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Szanowni Paostwo, 
jako Okręgowy Inspektor Pracy, zgodnie z ustawą z 13 kwietnia 2007 r. 
o Paostwowej Inspekcji Pracy przedstawiam Paostwu  „Sprawozdanie 
z działalności Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie w 2009 
roku”. Dokonując podsumowania i próby oceny wspólnych działao 
inspektorów pracy oraz pozostałych pracowników Okręgu, pragnę 
podkreślid, że miniony rok był dla PIP czasem wzmożonej aktywności, 
wynikającej z nieustannego monitorowania negatywnych zjawisk, 
mających źródło w trudnej sytuacji gospodarczej. Pierwsze sygnały 
o możliwości rozpoczęcia procesu restrukturyzacji zakładów, zwolnieo 
grupowych i trudnościach ekonomicznych pracodawców skłoniły nas do 
podjęcia szybkich działao na wewnętrznych rynkach pracy w celu 
łagodzenia konsekwencji zachodzących zmian, zarówno po stronie 
pracowników, jak i pracodawców. W tym roku inspektorzy pracy 
bezustannie interweniowali na sygnały o niewypłacaniu zaległych 
należności czy naruszaniu prawa przy restrukturyzacjach i problemach 
finansowych zakładów. Nasze działania ukierunkowane były nie tylko 
na czynności kontrolne, ale w równej mierze na prewencyjno-
informacyjne.  
Okręgowy Inspektorat Pracy organizował stoiska porad prawnych na 
terenie zakładów objętych zwolnieniami, targach pracy, imprezach 
masowych – staraliśmy się wyjśd pierwsi do Paostwa z informacją 
i pomocą. Nasi prawnicy pełnili codziennie dyżury w siedzibie Okręgu 
i jego Oddziałach. Ponad pół tysiąca przeprowadzonych kontroli miało 
służyd poprawie przestrzegania przepisów prawa pracy, skutecznym 
interwencjom w razie potwierdzonych nieprawidłowości oraz 
nadzorowaniu warunków pracy małopolskich pracowników. To dzięki 
kontroli i nadzorowi inspektorów pracy, poradnictwu z zakresu prawa 
pracy oraz  realizowanym nowatorskim kampaniom prewencyjnym 
Małopolska nadal może poszczycid się najniższym wskaźnikiem 
wypadkowości według statystyki GUS. Rok 2009 to również kolejny etap 
rozwoju w efektywnej kontroli legalności zatrudnienia przez organy PIP 
– funkcji, która została PIP przypisana w 2007, wraz z wejściem w życie 
nowej ustawy. Przedstawiając Paostwu sprawozdanie z naszej 
działalności, pragnę podziękowad wszystkim moim współpracownikom 
za zaangażowanie i wspólną pracę w 2009 r. Serdeczne podziękowania 
kieruję również do naszych zewnętrznych Partnerów -  wszystkich osób 
i instytucji  -  które w ramach stałej  współpracy przyczyniają się do 
skutecznego działania na rzecz ochrony pracy w całej Małopolsce. 
Poniżej prezentuję Paostwu jego efekty w 2009 r.  

Okręgowy Inspektor Pracy  

Tadeusz Fic 



 



 

wprowadzenie 
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1. Podstawy prawne działania PIP 
 

Paostwowa Inspekcja Pracy jest organem powołanym 
do nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, 
a w szczególności przepisów oraz zasad bezpieczeostwa 
i higieny pracy. Z dniem 1 lipca 2007 r. weszła w życie 
nowa ustawa regulująca funkcjonowanie inspekcji 
pracy, mianowicie ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. 
o Paostwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. Nr 89, poz. 589). 
Zgodnie z przepisami tej ustawy, Paostwowa Inspekcja 
Pracy jest organem powołanym do sprawowania 
nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, 
w szczególności przepisów i zasad bezpieczeostwa 
i higieny pracy, a także przepisów dotyczących 
legalności zatrudnienia i wykonywania innej pracy 
zarobkowej. Nowa ustawa o PIP stanowi kompleksową 
pragmatykę służbową pracowników Paostwowej 
Inspekcji Pracy. 

Paostwowa Inspekcja Pracy podlega Sejmowi RP. 
Nadzór nad Paostwową 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 Paostwowej Inspekcji Pracy, obejmuje swoim 
działaniem obszar województwa małopolskiego. 
W strukturze organizacyjnej okręgu występują dwa 
oddziały – w Nowym Sączu i w Tarnowie. W roku 2009 
w Okręgowym Inspektoracie Pracy czynności kontrolno-
nadzorcze wykonywało 90 inspektorów pracy.  

2. Zakres kompetencji PIP 
Do podstawowych zadao Paostwowej Inspekcji Pracy 
należy: 

 kontrola i nadzór przestrzegania przepisów prawa 
pracy, 

 kontrola wyrobów wprowadzonych do obrotu pod 
względem spełniania wymagao bhp, 

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

Schemat 

organizacyjny PIP 
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 uczestnictwo w przejmowaniu do eksploatacji 
wybudowanych lub przebudowanych obiektów 
budowlanych albo ich części na zasadach ustalonych 
w przepisach prawa budowlanego, 

 podejmowanie działao polegających na zapobieganiu 
i eliminowaniu zagrożeo w środowisku pracy 
w szczególności poprzez badanie i analizowanie 
okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób 
zawodowych, a także udzielanie porad  i informacji 
z zakresu prawa pracy, w tym technicznych zagadnieo 
bhp, 

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

 wydawanie i cofanie zezwoleo 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 paostwa będącego członkiem Unii 
Europejskiej, a także współpraca z urzędami paostw 
członkowskich UE odpowiedzialnymi za nadzór nad 
warunkami pracy i zatrudniania pracowników, 

 ściganie wykroczeo przeciwko prawom osób 
wykonujących pracę zarobkową, a także wykroczeo 
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.).  

 prowadzenie kontroli czasu jazdy i czasu postoju, 
obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców 
wykonujących przewozy drogowe.  

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

 nakazania usunięcia stwierdzonych uchybieo 
w ustalonym terminie w przypadku naruszenia przepisów 
bhp, 

 nakazania wstrzymania prac lub działalności, gdy 
naruszenie powoduje bezpośrednie zagrożenie życia lub 
zdrowia pracobiorców, a także skierowania do innych 
prac pracobiorców w razie wykonywania czynności 

 Od 1 stycznia 2010 r.  
do kompetencji PIP 
należy również 
wydawanie 
nakazów 
umieszczenia 
pracownika  
w ewidencji 
pracowników 
wykonujących pracę  
w szczególnych 
warunkach lub o 
szczególnym 
charakterze, 
wykreślenia go z tej 
ewidencji oraz 
sporządzenia 
korekty wpisu.   

 

 

 Nowe 
uprawnienia PIP 
od 2010 r.  
 
Od 1 stycznia 2010 
r.  do kompetencji 
Inspekcji Pracy  
należy również 
wydawanie 
nakazów 
umieszczenia 
pracownika 
w ewidencji 
pracowników 
wykonujących pracę 
w szczególnych 
warunkach lub 
o szczególnym 
charakterze, 
a także wykreślenia 
go z tej ewidencji 
oraz sporządzenia 
korekty wpisu. 
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o charakterze niebezpiecznym bez posiadania 
wymaganych kwalifikacji, 

 nakazania wstrzymania eksploatacji maszyn 
i urządzeo, gdy ich eksploatacja powoduje 
bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi, 

 zakazania wykonywania pracy lub działalności 
w miejscach powodujących bezpośrednie zagrożenie 
dla życia lub zdrowia ludzi, 

 nakazania zaprzestania pracy lub działalności, gdy ich 
prowadzenie zagraża życiu lub zdrowiu pracobiorców, 

 nakazania ustalenia w określonym terminie 
okoliczności i przyczyn wypadku, 

 nakazania pracodawcy wypłaty należnego 
wynagrodzenia za pracę, a także innego świadczenia 
przysługującego pracownikowi, 

 skierowania wystąpienia (niebędącego decyzją 
administracyjną), w razie stwierdzenia innych 
naruszeo, niewymienionych powyżej.  

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.  

PIP ma prawo nieodpłatnego korzystania z danych 
zgromadzonych: 

 w Krajowym rejestrze urzędowym podmiotów 
gospodarki narodowej (REGON) prowadzonym przez 
Prezesa GUS, 

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

 w Powszechnym Elektronicznym Systemie Ewidencji 
Ludności (RCI PESEL). 

 

 

 

 

 

 Zgodnie z ustawą 
 o PIP inspektorzy 
pracy są uprawnieni 
do nałożenia  
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 5000 zł.  
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3. Działania priorytetowe PIP w 2009 r.  
 

Paostwowa Inspekcja Pracy w obecnym kształcie – na tle 
innych inspekcji paostwowych i organów kontrolujących 
przestrzeganie przepisów bezpieczeostwa i higieny pracy 
– wyróżnia się szerokim zakresem kompetencji 
kontrolnych i nadzorczych.  W celu wykonywania tych 
zadao PIP została wyposażona w bogaty zestaw 
instrumentów i środków prawnych ułatwiających 
funkcjonowanie inspekcji pracy na każdym etapie jej 
działania, począwszy od wszczęcia kontroli, poprzez 
postępowanie administracyjne, uprawnienia mandatowe 
inspektorów pracy, kierowanie wniosków do sądu oraz 
udział w postępowaniu w tych sprawach przed sądami 
w charakterze oskarżyciela publicznego, a skooczywszy na 
prowadzeniu egzekucji administracyjnej własnych decyzji, 
a także możliwości uczestnictwa w postępowaniu 
cywilnym o ustalenie stosunku pracy. 

W ramach prowadzonej przez PIP działalności w roku 
2009 priorytet stanowiły: 

 kontrole przestrzegania przepisów dotyczących 
wynagrodzeo i innych świadczeo pracowniczych, 

 działania kontrolno-nadzorcze i prewencyjne 
w budownictwie, 

 kontrole poszczególnych dziedzin gospodarki 
charakteryzujących się największym nasileniem zagrożeo 
zawodowych, 

 poprawa praworządności w stosunkach pracy, 

 szerokie działania o charakterze prewencyjnym, 
w tym promocja zagadnieo ochrony pracy, 

 kontrole przestrzegania przepisów dotyczących 
czasu pracy. 

 działania nadzorczo prewencyjne w zakresie 
przestrzegania wymagao minimalnych dla maszyn 

i urządzeo. 

 

 Program działao 
na rok 2010 r.  

1. program długofalowy – 
zadania prewencyjno-
kontrolne (kontrole prac 
budowlanych  
i  rozbiórkowych; kontrole 
remontu dróg; nadzór 
inwestycji EURO 2012; 
transport drogowy; nadzór 
wobec zakładów 
charakteryzujących się 
największym nasileniem 
zagrożeo).  
 

2. program roczny  PIP 
(funkcjonowanie ustaw 
antykryzysowych; 
wynagrodzenia i inne 
świadczenia ze stosunku 
pracy;  czas pracy  
w  placówkach ochrony 
zdrowia i zakładach innych 
branż; kontrole  
w sektorze energetycznym; 
kontrole w małych 
zakładach, gdzie wystąpiły 
wypadki przy pracy; zakłady 
produkcji mebli,  
działania prewencyjne) 

3. zadania własne OIP 
Kraków  
(przestrzeganie prawa 
pracy  
w lokalach  
gastronomicznych; kontrole 
bhp przy przetwórstwie 
mięsa; kontrole bhp przy 
eksploatacji suwnic). 



 

 

 

wypadki  

przy pracy  
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1. Analiza okoliczności i przyczyn 
wypadków przy pracy 

 

W roku 2009 zgłoszono ogółem do OIP Kraków 
160 zdarzeo wypadkowych i 3 potencjalnie wypadkowe, 
w wyniku których zostało poszkodowanych 195 osób. 
W porównaniu z rokiem 2008 poprawiła się statystka 
zdarzeo wypadkowych – w 2008 r. zgłoszono ich 178. 
W ich wyniku ucierpiało 206 osób.  

W 2009 r. zostało zbadanych 126 wypadków przy pracy 
(26 wypadków zaistniało w 2008 r.), które wydarzyły się 
na terenie województwa małopolskiego. Ponadto:  

 39 wypadków pozostaje w trakcie badania 
i zostanie zakooczone w 2010r. 

 2 wypadki zostały przekazane do zbadania przez 
inny OIP zgodnie z właściwością terytorialną 
siedziby pracodawcy, 

 19 zdarzeo według wstępnych ustaleo nie jest 
wypadkami przy pracy, bądź jest wypadkami 
komunikacyjnymi – Okręgowy Inspektor Pracy 
podjął decyzję, że nie będą one badane. 
 

W ich wyniku poszkodowanych zostało 155 osoby, 
 w tym 29 osób poniosło śmierd, a 63 doznało ciężkich 
uszkodzeo ciała. W zestawieniu z rokiem 2008, liczba 
zbadanych wypadków przy pracy w 2009 r. spadła (145 
zbadanych wypadków) blisko o 20 przypadków. 
W konsekwencji zmniejszyła się również liczba 
poszkodowanych ciężko i śmiertelnie po gwałtownym 
wzroście w 2007 roku. Wzrosła przy tym liczba wypadków 
zbiorowych, które najczęściej powodowane były 
wypadkami komunikacyjnymi  lub utratą kontroli nad 
obsługiwanym sprzętem ruchomym (wózki ruchome). 
W 2009 r. w wypadkach zbiorowych 13 osób zostało 
poszkodowanych, w tym 1 osoba poniosła śmierd. 

 

 

 

 

 

 

 W zestawieniu 
z rokiem 2008  
(145 zbadanych 
wypadków przy 
pracy) liczba 
wypadków spadła 
blisko o 20 
przypadków. 
W konsekwencji 
zmniejszyła się 
również liczba 
poszkodowanych 
ciężko i śmiertelnie 
po gwałtownym 
wzroście w 2007 
roku. 

 

 

 Zagrożenia na 
budowach - wyniki 
działalności kontrolno 
nadzorczej OIP Kraków 
– dokumentacja 
fotograficzna  
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Rysunek 1. Poszkodowani w wypadkach przy pracy na 
1000 pracujących w I-III kwartale 2009 r. (dane GUS) 

 

Rok 

Liczba 

zbadanych 

wypadków 

Liczba poszkodowanych w 

wypadkach 

ogółem 
w tym : 

śmiertelnych ciężkich 

2009 

ogółem 126 155 29 63 
w tym : 

wypadki 

zbiorowe 
22 51 5 6 

2008 

ogółem 145 163 36 70 
w tym : 

wypadki 

zbiorowe 
16 34 2 4 

2007 

ogółem 182 222 53 91 
w tym : 

wypadki 

zbiorowe 
24 65 3 7 

 
Jak wynika z  danych GUS dotyczących wypadkowości 
(w chwili przygotowywania sprawozdania dostępne dane 
za III kwartały 2009 r.) województwo małopolskie, 
podobnie jak w latach poprzednich, znalazło się w grupie 
regionów o najniższym wskaźniku wypadkowości 
w Polsce (3,82 poszkodowanych na 1000 pracujących). 
Niższy wskaźnik odnotowano jedynie w województwie 
mazowieckim.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Województwo 
małopolskie, 
podobnie jak  
w latach 
poprzednich, 
znalazło się  
w grupie regionów  
o najniższym 
wskaźniku 
wypadkowości 
 w Polsce (3,82 
poszkodowanych na 
1000 pracujących – 
dane GUS za III 
kwartały 2009). 
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W latach 2003-2008 na terenie Małopolski wskaźniki 
wypadkowości kształtowały się poniżej średniego 
poziomu w Polsce (patrz odnotowany wzrost liczby 
zgłoszonych wypadków, zwłaszcza wypadków 
śmiertelnych) i liczby zbadanych przez OIP Kraków 
wypadków w latach 2006-2007, był wynikiem wzrostu 
liczby zatrudnionych (zwłaszcza w budownictwie) i nie 
miał wyraźnego wpływu na poziom wskaźników 
wypadkowości, zarówno wypadków śmiertelnych, 
jak również wypadków ogółem.  
 
 

 

poszkodowani – wypadki ogółem 
 

 

 

 

 

 

 

śmiertelnie 
 

źródło: GUS 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 2. Poszkodowani w wypadkach przy pracy wg 
województw w 2008 r. (wskaźnik na 1000 pracujących)   

wowowowwojewództw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Polska Małopolska 

2008 9,11 6,87 

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

 

 

poszkodowani – wypadki śmiertelne 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponad 90 % poszkodowanych w badanych przez 
inspektorów pracy wypadkach stanowili pracownicy. 
Inspektorzy pracy badali także wypadki (zgłaszane przez 
pracodawców, inne organy nadzoru i kontroli nad 
warunkami pracy oraz policję i prokuraturę), w których 
poszkodowane były również osoby wykonujące pracę na 
innej podstawie niż stosunek pracy lub 
samozatrudniające się. 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 
 

przetwórstwo 
przemysłowe; 

29,7%
budownictwo; 

25,2%

handel i 
naprawy; 8,4%

transport, 
gospodarka

magazynowa
i łącznośd; 

12,3%pośrednictwo 
finansowe; 

2,6%

zaopatrywanie 
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 POLSKA Małopolska 

2008 0,046 0,033 

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 
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 Pracownicy poszkodowani w badanych przez OIP Kraków 
wypadkach zatrudnieni byli głównie w zakładach 
przetwórstwa przemysłowego (29,7%), a także 
budownictwa (25,2 %), transportu i składowania, handlu 
zaopatrywania w energię oraz obsłudze nieruchomości. 

 

 

 

 

 

 

Wypadki osób świadczących pracę na innej podstawie niż 
stosunek pracy oraz osób samozatrudniających się, 
najczęściej miały miejsce w budownictwie (28,6 %), 
transporcie i gospodarce magazynowej (21,4 %). 
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   Tabela nr 2 

 

 Z analizy wypadków 
zaistniałych na 
placach budów 
wynika, że udział 
poszkodowanych 
o stażu pracy 
w danym zakładzie 
krótszym niż jeden 
rok wynosił 51,3% 
ogółu 
poszkodowanych na 
placach budów. 
Spośród 7 ofiar 
śmiertelnych 
  – 3 osoby (43 %) 
poniosły śmierd 
w pierwszym roku 
pracy u danego 
pracodawcy.  
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Status 
zatrudnienia 
poszkodowanych 
w wypadkach 
zbadanych przez 
OIP w 2009r. 

Liczba poszkodowanych 

ogółem 
ze skutkiem 
śmiertelnym 

ciężkie 
uszkodzenie 
ciała 

lżejsze 
uszkodz
enie 
ciała 

pracownicy 141 27 55 59 

osoby wykonujące 
pracę na innej 
podstawie niż 
stosunek pracy 

13 2 7 4 

osoby 
samozatrudniające 
się 

1 --- 1 --- 

 

W stosunku do lat poprzednich nie zmieniła się 
zasadniczo struktura wieku poszkodowanych 
w wypadkach przy pracy badanych przez inspektorów 
pracy. Jednak odnotowano spadek do 32,9 % , po okresie 
wzrostu z poprzednich lat (2008 - 53,4 %) liczby 
poszkodowanych o stażu pracy w danym zakładzie 
poniżej jednego roku. 
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Wypadkom przy pracy najczęściej ulegali robotnicy 
budowlani, robotnicy obróbki metali i mechanicy 
maszyn, kierowcy pojazdów, robotnicy przemysłowi 
oraz robotnicy pomocniczy w budownictwie. 
Przedstawiciele tych grup zawodowych dominują również 
wśród śmiertelnych ofiar wypadków. 
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W 2009 r. nie zmieniła się struktura wydarzeo 
powodujących wypadki przy pracy zbadane przez 
inspektorów PIP. Do najczęstszych z nich należą:  

 utrata kontroli nad środkami transportu 
 i sprzętem ruchomym  

 upadek z wysokości  

 utrata kontroli nad maszyną lub obrabianym 
 materiałem  

W wyniku wypadków komunikacyjnych poszkodowanych 
zostało 23 osoby, z których 6 zmarło. Przyczyny tych 
wypadków, głównie wiązały się z zaskoczeniem 
niespodziewanym zdarzeniem i lekceważeniem 
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robotnicy budowlani 
i pokrewni

robotnicy obróbki 
metali i mechanicy 

maszyn

robotnicy 
pomocniczy w 
budownictwie

kierowcy pojazdów

operatorzy maszyn i 
urządzeo 

wydobywczych i 
przetwórczych

operatorzy i 
monterzy maszyn

pozostali robotnicy 
przemysłowi

2009

2008

2007
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zagrożenia przez innych użytkowników dróg (np. nagła 
zmiana pasa ruchu). Ze względu na tego rodzaju 
przyczyny, działalnośd pracodawców w zakresie 
zapobiegania wypadkom jest bardzo ograniczona, 
gdyż w żadnym wypadku nie wiąże się to z zaniedbaniami 
ze strony pracodawców, a także poszkodowanych.  

Równie wysoki procent wypadków spowodowany został 
upadkiem z wysokości (19 poszkodowanych, w tym 5 
osób śmiertelnie). Należy jednak zaznaczyd, że podczas 
gdy w 2008 roku udział procentowy wypadków 
spowodowanych upadkiem z wysokości stanowił 19 % 
wszystkich wypadków, to w roku 2009 spadł do poziomu 
12 % ( 2007 roku – 8 %). 
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 W 2009 roku 
upadek z wysokości 
stanowił  12% 
wszystkich 
wypadków, podczas 
gdy rok wcześniej  
aż 19%.  Do spadku 
tego wskaźnika  
przyczyniła się  
zapewne 
prowadzona przez 
PIP  i ZUS w 2009 r. 
ogólnopolska 
kampania 
informacyjno-
kontrolna 
"Bezpieczeostwo 
pracy w 
budownictwie - 
upadki, 
poślizgnięcia".  

 

WWyykkrreess  66..  WWyyddaarrzzeenniiaa  bbęęddąąccee  ooddcchhyylleenniieemm  oodd  ssttaannuu  

nnoorrmmaallnneeggoo,,  ppoowwoodduujjąąccee  nnaajjwwiięęcceejj  wwyyppaaddkkóóww  ((%%))  



 Sprawozdanie Okręgowego Inspektora Pracy z działalności Okręgowego 
Inspektoratu Pracy w Krakowie w 2009 r. 

 

~ 24 ~ 
  

W następstwie utraty kontroli nad maszyną, narzędziem 
lub obrabianym materiałem poszkodowanych zostało 11 
osób, które pracowały najczęściej przy nożycach 
gilotynowych i maszynach budowlanych.  

Analiza przyczyn wszystkich wypadków zbadanych przez 
inspektorów pracy wykazała, że w stosunku do lat 
ubiegłych, tylko nieznacznym zmianom uległ ich udział 
procentowy. Według ustaleo inspektorów, w 2009r. 
nadal dominowały przyczyny ludzkie (stanowiły 48% 
ogólnej liczby przyczyn), organizacyjne stanowiły 40 %, 
a techniczne 12 % ogólnej liczby przyczyn.  
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 Ok. 1/3 wypadków 
spowodowana była błędami 
popełnionymi w trakcie 
prowadzenia procesów 
technologicznych. Błędy 
polegały na niewłaściwym 
zorganizowaniu stanowisk 
pracy, na ich niewłaściwym 
zabezpieczeniu oraz błędach 
w zakresie kontroli 
przebiegu procesów. 
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Przyczyny ludzkie – to głównie zaskoczenie 
niespodziewanym zdarzeniem, niedostateczna 
koncentracja uwagi na wykonywanej czynności, 
lekceważenie zagrożenia (brawura, ryzykanctwo). 
Charakterystyczne jest również niewłaściwe, samowolne 
zachowanie się pracownika: przechodzenie i przebywanie 
w miejscach niedozwolonych, wejście lub wjechanie na 
obszar zagrożony bez upewnienia się, czy nie ma 
niebezpieczeostwa. Częstą przyczyną zbadanych 
wypadków było również nieużywanie sprzętu 
ochronnego przez pracownika – pomimo dopełnienia 
obowiązku pracodawcy dotyczącego wyposażenia 
pracowników w sprzęt ochrony indywidualnej. 

Przyczyny organizacyjne – w tej grupie dominującymi 
okazało się: tolerowanie przez nadzór odstępstw od 
przepisów i zasad bezpieczeostwa pracy (prawie 14 % 
z wszystkich ujawnionych przyczyn związanych z ogólną 
organizacją pracy), brak nadzoru nad pracownikami, brak 
instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym 
(4,7 %) oraz brak lub niewłaściwe przeszkolenie 
w zakresie bhp. Pośród przyczyn organizacyjnych 
dotyczących konkretnych stanowisk pracy, należy 
wskazad nieodpowiednie przejścia i dojścia, a także brak 
środków ochrony indywidualnej. Powyższe 
nieprawidłowości wynikają z niewypełnienia obowiązków 
przez pracodawców kierujących bezpośrednio pracą 
zatrudnionych pracowników, przez osoby kierujące 
pracami oraz z działao samych pracowników. W wielu 
przypadkach wynikiem zaniedbao organizacyjnych 
okazywały się nieprawidłowości związane ze stanem 
technicznym urządzeo i warunkami na stanowiskach 
pracy. 

Przyczyny techniczne - inspektorzy pracy najwięcej 
przyczyn przypisali do grupy braku urządzeo 
zabezpieczających lub ich nieprawidłowego działania – 
39,1 % ogółu przyczyn technicznych.  

 

 

 

 

 

 

 Brak osłon 
elementów 
niebezpiecznych, 
brak odpowiednich 
zabezpieczeo przed 
upadkiem  
z wysokości były 
bezpośrednimi 
przyczynami 
wypadków. 
Zagrożenia te 
wyniknęły 
z zaniedbao osób 
nadzorujących prace 
– brak skutecznego 
nadzoru 
i tolerowaniu 
braków 
w wyposażeniu 
stanowisk. 
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 2. Wyniki przeprowadzonych kontroli  

 

W każdej kontroli związanej z badaniem wypadku przy 
pracy, w której stwierdzono nieprawidłowy stan 
praworządności (w tym dotyczący zagadnieo związanych 
z bezpieczeostwem pracy), podejmowane są środki 
prawne (decyzje) mające doprowadzid do poprawy stanu 
bezpieczeostwa. 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 też dostosowania do realnego 
zagrożenia) oceny ryzyka zawodowego i podjęcia działao 
minimalizujących to ryzyko, poprawiają stan 
bezpieczeostwa pracy nie tylko dla stanowiska pracy, na 
jakim wykonywał prace poszkodowany, lecz mają 
charakter dotyczący całej załogi.  

 

Należy stwierdzid, że 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 bieżąca, doraźna poprawa stanu bhp, 
lecz również ulega zmianie i poprawie organizacja 
wewnętrznego systemu nadzoru nad przestrzeganiem 
przepisów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 W wyniku 

przeprowadzonych 
kontroli związanych 
z badaniem 
wypadków przy 
pracy inspektorzy 
OIP Kraków wydali 
624 decyzje 
(76 decyzjom 
inspektorzy nadali 
rygor 
natychmiastowej 
wykonalności) 
Decyzje związane  
z badaniem 
wypadków przy 
pracy dotyczyły 
3743 pracowników.  
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W wyniku przeprowadzonych kontroli związanych 
z badaniem wypadków przy pracy inspektorzy OIP 
Kraków wydali: 

 624 decyzje (76 decyzjom inspektorzy nadali 
rygor natychmiastowej wykonalności) Decyzje 
związane z badaniem wypadków przy pracy 
dotyczyły 3743 pracowników.  

 577 wniosków w wystąpieniach skierowanych do 
pracodawców, w tym 143, które dotyczyły 
badania wypadków przy pracy (między innymi 
organizacji procesów technologicznych, 
organizacji transportu, nieprawidłowości 
organizacyjnych związanych z eksploatacją 
maszyn i urządzeo, narażenia i zagrożenia 
czynnikami szkodliwymi oraz przygotowania 
do pracy pracowników). 
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 Duża liczba decyzji 
inspektorów pracy 
dotyczyła 
nieprawidłowej 
oceny ryzyka 
zawodowego lub jej 
braku oraz 
niepoinformowaniu 
pracowników 
o ryzyku 
zawodowym 
związanym 
z wykonywaną 
przez nich pracą. 
Decyzjami 
powyższymi objęto 
1140 osób. 
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Ponadto w związku ze stwierdzeniem 123 wykroczeo 
w obszarze bezpieczeostwa i higieny pracy, inspektorzy 
nałożyli 54 mandaty karne na łączną kwotę 79 300 zł.  

 Inspektorzy skierowali 22 wnioski do sądów 
grodzkich o ukaranie osób winnych popełnienia 45 
wykroczeo. Sądy rozstrzygnęły dotychczas 12 wniosków 
i nałożyły kary w łącznej kwocie 10 600 złotych. 
W pozostałych przypadkach trwa postępowanie przed 
sądem I instancji.  

 W 2009 r. inspektorzy OIP Kraków w 5 sprawach 
dotyczących wypadków zawiadomili prokuraturę 
o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. 

W 2009 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 także zakresu informacji 
zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy oraz 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 01.07.2009 r. 
w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków.  

Ocenie poddano 602 dokumentacje powypadkowe u 
236 pracodawców, zatrudniających łącznie 51 tys. 
pracowników. 

Wyniki kontroli wskazują, że w okresie sprawozdawczym 
ogólna skala nieprawidłowości w zakresie zgłaszania 
i rejestracji zdarzeo wypadkowych utrzymała się na 
poziomie poprzednich dwóch lat i nieprawidłowości te 
w większości zagadnieo dotyczą bardzo małego odsetka 
kontrolowanych przedsiębiorstw. 

Najwyższy odsetek uchybieo w tym obszarze, 
dotyczących w szczególności zgłaszania wypadków 
organom Paostwowej Inspekcji Pracy i sprawozdawczości 
wypadkowej Głównego Urzędu Statystycznego, nadal 
występował w mikroprzedsiębiorstwach i zakładach 
zatrudniających 10-49 osób. W ocenie inspektorów pracy, 
zjawisko to pozostawało w związku z mniejszym 
poziomem wiedzy w zakresie wymogów przepisów prawa 
pracy przez pracodawców i funkcjonującym w tych 
grupach zakładów systemem realizacji zadao w dziedzinie 
bezpieczeostwa i higieny pracy. 

W małych zakładach, które nie mają obowiązku tworzenia 
służby bhp, dochodzenia powypadkowe przeprowadza się 
z reguły wówczas, gdy w grę wchodzi przygotowanie 
dokumentacji niezbędnej do ustalenia uprawnieo 
poszkodowanych do świadczeo odszkodowawczych. 
Zadania te zwykle doraźnie zleca się osobom fizycznym  

 Rozstrzygnięcia 
sądów :  
 

- 2 umorzenia postępowania 
(równolegle trwa 
postępowanie karne), 

- 6 grzywien (wyroki 
nakazowe), 

- 3 uniewinnienia 
(odwołania wniesione przez 
inspektora utrzymane  
w mocy po apelacji), 

- 1 utrzymanie w mocy (po 
apelacji) kary grzywny  
3000 zł (pierwotnie sąd 
zastosował karę grzywny 
1000 zł, odwołanie 
inspektora pracy).  

 

 Najwięcej 
nieprawidłowości  
w zakresie 
zgłaszania, 
 i rejestracji 
wypadków przy 
pracy, jak również 
samego 
dochodzenia 
powypadkowego 
odnotowano  
w małych 
przedsiębiorstwach.  

 Do najczęstszych 
uchybieo należały: 
ustalanie tylko 
okoliczności bądź 
nie ustalanie 
wszystkich przyczyn 
wypadku, ustalenie 
wniosków 
profilaktycznych 
nieadekwatnych do 
przyczyn, 
przystępowanie do 
dochodzenia 
z nieuzasadnioną 
zwłoką. 
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lub prawnym z zewnątrz. Są to często wypadki, które ze 
względu na skutki, podlegają obowiązkowi zgłoszenia 
organom Paostwowej Inspekcji Pracy. W ocenie 
inspektorów, nasila się zjawisko nierejestrowania lekkich 
urazów ciała – unikanie przez pracodawców kosztów 
dochodzeo, sprawozdawczości GUS, a także 
ewentualnych nakładów na środki prewencyjne.  
W 2009 roku, podobnie jak w poprzednich okresach 
sprawozdawczych, inspektorzy pracy ujawnili także wiele 
nieprawidłowości, zarówno w prowadzeniu samego 
postępowania powypadkowego, jak i wynikach jego 
ustaleo. W strukturze tej grupy uchybieo największy 
udział miały: ustalenie tylko okoliczności wypadku bądź 
nieustalenie wszystkich przyczyn, ustalenie wniosków 
profilaktycznych nieadekwatnych do przyczyn, 
przystępowanie do dochodzenia z nieuzasadnioną 
zwłoką. 

Zespoły najczęściej nie wykazują zainteresowania 
ujawnianiem przyczyn technicznych i organizacyjnych, to 
jest wynikłych z zaniechania obowiązków przez osoby 
zlecające lub polecające im sporządzenie dokumentacji 
powypadkowej, bądź też 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 - niemające istotnego wpływu na stan 
bezpieczeostwa pracy – często wnioski profilaktyczne 
dotyczą tylko poinformowania o wypadku pracowników 
zakładu. 

Najwięcej nieprawidłowości odnotowano w zakładach 
zatrudniających poniżej 50 pracujących. W ocenie 
kontrolujących, przyczyną wielu nieprawidłowości jest 
aktualny stan prawny, w którym sporządzanie oraz 
zatwierdzanie dokumentacji powypadkowej znajduje się 
w gestii osób odpowiedzialnych za warunki pracy. Gdyby 
postępowanie ustalające okoliczności i przyczyny 
wypadku prowadził podmiot niezależny  - na przykład 
ubezpieczyciel wypłacający ewentualne odszkodowanie - 
to można by się spodziewad ujawnienia większej liczby 
zaniedbao leżących po stronie pracodawcy. Nowe 
uprawnienia organów Paostwowej Inspekcji Pracy - 
decyzja z art. 11 pkt 6 ustawy o PIP - pozwalają na 
regulację prawną w zakresie nakazania dokonania ustaleo 
okoliczności i przyczyn wypadku także dla wypadków 
lekkich, jednakże brak obowiązku zgłaszania takich 
wypadków do PIP powoduje, że nierzetelne 
postępowania zakładowe nie zawsze mogą byd 
skorygowane przez inspektora pracy.  

 Uprawnienia 
organów 
Paostwowej 
Inspekcji Pracy - 
decyzja z art. 11 pkt 
6 ustawy o PIP, 
pozwalają na 
regulację prawną 
w zakresie 
nakazania 
dokonania ustaleo 
okoliczności 
i  przyczyn wypadku 
także dla 
wypadków lekkich, 
jednakże brak 
obowiązku 
zgłaszania takich 
wypadków do PIP 
powoduje, 
że nierzetelne 
postępowania 
zakładowe nie 
zawsze mogą byd 
skorygowane przez 
inspektora pracy. 
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3. Podsumowanie  

Z analizy wypadków wynika, że do wypadku przyczynia 
się nie tylko niewłaściwa organizacja miejsc pracy, czy też 
niewłaściwe wyposażenie bądź nierzetelny nadzór, ale 
również znaczna częśd przyczyn wynika z niewłaściwego 
zachowania się pracowników (w tym poszkodowanego), 
które są niezgodne z zasadami bhp, bądź też można 
nawet uznad, że są działaniami mającymi na celu 
„przyśpieszenie” procesu pracy i ograniczenie kosztów. 

Należy dołożyd starao, aby przygotowany program 
nauczania BHP (czyli propagowania kultury 
bezpieczeostwa) już od pierwszego etapu szkolnictwa 
(nawet już w przedszkolu) był podwaliną nabywania 
wiedzy i doświadczenia w bezpiecznych zachowaniach. 

Aby osiągnąd cel strategiczny jakim jest ograniczenie 
liczby wypadków przy pracy, nie wystarczą działania 
doraźne związane zarówno z badaniem wypadków, 
czy też kontrolami przestrzegania stanu bhp należy 
zwiększyd ogólną kulturę bezpieczeostwa. 

Z uwagi na znaczący udział sektora budownictwa w liczbie 
wypadków (w tym śmiertelnych i ciężkich) wskazane jest 
utrzymanie bądź nasilenie nadzoru nad tą branżą 
ze zwróceniem szczególnej uwagi na stan ochron 
i zabezpieczeo przed możliwością upadku z wysokości. 
Wskazane jest podjęcie szerokich działao prewencyjnych 
w zakresie budownictwa na większą skalę, w tym działao 
o charakterze ogólnopolskim (kampanie medialne ). 
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1.Charakterystyka działalności kontrolnej 

w 2009 r. 
 

W 2009 roku inspektorzy pracy przeprowadzili łącznie 5 390 
kontroli u 4 215 pracodawców. W związku ze stwierdzonymi 
w czasie kontroli nieprawidłowościami wydano ogółem 
24 550 decyzji oraz skierowano 19 780 wniosków 
w wystąpieniu. Pracodawcy winni  popełnienia wykroczenia 
zostali ukarani 1 429 mandatami na kwotę 1 846 800 zł. 
W 304 przypadkach inspektorzy OIP Kraków skierowali do 
sądu wnioski o ukaranie. 

Najwięcej nieprawidłowości dotyczyło przygotowania 
pracowników do pracy (m.in. brak szkoleo bhp, badao 
lekarskich), stanowisk i procesów technologicznych 
(niewłaściwe zabezpieczenie stanowisk pracy przy 
wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych). 
Na 24,6 tys. decyzji 1400 nakazywało natychmiastowe 
wstrzymanie prac w związku ze stwierdzeniem 
bezpośredniego zagrożenia życia bądź zdrowia 
pracowników. Wydano również decyzje nakazujące 
skierowanie do innych prac 1035 osób zatrudnionych przy 
pracach wzbronionych, szkodliwych lub niebezpiecznych. 
Trudna sytuacja gospodarcza na rynkach krajowych 
i zagranicznych wyraźnie odbiła się na kondycji finansowej 
wielu firm, które w ciągu całego roku walczyły 
z przejściowymi bądź utrzymującymi się trudnościami. 
To z kolei miało wpływ na opóźnienia lub brak wypłaty 
wynagrodzeo należnych ze stosunku pracy i wyraźnie odbiło 
się na wzroście liczby skarg wpływających do OIP Kraków. 
Efektem przeprowadzanych kontroli był wyraźny wzrost 
liczby wydanych w 2009 r. decyzji płacowych: w 2009 r.  – 
517 decyzji (rok wcześniej – 378) na kwotę 8 666 367 zł  
(więcej o wynikach kontroli dot. niewypłacania wynagrodzeo 
w rozdziale na s.54).  
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Wykres 1. Struktura skontrolowanych zakładów w 2009 r.  
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2. Decyzje Okręgowego Inspektora Pracy 

nakazujące zaprzestanie działalności bądź 

działalności określonego rodzaju.  
 

Okręgowy Inspektor Pracy, na podstawie  art. 11 pkt 5 
ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Paostwowej Inspekcji 
Pracy (Dz. U. Nr 89, poz. 589) w przypadku stwierdzenia 
podczas kontroli  występowania trwałych zagrożeo dla 
zdrowia i  życia pracowników jest w mocy wydad decyzje 
nakazujące zaprzestanie prowadzenia działalności przez 
zakład lub jego częśd bądź działalności określonego rodzaju. 
Decyzje takie podejmuje się wówczas, gdy wymienione 
nieprawidłowości mają charakter trwały, czyli nie mogą byd 
usunięte przez inspektora pracy w formie nakazów 
dotyczących pojedynczych uchybieo. 
 
W roku 2009 Okręgowy Inspektor Pracy w Krakowie wydał 
3 decyzje nakazujące zaprzestania działalności części 
zakładu. W tym roku nie było decyzji nakazującej 
zaprzestania działalności całego zakładu. Dotyczyły one firm 
zatrudniających poniżej 20 osób i zajmujących sie: 

 produkcją mebli biurowych i sklepowych oraz 
działalnością usługową w zakresie wykaoczania 
mebli (17 zatrudnionych), 

 sprzedażą hurtową odzieży (w kontrolowanym 
oddziale zatrudnionych było 7 pracowników, w tym 
5 niepełnosprawnych). 

 wypiekiem wafli w pracowni piekarniczej  
We wszystkich zakładach nie spełniono wymogów 
dotyczących wysokości pomieszczeo stałej pracy, w których 
prowadzone były prace powodujące występowanie 
czynników szkodliwych dla zdrowia. W przypadku 
2 pierwszych zakładów decyzje Okręgowego Inspektora 
Pracy zostały wykonane. W ostatnim przypadku pracodawca 
odwołał się od wydanej decyzji do Głównego Inspektora 
Pracy, który uchylił zaskarżoną decyzję w całości i przekazał 
sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji. 

 

  

 

 

 W roku 2009 
Okręgowy Inspektor 
Pracy w Krakowie 
wydał 3 decyzje 
nakazujące 
zaprzestania 
działalności części 
zakładu. 
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3. Budowy w Małopolsce   
Inspektorzy pracy OIP Kraków przeprowadzili na terenie 
Małopolski 352 kontrole (w roku 2008 – 292 kontrole) na 
114 placach budów. Kontrolowano w szczególności budowy 
obiektów mieszkalnych, biurowych, produkcyjnych, hoteli, 
szkół oraz centrów handlowych. 

Kontrolami objęto 345 podmiotów, u których pracowało 
4282 osoby.  Najwięcej kontroli przeprowadzono w małych 
zakładach - 233 zakładów zatrudniających do 9 pracowników 
i 99 zakładów do 49 zatrudnionych. Działania kontrolne 
prowadzone były przez cały rok, ale największe natężenie 
kontroli przypadło na okres  letni i jesienny 2009 r. Przy 
planowaniu kontroli uwzględniano te place budów, na 
których realizowane były duże inwestycje przez wielu 
wykonawców oraz gdzie w latach poprzednich stwierdzano 
szereg, powtarzających się nieprawidłowości. Ponadto na 
wybór budów miał wpływ charakter prowadzonych prac 
mogący stworzyd istotne zagrożenia dla życia lub zdrowia 
pracowników. 

Analiza wyników przeprowadzonych kontroli pozwala 
zauważyd występowanie powtarzającego się rażąco 
wysokiego procenta nieprawidłowości, łącznie 
z występowaniem bezpośrednich zagrożeo dla życia 
i zdrowia pracujących przy wykonywaniu następujących 
prac: 

 prace na wysokości – niemal na każdym placu 
budowy, gdzie wykonywano takie prace nieprawidłowości  
dotyczyły ⅔ pracodawców.  
 eksploatacja rusztowao – prawie w każdym 
przypadku placów budów i jednocześnie u 78% 
pracodawców, gdzie eksploatowano rusztowania wystąpiły 
nieprawidłowości.  
 roboty ziemne i wykopy – w ¾ przypadków placów 
budów, gdzie wykonywano roboty ziemne wystąpiły 
nieprawidłowości, przy czym dotyczyły one 56% 
pracodawców. Częśd pracodawców wykonuje prace ziemne 
w sposób bezpieczny; odsetek ten nie jest jednak 
zadowalający, biorąc pod uwagę występowanie 
bezpośrednich zagrożeo przy tych pracach oraz ewentualne 
skutki wypadków (najczęściej śmiertelne lub ciężkie 
uszkodzenie ciała).  
Należy zwrócid uwagę jeszcze na trzy zagadnienia,  
w których odsetek nieprawidłowości jest wysoki: 

 zagospodarowanie placu budowy – na 
91% placów budów wystąpiły nieprawidłowości w tym 
obszarze, 
 przygotowanie pracujących do pracy - 
wyposażenie w odzież i obuwie robocze, środki ochrony 
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indywidualnej oraz posiadanie dodatkowych kwalifikacji 
przez operatorów. Nieprawidłowości wystąpiły u około 40% 
pracodawców.  
 przygotowanie i organizacja budowy – na prawie 

¾ placów budów stwierdzono nieprawidłowości w braku lub 
w zakresie opracowania instrukcji bezpiecznego 
wykonywania robót. Nieprawidłowości wystąpiły u prawie 
połowy pracodawców. 
 
Na uwagę zasługują jeszcze trzy, powtarzające się 
w wynikach przeprowadzonych kontroli zagadnienia, 
a mające istotny wpływ na bezpieczeostwo pracy: 

 dopuszczenie pracownika do pracy bez poddania 
instruktażowi stanowiskowemu – nieprawidłowości 
stwierdzono u 25% przedsiębiorców, a naruszenie 
wystąpiło na co piątej ze skontrolowanych budów  
( ok. 21% budów), 

 dopuszczanie pracownika do pracy bez badao 
lekarskich – nieprawidłowości stwierdzono u 22% 
przedsiębiorców.  

 brak nadzoru nad organizacją i wykonawstwem 
prac szczególnie niebezpiecznych - 
nieprawidłowości stwierdzono u 12% 
przedsiębiorców. 

  
Przyczyny nieprawidłowości na placach budów 
w Małopolsce:  

 brak lub nieskuteczny nadzór przez osoby 
odpowiedzialne na budowie za bezpieczeostwo 
pracy nad wykonywaniem prac zgodnie z przepisami 
i zasadami bhp (dotyczy również podmiotów 
zagranicznych, zatrudniających obcokrajowców) 

  ograniczanie przez pracodawców kosztów na 
zabezpieczanie stanowisk pracy i pracowników. 

 tolerowanie przez pracodawców i osoby sprawujące 
nadzór na budowie nieprzestrzegania przepisów 
i zasad bhp. 

 Wykonywanie prac na budowie przez wielu 
przedsiębiorców, na których przerzucana jest 
odpowiedzialnośd za stan bhp, pomimo tego, że 
mają mniejsze możliwości organizacyjne i finansowe 
do realizacji zleceo. 

 Brak właściwej organizacji i koordynacji robót 
wykonywanych na budowach - głównie dużych  
i z dużą liczbą wykonawców - poprzez łączenie wielu 
funkcji przez kierownictwo budów. 

 Realizacja robót przez małych przedsiębiorców 
nieposiadających dostatecznego przygotowania 
technicznego i organizacyjnego oraz wiedzy 
budowlanej. 
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instruktażowi 
stanowiskowemu – 
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wystąpiło na co 
piątej ze 
skontrolowanych 
budów.  

 



 Sprawozdanie Okręgowego Inspektora Pracy z działalności Okręgowego 
Inspektoratu Pracy w Krakowie w 2009 r. 

 

~ 38 ~ 
 

W wyniku przeprowadzonych kontroli i zastosowanych 
środków prawnych inspektorzy pracy doprowadzili do 
zlikwidowania 1306 naruszeo przepisów i zasad bhp, przez 
co poprawiono stan bezpieczeostwa i higieny pracy dla 
20 693 pracowników. Za popełnione wykroczenia 
inspektorzy nałożyli na pracodawców 187 mandatów 
karnych na kwotę 264.300 zł (za 351 wykroczeo). Do kooca 
2009 r. o wykonaniu 336 decyzji pisemnych i 114 wniosków 
zawiadomiono OIP w Krakowie. Ponadto zrealizowano 
wszystkie decyzje z rygorem natychmiastowej wykonalności, 
w tym decyzje wstrzymania prac czy skierowania 
pracowników do innych prac.   

 Bonarka City Center – stały nadzór 

 inspektorów OIP Kraków 

Bonarka City Center to ogromna inwestycja w Małopolsce, 
obecnie największe centrum handlowe w Europie 
Środkowej, położone w krakowskiej dzielnicy Podgórze, 
pomiędzy ulicami Kamieoskiego i Puszkarską, na terenie 
dawnych Zakładów Chemicznych „Bonarka”. BCC jest  
przykładem kompleksowego działania w trzech 
płaszczyznach: ekologii, infrastruktury i funkcji społecznej. 
W ramach etapu pierwszego budowy Bonarka City Center, 
zostało wybudowane wielofunkcyjne centrum miejskie,  
w którym znajdują się sklepy ( 270 ), punkty usługowe, 
restauracje, puby, kawiarnie, wielkoekranowe kino i inne 
propozycje w zakresie rozrywki, rekreacji i kultury. Centrum 
handlowo-rozrywkowe składa się z dwupoziomowej galerii 
handlowej z powierzchnią najmu około 90.000m2, 
parkingami z około 3.200 miejscami postojowymi, systemem 
dróg. wewnętrznych połączonych z miejską infrastrukturą 
drogową.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

BONARKA CITY CENTER 

W KRAKOWIE  - WEJŚCIE 

GŁÓWNE 

 

Fot. 1 Bonarka City Center - plac budowy z lotu ptaka  
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Budowa z uwagi na wielkośd inwestycji, krótki termin 
wykonania oraz przewidywaną liczbę podmiotów 
realizujących prace została objęta stałym nadzorem przez 
wyznaczonych inspektorów pracy, specjalizujących się 
w problematyce budowlanej i legalności zatrudnienia. 

W początkowej fazie inwestycji w 2008 r. inspektorzy pracy 
przeprowadzili działania prewencyjne, w ramach których 
zorganizowano na budowie spotkanie z przedstawicielami 
inwestora, wszystkich głównych wykonawców oraz osób 
nadzoru. Omówiono wówczas wymagania spoczywające na 
wszystkich uczestnikach procesu budowlanego, w tym 
w zakresie bhp przy wykonywaniu prac budowlano – 
montażowych na placu budowy oraz przekazano materiały 
informacyjne i prewencyjne Paostwowej Inspekcji Pracy. 
Działania zmierzały do wdrożenia programu kontrolno – 
prewencyjnego mającego na celu monitorowania prac 
i samokontroli prowadzonej we własnym zakresie przez 
wewnętrzne służby bhp. Wzrastająca w szybkim tempie 
liczba wykonawców, w tym wykonawców różnych 
narodowości, była przyczyną mało skutecznych działao 
generalnego wykonawcy w egzekwowaniu przestrzegania 
przepisów bhp. 

Na przełomie grudnia 2008 r. i stycznia 2009 r. inspektorzy 
pracy rozpoczęli na budowie działania kontrolno – nadzorcze 
w połączeniu z kontrolno - prewencyjnymi trwające do 
zakooczenia budowy i przekazania obiektu do użytkowania 
w listopadzie 2009 r.  

W ramach stałego nadzoru i działao kontrolno-nadzorczych 
na budowie Bonarka City Center w Krakowie 
przeprowadzono 82 kontrole przedsiębiorców 
zatrudniających łącznie 1807 pracowników, na które 
inspektorzy przeznaczyli 256 dni. 

W wyniku podjętych działao inspektorzy pracy 
wyeliminowali 741 zagrożeo, w tym 642 poprzez interwencje 
w postaci nakazów ustnych w trakcie kontroli. Zlikwidowano 
228 bezpośrednich zagrożeo poprzez wstrzymanie 
wykonywania prac. Skierowano do innych prac 268 
pracowników. Nałożono 77 mandatów za 172 wykroczenia 
w łącznej kwocie 120.000 zł i skierowano 4 wnioski do sądu.  

Ponadto skierowano 2 wnioski do Zakładu Ubezpieczeo 
Społecznych o podwyższenie o 100% stopy procentowej 
składki na ubezpieczenie wypadkowe, ustalanej na najbliższy 
rok składkowy dla 2 firm (z siedzibą w Krakowie i we 
Wrocławiu). 

 

BONARKA CITY CENTER 
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Dzięki stałemu nadzorowi inspektorów pracy nad 
przebiegiem prac doszło do wypracowania nowych, cennych 
metod współpracy z inwestorem, które miały swoje 
przełożenie na bezpieczeostwo pracowników zatrudnionych 
na terenie budowy ponad 3 tys. osób. Dzięki wspomnianej 
stałej współpracy podjęto między innymi następujące 
działania: 

 na wniosek inspektora pracy inwestor oraz 
generalny wykonawca zaostrzyli procedury wydawania 
elektronicznych przepustek wejściowych na teren budowy. 
Wydanie przepustki wejściowej na plac budowy 
poprzedzane zostało weryfikacją wykazu osób 
wprowadzanych na budowę, informacją o podstawie 
zatrudnienia, posiadanych szkoleniach bhp, badaniach 
lekarskich, uprawnieniach kwalifikacyjnych, 
eksploatowanym sprzęcie oraz wskazanych osobach 
odpowiedzialnych za bezpośredni nadzór nad bhp. 

 w umowach o współpracy zawieranymi 
z wykonawcami wprowadzono zapisy o możliwości 
stosowania kar za nieprzestrzeganie przepisów bhp wraz 
z możliwością usunięciem firmy z budowy włącznie. 

 koordynator ds. bhp został uprawniony przez 
inwestora i generalnego wykonawcę oraz kierownictwo 
budowy do każdorazowego wstrzymywania prac w sytuacji 
stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia i życia 
pracownika, wnioskowania o ukaranie pracownika lub 
wykonawcy, wnioskowanie o usuniecie z budowy 
pracownika lub wykonawcy nieprzestrzegających przepisów 
bhp.  

 W celu skutecznego eliminowania prób nielegalnej 
pracy na budowie, w tym posługiwania się nie swoimi 
identyfikatorami, po uwagach inspektora pracy dotyczących 
skuteczności zabezpieczania budowy przed dostępem osób 
postronnych, inwestor zakupił przenośny skaner 
elektroniczny do kontroli identyfikatorów upoważniających 
do wstępu na teren budowy (koszt zakupu około 12.000 zł), 
umożliwiający bezpośrednie odczytanie, w dowolnym 
miejscu, danych osobowych posiadacza przepustki i ich 
zweryfikowanie z dokumentem tożsamości pracownika 
legitymowanego. W szczególnych przypadkach, kiedy brak 
było możliwości ustalenia prawidłowych danych osobowych, 
ochrona budowy wyprowadzała osobę poza teren budowy. 
Każdorazowa aktualizacja bazy danych skanera przenośnego 
dokonywana była na około 30 minut przed prowadzonym 
obchodem budowy. 

 

 

 

 

 

 

Skaner elektroniczny 
do kontroli identyfikatorów 
upoważniających do wstępu 
na teren budowy BCC  
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Fot.2. Obchód budowy BCC - prowadzony przez inspektorów pracy, 
kierownika budowy, koordynatora ds. bhp, pracowników ochrony 
obiektów 

 

 Każdorazowy obchód budowy prowadzony był 
przez inspektorów pracy, kierownika budowy, 
koordynatora ds. bhp, pracowników ochrony 
obiektów. Kilkukrotne obchody budowy kooczyły się 
usunięciem z terenu budowy pracowników 
nieprzestrzegających przepisów bhp lub całej grupy 
pracowników w sytuacji braku bezpośredniego 
nadzoru nad bhp, np. grupy kilkudziesięciu 
pracowników firm hiszpaoskich. Świadomośd wśród 
pracowników o możliwości usunięcia z budowy za 
nieprzestrzeganie przepisów bhp miała wpływ na 
skuteczne egzekwowanie od nich wykonywania 
prac na budowie zgodnego z przepisami. 

 Wiele naruszeo 
przepisów 
stwierdzanych 
w trakcie kontroli 
budów to efekt 
nieprawidłowości 
powstających już na 
etapie 
przygotowania 
inwestycji. 
Widoczny brak 
świadomości 
rzeczywistych 
zagrożeo 
związanych z 
realizacją danej 
inwestycji sprzyja 
działaniom 
inwestorów, którzy 
nie są 
zainteresowani 
bezpieczeostwem 
podczas realizacji 
ich inwestycji, 
a jedynie terminem  
i kosztami, 
jednocześnie 
ustalając krótkie, 
wręcz niemożliwe 
terminy realizacji 
inwestycji. Szacując 
koszty zakładają 
niewielkie nadkłady 
finansowe na 
zabezpieczenia 
stanowisk pracy  
i  samych 
pracowników,  
a terminowośd jest 
priorytetem z uwagi 
na kary umowne 
znacznie wyższe niż 
kary związane z 
nieprzestrzeganiem 
przepisów. 
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Każda firma, która chciała uzyskad prawo do przebywania 
i prowadzenia prac w godzinach nocnych, jak również dniach 
wolnych od pracy (soboty, niedziele, święta) miała 
obowiązek wcześniejszego zgłoszenia takiego zamiaru, 
ze wskazaniem między innymi czasu, imiennego wykazu 
osób mających wykonywad prace, imiennego wskazania 
osoby odpowiedzialnej za nadzór bezpośredni nad 
pracownikami wraz z bezpośrednim numerem 
kontaktowym. 

 Inspektorzy uczestniczyli w organizowanych 
licznych naradach koordynacyjnych i behapowskich  
z kierownictwem budowy oraz kierownikami wszystkich 
głównych wykonawców prac. Wszelkie spostrzeżenia, 
uwagi, problemy, zastrzeżenia, na bieżąco zgłaszane były 
przez inspektorów pracy i omawiane bezpośrednio  
z inwestorem, co prowadziło do szybkiego i skutecznego 
eliminowanie wielu zagrożeo na bardzo wczesnym etapie. 
Każdorazowo, po obchodzie przez inspektorów pracy placu 
budowy, indywidualnie na rozmowę wzywane były osoby 
nadzorujące prace firm, które prowadziły pracę  
w warunkach bezpośredniego zagrożenia życia, lub w inny 
sposób rażąco naruszały przepisy bhp. W trakcie rozmów 
szczegółowo omawiano stwierdzone nieprawidłowości, 
posiłkując się sporządzoną w trakcie obchodu budowy 
obszerną dokumentacją zdjęciową. W stosunku do firm, 
które po raz kolejny rażąco łamały przepisy, rozmowy 
prowadzone były z udziałem kierownika budowy,  
a informacje przekazywano na piśmie inwestorowi  
z jednoczesnym zobowiązaniem do podjęcia 
natychmiastowych działao w celu zapewnienia 
przestrzegania przepisów bhp. 

Przy sprawowaniu nadzoru nad budową BCC ściśle 
współpracowano z UDT w Krakowie. W ostatnich latach 
w coraz większym stopniu obserwuje się zjawisko pojawiania 
się na rynku nowych, nietypowych i niespotykanych 
wcześniej maszyn i urządzeo. Powoduje to koniecznośd 
bardziej intensywnej współpracy pomiędzy PIP a organami 
UDT polegającej między innymi na bieżącej wymianie 
informacji dotyczących urządzeo spotykanych w zakładach 
pracy i na placach budów. Coraz częściej dochodzi do 
sytuacji, w której konieczne jest dokonanie klasyfikacji 
urządzenia, zakwalifikowania go do właściwej grupy 
urządzeo oraz ustalenie wymogów związanych z jego 
obsługą i eksploatacją.  

 BONARKA CITY 

CENTER 

 – otwarcie 21 

listopada 2009 r.  

Inwestor : Roland 

Investments sp. z o.o  

Kontrolujący: 3 inspektorów 

pracy.  

Zatrudnienie: łączne ok. 

9.200 osób (w okresie 16 

miesięcy inwestycji),  

średnie od połowy 2009 r. – 

ok. 3000 osób,  

Liczba wypadków przy 

pracy: 1 śmiertelny ( upadek 

z wysokości), 7 lekkich. 

. 
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Różnorodnośd pojawiających się na terenie budowy 
„Bonarki” urządzeo, jak również obsługa urządzeo 
poddozorowych przez obywateli różnych paostw, zarówno 
paostw członkowskich UE, jak też paostw spoza niej, 
powodowała koniecznośd bieżącego kontaktowania się 
i wspólnego rozstrzygania spraw, które budziły wątpliwości 
nie tylko inspektorów pracy, ale również inspektorów UDT. 

 

fot. 3. Użytkowane podczas budowy japooskie mini żurawie nie 
posiadały decyzji UDT dopuszczającej do eksploatacji.  

Przykład tej budowy pokazuje również, jak poważnym 
problemem w zakładach pracy i na placach budów jest 
prowadzenie obsługi urządzeo „poddozorowych” przez 
osoby nieposiadające do tego uprawnieo. Z informacji 
posiadanych przez inspektorów pracy wynika, że 285 
pracowników, w tym 105 obcokrajowców (Węgrów, 
Słowaków, Hiszpanów) wykonujących pracę na terenie 
budowy „Bonarka” poddało się egzaminom i uzyskało 
uprawnienia UDT do obsługi ruchomych podestów 
roboczych, żurawi i dźwigów towarowo – osobowych na 
skutek decyzji wydanych przez inspektorów pracy. W wyniku 
działao nie tylko nadzorczych, ale również prewencyjnych, 
uprawnienia UDT uzyskała łącznie znacznie większa liczba 
osób. Robocze podesty ruchome były najliczniej 
reprezentowaną kategorią urządzeo „poddozorowych”, 
jednak problem braku uprawnieo dotyczył również innych 
urządzeo, na przykład wózków jezdniowych z mechanicznym 
napędem podnoszenia i odnosił się zarówno do obywateli 
Polski, jak również innych paostw członkowskich UE.  

 Z informacji 

posiadanych przez 

inspektorów pracy 

wynika, że 285 

pracowników,  

w tym 105 

obcokrajowców 

(Węgrów, 

Słowaków, 

Hiszpanów) 

wykonujących pracę 

na terenie budowy 

„Bonarka”,  

na skutek decyzji 

wydanych przez 

inspektorów pracy 

poddało się 

egzaminom  

i  uzyskało 

uprawnienia UDT 

do obsługi 

ruchomych 

podestów 

roboczych, żurawi  

i dźwigów 

towarowo – 

osobowych. 
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W czasie trwania budowy Bonarka City Center w Krakowie 
wydarzył się 1 wypadek ze skutkiem śmiertelnym  
 i 7 wypadków zakwalifikowanych jako lekkie. Nie wydarzył 
się żaden wypadek ciężki ani zbiorowy. Po zakooczeniu 
całości inwestycji inwestor Roland Investments sp. z o.o. 
skierował do Okręgowego Inspektora Pracy w Krakowie 
pisemne podziękowania za prowadzoną na budowie 
działalnośd prewencyjną i kontrolną. W piśmie podkreślono 
duże zaangażowanie, wysokie kwalifikacje i stanowcze 
postępowanie inspektorów pracy wobec uczestników 
procesu inwestycyjnego, co pozwoliło ograniczyd zagrożenie 
dla życia i zdrowia pracowników przy realizacji tak dużej 
i trudnej inwestycji. 

 Monitoring i samokontrola budów 

 w Małopolsce  

Monitoring i wdrożone programy samokontroli (podobnie 
jak na Bonarka City Center w Krakowie) miały również duże 
znaczenie przy sprawowaniu stałego nadzoru na dwóch 
dużych inwestycjach w Małopolsce –Galeria Tarnovia  
i Galeria Gemini Jasna Park w Tarnowie - na których nie 
wydarzył się żaden wypadek ciężki, zbiorowy ani śmiertelny. 

Monitoring: 

  wizytowanie budów 
  doraźne kontrole - interwencyjne 
  szkolenia kadry kierowniczej 
  poradnictwo w zakresie rozwiązao technicznych 

Samokontrola: 

 systematyczne kontrole przeprowadzane przez 
 służby bhp wykonawców 

 monitorowanie działania służb bhp na budowie 
 przez koordynatora bhp budowy 

  wprowadzenie i stosowanie systemu 
 dyscyplinowania pracujących (osoby i firmy)  

 Galeria TARNOVIA  
(pow. zab. 2,7 ha)  - 

zakooczona 

Kontrolujący: 1 inspektor 

pracy;  

Liczba kontroli:  

placu budowy – 3, 

 w tym skontrolowanych 

podmiotów – 17 

Liczba wypadków – 3 lekkie; 

Stała dyspozycyjnośd, w tym 

telefoniczna, inspektora pracy 

jako doradcy i konsultanta. 

 Galeria GEMINI 

JASNA PARK  
 (pow. zab. 4,3 ha) - 

do IV kw. 2010 r.  

Kontrolujący: 1 inspektor pracy 

Liczba kontroli placu budowy – 

1,  

w tym skontrolowanych 

podmiotów – 7 

Liczba wypadków – 2 lekkie  

Stała dyspozycyjnośd, w tym 

telefoniczna, inspektora pracy 

jako doradcy i konsultanta. 

Ścisła współpraca z 

kierownictwem budowy  

i inwestorem. 
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 Działania prewencyjne podczas  realizacji 

budów 

W ramach realizacji działao prewencyjnych przez cały rok 
OIP Kraków sprawował nadzór nad dużymi inwestycjami 
budowlanymi. Program  rozpoczynał się od spotkania 
inspektorów pracy z przedstawicielami inwestora 
generalnego wykonawcy, a także przedstawicielami firm 
będących podwykonawcami. W Małopolsce w roku 2009 r. 
stałym nadzorem OIP Kraków zostały objęte między innymi: 
Bonarka City Center w Krakowie, Galeria Tarnovia i Galeria 
Gemini Jasna Park w Tarnowie.  

Efekt nadzoru inspektorów pracy to widoczne zmniejszenie 
wypadkowości – na większości budów wystąpiły wyłącznie 
wypadki lekkie, których skutkiem były drobne urazy. 
Wydarzył się jeden wypadek śmiertelny na budowie Bonarka 
City Center.  

W Małopolsce, w listopadzie, komisja konkursowa dokonała 
oceny zgłoszonego do konkursu „Bezpieczna Budowa” 
pracodawcy  i postanowiła zaproponowad przyznanie  
I miejsca i dyplomu dla Hochtief Polska Sp z o.o. Oddział w 
Krakowie, za zachowanie prawidłowych procedur podczas 
realizacji prac budowlanych realizowanych siłami własnymi 
oraz przez kilkunastu podwykonawców przy wznoszeniu 
budynku biurowego Diamante Plaza w Krakowie. 
Podkreślono wzorcowe opracowanie planów 
bezpieczeostwa i ochrony zdrowia, nienaganne 
zagospodarowanie placu budowy, wszechstronną ocenę 
ryzyka zawodowego wraz z poinformowaniem pracowników 
i podjęciem działao ograniczających zagrożenia wypadkami, 
bezbłędną koordynację robót i skuteczny nadzór nad 
przestrzeganiem przepisów i zasad bezpieczeostwa pracy 
przez uczestników procesu budowlanego, skutkujące 
brakiem wypadków na budowie. Uroczystego wręczenia 
Dyplomu dokonał Okręgowy Inspektor Pracy, podczas 
spotkania generalnego wykonawcy oraz podwykonawców, 
jakie zorganizowano 27 listopada 2009 roku w związku  
z zakooczeniem procesu budowlanego i przekazaniem 
obiektu przyszłemu użytkownikowi. Po raz pierwszy w Polsce 
ruszyła w listopadzie 2009 r. w Krakowie kampania 
prewencyjna, której miejscem były środki transportu 
miejskiej komunikacji. Podczas zorganizowanej w autobusie 
konferencji prasowej Okręgowy Inspektor Pracy oraz Prezes 
Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego S.A. podpisali 
5 listopada porozumienie o wzajemnej współpracy, na mocy 
którego obie strony zobowiązały się do realizacji kampanii  
„Uważaj na wszelki wypadek” której celem jest promowanie 
i kształtowanie  wśród pracowników i pracodawców 
bezpiecznych postaw i zachowao w miejscu pracy. OIP 
w Krakowie wybrał i opracował do emisji 4 filmy animowane 

 

 

 Kampania OIP  

i MPK S.A.  

w Krakowie 

„Uważaj na wszelki 

wypadek!” 
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o przygodach sympatycznego NAPO – uniwersalnego 
pracownika. To bohater stworzony przez francuskiego 
producenta w odpowiedzi na konkurs na film promujący 
zasady bezpiecznej pracy ogłoszony przez Komisję 
Europejską, w tym między innymi Agencję Pracy  
i Bezpieczeostwa w Bilbao.  

Filmy w ramach kampanii były emitowane w  okresie od 7 
listopada do kooca grudnia br. (w każdym tygodniu 
pasażerowie oglądali inny odcinek przygód Napo), w blokach 
informacyjno-reklamowych (około 60 wyświetleo dziennie) 
we wszystkich pojazdach będących w posiadaniu MPK S.A., 
w których został zainstalowany system do emisji materiałów 
filmowych. Codziennie około 200 tys. mieszkaoców Krakowa 
w drodze „do i z” pracy, szkoły czy nawet przedszkola mogło 
oglądad przygody Napo, który razem ze swoimi przyjaciółmi 
w zabawny sposób zwraca uwagę na bezpieczeostwo 
w pracy i podkreśla, że lekceważenie przepisów, brawura  
i brak wyobraźni może kooczyd się tragicznie.  
Na zorganizowanej w autobusie konferencji prasowej odbył 
się przedpremierowy pokaz filmów, które prezentowane 
były w ramach kampanii.  

W lipcu 2009 r. na terenie – budowy centrum BCC 
zorganizowano i przeprowadzono trzy szkolenia dla 
wykonawców w ramach kampanii "Pracuj bezpiecznie na 
wysokości” Podczas szkolenia zaprezentowano podstawowe 
obowiązki pracodawców i pracowników, przykłady 
stwierdzonych przez inspektorów zaniedbao związanych 
z pracą na wysokości oraz różnorodne środki techniczne do 
ochrony przed upadkiem z wysokości, a także sposób ich 
prawidłowego montażu. 

 

 

 

 

 Szkolenie „Pracuj 

bezpiecznie na 

wysokości” na 

terenie budowy 

Bonarka City Center 
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4. Kontrola legalności zatrudnienia i innej 

pracy zarobkowej obywateli polskich  
 

W ponad 600 kontrolowanych podmiotach inspektorzy pracy 
OIP Kraków stwierdzili co najmniej jeden przypadek 
naruszenia przepisów z zakresu legalności zatrudnienia 
(ustawy kodeks pracy oraz ustawy o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy) polegający na: zatrudnianiu bez 
umowy na piśmie, niepotwierdzeniu w terminie warunków 
zatrudnienia, powierzaniu wykonywania pracy na podstawie 
umów cywilno-prawnych w warunkach stosunku pracy, 
niezgłoszeniu lub nieterminowemu zgłoszeniu do 
ubezpieczenia społecznego, niepowiadomieniu lub 
nieterminowym powiadomieniu przez bezrobotnego 
Powiatowego Urzędu Pracy o podjęciu zatrudnienia, 
zgłoszeniu do ZUS nieprawidłowych danych mających wpływ 
na wymiar składek, nieopłaceniu lub nieterminowym 
opłaceniu składek na Fundusz Pracy.  

W ciągu 2009 r. inspektorzy pracy przeprowadzili 1255 
kontroli, obejmując nimi  1211 podmiotów prowadzących 
działalnośd gospodarczą. Wśród skontrolowanych 
dominowały małe podmioty, na rzecz których pracowało do 
9 osób (ponad 60% ogółu). Inspektorzy pracy objęli kontrolą 
w zakresie legalności zatrudniania ponad 8 800 osób, 
natomiast w zakresie opłacania składek na Fundusz Pracy 
ponad 19000 osób. 

Najbardziej naruszające prawa pracownicze formy 
nielegalnego zatrudnienia polegające na zatrudnieniu bez 
potwierdzenia na piśmie rodzaju zawartej z pracownikiem 
umowy, zawarciu umowy cywilno - prawnej w warunkach, 
gdzie powinna zostad zawarta umowa o pracę lub 
niezgłoszeniu do ubezpieczenia społecznego osoby 
wykonującej pracę zarobkową ujawniono w 150 
skontrolowanych podmiotach (około 14% ogółu 
skontrolowanych podmiotów) wobec 385 osób.  

Analogicznie w 2008 r. podobne nieprawidłowości 
ujawniono w 120 skontrolowanych podmiotach  i dotyczyły 
one 343 osób, co stanowi wzrost odpowiednio o 25% 
podmiotów naruszających prawo w tym zakresie i o prawie 
12% liczby osób, wobec których prawa te zostały naruszone. 
Nielegalne zatrudnienie występowało głównie w podmiotach 
małych, zatrudniających lub powierzających pracę do 10 
osób. Branże w których  najczęściej ujawniano przypadki 
nielegalnego zatrudnienia to głównie: handel i naprawy, 
budownictwo, przetwórstwo przemysłowe oraz hotele 
i restauracje. Ponad 82% przypadków nielegalnego 

 W roku 2009 
zatrudnienie bez 
potwierdzenia na 
piśmie rodzaju 
zawartej z 
pracownikiem 
umowy, zawarcie 
umowy cywilno -
 prawnej w 
warunkach, gdzie 
powinna zostad 
zawarta umowa  
o pracę lub 
niezgłoszenie do 
ubezpieczenia 
społecznego osoby 
wykonującej pracę 
zarobkową 
ujawniono w 150 
skontrolowanych 
podmiotach.  
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48

74

84

zawieranie umów  cywilnoprawnych zamiast umowy o 
pracę 

niezgłoszenie osoby zatrudnionej do ubezpieczenia 
społecznego

zatrudnianie bez umowy o pracę

zatrudnienia zostało ujawnionych w trakcie kontroli tych 
branż. 

 

Wykres 1. Struktura nieprawidłowości w skontrolowanych 

podmiotach w 2009 r. (liczba podmiotów) 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Należy tu podkreślid, że ponad 75% ogółu nieopłaconych 
składek na Fundusz Pracy  zostało niezapłacone zaledwie 
przez 20 kontrolowanych podmiotów. Były to głównie 
podmioty borykające się z trudnościami finansowymi, 
których zaległości sięgają wielu miesięcy a nawet lat. 
W stosunku do tych podmiotów ZUS wdrożył postępowania 
egzekucyjne. Przeprowadzone w 2009 r. kontrole w tym 
zakresie ujawniły nieopłacenie składek przez 105 
przedsiębiorców (wzrost o ponad 14% w stosunku do 2008 
roku) na łączną kwotę ponad 372 tys. zł (spadek o ponad 
52% w stosunku do 2008 r.) dla ponad 3060 ubezpieczonych 
(spadek o 25% w stosunku do roku poprzedniego). 

 Nielegalne 
zatrudnienie 
występowało 
głównie  
w podmiotach 
małych, 
zatrudniających lub 
powierzających 
pracę do 10 osób.  
Branże w których  
najczęściej 
ujawniano 
przypadki 
nielegalnego 
zatrudnienia to 
głównie: handel 
i naprawy, 
budownictwo, 
przetwórstwo 
przemysłowe oraz 
hotele  
i restauracje. 
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W ocenie inspektorów  prowadzących kontrole, na fakt 
nielegalnego zatrudnienia polegającego na pracy bez 
jakiejkolwiek umowy i bez zgłoszenia do ubezpieczenia 
społecznego składa się szereg przyczyn. Leżą one zarówno 
po stronie dających pracę – przedsiębiorców, jak i osób 
decydujących się na jej wykonywanie w takich warunkach.  

Podmiot zatrudniający nielegalnie pracowników 
zainteresowany jest głównie obniżeniem kosztów swojej 
działalności, wśród których wynagrodzenia wraz z narzutami 
(podatki, ZUS) stanowią istotną ich częśd. Taki sposób 
„dawania pracy” dla pracodawców jest bardzo wygodny. Nie 
musi spełniad żadnych wymagao, nie wiążą go żadne 
umowy, nie ma też z tytułu takiej formy zatrudnienia 
żadnych obowiązków.  

W procesie pracy, z punktu widzenia takich pracodawców, 
dochodzi do najbardziej pożądanego układu. Z jednej strony 
przedsiębiorca dający pracę, a z drugiej,  bez żadnych praw  
z tym związanych, osoba ją wykonująca. Pracodawca 
w  każdej chwili, z dnia na dzieo, może zrezygnowad 
z takiego „pracownika” nie ponosząc przy tym żadnych 
kosztów. Natomiast pracujący godzi się z takim stanem 
rzeczy, często nie dochodząc swoich praw uznając, że taka 
była umowa.  

Osoby skłonne podjąd nielegalną pracę można zaliczyd do 
dwóch grup: 

 osoby, których sytuacja życiowa zmusza do 
podejmowania nielegalnej pracy,  

 osoby, które są zainteresowane tylko taką pracą. 

 W ponad 600 
kontrolowanych 
podmiotach 
inspektorzy pracy 
OIP Kraków 
stwierdzili co 
najmniej jeden 
przypadek 
naruszenia 
przepisów z zakresu 
legalności 
zatrudnienia. 
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Pierwsza grupa, to głównie osoby niewykształcone, nie 
potrafiące znaleźd sobie stałej pracy, które w związku 
z brakiem środków do życia podejmują jakąkolwiek pracę, na 
każdy okres. Druga grupa to osoby zainteresowane taka, 
formą zatrudnienia. Do nich można głównie zaliczyd:  

 rolników, którzy będąc ubezpieczonym  
w KRUS podejmują, na ogół okresowo, pracę  
w budownictwie i są zainteresowani jedynie jak największą 
wypłatą „do ręki”, 

 ludzi młodych, uczących się lub 
studiujących,  

 osoby, na których ciążą rożnego rodzaju 
zobowiązania (alimenty, tytuły egzekucyjne), które nie chcą 
ujawniad prawdziwych dochodów, 

 osoby, które po nabyciu prawa do zasiłku 
rejestrują się w Urzędzie Pracy, a następnie pobierając 
przyznany zasiłek dorabiają często u tego samego 
pracodawcy „na czarno”, 

 osoby, które mają przyznane renty, 
emerytury, ale z uwagi na ich niską wysokośd podejmują 
tego typu pracę w celu dorobienia dodatkowych pieniędzy. 

Dlatego w dużej mierze zależy od pracodawców, czy  proces 
nielegalnego zatrudnienia w Polsce będzie  się rozwijał. 
Według pracodawców podstawową przyczyną, dla której 
decydowali się zatrudniad osoby „na czarno” to bardzo duże 
koszty pracy, na które składają się płaca dla pracownika oraz 
wszystkiego rodzaju narzuty, z których obciążenia zusowskie 
i fiskalne są największe. Do tego dochodzi, w ich ocenie, 
duża liczba obowiązków i wymogów wynikających często 
z niezrozumiałego dla nich prawa, które muszą przestrzegad 
w sytuacji zatrudnienia chodby jednego pracownika. 

Chodzi tu o obowiązek przeprowadzania szkoleo, badao 
lekarskich, kierowania pracowników na różnego rodzaju 
kursy w celu zdobycia wymaganych uprawnieo.  
O obowiązku posiadania przez pracowników niektórych 
z uprawnieo, pracodawcy dowiadują się dopiero w trakcie 
kontroli. 

 W ramach 
współpracy z innymi 
organami 
inspektorzy pracy 
przy realizacji 
tematu legalności 
zatrudnienia 
przeprowadzili 30 
wspólnych kontroli, 
(przy udziale Straży 
Miejskiej, 
funkcjonariuszy 
Policji) 
Przeprowadzono 
również 5 kontroli 
wspólnie 
z funkcjonariuszami 
Straży Granicznej.  
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Ponadto zatrudnienie pracowników to według pracodawców 
koniecznośd prowadzenia skomplikowanej dokumentacji 
pracowniczej, co z kolei wymusza zatrudnienia dodatkowej 
znającej się na tym osoby lub zlecenia firmie. Wszystko to 
znacząco podnosi koszty działalności. 

Jednym z niepokojących zjawisk zaobserwowanych w trakcie 
kontroli jest zawieranie przez pracodawców fikcyjnych 
umów cywilno-prawnych. Umowy te mają służyd na 
potrzeby ewentualnej kontroli lub wykazad, na przykład 
przed inwestorem, że firma ma legalnych pracowników. 
Umowy te zawierane są najczęściej na okres miesiąca, 
a następnie niszczone i zastępowane nowymi. Mechanizm 
ten w większości przypadków spotykany jest na budowach.  

Kolejnym, częstym zjawiskiem jest fakt zatrudniania 
pracowników z minimalnym wynagrodzeniem, od którego są 
odprowadzane składki na ZUS i zaliczki na podatki od osób 
fizycznych, natomiast reszta umówionego wynagrodzenia 
płacona jest poza listą płac.  

W ramach współpracy z innymi organami inspektorzy pracy 
przy realizacji tematu legalności zatrudnienia przeprowadzili 
30 wspólnych kontroli, z czego 11 przy udziale Straży 
Miejskiej, 10 przy udziale funkcjonariuszy Policji. 
Przeprowadzono również 5 kontroli wspólnie 
z funkcjonariuszami Straży Granicznej. Kontrole te były 
prowadzone równolegle z kontrolami legalności zatrudnienia 
cudzoziemców. 

 

  Tab. 1. Efekty działao przeprowadzonych w 2009 r. kontroli 
  legalności zatrudnienia 

Wynik kontroli  Ilośd Wartośd 

(zł) 

1 Legalizacja zatrudnienia ogółem
 

290 x 

2 -  w tym zawarte umowy o pracę 139 x 

3 Opłacone zaległe składki na Fundusz Pracy
 

2005 166 215 

4 Opłacone zaległe składki na ubezpieczenie społeczne  739 487 114 

5 Decyzje o pozbawieniu statusu bezrobotnego
 

16 x 

6 - w tym bezrobotnego z prawem do zasiłku
 

1 x 

7 Zwroty nienależnie pobranych zasiłków, świadczeo itp. 1 2 722 

8 Ogółem x 656 051 

 Wśród przyczyn 
nielegalnego 
zatrudnienia jakie 
podają osoby 
podejmujące pracę 
„na czarno” są 
między innymi: 

 brak możliwości 
znalezienia legalnej 
pracy; 

 niewystarczające 
dochody z legalnego 
źródła  

 możliwośd 
zarobienia 
wyższego 
wynagrodzenia bez 
umowy;  

 wysoka składka na 
ubezpieczenia 
społeczne oraz 
podatki; 

 możliwośd utraty 
różnego rodzaju 
świadczeo 
w momencie pracy 
legalnej 

 



 Sprawozdanie Okręgowego Inspektora Pracy z działalności Okręgowego 
Inspektoratu Pracy w Krakowie w 2009 r. 

 

~ 52 ~ 
 

5. Kontrola legalności zatrudnienia i innej 

pracy zarobkowej cudzoziemców 
Przeprowadzone przez inspektorów pracy kontrole 
legalności zatrudnienia cudzoziemców, pozwoliły 
wyodrębnid następujące  nieprawidłowości w tym zakresie:  

 wykonywanie pracy przez cudzoziemca – 
obywatela paostwa graniczącego z RP i Mołdowy – na 
podstawie oświadczenia zarejestrowanego w Powiatowym 
Urzędzie Pracy na inny podmiot, 

 brak rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy 
oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy 
cudzoziemcowi – obywatelowi paostwa graniczącego z RP  
i Mołdowy, 

 powierzanie wykonywania pracy cudzoziemcom 
oraz wykonywanie pracy przez cudzoziemców bez 
wymaganego zezwolenia na pracę, 

 nieopłacanie należnych składek na Fundusz Pracy, 
 niezgłaszanie do ubezpieczeo społecznych 

cudzoziemców zatrudnionych lub wykonujących inną pracę 
zarobkową, 

 brak zawarcia w formie pisemnej wymaganych 
umów, 

 wykonywanie pracy przez cudzoziemca, który 
nielegalnie przebywa na terenie RP lub którego podstawa 
pobytu nie uprawnia do wykonywania pracy na terytorium 
RP. 

W zakresie problematyki legalności zatrudnienia 
cudzoziemców, inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu 
Pracy w Krakowie przeprowadzili 147 kontroli w podmiotach 
zatrudniających ogółem 1414 cudzoziemców. 

Działalnośd kontrolowanych podmiotów gospodarczych,  
w których najczęściej stwierdzano naruszenia przepisów 
prawa pracy regulujących zatrudnianie cudzoziemców, 
prowadzona była w branżach: handel i usługi, gastronomia, 
budownictwo. 

Przyczynami powstania nieprawidłowości w zakresie 
zatrudniania cudzoziemców lub powierzania im 
wykonywania innej pracy zarobkowej lub obowiązków 
w zakresie opłacania składek na Fundusz Pracy mogą byd: 

 mniejsze koszty pracodawców (w niektórych 
branżach), związane z zatrudnianiem obywateli paostw 
graniczących z RP, oraz z zatrudnianiem bez zawierania 
umów; 

 zawiłośd postępowania w sprawie o wydanie 
zezwolenia na pracę cudzoziemca,  

 W zakresie 

problematyki 

legalności 

zatrudnienia 

cudzoziemców, 

inspektorzy pracy 

Okręgowego 

Inspektoratu Pracy 

w Krakowie 

przeprowadzili 147 

kontroli  

w  podmiotach 

zatrudniających 

ogółem 1414 

cudzoziemców. 

 

 Cudzoziemcami 
najczęściej 
wykonującymi 
nielegalnie pracę 
byli w Małopolsce 
w 2009 r. 
obywatele: Ukrainy, 
Turcji, Wietnamu 
i Armenii. 

 
 

 Kontrola legalności zatrudnienia na 
jednej z krakowskich budów w 2009 r. 
(pracownicy z Wietnamu) 
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 brak nadzoru nad wydawaniem i rejestracją 
oświadczeo o zamiarze powierzenia wykonywania 
pracy cudzoziemcowi, obywatelowi paostwa 
graniczącego z RP i Mołdowy, sprzyja bagatelizowaniu 
przez pracodawców należytego wypełniania ciążących 
na nich obowiązków; 

 trudnośd pracodawcy w ocenie podstawy prawnej 
pobytu cudzoziemca w zakresie zwolnienia 
cudzoziemca z obowiązku posiadania zezwolenia na 
pracę. 

Najczęściej nielegalnie wykonującymi pracę cudzoziemcami 
byli obywatele: Ukrainy, Turcji, Wietnamu i Armenii. W wyniku 
przeprowadzonych kontroli stwierdzono nielegalne 
powierzenie wykonywania pracy oraz nielegalne wykonywanie 
pracy przez 38 cudzoziemców. 

Konsekwencją uchybieo stwierdzonych podczas kontroli było 
skierowanie 22 wniosków o ukaranie do właściwych sądów 
grodzkich w stosunku do osób bezpośrednio odpowiedzialnych 
za stwierdzone naruszenia przepisów dotyczących legalności 
powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom. W tym 
miejscu podkreślid należy, iż do kooca 2009 r. sądy 
w wymienionych sprawach zasądziły kary grzywien za 
stwierdzone wykroczenia w łącznej wysokości 24 800 zł. 
Ponadto w 1 przypadku wszczęto postępowanie mandatowe. 
Analiza przeprowadzonych przez OIP Kraków kontroli 
wykazała, że do ważniejszych efektów działania inspektorów 
pracy w zakresie legalnego zatrudniania cudzoziemców zaliczyd 
należy zawarcie z cudzoziemcem umowy o pracę lub 
cywilnoprawnej w formie pisemnej, zgłoszenie cudzoziemca do 
ubezpieczeo społecznych, a także rejestrowanie 
w Powiatowym Urzędzie Pracy oświadczeo o zamiarze 
powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi.  

 

 

 

 

 

 

 

 Działalnośd 
kontrolowanych 
podmiotów 
gospodarczych,  
w których 
najczęściej 
stwierdzano 
naruszenia 
przepisów prawa 
pracy regulujących 
zatrudnianie 
cudzoziemców, 
prowadzona była  
w  branżach: handel 
i usługi, 
gastronomia, 
budownictwo. 
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6. Kontrole wypłaty wynagrodzeń i innych 
świadczeń ze stosunku pracy  
 

W minionym roku można było zaobserwowad gwałtowny 
wzrost nieprawidłowości i naruszeo w zakresie wypłaty 
wynagrodzeo i innych świadczeo pieniężnych na terenie 
Małopolski. Jak pokazują wyniki kontroli OIP Kraków u 1190 
pracodawców wystąpiły problemy z wypłatą wynagrodzeo 
lub innych świadczeo pieniężnych (wynik przeprowadzonych 
1340 kontroli). Nasilanie problemu potwierdzał również 
gwałtowny wzrost liczby skarg pracowników wpływających 
do Inspekcji Pracy. W efekcie wzrosła znacznie łączna kwota 
decyzji płacowych wydanych po przeprowadzeniu kontroli 
przez inspektorów pracy. W ciągu 2009 r. inspektorzy 
wydali nakazy wypłaty należnych świadczeo na kwotę 8 
669 367 zł dla 4355 pracowników! Pracodawcy do chwili 
obecnej (luty 2010 r.) uregulowali wypłaty zaległych 
należności w wysokości 3 159 823 zł. O  zwiększeniu się skali 
zjawiska może świadczyd także kwota decyzji płacowych  
z 2008 r., w którym inspektorzy pracy wydali nakazy wypłaty 
świadczeo dla 1088 pracowników na kwotę 2 395 624 zł - 
różnica w odniesieniu do roku 2009 - około 5,8 mln . 

 Wzrosła również liczba mandatów nałożonych na 
pracodawców z 226 do 315 w 2009 r. na łączną kwotę 434 
300 zł. W 128 przypadkach wykroczeo inspektorzy pracy 
skierowali wniosek o ukaranie do sądów grodzkich . 

W 2009 roku inspektorzy pracy przeprowadzili również tzw. 
kontrole tematyczne z zakresu przestrzegania przepisów 
prawa pracy przy wypłacie wynagrodzeo i innych świadczeo 
pracowniczych, które objęły 83 pracodawców wybranych 
losowo z terenu Małopolski. Analiza wyników kontroli 
pozwoliła odtworzyd wizerunek sytuacji wypłaty 
wynagrodzeo w regionie.  

 

 

 

 

 

 

 

 W ciągu 2009 r. 
inspektorzy wydali 
nakazy wypłaty 
należnych 
świadczeo na kwotę 
8 194 946 zł dla 
4251 pracowników! 
Pracodawcy do 
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uregulowali 
wypłaty zaległych 
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inspektorzy pracy 
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wypłaty świadczeo 
dla 1088 
pracowników na 
kwotę 2 395 624 zł.  
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Wykres 1 Liczba struktur nieprawidłowości w zakresie 

wypłaty wynagrodzeo (liczba zakładów). 
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Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości: 

 Brak środków finansowych - wystąpił u 48 
pracodawców, wiodąca przyczyna stwierdzonych 
nieprawidłowości . U 13 pracodawców dotyczyło to 
niewypłacenia wynagrodzenia, a w 6 przypadkach 
niewypłacenia wynagrodzenia za godziny 
nadliczbowe. 

 Nieznajomośd przepisów – była przyczyną 41 
nieprawidłowości. W  10 przypadkach dotyczyło to 

 Brak środków 
finansowych - 
wystąpił u 48 
pracodawców, 
wiodąca przyczyna 
stwierdzonych  
nieprawidłowości . 
U 13 pracodawców 
dotyczyło to 
niewypłacenia 
wynagrodzenia, 
a w 6 przypadkach 
niewypłacenia 
wynagrodzenia za 
godziny 
nadliczbowe. 
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niewypłacenia wynagrodzenia za pracę i jej pochodnych. 

 Pozostałe przyczyny - stwierdzone w 13 
przypadkach . 

W efekcie przeprowadzonych  kontroli  wobec 83 
pracodawców, zastosowano niżej wymienione środki 
prawne: 

 do 24 pracodawców skierowano 56 decyzji 
płacowych na kwotę 921 482 zł, dla 486 pracowników, 

 do 66 pracodawców skierowano 154 wniosków, 
dotyczących 2375 pracowników, 

 skierowano 7 wniosków do sądu o ukaranie 
winnych, 

 mandatami kredytowanymi ukarano 24 
pracodawców na łączną kwotę 32 900 zł za popełnienie 49 
wykroczeo. 
 

W 2009 r. w branżach takich jak budownictwo, handel 
i naprawy, oraz obsługa nieruchomości da się zaobserwowad 
wyraźny wzrost nieprawidłowości w zakresie wypłaty 
wynagrodzeo i innych świadczeo finansowych niż 
pozostałych w gałęziach gospodarki. Skala nieprawidłowości 
w sposób zauważalny zwiększyła się  w porównaniu z rokiem 
2008 czy 2007. Niewątpliwie należy to wiązad z trudnościami 
gospodarczymi i finansowymi, które wyraźnie widad 
w branży budowlanej i handlowej współpracującej 
z budownictwem. Duża liczba deweloperów, którzy 
przeinwestowali w budowie mieszkao, nie mogąc uzyskad 
dalszych kredytów i tracąc płynnośd finansową „rozłożyło” 
małe firmy budowlane będące podwykonawcami na ich 
budowach. Małe firmy nie posiadając rezerw finansowych 
popadły w kłopoty dopuszczając się między innymi opóźnieo 
w realizacji wynagrodzeo wobec swoich pracowników. 
Z kolei brak zamówieo rządowych i samorządowych 
pozbawia pracodawców nowych rynków pracy powodując 
ograniczenie zatrudnienia, a także redukcję już 
zatrudnionych pracowników.  

Z dotychczasowych doświadczeo wynika, że szczególnie 
„mali’’ pracodawcy, nie posiadają wymaganej znajomości 
przepisów, z powodu braku kwalifikacji, a także w wyniku 
stale zmieniających się przepisów prawa pracy. Mali 
pracodawcy sami lub przy udziale współmałżonków 
prowadzą swoje firmy. Ich żony zajmują się płacami czy 
sprawami kadrowymi, często mając bardzo słabe pojęcie o 
przepisach prawa pracy. Często tłumaczyli przy tym, że nie 
stad ich na profesjonalną obsługę kadrowo – płacową.  

 W 2009 r.  
w branżach takich 
jak budownictwo, 
handel i naprawy, 
oraz obsługa 
nieruchomości da 
się zaobserwowad 
wyraźniejszy wzrost 
nieprawidłowości  
w  zakresie wypłaty 
wynagrodzeo 
i  innych świadczeo 
finansowych niż  
w pozostałych  
 gałęziach 
gospodarki. 
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7. Przestrzeganie przepisów o czasie 

pracy  
 
Problematyka czasu pracy, to po zagadnieniach związanych  
z wypłatą wynagrodzeo, dominujący temat kontroli  
przeprowadzanych przez inspektorów pracy. Zagadnienia 
czasu pracy były przedmiotem 1343 kontroli w 2009 r. 
przeprowadzonych przez inspektorów pracy OIP w Krakowie.  
Ze względu na skalę zjawiska - podobnie jak w sferze 
wynagrodzeo -  skontrolowano również przestrzeganie 
przepisów o czasie pracy w omawianym okresie na 
wybranych przykładach, w ramach tak zwanych kontroli 
tematycznych.  
W ramach  kontroli analitycznych zwrócono szczególną 
uwagę przede wszystkim na zapewnianie pracownikom 
odpowiedniego odpoczynku dobowego i tygodniowy – 
łącznie zbadano w tym zakresie 375 pracowników.  
W stosunku do 54 pracowników stwierdzono, że pracodawca 
nie zapewniał odpowiednich odpoczynków.   

Największą liczbę nieprawidłowości inspektorzy pracy 
stwierdzili w zakresie przestrzegania dobowej i przeciętnie 
tygodniowej normy czasu pracy. Zbadano łącznie 358 
pracowników i stwierdzono uchybienia w  152 przypadkach. 
Naruszenia przepisów w tym zakresie polegały przede 
wszystkim na zatrudnianiu pracowników w ten sposób,  
że dwukrotnie rozpoczynali oni pracę w tej samej dobie 
pracowniczej, co w konsekwencji skutkowało zatrudnianiem 
ich powyżej ustalonej normy dobowej czasu pracy. 

U wszystkich 57 skontrolowanych pracodawców inspektorzy 
pracy sprawdzili 171 dokumentów, w których 
ewidencjonowany jest czas pracy. Do dokumentów tych 
zaliczono nie tylko indywidualne karty ewidencji czasu pracy 
prowadzone przez pracodawcę, ale też listy obecności  
i harmonogramy pracy. Inspektorzy pracy stwierdzili brak 22 
dokumentów ewidencjonujących czas pracy pracowników,  
a w stosunku do 71 dokumentów stwierdzili, że nie są 
prowadzone prawidłowo. 

Ponadto inspektorzy pracy badali umowy o pracę 
pracowników, zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu 
pracy. Zbadano 43 umowy i w 34 sytuacjach stwierdzono 
brak zapisów dotyczących liczby godzin ponad określony 
w umowie o pracę wymiar czasu, za który przysługuje 
dodatek do wynagrodzenia, jak za pracę w godzinach 
nadliczbowych.  

 Skierowane  
do  pracodawców 
w  ramach kontroli 
czasu pracy wnioski 
w wystąpieniach 
miały przede 
wszystkim charakter 
profilaktyczny. 
Odnosiły się, między 
innymi, 
 do  zapewniania 
prawidłowych 
odpoczynków 
dobowych 
i tygodniowych,  
niedzieli wolnej od 
pracy co najmniej 
raz na cztery 
tygodnie,   
czy rzetelnie 
prowadzonej 
ewidencji czasu 
pracy. 
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Inspektorzy pracy skierowali do kontrolowanych 
pracodawców łącznie 145 wniosków w wystąpieniach. 
Pracodawcy odpowiedzieli o wykonaniu 122 wniosków.  
W związku ze stwierdzonymi naruszeniami przepisów prawa 
w zakresie stosowania przepisów o czasie pracy, inspektorzy 
pracy przeprowadzający kontrolę, stwierdzili popełnienie 
14 wykroczeo w tym zakresie. Na pracodawców winnych 
popełnienia wykroczenia w 10 przypadkach nałożono 
grzywny w drodze mandatu karnego na łączną kwotę 
12600 zł.  

W wyniku przeprowadzonych kontroli należy stwierdzid, 
że generalnie pracodawcy nie posiadają pełnej wiedzy  
w zakresie przepisów dotyczących czasu pracy. Przepisy te 
pracodawcom wydają się skomplikowane i trudne do 
stosowania. Inspektorzy zauważyli, że najczęstszą przyczyną 
naruszeo - takich jak zatrudnianie pracowników -
z naruszeniem norm dobowych lub tygodniowych - jest 
często celowe działanie pracodawców. Jak zauważono 
w trakcie przeprowadzonych kontroli, pracodawcy często 
lekceważą normy czasu pracy i przepisy z tym związane 
i prezentując pogląd, że praca powinna byd wykonywana 
przez pracowników w miarę potrzeb, bez konieczności 
przestrzegania przepisów o czasie pracy. 

Często to sami pracownicy przyczyniali się do powstawania 
naruszeo, w ten sposób, że wnioskowali o takie ustalenie 
zmian, aby przychodzid jednego dnia na zmianę 
popołudniową, a następnego na zmianę poranną i w ten 
sposób zaczynad pracę w tej samej dobie pracowniczej.  

8. Przestrzeganie przepisów o urlopach 

wypoczynkowych  
Przeprowadzone kontrole dotyczące przestrzegania przez 
pracodawców przepisów o urlopach wypoczynkowych 
(w 2009 r , ogółem w 465 przeprowadzonych kontrolach 
pojawiły się problemy związane z tym zagadnieniem) 
wykazały przede wszystkim nieprawidłowości dotyczące 
udzielania urlopów wypoczynkowych. W zakresie udzielania 
urlopów wypoczynkowych pracodawcy najczęściej zaniechali 
swojego obowiązku dotyczącego udzielania urlopów 
wypoczynkowych w roku kalendarzowym, w którym 
pracownicy nabyli do nich prawo, nie później niż do kooca  
I kwartału roku następnego. Stwierdzone nieprawidłowości 
wynikały czasami z niezrozumienia przez pracodawcę 
obowiązujących w tym zakresie przepisów i przyjmowanie 
jako zasadę, iż pracownik, który nabył prawo do urlopu 
wypoczynkowego w danym roku kalendarzowym nie musi go 
wykorzystad w roku nabycia do niego prawa. Pracodawcy 
uważali, iż termin przesunięcia wykorzystania urlopu do 

 W związku ze 
stwierdzonymi 
naruszeniami 
przepisów prawa 
pracy w zakresie 
stosowania 
przepisów o czasie 
pracy, stwierdzono 
popełnienie  
14 wykroczeo,  
Na 10 winnych 
popełnienia 
wykroczenia 
nałożono grzywny 
na łączną kwotę 
12600 zł.  
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kooca I kwartału roku następnego nie musi byd 
podyktowany żadnymi przyczynami jego przesunięcia 
leżącymi zarówno po stronie pracodawcy jak i po stronie 
pracownika. Pracodawcy często dla usprawiedliwienia 
swojego postępowania wskazywali, iż sam pracownik jest 
zainteresowany skumulowaniem niewykorzystanego urlopu, 
aby mógł w sezonie letnim skorzystad z niego w większym 
wymiarze.  
Dalszymi przyczynami powodującymi nieprzestrzeganie 
przepisów dotyczących udzielania urlopów wypoczynkowych 
w roku nabycia przez pracownika do niego prawa był brak 
możliwości zastąpienia urlopowanego pracownika innym 
pracownikiem. Taki stan rzeczy dotyczył nie tylko 
prywatnych przedsiębiorców, ale także pracodawców 
z sektora publicznego.  
Przeprowadzone kontrole tematyczne w tym zakresie (objęły 
30 losowo wybranych pracodawców) wykazały również,  
iż pracodawcy naruszali przepisy dotyczące udzielania 
urlopów bezpłatnych. Pro forma pracodawca dysponował 
pisemnym wnioskiem pracownika w sprawie udzielenia mu 
urlopu bezpłatnego. Jednakże przeprowadzona kontrola  
w jednym z dużych zakładów pracy branży motoryzacyjnej,  
w trakcie której rozdano pracownikom anonimowe ankiety 
oraz dokonano przesłuchania pracowników mogą budzid 
wątpliwości, że wniosek pracownika o urlop bezpłatny został 
sporządzony z inicjatywy pracownika oraz w całkowicie 
dobrowolny sposób. Tutaj przyczyną takiego stanu rzeczy 
była trudna sytuacja ekonomiczna, która wymuszała na 
pracodawcy przestój. Pracodawca chcąc uniknąd 
dodatkowych kosztów, w postaci wypłacenia pracownikom 
wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy (do 
świadczenia której pracownik był gotów, ale doznał 
przeszkód leżących po stronie pracodawcy) – wolał wymusid 
na pracownikach skorzystanie przez nich z urlopów 
bezpłatnych.  
Przeprowadzone kontrole w zakresie przestrzegania 
przepisów dotyczących urlopów wypoczynkowych pozwoliło 
na ujawnienie nieprawidłowości w zakresie tego 
zagadnienia. W efekcie podjętych interwencji, pracodawcy 
przede wszystkim udzielali pracownikom zaległych urlopów 
wypoczynkowych i nie dopuszczali do tworzenia kolejnych 
zaległości.  

 

 
 

 Jedną z przyczyn 
nieprzestrzegania 
przepisów 
dotyczących 
udzielania urlopów 
wypoczynkowych 
w roku nabycia 
przez pracownika 
do niego prawa był 
brak możliwości 
zastąpienia .  
 

 W wyniku kontroli 
inspektorów pracy 
stwierdzono, 
popełnienie  
25 wykroczeo  
związanych z 
udzielaniem 
urlopów 
wypoczynkowych 
W 10 przypadkach 
skierowano 
postępowanie 
mandatowe na 
łączną kwotę 
13500 zł. 
W stosunku do 
jednego 
pracodawcy 
inspektor pracy 
skierował wniosek 
do sądu o ukaranie.  
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9. Przestrzeganie przepisów prawa pracy 

związanych z rodzicielstwem  
 
Liczba przypadków naruszenia przepisów prawa pracy 
w zakresie ochrony rodzicielstwa, jak i rodzaj 
nieprawidłowości od kilku ostatnich latach pozostają na tym 
samym, niskim poziomie. Liczba naruszeo pozostaje 
niewielka, na co wpływa niewątpliwie ustabilizowanie treści 
podstawowych przepisów tego działu Kodeksu pracy.  
W efekcie przeprowadzonych kontroli stwierdzono 
następujące naruszenia przepisów prawa pracy: 

 nieustalenia wykazów prac wzbronionych 
kobietom, 

 nieprzedłużania do dnia porodu stosunku pracy  
z ciężarną, który uległby rozwiązaniu powyżej 3 miesiąca 
ciąży, 

 zatrudniania kobiet w ciąży w wymiarze 
przekraczającym 8 godzin na dobę. 

Do pracodawców skierowano 13 wniosków w wystąpieniach, 
a jedna osoba została ukarana mandatem. 
Znajomośd przepisów chroniących trwałośd stosunku pracy 
ciężarnych występuje zarówno po stronie pracodawców, 
jak i pracowników. Pracodawcy wykonują swoje obowiązki 
w tym zakresie, nie tylko ze względu na koniecznośd 
przestrzegania prawa, ale także w związku ze stawianiem 
wysoko w hierarchii dóbr chronionych zdrowia matki - 
pracownicy i pomyślnego przebiegu ciąży. Jednocześnie 
pracodawcy postulują w dalszym ciągu, kwalifikowanie 
niezdolności pracownic do pracy z powodu choroby 
w okresie ciąży jako szczególnej kategorii niezdolności 
i finansowanie jej od pierwszego dnia przez ZUS. 
Powtarzającym się w kilku skargach pracowniczych 
problemem jest zwlekanie przez pracodawców 
z przekazaniem do ZUS dokumentów stanowiących 
podstawę wypłaty zasiłku macierzyoskiego. Uprawnieni 
pracownicy pozbawieni byli w takim przypadku nawet przez 
klika pierwszych miesięcy świadczenia. W przypadku 
pracodawców niebędących płatnikiem zasiłku, inspektor 
pracy ma ograniczoną możliwośd rozwiązania tej sytuacji 
przez kierowanie formalnych środków prawnych. Zarzucenie 
pracodawcy świadomego utrudniania otrzymania 
świadczenia z ZUS przez pracownika, uzależnione jest 
dodatkowo od możliwości udowodnienia terminu złożenia 
przez pracowników zaświadczenia o porodzie.  
 

 

 W efekcie 
przeprowadzonych 
kontroli 
stwierdzono 
następujące 
naruszenia 
przepisów prawa 
pracy: 
 

 nieustalenia 
wykazów prac 
wzbronionych 
kobietom; 

 nieprzedłużania do 
dnia porodu 
stosunku pracy  
z ciężarną, który 
uległby rozwiązaniu 
powyżej 3 miesiąca 
ciąży; 

 zatrudniania kobiet 
w ciąży w wymiarze 
przekraczającym 8 
godzin na dobę;  
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10. Agencje zatrudnienia  
 
W roku 2009 na terenie województwa małopolskiego 
certyfikat agencji zatrudnienia posiadało  225 podmiotów. 
Z rozeznania inspektora pracy oraz z informacji uzyskanych 
z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie wynika, 
że czynnie w tym zakresie działa ok. 40% agencji. Pozostałe 
podmioty wprawdzie posiadają certyfikat, ale faktycznie 
zajmują się inną działalnością gospodarczą lub zaprzestały 
prowadzenia działalności, a nie zostały jeszcze wykreślone 
z rejestru.  
W minionym roku skontrolowano na terenie województwa 
małopolskiego   przestrzeganie przepisów ustawy o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w 31 agencjach 
zatrudnienia. 
Nieprawidłowości stwierdzono w 19 skontrolowanych 
agencjach. Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły:  

 niepodawanie w dokumentach, ogłoszeniach 
i ofertach numeru wpisu do rejestru agencji, 

 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 
uprawnieo pracowniczych,  

 niespełnienia wymogów ustawy, w zakresie 
kwalifikacji personelu agencji zatrudnienia, 

 niepodawanie przez agencję zatrudnienia 
w zamieszczonych ofertach pracy dotyczących 
wykonywania pracy tymczasowej – określenia „oferta 
pracy tymczasowej”, 

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

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

  braku wymaganego wpisu do rejestru podmiotów 
prowadzących agencję zatrudnienia. 

 
W przeciwieostwie do roku ubiegłego nie stwierdzono 
przypadków niespełnienia przez agencje zatrudnienia 
wymogów odpowiednich warunków lokalowych oraz 
wyposażenia technicznego. To dowód na to, że na rynku 
pozostały już tylko agencje zatrudnienia profesjonalnie 
nastawione na świadczenie usług w tym zakresie, a nie 
zajmujące się przypadkowo tego typu działalnością 
gospodarczą.  
Stwierdzono za to wiele nieprawidłowości w zakresie 
niepodawania w dokumentach, ogłoszeniach i ofertach 
numeru wpisu do rejestru agencji,  a także że oferta dotyczy 

 .W okresie 2009 r.  
nie było przypadku 
wykreślenia  
z rejestru 
podmiotów 
prowadzących 
agencję  
zatrudnienia na 
skutek 
powiadomieo 
inspektora pracy. 
Nie stwierdzono 
przypadków, 
odmowy przez 
Marszałka 
Województwa 
Małopolskiego  
dokonania wpisu  
do rejestru agencji 
zatrudnienia na 
wniosek lub  
w związku  
z  informacją 
Okręgowego 
Inspektora Pracy.  
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pracy tymczasowej. Głównie wiązało się to z niewiedzą osób 
odpowiedzialnych za prowadzenie agencji zatrudnienia o 
tym ustawowym obowiązku, a także z tym, że agencje 
zatrudnienia nie chcą w swoich ogłoszeniach zamieszczad 
informacji, iż poszukują pracownika tymczasowego lub też, 
że ogłoszenie zamieszczane jest przez agencję zatrudnienia.   

11. Egzekucja administracyjna 
 

 Upomnienia skierowane do pracodawców  

W ciągu 2009 r. inspektorzy pracy OIP w Krakowie skierowali 
do 80 pracodawców 101 upomnieo, przypominających  
o obowiązku wykonania 347 decyzji nakazowych: 

 44 upomnienia dotyczyły niewykonania przez 
pracodawców 155 decyzji płacowych, 

 57 upomnieo skierowano do pracodawców  
w związku z niewykonaniem 192 decyzji z zakresu 
bezpieczeostwa i higieny pracy.  

W efekcie pracodawcy wykonali decyzje zawarte w 56 
upomnieniach - łącznie 163 decyzje (z czego 20 decyzji 
płacowych). 

9 decyzji z zakresu bhp i 7 decyzji płatniczych zostało uznane 
za bezprzedmiotowe (jeden nakaz płatniczy z powodu 
likwidacji pracodawcy). 

 

 Postępowanie egzekucyjne w 2009 r.  

Dla 22 pracodawców wystawiono 28 tytułów wykonawczych: 

 22 tytuły wykonawcze dotyczyło 61 decyzji 
nakazowych z zakresu wynagrodzeo za pracę i innych 
świadczeo ze stosunku pracy,  

 6 tytułów wykonawczych -  dotyczyło 23 decyzji 
z zakresu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.  

Wniesiono 3 zarzuty w sprawie prowadzenia postępowania 
egzekucyjnego. 

Pracodawcy zarzucali zastosowanie zbyt uciążliwego środka 
egzekucyjnego. Tłumaczyli  opóźnienie w wypłatach 
należności pracowniczych, bardzo trudną sytuację 
finansową. 

 

23 pracodawcom wydano 53 postanowienia o nałożeniu 
grzywny w celu przymuszenia, na ogólną kwotę 279.000 zł : 

  W ciągu 2009 r. 
inspektorzy pracy 
OIP w Krakowie 
skierowali do 80 
pracodawców  
101 upomnieo, 
przypominających 
 o obowiązku 
wykonania 347 
decyzji nakazowych.  



 Sprawozdanie Okręgowego Inspektora Pracy z działalności Okręgowego 
Inspektoratu Pracy w Krakowie w 2009 r. 

 

~ 63 ~ 
 

 7 postanowieo - dotyczyło niewykonania decyzji 
z zakresu bezpieczeostwa i higieny pracy (na kwotę 
43.000 zł),  

 46 postanowieo - niewykonania decyzji płacowych 
(na kwotę 236.000 zł).  

W związku z wykonaniem przez 6 pracodawców nakazów 
objętych postępowaniem egzekucyjnym, umorzono na ich 
wniosek 8 grzywien w celu przymuszenia, na łączną kwotę 
68.000 zł.  

Zwrócono grzywnę w kwocie 9.500 zł, w związku  
z wykonaniem przez pracodawcę obowiązków objętych 
tytułem wykonawczym, ponieważ urząd skarbowy ściągnął 
grzywnę mimo otrzymania postanowienia o zawieszeniu 
postępowania.  

Umorzono postępowania egzekucyjne prowadzone na 
podstawie 9 tytułów wykonawczych w stosunku do 8 
pracodawców (16 grzywien w celu przymuszenia, na łączną 
kwotę 148.000 zł.). Umorzenie postępowao nastąpiło między 
innymi z powodu:  

 wygaszenia decyzji przez inspektora pracy, 

 zaprzestania prowadzenia działalności w miejscu 
określonym w nakazie. 

 

 Efekty postępowania egzekucyjnego 

W wyniku prowadzonego postępowania egzekucyjnego 6 
pracodawców wykonało decyzje nakazowe (4 pracodawców 
z zakresu bhp, 2 pracodawców - wykonało nakazy płatnicze ). 

Żaden pracodawca nie wpłacił dobrowolnie grzywny.  

Do urzędów skarbowych przekazano 124 tytuły 
wykonawcze: 

 41 tytułów dotyczyło kar grzywien – 36 tytułów 
wykonawczych wynikało z niewykonania nakazów 
płacowych, 5 – nakazów z zakresu bhp,  

 42 tytuły dotyczyły kosztów wydania 
postanowienia, 

 41 tytułów dotyczyło wyłącznie kosztów wydania 
upomnienia. 

 

 W roku 2009  
23 pracodawcom 
wydano 53 
postanowienia 
o nałożeniu grzywny 
w celu 
przymuszenia,  
na ogólną kwotę 
279.000 zł 

 
 

 W wyniku 
prowadzonego 
postępowania 
egzekucyjnego 
6 pracodawców 
wykonało decyzje 
nakazowe 
(4 pracodawców  
z zakresu bhp, 
2 pracodawców - 
wykonało nakazy 
płatnicze ). 
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12. Postępowanie w sprawach 
o wykroczenia przeciwko prawom 
osób wykonujących pracę zarobkową 

W porównaniu do 2008 r. liczba skierowanych wniosków do 
sądu zmniejszyła się. Zwiększyła się za to znacznie  liczba 
nałożonych mandatów, podobnie jak  średnia kwota 
nakładanych grzywien. Inspektorzy częściej niż w 2008 r. 
wobec sprawców wykroczeo stosowali także środki 
oddziaływania wychowawczego.  
W 2009 r., skierowano do sądów 304 wnioski 
 (w 2007 r. skierowano 227 wniosków, w 2008 r. skierowano 
371 wniosków), w których ujawniono 761 wykroczeo 
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową. 
Do kooca minionego roku  sądy rozpatrzyły 265 wniosków 
(w tym 53 wniosków z 2008 r.), z czego w 239 przypadkach 
orzeczono grzywny. Łączna kwota orzeczonych grzywien 
wyniosła 437.490 zł. 

Średnia kwota grzywny w wydanych orzeczeniach wyniosła 
1830,50 zł. (w 2008 r. 1662,26 zł). Do kooca 2009 r. sądy 
wydały 190 nakazów karnych (13 nakazów dotyczyło 
wniosków z 2008 r .), na łączną kwotę 367 930 zł. Średnia 
kwota nakazu karnego wyniosła 1936,47 zł (w 2008 r. - 
1709,83 zł).  

 

 Wzrosła średnia 
kwota orzeczonych  
przez sądy grzywien 
– w 2009 r.  
wyniosła 1830,50 zł 
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umorzenie postępowania

odmowa wszczęcia postępowania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Postępowanie mandatowe 

W 2009 r. nałożono na winnych popełnienia wykroczeo 1429 
mandatów, na łączną kwotę 1.846.800 złotych. 

Średnia kwota mandatu wyniosła 1382,34 zł (w 2008r. 
1329,12zł). Tę formę represji zastosowano za popełnienie  
2 486 wykroczeo:  

 z art. 283 K.p.- 1684.- (nieprzestrzeganie przepisów 
lub zasad bezpieczeostwa i higieny pracy), 

 z art. 282 K.p.- 443 (niewypłacanie w ustalonym 
terminie wynagrodzenia za pracę lub innego 
świadczenia, nieudzielanie przysługującego 
pracownikowi urlopu wypoczynkowego lub 
bezpodstawnie obniżanie wymiaru tego urlopu, 
niewydanie pracownikowi świadectwa pracy),  

 z art. 281 K.p. - 348 (zawieranie umowy 
cywilnoprawnej zamiast umowy o pracę, 
wypowiedzenie lub rozwiązanie z pracownikiem 

Wykres 2. Rozstrzygnięcia sądów w 2009 r.  

 Do kooca 2009 r. 
sądy wydały 190 
nakazów karnych 
(13 nakazów 
dotyczyło wniosków 
z 2008 r .), na łączną 
kwotę 367 930 zł. 
Średnia kwota 
nakazu karnego 
wyniosła 1936,47 zł  



 Sprawozdanie Okręgowego Inspektora Pracy z działalności Okręgowego 
Inspektoratu Pracy w Krakowie w 2009 r. 

 

~ 66 ~ 
 

stosunku pracy bez wypowiedzenia, naruszanie przepisów 
o czasie pracy lub przepisów o uprawnieniach pracowników 
związanych z rodzicielstwem i zatrudnianiem młodocianych, 
nieprowadzenie dokumentacji w sprawach związanych 
ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników).  

 Stosowanie środków oddziaływania 

wychowawczego  

Wobec 701 sprawców, którzy dopuścili się 918 wykroczeo, 
zastosowano środki oddziaływania wychowawczego. Środki 
oddziaływania wychowawczego inspektorzy pracy stosowali 
w uzasadnionych przypadkach. Kierowane były głównie przy 
pierwszej kontroli w stosunku do pracodawców małych 
zakładów i osób nie będących pracodawcami, przy 
niewielkim stopniu społecznej szkodliwości czynu.  

13. Powództwa o ustalenie istnienia 

stosunku pracy  
W 2009 r. na terenie właściwości miejscowej Okręgowego 
Inspektoratu Pracy w Krakowie wniesiono 2 powództwa 
o ustalenie istnienia stosunku pracy. Powództwa te 
wniesiono na rzecz 2 osób zatrudnionych w ramach umów 
cywilnoprawnych. Sądy w 2 przypadkach podzieliły 
stanowisko inspektorów pracy, ustalając istnienia stosunku 
pracy.  

 Wnioski o przekształcenie umów 
cywilnoprawnych 

W 2009 roku ze względu na niepewną sytuację gospodarczą 
pracodawcy starali się ograniczyd koszty pracy. Jednym 
z podstawowych narzędzi umożliwiającym osiągnięcie tego 
celu, było ograniczanie formalizmu zatrudnienia, 
co przejawiało się zmniejszaniem liczby zawieranych umów 
o pracę na rzecz umów cywilnoprawnych. W efekcie 
przeprowadzonych kontroli inspektorzy pracy skierowali 78 
wniosków do pracodawców o przekształcenie umów 
cywilnoprawnych. Wnioski dotyczyły 1270 pracowników. 

W wyniku działao przeprowadzonych przez inspektorów 
pracy 51 pracodawców zawarło umowy o pracę z 1154 
osobami.  

 W wyniku działao 
przeprowadzonych 
przez inspektorów 
pracy 51 
pracodawców 
zawarło umowy 
o pracę z 1154 
osobami.  
 

 W 2009 r. średnia  
kwota mandatu 
wyniosła w 2009 r. 
1382,34 zł 
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Wykres 1. Struktura zawiadomieo o podejrzeniu popełnienia 
przestępstwa kierowanych do prokuratury w 2009 r. (liczba 
zawiadomieo). 

42

25

7

6

6
5

4 321

art. 225 § 2 K.k. 

art. 218 § 1 K.k.  

art. 220 § 1 K.k. 

art. 270 K.k. 

art. 271 K.k. 

art. 233  K.k. 

art. 219 K.k. 

art. 273 K.k.  

art. 218§3 K.k.

art.160 K.k. 

Ukarano 17 pracodawców mandatami karnymi na łączną 
kwotę 24.400 zł. Skierowano przeciwko pracodawcom 
4 wnioski do sądu grodzkiego. Wobec 3 spośród tych 
pracodawców sąd orzekł grzywny w łącznej kwocie 5.000 zł., 
Skierowano 2 zawiadomienia do prokuratury, informujące 
o podejrzeniu popełnienia przestępstwa związanego 
z uporczywym naruszaniem praw pracowniczych poprzez 
niewypełnienie obowiązku pisemnego potwierdzenia umowy 
o pracę z zatrudnianym pracownikiem. Postępowania w tych 
sprawach nie zostały jeszcze zakooczone. 

14. Współpraca  z prokuraturą i sądami 
 

Analiza porównawcza w stosunku do 2008 r. wskazuje 
znaczny wzrost liczby składanych do prokuratury 
zawiadomieo o podejrzeniu popełnieniu przestępstwa, 
szczególnie przestępstwa utrudniania lub uniemożliwienia 
przeprowadzenia czynności kontrolnych (art. 225§2 K.k.). 
W 2008 r. skierowano 58, a w 2009 r. 81 zawiadomieo 
o podejrzeniu popełnieniu przestępstwa (w tym 42 z art. 
225§2 K.k.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zawiadomienia dotyczące podejrzenia popełnienia 
przestępstwa z art. 225 § 2 K.k. stanowiły najliczniejszą 
grupę ogółu zawiadomieo - 42 %. Utrudnianie, czy 
uniemożliwianie przeprowadzenia czynności kontrolnych 

 W 2009 roku 

inspektorzy pracy 

skierowali do 

prokuratury 81 (w 

tym 67 samoistnych) 

zawiadomieo o 

podejrzeniu 

popełnienia 

przestępstw 

przeciwko prawom 

osób wykonujących 

pracę zarobkową. 

 Podejrzenia 
popełnienia 
przestępstwa z art. 
225 § 2 K.k. 
stanowiły 
najliczniejszą grupę 
ogółu zawiadomieo 
Utrudnianie, 
czy uniemożliwianie 
przeprowadzenia 
czynności 
kontrolnych 
inspektorowi pracy, 
polegało między 
innymi na. 
nieprzekazywaniu 
niezbędnej do 
przeprowadzenia 
kontroli 
dokumentacji, 
niestawianiu się na 
prawidłowo 
doręczane 
wezwania oraz na 
uniemożliwianiu 
wejścia na teren 
zakładu pracy . 
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inspektorowi pracy, określone przepisem art. 225 § 2 K.k. 
polegało miedzy innymi na nieprzekazywaniu niezbędnej do 
przeprowadzenia kontroli dokumentacji, niestawianiu się na 
prawidłowo doręczane wezwania oraz na uniemożliwianiu 
wejścia na teren zakładu pracy inspektorowi. Naruszanie 
praw pracowniczych wynikających ze stosunku pracy – art. 
218 § 1 K.k. polegało m.in. na zaniżaniu lub niewypłacaniu 
wynagrodzenia za świadczoną pracę, dodatku za pracę  
w godzinach nadliczbowych, należności z tytułu podróży 
służbowych, niewydawaniu świadectwa pracy, 
niepotwierdzaniu warunków umowy o pracę na piśmie.  
 
W wyniku złożonych przez inspektorów pracy zawiadomieo 
wszczęto postępowanie przygotowawcze w 43 sprawach. 
W 3 przypadkach skierowano akt oskarżenia do sądu. 

 

 Współpraca z prokuraturą i sądami  

W 2009 r. na wniosek prokuratury inspektorzy pracy 
przeprowadzili kontrolę w 8 przypadkach. Na bieżąco 
prokuratura przekazywała również informacje 
o okolicznościach, które mogły mied znaczenie dla 
równolegle prowadzonych postępowao kontrolnych lub przy 
planowaniu kontroli (np. sygnały o możliwości naruszania 
praw pracowniczych). 

W ramach prowadzonego przez prokuraturę postępowania 
zwracano się do inspektorów pracy o udzielenie opinii 
w zakresie prawnych obowiązków pracodawcy czy 
obowiązywania przepisów bhp. W 47 przypadkach 
inspektorzy pracy występowali w prowadzonych przez 
prokuraturę postępowaniach w charakterze świadków. 

 W wyniku złożonych 
przez inspektorów 
pracy zawiadomieo 
wszczęto 
postępowanie 
przygotowawcze  
w  43 sprawach. 
W 3 przypadkach 
skierowano akt 
oskarżenia do sądu 
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W 100 przypadkach inspektorzy wzywani byli przez sądy do 
udziału w rozprawie w charakterze świadków lub biegłych.  
W ramach współpracy z sądami pracy udostępniono 
dokumentację kontroli w 44 sprawach. 

W zakresie problematyki dotyczącej przestępstw przeciwko 
prawom osób wykonujących pracę zarobkową 
przeprowadzono 4 szkolenia. Prowadziła je prokurator 
Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie. Podtrzymywano stałe 
kontakty między Prokuraturą Apelacyjną a Okręgowym 
Inspektoratem Pracy w Krakowie. Na bieżąco obie strony 
konsultują aktualne problemy pojawiające się w związku 
z prowadzonymi działaniami.  

15. Skargi i wnioski 
 

Dokonując analizy skarg, które wpłynęły do OIP Kraków 
należy podkreślid przede wszystkim znaczny wzrost ich 
ogólnej liczby w stosunku do 2008 r. (wpłynęło 1871 skarg 
od pracowników i związków zawodowych). Kolejne miesiące 
przyniosły wzrost liczby wpływających skarg, 
a w konsekwencji wyraźny skok ogólnej liczby na koniec roku 
2009  – do wysokości 2714. 

Do kooca roku załatwiono 2.504 (w tym 238 w Oddziale 
w Nowym Sączu, 151 w Oddziale w Tarnowie). Zdarzały się 
przypadki, że w jednej skardze wnoszący podnosili kilka 
zarzutów dotyczących nieprzestrzegania przez pracodawców 
praw pracowniczych.  

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 Największa liczba 

zarzutów zawartych 

w skargach (blisko 

40% ogółu), 

dotyczyła - podobnie 

jak w roku ubiegłym 

-  niewypłacania 

wynagrodzenia za 

pracę  i innych 

świadczeo 

pieniężnych ze 

stosunku pracy. 

 W 2009 do OIP 
Kraków wpłynęło 
2714 skarg od 
pracowników i 
związków 
zawodowych.  
Do kooca roku 
załatwiono 2 504  
z nich .  
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Zakładowy fundusz świadczeo socjalnych

Wykres 1. Struktura przedmiotowa skarg w 2009 r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponad 90% ogółu skarg i wniosków pochodziło 
od pracowników lub  byłych pracowników (2.558 skarg). 
Dotyczyły głównie kwestii niewypłacania przez pracodawców 
należnych świadczeo pieniężnych, między innymi 
wynagrodzenia za pracę, ekwiwalentu za urlop 

 Ponad 90% ogółu 
skarg   i wniosków 
pochodziło od 
 pracowników  lub 
 byłych 
pracowników . 
Dotyczyły głównie 
kwestii 
niewypłacania przez 
pracodawców 
należnych 
świadczeo 
pieniężnych: 
wynagrodzenia za 
pracę, ekwiwalentu 
za urlop 
wypoczynkowy, 
odpraw 
przysługujących 
w związku 
z rozwiązaniem 
umowy o pracę  
z przyczyn 
niedotyczących 
pracowników oraz 
odpraw emerytalno-
rentowych. 
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wypoczynkowy, świadczenia urlopowego, odpraw 
przysługujących w związku z rozwiązaniem umowy o pracę 
z przyczyn niedotyczących pracowników oraz odpraw 
emerytalno-rentowych.  

Wśród ogólnej liczby skarg wniesionych w opisywanym 
okresie 889 okazało się zasadnych, 397 częściowo 
zasadnych, 538 uznano za bezzasadne. Pozostałe przekazano 
do innych organów lub są w trakcie załatwiania. Poza 
skargami i wnioskami pochodzącymi od pracowników, 59 
złożyły związki zawodowe, 19 – organy władzy paostwowej, 
2 – organy samorządowe, 2 – biura poselskie. 

Największa liczba zarzutów zawartych w skargach (blisko 
40% ogółu), dotyczyła - podobnie jak w roku ubiegłym -  
niewypłacania wynagrodzenia za pracę i innych świadczeo 
pieniężnych ze stosunku pracy. Należy zaznaczyd wyraźne 
nasilenie się skarg  dotyczących tych zagadnieo – 
w porównaniu z rokiem ubiegłym,  ich liczba wzrosła o blisko 
800 skarg (z 1085 do 1858). W przeważającej ilości pojawiał 
się problem 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 zgłaszano również przypadki likwidacji pracodawcy, 
bez uprzedniego rozliczenia się z pracownikiem, zarówno 
w kwestiach finansowych, jak również przypadki niewydania 
świadectwa pracy i dokumentów niezbędnych dla potrzeb 
ZUS.  

Kolejne miejsce w strukturze przedmiotowej zajmują zarzuty 
związane z brakiem umów o pracę lub ich 
nieprawidłowym zawieraniem. Kontrole przeprowadzone 
w związku z rozpatrywaniem skarg z tego zakresu pokazały 
między innymi, że w ciągu 2009 r. 48 pracodawców  
nie sporządziło umów o pracę dla zatrudnionych 
pracowników, a 72 pracodawców nieprawidłowo rozwiązało 
z pracownikami umowy o pracę (nie zachowano formy 
pisemnej rozwiązania umowy, nieprawidłowo ustalono okres 
wypowiedzenia umowy). 

Trzecia pod względem wielkości grupa zarzutów zawartych 
w skargach i wnioskach związana była z czasem pracy. Wśród 
nich najczęściej wskazywanymi nieprawidłowościami były: 
brak, bądź nierzetelne prowadzenie ewidencji czasu pracy 
zatrudnianie pracowników w czasie przekraczającym 
ustalony wymiar bez zapłaty dodatkowego wynagrodzenia 

 W ciągu całego  
2009 r. wpłynęły 
 42 skargi dotyczące 
równego 
traktowania  
w zatrudnieniu  
a także mobbingu,  
(w tym 27 dotyczyło 
stosowania 
mobbingu, 
15 - dyskryminacji  
w stosunkach pracy)
Nie odnotowano 
skarg dotyczących 
molestowania 
seksualnego. 
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lub udzielenia czasu wolnego, zatrudnianie pracowników 
w godzinach nadliczbowych powyżej dopuszczalnej normy. 

Wśród skarg związanych z udzielaniem pracownikom 
urlopów wypoczynkowych dominował zarzut nieudzielania 
urlopu wypoczynkowego w roku kalendarzowym, w którym 
nabyto prawo do niego,  lub w terminie do kooca I-go 
kwartału następnego roku kalendarzowego. Powtarzały się 
również  skargi dotyczące odmowy udzielenia urlopu 
wypoczynkowego, zaniżania wymiaru urlopu 
wypoczynkowego, udzielania urlopu w częściach (żadna 
z części wypoczynku nie  obejmowała co najmniej 14 dni 
kalendarzowych), a także udzielania urlopu bezpłatnego bez 
wniosku pracownika. 

Wśród 205 zarzutów związanych z przygotowaniem do 
pracy, najwięcej dotyczyło nieprzydzielania pracownikom 
odzieży i obuwia roboczego oraz środków czystości, braku 
obowiązkowego przeszkolenia pracowników w zakresie bhp, 
dopuszczania pracowników do pracy bez wykonania 
obowiązkowych badao lekarskich. 

W okresie 2009 r. odnotowano 42 skargi z  zakresu równego 
traktowania w zatrudnieniu i mobbingu.  Przeważały zarzuty 
związane z  mobbingiem (27). 15 dotyczyło dyskryminacji 
w stosunkach pracy. 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 świadczeo związanych z pracą. 

 

Z ogólnej liczby skarg i wniosków 59 pochodziło od związków 
zawodowych. 23 spośród złożonych skarg były zasadne, 
9 okazało się bezzasadnych, a pozostałe  przekazano do 
innych organów lub pozostają w trakcie rozpatrywania. 
Tematyka skarg złożonych przez organizacje związkowe 
dotyczyła głównie wypłat należności pracowniczych, m.in. 
wynagrodzenia za pracę, dodatków do wynagrodzenia 
przysługujących zgodnie z zakładowym układem zbiorowym 
pracy lub regulaminem wynagradzania, wynagrodzenia za 
pracę w godzinach nadliczbowych, wypłaty dodatkowego 
wynagrodzenia rocznego, naruszeo przepisów i zasad 
dotyczących warunków bhp.  

 W związku 
 z badaniem 
zasadności skarg, 
inspektorzy pracy 
przeprowadzili 1 
834 kontrole u 1562 
pracodawców  
Kontrolą objęto 
pracodawców 
zatrudniających 
łącznie 200 100 
pracowników.  
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Częśd skarg i wniosków dotyczyła współpracy pracodawcy 
ze związkami zawodowymi, między innymi: 

 pracodawca nie uzgadniał z organizacjami 
związkowymi regulaminu Zakładowego 
Funduszu Świadczeo Socjalnych lub regulaminu 
wynagradzania, 

 pracodawca dokonał wprowadzenia zmian do 
regulaminu pracy bez uzgodnienia    z zakładową 
organizacją związkową. 

W związku ze złożonymi skargami przeprowadzono  
kontrole, efektem których było między innymi nałożenie 
przez inspektorów pracy 16 mandatów karnych na łączną 
kwotę  
22 600 zł za popełnienie 23 wykroczeo oraz  skierowanie do 
sądów grodzkich 7 wniosków o ukaranie za popełnienie 23 
wykroczeo. 

16. Poradnictwo z zakresu prawa pracy  
 
W 2009 r. zainteresowanym udzielono ogółem 195 228 
porad z zakresu prawa pracy:  

 154 047 porad udzielono w siedzibie OIP  
w Krakowie oraz oddziałach w Nowym Sączu  
i Tarnowie, 

 41 181 porad udzielono w ramach 
przeprowadzonych kontroli, 

  1 871 porad udzielono w  formie pisemnej. 
 

Porady odnosiły w się w większości do poniższej tematyki 

 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. 
Powtarzały się pytania związane z kwestią zawarcia trzeciej 
umowy na czas określony  i dochodzeniem prawnych 
konsekwencji tego faktu. Wciąż duża liczba udzielonych 
porad związana była z rozwiązaniem umowy o pracę bez 
wypowiedzenia na podstawie art. 55 K.p. – z powodu 
rażącego naruszenia praw pracowniczych przez pracodawcę 
(głownie w zakresie niewypłacania lub częściowego 
niewypłacania wynagrodzenia, opóźnieo oraz niepłacenia 
składek ZUS). W zakresie treści umów wątpliwości nadal 

 W związku  
z badaniem 
zasadności skarg 
złożonych przez 
organizacje 
związkowe 
przeprowadzono 
 61 kontroli  
u 56   
pracodawców 
zatrudniających 
łącznie 24 471 
pracowników.   
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dotyczyły prawidłowego określenia składników 
wynagrodzenia, określenia miejsca pracy oraz zakresu 
obowiązków na stanowisku pracy, a także 
zindywidualizowanej informacji dla pracowników zgodnie 
z wymogami art. 29 § 3 K.p. Odnośnie problematyki 
rozwiązania stosunku pracy najczęstsze pytania dotyczyły 
okresów wypowiedzenia i możliwości skrócenia okresów 
wypowiedzenia przez pracownika. W związku z aktualną 
sytuacją na rynku pracy oraz wejściem w życie ustawy 
o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla 
pracowników i przedsiębiorców bardzo często pojawiał sie 
temat dotyczący zmian, jakie na tej podstawie może 
wprowadzid pracodawca (obniżenie wymiaru czasu pracy, 
przestój, wydłużenie okresów rozliczeniowych). Duże 
zainteresowanie budziło zwłaszcza przyjęte w art. 13  
uregulowanie dotyczące długości umów na czas określony. 
Powtarzały się pytania dotyczące terminu otrzymania  
i prawidłowej treści świadectwa pracy. 

 Wynagrodzenia  
 
Podobnie jak w latach poprzednich  najczęściej zgłaszane  
były problemy związane z terminowością wypłaty 
wynagrodzeo i innych świadczeo pieniężnych, a także zasad 
dokonywania przez pracodawcę potrąceo z wynagrodzenia. 
Wiele zapytao dotyczyło też  odpraw emerytalnych 
i rentowych oraz z zakresu ustawy o emeryturach 
pomostowych i ustawy o łagodzeniu skutków kryzysu 
ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców. Wciąż 
utrzymuje się zainteresowanie zasadami rozliczania 
i wynagradzania za godziny nadliczbowe, a dodatkowo 
tendencję wzrostową można zaobserwowad w kwestii 
rozliczeo z tytułu podróży służbowych (szczególnie 
kierowców - pracowników budowlanych). Wątpliwości budzą 
nadal kwestie wynagradzania stałych pracowników 
pracujących za granicą na podstawie tzw. „umów o pracę za 
granicą” (czasowych kontraktów zagranicznych), którzy 
w efekcie nie mają podstaw do wypłaty świadczeo z tytułu 
podróży służbowej. Nadal zainteresowanie budziły 
zagadnienia odpraw z tytułu rozwiązania umowy z przyczyn 
niedotyczących pracowników. Wciąż powtarzały 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 różnych systemów czasu pracy w praktyce 
i właściwego interpretowania w tym zakresie przepisów 
prawa pracy, a także ewidencjonowania czasu pracy. 

 W związku  
z aktualną sytuacją 
na rynku pracy oraz 
wejściem w życie 
ustawy o 
łagodzeniu skutków 
kryzysu 
ekonomicznego dla 
pracowników  
i przedsiębiorców 
bardzo często 
pojawiał się temat 
dotyczący zmian,  
jakie na tej 
podstawie może 
wprowadzid 
pracodawca 
(obniżenie wymiaru 
czasu pracy, 
przestój, wydłużenie 
okresów 
rozliczeniowych). 
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Powtarzają się zapytania z zakresu zagadnienia godzin 
nadliczbowych i ustalania pracy w porze nocnej, 
a szczególnie możliwośd odmowy pracy w godzinach 
nadliczbowych, sposób wyliczania wynagrodzenia 
dodatkowego za godziny nadliczbowe, ewentualnie 
udzielania czasu wolnego w zamian za te godziny. Nadal 
wątpliwości interpretacyjne budziły szczegółowe regulacje 
czasu pracy niepełnosprawnych i niektórych grup 
zawodowych - jak kierowcy, nauczyciele oraz pracownicy 
służby zdrowia.  

 Urlopy wypoczynkowe 

 
W tej tematyce nadal, jak w minionych okresach 
sprawozdawczych powtarzały się wątpliwości związane 
z zasadami wyliczania wymiaru urlopu dla pracowników 
pracujących  w niepełnym wymiarze czasu pracy oraz 
w systemach czasu pracy o wydłużonej lub obniżonej normie 
dobowej czasu pracy. Nadal wiele pytao dotyczyło 
dopuszczalności i okoliczności odwołania z urlopu oraz 
sytuacji przerywających wykorzystanie urlopu. 
Zainteresowanie budziły kwestie urlopów 
okolicznościowych, interpretacji prawnej instytucji urlopu na 
żądanie oraz wymiaru urlopu udzielanego bezpośrednio po 
urlopie macierzyoskim – a przed złożeniem wniosku o urlop 
wychowawczy. Wiele pytao dotyczyło też zasad 
funkcjonowania zakładowych funduszy świadczeo socjalnych 
oraz wypłacania świadczeo urlopowych, a także dochodzenia 
roszczeo z tym związanych. 

  Uprawnienia związane z rodzicielstwem 

 

Dla  pracowników-rodziców nadal najistotniejszym 
problemem pozostawały kwestie ochrony trwałości stosunku 
pracy kobiet w ciąży, wymiaru urlopu macierzyoskiego 
(zwłaszcza w związku z ostatnimi zmianami przepisów w tym 
zakresie) możliwości jego skrócenia i rezygnacji na rzecz ojca 
dziecka oraz zasad i uprawnieo do urlopu wychowawczego. 
Wciąż pojawiały się wątpliwości związane z możliwością 
zgodnej z przepisami pracy dodatkowej w trakcie urlopu 
wychowawczego. Dodatkowe pytania w ostatnim okresie 
dotyczą nowowprowadzonych zmian do kodeksu pracy 
odnośnie instytucji dodatkowego urlopu macierzyoskiego 
oraz urlopu ojcowskiego.  

 Wypadki przy pracy 

W ramach tej tematyki wciąż najwięcej pytao dotyczy 
procedur i formalności, które powinny zostad zachowane  

 Dla pracowników-
rodziców nadal 
najistotniejszym 
problemem 
pozostawały 
kwestie ochrony 
trwałości stosunku 
pracy kobiet 
 w ciąży, wymiaru 
urlopu 
macierzyoskiego, 
możliwości jego 
skrócenia  
i rezygnacji na rzecz 
ojca dziecka oraz 
zasad i uprawnieo 
do urlopu 
wychowawczego. 
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w razie zaistnienia wypadków przy pracy, a także w drodze 
do pracy w szczególności terminu i formy ich 
dokumentowania, a także osób odpowiedzialnych za 
nieprzestrzeganie obowiązujących procedur. 

17. Układy zbiorowe pracy  
 

Od dnia wejścia w życie przepisów o obowiązku rejestracji 
układów zbiorowych pracy do kooca 2009 roku, 
w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Krakowie 
zarejestrowano 1001 układów i 20 porozumieo o stosowaniu 
układu - łącznie 1021 układów i porozumieo.  

W 2009 roku wpłynęło ogółem  217 wniosków:  

 o rejestrację układu – 4  

 o rejestrację protokołów dodatkowych – 141 

 o wpis informacji - 72 

Łącznie na koniec 2009 roku obwiązujących i stosowanych 
było 592 układów i porozumieo. Obowiązujących jest 555 
układów i porozumieo (w tym 7 porozumieo), a stosowanych 
jest 37 układów i porozumieo (w tym 2 porozumienia). 
W porównaniu do roku ubiegłego, w 2009 roku  wpłynęło o 
8 wniosków więcej. Od czterech lat, liczba wniosków ogółem 
wykazuje niewielkie wahania, z małą tendencją wzrostu. 
W porównaniu do lat ubiegłych, w ostatnim okresie 
wpłynęło mniej wniosków z informacjami o wypowiedzeniu 
układu lub jego rozwiązaniu w trybie porozumienia stron – 
co jest zjawiskiem pozytywnym biorąc pod uwagę, że jest to 
rok, w którym pracodawcy szczególnie odczuwali skutki 
kryzysu gospodarczego. 

Od początku obowiązywania przepisów o rejestracji 
układów, nie było przypadku wypowiedzenia układu przez 
stronę związkową. Związki zawodowe za wszelka cenę chcą 
utrzymad w mocy zawarte układy, godząc się na zmiany 
treści układów, często mniej korzystne od dotychczasowych, 
ale w konsekwencji i tak korzystniejsze od ustawowych 
uregulowao. Z tego powodu od kilku lat podstawową 
pozycją rejestracyjną są protokoły dodatkowe.  

 
 
 
 
 
 

 Łącznie na koniec 
2009 roku 
obwiązujących 
 i  stosowanych było 
592 układów 
i porozumieo. 
Obowiązujących jest 
555 układów 
i porozumieo  
(w tym 7 
porozumieo),  
a stosowanych jest 
37 układów  
i  porozumieo  
(w tym 2 
porozumienia).  
W porównaniu do 
roku ubiegłego,  
w 2009 roku  
wpłynęło o 8 
wniosków więcej.  
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18. Wykonywanie pracy lub innych zajęć 

zarobkowych przez dzieci 
 

W roku 2009 wnioski o wydanie zezwolenia na pracę dzieci 
składały, podobnie jak w ubiegłych latach, instytucje 
artystyczne, głównie z Krakowa:  Opera Krakowska, Teatr 
im. Juliusza Słowackiego, Teatr Bagatela, Narodowy Teatr 
Stary, Teatr Lalki, Maski i Aktora „Groteska”, Agencja 
Castingowa OUTSIDE oraz z Tarnowa Tarnowski Teatr im. 
Juliusza Solskiego.   

Ogółem złożono 47 wniosków dotyczących 105 osób, 
a niektóre wnioski dotyczyły tych samych dzieci (zezwolenie 
wydawane jest na czas określony, nieprzekraczający sezonu 
teatralnego, lub odnoszący się do konkretnego wydarzenia 
artystycznego).  

Z uwagi na to, że wnioskodawcy przedstawili wymagane 
prawem dokumenty zawierające pisemną zgodę opiekuna na 
wykonywanie przez dziecko pracy, opinię poradni 
psychologiczno-pedagogicznej stwierdzającą brak 
przeciwwskazao  do udziału w przedmiotowych pracach, 
orzeczenie lekarza niestwierdzające przeciwwskazao 
zdrowotnych do wykonywania pracy, zaświadczenie 
dyrektora szkoły nieznajdujące przeciwwskazao do 
występowania w tego rodzaju zadaniach - wszystkie wnioski 
zostały pozytywnie rozpatrzone.  

Wśród złożonych wniosków tylko jeden dotyczył pracy dzieci 
przy produkcjach filmowych, co może niepokoid patrząc na 
działalnośd producentów filmów oraz innych podmiotów 
zatrudniających dzieci doraźnie w tego typu produkcjach, 
gdyż jeden wniosek w roku sprawozdawczym może nie 
odzwierciedlad rzeczywistego zatrudniania dzieci. 

19. Spory zbiorowe pracy 
 

 W roku 2009 zaznaczył się wyraźny spadek liczby sporów 
zbiorowych w porównaniu do roku poprzedniego. 
Zgłoszonych zostało ogółem 15 sporów zbiorowych, z czego 
przeważająca liczba w pierwszym półroczu  - 11 sporów.  
W drugim półroczu zgłoszono jedynie 4 spory.  

 

 

 

 W  2009 r. do OIP 
Kraków wpłynęły 47 
wnioski,  
 o wydanie 
zezwolenia na pracę 
dzieci dla  105 osób. 
W większości 
pochodziły  
z instytucji 
artystycznych  na 
terenie Krakowa.  
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Najliczniejsza grupa żądao dotyczyła kwestii wynagrodzeo 
i zawierała głównie postulaty podwyżki wynagrodzeo. 
Związki zawodowe wysuwały również żądania w kwestiach 
nie objętych definicją sporu zbiorowego lub nie precyzowały 
żądao strony pracowniczej. W tej sytuacji często rola 
Inspekcji Pracy  sprowadzała się w praktyce do rejestracji 
sporu, gdyż jedynie spory zbiorowe na tle realizacji 
obowiązków wynikających z wiążących strony przepisów 
prawa pracy mogą byd przedmiotem kontroli PIP. 

W roku 2009 nie zgłaszano żądao objętych zakresem 
działania PIP. Liczba żądao nie objętych zakresem działania 
PIP – 17 (żądao wyszczególnionych w zawiadomieniach). 

Z uwagi na to, że tematyka sporów nie mieściła się 
w zakresie kompetencji Paostwowej Inspekcji Pracy, nie 
prowadzono kontroli mających bezpośredni związek 
z żądaniami sporów zbiorowych. 

 

 W roku 2009 
zaznaczył się 
wyraźny spadek 
liczby sporów 
zbiorowych w 
porównaniu do roku 
poprzedniego. 
Zgłoszonych zostało 
ogółem 15 sporów 
zbiorowych, z czego 
przeważająca liczba 
w pierwszym 
półroczu  - 11 
sporów. 

 

Wykres 1. Struktura przedmiotowa zgłaszanych żądao 
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Podstawową przesłanką programu zadao prewencyjno – 
kontrolnych PIP jest dążenie do znacznego, tj. o 25%, 
obniżenia wskaźnika wypadków przy pracy w ciągu 
najbliższych 2 lat, czyli do 2012 r. (zgodnie z założeniami 
Wspólnotowej strategii na rzecz bezpieczeństwa i higieny 
pracy), a także uzyskanie wyraźnej i trwałej (potwierdzonej 
rekontrolami) poprawy stanu praworządności w stosunkach 
pracy. 

1. Uważaj na wszelki wypadek – bhp  
w autobusie 
 
Po raz pierwszy w Polsce ruszyła w Krakowie kampania 
prewencyjna, której miejscem były środki transportu 
miejskiej komunikacji. Podczas niecodziennej konferencji 
prasowej, bo zorganizowanej w autobusie Okręgowy 
Inspektor Pracy oraz Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Komunikacyjnego  S.A. podpisali  5 listopada 2009 r. 
porozumienie o wzajemnej współpracy, na mocy którego 
obie strony zobowiązały się do realizacji kampanii pod nazwą 
„Uważaj na wszelki wypadek!”, której celem jest 
promowanie i kształtowanie wśród pracowników  
i pracodawców bezpiecznych postaw i zachowao w miejscu 
pracy.  
OIP w Krakowie wybrał i opracował do emisji 4 filmy 
animowane o przygodach zabawnego NAPO – 
uniwersalnego pracownika. To sympatyczny bohater 
stworzony przez francuskiego producenta, w odpowiedzi na 
konkurs na film promujący zasady bezpiecznej pracy 
ogłoszony przez Komisję Europejską, w tym między innymi 
Agencję Pracy i Bezpieczeostwa w Bilbao.  
Filmy w ramach kampanii  były emitowane w okresie od 
7 listopada do stycznia 2010 roku (w każdym tygodniu 
pasażerowie oglądali inny odcinek przygód Napo), w blokach 
informacyjno - reklamowych, (około 60 wyświetleo dziennie) 
we wszystkich pojazdach będących w posiadaniu MPK S.A., 
w których został zainstalowany system do emisji materiałów 
filmowych. Dzięki temu codziennie około 200 tysięcy. 
mieszkaoców Krakowa w drodze do i z pracy, szkoły czy 
nawet przedszkola oglądało przygody Napo, który razem ze 
swoimi przyjaciółmi w zabawny sposób zwrócił uwagę na 
bezpieczeostwo w pracy.  
Stąd nazwa kampanii – „UWAŻAJ NA WSZELKI WYPADEK!”  
- wypadek może przydarzyd się zawsze i każdemu, w 
zupełnie nieoczekiwanych okolicznościach, w drodze do 
pracy lub domu – dlatego już najmłodszym trzeba uruchomid 
wyobraźnię i wrażliwośd na podobne sytuacje. 
  
 

 Konferncja prasowa 
w autobusie 
inaugurująca 
kampanię OIP i MPK 
S.A. „Uważaj na 
wszelki wypadek” 
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Wciąż znaczna liczba wypadków przy pracy to wynik braku 
doświadczenia, i ulegają im pracownicy w trakcie pierwszego 
roku pracy, stąd decyzja wykorzystaniu nowy narzędzi 
prewencyjnych i dotarcia do jak najszerszego grona 
odbiorców, jeszcze przed podjęciem pierwszej pracy,  zgodnie 
z podejmowanymi działaniami w całej Europie.  
Na konferencji prasowej w autobusie obył się 
przedpremierowy pokaz filmów, które zaprezentowane zostały 
w ramach kampanii. Okręgowy Inspektor Pracy podkreślił,  
że Małopolska ma od kilku lat jeden z najniższych wskaźników 
częstości wypadków na 1000 pracujących i jest to między 
innymi wynik podejmowanych i długotrwałych działao  
o charakterze prewencyjnym.  

2. Spotkanie Izby Przemysłowo - Handlowej  

w Krakowie 
W zabytkowych wnętrzach siedziby Izby Przemysłowo - 
Handlowej w Krakowie, 26 lutego 2009 r. odbyło się spotkanie 
zastępców Okręgowego Inspektora Pracy w Krakowie 
z przedstawicielami firm zrzeszonych w Izbie. Spotkanie miało 
na celu przedstawienie wniosków wynikających w działalności 
OIP w minionym roku. W pierwszej części spotkania Zastępca 
Okręgowego Inspektora Pracy do spraw nadzoru przedstawił 
wyniki kontroli budów przeprowadzonych przez inspektorów 
pracy na terenie Małopolski. Szczególną uwagę zwrócił na 
wyniki kontroli związanych z wypadkami przy pracy 
w budownictwie. W drugiej części Zastępca Okręgowego 
Inspektora Pracy do spraw prawnych omówiła wyniki 
programów prewencyjnych zrealizowanych przez Inspekcję 
Pracy, których jednym z głównych elementów jest kampania 
„Budowad bezpiecznie”. 

3. Krakowskie Targi Budownictwa  

Wiosna ‘09 
W dniach 17 – 19 kwietnia 2009 r. odbywały się na terenie 
Centrum Targowego Chemobudowa XXXIII „Krakowskie Targi 
Budownictwa Wiosna 2009”. Tradycyjnym już uczestnikiem był 
Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie, którego 
przedstawiciele dyżurowali na stoisku targowym udzielając 
porad oraz przekazując zainteresowanym materiały 
informacyjne w postaci broszur, plakatów i ulotek. 
 
 
 
 

 

 

 „Krakowskie Targi 

Budownictwa 
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4. Organizacja bezpiecznej pracy  

w budownictwie drogowym  
Z terminem Targów Budowlanych zbiegła się data szkolenia 
pracowników firm budowlanych, realizujących inwestycje 
drogowe przyszłej autostrady A-4 na odcinku Kraków 
Tarnów, które zorganizowane zostało w Oddziale 
w Tarnowie. Wzięło w nim udział niemal 50 pracodawców, 
kierowników budów i inspektorów bhp. Pozytywne oceny 
szkolenia wywołały inicjatywę kolejnego spotkania, jeszcze 
w pierwszym półroczu. 
Ostatnie lata przyniosły zauważalny wzrost inwestycji 
drogowych realizowanych na terenie działania Oddziału 
w Tarnowie. Dotychczas prowadzone czynności kontrolne 
w firmach realizujących zadania inwestycyjne w dziedzinie 
drogowej wskazują na powtarzalne nieprawidłowości 
prowadzące do występowania zagrożeo zdrowia i życia 
zarówno pracowników jak i osób postronnych. 
Wykonywanie robót drogowych w czynnych pasach ruchu 
powoduje dodatkowe niebezpieczeostwa związane 
z poruszającymi się pojazdami – remontowane drogi z jednej 
strony są otwartymi placami budów, z drugiej zaś pełnią 
funkcje komunikacyjne. Dotychczasowe doświadczenia 
wynikające z kontroli wskazują, że wykonawcy obawiają się 
występowad do zarządców dróg o wyłączanie z ruchu na 
remontowanych lub modernizowanych odcinków dróg, 
chociaż technicznie możliwe są takie rozwiązania. W takich 
sytuacjach, dynamicznie zmieniający się charakter 
wykonywanych robót powoduje, że w obrębie placu budowy 
następuje kolizja ruchu pojazdów budowy, w tym sprzętu 
oraz pojazdów ruchu lokalnego. 
Doraźnie stosowane oznakowania nie zawsze rozwiązują 
problem sterowania ruchem, a niejednokrotnie ich szybkie 
zmiany stanowiące próbę dostosowania do bieżących 
potrzeb, wprowadzają konflikt pomiędzy użytkownikami 
ruchu. Niewyznaczenie lub nieprawidłowe wyznaczenie 
ciągów komunikacyjnych dla pracowników oraz pieszych 
prowadzi do przechodzenia osób w bezpośredniej strefie 
zagrożenia powodowanej przez pracujący sprzęt czy 
poruszające się pojazdy. 

 Seminarium 
„Organizacja 
bezpiecznej pracy  
w budownictwie 
drogowym”     
 w Tarnowie  
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Zakres i tempo prowadzonych robót niejednokrotnie 
wymaga równoczesnego prowadzenia prac przez wielu 
wykonawców. Brak właściwej koordynacji w zakresie 
bezpieczeostwa pracy powoduje wzajemne oddziaływanie 
na pracowników rożnego rodzaju zagrożeo, niekoniecznie 
związanych z charakterem wykonywanych przez nich robót. 
Kontrole wykazały, że pracownicy nie posiadają 
wystarczającej wiedzy o ryzyku zawodowym związanym 
z wykonywanymi pracami, przy których występuje 
dodatkowe narażenie związane z pracą innych wykonawców, 
np. hałas, wibracje czy zapylenie. 
Stwierdzane nieprawidłowości wynikają przede wszystkim 
z niewłaściwej organizacji prac, a także braku efektywnych 
systemów egzekwowania przestrzegania przepisów 
bezpieczeostwa i higieny pracy przez pracowników i osoby 
nimi kierujące. Stan bezpieczeostwa znacznie pogarsza 
obserwowane zjawisko przedkładania narzucanych 
terminów realizacji zadao nad warunki pracy. 
Mając na względzie koniecznośd stałej poprawy warunków 
pracy oraz bezpieczeostwa osób niezwiązanych 
bezpośrednio z realizacją inwestycji drogowych oraz 
wpisując się w działania prewencyjno – promocyjne, Oddział 
w Tarnowie, w partnerstwie z Naczelnikiem Wydziału Ruchu 
Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie, 
zorganizował dla pracowników nadzoru budowy oraz 
pracodawców seminarium w zakresie bezpieczeostwa 
i higieny pracy w budownictwie drogowym. 
W czasie seminarium, które odbyło się 17 kwietnia 2009 r. 
uczestniczyło 50 kierowników budów, robót, koordynatorów 
bhp i pracodawców. Przedstawiciele PIP omówili wybrane 
przepisy bezpieczeostwa przy wykonywaniu robót 
drogowych na czynnych odcinkach dróg oraz w ich 
sąsiedztwie, a szczególnie odpowiedzialnośd za stan 
bezpieczeostwa na budowach wynikającą z przepisów 
karnych, wykroczeniowych i cywilnych; organizację prac 
budowlanych pod względem bhp oraz wymagania 
kwalifikacyjne pracowników przy obsłudze sprzętu 
budowlanego oraz najczęściej występujących 
nieprawidłowości. 
W trakcie przerwy w seminarium, na konferencji prasowej, 
przedstawicielom lokalnych mediów przedstawiono wyniki 
prowadzonych kontroli przy realizacji zadao drogowych, 
zwracając szczególną uwagę na przyczyny i skutki 
stwierdzanych nieprawidłowości w zakresie bezpieczeostwa 
i higieny pracy jak również kierowania ruchem jako jednym 
z wyznaczników bezpieczeostwa przy robotach drogowych. 

 W trakcie przerwy  
w seminarium,  
na konferencji 
prasowej, 
przedstawicielom 
lokalnych mediów 
przedstawiono 
wyniki 
prowadzonych 
kontroli przy 
realizacji zadao 
drogowych, 
zwracając 
szczególną uwagę 
na przyczyny i skutki 
stwierdzanych 
nieprawidłowości 
 w zakresie 
bezpieczeostwa 
i higieny pracy jak 
również kierowania 
ruchem jako jednym 
z wyznaczników 
bezpieczeostwa przy 
robotach 
drogowych. 
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5. Bezpieczna praca na wysokości 
Upadki z wysokości to nie tylko domena robót budowlanych. 
Również prace w rolnictwie, gdzie gospodarze samodzielnie 
wykonują niemal wszystkie prace, również budowlane, 
stwarzają poważne zagrożenia upadków, stanowiąc jedną 
z głównych przyczyn wypadków. Przesłanka ta stała się 
podstawą do podjęcia przez Oddział OIP w Tarnowie, 
inicjatywy przeprowadzenia dla rolników gospodarujących 
w Gminie Ryglice, gdzie notowana jest największa liczba 
wypadków, konkursu „Bezpieczna praca na wysokości 
w gospodarstwie”. 
Nagrodzeni gospodarze otrzymali drabiny, pozwalające na 
bezpieczne wchodzenie na pierwszą kondygnację, pasy 
mocujące ładunki na pojazdach oraz obuwie robocze. 
Podkreślono potrzebę organizowania podobnych 
konkursów, stwierdzając, że jest to dobra metoda na 
poznawanie i przekazywanie dobrych praktyk w zakresie 
bezpieczeostwa pracy na terenie gospodarstw rolnych. 

6. Kampania bezpieczeństwo pracy 

w budownictwie 
Jednym z elementów kampanii była zorganizowana 1 lipca 
2009 r. konferencja prasowa.  Przybliżono cel i metody 
realizacji ogólnopolskiej kampanii informacyjno-kontrolnej 
"Bezpieczeostwo pracy w budownictwie - upadki, 
poślizgnięcia". Kampania jest jednym z działao 
podejmowanych na rzecz realizacji Europejskiej Strategii 
Bezpieczeostwa i Higieny Pracy na lata 2007-2012, 
zakładającej ograniczenie wskaźników wypadków przy pracy 
w krajach Unii Europejskiej o 25% do roku 2012. Jej 
elementem jest reklama społeczna - emitowana w TVP 1 
i TVP 2 spoty "Nie lekceważ zagrożeń! Pracuj bezpiecznie na 
wysokości!" oraz billboardy w siedmiu najszybciej 
rozwijających się miastach Polski.  
Zgłaszane wypadki pokazują, że najwięcej wypadków 
śmiertelnych ma miejsce w branży budowlanej, przy 
prowadzonych pracach remontowych. Dominującą 
przyczyną wypadków śmiertelnych najczęściej są upadki 
z wysokości lub poślizgnięcia.  

 Szkolenia w Bonarka City Center  
Bonarka City Center – budowa centrum handlowo-
rozrywkowego – to największe przedsięwzięcie budowlane 
na terenie województwa małopolskiego. Liczba 
zatrudnionych przy realizacji inwestycji na etapie koocowym 
osiągnęła 3300 pracowników, przy średnim zatrudnieniu 
2 tys. osób. Budowa została objęta stałym nadzorem ze 
strony OIP Kraków. 
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Dla wykonawców I etapu projektu OIP Kraków przeprowadził 
trzy szkolenia w ramach kampanii "Pracuj bezpiecznie na 
wysokości”, w których uczestniczyło 90 pracodawców lub ich 
przedstawicieli. Podczas szkolenia zaprezentowano 
podstawowe obowiązki pracodawców i pracowników, 
przykłady stwierdzonych przez inspektorów zaniedbao 
związanych z pracą na wysokości oraz różnorodne środki 
techniczne do ochrony przed upadkiem z wysokości, a także 
sposób ich prawidłowego montażu. Każdy z cykli 
szkoleniowych uzupełniony został pokazami praktycznych 
zastosowao środków ochrony indywidualnej oraz dyskusją 
związaną z polskimi uregulowaniami prawnymi dotyczącymi 
nowego pojęcia występującego w niektórych krajach 
europejskich, czyli "alpinizmu przemysłowego". 
W trakcie szkoleo 30 pracodawców zgłosiło swój akces do 
programu prewencyjnego "Bezpieczeostwo pracy 
w budownictwie – zagrożenia upadkiem z wysokości”. 

7. Małopolscy zwycięzcy - Pracodawcy 

Organizatorzy Pracy Bezpiecznej  
W tegorocznej XVI edycji konkursu    tworzący  kapitułę 
eksperci z Paostwowej Inspekcji Pracy oraz przedstawiciele 
organizacji pracodawców, takich jak: Business Centre Club, 
Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”, 
Konfederacja Pracodawców Polskich i Związek Rzemiosła 
Polskiego wybrali 8 zwycięzców, a także rekomendowali do 
wyróżnieo 10 przedsiębiorców. Wśród zakładów małych, 
postanowiono uhonorowad w tym roku pracodawców 
reprezentujących firmy z tzw. grupy dużego ryzyka oraz 
stwarzające ryzyko wystąpienia poważnej awarii 
przemysłowej. Duże zakłady wyróżniało natomiast 
systemowe zarządzanie bezpieczeostwem pracy. Wśród 
nagrodzonych i wyróżnionych firm  znalazło się między 
innymi  2 pracodawców z Małopolski. Firma Schneider 
Electric Industries z Bukowna zostało laureatem konkursu na 
szczeblu ogólnopolskim w kategorii zakładów pracy 
zatrudniających powyżej 250 pracowników i zdobyło 
statuetkę „Mecum Tutissimus Ibis”.  Jej nazwa nawiązuje do 
słów Owidiusza „Ze mną będziesz najbezpieczniejszy”. 

Przedsiębiorstwo jest częścią światowego potentata 
Schneider  Electric, założonego w 1836 roku. Dziś marka 
obecna jest w 190 krajach świata; obejmuje 205 zakładów 
produkcyjnych i 25 centrów logistycznych. W 1998 r. 
w Bukownie powstał pierwszy polski zakład produkcyjny 
Schneider Electric Industries Polska. Obecnie spółka 
zatrudnia 384 pracowników. Zajmuje się produkcją 
wyłączników i rozłączników, które pełnią funkcję 
zabezpieczeo przeciwpożarowych i przeciwprzeciążeniowych 

 

 XVI Pracodawca 
Organizator Pracy  
Bezpiecznej – gala 
wręczenia nagród. 

 

 

 

 

http://www.pip.gov.pl/html/pl/konkursy/09_prac/html/09010001.htm
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w instalacjach elektrycznych. Jednym z celów strategicznych 
przedsiębiorstwa jest osiągnięcie wysokich standardów 
w ochronie zdrowia pracowników. 

Kierownictwo spółki podkreśliło, że udział w konkursie 
„Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” to 
kontynuacja podjętych  działao. Jako laureat tegorocznej XVI 
edycji konkursu firma została wpisana na Złotą Listę Polskich 
Pracodawców, których PIP rekomenduje jako wzór dla 
innych.  

Kolejna małopolska -  firma FA. LANGSTEINER z Krakowa - 
zdobyła w tym roku wyróżnienie, a Spółdzielni Pracy 
„Muszynianka” z Krynicy przyznano Dyplom za uczestnictwo 
w ogólnopolskiej edycji konkursu. Uroczysta gala 
i rozstrzygnięcie tegorocznej edycji konkursu, nad którą 
patronat sprawował Marszałek Sejmu RP odbyło się 
18 listopada br. na Zamku Królewskim w Warszawie. 

8. Ochrona pracy w rolnictwie 
indywidualnym 
 
OIP Kraków przez cały 2009 r. realizował projekty, których 
celem była popularyzacja zagadnieo związanych z ochroną 
pracy:  

 organizowanie prelekcji na temat bhp w rolnictwie 
indywidualnym dla młodzieży szkół wiejskich szkół 
gimnazjalnych i podstawowych  , 

 prelekcje wygłaszane na organizowanych wspólnie 
z KRUS szkoleniach rolników, 

 prowadzenie wspólnie z KRUS, Małopolskim 
Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego oraz gminą służbą 
rolną wizytacji gospodarstw rolników 
indywidualnych,  

 organizowanie przedsięwzięd popularyzujących 
ochronę pracy rolniczej w formie: prezentacji 
materiałów promocyjnych i informacyjno 
doradczych, udziału w wystawach i pokazach 
rolniczych  

 

 Małopolscy laureaci  
i wyróżnieni  
w konkursie 
„Pracodawca 
organizator — pracy 
bezpiecznej”  
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 Prelekcje dla rolników W wyniku ustaleo 
z Dyrektorami OR KRUS inspektorzy PIP wspólnie 
z inspektorami KRUS organizowali prelekcje dla rolników, 
w tym również sołtysów z rejonów rolniczych. Tematyka 
obejmowała omawianie zagrożeo na jakie narażeni są 
pracujący w rolnictwie - szczególnie dzieci - zasady 
bezpiecznej pracy w rolnictwie oraz przepisy o ubezpieczeniu 
społecznym rolników. Na terenie działania Oddziału 
regionalnego KRUS w Nowym Sączu przeprowadzono 
7 prelekcji, w których uczestniczyło około 100 rolników.  

 Wizytacje gospodarstw oraz miejsc wykonywania 
prac rolnych 

Przeprowadzono 49 wizytacji gospodarstw rolników 
indywidualnych, którzy zgłosili udział w VII edycji 
Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne gospodarstwo 
rolne” na szczeblu regionalnym oraz 9 wizytacji gospodarstw 
wytypowanych do konkursu wojewódzkiego. Działania 
promocyjne, przynoszą efekty coraz bardziej widoczne. 
Gospodarstwa stają się uporządkowane i schludne. Często 
posiadają wydzielony fragment wypoczynkowy, ukwiecony 
z ozdobną roślinnością i elementami małej architektury – 
oczka wodne, grille, itp. Motywacją do poprawy wizerunku 
gospodarstwa są także nagrody oraz informacja 
zamieszczona w mediach.  

Nada jednak występują zagrożenia i nieprawidłowości, 
stwierdzane w poprzednich latach, a dotyczące głównie: 

 niewłaściwego stanu technicznego zabudowao 
gospodarskich, 

 braków poręczy schodów i pomostów znajdujących 
się na wysokości, 

 braków osłon miejsc niebezpiecznych  
 eksploatacji pilarek tarczowych bez stosowania 

niezbędnych zabezpieczeo, 
 wykonywania prac przez dzieci względnie 

przebywanie dzieci w strefie niebezpiecznej, 
 eksploatacji ciągników i przyczep o znacznym 

stopniu zużycia,  
 niewłaściwych sposobów i nieodpowiedniego 

doboru miejsc przechowywania ostrych narzędzi,  
 braku zapewnienia podstawowej ochrony przed 

porażeniem prądem podczas eksploatacji instalacji 
i urządzeo elektroenergetycznych, 

 złego stanu technicznego drabin. 
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Wizytowanych rolników informowano o zauważonych 
brakach i nieprawidłowościach. Uwagi przyjmowali oni na 
ogół życzliwie i ze zrozumieniem. W gospodarstwach,  
w których wydarzyły się wypadki zwracano szczególną 
uwagę na podjęte przez rolnika środki profilaktyczne oraz 
udzielano porad technicznych. W czasie wizytacji udzielano 
porad związanych z bezpieczną organizacją pracy.  

 Organizacja przedsięwzięd popularyzujących 
ochronę pracy 

W ramach przedsięwzięd zachęcających rolników do 
pogłębiania wiedzy o bhp w rolnictwie zorganizowano na 
szczeblu regionalnym VII edycję Ogólnokrajowego Konkursu 
„Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” pod patronatem 
Prezydenta RP. W konkursie wzięło udział : 

 19 gospodarstw z terenu powiatów: Nowy Sącz, 
Gorlice, Limanowa, Nowy Targ , 

 15 gospodarstw z terenu powiatów: tarnowskiego, 
dąbrowskiego, brzeskiego, bocheoskiego,   

 15 gospodarstw z powiatów: krakowskiego, 
myślenickiego, proszowickiego, chrzanowskiego, 
wadowickiego. 

Wizytowane gospodarstwa oceniano pod kątem 
występujących w nich zagrożeo, sporządzając arkusz oceny 
zagrożeo wraz z zdjęciami i krótką charakterystyką. 
Komisyjną wizytację gospodarstw przeprowadzono 
w okresie maj-czerwiec 2009 r. W wyniku eliminacji 
i podsumowania wizytowanych gospodarstw i koocowej ich 
ocenie, przyznano w każdym z rejonów po jednej nagrodzie 
I, II i III stopnia oraz wyróżnienia dla każdego z uczestników. 

W całym 2009r. przeprowadzono 216 wizytacji gospodarstw 
rolników indywidualnych w ramach akcji prewencji 
bezpiecznej pracy w gospodarstwie indywidualnym 
przekazując uwagi dotyczące stanu technicznego sprzętu 
rolniczego, bezpiecznej obsługi zwierząt, eksploatacji 
instalacji elektrycznej, gazowej. Uwzględniając wizytacje 
gospodarstw rolników, którzy wzięli udział w konkursie 
„Bezpieczne gospodarstwo rolne 2009”, przeprowadzono 
ich 322 w ciągu 2009r. 

W ramach działao prewencyjnych wspólnie ze służbą 
prewencyjną KRUS, Izb Rolniczych oraz służbą doradczą 
Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego 
przeprowadzono 6 wizytacji wiosennych prac polowych oraz 
92 wizytacje prac żniwnych. W 2009 przeprowadzono 106 
wizytacji prac polowych w gospodarstwach rolników 
indywidualnych. 
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Podsumowując prezentację działalności Okręgowego 
Inspektoratu Pracy w Krakowie należy podkreślid,  
że opisane powyżej przykłady działalności inspektorów 
pracy i całego okręgu, to zaledwie niewielki ułamek  
z całorocznego dorobku. W niniejszym sprawozdaniu 
zaprezentowane zostały działania pod wieloma 
względami najważniejsze, czy wręcz strategiczne,  
z punktu widzenia pracowników, w kraju czy regionie. 
Zarówno jednak te działania, jak i pozostałe kontrole, czy 
inicjatywy prewencyjne, łączy nieodmiennie jeden cel - 
uzyskanie poprawy stanu praworządności w stosunkach 
pracy.  
 
Na pewno rok 2009 został zdominowany nie tylko na 
terenie naszego województwa, ale całego kraju przez 
tematykę wypłaty należnych wynagrodzeo i świadczeo 
ze stosunku pracy. Lawinowo rosnąca liczba skarg, 
a przede wszystkim niepokojące informacje 
o zwiększającej się liczbie pracodawców borykających się 
z problemami finansowymi, naruszeniach prawa 
i nieprawidłowościach w tym zakresie zdopingowały do 
działania cały zespół inspektorów pracy i radców 
pracujących na terenie Małopolski. O wysokiej 
efektywności małopolskich inspektorów może świadczyd 
chodby kwota w wydanych decyzjach płacowych –
 w 2009 r. inspektorzy pracy OIP Kraków wydali nakazy 
wypłaty na ponad 8,5 mln zł wynagrodzeo i innych 
świadczeo pieniężnych dla ponad 4 tys. pracowników. 
Stosunkowo niski poziom kwoty wyegzekwowanej – ok. 
3 mln zł to głównie wynik trudności ekonomicznych 
pracodawców, ale proces ten cały czas trwa, a kwota 
wypłaconych należności zwiększa się z dnia na dzieo.  
Trudna sytuacja gospodarcza odbiła się również na 
małopolskim rynku pracy, zwłaszcza w pierwszym 
półroczu 2009 r. Dlatego we współpracy z Wojewódzkim 
Urzędem Pracy, Urzędem Marszałkowskim Województwa 
Małopolskiego, przedstawicielami związków zawodowych 
oraz Business Center Club postanowiliśmy aktywnie 
monitorowad lokalny rynek pracy, przekazując sobie 
wzajemnie sygnały o możliwości i potrzebie wsparcia 
pracodawców i pracowników.  
Prawnicy PIP udzielali wielokrotnie porad  prawnych na 
terenie zakładów objętych zwolnieniami grupowymi, 
wspólnie z WUP w siedzibie OIP i zakładach 
przechodzących procesy restrukturyzacji, informowano o 
prawach pracowników podczas każdych masowych 
imprez związanych z tą tematyką. Temat pogarszającej się 
sytuacji na rynku pracy i związanych z tą sytuacją 
obowiązków i praw pracownika oraz pracodawcy, 
pracownicy OIP podejmowali również wielokrotnie 
w ramach dyżurów w lokalnych mediach.  

 

*Wpisz zawartośd paska bocznego. 

Pasek boczny jest niezależnym 

dodatkiem do dokumentu głównego. 

Jest często wyrównany do lewej lub 

prawej części strony albo umieszczony 
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W wyniku współpracy PIP i WUP rozpoczął w Krakowie 
działalnośd „Punkt Informacyjny dla Przedsiębiorców”, 
będący wsparciem zarówno dla pracodawców,  
 jak  i pracowników. Punkt umożliwiał również 
popularyzację idei outplacementu, czyli formy zwalniania 
pracowników w sposób społecznie odpowiedzialny oraz 
zapewniający minimalizację kosztów i zapewniający nowy 
start pracodawcy. Stały punkt konsultacyjny PIP został 
również założony w Starostwie Gorlickim (powiat  
o wysokiej stopie bezrobocia).  
Trudności ekonomiczne zmuszają pracodawców  
niejednokrotnie do częstego „cięcia kosztów”, które 
w przypadku niektórych dziedzin produkcji czy przemysłu 
rozpoczyna się od środków przeznaczonych na 
zapewnienie bezpiecznych warunków pracy. Między 
innymi dlatego przy realizacji tak dużych inwestycji, jakie 
mają miejsce  na terenie Małopolski, jak również ze 
względu na znaczący udział sektora budownictwa 
w liczbie wypadków (w tym śmiertelnych i ciężkich)  
inspekcja pracy objęła szczególnym nadzorem kilka 
największych placów budów. Nadzorowaliśmy przebieg 
budowy największego centrum handlowego w Europie 
Środkowej - Bonarka City Center. Prawie rok kontroli 
pozwolił wyeliminowad 740 zagrożeo dla pracujących na 
budowie ponad 3 tys. pracowników. Równolegle do 
czynności kontrolnych prowadzono skuteczną akcję 
prewencyjną w ramach kampanii „Bez upadku”. Wśród 
objętych nadzorem inwestycji znalazła się również 
przebudowa autostrady A4 , Autostrada A-4 Węzeł 
Wielicka-Węzeł Szarów, budowa Stadionu WISŁA 
(trybuna wschodnia i zachodnia), Galeriia Tarnovia, 
Galeria Gemini Jasna Park , a także Centrum Jana Pawła II 
„Nie lękajcie się”. Niewątpliwą zasługą inspektorów pracy 
jest fakt, że przy realizacji wymienionych wyżej inwestycji 
doszło w większości jedynie  do kilku  lekkich wypadków 
przy pracy (zdarzył się niestety również 1 wypadek 
śmiertelny). Podkreślid należy również  korzystne relacje 
inwestor – inspektor pracy, którzy razem współdziałają na 
rzecz podniesienia bezpieczeostwa pracy na budowie.  
Dzięki właśnie takim działaniom Małopolska od kilku już 
lat pozostaje w czołówce „bezpiecznych regionów”, gdzie 
wskaźnik wypadkowości wg GUS na 1000 
poszkodowanych należy do jednych z najniższych. 
W 2009 r. spadła liczba zbadanych przez  OIP w Krakowie 
wypadków przy pracy. W ich wyniku  poszkodowanych 
zostało 155  osoby, w tym 29 osób poniosło śmierd, a 63 
doznało ciężkich uszkodzeo ciała.  
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Z analizy wypadków wynika, że do wypadku przyczynia 
się przede wszystkim organizacja miejsc pracy, 
niewłaściwe wyposażenie bądź nierzetelny nadzór i – co 
podkreślają inspektorzy pracy – niewłaściwe zachowanie 
się pracowników. Konieczne jest wpajanie kultury 
bezpieczeostwa przyszłym pracownikom już od 
najmłodszych lat , nawet w formie przedszkolnej zabawy 
czy wczesnoszkolnej edukacji. Tylko bowiem 
„nasiąknięcie” poczuciem konieczności dbania  
o bezpieczeostwo  swoje i innych w miejscu pracy, daje 
gwarancje faktycznego stosowania przepisów w życiu 
dorosłym.  
Skierowanie działao prewencyjnych już do najmłodszych 
odbiorców towarzyszyło naszym spotkaniom 
organizowanym w przedszkolach czy szkołach, zwłaszcza 
na wsi, gdzie powracał wciąż problem wysokiej 
wypadkowości wśród rolników. Dotarcie do szerokiego 
grona odbiorców stało się inspiracją do sięgnięcia po 
zupełnie nowe narzędzia promocji dla potrzeb aktywnej 
prewencji. W listopadzie 2009 roku po raz pierwszy 
w Polsce ruszyliśmy z kampanią bhp we współpracy 
z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym S.A. 
w Krakowie. Przez miesiąc w drodze do pracy czy szkoły 
krakowianie mieli możliwośd oglądad we wnętrzach 
autobusów i tramwajów filmy o przygodach NAPO – 
sympatycznego pracownika, który wskutek swej 
nieuwagi, czasami pospiechowi czy nieznajomości 
przepisów ulegał rozmaitym perypetiom. Świetnie 
wyreżyserowane animowane filmy oglądało codziennie 
około 200 tys. osób. Napo zostawał w pamięci, pojawiał 
się w gazetach – artykułach i listach czytelników – cel 
został w pełni zrealizowany – nikt nie pozostał obojętny.  
Szerokie działania prewencyjne towarzyszyły również 
inspektorom kontrolującym legalnośd zatrudnienia. 
Zjawisko nielegalnej pracy jest utrzymywane przez obie 
strony nielegalnych czy fikcyjnych umów – zleceniodawcę 
i zleceniobiorcę, którzy z różnych względów 
(ekonomiczne, prawne) funkcjonują w takim układzie 
nawet po kilka lat. Często pracownicy (w dużym 
procencie młodzi i podejmujący pierwszą pracę) nie 
posiadają właściwej wiedzy na temat przysługujących im 
praw. Dlatego i w tym obszarze działalności konieczna 
jest skuteczna prewencja „od podstaw”.  
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Kolejny rok 2010 będzie rokiem „ostrej prewencji”, która 
musi przynieśd wymierne efekty i obejmie właściwie 
wszystkie grupy społeczne. Harmonogram działao PIP na 
bieżący rok jest określany jako prewencyjno – kontrolny. 
Podstawową przesłanką zadao kontrolnych PIP jest 
obniżenie o 25 % wskaźników wypadkowych zgodnie 
z założeniami „Wspólnotowej strategii na rzecz 
bezpieczeństwa i higieny pracy”.  
PIP ma przede wszystkim zapobiegad, informowad, 
upowszechniad dobre praktyki,  przeprowadzad skuteczne 
kampanie z wykorzystaniem środków przekazu i nowych  
narzędzi PR. Na pierwszym miejscu znajdzie się 
bezpieczeostwo pracy i kampania „Bezpieczna budowa”, 
której celem w połączeniu z kontrolami będzie obniżenie 
wskaźnika wypadkowości i ograniczenie ryzyka 
zawodowego przy pracy na budowie. Zajmiemy się 
również badaniem funkcjonowania w praktyce ustawy 
o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla 
pracowników i przedsiębiorstw, organizacją corocznych 
konkursów propagujących właściwe postawy wśród 
pracodawców oraz popularyzacją dobrych praktyk 
w całym regionie. Oczywiście równolegle będzie 
prowadzona działalnośd kontrolno - nadzorcza, związana 
z rozpatrywaniem skarg oraz realizacją kontroli 
tematycznych.  
Jestem przekonany, że kolejny rok będzie podobnie jak 
2009 r. czasem intensywnych ale dających dużo 
satysfakcji działao, podejmowania nowych rozwiązao, 
współpracy z partnerami zewnętrznymi, które przyczynią 
się do tworzenia praworządnego, bezpiecznego 
i nowoczesnego rynku pracy w Małopolsce.  
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