania ostatecznych decyzji inspektora pracy. 
Wynika to często z braku świadomości zwłaszcza u przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości 
z krótszym staŜem pracy o moŜliwych skutkach niestosowania się do przepisów bhp, a takŜe 
z nieprzywiązywania naleŜytej wagi, ze społecznego punktu widzenia do kwestii związanych 
z terminowym otrzymywaniem wynagrodzenia przez pracowników oraz innych świadczeń 
wynikających ze stosunku pracy. Przedstawione wyŜej podejście sądów przekłada się na  
wysokość wymierzanych kar, które pomimo tendencji wzrostowej w dalszym ciągu nie 
działają prewencyjnie w stosunku do sprawców wykroczeń. RównieŜ znaczne podniesienia 
wysokości górnego zagroŜenia kary grzywny, w dalszym ciągu prowadzi do wymierzania kar 
w dolnych granicach ustawowego zagroŜenia.  

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 
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sposób ograniczają bezrobocie, natomiast przepisy prawa pracy utrudniają im działalność. Na 
wysokość orzekanych kar ma takŜe duŜy wpływ sytuacja finansowa obwinionych, 
natychmiastowe podjęcie działań w celu usunięcia stwierdzonych naruszeń prawa pracy, 
dotychczasowa niekaralność, a takŜe tłumaczenie się nieznajomością przepisów prawa. Przy 
orzekaniu  kary sądy biorą takŜe pod uwagę liczbę pracowników, których czyny określone we 
wnioskach dotyczą, jak równieŜ czy powodują one bezpośrednie zagroŜenie dla Ŝycia 
i zdrowia.  

 
W 2008 r. znacznie zwiększyła  się  średnia kwota grzywny w wydanych orzeczeniach 
w stosunku do lat poprzednich. Zwiększyła się równieŜ średnia kwota grzywien nałoŜonych 
w drodze nakazów karnych. Sądy często kierowały sprawy na posiedzenia w celu  wydania  
wyroków nakazowych.  
W porównaniu do  2007 r. liczba skierowanych wniosków do sądu znacznie się zwiększyła.  
Nieznacznie zmniejszyła się  liczba nałoŜonych mandatów, których średnia kwota wzrosła. 
Inspektorzy  częściej  niŜ w 2007 r. wobec sprawców wykroczeń stosowali środki 
oddziaływania wychowawczego. 
 

5. Zawiadomienia prokuratury o podejrzeniu popełnienia 
przestępstwa oraz współpraca OIP z prokuraturą i sądami.  

 
 
W 2008 roku inspektorzy pracy skierowali do prokuratury 58 zawiadomień o podejrzeniu 
popełnienia przestępstw przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 
w tym: 

• z art. 225 § 2 K.k. – 22, w tym 19 samoistnych, 
• z art. 218 § 1 K.k. – 21,  w tym 15 samoistnych,    
• z art. 219 K.k. – 5, 
• z art. 220 § 1 K.k. – 6, w tym samoistnych 3, 
• z art. 221 K.k. – 2 w tym samoistnych 1, 
• z art. 233  K.k. – 5, w tym samoistnych 4, 
• z art. 270 K.k. – 6 w tym samoistnych 4, 
• z art. 271 K.k. – 5 w tym samoistnych 4, 
• z art. 160 K.k. – 2.  

 
Zawiadomienia dotyczące podejrzenia popełnienia przestępstwa z art. 225 § 2 K.k. stanowiły 
najliczniejszą grupę ogółu zawiadomień - 38 %, po której kolejną liczną grupę stanowiły 
zawiadomienia dotyczące przestępstw z art. 218 § 1 K.k. – 37 %. 
 
Utrudnianie, czy uniemoŜliwianie przeprowadzenia czynności kontrolnych inspektorowi 
pracy, określone przepisem art. 225 § 2 K.k. polegało m.in. na uniemoŜliwianiu wejścia na 
teren zakładu pracy inspektorowi, nieprzekazywaniu niezbędnej do przeprowadzenia kontroli 
dokumentacji, nieodbieraniu przez pracodawcę przesyłanej przez inspektora pracy 
korespondencji, niestawianiu się na prawidłowo doręczane wezwania. 
 
Naruszanie praw pracowniczych wynikających ze stosunku pracy – art. 218 § 1 K.k. polegało 
m.in. na zaniŜaniu lub niewypłacaniu wynagrodzenia za świadczoną pracę, dodatku za pracę 
w godzinach nadliczbowych, ekwiwalentu pienięŜnego za niewykorzystany urlop 
wypoczynkowy. 
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W zakresie przestępstwa określonego w art. 219 K.k. sprawy dotyczyły niezgłaszania do 
ubezpieczenia pracowników oraz nieodprowadzania składek do ZUS. 
 
Zawiadomienia o przestępstwie z art. 271 K.k. dotyczyły poświadczenia nieprawdy  
w ewidencji czasu pracy, wystawiania fałszywych kart urlopowych, podpisów na listach płac, 
a z art. 270 K.k. prowadzenia podwójnej ewidencji czasu pracy stanowiącej podstawę do 
naliczenia pracownikom naleŜnego im wynagrodzenia za pracę oraz innych świadczeń, 
poświadczania nieprawdy w dokumentacji dotyczącej szkoleń bhp pracowników firmy. 
 
Zawiadomienia z art. 220 K.k. dotyczyły naruszeń w zakresie bhp, polegających na braku 
odpowiednich do występujących zagroŜeń środków ochrony indywidualnej, niezachowaniu 
norm bezpieczeństwa przy robotach budowlanych, niewłaściwego zabezpieczenia terenu. 
Przy prowadzonych pracach budowlanych natomiast m.in. stwierdzono niesporządzenie przez 
pracodawcę dokumentacji powypadkowej oraz brak poinformowania o wypadku przy pracy, 
jakiemu uległ pracownik, co wyczerpuje znamiona art. 221 K.k.  
 
Sprawy o przestępstwo z art. 233 K.k. polegały na składaniu nieprawdziwych oświadczeń 
przez pracodawców lub zeznań przez pracowników w toku prowadzonych przez inspektorów 
pracy postępowań kontrolnych.  
 
W wyniku złoŜonych przez inspektorów pracy zawiadomień wszczęto postępowanie karne          
w 28 sprawach o przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,              
z czego 3 dotyczyły zawiadomień złoŜonych w 2007 r. w tym: 
 

• 12 z art. 225 § 2 K.k., 
• 4 z art. 218 K.k., 
• 3 z art. 271 K.k., 
• 2 z art.270 K.k. , 
• 1 z art. 220 K.k., 
• 1 z art. 221 K.k., 
• 2 z art. 225 § 2 K.k., 218 K.k., 
• 1 z art.218 K.k. i 221 K.k., 
• 1 z art. 218 i 219 K.k., 
• 1 z art. 218 K.k. i 233 K.k. 

 
Wydano 12 postanowień o odmowie wszczęcia postępowania (2 dotyczyły zawiadomień 
złoŜonych w 2007 r.) - 4 z art. 225 § 2 K.k., 5 z art. 218 § 1 K.k., 1 z art. 218 K.k. i 219 K.k., 
1 z art. 218 i 271 K.k. oraz 1 z art. 233 K.k. Zasadniczą przyczyną odmowy wszczęcia 
postępowania był brak znamion czynu zabronionego. 
 
W jednym z przypadków uznano, Ŝe na podstawie zebranego materiału dowodowego 
ujawnione zostały sprzeczności pomiędzy składanymi przez pracodawcę oświadczeniami,         
a zeznaniami pracowników, co do rodzaju zawieranych pomiędzy stronami umów. 
Pracodawca stał na stanowisku sporządzania umów zlecenia, a zeznania pracowników 
potwierdziły obietnice zawierania z nimi umów o pracę. W uzasadnieniu postanowienia 
podano, Ŝe wobec faktu, iŜ Ŝaden pracownik nie wniósł pozwu o ustalenie istnienia stosunku 
pracy, naleŜy przyjąć, Ŝe powodem rozbieŜności w zeznaniach i oświadczeniach stron jest 
obustronne niezrozumienie intencji zatrudniającego i zatrudnianego.  
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W innej sprawie nie dopatrzono się podstaw uzasadnionego podejrzenia popełnienia 
przestępstwa. Uznano, Ŝe samo nieodebranie przez pracodawcę wezwań do stawiennictwa nie 
wyczerpuje znamion utrudniania czy udaremniania przeprowadzenia kontroli. Odmowę 
wszczęcia postępowania uzasadniano tym, Ŝe inspektor pracy nie wykorzystał wszystkich 
przysługujących mu środków wobec kontrolowanego podmiotu, w szczególności z art. 23 
ustawy o PIP oraz art. 88 kpa.  
 
Umorzono postępowanie w 18 sprawach z czego 4 dotyczyły zawiadomień skierowanych              
w 2007, 1 w 2006 r. oraz 1 w roku 2005 r. w tym: 

• 7 z art. 225 § 2 K.k., 
• 3 z art. 218 § 1 K.k., 
• 2 z art. 270 K.k., 
• 2 z art. 271 K.k., 
• 2 z 218 K.k. i 225 K.k., 
• 1 z 218 K.k. i 219 K.k., 
• 1 z art. 218 K.k. i 233 K.k. 

 
Między innymi, w sprawach o przestępstwo z art. 225 § 2 K.k. podstawą umorzenia był brak 
znamion czynu zabronionego. W jednym przypadku nieodbieranie Ŝądań do stawiennictwa 
w siedzibie OIP, co prawda opóźniało przeprowadzenie kontroli, jednakŜe nie miało wpływu 
na uniemoŜliwienie jej przeprowadzenia. Inspektor przeprowadził bowiem czynności 
kontrolne w zakładzie pracy, przesłuchiwał osoby w nim pracujące, a takŜe przeglądał akta 
osobowe i inne dokumenty pracownicze udostępnione przez biuro podatkowe. W takiej 
sytuacji nie znaleziono podstaw do stwierdzenia, Ŝe zaistniało świadome utrudnianie 
przeprowadzenia czynności słuŜbowych. W innym przypadku umorzenie postępowania było 
spowodowane brakiem dostatecznych dowodów uzasadniających popełnienie czynu 
zabronionego. Zachowaniu pracodawcy nie moŜna było przypisać w sposób jednoznaczny 
cech przestępstwa określonego art. 225 § 2 K.k. z uwagi. na kierowane przez niego prośby o 
przesunięcie terminu realizacji Ŝądań z powodu choroby, informowanie o trudnościach 
związanych ze ściągnięciem z Irlandii Ŝądanej dokumentacji, a takŜe niemoŜliwość stawienia 
się ze względu na przeszkody natury technicznej, jak niewłaściwe działanie faxu.  
Z kolei, w sprawie o przestępstwo z art. 218 § 1 K.k. nie dopatrzono się znamion 
przestępstwa stypizowanego w art. 218 K.k. Zasadność roszczeń pracowników w zakresie 
niewypłacania naleŜnych świadczeń została potwierdzona prawomocnym wyrokiem 
sądowym. Niewątpliwie zatem doszło do naruszenia praw pracowniczych, tym niemniej brak 
jest występowania znamion uporczywości lub złośliwości. Niewykonanie przez pracodawcę 
ciąŜących na nim zobowiązań podyktowane było bowiem złą sytuacją finansową spółki. 
Ponadto stwierdzono, Ŝe firma nie prowadzi juŜ działalności, a jej majątek został przejęty 
przez komornika w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym. 
W dwóch innych sprawach przyczyną umorzenia postępowania z art. 225 § 2 K.k. była 
śmierć pracodawcy.  
 
W 2008 r. w 2 toczących się sprawach z zawiadomienia inspektora pracy postępowanie 
zostało zawieszone. Jeden przypadek dotyczył postępowania z 2006 r. Przeszkodami 
uniemoŜliwiającymi przeprowadzanie czynności procesowych był brak informacji o miejscu 
pobytu podejrzanych.  
 
Wniesiono łącznie 11 zaŜaleń na postanowienia prokuratora, z czego 4 na postanowienia             
o odmowie wszczęcia postępowania, a 7 na postanowienie o umorzeniu postępowania. 
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Ogółem uwzględniono 2 zaŜalenia, nie uwzględniono 3 zaŜaleń wniesionych przez inspektora 
(2 dotyczą roku 2007). 
 
W 2 przypadkach złoŜone przez inspektora pracy zaŜalenie na postanowienie umarzające 
postępowanie, uwzględniono i dochodzenie było kontynuowane.   
 
W 2 sprawach postanowieniem sądu nie uwzględniono zaŜalenia inspektora pracy                           
i utrzymano w mocy zaskarŜone postanowienia - w jednej sprawie o odmowie wszczęcia 
dochodzenia, w drugiej o umorzeniu śledztwa. 
 
W 1 przypadku, prokurator Prokuratury Okręgowej nie przychylił się do wniesionego przez 
inspektora pracy zaŜalenia na postanowienie prokuratury rejonowej w sprawie o umorzeniu 
dochodzenia i przekazał sprawę do sądu.  
 
 
W 8 przypadkach skierowano akt oskarŜenia do sądu w tym: 

• 5 zarzutu z art. 225 § 2 K.k., 
• 1 sprawa dotyczyła zarzutów z art. 218 § 1 K.k.,  
• 1 zarzutu z art. 220 § 1 K.k., 
• 1 zarzutu z art. 271 K.k. 

  
1 akt oskarŜenia pochodzi z zawiadomienia złoŜonego w 2008 r., a 7 pozostałych dotyczy 
zawiadomień złoŜonych w poprzednich latach. 
 
W 2008 r. wydanych zostało 2 wyroki, z czego 1 zapadł w sprawie, w której postępowanie 
wszczęto w 2006 r.  
 
We wszystkich przypadkach uznano oskarŜonych za winnych popełnienia zarzucanego im 
czynu. 
W pierwszej sprawie orzeczono karę 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym 
zawieszeniem jej wykonania oraz wymierzono grzywnę w wysokości 600 zł.  
W drugiej sprawie orzeczono grzywnę w wysokości 500 zł. wraz z zasądzeniem kosztów 
sądowych.  
W powyŜszej sprawie od wymierzonego orzeczenia odwołano się do sądu II instancji, który 
jednak  utrzymał w mocy zaskarŜony wyrok sądu I instancji. 
 
Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa wnoszone przez inspektorów pracy, 
są na bieŜąco weryfikowane, a w powaŜniejszych przypadkach konsultowane z wyznaczonym 
prokuratorem Prokuratury Okręgowej.  
 
W 2008 r. na wniosek prokuratury inspektorzy pracy przeprowadzili kontrolę w 7 
przypadkach. 
W 58 przypadkach inspektorzy pracy występowali w prowadzonych przez prokuraturę 
postępowaniach w charakterze świadków. 
 
W ramach współpracy z sądami na wniosek sądów pracy udostępniono dokumentację kontroli 
w 41 sprawach.  
 
Wnioskowano o udzielenie informacji niezbędnych dla toczących się postępowań sądowych. 
Przede wszystkim wnoszono o nadesłanie uwierzytelnionych kopii dokumentacji kontrolnej 
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inspektora pracy wraz z załącznikami, a takŜe o dane na temat zastosowanych przez 
inspektora środków prawnych. 
 
W czerwcu 2008 r. w Nowym Sączu odbyło się spotkanie Okręgowego Inspektora Pracy              
z Prokuratorem Apelacyjnym. Okręgowy Inspektor Pracy zobowiązał się do dokonania 
analizy dotychczasowego trybu przeprowadzania czynności kontrolnych związanych  
z postępowaniem powypadkowymi i podjęcia ewentualnych rozwiązań organizacyjno – 
kadrowych, wpływających na szybsze przeprowadzania takich kontroli. Strony uzgodniły,  
Ŝe zarówno w toku postępowania przygotowawczego i kontrolnego związanego  
z wypadkami, właściwy inspektor pracy i właściwy prokurator będą na bieŜąco informować 
się o stanie sprawy i wymienić niezbędne dla drugiej strony dowody. W Prokuraturze 
Okręgowej przyjęto zasadę, Ŝe inspektorzy pracy przesłuchiwani są w charakterze świadków, 
natomiast biegli wyznaczani spoza pracowników PIP. Na prośbę Okręgowego Inspektora 
Pracy zaplanowano równieŜ spotkanie, na którym prokuratorzy przedstawią swoje 
doświadczenia związane  z przestępstwami korupcyjnymi.  
 
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 zakresu 
kompetencji, priorytetów i metod działania obydwu organów.  
 
 

6. Skargi i wnioski  
 
 
W trakcie 2008 r. do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie wpłynęło ogółem 1 831 
skarg i wniosków, w tym: 
 

• 1 397   -    do siedziby OIP w Krakowie, 
•    228      -    do Oddziału w Tarnowie, 
•    206      -    do Oddziału w Nowym Sączu. 

 
Z ogólnej liczby wniesionych skarg załatwiono 1 653 (z czego 202 w Oddziale w Tarnowie, 
191 w Oddziale w Nowym Sączu). 
Zdarzały się przypadki, Ŝe w jednej skardze wnoszący podnosili kilka zarzutów dotyczących 
nieprzestrzegania przez pracodawców praw pracowniczych.  
Wśród ogólnej liczby skarg wniesionych w opisywanym okresie  620 okazało się zasadnych, 
268 częściowo zasadnych, 436 uznano za bezzasadne.  
Pozostałe przekazano do innych organów lub są w trakcie załatwiania. 
Po zbadaniu skarg przez inspektorów pracy z ogólnej liczby 2 934 zarzutów w nich  
zawartych 1 762 z nich było zasadnych, 962 uznano za bezzasadne. 
   
PrzewaŜająca większość   skarg   i    wniosków   pochodziła   od   pracowników  lub 
byłych pracowników  - 2 103 skarg -  (z czego 646 składających to pracownicy, 1 457 
składających to byli pracownicy). Skargi te dotyczyły głównie kwestii niewypłacania przez 
pracodawców naleŜnych świadczeń pienięŜnych, między innymi wynagrodzenia za pracę, 
ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy, świadczenia urlopowego, odpraw przysługujących 
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w związku z rozwiązaniem umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracowników oraz 
odpraw emerytalno-rentowych. 
Poza skargami i wnioskami pochodzącymi od pracowników, 93 złoŜyły związki zawodowe, 
9 – organy władzy państwowej, 4 – organy samorządowe, 4 – biura poselskie 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WWyykkrreess  11..  Struktura przedmiotowa zarzutów zawartych w skargach  i wnioskach  
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Maszyny i urządzenia 
Czynniki szkodliwe i uciąŜliwe
Wentylacja, ogrzewanie
Przedmiot – skargi
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Stanowiska, procesy pracy i technologiczne
Obiekty i pomieszczenia pracy
Urlopy pracownicze
Pomieszczenia i urządzenia higieniczne i sanitarne 
Legalność zatrudnienia 
Przygotowanie do pracy
Inne zagadnienia bhp
Czas pracy
Stosunek pracy
Wynagrodzenie za pracę 
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W zakresie równego traktowania w zatrudnieniu oraz mobbingu, na przestrzeni 2008 roku  
wpłynęło 31 skarg (z czego 12 dotyczyło dyskryminacji w stosunkach pracy, 19 - mobbingu). 
W okresie sprawozdawczym nie odnotowano skarg dotyczących molestowania seksualnego. 
 
 
 
 
Charakterystyka głównych naruszeń przepisów  
 
Największa liczba zarzutów zawartych w skargach – 1 085 (co stanowi ok. 35% ich ogółu), 
dotyczyła niewypłacenia 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, 
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.  
Często, tak jak i w poprzednich latach, były takŜe przypadki likwidacji pracodawcy bez 
uprzedniego rozliczenia się z pracownikiem, zarówno w kwestiach finansowych, jak równieŜ 
przypadki niewydania świadectwa pracy i dokumentów niezbędnych dla potrzeb ZUS.  
 
Skierowano w tych sprawach do pracodawców nakazy zawierające 206 decyzji dotyczące 
1185 pracowników na łączną kwotę 1 929 613 zł (z czego zrealizowano 135 decyzji, 
w stosunku do 800 pracowników, na kwotę 912 283 zł) oraz 689 wniosków 
w wystąpieniach, które dotyczyły 24103 pracowników (z czego zrealizowano 419 wniosków, 
w stosunku do 13 840 pracowników, na kwotę 232 993 zł).   
 
Kolejne miejsce w strukturze przedmiotowej zajmują zarzuty (w liczbie 629) związane 
z rozwiązaniem umów o pracę  oraz nie zawieraniem umów o pracę i ich nieprawidłowym 
zawieraniem. Kontrole przeprowadzone w związku z rozpatrywaniem skarg z tego zakresu, 
ujawniły między innymi: 
 

• 46 pracodawców nie sporządziło umów o pracę dla zatrudnionych pracowników, 
• 18 pracodawców nieprawidłowo sporządzało umowy o pracę, 
• 44 pracodawców  nieprawidłowo  rozwiązało  z  pracownikami   umowy  o  pracę, 

 m.in. nie zachowano formy pisemnej rozwiązania umowy, nieprawidłowo ustalono 
okres wypowiedzenia umowy. 

 
W tych sprawach inspektorzy pracy skierowali do pracodawców 847 wniosków, dotyczących 
23 013 pracowników, z czego 560 wniosków dotyczących 16 183 pracowników wykonano. 
 
Następna pod względem wielkości grupa zarzutów zawartych w skargach i wnioskach 
związana była z czasem pracy (264). Wśród nich najczęściej wskazywanymi 
nieprawidłowościami były: brak, bądź nierzetelne prowadzenie ewidencji czasu pracy, 
zatrudnianie pracowników w czasie  przekraczającym ustalony wymiar bez zapłaty 
dodatkowego wynagrodzenia lub udzielenia czasu wolnego, zatrudnianie pracowników 
w godzinach nadliczbowych powyŜej dopuszczalnej normy. 
Inspektorzy pracy skierowali w tym zakresie do pracodawców 425 wniosków, dotyczących 
14 054 pracowników, z czego zrealizowano 298 wniosków w stosunku do 12 437 
pracowników.   
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Wśród 159 zarzutów związanych z przygotowaniem do pracy, najwięcej dotyczyło 
nieprzydzielania pracownikom odzieŜy i obuwia roboczego oraz środków czystości, braku 
obowiązkowego przeszkolenia pracowników w zakresie bhp, dopuszczania pracowników do 
pracy bez wykonania obowiązkowych badań lekarskich. 
 
W tym zakresie inspektorzy pracy skierowali do pracodawców nakazy zawierające 150 
decyzji dotyczących 694 pracowników, z czego zrealizowano 104 decyzje w stosunku do 490 
pracowników. 
Inspektorzy pracy skierowali w tych sprawach do pracodawców równieŜ 216 wniosków 
dotyczących 1 421 pracowników, z czego zrealizowano 132 wnioski, w stosunku do 886 
pracowników. 
Wśród 105 zarzutów dotyczących urlopów pracowniczych największą grupę w skargach 
stanowiły zarzuty 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. 

 
Inspektorzy pracy skierowali w tym zakresie do pracodawców ogółem 91 wniosków, 
dotyczących 2 742 pracowników, z czego  wykonano 61 wniosków, dotyczących 2 332 
pracowników. 
 
Zastosowane środki prawne i uzyskane efekty 
 
W związku z badaniem zasadności skarg, inspektorzy pracy przeprowadzili 1 702 
kontrole u 1 447 pracodawców. Kontrolą objęto pracodawców zatrudniających łącznie 141 
139 pracowników. 
Inspektorzy pracy podczas kontroli wydali łącznie: 

• 4 281 zarządzeń nakazowych pisemnych (z czego zrealizowano 2 910) oraz 2 733 
       zarządzeń ustnych, 

• 9 116 wniosków w wystąpieniach (z czego zrealizowano 6 038). 
Stwierdzone nieprawidłowości były podstawą zastosowania 427 mandatów karnych  
za popełnienie 442 wykroczeń, na łączną kwotę 561 250 zł. 
Do sądów grodzkich skierowano 177 wniosków o ukaranie  za popełnienie 249 wykroczeń. 
W wyniku rozpatrzenia 86 spraw, orzeczono grzywny i wydano wyroki nakazowe na łączną 
kwotę 118 500zł. 
 
Inspektorzy pracy zobowiązali pracodawców do wypłaty wynagrodzeń za pracę kierując 
łącznie:  
 

• 689 wniosków dotyczących 24 103 pracowników. W wyniku  realizacji 419 wniosków  
wypłacono 13 840 pracownikom łączną kwotę 232 993 zł. 
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• nakazy zawierające 206 decyzji płacowych, dotyczących 1185 pracowników, na 
łączną kwotę 1 929 613 zł, z czego zrealizowano 135 decyzji dotyczących 800 
pracowników, na łączną kwotę 912 283 zł. 

 
W zakresie nawiązywania i rozwiązywania umów o pracę skierowano wystąpienia 
zawierające 847 wniosków, dotyczących 23 013 pracowników. 
Pracodawcy potwierdzili  wykonanie 560 wniosków, w stosunku do 16 183 pracowników. 
 
W sprawach związanych z niewydaniem świadectwa pracy, nieprawidłowościami przy jego 
wydawaniu oraz nieprawidłowościami dotyczącymi jego treści (np. dokonywaniem zapisów 
niezgodnych z obowiązującymi przepisami), inspektorzy pracy skierowali: 
 

• 62 wnioski w związku z niewydaniem świadectwa pracy, które dotyczyły 93 
pracowników (wykonano 38 wniosków w stosunku do 59 pracowników), 

• 75 wniosków związanych z nieprawidłowościami przy wydawaniu świadectwa pracy, 
 które dotyczyły 136 pracowników (zrealizowano 43 w stosunku do 90 pracowników), 

• 105 wniosków w związku z nieprawidłowościami w treści świadectwa pracy,  
co dotyczyło 343 pracowników (wykonano 74 wnioski w stosunku do 295 
pracowników). 

 
Inspektorzy pracy, w celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości  
w sprawach  dotyczących czasu pracy, skierowali 425 wniosków, dotyczących 14 054 
pracowników. Z tego 298 wniosków dotyczących 12  437 pracowników zostało wykonanych.  
 
W wyniku interwencji inspektorów pracy w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących 
szkoleń bhp, przeprowadzania badań lekarskich oraz przydzielania odzieŜy i obuwia 
roboczego, a takŜe środków ochrony indywidualnej, wydano 150 decyzji nakazowych 
pisemnych dotyczących 694 pracowników oraz 216 wniosków w wystąpieniach dotyczących 
1 421 pracowników.  
Potwierdzone zostało wykonanie 104 decyzji w nakazach, dotyczących 490 zatrudnionych 
pracowników oraz 132 wniosków w stosunku do 886 zatrudnionych. 
 
W związku z interwencją w wyniku skarg dotyczących urlopów wypoczynkowych, 
inspektorzy pracy skierowali do pracodawców 91 wniosków dotyczących 2 742 
pracowników. Pracodawcy  poinformowali o wykonaniu 61 wniosków w stosunku do 2 332 
pracowników. 
 
W wyniku kontroli związanych z problematyką zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, 
inspektorzy pracy wydali wystąpienia zawierające 43 wnioski, które dotyczyły  
9 908 pracowników. Poinformowano o realizacji 20 wniosków, w stosunku do 5 717 
pracowników. 
 
Wśród wpływających do OIP skarg dominują sprawy zawierające zarzuty dotyczące 
niewypłacania wynagrodzenia za pracę lub opóźnień w jego wypłacaniu. Bardzo często  
spowodowane jest to problemami finansowymi pracodawcy.   Podobnie jak w poprzednich 
latach, znaczna liczba skarg składanych przez pracowników wynika ze słabej znajomości  
przepisów prawa lub ich niewłaściwej interpretacji przez pracodawców, co w wielu 
przypadkach jest skutkiem częstych zmian w przepisach prawa pracy.  
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Skargi i wnioski zgłoszone przez związki zawodowe 
 
Z ogólnej liczby skarg i wniosków 93 pochodziły od związków  zawodowych, w tym : 

• złoŜyły organizacje NSZZ „Solidarność”, 
• 52 złoŜyły inne organizacje związkowe, wśród nich między innymi: Związek 

Zawodowy Pielęgniarek i PołoŜnych Związek Nauczycielstwa Polskiego, Związek 
Zawodowy Lekarzy, Związek Zawodowy Kierowców w Polsce.  

   
Z ogólnej liczby 93 skarg złoŜonych przez organizacje związkowe 27 było zasadnych, 
7 uznano za bezzasadne, pozostałe przekazano do innych organów lub są w trakcie 
rozpatrywania. Skargi dotyczyły głównie wypłat naleŜności pracowniczych:  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. 
Część skarg i wniosków dotyczyła współpracy pracodawcy ze związkami zawodowymi: 

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

• pracodawca dokonał 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 65 kontroli u 54 pracodawców zatrudniających łącznie 27 450 pracowników  
Wynikiem kontroli było: 

• skierowanie wystąpień  zawierających 442 wnioski dotyczące 54 032 pracowników, 
• wydanie 303 decyzji pisemnych i 156 decyzji ustnych, 
• nałoŜenie przez inspektorów pracy 12 mandatów karnych na łączną kwotę 15 200 zł, 

za popełnienie 25 wykroczeń, 
• skierowanie do sądów grodzkich 12 wniosków o ukaranie za popełnienie 

46 wykroczeń. 
Pracodawcy potwierdzili wykonanie 269 wniosków (ok. 60% ogółu) w stosunku do 40 272 
pracowników oraz zrealizowanie 116 decyzji nakazowych (ok. 55 % ogółu). 
                 
 
Skargi i wnioski dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu oraz mobbingu  
 
W ciągu 2008 r. odnotowano 31 skarg z powyŜszego zakresu, z czego 12 dotyczyło 
dyskryminacji w zatrudnieniu, a 19 mobbingu. Nie odnotowano skarg dotyczących 
molestowania seksualnego. 
Główne naruszenia w omawianym zakresie dotyczyły między innymi dyskryminacji 
pracowników i przejawiały się na przykład w odmowie nawiązania stosunku pracy, 
niekorzystnym ukształtowaniu wynagrodzenia za pracę lub innych warunków wynagrodzenia, 
oraz nieprzyznawaniu lub nieadekwatnym przyznawaniu innych świadczeń związanych  
z pracą. 



 
SPRAWOZDANIE  OKRĘGOWEGO INSPEKTORA PRACY W KRAKOWIE Z DZIAŁALNOŚCI OIP W 2008 R.  

 48 

Zaznaczyć naleŜy, Ŝe kwalifikowanie skarg z omawianego zakresu następuje na etapie ich 
wpływu. Brane jest tu pod uwagę nazewnictwo uŜywane przez osoby składające skargi oraz 
ich własne przekonanie co do występowania opisywanych zjawisk (dyskryminacji 
w zatrudnieniu, molestowania, mobbingu), które nie zawsze odpowiada rzeczywistemu 
wystąpieniu tych zjawisk. 
 
 

7. Porady prawne i techniczne 

W ciągu  2008 r. specjaliści OIP w Krakowie udzielili ogółem 186 111  porad z zakresu 
prawa pracy. W ramach tej liczby 150 134 porad udzielono w siedzibie OIP oraz oddziałach 
w Nowym Sączu i Tarnowie, a 35 977 w ramach kontroli. W formie pisemnej do 
zainteresowanych zostało wysłanych 1 473 porad. 

Ze względu na kryterium podmiotów, którym udzielano porad, sytuację ilustruje poniŜszy 
wykres.   
 
 
 
 
 

91 653

52 448

    3325 2708

pracownicy pracodawcy związki zawodowe inne podmioty 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WWyykkrreess  11..  SSttrruukkttuurraa  ppooddmmiioottóóww  zzggłłaasszzaajjąąccyycchh  ssiięę  ppoo  ppoorraaddyy    
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Wykres nr 2 prezentuje rozkład tematyczny porad udzielanych  w 2008 r.  
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Stosunek pracy 
 
Porady z tego zakresu dotyczyły prawidłowego nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, 
a w szczególności podstawowych elementów umowy o pracę oraz wymaganego przepisami 
terminu jej podpisania i wręczania. Często powracały pytania związane z kwestią zawarcia 
trzeciej umowy na czas określony i dochodzeniem prawnych konsekwencji tego faktu. 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 dotyczyły prawidłowego określenia 
składników wynagrodzenia oraz zindywidualizowanej informacji dla pracowników zgodnie  
z wymogami art. 29 § 3 K.p. Odnośnie problematyki rozwiązania stosunku pracy najczęstsze 

WWyykkrreess  22..  SSttrruukkttuurraa  tteemmaattyycczznnaa  uuddzziieellaannyycchh  ppoorraadd    
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pytania dotyczyły okresów wypowiedzenia, moŜliwości skrócenia okresów wypowiedzenia 
przez pracownika. W związku z aktualną sytuacją na rynku pracy porady z tego zakresu 
stanowią w ostatnim okresie przewaŜająca większość. Nadal powtarzają się teŜ pytania 
dotyczące terminu otrzymania i prawidłowego wypełniania świadectwa pracy. 

 
 
Wynagrodzenia  
 
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 równieŜ odpraw emerytalnych i rentowych. WciąŜ utrzymuje się 
zainteresowanie zasadami rozliczania i wynagradzania za godziny nadliczbowe,  a dodatkowo 
tendencję wzrostową moŜna zaobserwować w zakresie rozliczeń z tytułu podróŜy słuŜbowych 
(szczególnie kierowców i pracowników budowlanych). Wątpliwości budzą kwestie 
wynagradzania stałych pracowników pracujących za granicą na podstawie tzw. „umów  
o pracę za granicą”(czasowych kontraktów zagranicznych), którzy de facto nie posiadają  
podstaw do wypłaty świadczeń z tytułu podróŜy słuŜbowej. Wiele wątpliwości budzą  
zagadnienia z tytułu odpraw z tytułu rozwiązania umowy z przyczyn nieleŜących po stronie 
pracownika. WciąŜ powtarzają się pytania obejmujące kwestie odpowiedzialności materialnej 
pracowników za powierzone mienie, szczególnie w aspekcie zawierania umów o wspólnej 
odpowiedzialności materialnej. 
 
Czas pracy 
 
W tym zakresie często poruszane 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  w zamian za nie czasu wolnego.  
Nadal wątpliwości interpretacyjne budzą szczegółowe regulacje czasu pracy 
niepełnosprawnych i niektórych grup zawodowych, jak kierowcy, nauczyciele oraz 
pracownicy słuŜby zdrowia. W tym zakresie pojawiają się złoŜone problemy często 
sygnalizowane równieŜ przez związki zawodowe. 
 
Urlopy wypoczynkowe 
 
W tej tematyce nadal, jak w minionych okresach sprawozdawczych wiodącym zagadnieniem 
są kwestie związane z zasadami wyliczania wymiaru urlopu dla pracowników pracujących  
w niepełnym wymiarze czasu pracy oraz w systemach czasu pracy o wydłuŜonej lub 
obniŜonej normie dobowej czasu pracy. 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.  
Wiele pytań dotyczyło teŜ zasad funkcjonowania zakładowych funduszy świadczeń 
socjalnych oraz wypłacania świadczeń urlopowych, a takŜe dochodzenia roszczeń z tym 
związanych. 
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Uprawnienia związane z rodzicielstwem 
 
Dla pracowników-rodziców najistotniejszym problemem są kwestie ochrony trwałości 
stosunku pracy kobiet w ciąŜy, wymiaru urlopu macierzyńskiego (zwłaszcza w związku  
z ostatnimi zmianami przepisów w tym zakresie) 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 słuŜbowymi  
w przypadku opieki nad dzieckiem do lat 4. WciąŜ pojawiają się wątpliwości związane 
 z moŜliwością zgodnej z przepisami pracy dodatkowej w trakcie urlopu wychowawczego.  
 
Uprawnienia młodocianych 
 
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 
 
Porady w tym zakresie odnosiły się głównie do procedur i formalności, które powinny zostać 
zachowane w razie zaistnienia wypadku przy pracy lub w drodze do pracy (termin i formy ich 
dokumentowania, osoby odpowiedzialne za nieprzestrzeganie obowiązujących procedur). 
 
Warunki pracy 
 
Najczęściej pracownicy i pracodawcy zwracali się z pytaniami dotyczącymi: 

• 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 nieposiadających 
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; 
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• obliczania wydatku energetycznego, warunków otrzymywania posiłków 
profilaktycznych i napojów; 

• oddawanie obiektów wybudowanych do uŜytkowania; 
• pracy na wysokości; 
• prac transportowych ręcznych. 

 

Z problemami dostosowania maszyn i urządzeń do minimalnych wymagań w większości 
zgłaszali się pracodawcy, którzy kupowali uŜywane maszyny od róŜnych dostawców. 
Kupując te maszyny kierowali się zbyt niską ceną, niezdając sobie czasem sprawy,  
Ŝe nie spełniają one minimalnych wymagań. 

Z problemami oceny ryzyka zawodowego w większości zgłaszali się pracownicy małych 
firm. Pracowników tych firm zapraszano najczęściej na indywidualne rozmowy do siedziby 
Okręgu, wręczono im broszury (ocena ryzyka w pięciu krokach) i omawiano problematykę 
występujących zagroŜeń i procedury oceny ryzyka. 

Najczęściej z porad korzystają właściciele małych zakładów pracy. Bezpłatne porady 
udzielane przez pracowników OIP dla wielu osób są nadal jedyną moŜliwością uzyskania 
pomocy prawnej. Udzielane porady techniczne wpływają pozytywnie na poprawę stanu 
warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach pracy. 
 
 
 
Równe traktowanie w zatrudnieniu i mobbing 
 
W ramach problematyki związanej z równym traktowaniem w zatrudnieniu i mobbingiem   
w 2008 r. udzielono 1 459 porad. W tej liczbie odnotowano 1 398 porady dotyczące 
mobbingu, a w zakresie dyskryminacji 61. 
Tematyka tych porad, podobnie jak w latach poprzednich dotyczyła głównie dyskryminacji  
ze względu na zatrudnienie na czas określony i nieokreślony oraz w pełnym lub niepełnym 
wymiarze czasu pracy. W znikomym zakresie sygnalizowano dyskryminację ze względu na 
niepełnosprawność i przynaleŜność związkową, albo wiek i płeć. Nie odnotowano porad   
w ramach dyskryminacji z powodu narodowości, orientacji seksualnej, przekonań 
politycznych, rasy, pochodzenia etnicznego, czy teŜ wyznania. 
 
Dyskryminacja z uwagi na wyŜej wymienione kryteria głównie przejawiała się  
w róŜnicowaniu sytuacji pracowników zakresie: 
 

• nawiązywania lub rozwiązywania stosunku pracy, 
• kształtowania warunków zatrudnienia, 
• blokowania rozwoju zawodowego (np. poprzez utrudnianie awansu oraz stawianie 

przeszkód w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych - zarówno w zakresie skierowania 
przez pracodawcę na szkolenia i kursy, czy podejmowania przez pracownika 
prywatnych działań w tym kierunku). 

 
W zakresie poradnictwa prawnego odnotowano dyskryminację głównie ze względu na: 

• zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy - 26 przypadków,  
• zatrudnienie na podstawie umowy na czas określony, w niepełnym wymiarze czasu 

pracy - 21 przypadki,  
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• płeć - 7,        
• wiek – 6,  
• niepełnosprawność – 1. 

 
W kwestii porad dotyczących mobbingu zapytania odnosiły się do przypadków takiego 
działania zarówno ze strony pracodawcy, jak i współpracowników oraz kierownictwa 
niŜszego szczebla. Niezmiennie obserwuje się wątpliwości w zakresie uznawania danego 
zachowania za mobbing, a takŜe trudności odnośnie gromadzenia odpowiedniego materiału 
dowodowego w celu dochodzenia roszczeń przed sądem pracy.   

W ramach tej problematyki wciąŜ daje się zauwaŜyć niejasność tego pojęcia w świadomości 
części pracowników zgłaszających się po poradę. Często za mobbing uwaŜane są 
jednorazowe zachowania, sytuacje dodatkowego obciąŜania zadaniami, zwiększenie zakresu 
obowiązków wynikające z obiektywnych potrzeb. Wątpliwości budzi teŜ zakres 
przewidzianej przez prawo reakcji w sytuacji, gdy pracodawca podejmuje takie działania (lub 
toleruje takie zachowania), oraz sposób dochodzenia roszczeń z tego tytułu przed sądem 
pracy. 
Nadal najczęściej akcentowany jest problem trudności dowodowych związanych  
z dochodzeniem praw pracowniczych w sytuacji mobbingu. NaleŜałoby postulować zmiany  
w kierunku bardziej ostrego określenia w przepisach cech zjawiska mobbingu. Działaniem 
wychodzącym naprzeciw praktycznym trudnościom byłaby  zmiana konstrukcji tej instytucji 
poprzez przerzucenie cięŜaru dowodu na pracodawcę, jak w przypadku dyskryminacji. 

 

8. Układy zbiorowe pracy 

W 2008 r. do OIP w Krakowie wpłynęło ogółem 209 wniosków dotyczących układów 
zbiorowych pracy:  

• rejestrację układów – 8  

• rejestrację protokołów dodatkowych – 138  

• wpis informacji – 63 

Zarejestrowano 189 wniosków (rejestracja układu – 8, rejestracja protokołów – 129).  
Spośród zarejestrowanych 8 nowych układów, 2 – zarejestrowano po raz pierwszy, pozostałe 
zarejestrowano po rozwiązaniu układów poprzednio obowiązujących.  
Odmówiono rozpatrzenia 13 wniosków i rejestracji 1 protokołu dodatkowego.  
 

Do końca 2008 roku, w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Krakowie zarejestrowano ogółem  
1019 układów i porozumień, w tym obowiązujących 569 układów i porozumień. 
Stosowanych było 38 układów oraz 2 porozumienia.  

Specjaliści OIP w Krakowie  codziennie udzielali porad prawnych i konsultacji w zakresie 
prawa układowego i przepisów dotyczących wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy 
zarówno pracodawcom jak i zakładowym organizacjom związkowym i pracownikom.  

W 2008 roku udzielono 7230 porad prawnych w tematyce układowej.  W ramach 
współpracy z Zarządem Regionu Małopolskiej „Solidarności” udzielana jest pomoc prawna 
młodym prawnikom zatrudnionym w Regionie. 
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9. Spory zbiorowe pracy 

W roku 2008 zgłoszono 172 spory zbiorowe, czego w pierwszym półroczu ich liczba 
wyniosła 162. W drugim półroczu zgłoszono jedynie 10 sporów. Dysproporcja między 
pierwszym a drugim półroczem miała związek z falą protestów nauczycieli, sprzeciwiających 
się  próbom zniesienia przywilejów tej grupy zawodowej. 

 

Spory zbiorowe objęły 8 z 21 grup wyodrębnionych za pomocą podziału na sekcje 
(klasyfikacja PKD 2007) ze względu na rodzaj działalności (patrz. wykres nr.1). 
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Pracownicy zgłosili 257 Ŝądań. Rozkład Ŝądań wskazuje poniŜszy wykres. 

 

 

 

 

 

W zakresie warunków pracy pracownicy wysuwali następujące postulaty: 

• zabezpieczenia zgodnie z ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym – 
całodobowej łączności z lekarzem koordynatorem 

• dodatkowego zespołu wyjazdowego; 

• wprowadzenie systemu zrównowaŜonego wzrostu wynagrodzeń tak, by najniŜsze 
wynagrodzenie w zakładzie było nie niŜsze niŜ 60% przeciętnego wynagrodzenia dla 
ogółu pracowników zatrudnionych oraz osób zatrudnionych na podstawie umów 
cywilno-prawnych (w przeliczeniu na liczbę godzin odpowiadających etatom); 

• postulat ogólnego przyrostu płac zasadniczych na 2008 r. w wysokości 15% w tym: 

• podwyŜek obligatoryjnych w ujęciu procentowo-kwotowym w stosunku 60% do 40% 
z wyrównaniem od 1.01.2008 r. w wysokości 12% 

• podwyŜek indywidualnych i awansów w wysokości 2,87 % 

• zagwarantowanie zwiększenia do 2010 wynagrodzeń nauczycieli i pracowników nie 
będących nauczycielami o co najmniej 50% między innymi poprzez zwiększenie 
nakładów na oświatę publiczną. 

 

Znaczna liczba Ŝądań dotyczyła kwestii nie objętych definicją sporu zbiorowego, a mających 
charakter postulatów skierowanych do władzy ustawodawczej (sejm) i wykonawczej (rząd, 
ministrowie, wojewodowie). Wśród nich znalazły się między innymi Ŝądania: 

• udzielanie urlopów szkoleniowych dla pielęgniarek studiujących na ich prośbę; 

warunki pracy 
5 

warunki płacy 
102 

pozostałe  
150 

WWyykkrreess  22..  SSttrruukkttuurraa  pprrzzeeddmmiioottoowwaa  ssppoorróóww  zzbbiioorroowwyycchh  ww  22000088  rr..  
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• utrzymanie dotychczasowego zakresu praw i obowiązków nauczycielskich 
wynikających z ustawy Karta Nauczyciela; 

• utrzymanie dotychczasowych uprawnień emerytalnych nauczycieli. 

 

Liczba Ŝądań nie objętych zakresem działania PIP wyniosła 257 (liczba Ŝądań 
wyszczególnionych w zawiadomieniach). śądania formułowane przez pracowników nie 
dotyczyły łamania praw pracowniczych. Większość (102) dotyczyła wynagrodzeń 
pracowniczych, a w szczególności wzrostu płac w roku 2008 i następnych. Tylko w czterech 
przypadkach pracownicy zwracali się z Ŝądaniami dotyczącymi warunków pracy w szerokim 
tego słowa znaczeniu, jednakŜe miały one charakter postulatów mających na celu poprawę 
funkcjonowania zakładu pracy (zwiększenie obsady) lub dotyczyły spraw nieleŜących  
w kompetencji Inspekcji Pracy. 

Drugą, co do liczebności grupą Ŝądań były Ŝądania mające charakter postulatywny, 
skierowane nie tyle do pracodawcy, co do ustawodawcy. Dotyczyły one uprawnień 
emerytalnych i kwestii dalszego obowiązywania Karty Nauczyciela. Z uwagi na to,  
Ŝe tematyka sporów nie mieściła się w zakresie kompetencji Państwowej Inspekcji Pracy, nie 
prowadzono kontroli mających bezpośredni związek z Ŝądaniami sporów zbiorowych 

  

 

10. Wydawanie zezwoleń na wykonywanie pracy lub innych zajęć  
zarobkowych przez dzieci 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

W roku 2008 wnioski o wydanie zezwolenia na pracę dzieci składały, podobnie jak 
poprzednio, instytucje artystyczne, w szczególności Opera Krakowska (złoŜyła najwięcej 
wniosków), Teatr Bagatela w Krakowie, Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, 
Narodowy Teatr Stary w Krakowie, Teatr Groteska w Krakowie, Teatr im. Juliusza Solskiego 
w Tarnowie oraz Gorlickie Centrum Kultury. 

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 wnioski dotyczące 126 dzieci (niektóre wnioski dotyczyły 
tych samych dzieci, poniewaŜ obowiązuje zasada, Ŝe zezwolenie wydawane jest na czas 
określony nieprzekraczający sezonu teatralnego, lub odnoszący się do konkretnego 
wydarzenia artystycznego). 

Zezwolenia na pracę dzieci odnoszą się do występowania w charakterze statystów podczas 
prób i koncertów lub przedstawień, niekiedy występowania w określonej roli. Znaczącą 
pozycję w końcówce roku stanowili śpiewacy w chórze Operowym.  

W dwóch przypadkach wydano decyzje odmowne, co jednakŜe wynikało z niedopatrzenia 
wnioskodawców, poniewaŜ wnioski dotyczyły osób, które ukończyły juŜ 16 lat. 

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

W roku 2008 inspektorzy pracy OIP Kraków przeprowadzili 15 kontroli pracodawców 
zatrudniających dzieci  (w wieku poniŜej 16 lat)  i młodzieŜ (w przedziale wiekowym 16-17 
lat). 
Kontrolami objęto podmioty zatrudniające w roku 2008 łącznie 250 niepełnoletnich, w tym 
37 osób na podstawie umowy o pracę i 213 osób na podstawie umów cywilnoprawnych. 
Spośród kontrolowanych podmiotów dwa to agencje pracy tymczasowej, organizujące pracę 
na rzecz pracodawców-uŜytkowników, pozostałe podmioty organizowały pracę w ramach 
własnej działalności gospodarczej.  

Dokonując zestawienia obejmującego rodzaj pracy świadczonej przez dzieci i młodzieŜ, 
wyróŜnić moŜna trzy główne branŜe w których była wykonywana praca (patrz wykres nr 1) 

 

 

usługi (prace 
pomocnicze i 
porządkowe); 

31
gastronomia; 

34

handel  i 
marketing; 93

działalność 
artystyczna ; 

102

 

Specyficzny dla OIP Kraków jest znaczny procentowy udział dzieci zatrudnianych w róŜnego 
rodzaju placówkach kultury (teatry i opera). Zatrudnianie to polega na bezpośrednim udziale 
dzieci w przedstawieniach, a takŜe we wcześniejszych etapach przygotowywania spektakli. 
Charakterystyczne są tutaj bardzo rozbudowane treściowo umowy, obejmujące 
niejednokrotnie cały sezon teatralny oraz zagwarantowany ciągły i bezpośredni nadzór 
rodziców lub opiekunów dzieci.  

W drugiej co do liczebności grupie zatrudnionych przewaŜały prace pomocnicze w handlu 
wielkopowierzchniowymi(wykładanie towarów, prace porządkowe, pomoc 
w inwentaryzacjach, rozdawanie ulotek). W tej grupie zawierane były umowy cywilne, 
zazwyczaj na krótkie okresy czasu, prace organizowane były głównie przez pracodawców – 
uŜytkowników. 

BranŜą, w której jak się okazało zatrudniano wyłącznie na podstawie umów o pracę była 
gastronomia. Kontrolą objęto dwie jednostki organizacyjne McDonald’s Polska.  

WWyykkrreess  11..  PPrraaccaa  ddzziieeccii  ii  mmłłooddzziieeżżyy    wwyynniikkii  kkoonnttrroollii  22000088    rr..  ..  
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Na podkreślenie i ewentualne rozpropagowanie zasługują jednolite i zgodne  z przepisami 
prawa pracy procedury zatrudniania niepełnoletnich wdroŜone przez ten podmiot. Praca w tej 
branŜy wykonywana była jedynie w okresie wakacji. 

Ujawnione nieprawidłowości podzielić moŜna na uchybienia o charakterze formalnym oraz 
uchybienia bezpośrednio wpływające na ochronę Ŝycia lub zdrowia  w środowisku pracy.  
Do uchybień formalnych zaliczyć moŜna dopuszczanie dzieci do pracy przed otrzymaniem 
stosownej decyzji inspektora pracy, niewłaściwa forma orzeczeń lekarskich, brak 
udokumentowania zapoznania się niepełnoletniego z wykazem prac lekkich. Do drugiej grupy 
uchybień moŜna zaliczyć dopuszczenie niepełnoletniego do wykonywania pracy w porze 
nocnej, lub w wymiarze dobowym przekraczającym dobowy wymiar określony dla 
pracowników młodocianych (przez 8 godzin), przeprowadzenie udokumentowanego 
szkolenia bhp po dopuszczeniu niepełnoletniego do pracy. 

W celu zapewnienia usunięcia powyŜszych uchybień inspektorzy pracy wydali 11 wniosków 
zawartych w wystąpieniach, które objęły ogółem 101 zatrudnionych niepełnoletnich. Do dnia 
końca 2008 roku  pracodawcy poinformowali o wykonaniu 8 spośród wydanych wniosków.  

W trakcie planowania kontroli zwrócono uwagę na fakt znikomej liczby wniosków 
o zatwierdzenie wykazu prac lekkich przesyłanych do Okręgowego Inspektoratu Pracy 
w Krakowie – w skali roku takich wniosków składanych jest tylko kilka. 

Z nielicznymi wyjątkami prace wykonywane przez dzieci, szczególnie prace dorywcze czy 
prace w rolnictwie nie są  w jakikolwiek sposób ewidencjonowane (czy tez legalizowane)  
i jako takie nie są  w Ŝaden sposób kontrolowane.  

Problemem są teŜ nieprecyzyjne uregulowania prawne dotyczące ograniczeń pracy dzieci. 
Zwyczajowe, czyli przez analogię stosowanie przepisów dotyczących pracowników 
młodocianych w niektórych sytuacjach okazać się moŜe niewystarczające (na przykład 
zagadnienie norm czasu pracy, ewidencji czasu pracy itp.).  

W kontrolowanych instytucjach kultury wskazywano z kolei istotne utrudnienie formalne 
związane z uzyskaniem zezwolenia inspektora pracy na pracę dziecka – jakim jest 
konieczność uzyskania opinii  poradni psychologiczno-pedagogicznej. Wskazywano,  
iŜ z powodu niewielkiej liczby takich poradni, czas oczekiwania na stosowną opinię moŜe 
przekraczać kilka tygodni, co jest znacznym utrudnieniem w nadąŜaniu za wymogami 
procesu produkcyjnego spektaklu.  

W porównaniu z poprzednimi latami nie uległa poprawie znajomość przepisów 
wymagających uzyskania decyzji na pracę dzieci do lat 16 ze strony podmiotów 
zatrudniających dzieci, stąd domniemywać moŜna występowania obszarów, w których 
zatrudnianie dzieci odbywa się bez spełnienia tego wymogu. Celowe jest zatem 
przygotowanie i rozpropagowanie materiałów informacyjnych do potencjalnych odbiorców 
korzystających z pracy dzieci doraźnie, np. produkcja filmów, okazjonalne imprezy 
artystyczne oraz zwrócenie uwagi podczas kontroli podmiotów i placówek prowadzących 
działalność kulturalną, artystyczną, sportową, reklamową na ewentualne fakty zatrudniania 
dzieci i podjęcie stosownych kroków prawnych. 
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11. Sprawdzanie poprawności informacji - składanych do ZUS 
przez pracodawców - zawierających dane dla ustalenia składki na 
ubezpieczenie wypadkowe (formularz ZUS –IWA)  

Celem przeprowadzonych przez inspektorów pracy kontroli było sprawdzenie danych 
zawartych w druku ZUS - IWA  - Informacja o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie 
wypadkowe podanych przez pracodawcę - płatnika składek w oparciu o przedstawione 
dokumenty, na podstawie których informację sporządzono, i powiadomienie jednostki 
terenowej ZUS o stwierdzonych nieprawidłowościach z podaniem prawidłowych danych. 

Sprawdzenie danych zawartych w druku ZUS-IWA inspektorzy pracy realizowali w ramach 
kontroli rutynowych pracodawców, którzy dokonali odprowadzenia informacji ZUS-IWA do 
inspektoratu ZUS. 

 
W okresie 01.02.2008 – 31.01.2009 r. inspektorzy przeprowadzili 681 kontroli w 676 
zakładach. (róŜnica w liczbie kontroli i skontrolowanych zakładów wynika z faktu 
przeprowadzenia kontroli dwa razy u tego samego pracodawcy przez dwóch innych 
inspektorów pracy).  
 
Stwierdzono wskazanie nieprawidłowych danych przez 3 pracodawców – łącznie 5 
nieprawidłowości.  

Tabela nr1 
Odsetek skontrolowanych płatników 

składek, u których stwierdzono 
nieprawidłowości w  informacji  ZUS IWA  

Zagadnienia 
objęte kontrolą 

rok 2006 rok 2007 rok 2008 
liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy ogółem 0,5 % 0,1 % 0,3 % 

liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy 
śmiertelnych i cięŜkich 

0,1 % --- --- 

liczba zatrudnionych w warunkach zagroŜenia 0,1 % 0,4 % --- 

rodzaj działalności wg PKD 0,1 % 0,1 % --- 

liczba ubezpieczonych zgłoszonych do ubezpieczenia 
wypadkowego 

0,3 % 0,1 % 0,3 % 

dane identyfikacyjne i adresowe  

płatników składek 

0,1 % --- --- 

 
 
Z rejestru prowadzonego pism kierowanych do ZUS w zakresie stwierdzonych 
nieprawidłowych danych w druku ZUS-IWA przez OIP  wynika, Ŝe zostały wysłane 3 pisma 
informujące właściwe oddziały terenowe ZUS o stwierdzeniu nieprawidłowych danych.  
W pismach tych podano równieŜ dane prawidłowe. 
Nieprawidłowości stwierdzane przez  inspektoróww danych ZUS-IWA, dotyczyły bardzo 
małych róŜnic w podaniu danych przez płatników – były to przypadki zawyŜenia lub 
zaniŜenia liczby ubezpieczonych, oraz liczby wypadków ogółem.  
Popełniane przez pracodawców błędy to: 

• nieuwzględnianie w liczbie ubezpieczonych właścicieli firm lub uwzględnianie osób 
będących na urlopach bezpłatnych, 
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• błędy wynikające z zaliczania wypadków do określonego roku sprawozdawczego 
( uwzględnia się rok zaistnienia wypadku, a niesporządzenia dokumentacji). 

 
Podsumowując, stwierdzone nieprawidłowości w zakresie danych ZUS-IWA dotyczą tylko 
0,6% skontrolowanych pracodawców i nie mają znaczącego wpływu na wielkość naliczanej 
składki ubezpieczenia wypadkowego. 
 
 
Bardzo często pracodawca weryfikował dane w czasie trwania kontroli - tzn. pierwotnie 
sporządzona informacja zawierała błędy, ale pracodawca po zwróceniu mu uwagi przez 
inspektora pracy, poprawiał dane zawarte w druku ZUS-IWA na zgodne ze stanem 
faktycznym i przy pomocy stałego łącza internetowego, niezwłocznie przesyłał poprawioną 
informację do ZUS. Kontrola taka wykazywana jest przez inspektorów pracy jako 
stwierdzenie prawidłowych danych  i nie jest wysyłane pismo informacyjne do ZUS.  

Stwierdzenie w kontrolach bardzo małej liczby przypadków podania przez pracodawcę 
w druku ZUS-IWA nieprawidłowych danych (ok. 0,6 % kontroli w temacie), wskazuje, Ŝe co 
do zasady przedsiębiorcy nie szukają iluzorycznych oszczędności próbując fałszować stan 
faktyczny w tym zakresie, a z poczynionych ustaleń wynika, Ŝe stwierdzone 
nieprawidłowości były skutkiem pomyłek a nie intencjonalnego działania. NiezaleŜnie od 
tego stwierdzone róŜnice nie wpływały w Ŝaden sposób na wysokość stopy procentowej 
składki na ubezpieczenie wypadkowe.  
 
 
Wnioski do ZUS o podwyŜszenie składki na ubezpieczenie wypadkowe 
 

W 2008 r. inspektorzy pracy OIP działając na podstawie art. 36 ustawy z dn. 30 października 
2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych 
(Dz. U. nr 199, poz. 1673) w Krakowie skierowali do ZUS 16 wniosków o podwyŜszenie 
składek na ubezpieczenie wypadkowe.  

• W stosunku do ubiegłego roku  liczba wniosków wzrosła – w  2007 r. inspektorzy 
korzystali z uprawnień w tym zakresie czterokrotnie.  

• Największa liczba wniosków dotyczyła pracodawców świadczących usługi w zakresie 
realizacji prac budowlanych, a najczęściej powtarzające się raŜące naruszenia 
przepisów dotyczyły braku właściwego zabezpieczenia pracowników przed upadkiem 
z wysokości.  

• W sprawie wszystkich 16 wniosków, do właściwych terytorialnie oddziałów ZUS 
zostało skierowane pismo z pytaniem o ostateczny rezultat postępowania.  Do końca 
stycznia br. Zakład udzielił odpowiedzi w sprawie 13 wniosków, które zostały 
rozpatrzone pozytywnie  (ZUS wydał decyzje o podwyŜszeniu o 100 % składki na 
ubezpieczenie wypadkowe na najbliŜszy rok składkowy). W przypadku trzech 
wniosków brak odpowiedzi Zakładu.  

• W przypadku wymienionych 13 pozytywnych decyzji ZUS, dwóch pracodawców 
odwołało się do sądu, decyzje dotyczące pozostałych jedenastu uprawomocniły się.  

• Aby moŜliwie obiektywnie ocenić skuteczność środka dyscyplinującego jakim jest 
wniosek o podwyŜszenie składki na ubezpieczenie wypadkowe kierowany na 
podstawie art. 36 ustawy […],  konieczne jest odwołanie się do wyników kontroli 
pracodawców, przeprowadzonych po pewnym czasie od początku okresu 
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odprowadzania podwyŜszonej składki przez płatnika.  Samo przesłanie przez ZUS 
decyzji o w przedmiotowej sprawie moŜe powodować poŜądany efekt w postaci 
zwrócenia przez pracodawcę baczniejszej uwagi na kwestię bezpieczeństwa pracy,  
jednak przykład odnotowany w OIP w Krakowie (jak niŜej),  moŜe stanowić podstawę 
do zakwestionowania takiego załoŜenia - w trakcie dwóch kolejnych kontroli 
pracodawcy przeprowadzonych na budowie w Krakowie (kwiecień 2007 r. i luty  
2008 r.), inspektorzy pracy stwierdzili  raŜące naruszenie przepisów bezpieczeństwa  
i higieny pracy, stwarzające bezpośrednie zagroŜenie Ŝycia i zdrowia pracowników 
wykonujących prace. Na budowie objętej kontrolami, pracownicy przedmiotowej 
firmy wykonywali prace elewacyjne, które były realizowane z rusztowań fasadowych. 
W trakcie obu kontroli, stwierdzono nieprawidłowy stan rusztowań, polegający na ich 
niewłaściwym wyposaŜeniu w elementy ochronne, co stwarzało bezpośrednie 
zagroŜenie upadku pracowników z wysokości. Pracodawca nie sprawował skutecznie 
nadzoru nad wykonywanymi przez pracowników pracami i tolerował odstępstwa od 
przepisów. Skierowano wniosek do ZUS, który po rozpatrzeniu sprawy podwyŜszył 
składkę o 100% na rok rozliczeniowy 2009/2010. Pomimo podjętych działań 
sankcyjnych (dwa mandaty) i wniosku o podwyŜszenie składki, pracodawca nie 
dołoŜył naleŜytych starań w zakresie bezpiecznej organizacji pracy i miesiąc po 
kontroli doszło do wypadku (upadku z rusztowania), który w konsekwencji skończył 
się śmiertelnymi obraŜeniami pracownika. Po zakończeniu kontroli dotyczące 
ustalenia okoliczności i przyczyn tego zdarzenia inspektor pracy, skierował do 
Prokuratury RP zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa i nałoŜył 
mandat karny w wysokości 5000 zł.  
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IV. WYNIKI KONTROLI UJĘTYCH  
W PROGRAMIE DZIAŁAŃ 

DŁUGOFALOWYCH NA LATA 
2007–2009 
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W ciągu całego  2008 roku  inspektorzy pracy przeprowadzili na terenie Małopolski ogółem 
4790 kontroli, w wyniku których wydano łącznie 25 807 decyzji, skierowano 18 936 
wnioski w wystąpieniu oraz 371 wnioski do sądu, oraz nałoŜono 1140 mandaty na łączną 
kwotę 1 515 200 zł.  

 
1. Przestrzeganie przepisów dotyczących wynagrodzeń i innych 
świadczeń ze stosunku pracy 

 
Problem wypłaty wynagrodzeń, pomimo widocznej poprawy w roku 2007 w tym zakresie na 
obszarze całego kraju, nadal pozostaje wiodącym problemem, z jakim spotykają się podczas 
przeprowadzanych kontroli inspektorzy pracy.   
 

W roku 2008 na terenie Małopolski przeprowadzono 1 005 kompleksowych kontroli 
przestrzegania przepisów  prawa pracy przy wypłacie wynagrodzeń i innych świadczeń 
pracowniczych. W skontrolowanych zakładach zatrudnionych było 112 056 osób. W wyniku 
stwierdzonych nieprawidłowości wydano 378 decyzji płacowych (227 wykonano) na kwotę 
3 603 501 zł dla 2370 pracowników oraz skierowano 1958 wniosków w wystąpieniach 
(1331 wykonano) dla 38 060 pracowników. Do końca 2008 r. pracodawcy realizując środki 
pokontrolne inspektorów pracy wypłacili naleŜne świadczenia na łączną kwotę   
2 807 557  zł.  

Dla celów dokładnej analizy przestrzeganie przepisów dotyczących wynagrodzeń i innych 
świadczeń ze stosunku pracy zostało przeprowadzonych 81 kontroli tematycznych u 81 
pracodawców. Z ustaleń kontroli wynika, Ŝe 58 pracodawców naruszyło przepisy 
o wynagrodzeniach, natomiast u 23 pracodawców nie stwierdzono nieprawidłowości 
w kontrolowanym zakresie. Rodzaj najczęściej spotykanych nieprawidłowości, które 
wykazały kontrole prezentuje poniŜszy wykres (nr.1). Kontrole wykazały przede wszystkim 
liczne nieprawidłowości w zakresie terminowości wypłaty wynagrodzeń (dotyczyło 1721 
osób w 12 kontrolowanych zakładach). Na drugim miejscu znalazło się niewypłacanie 
wynagrodzenia za pracę w porze nocnej (736 osób w 11 zakładach).  
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WWyykkrreess  11..  RRooddzzaajj  nniieepprraawwiiddłłoowwoośśccii    ii  lliicczzbbaa  pprraaccoowwnniikkóóww,,  kkttóórryycchh  ddoottyycczzyyłłyy..    

WWyykkrreess  22..  Liczba  skontrolowanych zakładów w których stwierdzono 

nieprawidłowości z zakresu wypłaty wynagrodzeń.    
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W wyniku przeprowadzonych kontroli wobec 81 pracodawców, zastosowano następujące 
środki prawne: 

• do 16 pracodawców skierowano 39 decyzji płacowych na kwotę 585 111,05 zł, 
dotyczących 357 pracowników (zrealizowano 24 decyzje płacowe na kwotę 146 751 
zł dla 248 pracowników), 

• do 54 pracodawców skierowano 161 wniosków w wystąpieniach, dotyczących 6 790 
osób (zrealizowano 123 wnioski w wystąpieniach dotyczące 6 498 pracowników na 
kwotę 526 734 zł),  

• skierowano 5 wniosków o ukaranie winnych popełnienia 17 wykroczeń (sądy 
grodzkie rozstrzygnęły 3 wnioski, wydając wyroki nakazowe na łączną kwotę  
4 000 zł), 

• mandatami ukarano 16 osób, na kwotę 22 900 zł, za popełnienie 19 wykroczeń, 
średnia wysokość mandatu to 1 400 zł, 

• zastosowano 10 środków oddziaływania wychowawczego, za popełnienie 10 
wykroczeń. 
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WWyykkrreess  33  ..    KKwwoottyy,,  kkttóórryycchh  ddoottyycczzyyłłyy  ssttwwiieerrddzzoonnee    nniieepprraawwiiddłłoowwoośśccii    
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Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości: 

• brak środków finansowych pracodawców – był przyczyną 31 stwierdzonych 
nieprawidłowości w tym przykładowo w 7 przypadkach dotyczyło to niewypłacenia 
wynagrodzenia, w 7 przypadkach nieterminowej wypłaty wynagrodzenia. 

• nieznajomość przepisów – powód stwierdzonych 43 nieprawidłowości,  
(w 8 przypadkach dotyczyło to niewypłacenia wynagrodzenia za pracę w godzinach 
nadliczbowych, w 8 przypadkach niewypłacenia ekwiwalentu za pranie odzieŜy,  
w 6 przypadkach niewypłacenia ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy). 

• bezpodstawne potrącenie – wykazane w 3 nieprawidłowościach np. przy wypłacie 
ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. 

• Błędna metoda obliczania – była przyczyną 17 nieprawidłowości w tym 
przykładowo w 5 przypadkach przy wypłacie ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy, 
w 4 przypadkach przy wypłacie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy, w 3 
przypadkach przy wypłacie wynagrodzenia za pracę w porze nocnej, w 3 przypadkach 
przy wypłacie wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych. 

 

Trudno jednoznacznie określić konkretną branŜę lub dział gospodarki, w którym 
nieprawidłowości w zakresie wypłaty wynagrodzeń i innych świadczeń finansowych 
przybierają większy wymiar niŜ w pozostałych. Skala nieprawidłowości do chwili obecnej  
w wyraźny sposób malała. Jedną z przyczyn jest fakt wstąpienia 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.  
W zakładach tych często znaczącą pozycją w kosztach pracy był przerost zatrudnienia oraz 
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 wiele z nich upadło lub 
zostało zlikwidowanych. Niestety pojawiające się informacje o kryzysie gospodarczym na 
świecie i w Polsce pozwalają wysnuć wniosek, Ŝe tendencja poprawy sytuacji na rynku pracy 
w Polsce moŜe ulec odwróceniu. 

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. W związku z tym celowym 
jest podnoszenie świadomości prawnej pracodawców, poprzez szkolenia i doradztwo 
organizowane przez organizacje pracodawców a takŜe przez Inspekcję Pracy. Szczególne 
znaczenie ma to w przypadku pracodawców rozpoczynających prowadzenie działalności.  
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2. Przestrzeganie przepisów o czasie pracy 
W ciągu 2008 r. inspektorzy pracy OIP Kraków przeprowadzili kontrole przestrzegania 
przepisów o czasie pracy w towarzystwach ubezpieczeniowych, placówkach słuŜby zdrowia, 
bankach i w firmach transportowych.  Kontrole te były prowadzone jako jedno z działań tzw. 
programu długofalowego, obejmującego lata 2007-2009, i mającego formę kompleksowych 
działań o charakterze kontrolnym i doradczo-prewencyjnym.  

 

Placówki słuŜby zdrowia 

 
Kontroli zostało poddanych  28 zakładów opieki zdrowotnej, zatrudniających 11 743 
pracowników.   
W 27 zakładach (w 96 % skontrolowanych) stwierdzono nieprawidłowości. 
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nieudzielanie dnia wolnego za pracę w niedzielę lub świeto 

niezapewnienie 11 godzinnego nieprzerwanego odpoczynku

brak ewidencji czasu pracy

przekroczenie tygodniowej normy czasu pracy

niezapewnienie dnia wolnego za pracę w dniu wolnym od pracy 

zatrudnianie pracowników w godzinach nadliczbowych 

nierzetelne prowadzenie ewidencji czasu pracy

nieprzestrzeganie przepisów o dyŜurach medycznych 
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W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami inspektorzy pracy wydali 2 nakazy 
zawierające 2 decyzje płacowe dotyczące wypłaty 159 pracownikom naleŜnego 
wynagrodzenia, w łącznej kwocie 309 229 złotych. Skierowali do pracodawców  
27 wystąpień zawierających 107 wniosków. Stwierdzili 11 wykroczeń przeciwko prawom 
pracowników oraz nałoŜyli 3 mandaty karne na sumę 3 000 zł i zastosowali  
3 środki wychowawcze.  

Wyniki przeprowadzonych w 2008 roku kontroli wskazują, Ŝe przepisy o czasie pracy  
w zakładach opieki zdrowotnej nie są stosowane prawidłowo. 

Brak ewidencji czasu pracy lub nierzetelne jej prowadzenie, zatrudnianie powyŜej norm czasu 
pracy, naruszanie prawa do wypoczynku, stają się praktyką w niektórych kontrolowanych 
zakładach. 

Głównymi problemami, z którymi spotkali się inspektorzy podczas przeprowadzanych 
kontroli to: 

• wykonywanie pracy przez lekarzy, którzy udzielają specjalistycznych świadczeń 
zdrowotnych i pełnią dyŜury medyczne w oparciu o umowy cywilnoprawne tzw. 
„kontrakty” zawierane z niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej lub podmiotami 
jednoosobowymi, do których nie mają zastosowania przepisy o czasie pracy 
pracowników zakładów opieki zdrowotnej.  

• powierzanie lekarzom zatrudnionym w zakładzie pełnienie dyŜurów medycznych  
w oparciu o umowę cywilnoprawną. 

• organizacje związkowe lekarzy działające w kontrolowanych zakładach, w których 
lekarze pełnią dyŜury medyczne w oparciu o umowy cywilnoprawne (korzystniej 
opłacana godzina dyŜuru) są przeciwne wykonywaniu dyŜurów w ramach stosunku 
pracy uwaŜając, Ŝe istnieje swoboda w zawieraniu umów, a ustawa o zakładach opieki 
zdrowotnej i ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty dopuszczają wykonywanie 
zawodu przez lekarza w zakładzie opieki zdrowotnej zarówno na podstawie umowy  
o pracę jak i umowy cywilnoprawnej. Ponadto lekarze uwaŜają, Ŝe zbyt duŜe 
ograniczenia określone przepisami znowelizowanej ustawy o zakładach opieki 
zdrowotnej, uniemoŜliwiają im prowadzenie indywidualnych praktyk, swobodnego 
ustalania terminu pełnienia dyŜurów, itp. Pracodawcy, organizacje związkowe 
przedkładają odmienne i róŜnego rodzaju stanowiska w zakresie wykładni przepisów 
znowelizowanej ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, a w tym art.1 ust.5 i art.35 
ust.1  – opinie te w wielu przypadkach są sprzeczne.   

 

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości to: zbyt mała liczba zatrudnionych pracowników 
medycznych (pielęgniarek, lekarzy) oraz niewystarczające środki finansowe na działalność 
statutową zakładu, co wymusza konieczność poszukiwania oszczędności. W jednym ze 
szpitali dokonano obliczenia kosztów związanych z zapewnieniem całodobowej opieki 
lekarskiej:  

• poprzez powierzanie lekarzom po godzinach normalnej ordynacji pełnienia dyŜurów 
medycznych wg zasad określonych w ustawie o zakładach opieki zdrowotnej, 

• zawarcie umowy z NZOZ na udzielanie świadczeń zdrowotnych po godzinach 
normalnej ordynacji (dyŜury medyczne). 

 



 
SPRAWOZDANIE  OKRĘGOWEGO INSPEKTORA PRACY W KRAKOWIE Z DZIAŁALNOŚCI OIP W 2008 R.  

 69 

W pierwszym przypadku koszt wynosił 9.000.000 złotych a w drugim 6.000.000 złotych.  
W związku z powyŜszym szpital po konkursie ofert zawarł umowę z NZOZ-em, na udzielanie  
świadczeń medycznych  w ramach lekarskich dyŜurów medycznych w samodzielnym 
publicznym zakładzie opieki zdrowotnej.  Lekarze zatrudnieni w szpitalu po godzinach pracy  
świadczonej  w ramach umowy o pracę kontynuują wykonywanie pracy w ramach dyŜurów 
medycznych  na podstawie umów cywilnoprawnych zawartych z niepublicznym zakładem 
opieki zdrowotnej. 

Koniecznym staje się nowelizacja ustawy o zakładach opieki zdrowotnej w zakresie 
postanowień art. 35 ust.1, który pozostaje w sprzeczności z art.1 ust.5. 

 

Towarzystwa ubezpieczeniowe 
Celem przeprowadzonych kontroli była ocena przestrzegania przepisów o czasie pracy 
pracowników zatrudnionych u pracodawców prowadzących działalność w zakresie 
ubezpieczeń majątkowych, osobowych, komunikacyjnych. Przeprowadzono 20 kontroli   
w jednostkach organizacyjnych   pracodawców, zatrudniających łącznie 3590 pracowników, 
w tym 2319 kobiet. U 4 z kontrolowanych pracodawców zatrudnione były osoby 
niepełnosprawne. W związku z tym, Ŝe na terenie działania Okręgowego Inspektoratu Pracy 
w Krakowie, nie ma siedziby Ŝadnego z towarzystw ubezpieczeniowych, kontrole 
przeprowadzono w oddziałach, filiach i innych jednostkach organizacyjnych 17 
pracodawców. Łącznie przeprowadzono 20 kontroli. 

Kontrolowano jednostki organizacyjne pracodawców zróŜnicowanych pod względem liczby 
zatrudnionych pracowników, np. Towarzystwo Ubezpieczeń Warta S.A. Makroregion 
Południowy – 3047 pracowników, Towarzystwo Ubezpieczeń INTER S.A. – 4 osoby. 
Niektóre z nich działalność swoją opierają przede wszystkim o pracę agentów, z którymi 
zawierane są umowy cywilnoprawne. Łącznie skontrolowano czas pracy 193 
pracowników. 

W Ŝadnej z kontrolowanych jednostek organizacyjnych towarzystw ubezpieczeniowych nie 
stwierdzono pracy w niedziele i w porze nocnej. Generalnie stosowany jest podstawowy 
system czasu, sporadycznie system równowaŜny i zadaniowy. Kontroli poddano czas pracy 
losowo wybranych pracowników. 

Spośród 20 przeprowadzonych kontroli w 6 przypadkach nie stwierdzono Ŝadnych 
nieprawidłowości w stosowaniu przepisów o czasie pracy, w pozostałych przypadkach 
stwierdzono nieprawidłowości polegające na : 

• nieokreśleniu stosowanych systemów czasu  pracy, rozkładów czasu pracy, długości 
okresu rozliczeniowego. Nieprawidłowość tę ujawniono w 4 kontrolowanych 
jednostkach. 

Pracodawca zobowiązany był do ustalenia stosowanych systemów czasu pracy, rozkładów 
czasu pracy oraz okresu rozliczeniowego, ze względu na liczbę zatrudnionych pracowników 
w obwieszczeniu. Z obowiązku tego  nie wywiązał się. 

• nieprawidłowym ustaleniu dobowego wymiaru czasu pracy zgodnie ze stosowanym 
systemem czasu pracy. Nieprawidłowość stwierdzono u jednego pracodawcy. 
Dotyczyła 7 pracowników. 

W towarzystwie ubezpieczeń w Krakowie, pracownicy zgodnie z obowiązującym  
u pracodawcy regulaminem pracy pracują w systemie czasu zmianowym, zgodnie  
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z harmonogramem. Stwierdzono, Ŝe pracownicy w celu zapewnienia dostępności pracownika 
dla klientów w godzinach od 800 do 1800 pełnią 10 godzinne „dyŜury” to znaczy w niektórych 
dniach ich wymiar czasu pracy zostaje przedłuŜony. 

• nieprawidłowym ustaleniu tygodniowego wymiaru czasu pracy w przyjętym okresie 
rozliczeniowym. Nieprawidłowość ta dotyczyła 2 pracodawców i 13  pracowników. 

• nieprowadzeniu ewidencji czasu pracy. Nieprawidłowość stwierdzono u 2 
pracodawców, a dotyczyła 13 pracowników. 

• nieprawidłowym prowadzeniu ewidencji czasu pracy . Nieprawidłowość ujawniono  
w 6 jednostkach. Dotyczyła 34 pracowników. 

• zatrudnianiu pracowników w wymiarze czasu pracy będącym przekroczeniem normy 
dobowej lub przedłuŜonego dobowego wymiaru. Nieprawidłowość stwierdzono w 2 
kontrolowanych jednostkach. Dotyczyła 11 pracowników. 

• niezapewnieniu pracownikowi dnia wolnego za pracę w dniu wynikającym  
z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy. Nieprawidłowość ujawniono w trzech 
przypadkach. Dotyczyła 6 pracowników.  

• nieustaleniu w umowach o pracę zawieranych z pracownikami zatrudnionym  
w niepełnym wymiarze czasu pracy liczby godzin ponad określony w umowie wymiar 
czasu pracy, za które pracownikowi przysługuje dodatek do wynagrodzenia. 
Nieprawidłowość stwierdzono u 4 pracodawców. Dotyczyła 9 pracowników. 

• nieprawidłowym stosowaniu systemu zadaniowego. Nieprawidłowość wystąpiła  
u jednego pracodawcy, dotyczyła 5 pracowników. 

 

Realizując kontrole czasu pracy inspektorzy pracy skierowali do pracodawców 15 wystąpień 
zawierających łącznie 36 wniosków, obejmując nimi 269 pracowników. 

Opisane nieprawidłowości wynikają przede wszystkim z nieznajomości zagadnień 
związanych z czasem pracy przez osoby kierujące jednostkami lokalnymi, trudności  
w przepływie informacji między jednostkami a centralą. 

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 źródłach prawa. Pracodawcy 
w regulaminach pracy powielają przepisy Kodeksu pracy, nie określając systemów czasu 
pracy w odniesieniu do konkretnych grup pracowniczych. Nie bilansują czasu pracy  
w przyjętym okresie rozliczeniowym. Konieczność dostępności pracowników dla klientów 
takŜe w godzinach popołudniowych, powoduje trudności w ustaleniu rozkładów czasu pracy 
nie naruszających obowiązujących przepisów. 

Stwierdzone nieprawidłowości w zakresie stosowania przepisów o czasie pracy w ocenie 
inspektora sprawozdawcy mają charakter incydentalny. Brak jest podstaw do stwierdzenia,  
Ŝe pracodawcy świadomie naruszają przepisy prawa w celu osiągnięcia korzyści związanych 
z wydłuŜonym czasem pracy pracowników. Praca w godzinach nadliczbowych świadczona 
jest sporadycznie. Obwarowana jest kilkom wymogami formalnymi. Świadczona jest 
wyłącznie na pisemny wniosek przełoŜonego, za zgodą osoby kierującej oddziałem.  
W towarzystwach mających największy udział w rynku ubezpieczeń w przypadku spiętrzeń 
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prac, do wprowadzania danych do systemów informatycznych zatrudniani są dorywczo 
studenci na podstawie umów cywilnoprawnych. 

 

Czas pracy kierowców 

W 2008 roku celem oceny bieŜącego przestrzegania przepisów o czasie pracy kierowców,   
a takŜe kontrola realizacji wydanych środków prawnych po przeprowadzonych w tym 
zakresie kontrolach w roku poprzednim, inspektorzy pracy OIP w Krakowie skontrolowali 15 
firm transportowych. 

15 skontrolowanych pracodawców  zatrudniało łącznie 2861 pracowników, w tym 427 kobiet.  
Zajmowali 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 7 z kontrolowanych 15 pracodawców stwierdzono następujące nieprawidłowości  
w zakresie czasu pracy: 

• nieprawidłowe ustalenie dobowego wymiaru czasu pracy zgodnie ze stosowanym 
systemem czasu pracy; nieprawidłowość stwierdzono  u 1 pracodawcy; dotyczyła 5 
pracowników.  

• nieprawidłowe ustalanie rozkładów czasu pracy; nieprawidłowość stwierdzono  
u  jednego z kontrolowanych pracodawców; dotyczyła 1 pracownika;  

• nieprawidłowe prowadzeniu ewidencji czasu pracy; nieprawidłowość ujawniono  
u 3 pracodawców; dotyczyła 11 pracowników; 

• zatrudnianie pracowników w wymiarze czasu pracy będącym przekroczeniem normy 
dobowej lub przedłuŜonego dobowego wymiaru. Nieprawidłowość stwierdzono  
u  jednego z pracodawców. Dotyczyła 5 pracowników; 

• nieprzestrzeganiu dopuszczalnego limitu godzin nadliczbowych w roku 
kalendarzowym; nieprawidłowość stwierdzono u jednego pracodawcy; dotyczyła 
jednego pracownika. Limit przekroczony został o 15 godzin; 

• niezapewnienie pracownikowi raz na cztery tygodnie niedzieli wolnej od pracy. 
Nieprawidłowość stwierdzono u jednego  pracodawcy. Dotyczyła 2 pracowników. 

• niezapewnienie pracownikowi dnia wolnego za pracę w dniu wynikającym  
z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy. Nieprawidłowość stwierdzona została  
u 2 pracodawców. Dotyczyła 5 pracowników. 

• nieustalenie w umowach o pracę zawieranych z pracownikami zatrudnionymi  
w niepełnym wymiarze czasu pracy liczby godzin ponad określony w umowie wymiar 
czasu pracy, za które pracownikowi przysługuje dodatek do wynagrodzenia. 
Nieprawidłowość stwierdzono u 2 pracodawców. Dotyczyła 3 pracowników. 
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• nieprzestrzeganie przepisów o pracy pracowników w porze nocnej. Nieprawidłowość 
wystąpiła u 2 pracodawców. Dotyczyła 5 pracowników. nieprawidłowym udzielaniu 
przerw w pracy kierowcom. Nieprawidłowość stwierdzono u jednego  
z kontrolowanych  pracodawców. Dotyczyła jednego pracownika. 

Realizując kontrole czasu pracy inspektorzy pracy skierowali do pracodawców 7 wystąpień 
zawierających łącznie 18 wniosków, obejmując nimi 56 pracowników. Zrealizowano lub 
powiadomiono o przyjęciu do realizacji 16 wniosków.  

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. 
Problemy 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. 

W dalszym ciągu duŜa grupa pracodawców nierzetelnie ewidencjonuje czas pracy. 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). 

Ze względu na brak woli po stronie kierowców do współpracy z inspektorami nie jest 
moŜliwe dokonanie ustaleń w tym zakresie. WydłuŜanie czasu pracy i związane z tym 
nieprawidłowości takŜe w przypadku kierowców, najczęściej wynikają z niedostatecznego 
zatrudnienia pracowników. Kierowcy mimo, Ŝe nadmiernie obciąŜeni pracą, nie protestują 
gdyŜ przy bardzo niskich zarobkach, praca w godzinach nadliczbowych jest dla nich 
korzystna finansowo. 

Na uwagę zasługuje fakt, Ŝe najmniejszą liczbę naruszeń prawa stwierdzono u pracodawców 
wykonujących przewozy międzynarodowe. Przeprowadzone rekontrole potwierdziły 
celowość prowadzonych w 2007 r. kontroli czasu pracy kierowców. W stosunku do roku 
poprzedniego nastąpiła znaczna poprawa w zakresie przestrzegania przepisów prawa. 

 
Banki  
 

Inspektorzy pracy OIP w Krakowie dokonali kontroli i analizy przestrzegania przepisów  
o czasie pracy pracowników zatrudnionych w bankach spółdzielczych, ze szczególnym 
uwzględnieniem realizacji przez pracodawców środków prawnych wydanych po ostatnich 
kontrolach (przeprowadzonych w 2007 r.). 

Przeprowadzono 10 rekontroli u pięciu pracodawców. Skontrolowani pracodawcy zatrudniali 
łącznie 266 pracowników, w tym 192 kobiet; nie zatrudniali pracowników młodocianych.  
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Z 10 kontrolowanych banków – 3 banki naleŜały do zakładów małych zatrudniających do 10 
pracowników, 6 banków to zakłady średnie zatrudniające do 50 pracowników, natomiast 
jeden (Centrala Banku) zatrudnia powyŜej 50 pracowników (tj. 94 pracowników). 

 

W kaŜdym skontrolowanym banku stwierdzono naruszenia przepisów prawa pracy,  
w tym  przede wszystkim przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Nieprawidłowości 
dotyczące czasu pracy zostały stwierdzone tylko we 3 zakładach pracy. Nieprawidłowości 
w 2 przypadkach związane były z niewykonaniem wniosków zawartych w wystąpieniach po 
ostatnich kontrolach dotyczące rzetelnego prowadzenia ewidencji czasu pracy oraz w jednym 
przypadku było to „nowe” niŜej wymienione naruszenie: 

 

L.p. 

 

Rodzaj nieprawidłowości 

 

 

Liczba 
zakładów 

Nierzetelne prowadzenie odrębne dla kaŜdego pracownika karty ewidencji 
czasu pracy w zakresie obejmującym: pracę w poszczególnych dobach, w tym 
pracę w niedziele i święta, w porze nocnej, w godzinach nadliczbowych oraz w 
dodatkowe dni wolne od pracy wynikające z rozkładu czasu pracy w przeciętnie 
pięciodniowym tygodniu pracy, a takŜe dyŜury, urlopy, zwolnienia od pracy 
oraz inne usprawiedliwione i nieusprawiedliwione nieobecności w pracy. 

 

1 

Nierzetelne prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników. 1 

Brak określenia w umowach o pracę zawartych w niepełnym wymiarze czasu 
pracy dopuszczalnej liczby godzin pracy ponad określony w umowie, których 
przekroczenie uprawnia pracownika, oprócz normalnego wynagrodzenia do 
dodatku do wynagrodzenia, o którym mowa w art. 1511§ 1 kodeksu pracy. 

 

1 

 

W wyniku dokonanych rekontroli pracodawców: 

• skierowano łącznie 7 wystąpień zawierających 24 wnioski,  

• wydano łącznie 139 zarządzeń nakazowych, z czego10 nakazów pisemnych 
zawierających łącznie 53 zarządzenia, 

• w stosunku do osób winnych naruszenia przepisów prawa pracy zastosowano 
postępowanie mandatowe. Inspektor pracy ukarał 3 prezesów banków mandatami 
karnymi w łącznej wysokości 4 500 zł. 

Przeprowadzone w bieŜącym roku rekontrole w bankach wykazały, Ŝe praktycznie wszyscy 
pracodawcy, za wyjątkiem kilku przypadków wykonali skierowane do nich środki prawne 
(wystąpienia i nakazy). W zakresie prawnej ochrony pracy sytuacja w bankach uległa 
zdecydowanej poprawie – w wyniku rekontroli skierowano do pracodawców po 10 
rekontrolach tylko 7 wystąpień zawierających 24 wnioski, (w poprzednich kontrolach 
będących przedmiotem rekontroli inspektor pracy skierował wystąpienia do wszystkich 10 
pracodawców, które zawierały 106 wniosków. Rekontrole wykazały jednak, Ŝe sytuacja 
w placówkach bankowych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy nie poprawiła się, lecz 
uległa dalszemu pogorszeniu wyniku rekontroli skierowano do wszystkich kontrolowanych 
pracodawców nakazy, które zawierały łącznie 53 decyzje (tj. prawie tyle samo co po 
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poprzednich kontrolach będących przedmiotem rekontroli), przy czym obecnie inspektor 
pracy we wszystkich placówkach bankowych wydał aŜ 86 decyzji ustnych, które zostały 
wykonane w czasie trwania czynności kontrolnych. W poprzednich kontrolach będących 
przedmiotem rekontroli inspektor pracy wydał pięciu pracodawcom tylko 7 decyzji ustnych.  

Główną przyczyną naruszeń przepisów o czasie pracy (prowadzenie jej w sposób nierzetelny) 
jest brak prawnego określenia wzoru ewidencji czasu pracy oraz ustalenia formy jej 
prowadzenia. Dotychczasowe przepisy nie są spójne i moŜna je róŜnie interpretować. Dlatego 
pracodawcy w wygodny dla siebie sposób prowadzą ewidencję czasu pracy, która znacznie 
róŜni się w poszczególnych placówkach bankowych.  

 
  

3. Przestrzeganie wymagań minimalnych w odniesieniu do maszyn  
i urządzeń technicznych w zakładach eksploatujących maszyny                                                                        
budowlane 

 
Z wielu sygnałów docierających zarówno drogą medialną jak i bezpośrednią do Państwowej 
Inspekcji Pracy wynika, Ŝe wiele zakładów na terenie całego kraju nie spełnia wymaganych 
standardów europejskich, zarówno jeśli chodzi o wyposaŜenie stanowisk pracy, jak i warunki 
w jakich jest wykonywana. Stąd w ramach kontroli długofalowych PIP zaplanowanych na 
lata 2007–2009 obok zagadnień przestrzegania przepisów prawa pracy w zakresie wypłaty 
wynagrodzeń oraz przepisów o czasie pracy  podjęto równieŜ działania kontrolne dotyczące 
przestrzegania wymagań minimalnych w odniesieniu do maszyn i urządzeń technicznych w 
zakładach eksploatujących maszyny budowlane. 
 
Przeprowadzono kontrole na terenie 31 zakładów pracy zatrudniających łącznie 550 osób, 
w tym: 

• 12 zakładów zatrudniających do 9 osób, 
• 17 zakładów zatrudniających od 10 do 49 osób, 
• 2 zakłady zatrudniające powyŜej 50 osób. 

 
Struktura branŜowa  skontrolowanych zakładów pracy przedstawia się w sposób następujący: 

• 10 firm to podmioty prowadzące działalność w zakresie produkcji materiałów 
budowlanych, głównie galanterii betonowej tj: płyty, kręgi, rury, bloczki, pustaki, 
kostka brukowa, 

• 9 firm to podmioty zajmujące się produkcją masy betonowej, 
• 4 firmy prowadzące działalność w zakresie produkcji mieszanki betonowej oraz 

galanterii betonowej, 
• 8 podmiotów to firmy świadczące usługi w zakresie wykonawstwa robót budowlanych 

w ramach realizacji obiektów budowlanych. 
 
 
W ramach prowadzonych czynności kontroli poddano  łącznie 241 maszyn.  
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13668
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maszyny przemysłu budowlanego

maszyny budowlane

inne maszyny eksploatowane na placach budów
 

 
  
Spośród 241 skontrolowanych maszyn, 90  nie spełniało wymogów przepisów dotyczących 
wymagań minimalnych bhp. Najgorzej było w grupie maszyn przemysłu budowlanego, w 
której z ogólnej liczby 136 maszyn zbadanych wymagań nie spełniało aŜ 65, tj. 47% maszyn 
w tej grupie. Stosunkowo najlepiej w tym zakresie wypadły maszyny budowlane, spośród 
których wymagań minimalnych bhp nie spełniało 20%. Największą część nieprawidłowości 
stanowią: 
� w grupie maszyn przemysłu budowlanego: brak lub nieprawidłowe urządzenia ochronne – 

33% ,  
� w grupie maszyn budowlanych: nieprawidłowości dotyczące urządzeń sterowniczych – 

11%, głównie brak lub niewłaściwe ich oznakowanie,  
� w grupie innych maszyn eksploatowanych na placach budów: brak lub nieprawidłowe 

urządzenia ochronne – 29%  
 
W zaleŜności od stanu zatrudnienia, w grupie maszyn przemysłu budowlanego, największy 
udział procentowy maszyn niespełniających wymogów przepisów bhp w ogólnej liczbie 
maszyn uŜytkowanych, wystąpił w firmach zatrudniających 10-49 pracowników (53%), 
natomiast najmniejszy  w firmach zatrudniających powyŜej 50 pracowników (26%). 
Identyczna sytuacja dotyczyła grupy maszyn budowlanych,  gdzie udział maszyn 
niespełniających wymagań minimalnych bhp w ogólnej liczbie uŜytkowanych maszyn 
wyniósł: u pracodawców zatrudniających  1-9 pracowników – 20%; u pracodawców 
zatrudniających 10-49 pracowników – 23%, natomiast u pracodawców zatrudniających 
powyŜej 50 pracowników wszystkie skontrolowane maszyny spełniały wymagania minimalne 
bhp.  
 
 

WWyykkrreess  11..    SSttrruukkttuurraa  bbrraannżżoowwaa  sskkoonnttrroolloowwaannyycchh  mmaasszzyynn    
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Fot. 1. Budowa budynku mieszkaniowego wielorodzinnego w Krakowie. Na zdjęciach nr 1widoczna elektryczna 
pilarka tarczowa do drewna uŜytkowana przez podwykonawcę” - brak osłon tarczy piły, wkładka przepustowa w stole 
pilarki wyrobiona, brak prowadnicy ciętego materiału, przewody elektryczne zasilające urządzenie prowadzone po 
stropie – brak zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi, materiały i odpady składowane na stanowisku 
obsługi – brak dostatecznej wolnej przestrzeni do bezpiecznej obsługi urządzenia. 
 
W grupie innych maszyn eksploatowanych na placach budów wszystkie stwierdzone 
nieprawidłowości dotyczyły firm zatrudniających 10-49 pracowników, tutaj nieprawidłowości 
dotyczyły aŜ 44% uŜytkowanych maszyn.  
Stosunkowo niewielkie róŜnice procentowe określające udział maszyn niespełniających 
wymagań minimalnych bhp w ogólnej liczbie maszyn mogą świadczyć o tym, Ŝe problem ten 
dotyczy w równym stopniu niemal wszystkich pracodawców, niezaleŜnie od stanu 
zatrudnienia, a więc wielkości zakładu pracy. NaleŜy jednak wziąć pod uwagę fakt,  
Ŝe w przypadku kontrolowanych pracodawców, stan zatrudnienia większości z nich nie róŜnił 
się na tyle by mówić o róŜnych kategoriach wielkości zakładów pracy. Nie ma moŜliwości 
miarodajnego odniesienia do wyników uzyskanych w zakładach pracy zatrudniających 
powyŜej 50 pracowników, gdyŜ wśród kontrolowanych zakładów znalazły się tylko dwa takie 
zakłady, eksploatujące maszyny zakwalifikowane do dwóch grup:  maszyny przemysłu 
budowlanego i maszyny budowlane.  
 
 
Najczęstsze przyczyny nieprawidłowości:  
 

• brak świadomości pracodawców i pracowników o zagroŜeniach wynikających  
z nieprawidłowego uŜytkowania maszyn i urządzeń,  

• lekcewaŜenie przez pracodawców i pracowników przepisów i zasad bhp, 
• brak dostatecznej wiedzy pracodawców w zakresie przepisów dotyczących wymagań 

minimalnych bhp dla maszyn i urządzeń, 
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• przekonanie, Ŝe doświadczenie w obsłudze maszyn moŜe skutecznie zastąpić środki 
ochronne i zabezpieczenia w uŜytkowanych maszynach, 

• przecenianie własnych moŜliwości i umiejętności 
• stereotypowe myślenie, Ŝe kaŜde dodatkowe zabezpieczenie i osłona maszyny 

wydłuŜa i utrudnia czynności związane z jej obsługą, 
• lekcewaŜenie ewentualnych strat poniesionych wskutek nieprawidłowego 

uŜytkowania maszyn, co w konsekwencji powoduje przekonanie o bezcelowości 
inwestowania w ich bezpieczeństwo, 

• przekonanie pracodawców o wyłącznej odpowiedzialności pracownika za bezpieczną 
obsługę maszyny 

• koszty, które w połączeniu z brakiem świadomości powodują, Ŝe liczy się tylko 
efektywność pracy maszyny, jej wydajność, brak przestojów.      

 

W wyniku przeprowadzonych kontroli inspektorzy pracy zastosowali następujące środki 
prawne. (por. tab.1)  

Tabela nr1  

Zastosowane środki prawne 

Rodzaj Liczba 

Ogółem 259 

Wstrzymanie prac   8  

liczba decyzji 3 
Decyzje 

Skierowanie do innych prac 
liczba pracowników 6 

Wnioski w wystąpieniach 12 

Liczba ogółem 9 
Mandaty karne 

Łączna wysokość 12700 

Wnioski do sądu o ukaranie 2 

 
 
Podjęte działania prewencyjne 
 
W trakcie wykonywania czynności kontrolnych kaŜdorazowo omawiano zagadnienia 
związane z wymaganiami minimalnymi dotyczącymi maszyn i urządzeń w odniesieniu do 
uŜytkowanych w kontrolowanym zakładzie pracy. Połączenie działań kontrolnych  
i prewencyjnych miało na celu nie tylko przekazanie pracodawcom wiedzy dotyczącej 
konkretnych rozwiązań technicznych dostosowujących maszyny uŜytkowane w zakładzie 
pracy do wymagań minimalnych bhp, ale przede wszystkim uświadomienie im potrzeby 
bieŜącego kontrolowania stanu tych maszyn, w celu niedopuszczania do powstawania 
zagroŜeń związanych z ich uŜytkowaniem.  
 
Podjęto równieŜ działania pozakontrolne dotyczące bezpieczeństwa pracy przy obsłudze 
maszyn i urządzeń technicznych: 
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W dniu 13.10.2008 r. w Domu Polonii przy Rynku Głównym w Krakowie odbyło się 
spotkanie członków Małopolskiej LoŜy Business Center Club z udziałem Okręgowego 
Inspektora Pracy w Krakowie. Podczas spotkania Okręgowy Inspektor Pracy przedstawił 
zarysy prowadzonego przez Państwową Inspekcję Pracy programu promocyjnego związanego 
z przestrzeganiem przepisów dotyczących minimalnych wymagań dla maszyn. Uczestnicy 
spotkania mieli okazję do tematycznej obejrzenia prezentacji.  
 
W dniu 21.10.2008 r.  odbyło się spotkanie  członków Małopolskiego Związku Pracodawców 
z przedstawicielami Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie. Przedmiotem spotkania 
było omówienie zagadnień dotyczących minimalnych wymagań bhp dla maszyn i urządzeń 
oraz zakreślenie ram współpracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie organizacją w 
zakresie prewencyjno-promocyjnym.  

W dniu 23.10.2008 r. podobne spotkanie zorganizowano dla przedstawicieli członków Cechu 
Rzemiosł SpoŜywczych. Podczas spotkania inspektorzy pracy przedstawili prezentację 
dotyczącą m.in. minimalnych wymagań dotyczących maszyn i urządzeń. 

 
Kontroli poddano zarówno kwestie techniczne związane z bezpieczeństwem uŜytkowania 
maszyn, jak równieŜ kwestie formalne związane na przykład z: poddawaniem maszyn 
kontrolom stanu technicznego - wstępnym i okresowym, rejestrowaniem wyników kontroli, 
zapewnianiem i udostępnianiem pracownikom instrukcji bezpiecznej obsługi uŜytkowanych 
maszyn, poddawaniem maszyn ocenie pod względem spełniania wymagań minimalnych bhp. 
We wszystkich 31 zakładach pracy stwierdzono nieprawidłowości dotyczące uŜytkowania 
maszyn. Powszechnym zjawiskiem jest brak dokonywania oceny spełniania przez 
maszyny wymagań minimalnych bhp, jedynie 5 pracodawców dokonało takiej oceny w 
stosunku do wszystkich uŜytkowanych maszyn. Spośród 241 maszyn ocenie poddano 
zaledwie 67.  
Spośród 23 zakładów pracy uŜytkujących maszyny przemysłu budowlanego zaledwie 13 
zapewniło i udostępniło pracownikom instrukcje bezpiecznej obsługi tych maszyn, podobnie 
sytuacja wyglądała w grupach maszyn budowlanych oraz innych maszyn eksploatowanych na 
placach budów, gdzie: 
- spośród 13 pracodawców uŜytkujących maszyny budowlane instrukcje bezpiecznej 

obsługi zapewniło 7 
- spośród 10 pracodawców uŜytkujących inne maszyny eksploatowane na placach budów 

instrukcje bezpiecznej obsługi tych maszyn zapewniło 4. 
Pod względem spełniania przez maszyny wymagań minimalnych bhp sytuacja wyglądała 
następująco: 
- spośród 23 pracodawców eksploatujących maszyny przemysłu budowlanego tylko  

u 2 pracodawców wszystkie skontrolowane maszyny spełniały wymagania minimalne - 
łącznie na 136 maszyn w tej grupie wymagań minimalnych nie spełniało 65 (47%), 

- u 8 spośród 13 pracodawców uŜytkujących maszyny budowlane nie spełniały one 
wymagań minimalnych bhp - łącznie na 68 skontrolowanych maszyn z tej grupy 
wymagań minimalnych nie spełniało 14 (20%), 

- spośród 10  pracodawców uŜytkujących inne maszyny eksploatowane na placach budów  
u 4 podmiotów maszyny nie spełniały wymagań minimalnych bhp - łącznie na 37 
skontrolowanych maszyn z tej grupy wymagań minimalnych nie spełniało 11 (29%),  

Nieprawidłowości związane z brakiem lub niewłaściwymi urządzeniami ochronnymi 
były dominujące w grupie maszyn przemysłu budowlanego i dotyczyły 33% maszyn z tej 
grupy, tj. 45. Podobnie wyglądała sytuacja pod względem wyposaŜenia maszyn  
w odpowiednie urządzenia sterownicze – nieprawidłowości w tym zakresie dotyczyły 22% 
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skontrolowanych maszyn przemysłu budowlanego, tj. 31, i polegały przede wszystkim na 
braku lub nieprawidłowym ich oznakowaniu. 
Najmniej nieprawidłowości dotyczących braku odpowiednich urządzeń ochronnych 
stwierdzono w grupie maszyn budowlanych, gdzie tylko 3 maszyny, tj. 4% skontrolowanych 
maszyn z tej grupy, nie posiadały właściwych urządzeń ochronnych. 
Najmniej nieprawidłowości dotyczących wyposaŜenia maszyn w odpowiednie urządzenia 
sterownicze wystąpiło w grupie innych maszyn eksploatowanych na placach budów – tylko 3 
maszyny, tj.8% maszyn skontrolowanych w tej grupie, nie spełniało wymogów przepisów 
bhp w tym zakresie. 
 
Pomimo, Ŝe zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. 
w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bhp w zakresie uŜytkowania maszyn przez 
pracowników podczas pracy, wszystkie maszyny nabyte przed dniem 01.01.2003 r. powinny 
zostać dostosowane do wymagań w nim określonych do dnia 01.01.2006 r., w dalszym ciągu 
duŜa część maszyn uŜytkowanych w zakładach pracy nie spełnia wymagań określonych  
w tym rozporządzeniu. Trzeba zauwaŜyć, Ŝe pomimo upływu prawie 6 lat od dnia wejścia  
w Ŝycie przedmiotowego rozporządzenia, powszechny jest brak elementarnej wiedzy na 
temat obowiązków pracodawców związanych z uŜytkowaniem maszyn. Dotyczy to przede 
wszystkim kwestii przeprowadzania kontroli stanu technicznego maszyn - wstępnych  
i okresowych oraz rejestrowania ich wyników.  Najbardziej jednak zdumiewa skala 
nieprawidłowości mających bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo uŜytkowania maszyn, 
dotyczących braku odpowiednich urządzeń ochronnych zabezpieczających strefy 
niebezpieczne pracy maszyn. Przepisy prawne, w róŜnym zakresie regulujące kwestie 
bezpieczeństwa obsługi maszyn, funkcjonują w Polsce od wielu lat i w tym zakresie 
wymagania minimalne dla maszyn określone w rozdziale 3 rozporządzenia z dnia 30 
października 2002r. nie są Ŝadną nowością, pomimo tego aŜ 33% maszyn przemysłu 
budowlanego i 25% innych maszyn uŜytkowanych na placach budów nie posiadało 
niezbędnych zabezpieczeń części niebezpiecznych. NaleŜy zaznaczyć, Ŝe znaczna część 
skontrolowanych maszyn, to maszyny mające po kilka – kilkanaście lat, które pierwotnie 
posiadały niezbędne urządzenia ochronne zapewniające bezpieczeństwo ich obsługi. 
Urządzenia te w przeciągu okresu uŜytkowania zostały zdjęte lub uległy zniszczeniu, 
natomiast maszyny są w dalszym ciągu normalnie wykorzystywane w procesach produkcji. 
Wytłumaczeniem takiego stanu rzeczy jest przede wszystkim brak dostatecznej świadomości 
zarówno pracodawców, jak teŜ samych pracowników, o zagroŜeniach dla Ŝycia i zdrowia 
osób obsługujących takie urządzenia. Pokutuje powszechny sposób myślenia,  
Ŝe doświadczenie, umiejętności i koncentracja są w stanie skutecznie zastąpić wszelkie 
osłony, które przede wszystkim wydłuŜają i utrudniają proces produkcji.     
 
 
Skala oraz rodzaj stwierdzonych w wyniku kontroli nieprawidłowości wskazują na potrzebę 
kontynuowania kontroli z tego zakresu w latach następnych.  
Przeprowadzone działania kontrolne wskazują teŜ wyraźnie na potrzebę połoŜenia większego 
nacisku na kwestie uświadamiania pracodawców oraz samych pracowników obsługujących 
maszyny, czyli na działania prewencyjno–szkoleniowe, gdyŜ szczególnie problem 
nieprawidłowych urządzeń ochronnych w maszynach wynika nie tyle z braku wiedzy,  
co z braku dostatecznej świadomości o groŜącym niebezpieczeństwie. Ze względu na 
powszechność i skalę problemu działania takie, prowadzone niezaleŜnie od działań 
kontrolnych i z uwagi na swoją specyfikę, pozwoliłyby na dotarcie do znacznie szerszej grupy 
odbiorców. Działania takie powinny teŜ uwypuklić przede wszystkim społeczno-
ekonomiczne skutki wypadków oraz wykazać pracodawcom i pracownikom,  
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Ŝe bezpieczeństwo pracy przy obsłudze maszyn to nie tylko zadośćuczynienie wymogom 
prawnym, ale przede wszystkim konkretne korzyści wynikające z bezpiecznej i spokojnej 
pracy, w tym równieŜ wzrost jej wydajności w sytuacji, kiedy koncentracja pracownika  
w większym stopniu moŜe być skupiona na samej pracy.     
 

4. WzmoŜony nadzór w zakładach charakteryzujących się 
największym nasileniem zagroŜeń zawodowych 

 

W 2008 r. OIP w Krakowie objął wzmoŜonym nadzorem, wyraŜającym się zwiększeniem 
częstotliwości kontroli 3 zakłady pracy, charakteryzujące się największym nasileniem 
zagroŜeń zawodowych: 

• Synthos  Dwory  Sp. z o.o. w Oświęcimiu 

• Zakłady Azotowe  w Tarnowie – Mościcach S.A.; 

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

W skontrolowanych zakładach zatrudnionych było 3732 pracowników, w tym  1040 kobiet. 

W wyniku kontroli zastosowano następujące środki prawne: 

• decyzji ogółem – 83, 

• decyzji pisemnych – 55, 

• wniosków wystąpienia – 1. 

 

Synthos Dwory Sp. z o.o. w Oświęcimiu 

Z dniem 5.05.2003 r. w Zakładzie wprowadzono i stosuje się system zarządzania 
bezpieczeństwem pracy w zakresie projektowania , wytwarzania i sprzedaŜy produktów 
chemicznych oraz świadczonych usług. Certyfikat jednostki certyfikującej TÜV NORD 
Polska Sp. z o.o. stwierdza spełnianie wymagań normy PN - N 18001:2004 . Certyfikat jest 
waŜny do 31.05.2009 r. W maju 2004 Zakład został uhonorowany Złotą Kartą Lidera 
Bezpiecznej Pracy wydaną  przez Centralny Instytut Ochrony Pracy, kolejną Złotą Kartę 
Zakład uzyskał w dniu 23.10.2006 r.W dniu 21.10.2008 r. SYNTHOS  DWORY Sp. z o.o. 
otrzymała Złotą Kartę Lidera Bezpiecznej Pracy 2009-2010 nadaną przez Centralny Instytut 
Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy. 

W zakładzie funkcjonują:  

-  dwie  instalacje stwarzające duŜe ryzyko wystąpienia powaŜnej awarii przemysłowej 
(Centralny Magazyn Butadienu łącznie ze stanowiskiem rozładunku cystern, Magazyn 
Pentanu łącznie ze stanowiskiem rozładunku cystern i autocystern),  
-  trzy instalacje stwarzające zwiększone ryzyko wystąpienia powaŜnej awarii przemysłowej 
(Magazyn Akrylonitrylu wraz z polimeryzacją kauczuku nitrylowego). 
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W Zakładzie dokonano kompleksowej oceny ryzyka zawodowego związanego  
z poszczególnymi zagroŜeniami zidentyfikowanymi przy określonych pracach na 
poszczególnych stanowiskach pracy. Udokumentowano ryzyko zawodowe związane  
z poszczególnymi zagroŜeniami zidentyfikowanymi przy określonych pracach.  

Wyznaczono dopuszczalność ryzyka zawodowego i podjęto działania korygujące lub 
zapobiegawcze: 

• dokonano pełnej oceny poziomu ryzyka zawodowego w strefach i na stanowiskach 
gdzie mogą wystąpić potencjalnie atmosfery wybuchowe (dotyczy 497 pracowników), 

• wyposaŜono pracowników wykonujących czynności w strefach zagroŜonych 
wybuchem w odzieŜ i obuwie robocze o właściwościach antyelektrostatycznych  
(dotyczy 75 pracowników),  

• wyposaŜono pracowników wykonujących czynności na instalacji ziębniczej, 
amoniakalnej w obuwie robocze z wkładkami antywibracyjnymi (dotyczy 21 
pracowników). 

• uzupełniono oznakowanie pomieszczeń pracy znakami informacyjnymi i 
bezpieczeństwa m.in.  

• nałoŜono na podestach obsługowych wokół spręŜarek amoniakalnych maty 
antywibracyjne (dotyczy 21 pracowników). 

 

Pracodawca uwzględnił wymagania dotyczące oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach 
pracy, na których moŜe wystąpić atmosfera wybuchowa zgodnie z § 4 rozporządzenia 
MGPiPS z dn. 29 maja 2003 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bhp 
pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których moŜe wystąpić atmosfera 
wybuchowa. 

Uwzględniono takŜe szczegółowe wymagania przy ocenie ryzyka zawodowego związanego z 
naraŜeniem pracowników na hałas zgodnie z § 4 rozporządzenia MGiP z dn. 5 sierpnia  2005 
r. w sprawie bhp przy pracach związanych z naraŜeniem na hałas lub drgania mechaniczne.  
Dokonano identyfikacji wszystkich zagroŜeń chemicznych, fizycznych, mechanicznych, 
wybuchowych i poŜarowych. Zakład wdroŜył działania naprawcze i korygujące. 

W wyniku dokonanej oceny ryzyka zawodowego podjęto działania naprawczo- korygujące 
polegające na : 

• zamontowaniu nowego systemu ostrzegania na wypadek poŜaru  na obszarze Synthos 
Dwory Sp. z o.o. -  dotyczy 490 pracowników,  

•  zabudowie monitoringu i systemu ostrzegania dźwiękowego na wypadek poŜaru w 
wysokim budynku administracyjno-biurowym D-10,  

• remoncie posadzki w obiekcie G-108 (wiata magazynowa Działu Logistyki),  

• zabudowie podestów obsługowych na zbiornikach pentanu w w Dziale Owipianu - 
zabudowie systemu przeciw upadkowego na stanowisku rozładunku cystern  
z amoniakiem przy obiekcie E-160 (instalacja ziębnicza, amoniakalna) dotyczy 8 
pracowników, koszt 32000 złotych, 
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• modernizacji instalacji oświetleniowej w budynkach F-101 w strefach zagroŜonych 
wybuchem,  

• remoncie podestów obsługowych (kratownic) w obiekcie G-143 - dotyczy 21 
pracowników, 

• przebudowie układu wentylacji w sterowni i pomieszczeniu szaf pomiarowych  
w obiekcie S-185 (zabudowa klimatyzacji),  

• przebudowie układu wentylacji - zabudowa klimatyzacji w sterowniach w obiektach 
C-110, G-120, F-120, A-133, F-170, G-175, E-121 i pomieszczeniach 
administracyjno-biurowych Zarządu (dotyczy 210 pracowników),  

• zabudowie osłon dźwiękochłonnych na spręŜarce śrubowej amoniakalnej w obiekcie 
(instalacja ziębnicza, amoniakalna),  

• remoncie zbiornika magazynowego styrenu w obiekcie magazynowym, 

•  wymianie stolarki okiennej w obiektach (dotyczy 66 pracowników). 

 
 W 2008 r. w Zakładzie nie zdarzyły się śmiertelne, cięŜkie ani zbiorowe wypadki przy pracy. 
Zaistniało 11 lekkich wypadków przy pracy. 

Efekty osiągnięte w wyniku działania PIP 

• uzyskano poprawę warunków pracy. 

• ograniczenia zagroŜeń chorobowych i wypadkowych osiągnięte przez wykonanie prac 
modernizacyjnych i remontów, instalowanie nowych maszyn i urządzeń technicznych, 
zmiana technologii lub eliminacje z produkcji szkodliwych surowców: 

• dotychczas zmniejszono ekspozycję hałasu z 87 do 86 dB(A). Poprawiono warunki 
pracy dla 48 pracowników. 

 W ramach realizacji nakazu Zakład zaangaŜował zewnętrzną firmę, która wykonała pomiary 
i analizy akustycznych źródeł hałasu oraz opracowano mapy akustyczne rozmieszczenia 
źródeł hałasu. W dalszej kolejności zakupiono nową suszarkę i schładzacz kauczuku o złoŜu 
fluidalnym, zamontowano nową prasę do kauczuku o mniejszej emisji hałasu oraz nowy 
system transportu granulatu kauczuku pomiędzy poszczególnymi urządzeniami 
technologicznymi. Zamontowano nową kabinę dźwiękochłonną dla potrzeb sterowni  
z pełnym wyposaŜeniem w aparaturę kontrolno – pomiarową i klimatyzację. Poziom hałasu 
został obniŜony, ale nadal utrzymuje się on na poziomie  powyŜej NDN. Poniesione koszty na 
wykonanie w 2008 roku prac oraz zakupy materiałów i urządzeń zamykają się kwotą  
8,25 mln zł.  

W 2009 roku planowana jest wymiana motoreduktorów i przemienników częstotliwości na 
napędach mieszarek mieszalników kaskadowych, silników od napędów urządzeń duŜej mocy, 
wibrosit do transportu kauczuku.  

• wymieniono instalację i urządzenia oświetlenia elektrycznego w wykonaniu 
przeciwwybuchowym zapewniające natęŜenie światła zgodnie z Polskimi Normami w 
Hali Polimeryzacji, poprawiono warunki pracy 35 pracowników,   
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•  zabezpieczono przed przepełnieniem zbiorniki metanolu, octanu winylu oraz ftalanu 
dwubutylu w tacach F-166 i F174 – dotyczy to 12 pracowników,  

• wyposaŜono instalację zwiększonego ryzyka wystąpienia powaŜnej awarii 
przemysłowej – instalację emulgatorów i środków pomocniczych, w urządzenia 
monitorujące i sygnalizujące 30% stęŜenia par wybuchowych – dotyczy to 16 
pracowników,  

•  uwzględniono w programach szkoleń okresowych w dziedzinie bhp zagadnienia 
związane z zagroŜeniami chemicznymi, a w szczególności z zagroŜeniami 
wybuchowymi związanymi z występowaniem atmosfer wybuchowych – Dotyczy to 
1112 pracowników,  

• zabezpieczono osłonami od strony wewnętrznej przekładnie napędów pasowych 
wentylatorów w sterowni w budynku F-105 – dotyczy to 12 pracowników,   

•  zabezpieczono pełnymi osłonami sprzęgła i wałki napędowe pomp w obiekcie F-101 
– dotyczy to 12 pracowników,  

•  zabezpieczono osłonami sprzęgła i wały mieszadeł mieszalników i polimeryzatorów 
w obiekcie F-101  

• wyeliminowano przecieki oleju z przekładni napędów polimeryzatorów w obiekcie F-
101 – Termin wykonania 30.11.2008 r. – dotyczy to 16 pracowników  

• zapewniono szczelne i stabilne pomosty przy ekspanderach w obiekcie F-101 na 
poziomie +6,00 m na oddziale degazacji  

•  uzupełniono osłony napędów pomp lateksu w Obiekcie F-101 - degazacja do stanu 
uniemoŜliwiającego bezpośredni dostęp do strefy niebezpiecznej  

•  zamontowano osłony sprzęgieł i wałów napędowych mieszadeł mieszalników w 
obiekcie  
E-145 – Hala Roztworów, 

• zapewniono odpowiedni magazyn do przechowywania niebezpiecznych substancji 
chemicznych 

• zamontowano osłony wałów i sprzęgieł mieszadeł mieszalników i reaktorów w hali 
Polimeryzatorów obiekt E-145,  

•  uzupełniono osłony sprzęgieł pomp w obiekcie E-145  

•  wykonano badania skuteczności odprowadzenia ładunków elektrostatycznych z 
instalacji  
i urządzeń w strefach zagroŜonych wybuchem,  

• zabezpieczono osiatkowanymi osłonami co najmniej do wysokości 2,5 m wirniki 
silników indukcyjnych spręŜarek tłokowych amoniaku Wydziału Dystrybucji Mediów 
Energetycznych – dotyczy to 21 pracowników,  

• rozmieszczono w hali i w pomieszczeniach obiektu D-141 Wydziału Dystrybucji 
Mediów Energetycznych, w których występuje zagroŜenie kontaktu pracowników z 
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amoniakiem ciekłym lub gazowym, natryski bezpieczeństwa i oddzielne natryski do 
przemywania oczu w odległościach nie większych niŜ 20 m od miejsc zagroŜenia  – 
dotyczy to 21 pracowników. 

 

Zakłady Azotowe w Tarnowie – Mościcach S.A. 

          

W zakładzie dokonano oceny ryzyka zawodowego związanego z poszczególnymi 
zagroŜeniami. Ryzyko zawodowe zostało udokumentowane w Kartach Oceny Ryzyka 
Zawodowego. Wyznaczono dopuszczalności ryzyka zawodowego w oparciu o Zarządzenie 
Wewnętrzne Nr 12/2001 z dnia 28.02.0l. Do oceny ryzyka wybrano metodę RISK SCORE. 
W metodzie przyjęto 5 kategorii ryzyka. Pierwsze dwie kategorie do wartości punktowej 
R= 48 nie wymagają działań profilaktycznych. Trzecia kategoria o wartości punktowej od 49 
do 270 wymaga przeprowadzania okresowych analiz i ocen poziomu ryzyka  
z częstotliwością, co najmniej 3 lata. Czwarta i piąta kategoria ryzyka o wartości punktowej 
od 271 do 1440 i powyŜej - wymaga podejmowania działań profilaktycznych - korygujących. 
Dokonane oceny mieszczą się w l, 2 i 3 kategorii ryzyka. 

Uzupełniono oceny ryzyka na stanowiskach pracy, gdzie mogą wystąpić atmosfery 
wybuchowe.  

W Regulaminie Pracy określono sposób informowania pracowników o ryzyku zawodowym  - 
poprzez złoŜenie pisemnego oświadczenia na Karcie Charakterystyki ZagroŜeń. Pracownik 
potwierdza, Ŝe został zapoznany z oceną ryzyka, wynikami badań środowiska pracy, 
zobowiązując się jednocześnie do stosowania ochron osobistych. Deklaracja ta znajduje się w 
dokumentach oceny ryzyka. 

W latach 2005 – 2006 wdroŜono w zakładzie wymogi Rozporządzenia MGPiPS z 29 maja 
2003 dotyczącego minimalnych wymagań bhp dla pracowników w strefach zagroŜonych 
wybuchem.  

NajwaŜniejsze z obowiązków wynikających z rozporządzenia to: 

• przeprowadzenie oceny ryzyka wybuchu, 
• opracowanie „Dokumentu Zabezpieczenia Stanowiska Pracy Przed Wybuchem”, 

zawierającego m.in. informację o klasyfikacji przestrzeni EX, dokumentację oceny 
ryzyka, dane dotyczące zabezpieczeń, deklaracje odpowiedniego zabezpieczenia. 

. 
Ocena ryzyka była procesem, w którym przede wszystkim dokonano: 

• inwentaryzacji istniejących stref zagroŜenia wybuchem i osób które w tych strefach 
pracują, (prace częściowo opierały się na protokołach klasyfikacyjnych 
zatwierdzonych przez Komisję Klasyfikacyjną, działającą od wielu lat), 

• oceny prawdopodobieństwa wystąpienia atmosfery wybuchowej i okoliczności,  
w których taka atmosfera moŜe powstać, 

• oceny prawdopodobieństwa wystąpienia źródła zapłonu, 

• oceny potencjalnych skutków, 
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• oceny zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych, w tym oznakowania, 

• inwentaryzacji urządzeń pod kątem ich dostosowania do prac w strefach Ex. 

 

Wprowadzono procedurę weryfikacji „Dokumentów Zabezpieczenia”. Na początku 2008 r. 
wszystkie dokumenty  zostały przejrzane i zaktualizowane, a fakt ten potwierdzony na 
specjalnej karcie aktualizacji. Łącznie zweryfikowano 53 Dokumenty Zabezpieczenia.  

 

Weryfikacja Raportów Bezpieczeństwa 

Zgodnie z Ustawą Prawo Ochrony Środowiska, która nakłada obowiązek co najmniej raz na 5 
lat aktualizacji raportów bezpieczeństwa. ZAT zleciło ich aktualizację do BIPROZAT Sp. z 
o.o. Raporty bezpieczeństwa zostały zatwierdzone decyzją Małopolskiego Komendanta 
StraŜy PoŜarnej w dnia 21.05.2004 r., zgodnie z powyŜszym termin ich aktualizacji upłynie w 
maju 2009 r. Do dnia 28.11.2008 r. zgodnie z podpisaną umową zostały zaktualizowane 
raporty bezpieczeństwa dla następujących instalacji: 

- stokaŜu kwasu azotowego stęŜonego, 
- instalacji kwasu azotowego stęŜonego, 
- stokaŜu organicznego K-50, 
- instalacji utleniania cykloheksanu, 
- stokaŜu oleum K-13a, 
- stokaŜu fenolu. 
Pozostałe raporty będą zaktualizowane do dnia 27.02.2009 r.  

 

W marcu 2008 powstał w Zakładach Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. zespół ds. 
REACH . Jego zadaniem jest wypełnienie obowiązków spoczywających na Zakładach,  
a  wynikających z  rozporządzenia PE  1907/2006. 

Obowiązek podstawowy polega na konieczności zarejestrowania przez Zakład wszystkich 
wytwarzanych oraz importowanych spoza obszaru UE substancji. Z obowiązku rejestracji 
wyłączone są m.in. polimery, ale producenci polimerów są obowiązani rejestrować 
monomery słuŜące do ich produkcji.  

Rejestracja właściwa (w odróŜnieniu od wstępnej) wiąŜe się z koniecznością przedłoŜenia 
odpowiednich badań toksykologicznych oraz ekotoksykologicznych, potwierdzających, Ŝe 
dana substancja nie stwarza zagroŜeń dla ludzi i środowiska. W okresie  przed datą rejestracji 
właściwej produkcja i obrót daną substancją odbywa się na zasadzie okresów przejściowych. 
Warunkiem skorzystania z okresu przejściowego było dokonanie tak zwanej „rejestracji 
wstępnej”.  Rejestracja ta była moŜliwa do zrealizowania do końca listopada bieŜącego 2008 
roku. 

Jednym z podstawowych zadań zespołu REACH w 2008 r. było przygotowanie  
i zrealizowanie procedury rejestracji wstępnej. Zespół ds. REACH dokonał rejestracji 
wstępnej wszystkich produktów, polimerów  oraz przewidywanych substancji importowanych 
spoza UE. Łącznie zarejestrowano 42 substancje.  
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Kolejnym zadaniem zespołu REACH  w 2008 r. było uczestnictwo oraz rozpoznawanie 
moŜliwości uczestnictwa w  konsorcjach rejestracyjnych. Z uwagi na wielkość kosztów 
oraz czas potrzebny na wykonanie badań ekotoksykologicznych producenci łączą się w 
konsorcja, co pozwala na: 

• rozłoŜenie kosztu rejestracji na wszystkich uczestników konsorcjum, 

• korzystaniu z badań, którymi dysponują inni uczestnicy danego konsorcjum. 

 

Zakłady Azotowe są uczestnikiem konsorcjum producentów kaprolaktamu (8 róŜnych 
producentów, w tym BASF). Konsorcjum dokona rejestracji właściwej w imieniu wszystkich 
członków, korzystając z badań, którymi dysponuje BASF,  DSM oraz Lanxess.  

W 2008 r. odbyło się 6 roboczych spotkań  konsorcjum. Azoty Tarnów, wspólnie z 
Zakładami Azotowymi Puławy były gospodarzami jednego z nich (w Krakowie). Obecnie 
finalizowana jest umowa konsorcjalna, określająca zasady podziału kosztów rejestracji oraz 
obowiązki i zasady pracy  „firmy wiodącej” i „komitetu sterującego”. W ramach konsorcjum  
będzie moŜliwe zarejestrowanie kaprolaktamu, cykloheksanonu, cykloheksanolu. 

Zakłady po serii konsultacji  przesłały dokumenty akcesyjne do ESA (Europejskiego 
Stowarzyszenia Producentów Kwasu Siarkowego – filia CEFIC). W ramach konsorcjum 
przewiduje się rejestracje kwasu siarkowego oraz oleum. Pierwsze spotkanie konsorcjum 
odbyło się w listopadzie 2008 roku. 

 

Zespół REACH na  bieŜąco zajmuje się korespondencją z odbiorcami produktów. Od maja 
2008 r. zarejestrowano blisko 280 pism dot. REACH.   

 

Wypadki przy pracy 

W zakładzie prowadzone są szerokie działania profilaktyczne – między innymi przeprowadza 
się okresową analizę wypadków przy pracy. Analizy coroczne są zamieszczane w specjalnym 
dokumencie opracowywanym przez SłuŜbę BHP. Ponadto analizy są przeprowadzane na 
posiedzeniach Komisji Bezpieczeństwa Pracy. WaŜniejsze wnioski profilaktyczne po 
wypadkach zaistniałych w 2008 r. dotyczyły: 

W 2008 r. w zakładzie notowano wypadki przy pracy związane bezpośrednio z wytwarzaniem 
i stosowaniem niebezpiecznych substancji chemicznych w procesach technologicznych: 
przytrucie chlorem, w wyniku rozszczelnienia zbiornika chloru oraz w czasie załadunku butli 
chlorowej, oparzenie chemiczne ługiem sodowym; oparzenie chemiczne kwasem siarkowym 
w czasie rozładunku cysterny.   Nie notowano wypadków śmiertelnych i zbiorowych. Na 
ogólną liczbę 24 wypadków – cztery z nich było pośrednio związanych z prowadzonymi 
procesami technologicznymi. Wypadki te miały miejsce podczas: kontroli urządzeń, 
likwidacji niesprawności urządzeń, wykonywania prac pomocniczych. Pozostałe wypadki 
związane były z przemieszczaniem się pracowników w obrębie obsługiwanych instalacji, jak 
równieŜ przemieszczaniem się po terenie zakładu. Wypadki te miały zatem miejsce przy 
czynnościach pomocniczych związanych z obsługą  instalacji.  

Ogólna liczba wypadków oraz wskaźnik częstotliwości kształtują się na podobnym poziomie. 
Notuje się obniŜenie wskaźnika cięŜkości wypadków. 
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W zakładzie przeprowadza się coroczne analizy występujących chorób zawodowych. 
Występowanie chorób zawodowych analizowane jest równieŜ na posiedzeniach Komisji 
BHP.  

W ostatnim okresie wyłączono szereg instalacji, na których występowały choroby zawodowe. 
Dotyczy to następujących obiektów: Chlorek i Polichlorek Winylu (zagroŜenie od chlorku 
winylu), Instalacje Półspalania Metanu (zagroŜenie od hałasu i związków arsenu). 
Wyeliminowano naraŜenie na chlor i rtęć przy produkcji chloru w obiekcie Elektrolizy 
Rtęciowej. Obiekt wyłączony z eksploatacji pod koniec 2008 r. Zbiorniki są systematycznie 
opróŜniane z chloru. 

W 2007 r. zarejestrowano 2 choroby zawodowe, w tym jedną u emeryta. Były to choroby 
związane z naraŜeniem na hałas oraz chlorek winylu. W 2008 r. nie stwierdzono chorób 
zawodowych.  

Zagadnienia bezpieczeństwa pracy ujmowane w stosowanych środkach prawnych po 
 przeprowadzonych kontrolach dotyczyły: 

• poprawy stanu technicznego obiektów i elementów instalacji, 
• dokonywania ocen technicznych przy zmianach w procesach technologicznych, 
• zabezpieczenia antykorozyjnego instalacji, 
• poprawy systemu sterowania procesami technologicznymi, 
• poprawy stanu pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, 
• magazynowania i składowania substancji niebezpiecznych. 

 

Przeprowadzone kontrole nie wykazywały raŜących uchybień w przestrzeganiu 
obowiązujących wymogów w zakresie bezpieczeństwa procesowego, stosowanych 
technologii oraz niebezpiecznych substancji chemicznych. 

Zakład opracował plan poprawy warunków pracy na rok 2008 zawierający zadania do 
realizacji  ujętych w ramach nakładów w planach remontowych poszczególnych jednostek 
organizacyjnych. Poprawą warunków pracy zostało objętych 1 679 pracowników we 
wszystkich wyŜej wymienionych jednostkach organizacyjnych.  

Opracowany plan zawierał:  

• 14 zadań dotyczących poprawy bezpieczeństwa pracy,  

• 30 zadań technicznych i remontowych dotyczących stanu instalacji produkcyjnych 
oraz   obiektów przemysłowych, 

• 5 zadań w zakresie poprawy oświetlenia, wentylacji, ogrzewania i klimatyzacji, 

• 16 zadań dotyczących poprawy warunków stanu technicznego i estetyki pomieszczeń 
pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i jadalni,  

•  13 zadań zostało przeniesionych z poprzednich lat, 

•  50 zadań wynikających z przeglądów poprawy warunków pracy, kontroli 
kompleksowej oraz potrzeb bieŜących. 
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W ramach zadań inwestycyjnych mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa pracy w 2008 
roku zrealizowano między innymi następujące zadania: 

• modernizacja węzła pakowania i ekspedycji nawozów - został zaprojektowany nowy 
budynek pakowania i ekspedycji nawozów, który będzie wybudowany w miejsce 
częściowo wyburzonego magazynu nr 1. Modernizacja obejmuje montaŜ nowych 
urządzeń oraz linii do pakowania i ekspedycji nawozów, modernizacja sterowania 
procesami na instalacjach Wydziału Cykloheksanonu Centrum Kaprolaktamu – 
modernizacja polegała na zastąpieniu pracującego systemu RS-3 nowoczesnym 
systemem sterowania Delta V zapewniającym bezpieczeństwo, ciągłość i pewność 
ruchu instalacji wydziału cykloheksanonu , 

• modernizacja sterowania komputerowego TDC 3000 na V RM – modernizacja 
polegała na zastąpieniu systemu TDC 3000 nowoczesnym systemem sterowania 
Experion PKS. Zastosowanie nowych stacji, serwerów PHD oraz nowych  
refundowanych procesorów Experion C300 ma na celu zwiększenie kontroli nad 
procesem technologicznym oraz korzystnie wpływa na bezpieczeństwo i sprawność. 
Zadanie obejmowało zakup sprzętu, oprogramowania i licencji oraz prace usługowe 
związane z montaŜem i konfiguracją systemu, 

• modernizacja nawęglania kotła K-4 w Centrum Elektrociepłowni- przedmiotem 
zadania była modernizacja dwóch linii podawania paliwa (tj. miału węglowego). Ze 
względu na duŜą awaryjność 2 ciągów przenośników rurowych z napędami typu 
Schrack z dwoma węzłami przesypowymi zastąpiono je przenośnikami taśmowymi 
bez pośredniego przesypu, 

• oznakowanie kominów w Centrum Elektrociepłowni w ramach zadania wykonano 
reparację całej powierzchni kominów oraz malowanie kolorystyczne(oznakowanie 
dzienne) oraz wymianę lamp zgodnie z wymogami rozporządzenia dotyczącego 
przeszkód lotniczych.  

 

Fabryka Narzędzi ,,KuŜnia” S.A. w Sułkowicach 

 

W zakładzie w 2000 r. dokonano oceny ryzyka zawodowego związanego z identyfikowanymi 
zagroŜeniami występującymi przy wykonywaniu poszczególnych czynności przez 
pracowników, na stanowiskach pracy. W związku ze zmianą systemu nagrzewu materiału 
wsadowego do kucia matrycowego w 2007r. (zmiana z opalania olejowego  na nagrzew 
indukcyjny) dodatkowo przeprowadzono  ocenę ryzyka zawodowego dla  stanowiska 
nagrzewacz oraz dla stanowiska operator wózków widłowych wysokiego składowania. Ocenę 
zawodowego przeprowadził zespół powołany przez Prezesa Zarządu – Dyr. Naczelnego 
F.N. „Kuźnia” S.A., wykorzystując do tego metodę „RISK SCORE”  uwzględniającą: 
potencjalne skutki zagroŜenia, ekspozycję na zagroŜenie, prawdopodobieństwo 
powaŜne, nieakceptowalne).  

Zgodnie z wymaganiami zintegrowanego systemu zapewnienia jakości (IS0 9001:2000) 
i ochrony środowiska  (ISO 14001:1998) oraz przyjętym w zakładzie trybem okresowej oceny 
ryzyka zawodowego naleŜało przeprowadzić okresowy przegląd stanowisk pracy i dokonać 
weryfikacji  oceny ryzyka  zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy. 
Ostatni przegląd stanowisk został przeprowadzony w dniu 12.12.2007r., zespół dokonał 
ponownej  oceny ryzyka zawodowego. Zespół ocenił, Ŝe stosowane działania profilaktyczno - 
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zapobiegawcze są aktualnie  wystarczające i nie zachodziła potrzeba dokonywania zmian 
w przeprowadzonej ocenie ryzyka  zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy. 
Zgodnie z przyjętą procedurą ponowny przegląd stanowisk pracy zostanie przeprowadzony 
w 2009 roku, z uwzględnieniem oceny ryzyka zawodowego dla nowo zakupionych urządzeń 
i maszyn. 
  
2. Ryzyko zawodowe zostało udokumentowane. Wyznaczono jego dopuszczalność dla 
pierwszych trzech kategorii, oraz ustalono działania korygujące i zapobiegawcze na 
stanowiskach pracy, wynikające z występujących zagroŜeń i oceny  ryzyka  zawodowego, 
są   to:  

• obowiązek bezwzględnego stosowania ochronników słuchu przez 
wszystkich pracowników  pracujących (przebywających) na halach Wydziałów Kuźni, 
Mechanicznego i MontaŜowego,  obniŜającego naraŜenie pracowników na szkodliwe  
oddziaływanie hałasu, 

• obowiązek stosowania ochron osobistych (okulary, fartuchy, nagolenniki) przez 
kowali, tłoczarzy, szlifierzy, eliminujące zagroŜenia gorącymi metalowymi 
odpryskami, 

• okresowe  usuwanie  zagroŜeń poprzez czyszczenie i wyrównywanie posadzek na 
     wszystkich stanowiskach pracy na halach Wydziałów Kuźni, Mechanicznego  
     i MontaŜowego, dla wyeliminowania śliskości i nierówności powierzchni, 

• sporadyczne wykonywanie szlifowania narzędzi na szlifierkach taśmowych, obróbka 
 wykańczająca – polerowanie, dzięki czemu  naraŜenie pracowników na wibracje 
miejscową       wykazuje wartości poniŜej dopuszczalnej wartości  NDN, 

• wprowadzenie obsady dwuosobowej na stanowisku pracy krajacza, stosowanie    
podstawek z rolkami do przesuwania, stosowanie wózków podnośnikowych, w celu 
zmniejszenia naraŜenia pracowników na urazy układu mięśniowo-szkieletowego przy 
transporcie cięŜkich  elementów. 

 
     
     
Wypadki przy pracy 

Analiza wypadków przy pracy wykazała, Ŝe przyczynami wypadków były zdarzenia 
powtarzalne, typowe dla poszczególnych stanowisk pracy (przygniecenia – urazy palców rąk 
i nóg, urazy na skutek odprysków od matryc i narzędzi, uderzenia, poparzenia).  

Podstawowe wnioski i działania profilaktyczne wynikające z przeglądu stanowisk pracy oraz 
przyczyn wypadków wskazywanych przez zespół powypadkowy w odniesieniu do 
 wypadków zaistniałych w latach 2006-2008 to: 

• dokonanie oceny stanu technicznego wszystkich maszyn i urządzeń eksploatowanych 
w zakładzie,  

• egzekwowanie od wszystkich pracowników produkcyjnych i nadzoru technicznego  
przestrzegania   procedur prowadzenia procesów technologicznych, 

• dokonanie oceny układów sterowania wszystkich uŜytkowanych młotów typ MPM, 

• wprowadzenie stałego nadzoru w trakcie wykonywania remontów i napraw młotów 
MPM, dla zapewnienia wykonywania poszczególnych czynności zgodnie 
obowiązującą dokumentacją - wprowadzono rejestr przeglądów kontrolnych młotów 
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MPM,  ze szczególnym  uwzględnieniem  układów sterowniczych. 

Podstawowe nieprawidłowości stwierdzone podczas przeprowadzonych  w 2008 r. kontroli 
to: 

• niesprawne wyjścia drabinowe prowadzące na dachy budynków Wydziału Obróbki  
       i Zespołu Magazynów, 

• złuszczone powłoki malarskie na Wydziale Kuźni, 

     Dodatkowe działania naprawcze podjęte przez zakład w 2008 r. 

• przeprowadzono modernizację dróg transportowych i placów manewrowych  
w zakładzie 

• zainstalowano nową instalację wentylacji mechanicznej – wyciągowej  
w pomieszczeniu Hartowni – Wydział Narzędziowni  

• zamontowano nową wentylację mechaniczną – wyciągową na Wydziale Kuźni  

•  przeprowadzono modernizację pomieszczenia dawnej stolarni  

• zakupiono i zainstalowano dwa centra obróbcze frezerskie AVIA na 
Wydziale Narzędziowni  

• zakupiono i zainstalowano trzy suwnice (poprawa warunków pracy dla 30 
pracowników – eliminacja  ręcznego transportu), 

  

W stosunku do lat poprzednich nastąpiła znaczna poprawa w zakresie: 

• stanu technicznego obiektów, 
• utrzymania obiektów i pomieszczeń pracy, 
• zapewnienia właściwej wymiany powietrza w pomieszczeniach, 
• zabezpieczenia otworów technologicznych, 
• eliminacji nieprawidłowości związanych z prowadzeniem procesów 

technologicznych, 
• wyposaŜenia maszyn i urządzeń w osłony, 
• wyposaŜenia maszyn w urządzenia zatrzymania awaryjnego,  
• zmniejszenia naraŜenia na hałas np. w Wydziale Koagulacj Kauczuków Zakładu 

Kauczuków i Laboratorium Ochrony Środowiska w Synhtos Dwory Sp. z o.o., 
• zapobiegania szkodliwemu oddziaływaniu par substancji chemicznych np. naraŜenia 

na pary rtęci, 
• ograniczenia co najmniej do granic dopuszczalnych norm ekspozycji wibracji,  
• zastosowania ochrony podstawowej przed poraŜeniem w instalacjach i urządzeniach 

elektroenergetycznych, 
• bhp przy eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych, 
• terminowości przeprowadzania badań czynników szkodliwych i uciąŜliwych dla 

zdrowia, 
• reagowania na przekroczenie NDS i NDN czynników szkodliwych,   
• stosowania przez pracowników indywidualnego sprzętu ochrony osobistej, 
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• stosowania ochron zbiorowych, 
• zapewnienia terminowości szkoleń okresowych z zakresu bhp, 
• opracowania oceny ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy, 
• skutecznego nadzoru nad przestrzeganiem przez pracowników bhp,  
• profilaktyki chorób zawodowych, choroby zawodowe orzekane są głównie w stosunku 

do emerytów i rencistów, 
• zabezpieczenia przed poŜarem i wybuchem substancji wybuchowych,  

 

Znacząca poprawa warunków pracy w kontrolowanym zakładzie, polegająca na 
wyeliminowaniu ponadnormatywną ekspozycję przyspieszenia drgań wibracji oraz 
ponadnormatywne stęŜenia pyłów, a takŜe ograniczeniu do minimum ręcznego kucia 
zmniejszającego ekspozycję hałasu, były powodem wystąpienia z wnioskiem o skreślenie 
Fabryki Narzędzi ,,Kuźnia” S.A z listy „wzmoŜonego nadzoru” . 
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V. WYNIKI KONTROLI UJĘTYCH  
W PLANIE ROCZNYM  
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1. Przestrzeganie przepisów dotyczących bhp na placach budowy 

W 2008 rok, inspektorzy pracy OIP Kraków przeprowadzili na terenie Małopolski 292 
kontrole (w roku 2007 r. – 264 kontrole) na 116 placach budów (w roku 2007 r. – 114 
budów), na których realizowano między innymi obiekty mieszkalne z częściami usługowymi, 
biurowe, hale produkcyjne, hotele, budynek Sądu Apelacyjnego i Krajowego, Centrum 
Kształcenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratur wraz z częścią zaplecza szkoleniowego 
w Krakowie. 

U skontrolowanych 274 pracodawców pracowało 3797 osób (184 na podstawie umów 
cywilno – prawnych, 27 podmiotów samozatrudniających się), zatrudnionych było 3485 
pracowników, w tym 155 kobiet i 43 młodocianych. 

Najwięcej kontroli dotyczyło podmiotów małych (214 podmiotów do 9 zatrudnionych i 62 
podmioty do 49 zatrudnionych). Ponadto skontrolowano 12 podmiotów od 50 do 249 
zatrudnionych oraz 1 podmiot powyŜej 250 zatrudnionych. 

Kontrolami objęto 3 podmioty państwowe, 268 podmiotów prywatnych, krajowych. 
Kontrolami objęto 8 podmiotów zagranicznych i 10 o mieszanej formie własności.  

Na 106 budowach występowały prace na wysokości, na 34 – roboty ziemne, a na 31 – roboty 
rozbiórkowe i remontowe. 

Na placach budów objętych kontrolą, prace budowlano-montaŜowe występowały przy 
wykonywaniu:  

• prac zbrojarskich i betoniarskich ( 54 przypadki),  
• prac ciesielskich ( 54 przypadki),  
• prac murarskich ( 59 przypadków ), 
• prac montaŜowych ( 13 przypadków) 
• prac wykończeniowych – np. dekarskich, elewacyjnych, montaŜu ślusarki (43 

przypadki), 
• robót instalacyjnych np. wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych, c.o (37 przypadków), 
• prac rozbiórkowych lub remontowych ( 29 przypadków), 
• roboty ziemne ( 32 przypadki).  

 

Kontrole prowadzono przez cały rok, a największe natęŜenie kontroli przypadło na okres letni 
i jesienny 2008 r. 

W miesiącach październik – listopad 2008 r. w odpowiedzi na apel Głównego Inspektora 
Pracy, inspektorzy przeprowadzili w OIP Kraków 49 kontroli na 24 budowach (ze 116) 
połączone z działaniami prewencyjno – informacyjnym, na których pracowało 1942 
pracowników, w tym 4 kobiety. 

Przy planowaniu kontroli w 2008 r. uwzględniano te place budów, na których przy kontroli w 
latach poprzednich stwierdzano szereg nieprawidłowości, inwestycje prowadzone były kilka 
lat przez wielu wykonawców oraz uwzględniano zawiadomienia inwestorów o zamiarze 
rozpoczęcia robót budowlanych. 
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Niezabezpieczenie przewodów elektrycznych przed uszkodzeniami mechanicznymi
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Skala ujawnianych w trakcie kontroli budów naruszeń przepisów i zasad bhp na przestrzeni kilku 
ostatnich lat utrzymuje się na stałym poziomie. 

Na co piątym placu budów stwierdzono wykonywanie prac przez pracowników bez wymaganych 
uprawnień kwalifikacyjnych, a na co trzecim placu budów pracownicy wykonywali prace bez 
poddania ich instruktaŜowi stanowiskowemu oraz bez aktualnego orzeczenia lekarskiego o braku 
przeciwwskazań do pracy  na zajmowanym stanowisku.  
(skala naruszeń niezmienna w stosunku do 2007 r., ale nadal większa niŜ w 2006 r. odpowiednio 
o ok. 15% i 70%). Nieprawidłowości w tym zakresie dotyczyły 10% spośród 
skontrolowanych pracowników.  

Nadal znaczący odsetek pracodawców nie dokonuje oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach 
pracy (ok. 30% więcej w stosunku do 2007 r.) i nie informuje pracowników o ryzyku 
zawodowym związanym z wykonywaną przez nich pracą ( skala naruszeń niezmienna w stosunku 
do 2007 r.), co ujawniono, na co drugim placu budowy. Nieprawidłowości w tym zakresie 
dotyczyły 759 pracowników. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot.1 Budowa w Krakowie (ograniczona trzema głównymi ulicami – brak zabezpieczeń przed spadaniem przedmiotów 
z góry. Ogrodzenie budowy znajdowało się 2-4m od ściany realizowanego budynku).  

Na połowie skontrolowanych placów budów wykonawcy nie opracowali instrukcji 
bezpiecznego wykonywania robót (ok. 8 % mniej w stosunku do 2007 r.). Znaczna część 
wykonawców uwaŜa, Ŝe wystarczające jest zapoznanie się z opracowanym przez kierownika 
budowy planem bioz.  

Nieprawidłowości związane z wykonywaniem prac na wysokości występowały prawie na 
kaŜdej budowie, gdzie prowadzone były tego rodzaju prace. Najwięcej z nich dotyczyło 
niewłaściwego stanu technicznego rusztowań, zwłaszcza brak balustrad ( 79%), brak pionów 
komunikacyjnych (58%), nieprawidłowych pomostów (47%).  
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Stosowane na ogół systemowe podesty robocze (tzw. zbrojarsko-betoniarskie na 
deskowaniach ścian) oraz konsole przestawne lokalizowane na zewnętrznych ścian 
wznoszonych obiektów, montowane były nie zgodnie z dokumentacjami techniczno – 
ruchowymi producenta. Często były one niekompletne, zmontowane przez osoby 
przypadkowe (głównie cieśli, zbrojarzy i murarzy), z róŜnych dostępnych na budowie 
materiałów tj. desek, elementy szalunków.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. 2. Budowa w Krakowie – wykonywanie prac ciesielskich i zbrojarskich (na wysokości ok. 12m) z konsol 
przestawnych, zewnętrznych zmontowanych niezgodnie z przepisami i dokumentacją producenta. Pomost roboczy 
wykonano z luźno rzuconych desek, róŜnej szerokości, grubości. Balustrady wykonano z luźno włoŜonych w uchwyty 
desek bez ich zabezpieczenia, częściowo drutowane. Brak było bezpiecznego dojścia na poziom roboczy podestu 

 

Na 76% placów budów stwierdzono brak lub niewłaściwe zabezpieczenie pracowników przed 
moŜliwością upadku z wysokości, w szczególności brak środków ochrony zbiorowej (66%), brak 
środków ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości lub ich niestosowanie (50%), brak 
zabezpieczenia otworów technologicznych  ( 75%), brak zabezpieczenia przed upadkiem z 
wysokości dojść i przejść (72%). 

Nie stwierdzono poprawy w porównaniu do lat ubiegłych. Nieprawidłowości w zakresie braku 
lub niewłaściwego zabezpieczenia pracowników przed moŜliwością upadku z wysokości, 
dotyczyły 1762 pracowników tj. 47% spośród wszystkich pracujących. 

Na 66% skontrolowanych budów (ok.15% mniej w stosunku do 2007 r.) stwierdzono 
nieprawidłowości dotyczące zabezpieczenia i oznakowania stref niebezpiecznych – problem 
występował na większości budów, na których prowadzone były prace na wysokości, stosowany 
był sprzęt do transportu pionowego lub prowadzone były prace ziemne. Nieprawidłowości w tym 
zakresie dotyczyły 1795 pracowników tj. ok. 50% spośród wszystkich pracujących. 
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Na co trzecim placu budów stwierdzono nie zgodne z przepisami zabezpieczenia stanowisk pracy 
przez spadającymi przedmiotami i czynnikami atmosferycznymi. 

WciąŜ znaczna liczba 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  
(skala naruszeń niezmienna w stosunku do 2007 r.). Nieprawidłowości w tym zakresie 
dotyczyły łącznie 695 pracowników tj. ponad 20% spośród skontrolowanych 
pracowników.  

Niewielka liczba nieprawidłowości stwierdzona przy wykonywaniu prac ziemnych  
i w wykopach nie odzwierciedla skali zagroŜenia wypadkowego. Na co 4 spośród placów 
budów, na których realizowano prace ziemne, prowadzono je w wykopach o ścianach 
pionowych bez zabezpieczenia ścian przed moŜliwością osunięcia się. Dotyczyło to 
zwłaszcza małych budów lub małych firm budowlanych. Na duŜych budowach stosowane 
były zabezpieczenia ścian wykopu przed obsunięciem się ziemi poprzez zastosowanie 
zabezpieczeń systemowych np. ścian szczelnych lub szczelinowych. 

Nadal wysoki jest wskaźnik nieprawidłowości związanych z brakiem lub niewłaściwym 
zabezpieczeniem przewodów elektrycznych przed uszkodzeniem mechanicznym. 
Nieprawidłowości w tym zakresie stwierdzono na ponad połowie skontrolowanych budów  
(ok.15% więcej w stosunku do 2007 r). Nieprawidłowości dotyczące potwierdzenia 
pomiarami skuteczności ochrony przeciwporaŜeniowej stwierdzono, na co trzecim ze 
skontrolowanych placów budów, mimo iŜ w większości przypadków wykonawcy posiadają 
pracowników i wyposaŜenie pozwalające im wykonywać pomiary we własnym zakresie  
(ok. 15% więcej w stosunku do 2007 r). 

Opisane nieprawidłowości mają według inspektorów pracy kilka podstawowych przyczyn: 

• tolerowanie przez pracodawców i osoby sprawujące nadzór na budowie odstępstw od 
wykonywania prac zgodnie z przepisami i zasadami bhp,  

• lekcewaŜenie przez pracowników zagroŜeń występujących na budowach oraz 
notoryczne niestosowanie przez nich przydzielonych środków ochrony indywidualnej, 

• brak właściwej organizacji i koordynacji robót wykonywanych na budowach, głównie 
duŜych i z duŜą liczbą wykonawców,  

• wykonywanie robót przez podwykonawców nieposiadających dostatecznego 
przygotowania technicznego i organizacyjnego oraz wiedzy budowlanej. 

 

Kontrolowani pracodawcy bardzo często podkreślali:  

• Szybkie tempo wykonywania robót budowlanych wynikające z krótkich terminów 
realizacji inwestycji. 

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

• Brak płynności finansowej (głównie w małych firmach) wynikający  
z niewywiązywania się przez inwestorów ze zobowiązań finansowych.  

• Brak wykwalifikowanej kadry pracowników budowlanych (wyjazdy zagraniczne, 
brak szkół zawodowych o profilu budowlanym).  
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• DuŜą rotacją pracowników na budowach, mająca wpływ na zwiększenie środków 
finansowych przeznaczonych m.in. na profilaktyczne badania lekarskie, szkolenia, 
uprawnienia kwalifikacyjne, odzieŜ i obuwie robocze.  

• Brak dyscypliny u pracowników do przestrzegania przepisów bhp, przede 
wszystkim do stosowania środków ochrony indywidualnej. 

 

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

• wydano ogółem 2067 decyzji w stosunku do 16702 pracowników, w tym: 
- 1649 decyzji ustnych,  

- 266 decyzje wstrzymania prac ( 222 decyzje ustne, 40 pisemnych, 4 wpisy do 
              dziennika budowy) w stosunku do 1625 pracowników, 

- 86 decyzji skierowania do innych prac 226 pracowników ( 68 ustnych, 18 
              pisemnych), 

- 30 decyzji wstrzymania eksploatacji ( 22 decyzje ustne, 8 decyzji pisemnych)  
              w stosunku do 172 pracowników, 

-  56 zakazu wykonywania prac ( decyzje ustne) w stosunku do 306 pracowników, 

• skierowali 100 wystąpień z 185 wnioskami ( w stosunku do 1056 pracowników), 
• nałoŜyli 101 mandatów karnych na kwotę 136200 zł (za 190 wykroczeń), 
• zastosowali 14 środków wychowawczych ( za 15 wykroczeń), 
• skierowali 9 wniosków do sądu (za 17 wykroczeń) i 1 zawiadomienie do 

prokuratury  ( wszczęto postępowanie - sprawa w toku), 
 

Do końca 2008 r. zapadło 7 wyroków w sądzie ( za 13 wykroczeń naruszeń przepisów bhp) – 
zasądzono grzywnę w kwocie łącznej 12 000 złotych.  

Inspektorzy przeprowadzili  równieŜ wspólnie 5 kontroli z przedstawicielami : Policji - 2 
kontrole, StraŜ Graniczna – 2 kontrole, Małopolska Okręgowa Izba InŜynierów Budownictwa 
– 1 kontrola.   

W ramach współpracy z innymi organami nadzoru i kontroli, inspektorzy skierowali pisma 
informujące o stwierdzonych nieprawidłowościach: 3 – do Państwowego Nadzoru 
Budowlanego, 1 – do Urząd Dozoru Technicznego. 

 

Działania prewencyjne i promocyjne 

W ramach działań prewencyjnych w sierpniu 2008 zorganizowano  
w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Krakowie oraz oddziałach w Tarnowie i Nowym Sączu 
seminaria, poświecone problematyce bezpieczeństwa i higieny pracy na budowach. W czasie 
seminariów ich uczestnicy zapoznali się z prezentacjami przedstawiającymi nieprawidłowości 
najczęściej stwierdzane na budowach przez inspektorów pracy, ilustrowanymi materiałem 
fotograficznym obrazującym, najbardziej charakterystyczne przypadki naruszenia zasad 
bezpieczeństwa. W  ramach prelekcji zostały równieŜ przedstawione przykłady dobrych 
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rozwiązań techniczno – organizacyjnych w zakresie zabezpieczeń, które powinny być 
stosowane przy prowadzeniu prac niebezpiecznych, w tym prac na wysokości i prac 
ziemnych. W prezentacjach zostały równieŜ uwzględnione zagadnienia odpowiedzialności 
osób kierujących pracownikami za bezpieczeństwo na placu budowy. W seminariach wzięło 
udział 89 osób w róŜny sposób związanych z  budownictwem - kierownicy budów, 
mistrzowie, kierownicy robót, pracodawcy  firm budowlanych, specjaliści w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przedstawiciele Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości oraz 
Izby Gospodarczej. 

W ramach XXXI Wiosennych Targów Budownictwa w Krakowie trwających od 17 do 20 
kwietnia 2008 r. Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie, zorganizował punkt informacyjny 
gdzie udzielane były porady i wydawane materiały promocyjne. 

Podczas edycji jesiennej Targów zorganizowano seminarium, poświecone problematyce 
bezpieczeństwa i higieny pracy na placach budów, które było końcowym akcentem kampanii 
prewencyjno-informacyjnej prowadzonej na terenie województwa małopolskiego przez 
Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie „Bezpieczna praca na budowach”. Udział w 
spotkaniu wzięło 54 osoby kierujące pracownikami w budownictwie: kierownicy budów, 
mistrzowie, kierownicy robót, pracodawcy firm budowlanych, a takŜe nauczyciele dwóch 
szkół budowlanych wraz z grupą 45 uczniów szkół budowlanych.  

Ponadto inspektorzy pracy odwiedzali place budów, gdzie obok działań o charakterze 
kontrolno-nadzorczym prowadzili równieŜ akcję informacyjną w zakresie bhp na budowach, 
gdzie organizowano narady z przedstawicielami inwestorów i wykonawców, przekazując 
osobom kierującym pracownikami i pracodawcom ulotki i broszury dotyczące róŜnych 
aspektów bezpieczeństwa przy pracach budowlanych. 

Przez cały rok inspektorzy pracy udzielali porad technicznych telefoniczne i bezpośrednio dla 
uczestników procesów budowlanych.  

W wyniku przeprowadzonych kontroli i zastosowanych środków prawnych, doprowadzono do 
zlikwidowania 1931 naruszeń przepisów i zasad bhp, przez co poprawiono stan 
bezpieczeństwa i higieny pracy 15891 pracowników. 
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Do końca 2008 r. poinformowano o wykonaniu 282 decyzji pisemnych i 111 wniosków 
zawiadomiono OIP w Krakowie, ponadto zrealizowano wszystkie decyzje ustne oraz decyzje 
wstrzymania prac i skierowania pracowników do innych prac.  

Liczba stwierdzanych nieprawidłowości w toku kontroli, ich rodzaj oraz rozmiar zagroŜeń 
występujących na placach budów utrzymuje się niezmiennie na wysokim poziomie.  

Pracodawcy budowlani oraz podmioty niebędące pracodawcami, na rzecz, których 
wykonywana jest prac na budowach nie przywiązują duŜej wagi do zagroŜeń wynikających  
z nieprawidłowego przygotowania pracowników do prac budowlano-montaŜowych,  
co potwierdzają nieprawidłowości w zakresie szkoleń stanowiskowych, badań lekarskich, 
uprawnień kwalifikacyjnych.  

Niski poziom wiedzy pracowników budowlanych i pracodawców ( początkujących w branŜy 
budowlanej i nie kontrolowanych przez PIP), tolerowanie przez osoby nadzoru odstępstw od 
obowiązujących przepisów bhp był często przyczyną występowania nieprawidłowości  
w zakresie organizacji i sposobu wykonywania prac budowlano – montaŜowych na 
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wysokości, eksploatacji rusztowań, maszyn i urządzeń oraz prowadzenia prac 
transportowych. 

Realizacja bardzo duŜej ilości inwestycji budowlanych w ostatnich latach sprzyja, 
występowaniu wielu nieprawidłowości juŜ na etapie przygotowania tych inwestycji. DuŜe 
zapotrzebowanie na sporządzane dokumentacje projektowe niejednokrotnie przez 
niedoświadczonych projektantów, powoduje ich niedopracowanie. Brak lub niewłaściwe 
uzgodnienia branŜowe, często znajdują odzwierciedlenie w nieadekwatnie przyjętych 
zabezpieczeniach lub technologiach do realiów budowy. Niejednokrotnie opracowane przez 
projektantów informacje do planów bioz są lakoniczne, schematyczne, nie są dostosowane do 
specyfiki i rodzaju prowadzonych prac oraz warunków i lokalizacji danej budowy. Taki stan 
rzeczy ma bardzo istotny wpływ na szacowanie kosztów inwestycji. 

Nieujawnianie rzeczywistych zagroŜeń związanych z realizacją danej inwestycji sprzyja 
działaniom inwestorów, którzy z punktu widzenia ekonomii ustalają krótkie, wręcz 
niemoŜliwe terminy ich realizacji, szacując koszty inwestycji na granicy opłacalności lub 
nieadekwatne do realiów rynku krajowego. 

 Wprowadzanie inwestorów zastępczych przy realizowaniu inwestycji budowlanych, 
przedsiębiorców niebędących pracodawcami lub niezatrudniających pracowników, 
odstępowanie od ustanowienia generalnego wykonawcy, zmierza często do utrudnienia 
prowadzenia kontroli w zakresie ustalenia osób odpowiedzialnych za stan bhp. 

Wprowadzanie na budowy wielu wykonawców sprzyja przerzucaniu odpowiedzialności na 
tych, którzy znajdują się najniŜej w tzw. drabinie podwykonawców oraz uniemoŜliwia 
skuteczne egzekwowanie stosowania przepisów bhp. Stwarza to duŜe trudności w 
koordynacji prowadzonych prac, wprowadza chaos oraz sprzyjają naruszaniu przepisów bhp. 
Brak odpowiedzialności jednych wykonawców za naruszenie przepisów bhp, sprzyjają ich 
generowaniu nieprawidłowości przez innych wykonawców.  

DuŜo mniej nieprawidłowości stwierdzano na placach budów, gdzie inwestycje realizowały 
duŜe, specjalistyczne firmy budowlane, z wieloletnim doświadczeniem w branŜy budowlanej, 
lub którym powierzono generalne wykonawstwo. Znaczne ograniczenie uchybień moŜliwe 
było tam dzięki dobrze zorganizowanym słuŜbom bhp, którym powierzono głównie 
koordynowanie prac wszystkich zatrudnionych na budowie.  

Niedobór wykwalifikowanej kadry pracowników budowlanych, duŜa ich rotacja 
spowodowana równieŜ wyjazdami zagranicznymi, skutkuje nadal zatrudnianiem osób 
nieposiadających wymaganego przygotowania i doświadczenia zawodowegow budownictwie, 
co w połączeniu z niewłaściwym szkoleniem bhp ma znaczny wpływ na liczbę wypadków 
przy pracy w budownictwie. 

Praktycznie nie stwierdzono pozytywnych przykładów podczas pierwszych kontroli na 
placach budów. Kolejne kontrole jednak wykazywały poprawę stanu bhp na wielu budowach, 
co świadczy o skuteczności działań kontrolnych inspektorów pracy i konieczności 
kontynuowania kontroli w przyszłości. 
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2. Kontrola legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej                                             
obywateli polskich  

Od 1 lipca 2007 r., na mocy ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy, 
kontrole legalności zatrudnienia,  są prowadzone przez Państwową Inspekcję Pracy. Kontroli 
Państwowej Inspekcji Pracy w tym zakresie podlegają pracodawcy oraz przedsiębiorcy, 
niebędący pracodawcami – na rzecz których jest świadczona praca przez osoby fizyczne,  
w tym przez osoby wykonujące na własny rachunek działalność gospodarczą. 

W ramach nowych kompetencji inspektorzy pracy kontrolowali zagadnienia związane  z:  

• wykonywaną działalnością, 

• legalnością zatrudnienia, wykonywania innej pracy zarobkowej, 

• opłacaniem składek na Fundusz Pracy, 

• dyskryminacją przy zatrudnianiu. 

W  ciągu 2008 r. inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie 
przeprowadzili 1427 kontroli dotyczących przestrzegania przepisów dotyczących 
legalności zatrudnienia.  Kontrolami tymi objęto 1359 podmiotów prowadzących działalność 
gospodarczą.  

Wśród podmiotów kontrolowanych dominowały firmy, na rzecz których pracowało do 9 osób 
(63% ogółu skontrolowanych podmiotów).  

W 824 kontrolowanych podmiotach (60% ogółu objętych kontrolą) inspektorzy pracy 
stwierdzili co najmniej jeden przypadek naruszenia przepisów dotyczących legalności 
zatrudnienia lub przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 
 
 
W 286 kontrolowanych podmiotach (21% ogółu objętych kontrolą) inspektorzy pracy 
ujawnili co najmniej jeden przypadek nielegalnego zatrudnienia polegający na: 

• zatrudnieniu przez pracodawcę osoby bez potwierdzenia na piśmie w wymaganym 
terminie rodzaju zawartej umowy i jej warunków, co zostało stwierdzone w 70 
podmiotach i dotyczyło 110 pracowników, 

• zawarciu z pracobiorcą umowy cywilno-prawnej w warunkach gdzie powinna zostać 
zawarta umowa o pracę, co zostało stwierdzone w 54 podmiotach i dotyczyło 231 
osób wykonujących pracę, 

• niezgłoszeniu osoby zatrudnionej lub wykonującej inną pracę zarobkową do 
ubezpieczenia społecznego, co zostało stwierdzone w 47 podmiotach i dotyczyło 
88 pracowników lub osób wykonujących inną pracę zarobkową, 

• niedopełnienia przez pracodawcę obowiązku zawiadomienia w formie pisemnej 
właściwego powiatowego urzędu pracy o zatrudnieniu osoby zarejestrowanej jako 
bezrobotna lub powierzeniu jej wykonywania innej pracy zarobkowej, co zostało 
stwierdzone w 143 podmiotach i dotyczyło 241 bezrobotnych. 

• podjęciu przez bezrobotnego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub działalności 
bez powiadomienia o tym właściwego powiatowego urzędu pracy, co zostało 
stwierdzone w 114 podmiotach i dotyczyło 153 bezrobotnych, 

 
Najbardziej naruszające prawa pracownicze formy nielegalnego zatrudnienia polegające na 
zatrudnieniu bez potwierdzenia na piśmie rodzaju zawartej z pracownikiem umowy, zawarciu 
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umowy cywilno prawnej (zlecenia lub o dzieło) w warunkach gdzie powinna zostać zawarta 
umowa o pracę lub niezgłoszeniu do ubezpieczenia społecznego osoby wykonującej pracę 
zarobkową ujawniono w 120 skontrolowanych podmiotach (8,8% ogółu skontrolowanych 
podmiotów) wobec 343 osób.  

 
Procentowy udział branŜ, w których doszło do ww. form nielegalnego zatrudnienia 

obrazuje poniŜszy wykres: 
 
 
 

19,84%

22,22%

7,94%

11,11%

3,97%

4,76%

6,35%
4,76%

19,05%

handel i naprawy przetwórstwo przemysłowe budownictwo

obsługa nieruchomości hotele i restauracje działalność usługowa

transport i składowanie rolnictwo i łowiectwo pozostałe

 
 
 

Z analizy danych wynika, Ŝe branŜe gdzie stwierdzono najwięcej nieprawidłowości 
w zakresie nielegalnego zatrudnienia polegającego na braku zawarcia umowy na piśmie, 
zawarciu umowy cywilno-prawnej w miejsce umowy o pracę lub niezgłoszeniu do 
ubezpieczenia społecznego to: budownictwo (22,22%), przetwórstwo przemysłowe (19,84%) 
oraz  handel i naprawy (19,05). 

 
W 558 kontrolowanych podmiotach (41 % ogółu objętych kontrolą) inspektorzy pracy 
ujawnili naruszenie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 
w zakresie uzyskiwania przez pracodawcę, przed zatrudnieniem osoby lub powierzeniem jej 
innej pracy zarobkowej, pisemnego oświadczenia o pozostawaniu lub niepozostawaniu 
w rejestrze bezrobotnych lub poszukujących pracy. Pracodawcy nie uzyskali ww. oświadczeń 
od 2606 nowo przyjętych do pracy osób. NaleŜy podkreślić, Ŝe ponad 64% pracodawców, 
w których nieprawidłowość ta wystąpiła  to podmioty małe zatrudniające do 9 pracowników. 
 

Wykres nr 1.  Procentowy udział  branż, w których stwierdzono najwięcej nieprawidłowości   

z zakresu nielegalnego zatrudnienia. 
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Przeprowadzone kontrole ujawniły fakt naruszenia przepisów w zakresie Funduszu Pracy 
polegających na nieopłaceniu lub nieopłaceniu w terminie naleŜnych składek oraz na 
zgłaszaniu do ZUS nieprawdziwych danych mających wpływ na wymiar składki. 
Nieopłacenie składek na Fundusz Pracy na łączną kwotę 785 480zł zostało ujawnione  
w 92 podmiotach i dotyczyło 4065 ubezpieczonych. 

Niepłacenie na Fundusz Pracy składek w wymaganym terminie zostało ujawnione w 99 
podmiotach i dotyczyło 1378 ubezpieczonych. W 22 kontrolowanych podmiotach inspektorzy 
pracy ujawnili fakt zgłaszania do ZUS nieprawdziwych danych mających wpływ na wymiar 
składki (dotyczyło to 81 osób).  

 

W ocenie inspektorów pracy prowadzących kontrole na fakt naruszeń prawa w zakresie 
legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej składało się szereg przyczyn leŜących po 
obu stronach zarówno oferującego pracę zarobkową jak i podejmującego taką pracę.  

JeŜeli chodzi o zatrudnianie osób bez jakichkolwiek umów oraz bez zgłoszenia do 
ubezpieczenia społecznego to było to celowe, świadome działanie mające na celu znaczące 
zmniejszenie kosztów pracy związanych z prowadzoną działalnością, a co za tym idzie 
zmaksymalizowanie własnych zysków.  

Co prawda ilość ujawnionych przypadków takiej formy nielegalnego zatrudnienia nie jest 
zbyt duŜa bo stanowi 1,43% ogółu objętych kontrolą osób jednakŜe wydaje się, Ŝe z uwagi na 
moŜliwość potwierdzenia umowy juŜ w trakcie kontroli wskazując jako dzień kontroli 
pierwszy dzień pracy wielkość ta nie odpowiada danym rzeczywistym.  

Podobnie przedstawia się problem zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego, którego zgodnie 
z przepisem naleŜy dokonać do 7 dni od podpisania umowy ale teŜ dokonanie tej czynności 
po terminie, co nie jest rzadkością, oprócz opłacenia zaległych składek wraz z odsetkami nie 
rodzi dla podmiotu Ŝadnych konsekwencji.  

Praktyka ta jest często stosowana o czym świadczą przeprowadzone kontrole w wyniku 
których ujawniono w przeszło co 5 skontrolowanym podmiocie fakt zgłoszenia do 
ubezpieczenia społecznego po terminie 1011 osób wykonujących pracę (11% ogółu objętych 
kontrolą).  

Często teŜ wykonywanie pracy bez jakiejkolwiek umowy odpowiada osobom, które taką 
pracę wykonują. Wynika to z faktu, Ŝe osoby te nie są zainteresowane ubezpieczeniem 
społecznym, a jedynie bieŜącym wynagrodzeniem, które przy tej formie zatrudnienia jest 
znacznie większe. Praca taka traktowana jest przez te osoby jako swego rodzaju forma 
„dorobienia” do posiadanego juŜ źródła utrzymania (renty, emerytury, pracy etatowej, 
działalności rolniczej itp.). Ponadto świadczenie pracy na „czarno” umoŜliwia pobieranie 
przez takie osoby róŜnego rodzaju zasiłków przyznawanych ze względu na sytuację 
materialną takich jak na przykład z: zasiłku z opieki społecznej, zasiłku rodzinnego oraz 
wszelkiego rodzaju zapomóg. 

Inną grupą osób podejmujących pracę na czarno są ludzie młodzi na ogół uczący się, 
studiujący, którzy tego typu pracę traktują jedynie jako źródło dochodu w okresie 
przejściowym do czasu zakończenia edukacji. Osoby te nie myślą jeszcze o przyszłych 
emeryturach, zainteresowane są tylko maksymalnym wynagrodzeniem. 
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Często spotykaną formą nielegalnego zatrudnienia jest zatrudnianie 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 pracownika i ma na celu głównie uzyskanie przez niego ubezpieczenia 
zdrowotnego. 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 wyŜsze. 

Kontrolowani przedsiębiorcy, głównie zwracali uwagę na duŜe koszty związane 
z zatrudnieniem pracownika, co ma istotny wpływ na koszty prowadzonej działalności. 
MoŜna zaryzykować stwierdzenie, Ŝe przedsiębiorcom zatrudnianie na czarno się opłaca, 
poniewaŜ otrzymywane w ten sposób „korzyści” zdecydowanie przewyŜszają ewentualne 
kary w przypadku kontroli, na którą przedsiębiorcy oraz wykonujący pracę i tak są 
odpowiednio przygotowani („..jakby co to jesteś pierwszy dzień w pracy”). 

Inną grupą przyczyn są przyczyny wynikające z braku wiedzy, nieznajomości lub 
niezrozumienia duŜej ilości przepisów niejednokrotnie 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 pracy zarobkowej.  

Podobnie obowiązek pobrania przez pracodawcę od zatrudnianej osoby oświadczenia o tym, 
czy jest zarejestrowana, czy teŜ nie, w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna 
lub poszukująca pracy, nie jest znany kontrolowanym podmiotom, zwłaszcza tym mniejszym.  

JeŜeli chodzi o przyczyny niepłacenia składek na Fundusz Pracy to głównie zarówno w 
ocenie inspektorów pracy jak i kontrolowanych podmiotów wynika to z trudności 
finansowych.  

Oczywiście zdarzają się teŜ przypadki celowego niepłacenia składek na Fundusz Pracy co 
zostało przedstawione w przywołanym w następnej części przykładzie. Jest to swego rodzaju 
forma kredytowania bieŜącej działalności.  

Znaczna część ujawnionych w trakcie kontroli niezapłaconych składek na Fundusz Pracy 
dotyczyła zaległości wieloletnich, trudnych do odzyskania, spowodowanych sytuacją 
finansową kontrolowanego podmiotu.  

W wyniku przeprowadzonych kontroli inspektorzy pracy skierowali do podmiotów 
kontrolowanych prawie 1600 wniosków w wystąpieniach regulujących ujawnione z zakresu 
legalności zatrudnienia nieprawidłowości.  
Ponadto w ramach realizowanego tematu:  

• przeprowadzono 14 wspólnych kontroli ze słuŜbami mundurowymi , głownie 
były to kontrole prowadzone równolegle z kontrolami legalności zatrudnienia 
cudzoziemców.  

•  przeprowadzono 17 kontroli na wniosek organów współpracuj ących; 
•  poinformowano właściwe organy władzy oraz organy nad warunkami pracy o 

wynikach 188 przeprowadzonych kontroli w tym 3 powiadomienia dotyczyły 
legalności prowadzenia działalności.  
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W powiadomieniach kierowanych do starostów/prezydentów miast, ZUS, US/UKS (łącznie 
143 powiadomienia) zwracano się z prośbą o udzielenie odpowiedzi w sprawie podjętych 
działań.  
W odpowiedzi do OIP w Krakowie wpłynęło 41 informacji zwrotnych.  W informacjach tych 
w duŜej mierze znajdowały się ogólne zapisy o podjętych działaniach lub informowano 
o braku moŜliwości ich podjęcia.  
 

Efekty działań kontrolnych 

W poniŜszej tabeli zestawiono efekty uzyskane w wyniku prowadzonych w 2008 r. kontroli.  

Tabela nr1 

Wyszczególnienie Ilość Wartość (zł) 

1 Legalizacja zatrudnienia ogółem 234 x 

2 -  w tym zawarte umowy o pracę 203 x 

3 Opłacone zaległe składki na Fundusz Pracy 3 498 321 740 

4 Opłacone zaległe składki na ubezpieczenie społeczne  885 709 110 

5 Decyzje o pozbawieniu statusu bezrobotnego 8 x 

6 - w tym bezrobotnego z prawem do zasiłku 1 x 

7 Zwroty nienaleŜnie pobranych zasiłków, świadczeń itp. 1 330 

8 Ogółem  1 030 850 

 

Opłacane zaległe składki na fundusz pracy stanowią 43% ogółu stwierdzonych w trakcie 
kontroli nieopłaconych kwot. Wynika to z faktu, Ŝe znaczna część nieopłaconych składek to 
zaległości sięgające wielu miesięcy, a nawet lat niepłacone przez firmy borykające się  
z trudną sytuacją finansową.  Przykładem moŜe być jedna z firm znajdujących się obecnie w 
likwidacji, gdzie inspektor pracy prowadzący na wniosek ZUS kontrolę stwierdził nie 
odprowadzone składki na Fundusz Pracy za lata 2000-2007 na łączną kwotę 215 307zł. 
Składki te są przedmiotem wraz z pozostałymi składkami na ubezpieczenia społeczne 
prowadzonego od kilku lat przez ZUS postępowania egzekucyjnego.    

 

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

• ukaraniem 33 osób mandatami karnymi  na łączną kwotę 47 550zł (średnia kwota 
mandatu 1400zł), 

• skierowaniem do sądu grodzkiego 175 wniosków o ukaranie z czego: 
- 172 wnioski zostały skierowane przeciwko pracodawcom, lub osobom ich 
reprezentujących; 
- 3 wnioski zostały skierowane przeciwko osobom bezrobotnym, 

• zastosowaniem w stosunku do 89 osób środka oddziaływania wychowawczego  
w postaci pouczenia z czego: 
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- 27 środków wychowawczych zastosowano wobec pracodawców, przedsiębiorców 
lub osób ich reprezentujących.  
 - 62 środki wychowawcze zastosowano wobec osób bezrobotnych.  

Z łącznej liczby skierowanych wniosków do sądu grodzkiego na dzień sporządzania 
sprawozdania 133 zostały rozstrzygnięte. Łączna kwota grzywien nałoŜonych przez sądy 
grodzkie w wyniku ww. rozstrzygnięć wyniosła 230 280 zł (średnia kwota grzywny 
1 731zł). 

 

Działalność promocyjna 

Przedstawiciele Okręgowego Inspektoratu Pracy brali  czynny udział w kilku spotkaniach  
i konferencjach poświęconych legalności zatrudnienia takich jak: 

• spotkanie dotyczące legalności zatrudnienia, które w dniach 17 i 18 kwietnia 2008 r. 
odbyło się w śylinie na Słowacji;  

• spotkanie w dniu 05.06.2008r w Krakowie z przedstawicielami Norweskiej Inspekcji 
Pracy z Oslo gdzie  miedzy innymi omówiono zasady wykonywania przez PIP zadań 
z zakresu legalności zatrudnienia oraz podzielono się dotychczasowymi 
doświadczeniami; 

• konferencja poświęcona problematyce legalności zatrudnienia we współczesnej, 
jednoczącej się Europie zorganizowana we Wrocławiu w dniu 12.12.2008 r. przez 
Państwową Inspekcję Pracy przy współudziale Ambasady Francji sprawującej w tym 
czasie prezydencję Rady Unii Europejskiej 

Prowadzone w okresie 2008 r. kontrole z zakresu legalności zatrudnienia i innej pracy 
zarobkowej pokazały, Ŝe w sferze tej mamy do czynienia z szeregiem 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. 

Głównym elementem pozwalającym na skuteczne omijanie przez kontrolowanych przepisów 
z zakresu legalności zatrudnienia jest moŜliwość dopuszczenia do pracy osoby bez 
wcześniejszego zgłoszenia tego faktu jakiejś instytucji np.: ZUS, Urząd Pracy itp. 

Wymóg zawarcia umowy w dniu podjęcia pracy jest na ogół spełniany poprzez jej 
sporządzenie juŜ po rozpoczęciu kontroli i dostarczenie kontrolującemu w późniejszym 
terminie.  

Podobnie z wymogiem zgłoszenia do ZUS na co zatrudniający ma 7 dni od zawarcia umowy 
czy teŜ powiadomienia PUP o zatrudnieniu lub powierzeniu innej pracy osobie bezrobotnej 
do 5 dni od zatrudnienia.   

Wszystko to, plus duŜa swoboda zawierania umów cywilno - prawnych sprawia,  
Ŝe ujawnione przypadki nielegalnego zatrudnienia są jedynie pewną częścią znanego 
wszystkim częstego zjawiska.  

Sprawy takie wychodzą na jaw dopiero wtedy, gdy między stronami dochodzi do konfliktu  
i składana jest skarga na byłego pracodawcę, który zatrudniał na czarno, lub teŜ wtedy 
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gdy wydarzy się jakieś nieprzewidziane zdarzenie (np. wypadek w miejscu pracy). JednakŜe 
i w tym przypadku nie zawsze jest to moŜliwe do udowodnienia. 

Dlatego teŜ wydaje się, Ŝe aby skutecznie móc walczyć z opisanym zjawiskiem niezbędna jest 
zmiana przepisów, które będą nakładały na zatrudniającego lub powierzającego inną pracę 
zarobkową obowiązek zgłoszenia powyŜszego faktu przed dopuszczeniem danej osoby do 
pracy. Wówczas zgłoszenie takie powinno teŜ być podstawą pozbawiania danej osoby statusu 
bezrobotnego w przypadku gdy osoba ta była zarejestrowana. 

Problem ten został rozwiązany na Słowacji o czym dowiedzieli się inspektorzy pracy OIP 
Kraków uczestniczący w spotkaniu dotyczącym legalności zatrudnienia, które w dniach 17 
i 18 kwietnia 2008 r. odbyło się w śylinie. W trakcie spotkania słowaccy inspektorzy d/s 
kontroli legalności zatrudnienia z Narodowej Inspekcji Pracy stwierdzili, Ŝe wprowadzenie 
obowiązku zgłoszenia zatrudnianej osoby przed dopuszczeniem do pracy (wcześniej na 
dokonanie zgłoszenia podobnie jak w Polsce było kilka dni) skutecznie rozwiązało problem 
„pracy o dzisiaj”. Zgłoszenia moŜna dokonać elektronicznie. O tym czy w trakcie kontroli 
dana osoba świadczy legalnie pracę decyduje data, a nawet godzina dokonania zgłoszenia. 
Jeśli zgłoszenia dokonano przed podjęciem kontroli wszystko jest w porządku. 
W przeciwnym przypadku mamy do czynienia z pracą nielegalną. Dodatkowo wprowadzono 
rozwiązania, które pozwalają nakładać na podmioty nielegalnie zatrudniające pracowników 
sankcje karne, których wysokość wprost jest uzaleŜniona od ilość zatrudnionych na czarno 
osób.   

Kolejnym duŜym problemem wydaje się być praktyka zawierania przez przedsiębiorców  
z osobami fizycznymi fikcyjnych umów o dzieło. Umowy te nie mają nic wspólnego  
z wykonaniem konkretnego, oznaczonego dzieła. Są zawierane jedynie w celu ominięcia 
przepisów o ubezpieczeniach społecznych. Taki rodzaj powierzania pracy zarobkowej ma 
miejsce głównie w małych firmach sektora budowlanego i usługowego w stosunku do osób 
często nieświadomych płynących z tego tytułu zagroŜeń. Brak ubezpieczenia to brak 
świadczeń z tytułu choroby czy teŜ nierzadko brak świadczeń z tytułu wypadku przy pracy.  

 

Następnym zjawiskiem trudnym do zwalczenia jest wypłacanie przez pracodawców swoim 
pracownikom części umówionego wynagrodzenia poza oficjalną listą. W tej sytuacji mamy 
do czynienia z pracownikiem zatrudnionym na umowę o pracę, 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 odprowadzane od 
wynagrodzenia wskazanego w umowie. Spotykano przypadki gdzie na jednym placu budowy 
pracodawca, który wykazywał na listach płac wynagrodzenie brutto często przekraczające 
dwukrotnie minimalne wynagrodzenie narzekał, Ŝe nie moŜe znaleźć pracowników do pracy 
a tym czasem inny pracodawca, który oficjalnie na listach płac wykazywał minimalne 
wynagrodzenie nie miał problemów z zatrudnieniem nowych pracowników.  

Dopóki obie strony są zainteresowane taką formą rozliczania, ustalenie przez inspektora pracy 
stanu faktycznego jest w praktyce niemoŜliwe. Dlatego w tym przypadku naleŜy prowadzić 
ogólnopolską kampanię informacyjną mającą na celu uświadamianie, osobom podejmującym 
pracę, szeregu zagroŜeń jakie płyną w związku z podejmowaniem nielegalnej pracy, 
mających wpływ na prawa pracownicze oraz przyszłe świadczenia emerytalne.  

 



 
SPRAWOZDANIE  OKRĘGOWEGO INSPEKTORA PRACY W KRAKOWIE Z DZIAŁALNOŚCI OIP W 2008 R.  

 109 

Pracodawcy, którzy jak wynikało z przebiegu kontroli zatrudniali pracowników zgodnie  
z literą prawa, naliczali i odprowadzali składki na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na 
podatek dochodowy od wszystkich wypłaconych wynagrodzeń w rozmowach z inspektorami 
pracy podnosili problem nielegalnego zatrudnienia. Często powodowało to ich oburzenie, 
poniewaŜ mieli świadomość, Ŝe będąc uczciwymi pracodawcami muszą płacić do systemu 
ubezpieczeń społecznych znacznie  większe składki.   

 

W trakcie jednej z takich kontroli, pracodawcy działającego w branŜy motoryzacyjnej, doszło 
do dyskusji na temat pracy na czarno. Pracodawca w rozmowie z inspektorem pracy 
wskazywał na małą skuteczność działań organów Państwowej Inspekcji Pracy w zwalczaniu 
tego zjawiska. Wskazywał, na podstawie własnych doświadczeń, obserwacji oraz rozmów 
z pracownikami, Ŝe na rynku działa duŜo róŜnego rodzaju firm, które zatrudniając bez umów 
lub płacąc znaczną część wynagrodzenia do kieszeni są konkurencyjne w stosunku do firm 
uczciwych. Inspektor pracy wyjaśnił Ŝe obowiązujące rozwiązania prawne nie przyczyniają 
się do skutecznego wykrywania i zwalczania pracy na czarno. Poinformował teŜ pracodawcę 
o badaniu zjawiska pracy nierejestrowanej przeprowadzonym w 2007r przez Ministerstwo 
Pracy i Polityki Społecznej. Owocem dyskusji było napisanie przez pracodawcę 
w wydawanym przez siebie magazynie motoryzacyjnym na wstępie wydanego nowego 
numeru opinii na temat pracy na „szaro”.  

 

Obecnie gospodarka Polski jako część gospodarki światowej odczuwa ujemne skutki kryzysu 
finansowego. Efektem czego jest pogarszająca się sytuacja finansowa przedsiębiorstw, a co za 
tym idzie zapowiadany wzrost bezrobocia. Dodatkowo mamy do czynienia z osobami, które 
dotychczas pracując za granicą w związku utratą pracy powracają do kraju i rejestrują się  
w urzędach pracy jako osoby bezrobotne.  

Wzrost bezrobocia, trudna sytuacja finansowa przedsiębiorstw prognozują pogorszenie 
warunków zatrudnienia oferowanych na legalnym rynku pracy. Sprawi to, Ŝe większa część 
przedsiębiorstw, zwłaszcza tych mniejszych będzie skłonna w celu ograniczania kosztów 
działalności zatrudniać pracowników nielegalnie. Podobnie teŜ trudniejszy dostęp do pracy 
legalnej sprawi, Ŝe równieŜ większa liczba osób będzie skłonna podjąć taką pracę.  

Chcąc skutecznie walczyć ze zjawiskiem nielegalnego zatrudnienia naleŜy wprowadzić 
wzorem innych państw rozwiązania prawne i organizacyjne, które pozwolą sprawnie i 
skutecznie ograniczyć wszystkim znane zjawisko. Rozwiązania, które nie pozwolą 
kontrolowanym podmiotom w świetle prawa oszukiwać kontrolujących mówiąc, Ŝe dana 
osoba pracuje od dziś, a umowa właśnie jest przygotowywana przez księgową lub Ŝe dana 
osoba pracuje od kilku dni na podstawie umowy zlecenia a na zgłoszenie do ZUS jest jeszcze 
czas.   

 
Do rozwiązań organizacyjnych moŜna by zaliczyć: 

• stworzenie w ramach istniejących organów Państwa (Policji, StraŜy Granicznej, ZUS, 
Urzędów Skarbowych itp.) wydzielonych komórek, które współpracując ze sobą 
realizowałyby politykę państwa w zakresie zwalczania nielegalnej pracy; 

• prowadzenie kontroli, w obszarach gospodarki najbardziej dotkniętych zjawiskiem 
nielegalnego zatrudnienia, kontroli poprzedzonych rozpoznaniem, w których udział 
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będą brali odpowiednio przeszkoleni funkcjonariusze  posiadający uprawnienia do 
stosowania środków przymusu bezpośredniego oraz uprawnienia do posiadania broni; 

• ujawnione przypadki nielegalnej pracy skutkowałyby tym, Ŝe odpowiednie komórki 
w poszczególnych instytucjach prowadziłyby od razu swoje postępowanie np. ZUS – 
wszczynałby egzekucję składek na ubezpieczenia społeczne itp.  

• stworzenie systemu informatycznego umoŜliwiającego kontrolującym 
natychmiastowe (w trakcie kontroli) sprawdzenie kontrolowanych osób w zakresie: 
toŜsamości, zgłoszenia do ZUS, rejestracji  w Urzędzie Pracy, pobierania zasiłku dla 
bezrobotnych itp. 

Do rozwiązań prawnych moŜna  zaliczyć: 
• sformalizowanie w postaci aktu prawnego: zasad współpracy poszczególnych 

organów w zakresie zwalczania nielegalnego zatrudnienia, zadań, kompetencji i 
uprawnień poszczególnych organów,  

• wprowadzenie obowiązku zgłoszenia danej osoby przed jej zatrudnieniem lub 
powierzeniem wykonywania innej pracy zarobkowej do określonej bazy danych, 

• opracowanie jasnej, zrozumiałej dla wszystkich definicji nielegalnego zatrudnienia  

• określenie jasnych, przejrzystych sankcji dla osób nielegalnie zatrudniających lub 
powierzających pracę zarobkową oraz dla osób pracujących na czarno. Sankcji w 
postaci kar pienięŜnych, ale i teŜ braku moŜliwości skorzystania z róŜnego rodzaju 
funduszy państwowych a  gdy podmiot korzystał z tego rodzaju funduszy ich zwrotu 
w przypadku stwierdzenia pracy nielegalnej.  

 

3. Kontrole legalności zatrudnienia, innej pracy zarobkowej  
oraz wykonywania pracy przez cudzoziemców 

Realizując ustawowy obowiązek Państwowej Inspekcji Pracy, jako organu powołanego do 
sprawowania kontroli przestrzegania przepisów dotyczących legalności zatrudnienia,  
w okresie od stycznia do grudnia 2008 r., inspektorzy pracy prowadzili kontrole, których 
przedmiotem była problematyka wykrywania i eliminacji nielegalnego zatrudnienia, 
nielegalnej pracy zarobkowej oraz nielegalnej działalności cudzoziemców. 

Podczas przeprowadzonych czynności kontrolnych badano między innymi: 

• zgodność wykonywania pracy z celem pobytu deklarowanym przez cudzoziemca, 

• posiadanie wymaganego zezwolenia na pracę, zgodność okresu wykonywania pracy 
z okresem waŜności zezwolenia na pracę oraz wykonywana pracy na warunkach 
określonych w zezwoleniu na prace, 

• zawieranie umów o pracę oraz realizacja obowiązku zgłaszania cudzoziemców do 
ubezpieczenia społecznego, 

• opłacanie składek na Fundusz Pracy. 
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W zakresie problematyki legalności zatrudnienia cudzoziemców, inspektorzy pracy 
Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie przeprowadzili 135 kontroli 
w 124 podmiotach prowadzących działalność gospodarczą, które zatrudniały ogółem 
388 cudzoziemców. 

Nieprawidłowości w zakresie legalności zatrudnienia, innej pracy zarobkowej oraz 
wykonywania pracy przez cudzoziemców stwierdzono w 34 podmiotach. 

Zakres nieprawidłowości wahał się w granicach od 5 do prawie 20 % badanych przypadków:  

• nieprawidłowości w zgłaszaniu do ubezpieczenia społecznego cudzoziemców 
zatrudnionych lub wykonujących pracę zarobkową. Na 286 cudzoziemców poddanych 
kontroli, nieprawidłowości dotyczyły 51 cudzoziemców, co stanowi ponad 18% objętych 
kontrolą, 

• nieprawidłowości w opłacaniu składek na Fundusz Pracy od zatrudnionych 
cudzoziemców. Na 258 cudzoziemców poddanych kontroli nieprawidłowości stwierdzono 
w stosunku do 33, tj. 14% liczby zatrudnionych cudzoziemców. 

• brak posiadania wymaganego zezwolenia stwierdzono u 27 pracodawców, w stosunku 
do 235 cudzoziemców, co stanowi – 11% zarówno w ujęciu do liczby podmiotów 
gospodarczych poddanych kontroli jak równieŜ zatrudnionych w nich cudzoziemców, 

• brak potwierdzenia na piśmie warunków umowy o pracę stwierdzono u 5 % zbadanych 
cudzoziemców natomiast niezgodności rodzaju umowy z charakterem wykonywanej 
pracy stanowi 11% objętych kontrolą,  

• wykonywanie pracy przez cudzoziemca niezgodnie z deklarowanym celem pobytu 
stwierdzono u 17 cudzoziemców, co stanowi 4% objętych kontroli. 

 

Działalność kontrolowanych podmiotów gospodarczych, w których najczęściej stwierdzano 
naruszenia przepisów prawa pracy regulujących zatrudnianie cudzoziemców, prowadzona była w 
branŜach: handel i naprawy, przetwórstwo przemysłowe, budownictwo, hotele i restauracje. 

Biorąc pod uwagę kryterium wielkości zakładu, największą liczbę nielegalnie pracujących 
cudzoziemców stwierdzono u pracodawców i przedsiębiorców zatrudniających do 10 
pracowników.  

Najliczniejszą grupą zawodową, której dotyczyły nieprawidłowości byli obywatele: Ukrainy  - 10 
osób, Wietnamu - 9 osób, Chin - 8 osób, Bułgarii  - 6 osób.  

Największa grupa cudzoziemców zatrzymanych przez StraŜ Graniczną w kontrolach 
prowadzonych wspólnie z inspektorami pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie 
pochodziła z Wietnamu - 5 osób, oraz po jednej z Ukrainy i Chin.  

 

Konsekwencją uchybień stwierdzonych podczas kontroli, było podjęcie przez inspektorów pracy 
szeregu róŜnorodnych działań. W praktyce skutkowało to znaczną liczbą wniosków o ukaranie, 
kierowanych do sądów grodzkich. Najwięcej wniosków o ukaranie skierowano do sądów 
rejonowych z tytułu: 
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• powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi nie posiadającemu zezwolenia na pracę 
– 13 wniosków, 

• wykonywania pracy przez cudzoziemca bez zezwolenia na pracę - 11 wniosków, 

Do skontrolowanych podmiotów, skierowano 50 wniosków (w 37 wystąpieniach), z których 
większość została wykonana. 

 

Efekty uzyskane przez inspektorów pracy w trakcie prowadzonych kontroli: 

Tabela nr 2 

Lp. Wyszczególnienie: 

 

Ilość: Wartość: 

1. Legalizacja zatrudnienia ogółem:  6 - 

2. w tym zawarte umowy o pracę. 6 - 

3. Opłacane zaległe składki na Fundusz Pracy  6 516,00 

4. Opłacane zaległe składki na ubezpieczenie 
społeczne. 

1 1.398,00 

5. Decyzje o uchyleniu zezwolenia na pracę 
cudzoziemca.  

     11* - 

6. Decyzje o zobowiązaniu cudzoziemca do 
opuszczenia Polski lub wydaleniu 
cudzoziemca.  

 

     3** 

 

- 

7. Ogółem:  33 - 

 

* z informacji uzyskanej z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Polityki Społecznej  

** z informacji uzyskanej z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Wydział Spraw 
Obywatelskich, w tym placówka zamiejscowa Nowy Sącz 

 W stosunku do osób bezpośrednio odpowiedzialnych za stwierdzone naruszenia przepisów  
w zakresie legalności zatrudnienia, a przede wszystkim za fakt powierzenia wykonywania 
pracy cudzoziemcowi nie posiadającemu zezwolenia na pracę, wykonywania pracy przez 
cudzoziemca bez zezwolenia na pracę, inspektorzy pracy wszczęli postępowania 
wykroczeniowe, które skutkowały skierowaniem do sądu grodzkiego - 30 wniosków o 
ukaranie: 

• 14 zostało skierowanych przeciwko osobom, które powierzały pracę cudzoziemcom bez 
wymaganego zezwolenia na pracę 

• 16 wniosków zostało skierowane przeciwko cudzoziemcom wykonującym prace bez 
zezwolenia na pracę 

W 2 przypadkach wszczęto postępowanie mandatowe, w 1 zastosowano środek wychowawczy.  
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Większość wniosków skierowanych do sądu grodzkiego została rozstrzygnięta. Łączna 
kwota grzywien nałoŜonych przez sądy grodzkie wynosiła 37.700 zł.   

 

NaleŜy podkreślić bardzo dobrą współpracę z innymi organami kontroli i nadzoru, w tym z 
Policją, StraŜą Graniczną i SłuŜbą Celną w trakcie kontroli legalności wykonywanej pracy 
przez cudzoziemców  

Łącznie z jednostkami współdziałającymi przeprowadzono: 16 kontroli wspólnych 
w tym; 14 kontroli ze StraŜą Graniczną oraz 2 kontrole ze SłuŜbą Celną.  

Na wniosek organu współdziałającego zrealizowano:  5 kontroli z inicjatywy Wojewody 
Małopolskiego, 2 na wniosek  StraŜy Granicznej.  

W 2008 roku inspektorzy przekazali do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, StraŜy 
Granicznej, Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Małopolskiego, Starostów, Powiatowego Urzędu Pracy, ZUS oraz  prokuratury ogółem 
39 powiadomień o zakresie, tematyce lub wynikach kontroli dotyczących kompetencji organu 
współdziałającego.  

 

Współpraca ze StraŜą Graniczną  

Wynikiem trwającej od dłuŜszego czasu współpracy między Okręgowym Inspektoratem 
Pracy w Krakowie a Placówką StraŜy Granicznej w Krakowie – Balicach, było podjęcie 
wspólnych działań mających na celu rozpoznanie problemu naduŜyć w zakresie wydawanych  
„Oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi obywatelowi 
Białorusi, Rosji lub Ukrainy”.  

Kierownik Grupy Operacyjno Śledczej Placówki StraŜy Granicznej w Krakowie – Balicach, 
zwrócił się w sierpniu 2008 r. do OIP Kraków z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli 
związanych z legalnością zatrudnienia w podmiotach wytypowanych przez funkcjonariuszy 
StraŜy Granicznej. Załącznikiem do przedmiotowego pisma, była płyta CD, na której 
zamieszczono fotokopie oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy 
cudzoziemcowi, wystawionych dla obywateli państw graniczących przez kilkanaście 
małopolskich firm.  

  

Zakres upowaŜnień obejmował między innymi; moŜliwość reprezentowania cudzoziemca 
przed wszystkimi organami władzy w tym przed Sądem Grodzkim oraz Konsulatem RP we 
Lwowie. Z ustaleń dokonanych w czasie prowadzonych czynności kontrolnych 
w wytypowanych podmiotach wynika, Ŝe: 

• pomimo znacznej liczby oświadczeń, wystawionych przez poszczególne podmioty, 
Ŝaden z obcokrajowców nie podjął w nim zatrudnienia, 

• firmy nigdy w Ŝadnej formie nie zatrudniały i nie zatrudniają pracowników - 
obcokrajowców,  

• część firm, które wystawiły oświadczenia, nie prowadzą działalności i istnieją 
wyłącznie w rejestrze podmiotów. 
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W wyniku współpracy PIP i StraŜy Granicznej dokononano wspólnej kontroli placu budowy, 
Centrum Hotelowego w Krakowie realizowanej przez firmę China Overseas 
Enginieering Group Co.- COVEC Sp. z o.o. Oddział w Polsce.  z siedzibą w Warszawie. 

W trakcie kontroli przeprowadzonej w lipcu 2008 r., stwierdzono, Ŝe na budowie 
zatrudnionych było 36 pracowników narodowości chińskiej, posiadających waŜne paszporty, 
wizy oraz aktualne zezwolenia na prace wydane przez Wojewodę Małopolskiego. 

W trakcie czynności kontrolnych, inspektorzy pracy wydali decyzje ustne eliminujące 
nieprawidłowości stanu technicznego oraz podjęli działania w zakresie szeroko rozumianej 
prewencji, wskazując na obowiązujące wymagania bezpieczeństwa pracy przy prowadzeniu 
robót budowlanych, a takŜe uregulowania prawne z zakresu czasu pracy. 

Ponowna kontrola placu budowy przeprowadzona w październiku 2008 r. wykazała, Ŝe firma 
prowadząca budowę prawie dwukrotnie zwiększyła zatrudnienie obcokrajowców.  

W trakcie wspólnej kontroli z Urzędem Celnym i StraŜą Graniczną nie stwierdzono 
nieprawidłowości w zakresie legalności zatrudnienia 67 cudzoziemców. 

Pracownicy chińscy wykonujący czynności związane z koniecznością posiadania 
dodatkowych uprawnień kwalifikacyjnych jak, np. spawacza czy operatora Ŝurawia 
wieŜowego, posiadali wymagane w/w uprawnienia potwierdzone przez właściwe polskie 
jednostki. Kontrolę poszerzono o wybrane zagadnienia prawa pracy. Zdaniem inspektora 
pracy, na szczególne podkreślenie zasługuje wzmoŜenie nadzoru nad pracownikami 
oraz dyscyplina pracy. 

 

Jednym z efektów porozumienia podpisanego w dniu 30 czerwca 2008 r., pomiędzy 
Komendantem Karpackiego Oddziału StraŜy Granicznej im. 1 Pułku Strzelców 
Podhalańskich z siedzibą w Nowym Sączu, a Okręgowym Inspektorem Pracy Państwowej 
Inspekcji Pracy w Krakowie, było szkolenie dla funkcjonariuszy StraŜy Granicznej. Szkolenie 
odbyło się w siedzibie Karpackiego Oddziału StraŜy Granicznej w dniach: 11 i 12 września 
2008 r. i przeprowadzone zostało przez inspektorów Okręgowego Inspektoratu Pracy w 
Krakowie. W szkoleniu uczestniczyli funkcjonariusze Wydziału ds. Cudzoziemców oraz 
Placówek StraŜy Granicznej w Wetlinie, Barwinku, Koniecznej, Piwnicznej, Sromowcach 
WyŜnych, Zakopanem, Lipnicy Wielkiej, Zwardoniu, Krakowie Balicach oraz Tarnowie.  Na 
zaproszenie StraŜy Granicznej uczestnikami szkolenia byli równieŜ pracownicy 
Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Wydział Spraw Obywatelskich 
i Cudzoziemców.  Szkolenie dotyczyło uprawnień Państwowej Inspekcji Pracy oraz sposobu 
realizacji zadań związanych z kontrolą przestrzegania przepisów o cudzoziemcach.  Na 
prośbę organizatorów szkolenia omówiono równieŜ podstawowe pojęcia z zakresu prawa 
pracy (pracodawca, przedsiębiorca, pracownik, podmioty podlegające kontroli PIP, umowa 
o pracę, umowy cywilnoprawne, cechy poszczególnych umów, róŜnice między nimi, warunki 
w których moŜna je zawierać). 
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4. Przestrzeganie przez agencje zatrudnienia przepisów ustawy  
     o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 
 

W ciągu 2008 r. inspektorzy pracy OIP w Krakowie w ramach oceny przestrzegania przez 
agencje zatrudnienia przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 
skontrolowali 41 podmiotów. 

Kontrolowane podmioty prowadzą działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług 
agencji zatrudnienia w zakresie: 

• pośrednictwa pracy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej - 30 kontrolowanych 
podmiotów posiada certyfikat w tym zakresie, w tym 19 agencji świadczy usługi 
w zakresie posiadanego certyfikatu, 

• pośrednictwa do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych obywateli polskich - 
28 kontrolowanych firm posiada certyfikat w tym zakresie, w tym 16 agencji 
świadczy usługi w  zakresie posiadanego certyfikatu, 

• doradztwa personalnego - 23 kontrolowane podmioty posiadają certyfikat w tym 
zakresie, w tym 17 agencji świadczy usługi w zakresie posiadanego certyfikatu, 

• agencji pracy tymczasowej - 24 kontrolowane podmioty posiadają certyfikat w tym 
zakresie, w tym 15 agencji świadczy usługi w zakresie posiadanego certyfikatu, 

• doradztwa zawodowego - 13 kontrolowanych podmiotów posiada certyfikat w tym 
zakresie, w  tym 7 agencji świadczy usługi w zakresie posiadanego certyfikatu.  

 

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych nie stwierdzono przypadku 
prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie agencji zatrudnienia bez wymaganego 
certyfikatu.  

W okresie sprawozdawczym nie stwierdzono przypadku skierowania do Marszałka 
Województwa Małopolskiego przez Okręgowego Inspektora Pracy powiadomienia o 
przypadkach naruszenia warunków prowadzenia agencji zatrudnienia, które skutkowałoby 
wykreśleniem agencji zatrudnienia z rejestru.  

Nieprawidłowości stwierdzono w 31 skontrolowanych agencjach. Stwierdzone 
nieprawidłowości dotyczyły:  

• nieinformowania przez agencję osób kierowanych do pracy za granicą o zaliczeniu 
udokumentowanych okresów zatrudnienia za granicą u pracodawców zagranicznych 
do okresów pracy w RP w zakresie uprawnień pracowniczych,   

• niespełnienia wymogów ustawy w zakresie kwalifikacji personelu agencji 
zatrudnienia, 

• nieprawidłowości w zakresie warunków lokalowych i wyposaŜenia technicznego, 
(nieprawidłowości stwierdzono w 8 agencjach zatrudnienia), 
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•  niepodawania w dokumentach, ogłoszeniach i ofertach numeru wpisu do rejestru 
agencji,(nieprawidłowość stwierdzono w 17 agencjach zatrudnienia), 

•  nieprzestrzegania przez agencje zatrudnienia obowiązku podawania  numeru wpisu 
rejestru agencji w dokumentach i ogłoszeniach oraz w przypadku dokumentów i 
ogłoszeń wydawanych przez agencje pracy tymczasowej – określenia „agencja pracy 
tymczasowej” a w zamieszczonych ofertach –określenia „oferta pracy tymczasowej” 
(nieprawidłowości stwierdzono w 11 agencjach zatrudnienia), 

• niezawierania przez agencje pośrednictwa do pracy za granicą umowy z obywatelami 
polskimi kierowanymi do pracy za granicą,  

•  nieprzestrzegania obowiązku przedstawiania marszałkowi województwa corocznej 
informacji o działalności agencji zatrudnienia,  

• braku zwrotu certyfikatu w związku z wykreśleniem agencji z rejestru, 
(nieprawidłowość stwierdzono w 7 przypadkach). 

 

Przyczyną stwierdzonych nieprawidłowości jest przede wszystkim   nieznajomość przepisów 
w zakresie funkcjonowania agencji zatrudnienia przez osoby odpowiedzialne za prowadzenie 
agencji zatrudnienia oraz  duŜa niedbałość i brak rzetelności w traktowaniu obowiązków w 
zakresie dopełnienia wymogów informacyjnych i rejestracyjnych nałoŜonych przez ustawę 
o promocji zatrudnieniu i instytucjach rynku pracy.  

 

W wyniku przeprowadzonych kontroli inspektorzy pracy skierowali 32 wystąpienia 
zawierające 58 wniosków, które dotyczyły 2187 pracowników. Pracodawcy poinformowali 
o realizacji 41 wniosków. W związku z stwierdzonym naruszeniem art. 121 ust. 4 ustawy o 
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w jednym przypadku wszczęto 
postępowanie mandatowe z uwagi na nie dokonanie zwrotu Marszałkowi Województwa 
certyfikatu agencji pośrednictwa do pracy zagranicą. Pracodawca został ukarany mandatem 
kredytowanym w wysokości 2000 zł. 

Działania o charakterze prewencyjnym 

 Inspektor OIP w Krakowie przeprowadził szkolenie w Wojewódzkim Urzędzie Pracy  
w Krakowie  dla przedstawicieli agencji zatrudnienia na temat przestrzegania przepisów 
ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W ramach zaproszenia przez 
Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia z siedzibą w Warszawie zorganizowano równieŜ 
seminarium dla przedstawicieli agencji zatrudnienia działających na terenie województwa 
małopolskiego w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o agencjach pracy tymczasowej.   

  

Najczęściej stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły niespełnienia wymogów ustawy w 
zakresie warunków lokalowych, co wiązało się z szukaniem oszczędności działających 
agencji zatrudnienia, poprzez wynajem jak najmniejszych powierzchni biurowych, w celu 
prowadzenia agencji zatrudnienia. W czasie kontroli stwierdzono równieŜ duŜo 
nieprawidłowości w zakresie niepodawania w dokumentach, ogłoszeniach i ofertach numeru 
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wpisu do rejestru agencji co głównie wiązało się z niewiedzą osób odpowiedzialnych za 
prowadzenie agencji zatrudnienia o tym ustawowym obowiązku.  

Osoby korzystające z usług agencji zatrudnienia nie mają często wiedzy na temat moŜliwości 
skorzystania z pomocy PIP w przypadku łamania prawa przez agencje zatrudnienia. Świadczy 
o tym niewielka stosunkowo liczba skarg jakie wpłynęły do OIP Kraków w okresie 
sprawozdawczym, w tym zakresie oraz mała liczba  udzielonych porad prawnych ( wyjątek 
stanowią skargi i porady dotyczące przestrzegania przepisów prawa pracy w agencjach pracy 
tymczasowej). Przyczyną tego stanu jest fakt, Ŝe Państwowa Inspekcja Pracy przejęła  
kompetencje w zakresie kontroli przestrzegania przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i 
instytucjach rynku pracy z dniem 01.07.2007r.  Dlatego konieczne wydaje się podjęcie 
działań o charakterze informacyjno – doradczym, w tym zakresie. Celowe wydaje się równieŜ 
dalsze prowadzenia działań prewencyjnych polegających na współpracy z Wojewódzkimi 
Urzędami Pracy, a takŜe ze Stowarzyszeniem Agencji Zatrudnienia, polegającej na 
prowadzeniu rozmów szkoleń i seminariów w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o 
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy o zatrudnieniu w agencjach 
pracy tymczasowej. W ramach spotkań z przedstawicielami Wojewódzkiego Urzędu Pracy w 
Krakowie poczyniono ustalenia dotyczące wzajemnego przekazywania informacji przez 
Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie i Wojewódzki Urząd Pracy Krakowie o 
stwierdzonych nieprawidłowościach w zakresie spełniania wymogów formalnych i 
funkcjonowania agencji zatrudnienia działających na terenie  województwa małopolskiego. 

 

5. Powództwa o ustalenie istnienia stosunku pracy 
 
 
W 2008 r. wniesiono 4 powództwa o ustalenie istnienia stosunku pracy na terenie właściwości 
miejscowej Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie oraz na prośbę skarŜących 
pracowników sporządzono 2 powództwa o ustalenie istnienia stosunku pracy dla 
zainteresowanych pracowników  na terenie właściwości miejscowej innych Okręgowych 
Inspektoratów Pracy. 

Powództwa te wniesiono na rzecz 8 osób zatrudnionych w ramach pisemnych umów 
cywilnoprawnych oraz na rzecz 3 osób wykonujących pracę bez pisemnego potwierdzenia 
faktu zatrudnienia w drodze jakiejkolwiek umowy. 

Stwierdzono, Ŝe 4 pracodawców zawarło umowy cywilnoprawne z osobami, na rzecz których 
inspektor pracy wniósł powództwo, natomiast 2 pracodawców nie zawarło z pracownikami 
Ŝadnej pisemnej umowy.  

Nie stwierdzono przypadku ustalenia istnienia stosunku pracy wskutek powództwa 
wniesionego przez inspektora pracy.  

Nastąpiło 1 nieprawomocne oddalenie powództwa w sprawie o ustalenie istnienia stosunku 
pracy, wszczętej wskutek powództwa wniesionego przez inspektora pracy.  

Nie zawarto ugody sądowej w sprawie o ustalenie istnienia stosunku pracy wniesionej przez 
inspektora pracy. 

Nie miał miejsca Ŝaden przypadek wstąpienia przez inspektora pracy do postępowania za 
zgodą powoda. 
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Inspektorzy pracy skierowali 104 wnioski do pracodawców o przekształcenie umów 
cywilnoprawnych, wnioski dotyczyły  2345 pracowników. W wyniku realizacji wniosków 
74 pracodawców zawarło umowy o pracę z 2140 osobami. Świadczy to o duŜej 
skuteczności tego środka prawnego.  

Ukarano 23 pracodawców mandatami na łączną kwotę 31 800 zł. Skierowano 4 wnioski do 
sądu grodzkiego przeciwko pracodawcom. Wobec  2 spośród tych  pracodawców Sąd orzekł 
grzywny w łącznej kwocie 2 500 zł., w sprawie pozostałych wniosków nie zapadły jeszcze 
rozstrzygnięcia sądowe. 

W stosunku do 7 pracodawców inspektorzy pracy zastosowali środek oddziaływania 
wychowawczego.  

W stosunku do 30 pracodawców, którzy nie przesłali informacji o realizacji wydanych 
wniosków, inspektorzy pracy  przeprowadzą stosowne rekontrole.  

Skierowano 3 zawiadomienia do prokuratury, informujące o podejrzeniu popełnienia 
przestępstw związanych z uporczywym naruszaniem praw pracowniczych poprzez 
niewypełnienie obowiązku pisemnego potwierdzenia umowy o pracę z zatrudnianym 
pracownikiem. Rozpoznanie tych spraw nie zostało jeszcze zakończone. 

Zwrócić naleŜy uwagę na przeciwstawność interesów oraz  celów poszczególnych grup 
społecznych tworzących strukturę oraz mechanizmy rynku pracy. Sytuacja taka determinuje 
konflikty pomiędzy pracownikami oraz pracodawcami, a szczególnie w zakresie rozłoŜenia 
cięŜarów kosztów pracy. Pracodawcy dąŜą do zmniejszenia formalizmu zatrudniania, do 
uzyskania większej swobody przy zatrudnianiu oraz zwalnianiu pracowników. Usiłują 
ograniczać ponoszone koszty pracy np. poprzez odejście od kosztów obciąŜeń urlopowych, 
ubezpieczeniowych, odejście od instytucji pracy w godzinach nadliczbowych. Polityka 
pracodawców faktycznie skutkuje zmniejszeniem liczby zawieranych umów o pracę na rzecz 
umów cywilnoprawnych. 
 
W tych warunkach koniecznym jest zintegrowanie działań wszystkich organów 
państwowych, powołanych do zwalczania zjawiska nielegalnego zatrudniania, w celu 
zwiększenia skuteczności działań, w zakresie egzekwowania obowiązującego prawa. 
Trzeba jednak pamiętać, Ŝe cel ten moŜna osiągnąć nie tylko na drodze kontroli 
administracyjnych. Równie istotnym polem działalności organów państwa, moŜe być czynne 
zaangaŜowanie w budowanie dialogu i konsensusu społecznego pomiędzy organizacjami 
pracowników oraz pracodawców. Wcześniejsze konsultacje oraz porozumienia, obejmujące 
draŜliwe sprawy społeczne, mogą bowiem znacząco przyczyniać się do łagodzenia sporów 
oraz zaŜegnania konfliktów. Koniecznym jest równoczesne prowadzenie działań 
uświadamiających, adresowanych do szerokich grup społecznych, przy umiejętnym 
wykorzystaniu mediów prywatnych oraz publicznych. W warunkach wzajemnego 
zrozumienia oraz spokoju społecznego, wszystkim organom państwowym łatwiej będzie 
działać i egzekwować przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa.  
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6. Przestrzeganie przepisów o urlopach wypoczynkowych 

Inspektorzy pracy OIP Kraków przeprowadzili kontrole u 37 pracodawców – zarówno 
podmiotów sektora publicznego jak i prywatnego. W skontrolowanych firmach zatrudnionych 
było łącznie 1607 pracowników, w tym 402 było uprawnionych do pierwszego urlopu,  
a pozostałe 1205 pracowników posiadała prawo do kolejnego urlopu wypoczynkowego. 

U 19 pracodawców poddano kontroli plan urlopów. Stwierdzono w tym zakresie u 5 
pracodawców brak planu urlopów pomimo obowiązku jego posiadania, a u 3 pracodawców 
stwierdzono nieprawidłowości w sporządzonych planach urlopowych. 

Na 402 pracowników, których objęto kontrolą w zakresie udzielania pierwszego urlopu w 
Ŝyciu, tylko w 5 przypadkach stwierdzono braki dotyczące nie ustalenia prawa do pierwszego 
urlopu wypoczynkowego (prawa do urlopu w pierwszym roku kalendarzowym zatrudnienia), 
a w stosunku do 4 osób stwierdzono nieprawidłowości w zakresie ustalenia wymiaru 
pierwszego urlopu tych pracowników. 

W przypadku kontroli obejmujących swoim zakresem zagadnienia dotyczące prawa  
i wymiaru kolejnego urlopu wypoczynkowego, na 1205 łącznie skontrolowanych 
pracowników, tylko w 8 przypadkach stwierdzono nieustalenie pracownikowi prawa do 
urlopu wypoczynkowego. Ponadto inspektorzy pracy stwierdzili takŜe nieustalenie wymiaru 
przysługującego pracownikom urlopu wypoczynkowego w stosunku do 8 osób,  
a nieprawidłowe ustalenie wymiaru kolejnego urlopu wypoczynkowego w stosunku do 9 
pracowników. 

Najwięcej nieprawidłowości kontrolujący inspektorzy pracy stwierdzili w zakresie udzielania 
pracownikom urlopów wypoczynkowych. Nieprawidłowości te dotyczyły w szczególności 
udzielania pracownikom urlopu wypoczynkowego w roku kalendarzowym, w którym nabyli 
do niego prawo, nie później jednak niŜ do końca I kwartału następnego roku kalendarzowego. 
W zakresie tym skontrolowano udzielanie urlopów 1607 pracownikom stwierdzono aŜ 271 
przypadków w ogóle nieudzielenia pracownikom urlopu we wskazanym terminie i 402 
przypadki udzielenie urlopu wypoczynkowego po upływie I kwartału roku 
następującego po roku, w którym pracownik nabył prawo do tego urlopu. Łącznie 
nieprawidłowości, zarówno w zakresie nieudzielenia urlopu, jak i udzielenia go po terminie, 
obejmowały 5237 dni urlopu wypoczynkowego. 

JeŜeli chodzi o udzielanie urlopu pracownikowi w dni, w które miał wykonywać pracę i w 
wymiarze odpowiadającym jego normie czasu pracy, to tylko w 1 przypadku stwierdzono 
taką nieprawidłowość w zakresie udzielania urlopów. Uchybienie to objęło 2 dni urlopu 
pracownika. 

Ponadto, kontrolujący inspektorzy pracy stwierdzili takŜe przypadki nieprawidłowego 
dzielenia urlopu wypoczynkowego, tj. w szczególności udzielania urlopu w taki sposób, Ŝe 
Ŝadna jego część w roku kalendarzowym nie obejmowała 14 kolejnych dni. Skontrolowano w 
tym zakresie udzielanie urlopów wypoczynkowych dla 1336 pracowników i wśród 
skontrolowanych przypadków stwierdzono nieprawidłowe udzielenie urlopów, tj. jego 
nieprawidłowe dzielenie w stosunku do 119 pracowników. 

Inspektorzy pracy skontrolowali takŜe zagadnienia związane z udzielaniem urlopu na Ŝądanie, 
w stosunku do 462 pracowników – nie stwierdzono w tym zakresie nieprawidłowości. 
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Nie stwierdzono takŜe Ŝadnych nieprawidłowości w zakresie udzielania urlopów 
wypoczynkowych pracownikom młodocianym (skontrolowano urlopy dla 14 pracowników 
młodocianych), a takŜe osób posiadających znaczny lub umiarkowany stopień 
niepełnosprawności (skontrolowano udzielanie dodatkowych urlopów wypoczynkowych dla 
10 pracowników posiadających prawo do takiego urlopu). 

Skontrolowano równieŜ naliczanie i wypłacanie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy dla 
751 pracowników, gdzie stwierdzono 13 przypadków nieprawidłowego naliczenia takiego 
wynagrodzenia na łączną kwotę 473 złotych. Nie stwierdzono przypadków nie wypłacenia 
pracownikom wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy. 

Znacznie więcej nieprawidłowości stwierdzono w zakresie naliczania i wypłacania 
ekwiwalentu pienięŜnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. W tym temacie 
skontrolowano naliczenie i wypłacenie naleŜności dla 152 pracowników i stwierdzono 11 
przypadków nie wypłacenia ekwiwalentu pienięŜnego za urlop oraz aŜ 57 przypadków 
nieprawidłowego naliczenia lub nieprawidłowego wypłacenia ekwiwalentu. Łącznie 
nieprawidłowości w tym temacie objęły kwotę 37 098 zł. 

Najczęstsze naruszenia prawa w zakresie przestrzegania przepisów o urlopach 
wypoczynkowych stwierdzono przede wszystkim w zakresie: 

• udzielania urlopów wypoczynkowych w roku kalendarzowym, w którym pracownicy 
nabyli do nich prawo, nie później niŜ do końca I kwartału roku następującego po nim, 

• dzielenia urlopów wypoczynkowych, tak, aby, co najmniej jedna część trwała nie 
mniej niŜ 14 kolejnych dni kalendarzowych, 

• naliczania i wypłacania ekwiwalentu pienięŜnego za niewykorzystany urlop 
wypoczynkowy, w szczególności nieterminowego wypłacania tego ekwiwalentu. 

 

W wyniku przeprowadzonych kontroli naleŜy stwierdzić, Ŝe pracodawcy posiadają coraz 
większą  świadomość i wiedzę w zakresie przepisów dotyczących urlopów wypoczynkowych. 
Jednak pomimo tego dochodzi do powstawania nieprawidłowości, 
najczęściej wskutek braków kadrowych u pracodawców. W szczególności pracodawcy  
z sektora prywatnego zatrudniają tylko taką ilość pracowników, jaka jest niezbędna  
i bezwzględnie konieczna do prawidłowego wykonywania pracy. Tym samym pracodawcy 
nie przewidują nieobecności pracowników w pracy i nie planują odpowiednich zastępstw na 
czas wykorzystywania urlopu wypoczynkowego. Powoduje to znaczne trudności  
w prawidłowym wykorzystaniu przez pracowników przysługujących im urlopów 
wypoczynkowych. Nieprawidłowości te powstają zarówno w zakresie udzielania urlopów  
w roku, w którym pracownicy nabyli do nich prawo, nie później niŜ do końca I kwartału roku 
następnego (termin wykorzystania urlopu przesuwany jest na późniejszy okres), jak i w 
zakresie dzielenia urlopów (pracodawcy sugerują, Ŝe nieobecności pracownika trwająca 14 
dni jest zbyt długa i narzucają pracownikom urlopy krótsze). 

Osobną grupę stanowią pracownicy zatrudnieni na stanowiskach kierowniczych  
i stanowiskach samodzielnych. Osoby te często nie wykorzystują urlopów w sposób zgodny  
z przepisami prawa pracy, gdyŜ zdaniem pracodawców są niezbędni w pracy przez cały rok  
i nie ma ich kto zastąpić. Wśród takich pracowników pewną grupę stanowią takŜe osoby, 
które same z własnej inicjatywy rezygnują z bieŜącego wykorzystania urlopów w poczuciu 
odpowiedzialności za swoją pracę. 
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Stwierdzono takŜe liczne przypadki udzielania urlopów wypoczynkowych po upływie  
I kwartału roku kalendarzowego, następującego po tym, w którym pracownik nabył prawo do 
urlopu w zakładach z sektora publicznego,  lub które powstały w wyniku przekształceń i które 
wcześniej naleŜały do sektora publicznego. Nieprawidłowości w zakresie udzielania urlopów 
występują w takich zakładach od wielu lat, powstały najczęściej kilka lat temu i obecnie 
pracodawca nie moŜe poradzić sobie z jednoczesnym udzieleniem wszystkim pracownikom 
zarówno zaległych urlopów wypoczynkowych, jak i urlopów naleŜnych za rok bieŜący.  
W takich sytuacjach udzielenie urlopów wiązałoby się z powstaniem długich okresów 
nieobecności pracowników w pracy i koniecznością zatrudnienia nowych osób na zastępstwo 
w celu prawidłowego zapewnienia funkcjonowania zakładu.  

Przyczynami nieprawidłowości w zakresie naliczenia ekwiwalentu za niewykorzystany urlop 
wypoczynkowy są najczęściej albo zastosowanie nieprawidłowej metody naliczenia 
ekwiwalentu, np. nieprawidłowe ustalenie współczynnika albo nieprawidłowe ustalenie 
podstawy naliczenia ekwiwalentu. 

W przypadku nieprawidłowego wypłacania ekwiwalentu pienięŜnego za nie wykorzystany 
przez pracownika urlop wypoczynkowy najczęstszą nieprawidłowością jest nieterminowe 
wypacanie tego ekwiwalentu. Pracodawcy często wypłacają zwolnionym pracownikom 
ekwiwalent pienięŜny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy łącznie z ostatnim 
wynagrodzeniem za pracę, w terminie wypłaty wynagrodzenia za pracę, a nie w terminie 
rozwiązania stosunku pracy lub nawet w terminie późniejszym. Ponadto zdarzają się 
przypadki niewypłacenia ekwiwalentu, z powodu braku środków na koncie pracodawcy  
i stwarzaniu przez pracodawcę oszczędności kosztem pracowników, którzy juŜ u tego 
pracodawcy nie pracują. W takich przypadkach często jednak samo podjęcie kontroli w tym 
temacie i zwrócenie kontrolowanemu pracodawcy uwagi, Ŝe pozostają wciąŜ niewypłacone 
naleŜności skutkowało, jeszcze w trakcie trwania kontroli, wypłatą naleŜnych ekwiwalentów 
pienięŜnych za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. 

W wyniku przeprowadzonych 37 kontroli pracodawców w zakresie przestrzegania przepisów 
o urlopach wypoczynkowych inspektorzy pracy wydali wystąpienia zawierające łącznie 66 
wniosków. Wnioski dotyczyły ogółem 1328 pracowników – część wydanych wniosków miała 
charakter profilaktyczny i przyszłościowy i w związku z tym obejmowało większą ilość 
pracowników niŜ liczba stwierdzonych przypadków nieprawidłowości w tym zakresie. 

Pracodawcy poinformowali o wykonaniu 57 wniosków. Najwięcej wniosków dotyczyło 
udzielania pracownikom urlopów wypoczynkowych w roku kalendarzowym, w którym nabyli 
oni prawo do tego urlopu, nie później jednak niŜ do końca I kwartału roku następnego. W tym 
zakresie inspektorzy skierowali do pracodawców 19 wniosków, które objęły łącznie 757 
pracowników. 

Inspektorzy pracy skierowali takŜe wnioski o: 

1. prawidłowe udzielanie urlopów wypoczynkowych w związku z dzieleniem tego 
urlopu i udzielaniem co najmniej jednej części urlopu obejmującej 14 dni 
kalendarzowych – w tym temacie skierowano 9 wniosków obejmujących łącznie 115 
pracowników, 

2. wypłacanie ekwiwalentu pienięŜnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy 
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami - w tym temacie skierowano 8 
wniosków dotyczących łącznie 59 pracowników, 
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3. prawidłowe ustalanie wysokości ekwiwalentu pienięŜnego za nie wykorzystany urlop 
wypoczynkowy i nie obniŜanie go - skierowano 5 wniosków obejmujących 6 
pracowników, 

4. prawidłowe ustalanie wymiaru kolejnego urlopu wypoczynkowego przysługującego 
pracownikom (w szczególności dotyczyło to przypadków ustalania wymiaru urlopu 
proporcjonalnego) - w tym zakresie skierowano 5 wniosków dotyczących 5 
pracowników, 

 

W związku z popełnieniem wykroczeń przez pracodawców w 4 przypadkach nałoŜono 
grzywny na łączną kwotę 4100 zł. Dotyczyło to w szczególności przypadków niewypłacenia 
ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy lub nieprawidłowego wypłacania tego ekwiwalentu. 

W stosunku do 1 pracodawcy skierowano wniosek o ukaranie do właściwego sądu grodzkiego  
- wykroczenie dotyczyło niewypłacenia ekwiwalentu pienięŜnego za niewykorzystany urlop 
wypoczynkowy. 

 

W przypadku 4 pracodawców inspektorzy pracy zdecydowali się na odstąpienie od 
przeprowadzania postępowania wykroczeniowego i zastosowali środki wychowawcze. Miało 
to miejsce w szczególności w sytuacji, gdy nieprawidłowości dotyczyły niewielkiej liczby 
pracowników lub gdy nieprawidłowości powstały przed objęciem stanowiska przez osobę 
odpowiedzialną za udzielanie urlopów i nie miała ona wystarczającej moŜliwości 
doprowadzenia sytuacji w zakresie urlopów do stanu zgodnego z przepisami. 

W kontrolowanych zakładach nie stwierdzono szczególnie raŜących naruszeń przepisów o 
urlopach wypoczynkowych, poza przypadkami nieterminowego udzielania urlopu oraz 
nieterminowego wypłacania ekwiwalentu pienięŜnego za nie wykorzystany urlop 
wypoczynkowy. Wychwycone uchybienia w wyniku kontroli przeprowadzonych w tym 
temacie wynikają w przewaŜających przypadkach z braków kadrowych, braku płynności 
finansowej pracodawcy oraz niewiedzy osób zajmujących się kontrolowaną problematyką.  

Korzystna sytuacja w zatrudnieniu jaka istniała w 2008 r. oraz spadające w tym okresie 
bezrobocie sprzyjały przestrzeganiu przepisów prawa pracy przez pracodawców. Stąd, nawet 
jeŜeli dochodziło do  nieprawidłowości w zakresie urlopów wypoczynkowych, miały one w 
większości przypadków niewielką szkodliwość. Stąd na 37 skontrolowanych pracodawców, 
tylko w przypadku 9 z nich stwierdzono popełnienie wykroczenia w zakresie objętym 
tematem. 

ZauwaŜono, Ŝe u prywatnych pracodawców, w szczególności u przedsiębiorców 
zatrudniających małą ilość pracowników, pracodawcy szukając oszczędności sami, bądź ich 
krewni, prowadzą sprawy kadrowe, przy braku wiadomości w tym temacie.  

Ponadto nadal moŜna zaobserwować zmianę świadomości pracodawców w tym zakresie, w 
szczególności w duŜych firmach, gdzie stawia się na profesjonalizm kadry i nie oszczędza się 
na szkoleniach pracowników, słuŜących pogłębianiu ich wiedzy. 

Po przeprowadzonych kontrolach nasuwa się wniosek, Ŝe pracodawcy w pełni są świadomi, 
Ŝe pracownik ma prawo do wypoczynku i corocznego urlopu. Niestety jednak, w części 
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przypadków wiedza, w jaki sposób prawidłowo realizować to prawo pracownika nadal 
pozostaje niewystarczająca.  

Przeprowadzone w 2008 r. kontrole związane z przestrzeganiem przepisów o urlopach 
wypoczynkowych naleŜy uznać za celowe, przede wszystkim z uwagi na wyegzekwowanie 
świadczeń pienięŜnych naleŜnych pracownikom, zlikwidowanie zaległości w realizacji 
urlopów wypoczynkowych oraz przyczynienie się do pogłębienia edukacji oraz świadomości 
interpretacji przepisów prawa pracy osób odpowiedzialnych za urlopy wypoczynkowe 
pracowników. 

7. Przestrzeganie przepisów prawa pracy dotyczących 
zatrudniania  młodocianych 

W związku z wyraźnym obniŜeniem się granicy wiekowej osób podejmującej swoją  pierwszą 
pracę i sygnałami o naruszeniach ze strony pracodawców, jakie docierają do PIP, inspektorzy 
pracy w Krakowie w 2008 r. przeprowadzili 24 kontrole przestrzegania przepisów prawa 
pracy przy zatrudnianiu pracowników młodocianych. Sytuacja na rynku pracy, w której 
głównie małe rzemieślnicze przedsiębiorstwa prowadzą przygotowanie zawodowe 
pracowników młodocianych spowodowała, Ŝe 92 % kontroli (22 pracodawców) 
przeprowadzono w zakładach zatrudniających poniŜej 50 pracowników. 

Kontrolowani pracodawcy ogółem zatrudniali 455 osób, w tym 83 pracowników 
młodocianych. Stwierdzone nieprawidłowości obrazuje poniŜszy wykres. 
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brak informacji o ryzyku zawodowym 

nieuwzględnienie 30-minutowej przerwy w pracy

nieopracowanie wykazu stanowisk i prac dozwolonych młodocianym

nieopracowanie wykazu prac wzbronionym młodocianym 

brak ewidencji czasu pracy młodocianych 

brak wstępnych  badań lekarskich

brak orzeczenia lekarskiego o barku przeciwskazań do nauki zawodu

brak programu kształcenia zawodowego

brak szkolenia bhp 

nieprawidłowości związane z wypłatą wynagrodzeń
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Brak informacji przedstawicieli ustawowych pracowników młodocianych o ryzyku 
zawodowym występującym na zajmowanych przez nich stanowiskach pracy stwierdzono u 22 
pracodawców – stanowiło to  91,6 % ogółu skontrolowanych pracodawców. Ponad 66% 
pracodawców nie przewidziało w regulaminie pracy bądź w informacji o warunkach pracy  30 
minutowej przerwy w pracy.  

Pracodawcy najczęściej wyjaśniali, Ŝe naruszenia te spowodowane były ich brakiem wiedzy  
o tym, Ŝe pracownik młodociany objęty jest tymi samymi przepisami, które dotyczą 
pozostałych pracowników. Przykładowo pracodawcy często zakładali, Ŝe przedłoŜenie przez 
pracownika młodocianego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego, Ŝe moŜe podjąć naukę 
danego zawodu zwalnia go z obowiązku poddawania młodocianych profilaktycznym 
badaniom lekarskim. Ponadto cześć z pracodawców uwaŜała, Ŝe wykonanie pewnych 
obowiązków (np. szkoleń okresowych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy) ciąŜy na 
szkole. 

Podkreślić naleŜy, Ŝe częstym zjawiskiem było lekcewaŜenie przez pracodawców pewnych 
przepisów prawa pracy, w szczególności dotyczących opracowywania i prowadzenia 
dokumentacji – typu: ewidencja pracowników młodocianych, wykazy prac wzbronionych 
młodocianym, wykazy prac dozwolonych pracownikom młodocianym, informacja o 
przysługującej pracownikom młodocianym 30-minutowej przerwie w pracy. 

 

Po przeprowadzeniu kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy inspektorzy wydali 
63 decyzje nakazowe, dotyczące m.in.: 

• 22 decyzje – poinformowania przedstawicieli ustawowych pracowników młodocianych 
o ryzyku zawodowym wiąŜącym się z wykonywaną przez nich pracą, 

• 10 decyzji – opracowania wykazu prac dozwolonych dla potrzeb przygotowania 
zawodowego, 

• 9 decyzji – opracowania wykazu prac wzbronionych pracownikom młodocianym; 
• 8 decyzji - poinformowania o ocenie ryzyka zawodowego występującego na stanowiskach 

pracy, 
• 3 decyzje – poddania młodocianych wstępnym profilaktycznym badaniom lekarskim. 
 

Skierowano do pracodawców 22 wystąpienia zawierające 114 wniosków, dotyczące między 
innymi: 

• 26 wniosków – prawidłowego prowadzenia akt osobowych, 
• 16 wniosków – poinformowania pracowników młodocianych o warunkach pracy – 

zgodnie z art. 29 § 3 k.p., 
• 13 wniosków – zapewniania prowadzenia przygotowania młodocianych przez osoby 

posiadające wymagane uprawnienia, 
• 9 wniosków – braku ewidencji pracowników młodocianych, 
• 4 wnioski – przeprowadzania szkoleń okresowych w zakresie bezpieczeństwa i higieny 

pracy, 
• 4 wnioski – rzetelnego prowadzenia ewidencji czasu pracy pracowników młodocianych. 
 

Z uwagi na stwierdzenie popełnienia wykroczeń inspektorzy zastosowali postępowanie 
mandatowe nakładając 8 mandatów na łączną kwotę 9 900 zł.  
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W przypadku jednego pracodawcy skierowano do sądu grodzkiego wniosek o ukaranie. Sąd 
ukarał pracodawcę, za niewypłacenie w terminie wynagrodzenia za pracę dwóm 
pracownikom młodocianym oraz dopuszczenie do pracy jednej pracownicy młodocianej bez 
poddania jej wstępnym profilaktycznym badaniom lekarskim, karą grzywny wraz z kosztami 
postępowania na łączną kwotę 510 zł.  

Generalną uwagą nasuwającą się po przeprowadzeniu kontroli przestrzegania przepisów 
prawa pracy przy zatrudnianiu pracowników młodocianych jest spostrzeŜenie, Ŝe praktycznie 
nie występują naruszenia przepisów dotyczących zawierania umów o pracę, czasu pracy oraz 
wypłaty wynagrodzenia za pracę (poza jednym przypadkiem nieterminowości wypłaty).  

Powtarzającym się zjawiskiem jest dopuszczanie pracowników młodocianych do pracy bez 
poddania ich wstępnym profilaktycznym badaniom lekarskim – źródłem problemu wydaje się 
tu być brak wiedzy u pracodawców o odrębności orzeczeń lekarskich stwierdzających brak 
przeciwwskazań do podjęcia nauki zawodu od orzeczeń stwierdzających brak 
przeciwwskazań do podjęcia pracy na danym stanowisku. 

Brak informowania przedstawicieli ustawowych pracowników młodocianych o ryzyku 
zawodowym równieŜ wydaje się wynikać z braku wiedzy u pracodawców. 

Natomiast w dalszym ciągu lekcewaŜone są przepisy dotyczące opracowywania wykazów 
prac wzbronionych pracownikom młodocianym i prac im dozwolonych w celu odbycia 
przygotowania zawodowego, prowadzenia ewidencji pracowników młodocianych, 
informowania pracowników młodocianych o przysługującej im 30-minutowej przerwie 
w pracy. Pracodawcy traktują te wymagania jako zagadnienia czysto biurokratyczne, czy teŜ 
wręcz zbędne.  

O takim podejściu do wielu spraw świadczy teŜ fakt, Ŝe w zdecydowanej większości 
przedsiębiorstw wyłącznie pracodawcy posiadają wymagane uprawnienia zawodowe 
i pedagogiczne do prowadzenia kształcenia zawodowego pracowników młodocianych. 
Jakkolwiek jedynie w 3 przypadkach stwierdzono wykonywanie przygotowania zawodowego 
przez osoby nieposiadające wymaganych uprawnień, to jednak nie jest realne, aby 
pracodawca prowadzący niejednokrotnie szeroką działalność gospodarczą był w stanie cały 
czas nadzorować przygotowanie zawodowe młodocianych. 

Dostrzegając tą niepokojącą tendencję Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie 
we współpracy z Cechem Rzemiosł RóŜnych w Brzesku, organizuje coroczne szkolenia 
pracodawców zatrudniających pracowników młodocianych. 

W 2008 roku, w szkoleniu zorganizowanym 17 października w siedzibie Cechu, udział wzięło 
około 50 pracodawców lub ich przedstawicieli, zatrudniających pracowników młodocianych 
w celu praktycznej nauki zawodu. 

W obecności Starosty Brzeskiego oraz Burmistrza Brzeska, a takŜe przedstawicieli instytucji 
działających w obszarze szkolenia zawodowego młodocianych Kierownik Oddziału 
Państwowej Inspekcji Pracy w Tarnowie omówił najczęściej spotykane nieprawidłowości 
występujące przy zatrudnianiu tej grupy pracowników. Pracodawcom zwrócono uwagę na 
konieczność zapewnienia stałego nadzoru nad młodocianymi w trakcie odbywania nauki 
zawodu, podstawowe zasady oceny ryzyka zawodowego, prace wzbronione i dozwolone do 
wykonywania przez pracowników młodocianych. 
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8. Przestrzeganie uprawnień pracowniczych związanych  
 z rodzicielstwem 

 

W 2008 r.,  podobnie, jak w latach poprzednich inspektorzy pracy OIP szczególną uwagę 
zwrócili na zagadnienia prawa pracy związane z rodzicielstwem. Ponad połowę (tj.13) 
kontrolowanych pracodawców stanowiły firmy zatrudniającedo 9 pracowników.  
 U pracodawców, o których mowa,   zatrudnionych było łącznie 355 pracowników, w tym 
218 kobiet.  

 

W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono naruszenia przepisów prawa pracy 
dotyczące: 

• nieprawidłowego naliczania i wypłacania 5 pracownikom świadczeń pienięŜnych 
związanych z macierzyństwem – u 3 pracodawców, 

• podania w wykazie prac wzbronionych kobietom, maksymalnej masy cięŜarów 
moŜliwej do przenoszenia przez kobiety, wyŜszej niŜ dopuszczalna przez przepisy 
prawa pracy - u 1 pracodawcy , 

• zatrudniania 1 cięŜarnej w porze nocnej oraz w wymiarze przekraczającym 8 godzin 
na dobę – u 1 pracodawcy, 

• nieprzechowywania w aktach osobowych oświadczeń pracowników o zamiarze 
korzystania przez nich z uprawnień przysługujących im z tytułu rodzicielstwa u 4 
pracodawców. 

 

W związku z przeprowadzonymi kontrolami, skierowano 12 wniosków w wystąpieniach. 
Wszystkie wnioski zostały zrealizowane.  

W wyniku kontroli stwierdzono 3 wykroczenia, w związku z którymi nałoŜono mandat karny 
w wysokości 1200 zł oraz skierowano do sądu grodzkiego wniosek o ukaranie.  

Liczba nieprawidłowości stwierdzonych w zakresie przestrzegania przepisów 
o uprawnieniach związanych z rodzicielstwem pozostaje od kilku lat na podobnym poziomie. 
W 2008 r. zarejestrowano ich nieznacznie więcej niŜ w roku 2007. Częściej teŜ dotyczyły one 
niewypłacenia, bądź nieprawidłowego wypłacenia świadczeń związanych z macierzyństwem. 
Jednak w dalszym ciągu skala uchybień tym obowiązkom jest niewielka - do nieprawidłowej 
wypłaty doszło w 3 zakładach na 22 kontrolowane, w tym w jednym nieprawidłowość 
dotyczyła jedynie terminu wypłaty, a w drugim metody naliczania.  
 

Tendencje zaobserwowane przez kilka kolejnych lat kontroli przestrzegania przepisów 
o „ochronie rodzicielstwa” pozostają aktualne. Na podobnym poziomie utrzymuje się w 
ostatnich latach sprawozdawczych zarówno liczba przypadków naruszenia przepisów prawa 
pracy w zakresie ochrony rodzicielstwa, jak i rodzaj nieprawidłowości. Liczba naruszeń 
pozostaje niewielka, a poziom znajomości przepisów, zarówno pracodawców i pracowników, 
utrzymuje się na wysokim poziomie. Na taki stan rzeczy wydaje się mieć wpływ przede 
wszystkim ustabilizowanie treści przepisów.  
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Jednocześnie podkreślenia wymaga fakt, iŜ wiedza pracodawców o przepisach chroniących 
stosunek pracy cięŜarnych, idzie w parze z głębokim sprzeciwem wobec tych przepisów, 
nawet tych pracodawców którzy się do nich stosują. Pracodawcy podnoszą, iŜ bardziej 
sprawiedliwe byłoby ponoszenie kosztów niezdolności do pracy cięŜarnych od pierwszego 
dnia przez ZUS oraz nienaliczanie urlopu wypoczynkowego pracownicy, która pozostając na 
kilkumiesięcznym zwolnieniu od wykonywania pracy, w zatrudnieniu figuruje jedynie 
formalnie, a mimo to nabywa prawo do urlopu wypoczynkowego, który (najczęściej 
wypłacany zresztą w formie ekwiwalentu pienięŜnego dla byłej pracownicy) obciąŜa 
pracodawcę. 
 

 

9. Przestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym bezpieczeństwa  
       i higieny pracy w placówkach handlu detalicznego 

 

Inspektorzy pracy w 2008 r. badając zagadnienie przestrzegania prawa pracy i bhp  
w placówkach handlowych przeprowadzili w tym celu kompleksowe kontrole w wybranych 
10 placówkach handlowych.  

Większość kontrolowanych placówek handlowych została objęta czynnościami kontrolnymi 
po raz pierwszy. W wymienionej grupie przewaŜały samodzielne sklepy ogólno-spoŜywcze  
i przemysłowe prowadzone przez podmioty gospodarcze jako firmy jednoosobowe lub 
rodzinne.  

Przeprowadzone kontrole wykazały między innymi następujące nieprawidłowości:  

• brak ewidencji czasu pracy, 

• nieustalenie w umowie o pracę pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze 
czasu pracy liczby godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy, 

• zatrudnianie ponad 5 dni w tygodniu,  

• nieudzielenie co 4 niedzieli wolnej od pracy, 

• niezapewnienie odpoczynku dobowego lub tygodniowego, 

• brak określenia systemów czasu pracy ,okresów rozliczeniowych, 

• nierzetelne prowadzenie ewidencji czasu pracy, 

• nieprawidłowości w treści świadectwa pracy,  

• niewypłacenie dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej w łącznej kwocie  
1758,78 złotych, 

• niewypłacenie dodatku za godziny nadliczbowe.  

 

Z uwagi na stwierdzenie popełnienia 12 wykroczeń inspektorzy zastosowali postępowanie 
mandatowe nakładając 3 mandaty na łączną kwotę 4 000 zł.  
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Według inspektora pracy przyczynami uchybień jest prowadzenie spraw kadrowych przez 
osoby nieodpowiednio do tego przygotowane, brak przykładania naleŜytej uwagi do 
dokumentacji akt osobowych, nieznajomości przepisów prawa pracy przez  pracodawcę, 
niestaranność w prowadzeniu dokumentacji pracowniczej, zbyt duŜa rotacja pracowników 
zwłaszcza na stanowisku sprzedawcy, trudności w znalezieniu nowych pracowników, 
niestosowanie  przez pracodawców alternatywnych bardziej elastycznych systemów czasu 
pracy, dąŜenie do maksymalnych zysków z prowadzonej działalności, nie informowanie 
pracowników o obowiązujących normach czasu pracy . 

Pracodawcy często jako przyczynę podawali trudną sytuację kadrową, zbyt duŜą rotację 
pracowników  związaną z brakiem chętnych do pracy, absencję chorobową pracowników i ich 
niezdyscyplinowanie, problemy finansowe, brak czasu przeznaczonego na prowadzenie spraw 
kadrowych w placówce, niezrozumienie przepisów dotyczących występowania godzin 
nadliczbowych, za które pracownikowi naleŜny jest dodatek, zaangaŜowanie w bieŜące 
funkcjonowanie placówki.  

 

Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy  

 

W kontrolowanych placówkach nie występowały powaŜniejsze zagroŜenia ze względu na to, 
Ŝe praca świadczona przez  pracowników sprowadzała się najczęściej do prostych czynności 
związanych z obsługą klientów.  

ZagroŜenia w tych placówkach związane są z brakiem przygotowania do pracy tj. brakiem 
szkoleń bhp, brakiem badań lekarskich oraz czynnościami składowania i magazynowania . 

W placówkach handlowych stosowane są proste urządzenia jak krajalnice, zmywarki, kasy 
fiskalne, narzędzia ręczne. Nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia. 

Przeprowadzone kontrole wykazały obszary gdzie stwierdzono dominujące nieprawidłowości 
i obszary, gdzie nie stwierdzono nieprawidłowości.  

Nieprawidłowości najczęściej stwierdzano w zakresie przygotowania pracowników.  
Pracodawcy nie przestrzegają obowiązku poddawania pracowników szkoleniom z zakresu 
bhp (w ponad 40% kontrolowanych placówek stwierdzono taki stan rzeczy), braku  badań 
profilaktycznych wstępnych, okresowych stwierdzono w ponad 50 % kontrolowanych 
placówek handlowych.  

Jako przyczynę zaistniałych sytuacji pracodawcy podają min. duŜą rotację w zatrudnieniu, 
koszty związane z przeprowadzaniem szkoleń, badań lekarskich oraz  nieznajomość 
przepisów . 

Jest to obszar wymagający szeroko pojętych  działań prewencyjnych. 
 
W 40 % placówek handlowych brak było udokumentowanej oceny ryzyka zawodowego. 
Pracodawcy nie znali istoty zagadnienia, a takŜe celu  dokonywania oceny ryzyka 
zawodowego.  
Wynikiem nieznajomości przez pracodawców celu dokonywania oceny ryzyka zawodowego  
jest niepoinformowanie  pracowników  o zagroŜeniach występujących na stanowisku pracy,  
(dotyczy to 40% placówek handlowych).  
Jest to obszar wymagający szeroko pojętych  działań prewencyjnych. 
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W ponad 60% kontrolowanych placówek handlowych stwierdzono brak ustalonych zasad 
przydziału odzieŜy i obuwia roboczego, nie prowadzono ewidencji wydawanej odzieŜy 
i obuwia roboczego.  

Obiekty i pomieszczenia spełniały obowiązujące przepisy pod względem wysokości, 
powierzchni, oświetlenia naturalnego. Kontrolowane placówki handlowe w większości 
funkcjonują w wynajętych obiektach od innych  podmiotów gospodarczych, pod względem 
wyglądu i estetyki spełniały wymagania – w tym obszarze nie stwierdzono istotnych 
nieprawidłowości. 

 

Stwierdzono w ponad 20% kontrolowanych placówek handlowych niewłaściwe  
wyposaŜenie pomieszczeń higieniczno- sanitarnych. Brak jadalni, często pomieszczenie 
higieniczno-sanitarne pełni funkcję magazynu „podręcznego”, w pomieszczeniach panuje 
nieład i nieporządek 

W większości  placówek handlowych uŜytkowane są proste urządzenia techniczne typu kasy 
fiskalne, krajalnice do wędlin, narzędzia ręczne (noŜyce, noŜe)  odkurzacze, zmywarki itp. 
Nie stwierdzono nieprawidłowości w ich stanie technicznym. Dominującym uchybieniem jest 
brak instrukcji obsługi tych urz ądzeń. Wymienione  urządzenia stosowane są równieŜ w 
gospodarstwach domowych co sprawia, Ŝe pracodawcy uznają, Ŝe pracownicy powinni znać 
zasady uŜytkowania tych urządzeń.     

 

We wszystkich kontrolowanych placówkach nadzór nad eksploatacją urządzeń 
elektroenergetycznych sprawowały firmy lub osoby zewnętrzne. W placówkach nie 
występowały instalacje prądu elektrycznego o wysokim napięciu. 

Stwierdzono brak aktualnych badań i pomiarów skuteczności zastosowanej ochrony 
przeciwporaŜeniowej instalacji elektroenergetycznej. Większość placówek posiadała 
zamontowane zabezpieczenia róŜnicowo- prądowe. 

 

W większości placówek stosowany jest transport ręczny, a towar transportowany jest 
pojedynczo lub na  paletach, których wielkość i cięŜar spełnia wymagania przepisów.  

W większości kontrolowanych placówek towar magazynowany był w niewielkich ilościach. 
Dostarczony towar najczęściej był bezpośrednio wystawiany na regały sklepowe. W ten 
sposób eliminowana była znaczna część prac transportowych.  

Kontrola wykazała częste  przypadki nie oznakowania dróg transportowych oraz brak 
ładu i porządku w ciągach komunikacyjnych.  

 

Dominującym uchybieniem (w ponad 60% kontrolowanych placówek  handlowych) był brak 
instrukcji dotyczącej  składowania i magazynowania towarów. 

 

Po kontrolach przeprowadzonych. skierowano do pracodawców 68 decyzji. Skierowano do 
pracodawców równieŜ 12 wniosków dotyczących bhp, które zostały wykonane. Porównując 
ilość wydanych decyzji i wniosków w br w porównaniu z ilością wydanych decyzji  
i wniosków w  2007 roku, stan bezpieczeństwa i higieny pracy w placówkach handlowych 
uległ nieznacznej  poprawie. 
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Z analizy stwierdzonych uchybień regulowanymi nakazami nasuwa się wniosek, Ŝe dotyczą 
one zagadnień o mniejszym stopniu zagroŜenia, co daje podstawę do stwierdzenia pewnej 
poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.  

Liczba pracodawców dopuszczających do pracy pracowników bez aktualnych szkoleń z 
zakresu bhp, waŜnych orzeczeń lekarskich oraz nie posiadających udokumentowanej oceny 
ryzyka zawodowego jest praktycznie stała w porównaniu z 2007 r  

Placówki, zmuszone zostały do zapewnienia właściwych pomieszczeń, wyglądu tych 
pomieszczeń, czystości. Konieczność przeprowadzenia remontów wymusiła na pracodawcach 
wykonanie właściwych pomieszczeń pracy, instalacji elektrycznych, grzewczych, wentylacji, 
wodno-kanalizacyjnych. Wraz z szerokim zakresem tych prac pracodawcy podejmowali 
równieŜ działania zmierzające do stworzenia właściwych warunków higieniczno - sanitarnych 
dla pracowników. Poprawa ta wynika przede wszystkim z wzrastającej konkurencji na rynku .  

Placówki handlowe we własnym interesie dąŜą do uzyskania dobrej opinii klientów poprzez 
zapewnienie wyznaczonych przez siebie standardów obejmujących równieŜ stwarzanie 
odpowiednich warunków pracy. 

 

10. Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy   
dotyczących szkodliwych czynników biologicznych  
w archiwach i bibliotekach 

 

W 31 skontrolowanych zakładach zatrudnionych było łącznie 2015 pracowników, w tym 
1406 kobiet.  W naraŜeniu na działanie szkodliwych czynników biologicznych pracuje 976 
osób.   

Spośród 31 skontrolowanych zakładów: 

• 21 to biblioteki, 

• 10 to zakłady zajmujące się działalnością w zakresie archiwizowania  
i przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej innych podmiotów 
gospodarczych. 

9 z nich stanowiły zakłady małe (tj. zatrudniające do 10 pracowników), 14 to zakłady średnie 
(tj. zatrudniające do 50 pracowników), natomiast 8 naleŜało do zakładów duŜych 
(tj. zatrudniających powyŜej 50 pracowników). 

Wszystkie skontrolowane podmioty posiadały stosowne decyzje - zezwolenia wydane przez 
właściwe organy samorządu terytorialnego na prowadzenie działalności.:  

• wpisy do Rejestru Instytucji Kultury, 

•  zaświadczenia Wojewody Małopolskiego zezwalające na prowadzenie działalności  
w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców  
o czasowym  okresie przechowywania 
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PoniŜsza tabela obrazuje stwierdzone  nieprawidłowości. 

Tabela nr 1   

 

 

Zagadnienia objęte 
kontrol ą 

Liczba 
kontrolowanych 

zakładów,  
w których 

stwierdzono 
nieprawidłowoś

ci 

 
 

Uwagi 

Poddanie pracowników 
wymaganym szkoleniom w 
zakresie bhp 

10 43 z 218 losowo skontrolowanych pracowników 
nie posiadało aktualnych zaświadczeń 
potwierdzających odbycie wymaganych szkoleń z 
zakresu bhp  

Uwzględnienie  
w programach szkoleń bhp 
zagadnień związanych  
z zagroŜeniami szkodliwymi 
czynnikami biologicznymi 

24 W 4 przypadkach zakład nie dysponował 
programami z przeprowadzonych szkoleń bhp, w 
pozostałych 20 zakładach programy zostały 
opracowane, lecz nie uwzględniono w nich 
tematyki związanej z zagroŜeniem szkodliwymi 
czynnikami biologicznymi  

Uwzględnienie  
w skierowaniach na badania 
lekarskie pracowników 
wszystkich zagroŜeń, np. 
naraŜenia na działanie 
szkodliwych czynników 
biologicznych  

25 Na 218 losowo skontrolowanych pracowników 
stwierdzono 4 przypadki dopuszczenia 
pracowników do pracy bez  wymaganych badań 
lekarskich potwierdzających brak 
przeciwwskazań do wykonywania pracy na 
zajmowanym stanowisku pracy. AŜ w 25 z 31 
skontrolowanych zakładów pracodawca kierując 
pracowników na wymagane badania 
profilaktyczne nie przekazał lekarzowi informacji 
o moŜliwym naraŜeniu pracowników na 
szkodliwe czynniki biologiczne występujące w 
środowisku pracy 

Uwzględnienie w ocenie 
ryzyka zawodowego 
zagroŜeń szkodliwymi 
czynnikami biologicznymi 

22 

 

W 5 przypadkach stwierdzono, iŜ w zakładzie nie 
przeprowadzono analizy ryzyka zawodowego. 
W 17 innych przypadkach opracowana 
dokumentacja oceny ryzyka zawodowego nie 
uwzględniała zagroŜeń szkodliwymi czynnikami 
biologicznymi 

Zapewnienie pracownikom 
odpowiednich środków 
ochrony indywidualnej 

9 

 

Łącznie w 9 skontrolowanych zakładach 
pracownicy nie otrzymali od pracodawcy 
kompletu wymaganych środków ochrony 
indywidualnej 

Zapewnienie właściwego 
stanu technicznego 
uŜytkowanych obiektów  

11 

 

Stwierdzone nieprawidłowości wynikały przede 
wszystkim z braku okresowych remontów 
pomieszczeń. W jednym przypadku pracodawca 
nie dopełnił obowiązku wykonywania 
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i pomieszczeń pracy okresowego przeglądu stanu technicznego 
budynku pomimo widocznych pęknięć stropów i 
ścian nośnych budynku 

Zapewnienie wydzielonych 
pomieszczeń dla 
pracowników do 
spoŜywania posiłków  
i napojów  

8 W 8 skontrolowanych zakładach pracodawca nie 
wydzielił pomieszczenia, w którym  pracownicy 
mogliby spoŜywać posiłki  
i napoje. Pracownicy spoŜywali posiłki  
i napoje na stanowiskach pracy, a więc  
w naraŜeniu na szkodliwe czynniki biologiczne 

Zapewnienie środków do 
odkaŜania skóry lub błon 
śluzowych (jeŜeli to 
konieczne) 

27 Nie zapewnienie ww. środków odkaŜających 
wynikało z niewiedzy pracodawców 

Zastosowanie skutecznej 
wymiany powietrza w 
pomieszczeniach pracy 

12 W 11 skontrolowanych zakładach nie 
zapewniono skutecznej wymiany powietrza w 
pomieszczeniach pracy. W jednym przypadku 
zainstalowana została klimatyzacja, lecz nie 
dopełniono obowiązku okresowej wymiany 
filtrów oraz konserwacji urządzeń i instalacji 
klimatyzacji 

 Uwzględnianie  
w udostępnianych 
pracownikom instrukcjach 
zasad postępowania  
z materiałem skaŜonym 
szkodliwymi czynnikami 
biologicznymi 

25 W 25 skontrolowanych zakładach nie zostały 
opracowane zasady postępowania z materiałami 
skaŜonymi szkodliwymi czynnikami 
biologicznymi, pomimo opracowania w 
większości z tych zakładów instrukcji bhp na  
stanowiskach pracy. Wynikało to głównie z 
niedostatecznej wiedzy na temat ww. zagroŜeń 
oraz nieznajomości właściwych przepisów prawa  

Uwzględnianie  
w instrukcjach pierwszej 
pomocy zagroŜeń 
szkodliwymi czynnikami 
biologicznymi  

23 Nie zapewnienie ww. informacji w opracowanych 
instrukcjach pierwszej pomocy wynikało głównie 
z niewiedzy pracodawców 

Prowadzenie dezynfekcji w 
zakładzie w oparciu  
o ustalone procedury 

21 W 3 skontrolowanych zakładach pracodawca nie 
zadbał o prowadzenie dezynfekcji, natomiast w 
18 zakładach -  proces ten był przeprowadzany 
we własnym zakresie  
i według własnego uznania, tj. bez opracowanych 
procedur postępowania 

Zapewnienie właściwego 
składowania lub / i 
magazynowania materiałów  

11 Nieprawidłowości dotyczyły głównie braku 
oznakowania maksymalnej nośności uŜywanych 
regałów. Stwierdzono takŜe przypadki 
nieprawidłowej eksploatacji regałów, jak równieŜ 
niewłaściwego przechowywania zbiorów w 
magazynach 

Zapewnienie wykonywania 2 W 2 przypadkach  pracodawca, w konsekwencji 
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zadań słuŜby bhp zgodnie  
z przepisami w zakładach 
zatrudniających do 100 
pracowników  

nieznajomości przepisów, nie zapewnił 
wykonywania zadań słuŜby bhp zgodnie z 
obowiązującymi wymogami 

Zapewnienie bieŜącej wody 
w pomieszczeniach 
higieniczno-sanitarnych 
zakładu  

1 W jednym przypadku pracodawca nie zapewnił 
osobom zatrudnionym bieŜącej wody w 
pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych w 
okresie zimowym. Wynikało to z niskiego 
poziomu wód gruntowych po drenaŜu obwodnicy 
południowej miasta oraz z niewłaściwie 
zorganizowanej instalacji zastępczej  

 
 

Z powyŜszej tabeli wynika, Ŝe powszechnym rodzajem stwierdzonych nieprawidłowości było 
nieprzestrzeganie przez pracodawców wymogów formalno-prawnych w zakresie zagroŜeń 
szkodliwymi czynnikami biologicznymi. O nieświadomości istnienia ww. zagroŜeń świadczy  
m.in. fakt, Ŝe w 25 spośród 31 skontrolowanych zakładów nie uwzględniono naraŜenia 
zatrudnionych osób na działanie szkodliwych czynników biologicznych w skierowaniach 
pracowników na profilaktyczne badania lekarskie – wstępne i okresowe. Ponadto, 
zaledwie 6 pracodawców ujęło te zagadnienia w programach szkoleń bhp (szkolenie wstępne 
ogólne i stanowiskowe, szkolenie okresowe). Ocena ryzyka zawodowego uwzględniająca 
naraŜenie pracowników na szkodliwe czynniki biologiczne w środowisku pracy została 
wykonana tylko w 9 skontrolowanych zakładach. Pracodawcy nie zapewniali równieŜ 
środków do odkaŜania skóry lub błon śluzowych – brakowało ich w 27 skontrolowanych 
podmiotach.  

Istotną kwestię stanowiły takŜe uchybienia w sporządzonych tabelach norm przydziału 
odzieŜy roboczej i wymaganych środków ochrony indywidualnej – pracownicy nie zostali 
wyposaŜeni w komplet wymaganych środków ochrony. ZauwaŜono m.in. braki rękawic 
ochronnych, maseczek ochronnych, fartuchów roboczych. 

 

AŜ w 11 z 31 skontrolowanych zakładów stwierdzono uchybienia w stanie technicznym 
pomieszczeń, w związku ze sporadycznie przeprowadzanymi remontami (średnio raz na 10 
lat). Przyczyną takiego stanu rzeczy było niewystarczające dofinansowanie i, co za tym idzie, 
brak środków na inwestycje remontowe.  

Nieprawidłowości dotyczące magazynowania zbiorów dotyczyły 11 skontrolowanych 
zakładów, głównie w wyniku zbyt małej wielkości posiadanych pomieszczeń do gromadzenia 
zbiorów. 

Warto podkreślić takŜe znikome zainteresowanie pracodawców wykonaniem badań na 
obecność szkodliwych czynników biologicznych w środowisku pracy – zaledwie 5 z nich 
wykonało ekspertyzy mykologiczne. Wynikało to z wysokich kosztów ww. badań.  
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Fot. 1 Niewłaściwy sposób  składowania akt   Fot.2 Niewłaściwa podłoga w archiwum 
krakowskiego urzędu  

   

 

 

W opinii pracodawców oraz osób nadzorujących prace w naraŜeniu na szkodliwe czynniki 
biologiczne, główną przyczyną stwierdzanych niezgodności i uchybień była nieznajomość 
aktualnych przepisów prawa dotyczących ww. problematyki. SkarŜyli się oni na utrudniony 
dostęp do informacji dotyczących tego rodzaju zagroŜeń. Zdaniem pracodawców, ani ich 
obowiązki, ani teŜ konkretne wymagania dla omawianego profilu działalności nie są 
wystarczająco jasno sprecyzowane, tj. nie do końca wiadomo, kiedy uznać naleŜy, Ŝe dany 
wymóg jest „konieczny” bądź „technicznie uzasadniony”.  

Ponadto, obowiązek wywiązywania się z zadań dotyczących prowadzenia działalności 
zgodnie z obowiązującym profilem (tj. gromadzenia, opracowywania, przechowywania i 
ochrony materiałów bibliotecznych, obsługi uŜytkowników, udostępniania zbiorów itd.), jak 
równieŜ zdobywania środków finansowych oraz poszukiwania nowych zleceń (w przypadku 
kilku skontrolowanych zakładów) powoduje, Ŝe realizacja wymogów formalnych, w tym 
opracowywania procedur, instrukcji itp. schodzi na plan dalszy. 

 

Nieprawidłowości stwierdzone podczas przeprowadzonych kontroli były generalnie 
odzwierciedleniem nieznajomości przepisów prawa dotyczących postępowania w przypadku 
naraŜenia na szkodliwe czynniki biologiczne w środowisku pracy.  
 
Niska świadomość pracodawców oraz pracowników powodowała, Ŝe nie zdawali sobie oni 
sprawy z konsekwencji zdrowotnych pracy w naraŜeniu na te czynniki i, co za tym idzie, 
celowości oraz zasadności wszelkiego rodzaju działań profilaktycznych (środków ochrony 
indywidualnej) i prewencyjnych (dezynfekcji pomieszczeń, posiadania i uŜywania środków 
odkaŜających skórę i błony śluzowe) w zakładzie.  
 
Niemniej jednak, za zasadny uznać naleŜałoby argument, Ŝe dostęp do obowiązujących 
przepisów prawa dotyczących szkodliwych czynników biologicznych w zakładach o takim 
profilu działalności jest utrudniony, a same przepisy – zbyt ogólne (np. zapis dotyczący 
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obowiązku przeprowadzania badań na obecność szkodliwego czynnika biologicznego tylko w 
miejscach gdzie jest to „konieczne i technicznie wykonalne”). 
 

Jedną z istotnych przyczyn naruszeń prawa w omawianym zakresie stanowił brak 
uwzględniania w dokumentacji oceny ryzyka zawodowego klasyfikacji i wykazu szkodliwych 
czynników biologicznych oraz rodzaju, stopnia i czasu trwania naraŜenia na te czynniki, co w 
następstwie utrudniało wybór właściwego środka zapobiegawczego.  

 

Warto podkreślić takŜe znikome zainteresowanie pracodawców wykonaniem badań na 
obecność szkodliwych czynników biologicznych w środowisku pracy – zaledwie 5 z nich 
wykonało ekspertyzy mykologiczne. Wynikało to z wysokich kosztów ww. badań.  

PowaŜny problem stanowiły uchybienia w stanie technicznym pomieszczeń; dotyczyło to aŜ 
11 z 31 skontrolowanych zakładów. Jedną z głównych przyczyn takiego stanu rzeczy było 
niewystarczające dofinansowanie i, w konsekwencji, brak środków na inwestycje remontowe, 
przeprowadzane w skontrolowanych zakładach średnio raz na 10 lat.  

 

 

 
Fot.3. 
Zastawione przejścia komunikacyjne w pomieszczeniach 
magazynowych  

 Fot. 4. 
Niewłaściwy sposób  składowania ksiąŜek na regałach  

   

 

W wyniku kontroli wydano 545 decyzji nakazowych, w tym 350 decyzji pisemnych i 195 
decyzji ustnych. Spośród powyŜszych środków prawnych 334 stanowiły decyzje terminowe, 
w tym: 

• 16 decyzjom pisemnym oraz 194 decyzjom ustnym nadano rygor natychmiastowej 
wykonalności (na podstawie art. 108 K.p.a.), 

• 1 decyzja ustna dotyczyła natychmiastowego skierowania pracownika na badania 
lekarskie (na podstawie art.11 pkt 2. Ustawy o PIP). 
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Ponadto skierowano do pracodawców łącznie 176 wniosków oraz w wyniku stwierdzonych 
naruszeń obowiązujących przepisów prawa pracy nałoŜono na 1 pracodawcę mandat 
kredytowy na kwotę 1000 zł.  

Przeprowadzone kontrole wykazały, Ŝe większość pracodawców nie uwzględniała zagroŜeń 
szkodliwymi czynnikami biologicznymi ani w dokumentacji oceny ryzyka zawodowego, ani 
w opracowanych programach szkoleń bhp dla pracowników czy instrukcjach pierwszej 
pomocy. Skutkowało to brakiem podejmowania właściwych działań prewencyjnych, w tym 
niewłaściwym doborem środków ochronnych. Trzeba zaznaczyć znikome zainteresowanie 
pracodawców wykonaniem badań na obecność szkodliwych czynników biologicznych  
w środowisku pracy, wynikające z wysokiej ceny ekspertyzy mykologicznej, jak równieŜ  
z niskiej świadomości pracodawców co do konsekwencji zdrowotnych związanych z pracą  
w naraŜeniu na te czynniki.  

W trakcie prowadzonych czynności kontrolnych, 16 wydanym decyzjom pisemnym oraz 194 
decyzjom ustnym nadano rygor natychmiastowej wykonalności.  

.Z ustaleń dokonanych w trakcie kontroli wynika, iŜ w celu poprawy warunków pracy w 
analizowanym obszarze naleŜałoby kontynuować, a nawet poszerzyć zakres działań 
zmierzających do podniesienia niskiej świadomości pracodawców co do ich obowiązków 
związanych z zapewnianiem osobom przez nich zatrudnionym właściwych warunków pracy 
w naraŜeniu na szkodliwe czynniki biologiczne, a szczególnie dbałości stan techniczny 
obiektu, właściwy stan higieniczny w pomieszczeniach (procedury, instrukcje, środki) oraz 
ochronę zdrowia pracowników (m.in. poprzez uwzględnianie naraŜenia na szkodliwe czynniki 
biologiczne w środowisku pracy w profilaktycznych badaniach lekarskich, szkoleniach z 
zakresu zagroŜeń powodowanych przez ww. czynniki, wyposaŜeniu osób zatrudnionych w 
odpowiednią ilość i jakość środków ochrony indywidualnej oraz środków do dezynfekcji 
skóry i błon śluzowych, zapewnienie moŜliwości spoŜywania posiłków i napojów w miejscu 
oddzielonym od źródeł zagroŜenia itd; 

Główną przyczyną stwierdzonych nieprawidłowości był prawdopodobnie brak właściwego 
przeszkolenia pracodawców, jak równieŜ pracowników słuŜb bhp w zakresie zagroŜeń 
związanych z występowaniem szkodliwych czynników biologicznych w środowisku pracy 
oraz niedostateczne środki finansowe na okresowe remonty uŜytkowanych pomieszczeń czy 
teŜ wykonywanie ekspertyz mykologicznych. Stwierdzenie występowania szkodliwych 
czynników biologicznych w środowisku pracy oraz rzetelna wiedza na temat takiego rodzaju 
zagroŜeń stanowiłyby zapewne bodziec do podjęcia na szerszą skalę działań 
minimalizujących ryzyko z nimi związane. Być moŜe rozwiązałoby to problem 
niedoceniania/pomijania tych zagadnień w ocenie ryzyka, skierowaniach dla pracowników na 
badania lekarskie profilaktyczne czy w programach szkoleń dla osób zatrudnionych. 
Wskazane wydaje się równieŜ wystąpienie do jednostek samorządowych wydających 
zezwolenia na prowadzenie tego typu działalności o uwzględnienie w ich budŜecie środków 
finansowych na takie badania oraz przeprowadzanie kontroli dotyczącej stanu technicznego 
omawianych zakładów, tak by istniała moŜliwość zwiększenia dotacji na przeprowadzenie 
prac remontowych kiedy to konieczne, a nie – jak dotąd – w cyklu dekadowym (średnio). 
Weryfikacja działalności w tym zakresie pozwoliłaby na uniknięcie takich naruszeń prawa, 
jak np. brak wody w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych zakładu. 

Konieczne są przede wszystkim działania prewencyjne zmierzające do uświadomienia 
pracodawcom i pracownikom zagroŜeń związanych z występowaniem szkodliwych 
czynników biologicznych w środowisku pracy. 
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11. Przestrzeganie prawa pracy i przepisów bhp w laboratoriach 
chemicznych na wyŜszych uczelniach i placówkach naukowych 

 

Celem przeprowadzonych kontroli było eliminowanie bądź ograniczanie nieprawidłowości, 
stwarzających zagroŜenie zdrowia lub Ŝycia osób zajmujących się magazynowaniem i 
stosowaniem chemikaliów oraz innych uŜytkowników czynników chemicznych (studentów). 
Ponadto inspektorzy pracy zwracali uwagę, czy pracodawcy podjęli odpowiednie środki 
bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi przepisami o niebezpiecznych substancjach i 
preparatach chemicznych, stosownie do dających się przewidzieć zagroŜeń, by zapobiec 
sytuacjom zagraŜającym zdrowiu i Ŝyciu pracowników, bądź czy w sytuacjach awaryjnych są 
w stanie podjąć środki dla zminimalizowania skutków tych zdarzeń. 
Kontrole zostały przeprowadzone w 4 największych uczelniach Miasta Krakowa oraz 
4 Instytutach Polskiej Akademii Nauk, a takŜe w 2 podmiotach gospodarczych działających 
na podstawie prawa handlowego i posiadających laboratoria badawcze niezbędne do 
prowadzenia działalności. Łącznie kontrolą objęto 107 laboratoriów. 

Najczęściej występującymi u kontrolowanych pracodawców nieprawidłowościami były: 

• nieprzestrzeganie terminów szkolenia okresowego dla pracowników  
i pracodawców. Problem ten wystąpił u 3 pracodawców, 

• nieterminowo przeprowadzane badania i pomiary czynników niebezpiecznych lub 
szkodliwych czynników występujących w procesie pracy. Ten problem wystąpił u 
3 kontrolowanych pracodawców - Uczelni. 

PowyŜsze fakty wynikają, z okresowości zajęć lub sporadyczności badań naukowych  
w poszczególnych laboratoriach, które trudno jest ująć podczas przeprowadzania pomiarów. 

Pracodawcy wskazują jako przyczynę występowania tych nieprawidłowości konieczność 
zajmowania się zagadnieniami technicznymi związanymi z modernizacją urządzeń i 
modernizacją obiektów oraz zaspokajaniem środków finansowych na te cele, jak równieŜ 
poszukiwanie nowych zleceń. Na dalszym planie pozostawiano zrealizowanie formalnych 
wymogów przepisów prawa, zobowiązujących pracodawcę do przeprowadzania szkoleń, 
opracowywania procedur, instrukcji, wykazów itp., czyli tworzenia dokumentów. 
Pracodawcy podnosili równieŜ problem dokonywania oceny naraŜenia na substancje 
chemiczne występujące w środowisku pracy. Jest to związane z faktem iŜ przy dokonywaniu 
takiej oceny pracodawcy muszą posługiwać się wynikami pomiarów tych substancji na 
stanowiskach pracy. 

Spośród 206 decyzji wydanych przez inspektorów pracy, 73 zostały wydane na piśmie, 
natomiast 133 zostały wydane w formie ustnej. Decyzje pisemne posiadały kilku 
miesięczne terminy realizacji i do grudnia 2008 r. zostały zrealizowane 23 decyzje (31.5 %), a 
w pozostałych przypadkach termin realizacji decyzji jeszcze nie upłynął. Ponadto do 
pracodawców skierowano 32 wnioski w wystąpieniach, które zostały zrealizowane. Z ogółu 
wydanych na piśmie decyzji największy odsetek dotyczył szkolenia okresowego w 
dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeprowadzania badań i pomiarów 
niebezpiecznych czynników występujących w procesie pracy. Kolejna grupa 
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zastosowanych przez inspektorów pracy środków prawnych dotyczyła oceny ryzyka 
zawodowego, a w zasadzie ujmowania w ocenie zagroŜeń związanych ze stosowanymi 
czynnikami chemicznymi oraz informowania o tym pracowników. Występowanie tych 
czynników było dotychczas pomijane w formalnych zapisach programów szkoleń i oceny 
ryzyka zawodowego lub traktowane marginalnie. Jednak ich występowanie stwarza róŜnego 
rodzaju zagroŜenia dla zdrowia pracowników, jak równieŜ dla środowiska. 

Z powyŜszego wynika, Ŝe efektem przeprowadzonych kontroli będzie większa 
świadomość pracowników o zagroŜeniu występującym na zajmowanych przez nich 
stanowiskach pracy. Ponadto uświadomienie pracodawcom faktu występowania zagroŜeń 
i ryzyka zawodowego w prowadzonych przez nich zakładach pracy jest podstawą do podjęcia 
działań w celu ich ograniczenia, a więc z punktu widzenia efektów dąŜenia do poprawy 
warunków pracy. Podniesienie świadomości pracowników o istniejącym zagroŜeniu i ryzyku 
zawodowym pociąga za sobą chęć uniknięcia i ograniczenia naraŜenia, a więc dbania 
o skuteczne działanie środków technicznych słuŜących do ochrony zbiorowej i stosowanie 
środków ochrony indywidualnej. 

 

12. Przestrzeganie przepisów dotyczących zatrudniania osób 
niepełnosprawnych 

W okresie sprawozdawczym na terenie działania Okręgowego Inspektoratu Pracy  
w Krakowie prowadziło działalność 162 zakładów posiadających status zakładu pracy 
chronionej. Inspektorzy  OIP Kraków w  2008 r. przeprowadzili kontrole na terenie 55 
zakładów 55 pracy chronionej. Kontrolowane firmy zatrudniały ogółem 147 osób 
niepełnosprawnych (w tym kobiet  40).  

W 2008 r. zgłoszono  2 wnioski do Okręgowego Inspektoratu Pracy o wydanie decyzji o 
spełnieniu przez zakład warunków uprawniających do nadania mu statusu zakładu pracy 
chronionej. 2.   Jedna z decyzji została rozpatrzona negatywnie, poniewaŜ w  czasie  kontroli  
ustalono  uwag między innymi następujące uwagi:   podłogi pomieszczeń   stałej  pracy,  
korytarze  i  klatka  schodowa  wyłoŜone zostały  płytkami   z  połyskiem   powodującymi   
niebezpieczeństwo  poślizgu  poruszających  się  pracowników,  w  pomieszczeniu  
administracyjnym  (pomieszczenie stałej pracy), gdzie zatrudniono referenta ds. kadrowych,  
pracowników  działu  logistyki,  pracownika sekretariatu, oraz prawnika   nie   zapewniono    
dostatecznej  wysokości  pomieszczenia  -    wynosiła  ona   od  2,22m  do  2,5m.,   wysokość  
łazienki  wynosiła  2,2 m.,  brak  było  pomieszczenia  izolującego,  łazienka  posiadała     
zaniŜoną  powierzchnię  i  kubaturę. 

Strukturę rozpatrywania wniosków skierowanych do okręgowego inspektoratu pracy  
o wydanie opinii dotyczącej przystosowywanych stanowisk pracy dla osób 
niepełnosprawnych w zakładach nieposiadających statusu zakładu pracy chronionej i 
nieubiegających się o nadanie statusu  w 2008 r. ilustruje poniŜsza tabela.  
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Tabela nr1 

 

 Liczba wniosków skierowanych do okręgowego inspektoratu pracy o wydanie opinii 
dotyczącej tworzonych stanowisk pracy chronionej w zakładach posiadających status 
zakładu pracy chronionej -  3. 

 

Powiadomienia do wojewody 

W okresie sprawozdawczym nie kierowano powiadomień do Wojewody Małopolskiego 
o niespełnieniu warunków, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,  oraz  nie  kierowano  
pism informujących wojewodę o nieprawidłowościach innych niŜ niespełnienie warunków, o 
których mowa w art.28 ust.1 pkt.2 ustawy o rehabilitacji. 

Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli obrazuje poniŜsza tabela, w zestawieniu z 
poprzednimi latami.  

Tabela nr2 

Liczba kontrolowanych zakładów, 
w których stwierdzono 
nieprawidłowości 
A - zakłady pracy chronionej 
B - zakłady ubiegające się o status i 

tworzące miejsca pracy dla 
osób niepełnosprawnych 

Zagadnienia objęte kontrolą 

 2008 2007 2006 

Uwagi 

Eksploatacja instalacji 
i urządzeń elektrycznych 

 A 
B 

2 
15 

2 
3 

6 
0 

brak lub niewłaściwe zabezpieczenie 
instalacji i urządzeń  energetycznych 

Maszyny i urządzenia A 
B 

4 
1 

2 
0 

7 
0 

brak właściwych zabezpieczeń 
elementów niebezpiecznych, brak 
oprzyrządowania dostosowanego do 
rodzaju niepełnosprawności osoby, 
brak wymaganych decyzji jednostek 
dozoru technicznego 

liczba wniosków liczba skontrolowanych 
stanowisk pracy 

liczba wydanych opinii 

 art. 26 ust.6 
ustawy o 
rehabilitacji 

22 32  stanowiska   dla  41  osób 
niepełnosprawnych 

  25  opinii 

 

w tym 
negatywnych:  1   

na podst. art. 
26e ust.5 
ustawy o 
rehabilitacji 

70 94  stanowisk  dla  99  osób 
niepełnosprawnych 

75  opinii - 

na podst. art. 
4 ust.5 ustawy 
o rehabilitacji:   

178 357  stanowisk  dla  360  osób 
niepełnosprawnych 

225   opinii 

 

w tym 
negatywnych    
3     
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dopuszczających do eksploatacji.  
Budynki i pomieszczenia 
pracy 

A 
B 

5 
10 

6 
10 

15 
0 

niewłaściwy stan podłóg, pochylni, 
przejść komunikacyjnych, drzwi, 
niewłaściwa powierzchnia i kubatura 

Bariery architektoniczne A 
B 

0 
1 

0 
0 

1 
0 

występowanie progów i róŜnicy 
poziomów w ciągach 
komunikacyjnych, pomieszczeniach 
higieniczno-sanitarnych 
 i pomieszczeniach pracy 

Pomieszczenia 
higieniczno-sanitarne 

A 
B 

5 
7 

1 
4 

11 
1 

niewłaściwie urządzone 
pomieszczenia higieniczno-sanitarne 
lub niewystarczająca ich liczba 

Oświetlenie pomieszczeń 
pracy światłem dziennym 
bądź elektrycznym 

A 
B 

1 
1 

2 
0 

3 
0 

niewłaściwe oświetlenie lub jego 
brak 

Wymiana powietrza w 
pomieszczeniach pracy, 
a takŜe instalacja 
wychwytująca  
i odprowadzająca pary, gazy 
i pyły z miejsca ich powstania 

A 
B 

0 
0 

0 
3 

6 
0 

brak lub niewłaściwa wymiana 
powietrza, brak lub niewłaściwa 
instalacja wychwytująca 

Praca w godzinach 
nadliczbowych 

A 
 

3 0 3 praca powyŜej normy dobowej 

Urlopy A 6 0 32 zaległe urlopy wypoczynkowe 
i urlopy dodatkowe 

Szkolenie w zakresie bhp A 6 2 19 brak szkoleń wstępnych  
i okresowych 

Badania lekarskie 
 

 
A 

 
2 

 
0 

 
1 

 
brak badań wstępnych, okresowych i 
kontrolnych 

 

Skala wskazanych  powyŜej  nieprawidłowości  stwierdzone  w  2008 r. w  kontrolowanych 
zakładach   jest porównywalna do  lat  2007  i  2006.   Zakłady  ubiegające  się  o  status  lub  
przystosowujące   miejsca  pracy  dla  osób  niepełnosprawnych,    podobnie   jak   
kontrolowane  okresowo  zakłady  pracy  chronionej  i  zakłady   aktywności  zawodowej,   
nie   były   wolne  od   naruszeń    przepisów   prawa  pracy   w   podobnej  proporcji,  co 
oznacza,  Ŝe  nowotworzone   stanowiska  pracy  i   zakłady  pracy  chronionej  wykazywane  
przez  pracodawców   do  odbioru   przez  inspektora  pracy   charakteryzują  się     wysokim  
poziomem  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy.  Analiza  ww. danych  wykazała  wzrost  liczby  
zakładów w  grupie  zakładów ubiegających się o status i tworzące miejsca pracy dla osób 
niepełnosprawnych, w których stwierdzono niewłaściwe zabezpieczenie instalacji  
energetycznych. W  czasie  kontroli  inspektorzy często  mieli uwagi  dotyczące  stanowisk,  
które  wyposaŜono  w  nowozakupiony  sprzęt  komputerowy  z niewłaściwie  
zabezpieczonymi  kablami  zasilającymi. 

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. Zakłady te w wyniku wielokrotnych 
kontroli systematycznie poprawiają warunki pracy. Podkreślić przy tym naleŜy, Ŝe większość 
z nich wyeliminowała podstawowe nieprawidłowości w momencie uzyskiwania statusu 
zakładu pracy chronionej. 
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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.   
W zakresie prawnej ochrony pracy stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły głównie 
nieterminowej wypłaty wynagrodzeń za pracę, zatrudniania pracowników w godzinach 
nadliczbowych, nieterminowego udzielania urlopów wypoczynkowych oraz zaniŜania 
wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego lub 
znacznego stopnia niepełnosprawności. 
 
W wyniku przeprowadzonych kontroli moŜna zaobserwować, Ŝe powszechnym staje się  
zatrudnianie   pracowników  niepełnosprawnych  w   zakładach  niebędących  zakładami  
pracy   chronionej  lub  zakładami aktywności   zawodowej. W   roku  2008  przeprowadzono  
253  kontrole  związane  z  odbiorami   stanowisk  pracy  dla  osób  niepełnosprawnych.   W   
roku 2007   liczba  kontroli  pracodawców związanych z  opiniowaniem   nowoutworzonych   
stanowisk  pracy   dla  osób  niepełnosprawnych  wynosiła  136,  a   w  roku  2006 -  51.   

WaŜnym  społecznie  problemem  jest   dostępność i  moŜliwość  pracy  w  zakładach  pracy  
chronionej wszystkich grup niepełnosprawnych bez  względu  na  rodzaj  schorzenia.  
Zakłady  te  powinny  dostosowywać  swoje  obiekty  równieŜ  do  osób  niepełnosprawnych  
z   dysfunkcją  ruchu.      
 
 
Działania  Prewencyjne 
 
W  roku 2008   podejmowano   działania  prewencyjne  w zakresie    poradnictwa 
technicznego i prawnego  w  Okręgowym  Inspektoracie  Pracy  w  Krakowie  odnośnie   
wymogów  bhp dotyczących  przystosowania    stanowisk pracy   dla   osób  
niepełnosprawnych.  
Inspektorzy  pracy  brali  udział w spotkaniu  z  pracownikami   niepełnosprawnymi   w  celu  
omówienia  Ustawy  o   Rehabilitacji Zawodowej i  Społecznej Osób  Niepełnosprawnych  
zorganizowanym  w  dniu  15.02.2008 r.  w  siedzibie  Zarządu  Regionu  Małopolska NSZZ 
Solidarność  w  Krakowie,  przez  Regionalną Sekcję  Osób  Niepełnosprawnych  NSZZ 
Solidarność Region Małopolska. 
W   dniu  28.04.2008 r.  inspektor  pracy  wziął  udział w  konferencji  „Wiosna  na  Rynku  
Pracy” skierowanej  do  pracodawców ,  z  referatem  na  temat  wymogów  dla  pracodawców  
przy   zatrudnianiu  osób niepełnosprawnych  zorganizowanej  przez Starostę  Krakowskiego  
i  Urząd  Pracy  Powiatu  Krakowskiego w  Krakowie.   
W  dniach  3.06.2008  i  9.10.2008 r.  inspektor  pracy  udzielał  porad   w  zakresie  prawa  
pracy  i  bhp   przy  zatrudnianiu  osób  niepełnosprawnych  na  Targach Pracy Osób 
Niepełnosprawnych  zorganizowanych  przez  Polską  Organizację  Pracodawców  Osób  
Niepełnosprawnych  Oddział Małopolski  w Krakowie, które  odbyły  się  w  Nowohuckim  
Centrum  Kultury   w  Krakowie. 
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13. Bezpieczeństwo pracowników naraŜonych na hałas i drgania 
mechaniczne 

 

Kontrole związane z tym zagadnieniem przeprowadzono  ogółem u  31 pracodawców. Podjęte 
przez OIP działania  wykazały, Ŝe naraŜenie pracowników na hałas wystąpiło w 29 
skontrolowanych zakładach  na terenie Małopolski.  

Najczęściej występującymi źródłami hałasu były eksploatowane maszyny i urządzenia, 
umiejscowione w halach produkcyjnych np. noŜyce, gilotyny, młoty i kuźniarki do kucia 
metali, przecinarki tarczowe, szlifierko-polerki, wiertarki, tokarki, frezarki, spręŜarki tłokowe. 
Wystąpiły przypadki, Ŝe istniejące źródło hałasu wynikało ze złej organizacji prac, np. 
umieszczenie (niepotrzebnie) przy stanowisku pracy wentylatorów jako najgłośniejszego 
źródła pracy danego urządzenia, które moŜna  było obudować lub umieścić poza ścianą 
danego pomieszczenia pracy. Stwierdzono równieŜ przypadki, Ŝe źródłem hałasu na 
stanowisku pracy był wentylator wyciągowy wentylacji ogólnej zamontowany 
nieprofesjonalnie (bez podkładek amortyzujących drgania) bezpośrednio na betonowym 
stropie pomieszczenia produkcyjnego. 

Źródłami hałasu były równieŜ urządzenia do skuwania-rozdrabniania betonu, napędzane 
silnikami spalinowymi i eksploatowane na otwartej przestrzeni. Stwierdzono takŜe przypadki 
niewłaściwego zorganizowania pomieszczeń dla osób nadzorujących eksploatację maszyn, do 
których docierał hałas przekraczający dopuszczalne wartości równowaŜnego poziomu 
dźwięku.  

 

Na podstawie analizy sprawozdań z pomiarów hałasu w kilku zakładach pracy inspektorzy 
pracy ustalili, Ŝe sprawozdania z pomiarów nie przedstawiały rzeczywistego zagroŜenia 
hałasem z powodu: nieujawniania podczas pomiarów istniejącego faktycznego zagroŜenia tj. 
nieujawniania wszystkich źródeł hałasu na danym stanowisku pracy lub zaniŜania czasu 
naraŜenia. W większości przypadków wykonujący pomiary wpisują do sprawozdań 
informację, Ŝe czas naraŜenia pracowników podany jest przez pracodawcę. Brak jest 
oficjalnego dokumentu przedstawiającego rzeczywisty czas pracy (chronometraŜu czasu 
pracy na danym stanowisku). Brak jest równieŜ obowiązku rejestrowania czasu pracy 
maszyn, który moŜna by wykorzystać do ustalenia chronometraŜu czasu pracy pracownika 
obsługującego dane urządzenie lub do sprawdzenia czasu naraŜenia podanego  
w sprawozdaniu z pomiarów hałasu.  

Sporządzanie sprawozdań z pomiarów hałasu, potwierdzających mniejszy  
od rzeczywistego poziom zagroŜenia, powoduje negatywne skutki takie jak:  

• umoŜliwienie pracodawcy zaniechania działań zapobiegających powstawaniu chorób 
zawodowych, 

• nietworzenie dokumentacji stanowiącej podstawę przyznania choroby zawodowej 

• nieujawnianie pracowników zatrudnionych w warunkach zagroŜenia i zafałszowanie 
corocznych informacji podawanych do ZUS o liczbie pracowników zatrudnionych 
w warunkach zagroŜenia. 
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Przyczyny przekroczeń obowiązujących norm dotyczących hałasu i drgań są róŜne i 
dotyczyły sfery techniczno - organizacyjnej. Kontrole wykazały, Ŝe przyczynami tymi było:  

• zamontowanie na stanowisku operatora spieniarki najgłośniejszych podzespołów 
urządzenia spieniającego  

•  nieobudowywania materiałami dźwiękochłonnymi głośno pracujących podzespołów 
eksploatowanych maszyn i urządzeń  

•  nieprzeprowadzenie w terminie przeglądów i remontów eksploatowanej maszyny lub 
urządzenia (np. ładowarki, wentylatorów wyciągowych, instalacji spręŜonego 
powietrza) 

• budowanie duŜych hal produkcyjnych, w których umieszcza się razem wszystkie 
maszyny tj. wytwarzające ponadnormatywny hałas i pracujące cicho (zamiast 
umieścić maszyny głośno pracujące w wydzielonej części lub oddzielnej hali)  

• niestosowanie odpowiednich tłumików hałasu, powodowanego wylotem spręŜonego 
powietrza z urządzeń zasilanych tym medium 

•  niewyciszanie materiałami dźwiękochłonnymi pomieszczeń dla osób nadzorujących 
pracę maszyn (np. kantorek maszynistów spręŜarek tłokowych).  

Przeprowadzone w 2008 r. kontrole potwierdziły stosowanie rozwiązań techniczno-
organizacyjnych obniŜających hałas oraz drgania, do których naleŜą: 

• stosowanie urządzeń nie wymagających ich stałej obsługi 

• wprowadzenie skróconego czasu pracy pracowników naraŜonych na drgania ogólne, 
po stwierdzeniu przekroczenia wartości dopuszczalnej tych drgań 

• zakup wózków widłowych do transportu towarów o niskich parametrach drgań oraz 
stosowanie do wózków widłowych kół pompowanych w miejsce jezdnych kół pełnych 

• zastosowanie kabin i obudów dźwiękochłonnych  

W drukarni spotkano ciekawe rozwiązania techniczne obniŜające poziom hałasu, polegające 
na:  

• opracowaniu przez firmy specjalistyczne, wybudowaniu i zamontowaniu kabin 
dźwiękochłonnych dla pracowników obsługujących maszyny drukujące offsetowe  
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Fot. 1 i 2 

 

• zastosowaniu obudowy dźwiękoizolacyjnej maszyny drukującej wytwarzającej hałas 
poziomie ok. 104,8 dB(A) (Fot.1.i 2) 

  

Fot. 3. 

• zorganizowanie na obszarze produkcyjnym drukarni wytłumionego akustycznie 
„pomieszczenia socjalnego” dla pracowników naraŜonych na ponadnormatywny hałas 
(obszar hal produkcyjnych wynosi ok. 1,7 ha) 



 
SPRAWOZDANIE  OKRĘGOWEGO INSPEKTORA PRACY W KRAKOWIE Z DZIAŁALNOŚCI OIP W 2008 R.  

 145 

Generalizując zagadnienie, ok. 90% pracodawców ponosi koszty ochrony zdrowia 
pracowników zatrudnianych w naraŜeniu na hałas lub wibrację wówczas, gdy są zmuszeni 
decyzjami inspektora pracy.  

Podobna proporcja wystąpiła wśród pracowników - ok. 90% nie posiadało podstawowych 
wiadomości o parametrach dotyczących hałasu i drgań (ich dopuszczalnej wielkości dla 8-miu 
godzin pracy, dopuszczalnego czasu pracy przy występującym na ich stanowisku poziomie 
czynnika).  

Stwierdzone nieprawidłowości uregulowano: 

• wydaniem 168 decyzji, w tym 152 decyzji pisemnych (1 z rygorem natychmiastowej 
wykonalności)  

• 16 decyzji ustnych w tym: 1 wstrzymanie prac, 1 skierowanie do innych prac, 
 z rygorem natychmiastowego wykonania,  

• skierowaniem 25 wniosków w wystąpieniach 

• ukaraniem 6 pracodawców mandatami na łączną kwotę 8600 zł 

• skierowaniem 1  wniosku do sądu.   

    

Na podstawie wyników przeprowadzonych kontroli moŜna stwierdzić, Ŝe wiele wykazanych 
nieprawidłowości powtórzyło się w porównaniu z wynikami kontroli z 2007 r. i w celu 
poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników naraŜonych na hałas i drgania 
mechaniczne, wskazane byłoby: 

• kontynuowanie kontroli warunków pracy w naraŜeniu na hałas i wibrację, ze 
szczególnym uwzględnieniem branŜ (np. robót budowlanych na remontowanych 
i budowanych drogach; produkcji styropianu), w których wiele maszyn posiada głośno 
pracujące podzespoły moŜliwe do wyciszenia metodami technicznymi lub 
organizacyjnymi, 

• wytypowanie, w porozumieniu z PIS, zakładów pracy, w których występują 
przekroczenia dopuszczalnych norm higienicznych lub choroby zawodowe i objęcie 
ich specjalnym nadzorem inspektorów pracy, 
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1. Programy prewencyjne  

Młodzi pracownicy 2008  

W ramach kampanii „Młodzi pracownicy 2008”, zorganizowano sześć szkoleń i spotkań 
z uczniami oraz ze studentami, oraz trzy z nauczycielami, w których wzięło udział blisko 400 
uczestników. Tylko w marcu 2008 r. w Zespole Szkół Technicznych nr 1 w Krakowie 
podczas Małopolskich Targów Pracy i Edukacji przeprowadzono dla młodzieŜy z sześciu 
szkół, warsztaty inspirowane europejską kampanią „Młodzi pracownicy – bezpieczny start”, 
przedstawiając szanse i zagroŜenia związane z podjęciem pierwszej pracy. RównieŜ podczas 
tych Targów zorganizowano warsztaty dla dwóch grup nauczycieli, promując program 
nauczania przedmiotu „Kultura Bezpieczeństwa”.  

W ramach inauguracji roku szkolnego OHP w Niepołomicach przeprowadzono szkolenie dla 
130 uczestników, którym wręczono dedykowane poradniki, z podpisami Komendanta Hufca 
i Okręgowego Inspektora Pracy, dla podejmujących pierwszą pracę.  

„Prawo pracy dla podejmujących pierwszą pracę”, to wydawnictwo PIP, które cieszyło się 
największym powodzeniem, wśród zwiedzających Targi Edukacji i Pracy „Twoja kariera 
w Twoich rękach” , które 28 maja 2008 r. odbyły się w  Nowohuckim Centrum Kultury 
w Krakowie. Zagadnienia związane z pierwszym zatrudnieniem interesowały nie tylko 
młodych ludzi, ale takŜe ich potencjalnych pracodawców, którzy odwiedzali Punkt 
Informacyjny Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie, działający w czasie Targów. 
Pracownicy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie uczestniczyli takŜe 
w Ogólnopolskich Targach Edukacji i Pracy „Twoja kariera w twoich rękach” w Tarnowie  

Przeprowadzono takŜe prezentację dla 60 studentów WyŜszej Szkoły Przedsiębiorczości 
i Marketingu w Chrzanowie, która powzięła wiedzę o realizowanej kampanii ze stron 
internetowych oraz bezpośrednio z kontaktu z OIP Kraków. 

Tematykę pierwszej pracy zaprezentowano równieŜ  w Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości 
w Wieliczce,  podczas spotkania z ponad dwudziestu pracodawcami.  Omówiono między 
innymi prawa i obowiązki młodocianych, przekazując dla uczniów klas trzecich broszurę 
„Prawo pracy dla podejmujących pierwszą pracę.” 

Podkreślić równieŜ trzeba, Ŝe Akademia Górniczo Hutnicza, opierając się na kontaktach z 
lat minionych, gdzie szkolenie przeprowadzono nie tylko dla studentów, ale takŜe dla kadry 
dydaktycznej, wprowadziła dla studentów na trzech nowych kierunkach obowiązkowe 
zajęcia z tematyki bezpieczeństwa pracy, a takŜe elementów prawa pracy, kończące się 
egzaminami, w wymiarze 15 lub 30 godzin w semestrze. 

 

2. Kampania „Ocena ryzyka zawodowego” 

Działania promocyjno-prewencyjne objęły: stronę internetową OIP Kraków, prelekcje dla 
pracodawców, współpracę z partnerami społecznymi, propagowanie zagadnień w prasie 
lokalnej oraz dystrybucję materiałów opracowanych w Głównym Inspektoracie Pracy. 
Na stronie internetowej OIP Kraków utworzono podstronę portalu internetowego, na której 
zamieszczono podstawowe informacje z zakresu oceny ryzyka zawodowego. 
Na terenie działania Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie przeprowadzono 
4  prelekcje w z wykorzystaniem modułu opracowanego w Głównym Inspektoracie Pracy: 
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- dla członków Cechu Rzemiosł SpoŜywczych Małopolskiej Izby Rzemiosła 
i Przedsiębiorczości. 

-  dla członków Chrzanowskiej Izby Gospodarczej zrzeszających pracodawców róŜnych 
branŜ z terenu Powiatu Chrzanowskiego. 

- dla pracodawców i osób kierujących pracownikami branŜy budowlanej  na 
Krakowskich Targach Budownictwa.  

- dla Zarządu Małopolskiego Związku Pracodawców zrzeszającego głównie 
pracodawców branŜy budowlanej. 

Ogółem w prezentacjach dla pracodawców wzięło udział ok. 150 osób, które są 
pracodawcami lub kierują pracownikami.  
Ponadto w oparciu o materiały własne przygotowane na bazie materiałów GIP i CIOP 
przeprowadzono prezentacje uwzględniające zagadnienia oceny ryzyka zawodowego 
w Starostwie Powiatowym w Olkuszu oraz podczas spotkania w Urzędzie Miasta Trzebini. 
Odrębne spotkania dla pracodawców odbyły się w Cechu Rzemiosł w Limanowej oraz 
w Chrzanowskiej Izbie Gospodarczej. 
W ramach współpracy z partnerami społecznymi prelekcje poświęcone ocenie ryzyka 
zawodowego były przeprowadzone dla członków komisji bezpieczeństwa przedsiębiorstw 
PKP oraz społecznych inspektorów pracy Związku Zawodowego „Budowlani”. 
Wszystkie powyŜej wymienione spotkania były połączone z dystrybucją materiałów 
promocyjnych dotyczących oceny ryzyka zawodowego 
Intensywne działania podejmowane przez Sekcję Prewencji i Promocji Okręgowego 
Inspektoratu Pracy w Krakowie były skierowane do pracodawców i organizowane poprzez 
organizacje ich zrzeszające oraz podczas imprez ogólnodostępnych. Działania te spotkały się 
z pozytywnym przyjęciem i duŜą frekwencją. Szczególnym powodzeniem cieszyły się 
materiały wydawnicze dotyczące prostych metod oceny ryzyka zawodowego. Z rozmów z 
pracodawcami prowadzonych w trakcie spotkań wynika, Ŝe borykają się oni z problemem 
zrozumienia idei oceny ryzyka jako narzędzia ograniczającego zagroŜenia na stanowiskach 
pracy, którego prawidłowe i konsekwentne uŜywanie prowadzi do ograniczenia skutków 
ekonomicznych związanych z wypadkami przy pracy, zdarzeniami potencjalnie 
wypadkowymi i chorobami zawodowymi.  
 

3. Program prewencyjno – promocyjny w budownictwie  

Program był realizowany w ciągu całego 2008 r. , z wykorzystaniem róŜnorodnych narzędzi 
promocyjnych.  

Okazją do zaprezentowania zagadnienia bezpieczeństwa pracy w budownictwie były 
Wiosenne Targi Budownictwa w Krakowie w dniach 17 - 20 kwietnia 2008 r. Na spotkaniu 
ujętym w programie imprezy Okręgowy Inspektor Pracy przedstawił w formie prezentacji 
tematykę wypadków przy pracy w budownictwie w Polsce na tle statystyki światowej i 
europejskiej. Niestety, miniony rok stał się, co do liczby wypadków, kolejnym rokiem 
znaczącego wzrostu bezwzględnej liczby zdarzeń wypadkowych, w tym powodujących 
śmierć. Nieco poprawia ten obraz sytuacja, Ŝe liczba wypadków w przeliczeniu na 1000 
zatrudnionych zachowuje ten sam rząd wielkości. Oznacza to, Ŝe wzrost liczby wypadków 
jest niewątpliwie pochodną zwiększonego zatrudnienia przy wykonywaniu robót 
budowlanych. Na tle ogólnej sytuacji w Polsce stan wypadkowości w Małopolsce ocenić 
moŜna jako stabilny. Dowodzi tego, kolejny juŜ raz, drugie miejsce w Polsce, po 
województwie mazowieckim, pod względem wskaźnika częstotliwości wypadków. Niemniej 
jednak, jak poprzednio wypadkom ulegają przede wszystkim ludzie młodzi oraz osoby z 
małym staŜem pracy. Wypadki w tych grupach pracowniczych sięgają 70% ogólnej liczby 
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poszkodowanych. Porównując stan wypadkowości w Polsce na tle Europy, okazuje się, Ŝe 
liczby wypadków ogółem oraz w branŜy budownictwa są w Europie większe niŜ w Polsce. 
Podczas targów odbyła się konferencja prasowa poświęcona „Wypadkom przy pracy w 
budownictwie na obszarze województwa oraz wynikom kontroli przeprowadzonych przez 
inspektorów pracy na terenie budów w Małopolsce w 2007 r.” oraz „Planowanej działalności 
PIP związanej z przygotowaniami do EURO 2012 na terenie Małopolski”, a takŜe 
seminarium w ramach kampanii „Mniej dźwigaj – kręgosłup masz tylko jeden” na temat 
eliminowania obciąŜeń układu mięśniowo szkieletowego przy dźwiganiu i przenoszeniu 
cięŜarów w budownictwie. 

 

EURO 2012 

Drugim tematem spotkania były zagadnienia związane z planowanymi robotami 
budowlanymi przed zbliŜającymi się piłkarskimi mistrzostwami Europy w piłce noŜnej 
w 2012 roku. Kierownik Oddziału OIP w Tarnowie, wyznaczony na koordynatora ds. EURO 
2012 przez Okręgowego Inspektora Pracy w Krakowie podzielił się refleksjami, po wizycie w 
Portugalii, gdzie gościł na zaproszenie tamtejszej inspekcji pracy, gdzie miał okazję zapoznać   
się z doświadczeniami przy budowie dziesięciu stadionów piłkarskich i szerokiej 
infrastruktury komunikacyjnej. Podczas tych prac budowlanych nie doszło do Ŝadnego 
wypadku śmiertelnego. Stan taki wiązać naleŜy z odmiennym niŜ w Polsce podejściem do 
zagadnień bezpieczeństwa, polegającym na objęciu nadzorem inspekcji pracy wszystkich 
etapów inwestycji, począwszy od projektu poprzez fazy przygotowawcze do etapów 
realizacyjnych. Kolejny element wpływający na poprawność wykonania robót i zachowanie 
bezpiecznych warunków prac budowlanych, to wybór wykonawców, którzy są klasyfikowani 
wg dotychczasowych dokonań, posiadanej bazy, wielkości zatrudnienia i kwalifikacji 
pracowników. 

Seminarium na temat „Bezpieczeństwo w budownictwie” w Bochni  

Oddział Państwowej Inspekcji Pracy w Tarnowie oraz Powiatowy Inspektor Nadzoru 
Budowlanego w Bochni zorganizował 22 kwietnia 2008 r. w Starostwie Powiatowym 
w Bochni seminarium nt. „Bezpieczeństwo w budownictwie” dla kierowników budów, 
kierowników robót oraz inspektorów nadzoru inwestorskiego jak równieŜ dla pracodawców 
zakładów branŜy budowlanej. Patronat nad szkoleniem objął Starosta Powiatu Bocheńskiego.  

Celem szkolenia było przypomnienie uczestnikom obowiązujących przepisów i zasad 
bezpieczeństwa podczas wykonywania robót budowlanych. 

Seminarium zorganizowano przed rozpoczęciem okresu nasilenia robót budowlanych 
prowadzonych zarówno na terenie powiatu bocheńskiego jak teŜ w ramach robót 
podwykonawczych, w duŜych inwestycjach, w tym ewentualnej realizacji inwestycji 
związanych z EURO 2012. NaleŜy zaznaczyć, Ŝe firmy budowlane z powiatu bocheńskiego 
współpracują z duŜymi wykonawcami realizującymi obiekty na terenie całego kraju. 

W czasie szkolenia Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wraz z radcą prawnym 
omówił wymagania bezpieczeństwa na placach budów wynikające z aktualnych przepisów 
Prawa budowlanego oraz odpowiedzialność zawodową uczestników procesu budowlanego. 

Szczególne miejsce poświęcono omówieniu prawidłowego opracowania i aktualizowania 
planu BIOZ, jako dokumentu zmieniającego się dynamicznie w czasie realizacji inwestycji. 

Ponadto zapoznano uczestników z wymaganiami związanymi z organizacją robót 
budowlanych, tj. prowadzeniem dokumentacji na budowie, sposobem przeprowadzania oceny 
ryzyka, szkoleń stanowiskowych, procedurami przy pracach szczególnie niebezpiecznych, 
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wymaganiami dotyczącymi instrukcji bezpiecznego wykonywania robót budowlanych.  

Na przykładzie dokumentacji fotograficznej omówione zostały najczęściej występujące 
nieprawidłowości przy pracach na wysokości oraz podczas wykonywania robót ziemnych, ze 
szczególnym uwzględnieniem wymagań dotyczących rusztowań w zakresie prawidłowego 
doboru, montaŜu i eksploatacji, doboru sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości oraz 
zabezpieczeń wykopów. Zakres ten wynikał z analizy najczęściej występujących 
nieprawidłowości podczas wykonywania prac budowlano-montaŜowych oraz skutków 
wypadków przy pracy (cięŜkie i śmiertelne). 

Uczestników zapoznano równieŜ z odpowiedzialnością za stan bezpieczeństwa na budowach, 
wynikającą z przepisów karnych, wykroczeniowych i cywilnych. 

Podczas spotkania uczestnikom rozdane zostały materiały prewencyjne wydawnictwa 
Państwowej Inspekcji Pracy. 

Konferencja prasowa dotycząca budownictwa 

W okręgowym Inspektoracie Pracy w Krakowie w dniu 9 lipca 2008 z udziałem Zastępcy 
OIP ds. nadzoru , a takŜe  w oddziałach w Nowym Sączu i Tarnowie, pod przewodnictwem 
kierowników oddziałów odbyły się konferencje prasowe poświęcone bezpieczeństwu pracy 
na budowach w związku z apelem Głównego Inspektora Pracy. 

Przedstawiono prezentację nt. nieprawidłowości najczęściej spotykanych przez inspektorów 
pracy na placach budów.   

 

Seminaria dla osób kierujących pracownikami w budownictwie  

W jaki sposób prowadzić prace budowlane, tak aby uniknąć wypadków, zrealizować 
inwestycję terminowo, „mieszcząc” się przy tym w budŜecie zaplanowanym przez inwestora? 
Wokół tych zagadnień koncentrowała się dyskusja, uczestników seminariów 
zorganizowanych w sierpniu 2008 r. Okręgowym Inspektoracie Pracy w Krakowie oraz 
w jego Oddziałach w Tarnowie i Nowym Sączu. 

W spotkaniu w Krakowie poświeconym problematyce bezpieczeństwa i higieny pracy na 
budowach, wzięły udział 34 osoby w róŜny sposób związane z budownictwem - kierownicy 
budów, mistrzowie, kierownicy robót, pracodawcy firm budowlanych i specjaliści w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Seminaria, jakie odbyły się w tym samym czasie 
w oddziałach OIP, uczestniczyło w sumie 45 osób, w tym przedstawiciele Izby Rzemiosła 
i Przedsiębiorczości oraz Izby Gospodarczej.   

Seminaria, kierowane były finalnym akcentem ogólnopolskiej kampanii prewencyjnej w 
budownictwie, prowadzonej przez Państwową Inspekcję Pracy w ciągu dwóch ostatnich 
miesięcy. W ramach kampanii, inspektorzy pracy odwiedzali place budów, gdzie obok 
działań o charakterze kontrolno-nadzorczym prowadzili równieŜ akcję informacyjną 
przekazując osobom kierującym pracownikami ulotki i broszury nt. róŜnych aspektów 
bezpieczeństwa przy pracach budowlanych.  

W czasie seminariów ich uczestnicy zapoznali się z prezentacjami przedstawiającymi 
nieprawidłowości najczęściej stwierdzane na budowach przez inspektorów pracy, 
ilustrowanymi materiałem fotograficznym obrazującym, najbardziej charakterystyczne 
przypadki naruszenia zasad bezpieczeństwa. W ramach prelekcji zostały równieŜ 
przedstawione przykłady zabezpieczeń, które powinny być stosowane przy prowadzeniu prac 
niebezpiecznych, w tym prac na wysokości i prac ziemnych. W prezentacjach zostały równieŜ 
uwzględnione zagadnienia odpowiedzialności kierujących pracownikami za bezpieczeństwo 
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na placu budowy oraz kwestie związane z transportem ręcznym i dźwiganiem cięŜarów 
podczas prac budowlanych.  

„Bezpieczna praca na budowach” panel podsumowujący kampanię prewencyjną 
Państwowej Inspekcji Pracy  

Panel poświęcony problematyce bezpieczeństwa i higieny pracy na placach budów było 
końcowym akcentem części prewencyjno-informacyjnej ogólnopolskiej kampanii PIP 
„Bezpieczna praca na budowach”, prowadzonej na terenie województwa małopolskiego przez 
Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie. 

Spotkanie odbyło się 18.09.2008 r. w ramach XXXII Krakowskich Targów Budownictwa w 
Krakowie. Udział wzięło 54 osoby kierujące pracownikami w budownictwie: kierownicy 
budów, mistrzowie, kierownicy robót, pracodawcy firm budowlanych, a takŜe nauczyciele 
dwóch szkół budowlanych wraz z grupą 45 uczniów. 

 

Uczestnikom przedstawiono między innymi nieprawidłowości najczęściej stwierdzane na 
budowach przez inspektorów pracy, najbardziej charakterystyczne przypadki naruszenia 
zasad bezpieczeństwa oraz przykłady zabezpieczeń, które powinny być stosowane przy 
prowadzeniu prac niebezpiecznych, w tym prac na wysokości i prac ziemnych. Zapoznano 
równieŜ z bezpiecznymi sposobami wykonywania typowych dla budownictwa ręcznych prac 
transportowych. 

Zebranych powiadomiono takŜe iŜ zgodnie z apelem Głównego Inspektora Pracy, jesienią, po 
zakończeniu części prewencyjnej kampanii, zostaną przeprowadzone zmasowane kontrole 
i rekontrole przestrzegania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa pracy na budowach. 

 

4. Przestrzeganie prawa pracy  w mikroprzedsiębiorstwach   
       (do 9 pracujących) 

Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie w ramach tego programu promocyjnego 
przeprowadził 111 kontroli, w tym niektóre kontrole u tych samych pracodawców. Informacje 
o działaniach w ramach programu były rozpowszechniane przez inspektorów pracy Sekcji 
Prewencji i Promocji na specjalnie organizowanych spotkaniach w organizacjach 
pracodawców działających na danym terenie. Przykładem takich spotkań było spotkanie 
zorganizowane we współpracy z Chrzanowską Izbą Gospodarczą oraz spotkanie 
zorganizowane w Cechu Rzemiosł w Limanowej. Ponadto niektórzy pracodawcy, 
kontrolowani po raz pierwszy zostali poinformowani przez kontrolujących inspektorów o 
moŜliwości przystąpienia do programu promocyjnego, a takŜe pozostawiono im materiały 
promocyjne. W programie czynny udział rozpoczęło około 40 pracodawców, z których 
dyplomy uzyskało 25, a kolejnych 6 ukończyło program w końcu grudnia i w styczniu 2009 r.  
WaŜne jest takŜe podkreślanie znaczenia prowadzonych działań, w tym nadawanie 
odpowiedniej rangi spotkaniom, podczas których następuje wręczanie dyplomu PIP.  

Program przyczynił się do poprawy warunków pracy w małych zakładach pracy. Pracodawcy 
którzy podjęli wysiłek w swoich zakładach i uzyskali dyplom poprawili warunki pracy oraz 
wzrosła ich świadomość o obowiązkach jakie na nich ciąŜą.  
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2. Konkursy 

„Pracodawca organizator pracy bezpiecznej” 

Do konkursu w roku 2008 zgłoszono 12 pracodawców, w kategoriach: 
I .  o zatrudnieniu do 50 pracowników -  3, 
II. o zatrudnieniu 51 do 250 pracowników - 5, 
III.  o zatrudnieniu pow. 251 pracowników -  4. 

Do końca sierpnia Kapituła Konkursu powołana przez Okręgowego Inspektora Pracy 
w Krakowie przedstawiła wyniki. Na podkreślenie zasługuje fakt, Ŝe niemal wszyscy 
zgłoszeni uzyskali wyniki przekraczające 91 punktów w skali 100, w tym w dwóch 
kategoriach liczba punktów była równorzędna.  

W grupie pracodawców zatrudniających poniŜej 50 pracowników I miejsce zdobyła spółka 
EMIDA Sp. z o.o. Oddział Kraków i ex quo  firma  „elPLC” Sp. z o.o.  w Tarnów 
W II kategorii I miejsce i nominację do dalszego etapu konkursu na szczeblu centralnym 
zdobyła: Spółka z o. o. „Blach – Dom” 34-220 Maków Podhalański.  
W III kategorii pierwsze miejsce uzyskały dwie firmy: Miejskie Przedsiębiorstwo 
Komunikacyjne S.A. w Krakowie oraz Zespół Przychodni Specjalistycznych Samodzielny 
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 33-100 Tarnów.   

 

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 podobną liczbę uczestników 
jak w roku poprzednim.  

Konkurs Lodołamacze 2008 

W dniu 8 kwietnia 2008 r. roku odbyło się w Krakowie Spotkanie Kapituły Regionalnej 
Konkursu Lodołamacze 2008 organizowanego przez Polską Organizację Pracodawców Osób 
Niepełnosprawnych, podczas którego dokonano wyboru laureatów Konkursu regionalnego. 

Do Konkursu zgłoszono ogółem 32 kandydatury. Regulamin przewiduje moŜliwość 
przyznania pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca w poszczególnych kategoriach, albo 
uznanie, Ŝe celowe jest inne rozstrzygnięcie. Kapituły przyznają takŜe prestiŜowe statuetki: 
Super Lodołamacza 2008 – dla najlepszego z najlepszych, Lodołamacza Specjalnego 2008 – 
dla jednostki o wybitnych dokonaniach na rzecz na rzecz osób niepełnosprawnych. 
Zwycięzcami regionalnymi zostali: 

1. Zakład Aktywności Zawodowej - zgłosiło się dwa zakłady. Pierwsze miejsce przyznano 
dla Zakładu Aktywno ści Zawodowej "U Pana Cogito" Pensjonat i Restauracja 
w Krakowie, a drugie dla - Zakładu Aktywności Zawodowej w Stykowie. 

2. Przedsiębiorca – Osoba Niepełnosprawna  - pierwsze miejsca przyznano FHU Kambek 
Zakład Mechaniki Pojazdowej w Kielcach, drugie miejsce Pani Małgorzacie Matyszew z 
Krakowa, a trzecie Forte –Zenon Rozwadowski w Wieliczce.  

3. Otwarty Rynek Pracy - do konkursu zgłosiło się siedem firm. Członkowie Kapituły 
w głosowaniu zdecydowali o przyznaniu pierwszego miejsca dla firmy Primar L. M. Dudek 
w Krakowie, podjęli jednogłośnie decyzję o nie przyznawaniu w tej kategorii II i III miejsca 
i zdecydowali o wyróŜnieniu dyplomem Elektrociepłowni Kraków S.A. za opracowanie 
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strategii na rzecz społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa, w której znalazło się 
równieŜ miejsce dla osób niepełnosprawnych. 

osób niepełnosprawnych. Firma jest laureatem nagrody Gazele Biznesu w 2007 roku. 

4. Pracodawca–Nieprzedsiębiorca - do Konkursu zgłoszono siedem kandydatur. Pierwsze 
miejsce przyznano Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie, drugie Powiatowemu 
Urzędowi Pracy w Kielcach, a trzecie Urzędowi Gminy w Kluczach. 

5. Lodołamacz Specjalny - Członkowie Kapituły większością głosów przyznali nagrodę 
Lodołamacz Specjalny księdzu Tadeuszowi Isakowiczowi-Zaleskiemu. 

6. Zakład Pracy Chronionej - do konkursu wpłynęło 12 zgłoszeń. Członkowie Kapituły 
większością głosów zdecydowali o przyznaniu pierwszego miejsca Fabryce Mebli Ryś Sp. 
z o.o. w Krzywaczce.  drugiego firmie Infomax - Działowski, Lewicki, Szczepanik sp.j. w 
Kielcach oraz trzeciego miejsca Bocheńskiej Spółdzielni Inwalidów w Bochni. 

7. Super Lodołamacz - Kapituła jednogłośnie zdecydowała o przyznaniu Super 
Lodołamacza Stowarzyszeniu Centrum Turystyki Podwodnej "Nautica" w Krakowie. 

 

3. Targi  
 

Tworzenie „kultury bezpieczeństwa” - propozycja Okręgowego 
Inspektoratu Pracy w Krakowie dla uczestników Małopolskich Targów 
Pracy 
Informacja o zasadach wdraŜania w szkołach ponad gimnazjalnych przedmiotu "Kultura 
bezpieczeństwa”, nadinspektora pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie, była 
jedną z propozycji Państwowej Inspekcji Pracy  przedstawioną dla dwóch grup nauczycieli 
uczestniczących w Małopolskich Targach Pracy, które odbyły się w Zespole Szkół 
Mechanicznych Nr 1 w Krakowie w marcu 2008 r. Dla młodzieŜy przeprowadzono warsztaty 
inspirowane europejską kampanią „Młodzi pracownicy – bezpieczny start”, przedstawiając 
szanse i zagroŜenia związane z podjęciem pierwszej pracy.  

W programie znalazła się równieŜ prezentacja inspektora pracy na temat zagroŜeń 
schorzeniami układu mięśniowo-szkieletowego związanych ze sposobem wykonywania 
pracy, adresowana głównie do młodych ludzi, którzy w najbliŜszej przyszłości podejmą pracę 
zawodową. Szczególne akcentowano prawidłowe organizowania pracy polegającej na 
ręcznym przemieszczaniu cięŜarów, co jest elementem innej europejskiej kampanii pod 
nazwą „Mniej dźwigaj – kręgosłup masz tylko jeden”.  

 

Targi Edukacji i Pracy „Twoja kariera w Twoich r ękach” 
Pracownicy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie uczestniczyli w Ogólnopolskich 
Targach Edukacji i Pracy „Twoja kariera w twoich rękach”, jakie 28 maja 2008 r. 
równocześnie odbywały się w Tarnowie w Centrum Edukacji i Pracy MłodzieŜy oraz w 
Centrum Kształcenia i Wychowania, które połączone były z Dniami Otwartymi OHP, w  
Krakowie. 

W sali Targowej zorganizowane zostało stoisko informacyjne Państwowej Inspekcji Pracy, 
gdzie udzielano porad prawnych a takŜe wydawano zainteresowanym, materiały 
informacyjne. Licznie zebrana młodzieŜ i pracodawcy, na zakończenie Seminarium byli 
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świadkami wręczenia nagród trzem laureatom eliminacji do Ogólnopolskiego Konkursu 
Wiedzy o BHP organizowanego przez Związek Rzemiosła Polskiego, Państwową Inspekcję 
Pracy oraz władze oświatowe.   

Targi Budownictwa Wiosna 2008 w Krakowie 

Okazją do zaprezentowania zagadnienia bezpieczeństwa pracy w budownictwie były 
Wiosenne Targi Budownictwa w Krakowie w dniach 17 - 20 kwietnia 2008 r. Na spotkaniu 
ujętym w programie imprezy Okręgowy Inspektor Pracy przedstawił w formie prezentacji 
tematykę wypadków przy pracy w budownictwie w Polsce na tle statystyki światowej i 
europejskiej. Niestety, miniony rok stał się, co do liczby wypadków, kolejnym rokiem 
znaczącego wzrostu bezwzględnej liczby zdarzeń wypadkowych, w tym powodujących 
śmierć. Nieco poprawia ten obraz sytuacja, Ŝe liczba wypadków w przeliczeniu na 1000 
zatrudnionych zachowuje ten sam rząd wielkości. Oznacza to, Ŝe wzrost liczby wypadków 
jest niewątpliwie pochodną zwiększonego zatrudnienia przy wykonywaniu robót 
budowlanych. Na tle ogólnej sytuacji w Polsce stan wypadkowości w Małopolsce ocenić 
moŜna jako stabilny. Dowodzi tego, kolejny juŜ raz, drugie miejsce w Polsce, po 
województwie mazowieckim, pod względem wskaźnika częstotliwości wypadków. Niemniej 
jednak, jak poprzednio wypadkom ulegają przede wszystkim ludzie młodzi oraz osoby z 
małym staŜem pracy. Wypadki w tych grupach pracowniczych sięgają 70% ogólnej liczby 
poszkodowanych. Porównując stan wypadkowości w Polsce na tle Europy, okazuje się, Ŝe 
liczby wypadków ogółem oraz w branŜy budownictwa są w Europie większe niŜ w Polsce. 
Podczas targów odbyła się konferencja prasowa poświęcona „Wypadkom przy pracy w 
budownictwie na obszarze województwa oraz wynikom kontroli przeprowadzonych przez 
inspektorów pracy na terenie budów w Małopolsce w 2007 r.” oraz „Planowanej działalności 
PIP związanej z przygotowaniami do EURO 2012 na terenie Małopolski”, a takŜe 
seminarium w ramach kampanii „Mniej dźwigaj – kręgosłup masz tylko jeden” na temat 
eliminowania obciąŜeń układu mięśniowo szkieletowego przy dźwiganiu i przenoszeniu 
cięŜarów w budownictwie. 

 

Jesienne Krakowskie Targi Budownictwa 2008 
Przedstawiciele kilkudziesięciu firm budowlanych zaproszeni zostali do udziału 
w seminarium „Bezpieczna praca na budowach” dnia 19.09.2008 r.  podczas XXXII 
Krakowskich Targów Budownictwa w Krakowie. 

Do udziału w spotkaniu zaproszono w szczególności osoby kierujące pracownikami 
w budownictwie: kierowników budów, mistrzów, kierowników robót,  pracodawców  firm 
budowlanych. W czasie seminarium przedstawiono między innymi nieprawidłowości 
najczęściej stwierdzane na budowach przez inspektorów pracy, najbardziej charakterystyczne 
przypadki naruszenia zasad bezpieczeństwa oraz przykłady zabezpieczeń, które powinny być 
stosowane przy prowadzeniu prac niebezpiecznych, w tym prac na wysokości i prac 
ziemnych. Zapoznano takŜe uczestników z bezpiecznymi sposobami wykonywania typowych 
dla budownictwa ręcznych prac transportowych. Dodatkowym elementem programu była 
informacja na temat procedur postępowania przy ocenie spełniania wymagań minimalnych 
obrazowana przykładami dobrych praktyk. W seminarium wzięło udział 26 przedstawicieli 
firm budowlanych oraz nauczyciele i uczniowie z dwóch krakowskich szkół: Technikum 
InŜynierii i Ochrony Środowiska oraz Zespołu Szkół Geodezyjno-Drogowych, Gospodarki 
Wodnej, InŜynierii Środowiska i Melioracji – w sumie ponad 40 osób. 

Seminarium było równieŜ końcowym akcentem części prewencyjno-informacyjnej 
ogólnopolskiej kampanii PIP „Bezpieczna praca na budowach”, prowadzonej na terenie 
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województwa małopolskiego przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie, która 
poprzedziła zmasowane kontrole i rekontrole przestrzegania przepisów oraz zasad 
bezpieczeństwa pracy na budowach, które zgodnie z apelem Głównego Inspektora Pracy, 
zostały przeprowadzone jesienią.  

Podczas Targów funkcjonowało stoisko informacyjne PIP, gdzie udzielano porad 
technicznych oraz prawnych, bądź odnotowywano zapytania celem ich wyjaśnienia 
w późniejszym czasie. Wydawano dziesiątki publikacji związanych z budownictwem oraz 
prawem pracy. 

Targi Pracy Osób Niepełnosprawnych 
W  czerwcu i  październiku 2008 r., przedstawiciele Okręgowego Inspektoratu Pracy w 
Krakowie brali udział w Targach Pracy Osób Niepełnosprawnych organizowanych przez 
Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych pod patronatem honorowym 
Prezydenta Miasta Krakowa.   

Przedstawiciele OIP udzielali porad prawnych i technicznych oraz wydawali materiały 
promocyjne.  

Europejski Dzień Pracy 2008 w Małopolsce 
Europejski Dzień Pracy 2008 zorganizowany został 15 października 2008 roku z inicjatywy 
Komisji Europejskiej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Ideą przewodnią tego 
przedsięwzięcia było przekazanie informacji na temat praw oraz korzyści płynących 
z mobilności oraz usprawnienie wymiany informacji pomiędzy pracodawcami, instytucjami 
z obszaru rynku pracy i osobami poszukującymi zatrudnienia oraz edukacji w Europie. 

Okręgowy Inspektor Pracy w Krakowie wziął udział w otwarciu EDP 2008, które 
zorganizowano w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie. Uruchomił równieŜ 
urządzone tam stoisko informacyjne OIP w Krakowie, gdzie dwie osoby prezentowały 
materiały promocyjne Państwowej Inspekcji Pracy w postaci broszur i ulotek z zakresu prawa 
pracy. 

5. Działania wspomagające kontrole z zakresu przestrzegania 
prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy – spełnianie 
wymagań minimalnych  

 
Działania Sekcji Prewencji i Promocji Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie miały 
charakter informacyjno – promocyjny. 
Na stronie internetowej utworzono  specjalną stronę, na której zamieszczono  apel 
Okręgowego Inspektora Pracy do pracodawców w sprawie działań podejmowanych w 
zakresie spełniania minimalnych wymagań oraz wzór ankiety przeznaczonej dla 
pracodawców.  
System poradnictwa dotyczącego spełniania minimalnych wymagań oparty został na 
poradnictwie telefonicznym.   
Zagadnienia wymagań dotyczących maszyn i urządzeń technicznych zostały przedstawione 
przez inspektora pracy - specjalistę w OIP Kraków na dwóch ogólnopolskich sympozjach 
dotyczących maszyn i urządzeń technicznych w Bełchatowie i Wiśle. Seminaria te były 
organizowane przez „Klub paragraf 34” ogólnopolską organizację zajmującą się 
promowaniem bezpieczeństwa maszyn nowych i uŜywanych oraz urządzeń i procesów 
przemysłowych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz propagowaniem idei bezpieczeństwa 
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związanego z maszynami, w środowiskach menedŜerskich, pełnomocników systemów 
jakości, inwestycji, BHP i pracowników utrzymania ruchu. 
Działania promocyjne na terenie OIP Kraków objęły szereg prelekcji połączonych 
z dystrybucją wydawnictw i ankiet, zorganizowanych przez Sekcję Prewencji i Promocji wraz 
z parterami społecznymi: Małopolską Izbą Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Małopolskim 
Związkiem Pracodawców „Lewiatan”, Małopolską LoŜą Business Center Club, NSZZ 
Solidarność PKP Cargo. Tematyka minimalnych wymagań była teŜ przedmiotem prelekcji 
podczas Krakowskich Targów Budownictwa. Łącznie przeprowadzono 6 prezentacji 
w których wzięło udział około 500 osób.  
Działalność prewencyjno-promocyjną z tego zakresu prowadzono takŜe podczas czynności 
kontrolno-nadzorczych. Łącznie odnotowano 44 czynności z tego zakresu polegające głównie 
na zapoznaniu pracodawców z tematyką i wręczeniem materiałów promocyjnych. 
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VII. WSPÓŁDZIAŁANIE NA RZECZ 
OCHRONY PRACY  
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1. Współdziałanie z parlamentarzystami oraz organami administracji           
rządowej i samorządowej  

 
W ramach współpracy z parlamentarzystami Okręgowy Inspektor Pracy w Krakowie 
przekazał posłom z województwa małopolskiego (przewodniczącym małopolskich klubów 
partii reprezentowanych w Sejmie RP) sprawozdanie z działalności OIP w Krakowie w 2007 
roku.  
Na prośbę poseł Julii Pitery, Okręgowy Inspektor Pracy w Krakowie przekazał dokumentację 
z kontroli przeprowadzonych w przedszkolach w Wadowicach, w sumie 44 dokumenty.  
Kontrole dotyczyły nieprawidłowości w zakresie wyliczenia wynagrodzeń w trzech 
publicznych placówkach tego typu działających na terenie miasta, a przekazane dokumenty to 
między innymi protokoły kontroli i środki prawne zastosowane przez inspektorów pracy oraz 
pisma wystosowane przez Okręgowego Inspektora Pracy do jednostek samorządu gminnego 
(burmistrza i przewodniczącego rady miasta). O wynikach kontroli wadowickich przedszkoli 
był równieŜ na bieŜąco informowany poseł Stanisław Rydzoń, zainteresowany problemem, z 
racji przyjęcia informacji o powyŜszej sprawie w czasie dyŜuru w Biurze Poselskim w 
Oświęcimiu.  
Na wniosek, który wpłynął z krakowskiego biura poselskiego Zbigniewa Ziobry, poseł został 
poinformowany o działaniach podjętych przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie w 
związku z wypadkiem przy pracy pracownika jednego z małopolskich pracodawców.  
Na wniosek poseł Julii Pitery, przekazany do OIP w Krakowie za pośrednictwem Głównego 
Inspektoratu Pracy, Okręgowy Inspektor Pracy nakazał rozpoczęcie kontroli w Domu 
Pomocy Społecznej w Krakowie przy ul. Łanowej 39. Działania w tej sprawie nie zostały 
jeszcze zakończone.  
Na wniosek posła Witolda Kochana, po uzgodnieniach poczynionych ze Starostą 
Powiatowym w Gorlicach, Okręgowy Inspektor Pracy w Krakowie podjął decyzję o 
uruchomieniu punktu Porad Prawnych Państwowej Inspekcji Pracy w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w tym mieście. 
Informacje o sposobie załatwienia spraw przekazanych przez biuro Rzecznika Spraw 
Obywatelskich były w ciągu roku na bieŜąco przekazywane RPO, między innymi Biuro 
Rzecznika było informowane o rezultatach kontroli przeprowadzonych w Urzędzie Miasta 
Krakowa.  
Współpraca z samorządem dotyczyła przede wszystkim wymiany informacji o legalności 
zatrudnienia cudzoziemców na terenie województwa małopolskiego (Wydział Spraw i 
Cudzoziemców Urzędu Wojewódzkiego).  
Okręgowy Inspektor Pracy wystosował równieŜ pismo do 183 jednostek samorządu 
terytorialnego oraz do Małopolskiego Kuratora Oświaty i Wydziału Katechetycznego 
Krakowskiej Kurii Metropolitalnej w zakresie dotyczący stanu technicznego urządzeń 
sportowych w placówkach oświatowych i wychowawczych.  
W ramach bieŜących kontaktów z organizacjami samorządu gospodarczego Okręgowy 
Inspektor Pracy w Krakowie spotkał się w marcu 2008 r. z członkami Małopolskiej LoŜy 
BCC, przedstawiając najistotniejsze rozwiązania nowej ustawy o Państwowej Inspekcji 
Pracy, oraz omówił praktyczne jej stosowanie. Dwukrotnie w 2008 r. odbyły się spotkania 
Małopolskiej Komisji Ochrony Pracy. 
 



 
SPRAWOZDANIE  OKRĘGOWEGO INSPEKTORA PRACY W KRAKOWIE Z DZIAŁALNOŚCI OIP W 2008 R.  

 159 

 

2. Organa samorządu terytorialnego 
 

Współdziałanie OIP z jednostkami samorządu terytorialnego polega zarówno na wymianie 
informacji bieŜących, np. wnioskowania o informację dotyczącą „pracy nielegalnej”, jak 
udziale pracowników OIP w naradach i spotkaniach roboczych, podczas których 
przedstawiane są informacje odnoszące się do stanu przestrzegania prawa pracy.  

W 2008 r. wspólne spotkania przedstawicieli OIP oraz władz samorządowych to między 
innymi:  

• spotkanie ze Starostą Gorlickim 30 lipca 2008 r. podczas którego zapadła decyzja o 
organizacji w siedzibie Starostwa punktu poradnictwa w związku z kampanią 
bezpieczna praca w budownictwie,  

• spotkanie 5 sierpnia 2008 r.  ze starostą Powiatowym w Nowym Sączu, którego 
wynikiem było ustalenie, Ŝe Starostwo z pomocą Sądeckiej Izby Gospodarczej i 
Prezesa Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości zgromadzi uczestników na seminarium 
prowadzonym przez inspektora pracy na temat bezpieczeństwa w budownictwie, 

• spotkanie 16 października 2008 r. w Starostwie w Olkuszu, gdzie zorganizowano 
posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Olkuskiego oraz Komisji ds. 
Porządku Publicznego, Bezpieczeństwa Obywateli Administracji Rady Powiatu. 
Jednym z tematów była ocena przestrzegania przepisów prawa pracy przez 
pracodawców działających na terenie powiatu, co przedstawili inspektorzy pracy 
Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie.  

Ponadto pracownicy OIP brali czynny udział jako prezenterzy na konferencjach: 

o „Wiedza dla biznesu” zorganizowanej pod patronatem Prezydenta Miasta Krakowa, 
o „Wiosna na rynku pracy” zorganizowanej przez Starostę Powiatu Krakowskiego. 

Wynikiem długoletniej współpracy z Urzędem Miasta Krakowa w ramach Porozumienia na 
rzecz rozwoju przedsiębiorczości, było wspólne przygotowanie kolejnej edycji „Poradnika dla 
rozpoczynającego działalność gospodarczą”. 

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie zorganizował 15 października 2008 roku Europejski 
Dzień Pracy 2008, do czego inspiracją była inicjatywa Komisji Europejskiej. Ideą przewodnią 
tego przedsięwzięcia jest przekazanie informacji na temat praw oraz korzyści płynących 
z mobilności oraz usprawnienie wymiany informacji pomiędzy pracodawcami, instytucjami 
z obszaru rynku pracy i osobami poszukującymi zatrudnienia oraz edukacji w Europie. 
Okręgowy Inspektor Pracy w Krakowie wziął udział w otwarciu EDP 2008, które 
zorganizowano w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie.  
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3. Samorządy gospodarcze i zawodowe 
 

Poza szkoleniami prowadzonymi dla działaczy związkowych oraz społecznej inspekcji pracy, 
doszło w okresie sprawozdawczym do 13 spotkań przedstawicieli OIP Kraków 
z organizacjami pracowników zrzeszonych w związkach zawodowych.  

Tradycyjnie organizacje związkowe zainteresowane były stanem przestrzegania prawa na 
podstawie wyników kontroli inspektorów pracy, ale równocześnie istniała potrzeba 
przedstawiania zmian w prawie pracy, w szczególności dotyczących kodeksu pracy oraz 
ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy. 

Okręgowy Inspektor Pracy lub jego przedstawiciel uczestniczyli w konferencjach, w tym 
międzynarodowych o róŜnorodnej tematyce. Wśród spotkań znalazła się konferencja 
zorganizowana przez „Solidarność” Metalowców dotycząca zagroŜeń krzemionką 
krystaliczną, czy spotkanie zorganizowane przez ZZ Budowlani w związku z Dniem 
Bezpieczeństwa. 

Okręgowy Inspektor Pracy gościł na Zjazdach kierownictwa organizacji związkowych, m.in. 
Zjazd Małopolskiej Konfederacji Związków Zawodowych, Zjazd Federacji Związków 
Zawodowych Pracowników SłuŜby Zdrowia i Pomocy Społecznej. 

Organizacje związkowe są takŜe zainteresowane udziałem przedstawicieli PIP w imprezach 
organizowanych w związku z ich branŜowymi świętami. Dotyczy to w szczególności 
organizacji związkowych w zakładach górniczych, ale równieŜ związków działających 
w zakładach PKP – 16 maja 2008 podczas Jubileuszu Związku Zawodowego Kolejarzy 
obecny był Główny Inspektor Pracy wręczając odznaki  Zasługi dla Ochrony Pracy. 

Dobra współpraca z organizacjami związkowymi znajduje uznanie m.in. Okręgowy 
Inspektorat Pracy w Krakowie otrzymał podziękowania z Ogólnopolskiego Związku 
Zawodowego Lekarzy za skuteczne interwencje inspektorów pracy na rzecz środowiska 
medycznego. 

 

Współpraca z samorządem zawodowym 

OIP od dawna ściśle współpracuje z samorządem zawodowym rzemiosła. Jest to między 
innymi wynik ścisłego współdziałania przy organizacji konkursów dla młodzieŜy uczącej się 
rzemiosła, a takŜe w roku 2008 seminariów dla kierujących robotami budowlanymi. 

To równieŜ wynik współpracy z Izbą Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie. Okręgowy 
Inspektorat Pracy uczestniczy w prowadzeniu konkursów dla młodzieŜy uczącej się w 
rzemiośle, które zostały zorganizowane na terenie województwa małopolskiego w Izbach 
Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie, Nowym Sączu i w Tarnowie. Dla pracodawców 
zrzeszonych w Rzemiośle przeprowadzono szkolenia, którymi objęto około 300 uczestników. 
Tematyka była zróŜnicowana, dotyczyła m.in. wymagań minimalnych dla maszyn i urządzeń 
dla 60 członków Cechu Piekarzy, szkolenie dla 40 pracodawców zatrudniających 
pracowników młodocianych dla Cechu Rzemiosł w Wieliczce, gdzie omówiono przepisy 
dotyczące młodocianych, przedstawiono załoŜenia kampanii związanej ze stresem w pracy, 
szkolenie dla Cechu Rzemiosł w Brzesku. 

Szerokie kontakty utrzymywane są z Małopolskim Oddziałem Stowarzyszenia Pracowników 
SłuŜb BHP, przedstawiono prezentację na temat zapobiegania dolegliwościom układu 
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mięśniowo-szkieletowego. Współpracę realizuje się takŜe z Izbami Gospodarczymi, m.in.  
w Chrzanowie i Limanowej, gdzie uruchomiono program wdraŜania prawa w małych 
zakładach. 

Intensywnie rozwija się współpraca z LoŜą Małopolską BCC, w posiedzeniach której 
sześciokrotnie brał udział Okręgowy Inspektor Pracy, wespół z współpracownikami. 
Przedstawił załoŜenia nowej ustawy o PIP, brał udział w dyskusji Urząd Skarbowy Przyjazny 
Pracodawcy, w spotkaniu na temat sytuacji gospodarczej makroregionu.  

Kontynuowana jest współpraca z Małopolskim Związkiem Pracodawców „Lewiatan”, dla 
którego członków przedstawiono zasady weryfikacji maszyn i urządzeń pod względem 
spełniania wymagań minimalnych.  

 

4. Organa nadzoru i kontroli 
 
NajwyŜsza Izba Kontroli  
 
W styczniu 2008 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 szybkiej wymiany informacji 
interesujących obie instytucje oraz udzielania pomocy prawnej na szczeblu roboczym, 
pomiędzy inspektorami pracy PIP, a kontrolerami  NIK. 
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. 
Na zaproszenie dyrektora delegatury NIK w Krakowie, Okręgowy Inspektor Pracy 
uczestniczył w dniach 2-5 sierpnia 2008 r. w VII Międzynarodowym Kongresie EUROSAI 
zorganizowanym na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Gościem powyŜszego 
Kongresu był Prezydent RP Lech Kaczyński. Europejska Organizacja NajwyŜszych Kontroli 
(EUROSAI) jest grupą roboczą INTOSAI (NajwyŜszych Organów Kontroli). Obecnie 
EUROSAI zrzesza 49 NajwyŜszych Organów Kontroli (NOK). EUROSAI pośredniczy 
w wymianie informacji z zakresu zewnętrznej kontroli państwowej, uczestniczy w tworzeniu 
międzynarodowych standardów kontroli i organizuje szkolenia dla kontrolerów. Podczas 
Kongresu omówiono zagadnienia związane z budową systemu zarządzania jakością kontroli 
w najwyŜszym organie kontroli, kontrolę programów społecznych w edukacji i kontrolę 
programów społecznych dla aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Kongres 
EUROSAI, który odbył się w Krakowie był znakomitą okazją do wymiany poglądów, 
informacji i wzajemnych doświadczeń.     
 
  
Współpraca z Policją 
 
W 2008 r. w ramach współdziałania przeprowadzono 79 kontrole, z których: 16 było 
kontrolami wspólnymi, 26 na wniosek policji oraz w 52 przypadkach powiadomiono policję o 
wynikach kontroli.  
W wyniku kontroli inspektorzy pracy: 

• wydali ogółem 533 zarządzeń nakazowych, z których 289 było na piśmie, a 244 
ustnych, 
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• uregulowali nieprawidłowości z zakresu prawa pracy 448 wnioskami, zawartymi 
w wystąpieniach, 

• ukarali sprawców wykroczeń 37 mandatami kredytowanymi na łączną kwotę 54 500zł 
oraz skierowali 14 wniosków do sądu zawierających 64 zarzuty. Ponadto zastosowano 
4 środki wychowawcze. 

 
Inną formą współdziałania jest powiadamianie przez Policję inspektorów pracy pełniących 
dyŜur wypadkowy o zaistniałych wypadkach przy pracy. 
Zaistniały przypadki, Ŝe na wnioski inspektorów pracy, funkcjonariusze Policji pomagali 
przeprowadzać kontrole u pracodawców, którzy wcześniej utrudniali moŜliwość wejścia na 
teren zakładu oraz sprawdzać toŜsamość osób pracujących u pracodawców. Ponadto 
inspektorzy pracy korzystali z pomocy funkcjonariuszy Policji przy doręczaniu pracodawcom 
do rąk własnych Ŝądań/wezwań.  
 
 
 
Okr ęgowy Urząd Górniczy 
 
W 2008 r.  inspektorzy pracy przeprowadzili 5 wspólnych kontroli; 4 z przedstawicielami 
Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie i 1 z przedstawicielami Okręgowego Urzędu 
Górniczego w Katowicach. Ponadto inspektor pracy nadzorujący odkrywkowe zakłady 
górnicze powiadomił OUG Kraków o wyniku kontroli zakładu górniczego wydobywającego 
kopaliny pospolite metodą odkrywkową.  
 
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego 

 

W 2008 r. kontynuowano współpracę z Wojewódzkim Inspektoratem Nadzoru Budowlanego, 
a takŜe wynikającą z wymogów prawa budowlanego i przepisów prawa pracy współpracę 
z Powiatowymi Inspektorami Nadzoru Budowlanego. 
W 47 kontrolach przeprowadzonych przez inspektorów pracy OIP Kraków, informacja 
o wynikach przeprowadzonych kontroli przesłana została do PINB z propozycją 
wykorzystania materiałów z kontroli zgodnie z posiadanymi kompetencjami. 
Informacje przesyłane do PINB dotyczyły: 
 

• 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, dokonanych przez pracodawcę zmian konstrukcyjnych 

urządzeń technologicznych bez zmian w dokumentacji i pozwolenia na wykonanie 
takich zmian i zmiany sposobu uŜytkowania, 

• przesłanie informacji o braku działania pracodawcy, zmierzającego do 
przeprowadzenia przeglądu i usunięcia pokrycia dachowego z płyt eternitowych, 
zawierających włókna azbestowe.  
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Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska 
 
Realizując porozumienie o współpracy pomiędzy obiema instytucjami, inspektorzy pracy OIP 
w Krakowie uczestniczyli w planowaniu wspólnych działań kontrolnych. W wyniku 
prowadzonej działalności nadzorczej inspektorzy pracy informowali Małopolski Wojewódzki 
Inspektorat Ochrony Środowiska o stwierdzonych faktach naruszania przez przedsiębiorców 
przepisów o ochronie środowiska. 
W roku 2008 w związku z postanowieniami ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. - o swobodzie 
działalności gospodarczej, wspólne kontrole przedsiębiorców prowadzone były 
w ograniczonym zakresie. Wspólnie z inspektorami Małopolskiego Wojewódzkiego 
Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie przeprowadzono kontrolę firmy SYNTHOS 
Dwory Sp. z o. o. Efektem wspólnej kontroli była poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy 
oraz przestrzegania przepisów o ochronie środowiska i gospodarki odpadami w zakładzie.  
W roku 2008 Małopolski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska powiadomiono 
o wynikach 2 kontroli przeprowadzonych przez inspektorów pracy OIP. Przedmiotem tych 
powiadomień była informacja o wytwarzaniu odpadów w tym odpadów niebezpiecznych 
(azbestowych) bez odpowiedniego zezwolenia. W efekcie tych powiadomień inspektorzy 
Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska niezwłocznie zareagowali 
na zgłaszane nieprawidłowości, dokonali oceny tych nieprawidłowości i podjęli działania 
korygujące zgodnie z zakresem działania organu. 

 

Państwowa Inspekcja Sanitarna 
 
W 2008 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 39 kontroli, z których: 2 były kontrolami wspólnymi, 25 na wniosek 
organu współdziałającego oraz w 28 przypadkach powiadomiono PIS o wynikach kontroli 
(przy czym w 16 przypadkach kontrole były przeprowadzone na wniosek i jednocześnie 
powiadomiono organ o wynikach). 
 
W wyniku przeprowadzonych kontroli inspektorzy pracy : 
- wydali ogółem 188 zarządzeń nakazowych , z których 115 było na piśmie, a 73 ustnych, 
- uregulowali nieprawidłowości z zakresu prawa pracy 79 wnioskami zawartymi 

w wystąpieniach, 
- ukarali sprawców wykroczeń 4 mandatami kredytowanymi na łączną kwotę 6000 zł oraz 

skierowali 2 wnioski do sądu grodzkiego, zawierające 12 zarzutów.  
 
Ponadto w dniu 29 września 2008 r. odbyło się spotkanie z przedstawicielami Państwowego 
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, którego przedmiotem było ustalenie zasad 
współpracy i postępowania w zakresie odstępstw. Podczas narady wymieniono się 
dotychczasowymi doświadczeniami w tym zakresie oraz ustalono dalsze formy 
współdziałania. 
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Państwowa StraŜ PoŜarna 
 
Współpraca pomiędzy Okręgowym Inspektoratem Pracy w Krakowie a jednostkami 
Państwowej StraŜy PoŜarnej z terenu Województwa Małopolskiego w 2008, w zakresie 
kontrolno nadzorczym objęła dwie kontrole wspólne przeprowadzone przez inspektorów 
pracy OIP Kraków i przedstawicieli Komend Powiatowych w Tarnowie i Oświęcimiu. 
Kontrole dotyczyły zagroŜeń chemicznych występujących w środowisku pracy i moŜliwości 
wystąpienia powaŜnej awarii przemysłowej z udziałem niebezpiecznych substancji 
chemicznych. Podczas kontroli wydano 2 nakazy zawierające 11 decyzji i 2 wystąpienia 
zawierające 9 wniosków.  
Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 28.12.2007 r. w sprawie trybu 
i form współdziałania niektórych organów z Państwową Inspekcją Pracy w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz legalności zatrudnienia 29.12.2008 r. wpłynęło do OIP 
Kraków pismo dotyczące wynikłych poŜarów i bezpieczeństwa pracy na terenie Spółki Pichci 
Qualita sp z o.o. w Chrzanowie, ul. Fabryczna 20C. Sprawa zostanie rozpatrzona przez 
przeprowadzenie kontroli w roku 2009. 
Rok 2008 przyniósł zmianę charakteru współpracy pomiędzy Okręgowym Inspektoratem 
Pracy w Krakowie a Państwową StraŜą PoŜarną z terenu Małopolski. Współpraca w zakresie 
działalności kontrolno nadzorczej została uzupełniona o działalność prewencyjno-
promocyjną. Przykładem takiej współpracy moŜe być wspólna akcja promocyjna 
zorganizowana przez Sekcje Prewencji i Promocji OIP Kraków i komendę PSP w Limanowej 
dla dzieci ze szkół w Skrzydlnej i Chyszówkach. Celem akcji było ograniczenie 
wypadkowości dzieci w rodzinnych gospodarstwach rolnych poprzez wskazanie przykładów 
dobrych praktyk w zakresie bezpiecznych metod pracy oraz rozwijanie wraŜliwości dzieci na 
występujące w gospodarstwach rolnych zagroŜenia dla zdrowia i Ŝycia.  
BieŜące 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 prowadzone są 
w miarę potrzeb. W roku 2008 odbyły się dwa spotkania z Naczelnikiem Wydziału Kontrolno 
Rozpoznawczego w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Krakowie. 
Współpraca przedstawicieli Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie z przedstawicielami 
Państwowej StraŜy PoŜarnej jest istotnym elementem rozwiązywania bieŜących problemów 
występujących podczas działalności kontrolnej i prewencyjnej obu instytucji. 

 
 

Inspekcja Transportu Drogowego  
 
Realizując ustalenia dotyczące zasad współdziałania ujętych w porozumieniu z dnia 11 
października 2004 r. Okręgowy Inspektor Pracy w Krakowie w 2008 r. trzykrotnie spotkał się 
z Małopolskim Wojewódzkim Inspektorem Transportu Drogowego i Naczelnikiem Wydziału 
Inspekcji ITD, na którym omówiono skuteczność przekazywanych informacji pomiędzy 
Urzędami ze szczególnym uwzględnieniem czasu pracy kierowców w firmach prowadzących 
transport międzynarodowy. Omawiano takŜe powtarzający się corocznie problem 
nieprzestrzegania przepisów prawa pracy, w tym głównie czasu pracy w małych firmach 
zajmujących się transportem osobowym (Busy). 
 
 
 
 



 
SPRAWOZDANIE  OKRĘGOWEGO INSPEKTORA PRACY W KRAKOWIE Z DZIAŁALNOŚCI OIP W 2008 R.  

 165 

Urząd  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 25 przypadkach inspektorzy pracy powiadamiali Oddziały UDT w Krakowie, 
Tarnowie, Bielsku-Białej, o raŜących nieprawidłowościach przy eksploatacji 
urządzeń poddozorowych, polegających najczęściej na: eksploatacji tych urządzeń 
bez zgłoszenia 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 nieposiadających 
uprawnień do obsługi tych urządzeń.  

• Działania inspektorów pracy w trakcie przeprowadzanych kontroli, w obszarze 
bhp koncentrują się głównie na warunkach pracy pracowników, stąd teŜ 
inspektorzy pracy w trakcie przeprowadzanych kontroli zwracają szczególna 
uwagę na bezpieczeństwo pracy pracowników w trakcie wykonywania przez nich 
czynności montaŜowych urządzeń poddozorowych, a takŜe późniejszej 
eksploatacji tych urzadzeń w poszczególnych zakładach. Kontrole te pozwalają na 
ujawnienie nieprawidłowości związanych: z montaŜem, ich eksploatacją (brak 
decyzji dopuszczających do eksploatacji, przekraczanie dopuszczalnego czasu 
pracy przez operatorów, nieprawidłowe zaświadczenia kwalifikacyjne), brak 
zgłoszenia urządzeń do poszczególnych UDT, eksploatację bez waŜnej decyzji 
dopuszczającej do eksploatacji, lub ich eksploatację pomimo zakazu eksploatacji 
wydanej przez UDT. 

 
Przedstawione w sprawozdaniu działania inspektorów pracy podczas wykonywania czynności 
kontrolnych w zakładach pracy potwierdzają, 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 róŜnych od ciśnienia atmosferycznego (utrata szczelności), lub wyzwolenia 
energii potencjalnej lub kinetycznej przy przemieszczaniu ładunków (ludzi), głównie przy 
eksploatacji urządzeń transportu bliskiego.. 
Dlatego szczególną uwagę w czasie kontroli wszyscy inspektorzy pracy zwracają 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 mają bezpośrednie przełoŜenie na poprawę 
bezpieczeństwa pracy pracowników, zwłaszcza na kontrolowanych budowach, gdzie nadal 
eksploatowane są urządzenia poddozorowe (Ŝurawie, wciągarki, agregaty spręŜarkowe) bez 
aktualnych decyzji UDT dopuszczających je do eksploatacji. 
 
W 2008 r. Kierownictwo Okręgu oraz inspektorzy pracy spotkali się dwukrotnie 
z Kierownictwem UDT  O/Kraków w celu bliŜszego poznania nowych zasad działania UDT 
jako jednostki notyfikowanej oraz jako jednostki przeprowadzającej badania okresowe 
urządzeń poddozorowych. Dwustronne spotkania będą równieŜ kontynuowane w roku 
bieŜącym. 
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5.  Placówki naukowo-badawcze i uczelnie 
 

W 2008 r. nastąpiło rozszerzenie współpracy z uczelniami wyŜszymi Małopolski. 
W zakresie propagowania wiedzy z dziedziny ochrony pracy przedstawiciele OIP 
prowadzili wykłady na studiach podyplomowych z zakresu:  

• Bezpieczeństwa i Higieny Pracy – Wydział Górnictwa i GeoinŜynierii Akademii 
Górniczo-Hutniczej,  

• Bezpieczeństwa i Higieny Pracy – Krakowska Szkoła WyŜsza im. A.F. Modrzewskiego 
• Prawa Pracy - Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego,  
• Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy - Centrum Szkolenia i Organizacji 

Systemów Jakości Politechniki Krakowskiej. 

NiezaleŜnie od prowadzenia wykładów przez pracowników OIP Kraków w róŜnych 
uczelniach i studiach podyplomowych, inspektorzy pracy byli takŜe uczestnikami seminariów 
i konferencji naukowych.  

Uniwersytet Jagielloński, którego od wielu lat wykładowcami na studiach podyplomowych są 
pracownicy OIP w Krakowie, systematycznie zaprasza  na konferencje dotyczące prawa 
pracy, które w 2008 roku zorganizowano osiem razy. W kaŜdej konferencji brało udział kilku 
inspektorów pracy. Okręgowy Inspektor Pracy uczestniczył w konferencji poświęconej 
sytuacji w ochronie zdrowia po wprowadzeniu znowelizowanej ustawy o zakładach opieki 
Zdrowotnej, zorganizowanej przez Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

WyŜsza Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie zwróciła się do OIP 
w Krakowie o przeprowadzenie dla studentów ostatniego roku prezentacji dla podejmujących 
pierwszą pracę. Dwugodzinny wykład dla 60 studentów, zrealizowano 15 listopada 2008 r.  

Akademia Górniczo-Hutnicza, opierając się na kontaktach z lat minionych, gdzie szkolenie 
przeprowadzono nie tylko dla studentów, ale takŜe dla kadry dydaktycznej, wprowadziła 
w roku akademickim 2008/2009 dla studentów na trzech nowych kierunkach obowiązkowe 
zajęcia z tematyki bezpieczeństwa pracy, a takŜe elementów prawa pracy, kończące się 
egzaminami, w wymiarze 15 lub 30 godzin w semestrze. 

Pod patronatem honorowym Głównego Inspektora Pracy oraz Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej Jolanty Fedak, odbyła się w dniach 9 i 10 maja 2008 r. zorganizowana przez 
Katedrę Prawa i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego Ogólnopolska Konferencja 
„Informowanie i konsultacja pracowników w prawie polskim w drugą rocznicę uchwalenia 
ustawy”. Konferencja zgromadziła około 180 uczestników, z grona naukowego 
wymienionych uczelni, pracodawców, organów nadzoru.  
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Rok 2008 był dla całej Państwowej Inspekcji Pracy okresem sprawdzającym funkcjonalność  
i efektywność działania urzędu w związku z nową stawą o PIP, która rozszerzyła jej 
kompetencje m.in. o kontrole legalności zatrudnienia. Inspektorzy pracy w ciągu minionego 
roku przeprowadzili 1427 kontroli w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących 
legalności zatrudnienia (175 wniosków do sądu o ukaranie). Intensywne kontrole w tym 
zakresie wskazują jednak na szerszy zakres zjawiska, czego przyczyną są przepisy prawa – 
moŜliwość zgłoszenia pracownika do ubezpieczenia społecznego w terminie 7 dni od 
zatrudnienia. W efekcie podczas kontroli pracownicy informują, Ŝe pracują tu „dopiero 
pierwszy dzień” – jest to zjawisko nagminne. Zmiany legislacyjne (obowiązek zgłoszenia 
osoby zatrudnianej do ZUS jeszcze przed powierzeniem jej pracy) powaŜnie ograniczyłyby 
„szarą strefę”.  

 

Dzięki efektywnej działalności inspektorów pracy duŜą skuteczność mają zastosowane środki 
prawne w zakresie wypłaty wynagrodzeń za pracę. Do końca 2008 r. pracodawcy realizując 
środki pokontrolne inspektorów pracy wypłacili naleŜne świadczenia na łączną kwotę  2 807 
557  zł.  Obecna sytuacja na rynku pracy sprawi zapewne, Ŝe te działania kontrolne nadal 
będą miały wysoki priorytet wśród podejmowanych działań kontrolnych.  

 

W 2008 r. inspektorzy pracy skierowali 16 wniosków do ZUS o podwyŜszenie składki 
wypadkowej, z czego 7 wniosków skierowano po kontrolach związanych z badaniem 
wypadków. Jak wynika z informacji udzielonych przez ZUS, w 5-ciu przypadkach składka 
została podwyŜszona (decyzje prawomocne) w 1 przypadku przedsiębiorca odwołał się od 
decyzji do sądu (trwa postępowanie) i w 1 przypadku nie zostało zakończone postępowanie 
ZUS. 

 

Dokonując zestawienia efektów pracy inspektorów OIP w Krakowie naleŜy pokreślić kwestię 
bezpieczeństwa pracy i wypadków przy pracy na terenie naszego województwa.  
Według ostatnich danych Głównego Urzędu Statystycznego na terenie województwa 
małopolskiego w okresie I-IX 2008 r. wpadkom przy pracy uległo ogółem  4071 osób, to jest 
niemal dokładnie tyle samo, co w analogicznym okresie roku 2007 (4070).  
W wypadkach śmierć poniosło 23 osoby (w tym okresie w roku 2007 – 25 osób), a 63 osoby 
uległy wypadkom cięŜkim (w analogicznym okresie w roku 2006 – 74 osób), a więc liczba 
takich wypadków zmalała.  Małopolska w zestawieniu z innymi województwami znajduje się 
w grupie obszarów o najniŜszych wskaźnikach poszkodowanych w wypadkach przy pracy, co 
obrazuje mapa poniŜej.  

 

 

 
 



 
SPRAWOZDANIE  OKRĘGOWEGO INSPEKTORA PRACY W KRAKOWIE Z DZIAŁALNOŚCI OIP W 2008 R.  

 169 

 

POSZKODOWANI W WYPADKAKACH PRZY PRACY NA 1000 
PRACUJĄCYCH 

W I-III KWARTALE 2008 R. 
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