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I. WPROWADZENIE 
1. Podstawa prawna działania PIP. 

Państwowa Inspekcja Pracy jest organem powołanym do nadzoru i kontroli przestrzegania prawa 
pracy , w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Zakres jej działania, 
uprawnienia oraz organizację wewnętrzną określa ustawa z dnia 6 marca 1981 o Państwowej 
Inspekcji Pracy ( Dz. U. Nr 124 poz. 1362 z 2001 r., ze zm.) oraz statut, stanowiący załącznik do 
zarządzenia Marszałka Sejmu z dnia 25 października 2002 w sprawie nadania statutu Państwowej 
Inspekcji Pracy ( M.P. Nr 54 poz. 740). 
Państwowa Inspekcja Pracy podlega Sejmowi . Nadzór  nad Państwową Inspekcją Pracy – 
w zakresie określonym w ustawie – sprawuje Rada Ochrony Pracy  powoływana przez Marszałka 
Sejmu RP.  
Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie, jeden z 16 okręgowych inspektoratów pracy działających 
w ramach Państwowej Inspekcji Pracy, obejmuje swoim działaniem obszar województwa 
małopolskiego . W ramach okręgu działają dwa oddziały – w Tarnowie i w Nowym S ączu.   

2. Zakres kompetencji PIP. 

Podstawowy zakres działania Państwowej Inspekcji Pracy uległ w ostatnim okresie znacznemu 
rozszerzeniu. Oprócz przyznanego inspektorom pracy ( od 2001 r.)  prawa nakazania pracodawcy 
wypłaty wynagrodzenia za prac ę, a takŜe innego świadczenia przysługującego pracownikowi oraz 
poddania decyzji inspektorów pracy egzekucji administracyjnej nowym zadaniem PIP jest 
kontrola nad wyrobami wprowadzanymi do obrotu podle gającymi ocenie zgodno ści  (ustawa z 
dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności). Państwowa inspekcja pracy realizuje te 
zadania jako jeden z organów wyspecjalizowanych, pod nadzorem Urzędu Ochrony Konkurencji, 
oraz uczestnictwo w kontroli procesów w ramach których uŜywane są organizmy genetycznie 
zmodyfikowane  (GMO). 

3. Program działa ń długofalowych.  

Na lata 2004 - 2006, na szczeblu krajowym, przyjęto następujące priorytety w działalności PIP: 
1. Poprawa praworządności w stosunkach pracy, w szczególności przeciwdziałanie zjawiskom 

patologicznym, takim jak np. praca "na czarno", czy niewypłacanie wynagrodzeń, 
2. Koncentracja działań kontrolno-nadzorczych na dziedzinach gospodarki i konkretnych 

zakładach charakteryzujących się największym nasileniem zagroŜeń zawodowych, 
3. Podejmowanie na coraz szerszą skalę działań o charakterze prewencyjnym, w tym promocja 

zagadnień ochrony pracy. 

Priorytety powyŜsze znalazły odzwierciedlenie w wieloletnim programie działania na lata 2004-2006, 
ujmującym zadania realizowane w formie kompleksowych działań o charakterze kontrolnym 
i doradczo-prewencyjnym:  

I. Kampania - Zapobieganie upadkom z wysokości  
• 2004 r. - budownictwo  
• 2005 r. - przemysł stoczniowy  
• 2006 r. - energetyka zawodowa. 

II. Poprawa stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w przemyśle spoŜywczym  
• 2004 r. - przetwórstwo owocowo-warzywne;  
• 2005 r. - przetwórstwo mleka  
• 2006 r. - młynarstwo.  

III. WzmoŜony nadzór w zakładach róŜnych branŜ charakteryzujących się największym 
nasileniem zagroŜeń. 
IV. Poprawa stanu przestrzegania prawa pracy, w tym bhp, w mikroprzedsiębiorstwach branŜy 
produkcyjnej (zatrudniających do 9 pracowników): 

• 2004 r. - produkcja drewna i wyrobów z drewna;  
• 2005 r. - produkcja wyrobów z surowców niemetalicznych;  
• 2006 r. - produkcja metalowych wyrobów gotowych.  
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V. Realizacja przez pracodawców obowiązku oceny ryzyka zawodowego, zwłaszcza 
w zakładach o znacznym stopniu zagroŜeń. 
VI. Działania na rzecz prawidłowego wypłacania wynagrodzeń i innych świadczeń naleŜnych 
pracownikom, ze szczególnym uwzględnieniem branŜ o najwyŜszej skali naruszeń. 

4. Charakterystyka działa ń ujętych w programie rocznym.   

Oprócz działań długofalowych, realizowano zadania jednoroczne, którymi w 2005 r. były: 
• kontrole problemowe i egzekwujące poprawę przestrzegania prawa,  
•  kontrole o charakterze diagnozującym wybrane zagadnienia ochrony pracy,  
•  kontrole w ramach zadań własnych okręgowego inspektoratu pracy.  

W obszarze bezpieczeństwa pracy prowadzono kontrole ukierunkowane na likwidację zagroŜeń:  
1) w zakładach:  

• w których występują w duŜych ilościach chemiczne substancje niebezpieczne:  
• wytwarzania, konfekcjonowania i dystrybucji środków chemii gospodarczej:  

2) w energetyce zawodowej przy:  
• dystrybucji gazu:  
•  przesyle, rozdziale i dystrybucji energii elektrycznej,  

3) w zakładach zajmujących się odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów niebezpiecznych, 
w szczególności azbestu  

4) w gospodarstwach rolnych. Zaplanowano takŜe prowadzenie kontroli ukierunkowanych 
na ocenę spełniania wymagań zasadniczych dotyczących obrabiarek do drewna 
i urządzeń spalających paliwa gazowe, a takŜe środków ochrony indywidualnej.  

Kontrole w zakresie prawnej ochrony pracy objęły grupy zagadnień dotyczące przestrzegania: 

• przepisów dot. zatrudniania pracowników, z uwzględnieniem "pracy na czarno";  
• przepisów o rozwiązywaniu stosunków pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników,  
• przepisów dotyczących zatrudniania młodocianych, 
• przepisów o czasie pracy.  

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

• zakładach opieki zdrowotnej,  
• placówkach handlu detalicznego, szczególnie w supermarketach,  
• na stacjach paliw płynnych, zwłaszcza stacjach autogazu.  

Jak co roku, ze względu na szczególną wagę społeczną tej problematyki, prowadzono kontrole: 
• wykonywania przez pracodawców wyroków sądów pracy,  
• zatrudniania osób niepełnosprawnych.  

Kontrole diagnozujące to monitoring wybranych zagadnień ochrony pracy, w celu uzyskania 
w niezbędnym zakresie - jednolitych danych umoŜliwiających ukierunkowanie ewentualnych działań 
kontrolnych i prewencyjnych w latach następnych. Kontrole te dotyczyły: 

• bezpieczeństwa i higieny pracy przy procesach galwanotechnicznych,  
• bezpieczeństwa i higieny pracy w przetwórstwie tworzyw sztucznych, 
• bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji wyrobów gumowych,  
• bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie oraz remontach dróg i autostrad,  
• bezpieczeństwa i higieny pracy przy pozyskiwaniu drewna i innych pracach z zakresu 

gospodarki leśnej, 
• bezpieczeństwa pracy w transporcie wewnątrzzakładowym,  
• wybranych zagadnień bezpieczeństwa pracy w kopalniach węgla kamiennego,  
• praworządności w stosunkach pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w firmach 

z przewaŜającym udziałem kapitału zagranicznego, przestrzegania przepisów prawa pracy 
dotyczących: wolontariatu, równego traktowania w zatrudnieniu, pracowników 
zatrudnianych w agencjach pracy tymczasowej.  
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Część przedstawionych wyŜej tematów kontrolnych związana była równieŜ z: 
• przewidywanym w 2005 r. zakończeniem przez Polskę ratyfikacji Konwencji MOP 
• oceną przestrzegania ratyfikowanych przez Polskę Konwencji MOP: 
• wejściem w Ŝycie nowych uregulowań prawnych. 

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

W 2005 r., niezaleŜnie od omówionych wyŜej tradycyjnych obszarów działalności Państwowej 
Inspekcji Pracy realizowano równieŜ nowe zadania, w szczególności obejmujące: 

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

• kontrolę przestrzegania przepisów ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych 
oraz wymianę informacji z organem administracji rządowej właściwym do tych spraw,  

• ocenę prawidłowości informacji - składanych do ZUS przez pracodawców - zawierających 
dane dla ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe,  

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

• informowanie obywateli państw Unii Europejskiej - na ich wniosek - o minimalnych 
warunkach zatrudnienia pracowników na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.  

5. Charakterystyka działa ń prewencyjnych uj ętych w programie   

Państwowa Inspekcja Pracy, dostosowując metody i formy działania do standardów obowiązujących 
inspekcje krajów członkowskich Unii Europejskiej, na większą skalę wprowadza pozakontrolne 
formy działań. Szczególną wagę przywiązywano do szeroko rozumianej prewencji, w tym - 
stanowiących jej waŜny element - działań promujących ochronę pracy, w celu przekonania 
pracodawców o opłacalności inwestowania w poprawę warunków pracy i przestrzegania prawa. 
W ocenie PIP bowiem zbyt często jeszcze pracodawcy tę sferę funkcjonowania przedsiębiorstw 
postrzegają niesłusznie jako zbyt kosztowną i zbędną, wpływającą negatywnie na wynik finansowy. 
Działania prewencyjne polegały głównie na zachęcaniu i przekonywaniu pracodawców do zmiany 
nastawienia do zagadnień ochrony pracy. Zmierzały do tego, by pracodawcy posiedli znajomość 
przynajmniej podstawowych zasad rozpoznawania, kontroli i eliminacji zagroŜeń zawodowych, 
a więc - znajomość problematyki zarządzania bezpieczeństwem pracy. Szczególną uwagę 
poświęcono metodom i formom promocji uwzględniającym, obok aspektów społecznych, równieŜ 
ekonomiczne znaczenie systemowego zarządzania bezpieczeństwem pracy, dostosowaniu 
promowanych systemów zarządzania bezpieczeństwem pracy do wielkości przedsiębiorstwa oraz 
profilu działalności, z uwzględnieniem rodzaju i stopnia nasilenia zagroŜeń zawodowych.  

 II. SKARGI I WNIOSKI 

1. Dane ogólne. 

Ogółem w okresie od 1.01.2005r. do 31.12.2005r. wpłynęło 2.175 skarg i wniosków, z tego 1.734  
do siedziby Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie, pozostałe do oddziałów w Nowym Sączu, 
oraz w Tarnowie.  

 
 
 
 
 

 
 
 

48%
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35%
zasadne
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Dla porównania w okresie roku 2004r. wpłynęło 1.888 skarg i wniosków, z tego 1.397  do siedziby 
Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie, a pozostałe do oddziałów w Nowym Sączu, oraz w 
Tarnowie. Jest to zatem wzrost ich liczby o ponad 13%. 

Większość skarg i wniosków pochodziła od pracowników lub byłych pracowników – 1.919 (co 
stanowi ponad 80% ogółu) i dotyczyła głównie kwestii niewypłacania przez pracodawców naleŜnych 
świadczeń pienięŜnych, m.in. wynagrodzenia za pracę, ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy, 
świadczenia urlopowego, odpraw przysługujących w związku z rozwiązaniem umowy o pracę 
z przyczyn niedotyczących pracowników oraz odpraw emerytalno-rentowych. Poza skargami 
i wnioskami pochodzącymi od pracowników, 93 złoŜyły związki zawodowe, 60- organy władzy 
państwowej, 26 – organy samorządowe. Po kilka skarg wpłynęło, z biur poselskich, od społecznych 
inspektorów pracy, od  radnego. W roku 2004 od pracowników pochodziło ponad 75% skarg. 

2. Problematyka skarg i wniosków. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Skargi pracownicze. 

Pośród skarg pracowniczych znaczącą część stanowią nadal skargi dotyczące wynagrodzeń. 
W postępowaniu skargowym rozpatrzono ogółem 1888 skarg. Postępowanie takie zwykle oznacza 
kontrolę przeprowadzaną u pracodawcy. Niezwykle symptomatyczny jest wysoki udział skarg 
dotyczących wynagrodzenia za pracę, sięgający blisko 50% wszystkich skarg kierowanych do 
Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie.  
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Problematyka skarg i wniosków
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3. Podmioty kontrolowane w wyniku skarg. 

Kontrole  - podział na sektory gospodarki 

sektor prywatny
89%

sektor 
publiczny

11%

 

 

Działalność kontrolna obejmo-
wała w większości zakłady 
sektora prywatnego, gdzie 
praco-dawcy stanowią na 
terenie działania OIP Kraków 
niemal 94% wszystkich 
pracodawców.  

W większości są to małe 
i średnie zakłady pracy. Sektor 
publiczny to kategoria przed-
siębiorstw duŜych i średnich. 
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4. Charakterystyka głównych narusze ń przepisów na podstawie kontroli skargowych.  

Najwięcej zarzutów w skargach (w liczbie 1.404), dotyczyło wy płaty wynagrodzenia za prac ę 
i innych świadcze ń ze stosunku pracy.  W głównej mierze odnosiły się one do niewypłacania lub 
nieterminowego wypłacania wynagrodzenia za pracę, wynagrodzenia oraz ekwiwalentu za urlop 
wypoczynkowy, wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej, odpraw 
przysługujących w związku z rozwiązywaniem umowy o pracę z przyczyn niedotyczących 
pracowników oraz odpraw emerytalno-rentowych.  

Na kolejnym miejscu, jeŜeli chodzi o liczbę, znalazły się zarzuty związane z rozwiązaniem oraz 
niezawieraniem umów o pracę i ich nieprawidłowym zawieraniem (łącznie 566 zarzutów z tego 
dotyczących nie zawierania umów o pracę i ich nieprawidłowego zawierania 272). 

Kolejne miejsce zajęły zarzuty dotyczące czasu pracy – 312, i związane z warunkami pracy – 297. 
W zakresie nieprawidłowości związanych z udzielaniem urlopów wypoczynkowych - odnotowano 
łącznie 103 zarzuty. 

Częste, tak jak i w poprzednich okresach, były takŜe przypadki likwidacji pracodawcy bez 
uprzedniego rozliczenia się z pracownikiem, zarówno w kwestiach finansowych, jak równieŜ 
przypadki niewydania świadectwa pracy i dokumentów niezbędnych dla potrzeb ZUS.  
Skierowano w tych sprawach do pracodawców nakazy wypłacenia naleŜności zawierające 420 
decyzji dotyczących 4.813 pracowników na łączną kwotę 6.158.725 zł (z czego zrealizowano 294 
decyzje, w stosunku do 2.630  pracowników, na kwotę 2.282.340,-zł) oraz 989 wniosków 
w wystąpieniach, które dotyczyły 52.614 pracowników (z czego zrealizowano 670 wniosków, 
w stosunku do 21.805 pracowników, na kwotę 992.779,-zł.). 

W zakresie równego traktowania w zatrudnieniu oraz mobbingu, w 2005 r. wpłynęło 48 skarg (w tym 
13 dotyczyło dyskryminacji w stosunkach pracy, 1 - molestowania seksualnego oraz 34 - 
mobbingu). 

Z ogólnej liczby wniesionych skarg, na dzień 31.12.2005r. załatwiono 2.042 (z czego 223 
w Oddziale w Nowym Sączu, 172 w Oddziale w Tarnowie). Zdarzały się przypadki, Ŝe w jednej 
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skardze wnoszący podnosili kilka zarzutów dotyczących nieprzestrzegania przez pracodawców 
praw pracowniczych.  

Wśród ogólnej liczby skarg wniesionych w opisywanym okresie, 790 okazało się zasadnych, 282 
częściowo zasadnych, 571 uznano za bezzasadne. Pozostałe przekazano do innych organów lub 
są w trakcie załatwiania. 

Z ogólnej liczby 3.297 zarzutów zawartych w skargach, 1.647 z nich było zasadnych, 1.211 uznano 
za bezzasadne. 

Dla porównania, w 2004 roku najwi ększa liczba skarg - 904 (co stanowi blisko 45% ich ogółu), 
równie Ŝ dotyczyła wypłaty wynagrodzenia za prac ę i innych świadcze ń pieni ęŜnych ze 
stosunku pracy. 

Ponadto kontrole prowadzone w zwi ązku z badaniem skarg ujawniły: 

• 427 przypadków uchybień związanych z wydawaniem świadectw pracy, między innymi brak 
wydania świadectwa pracy, nieprawidłowości w jego treści, 

• 398 przypadków nieprowadzenia lub nieprawidłowego prowadzenia dokumentacji związanej 
ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników, 

• 211 przypadki nieprawidłowości związanych z regulaminem pracy, m.in. brak regulaminu lub 
niedostosowanie go do obowiązujących przepisów, niezapoznanie pracownika z jego treścią.  

Liczna była 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 lub udzielenia czasu wolnego, zatrudnianie 
pracowników w godzinach nadliczbowych powyŜej dopuszczalnej normy. 

Inspektorzy pracy skierowali w tym zakresie do pracodawców 582 wnioski, dotyczące 127.516 
pracowników, z czego ponad 70% kontrolowanych pracodawców potwierdziło ich wykonanie 
w stosunku do 114.526 pracowników.  

Skargi obejmujące tę tematykę dotyczyły między innymi: 
• -zatrudniania pracowników w czasie przekraczającym ustalony wymiar dzienny lub 

przeciętny tygodniowy (skierowano 19 wniosków dotyczących 319 pracowników), 
• -nieprowadzenia lub nierzetelnego prowadzenia ewidencji czasu pracy (skierowano 257 

wniosków, które dotyczyły 57.512 pracowników). 

Wśród 297 zarzutów związanych z warunkami pracy, najwięcej dotyczyło nieprzydzielania 
pracownikom odzieŜy i obuwia roboczego oraz środków czystości, braku obowiązkowego 
przeszkolenia pracowników w zakresie bhp, dopuszczania pracowników do pracy bez badań 
lekarskich. Przeprowadzone kontrole ujawniły między innymi, Ŝe: 

• 1.152 pracowników nie zostało przeszkolonych w zakresie bhp, lub szkolenia dla nich 
zostały przeprowadzone nieprawidłowo, 

• 1.511 pracowników dopuszczono do pracy bez przeprowadzenia badań lekarskich lub 
badania te zostały przeprowadzone przez nieuprawnionych lekarzy, 

• 1.210 pracownikom nie przydzielono odzieŜy i obuwia roboczego oraz środków ochrony 
indywidualnej, lub nieprawidłowo ustalono ich rodzaj.   

Wśród 103 zarzutów dotyczących urlopów pracowniczych największą grupę w skargach stanowiły 
związane z nieudzielaniem urlopu wypoczynkowego w roku kalendarzowym, w którym nabyto prawo 
do niego lub w terminie do końca I-go kwartału następnego roku kalendarzowego. Pozostałe zarzuty 
w tym zakresie dotyczyły między innymi: 

• odmowy udzielenia urlopu wypoczynkowego, 
• zaniŜania wymiaru urlopu wypoczynkowego, 
• udzielania urlopu w częściach, w taki sposób, Ŝe Ŝadna z części wypoczynku nie 

obejmowała co najmniej 14 dni kalendarzowych, 
• udzielania urlopu bezpłatnego bez wniosku pracownika. 
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Przykłady: 

A. Kontrola przeprowadzona w Zakładzie Remontowo-Budowlanym „X” wykazała nieprawidłowości 
w zakresie wypłacania pracownikom wynagrodzenia za pracę, wynagrodzenia za czas niezdolności 
do pracy w okresie choroby, jak równieŜ innych świadczeń pienięŜnych ze stosunku pracy. 
W wyniku realizacji wydanego przez inspektora pracy nakazu, pracodawca wypłacił pracownikom 
zaległe świadczenia w łącznej kwocie 101.230,53,-zł. 

B. Przeprowadzając inną kontrolę inspektor pracy stwierdził niewypłacenie 116 pracownikom 
wynagrodzenia za pracę w styczniu 2005r., ponadto niedostosowanie tabeli norm przydziału 
środków ochrony indywidualnej oraz niedostarczanie odzieŜy roboczej zgodnie z zapotrzebowaniem 
na stanowiskach pracy.  
W wyniku przeprowadzonej kontroli inspektor pracy skierował do pracodawcy nakazy i wystąpienia 
o usunięcie stwierdzonych naruszeń. Realizując decyzje nakazowe oraz wnioski wystąpień, 
pracodawca wypłacił pracownikom wynagrodzenie w łącznej kwocie 88.037,64,-zł., jak równieŜ 
usunął nieprawidłowości związane z przydziałem środków ochrony indywidualnej oraz odzieŜy 
roboczej poprzez ich dostarczenie pracownikom. 

C. W wyniku kontroli przeprowadzonej w N., stwierdzono zaległości w wypłacaniu pracownikom 
przedsiębiorstwa wynagrodzenia za pracę. Wskutek realizacji nakazu inspektora pracy, pracodawca 
wypłacił pracownikom wynagrodzenie w łącznej kwocie 100.140,77,-zł. 

D. W trakcie kontroli w K. stwierdzono między innymi nieprzestrzeganie przez pracodawcę zasady 
przeciętnie 5-cio dniowego tygodnia pracy w okresie rozliczeniowym. Ponadto inspektor pracy ustalił 
szereg nieprawidłowości w zakresie technicznego bezpieczeństwa pracy, w tym między innymi: 
brak pomiarów rezystancji izolacji oraz skuteczności działania środków ochrony dodatkowej przed 
poraŜeniem prądem elektrycznym eksploatowanej instalacji elektrycznej, brak pomiarów natęŜenia 
oświetlenia na stanowiskach pracy, brak okresowego przeglądu przewodów gazowych oraz 
przewodów kominowych, brak zabezpieczenia przewodów elektrycznych wystających ze ścian 
budynku, niewłaściwe wyposaŜenie stanowisk pracy związanych z obsługą komputera. 
W wyniku nakazu inspektora pracy, usunięto stwierdzone naruszenia w zakresie technicznego 
bezpieczeństwa pracy, w terminach wyznaczonych przez inspektora pracy. 

5.  Efekty uzyskane w wyniku badania skargi lub wni osku. 

W związku z badaniem zasadności skarg i wniosków, inspektorzy pracy przeprowadzili 1.652 
kontrole u 1.336 pracodawców (z tego u 963 podmiotów zatrudniających poniŜej 50 pracowników). 
Kontrolą objęto pracodawców zatrudniających łącznie 189.949 pracowników, w tym: 98.135 kobiet 
i 412 młodocianych. 

Inspektorzy pracy podczas kontroli wydali łącznie: 
• 1.669 zarządzeń nakazowych pisemnych (z czego zrealizowano 1.113) oraz 1.158 

zarządzeń ustnych, 
• 3.515 wniosków w wystąpieniach (z czego zrealizowano 2.538). 

Stwierdzone nieprawidłowości były podstawą zastosowania 545 mandatów karnych za popełnienie 
545 wykroczeń, na łączną kwotę 296.050,-zł. Do sądów grodzkich skierowano 77 wniosków 
o ukaranie za popełnienie 138 wykroczeń. W wyniku rozpatrzenia 69 spraw, orzeczono grzywny i 
wydano wyroki nakazowe na łączną kwotę 78.230,-zł. 

Inspektorzy pracy zobowiązali pracodawców do wypłaty wynagrodzeń za pracę kierując łącznie:  
• 989 wniosków dotyczących 52.614 pracowników; w wyniku  realizacji 670 wystąpień 

wypłacono 21.805 pracownikom łączną kwotę 992.779,-zł. 
• nakazy zawierające 420 decyzji płacowych, dotyczące 4.813 pracowników, na łączną kwotę 

6.158.725,-zł., z czego zrealizowano 294 decyzje dotyczące 2.630 pracowników, na łączną 
kwotę 2.282.340,-zł. 

W zakresie nawiązywania i rozwiązywania umów o pracę skierowano wystąpienia zawierające 
1.215 wniosków, dotyczących 46.200 pracowników. Pracodawcy potwierdzili wykonanie 867 
wniosków, w stosunku do 29.581 pracowników. 
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W sprawach związanych z niewydaniem świadectwa pracy, nieprawidłowościami przy jego 
wydawaniu oraz nieprawidłowościami dotyczącymi jego treści, tj. między innymi dokonywania 
zapisów niezgodnych z obowiązującymi przepisami, inspektorzy pracy skierowali: 

• 47 wniosków w związku z niewydaniem świadectwa pracy, które dotyczyły 638 
pracowników, z czego 22 wniosków w stosunku do 476 pracowników wykonano, 

• 96 wniosków związanych z nieprawidłowościami przy wydawaniu świadectwa pracy, które 
dotyczyły 915 pracowników, z tego zrealizowano 67 w stosunku do 872 pracowników,  

• 168 wniosków w związku z nieprawidłowościami w treści świadectwa pracy, co dotyczyło 
974 pracowników, z czego wykonano 107 wniosków w stosunku do 839 pracowników. 

W wyniku interwencji inspektorów pracy w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących szkoleń 
bhp, przeprowadzania badań lekarskich oraz przydzielania odzieŜy i obuwia roboczego a takŜe 
środków ochrony indywidualnej, wydano 253 decyzje nakazowe pisemne dotyczące 3.028 
pracowników oraz 215 wniosków w wystąpieniach dotyczących 2.762 pracowników. Potwierdzone 
zostało wykonanie 190 nakazów dotyczących 2.713 zatrudnionych pracowników oraz 175 wniosków 
w stosunku do 2.532 zatrudnionych. 

Inspektorzy pracy, w celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości w sprawach dotyczących 
czasu pracy, skierowali 582 wnioski, dotyczące 127.516 pracowników. Z tego 453 wnioski 
dotyczące 114.526 pracowników zostały wykonane.  
Pracodawcy informowali głównie o zaprowadzeniu ewidencji czasu pracy i ustaleniu dni wolnych 
w zamian za pracę w niedziele oraz w dniach wynikających z przeciętnie pięciodniowego tygodnia 
pracy w okresie rozliczeniowym.  

W związku z kontrolami dotyczącymi urlopów wypoczynkowych, inspektorzy pracy skierowali do 
pracodawców 168 wniosków dotyczących 3.608 pracowników. Pracodawcy poinformowali 
o wykonaniu 125 wniosków w stosunku do 3.184 pracowników. 

W wyniku kontroli związanych z problematyką Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, 
inspektorzy pracy wydali wystąpienia zawierające 40 wniosków, które dotyczyły 34.186 
pracowników. Poinformowano o realizacji 33 wniosków, w stosunku do 33.287 pracowników, 
dotyczących łącznej kwoty 1.267.810,-zł. 

Podsumowanie i wnioski. 

1. Na wysokim poziomie utrzymuje się nadal liczba skarg zawierających zarzuty dotyczące 
niewypłacania wynagrodzenia za pracę lub opóźnień w jego wypłacaniu, co spowodowane jest 
problemami finansowymi i często ma długotrwały charakter. 

2. Znaczna liczba skarg składanych przez pracowników nadal wynika z niestosowania przepisów 
prawa lub ich niewłaściwej interpretacji przez pracodawców, co w wielu przypadkach jest 
skutkiem częstych zmian w przepisach prawa pracy. Dotyczy to zwłaszcza małych pracodawców, 
nie mogących pozwolić sobie na zatrudnienie wyspecjalizowanych pracowników, a którzy sami 
nie są w stanie monitorować i prawidłowo interpretować bieŜących zmian w przepisach. 

3. Wskazane byłoby zachowanie większej stabilności przepisów prawa pracy, a przy wprowadzaniu 
ich zmian naleŜałoby ujednolicać terminy ich nowelizacji, aby unikać częstego wprowadzania 
stosunkowo niewielkich zmian (adresat – ustawodawca). 

6. Kontrole z inicjatywy zwi ązków zawodowych. 

Z ogólnej liczby skarg i wniosków, które wywołały kontrole, 93 pochodziły od związków 
zawodowych, z tego 4 od społecznych inspektorów pracy, w tym: 

- 17 złoŜyły organizacje NSZZ „Solidarność”, 
- 76 złoŜyły inne organizacje związkowe, wśród nich między innymi: 

o Związek Nauczycielstwa Polskiego,  
o NSZZ „Solidarność „80”,  
o Związek Zawodowy Artystów Orkiestry Opery Krakowskiej,  
o Związek Zawodowy Metalowców,  
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o Związek Zawodowy Lekarzy,  
o Chrześcijański Związek Zawodowy,  
o OPZZ Konfederacja Pracy,  
o Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i PołoŜnych. 

Z ogólnej liczby 93 skarg złoŜonych przez organizacje związkowe: 
• 51 było zasadnych,  
• 20 uznano za bezzasadne,  
• pozostałe przekazano do innych organów lub są w trakcie rozpatrywania. 

Zanotowano przypadki składania wspólnej skargi przez kilka działających u pracodawcy organizacji 
związkowych. Skargi związków zawodowych w większości dotyczyły wszystkich pracowników 
zatrudnionych u pracodawców. 

Tematyka skarg złoŜonych przez organizacje związkowe dotyczyła głównie wypłat naleŜności 
pracowniczych, m.in.: wynagrodzenia za pracę, dodatków do wynagrodzenia przysługujących 
zgodnie z zakładowym układem zbiorowym pracy lub regulaminem wynagradzania, wynagrodzenia 
za pracę w godzinach nadliczbowych, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego. 

Część skarg i wniosków dotyczyła współpracy pracodawcy ze związkami zawodowymi, między 
innymi: 

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

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

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

Przykłady: 

A. W wyniku kontroli przeprowadzonej na wniosek organizacji związkowej jednej z placówek słuŜby 
zdrowia w Nowym Targu stwierdzono, Ŝe wynagrodzenie za pracę nie jest wypłacane pracownikom 
placówki terminowo, a ponadto nie są realizowane wyroki sądowe przyznające pracownikom 
określone świadczenia pienięŜne. 

W wyniku realizacji nakazu inspektora pracy, pracodawca wypłacił 68 pracownikom naleŜne 
wynagrodzenie za pracę w sierpniu 2005r. w łącznej kwocie 70.509,36-zł. 
Wskutek realizacji wystąpienia inspektora pracy, wypłacono 87 pracownikom łączną kwotę 
98.841,36-zł, zasądzoną poprzednio wyrokami sądu pracy – z tytułu podwyŜki wynagrodzenia na 
podstawie przepisów tzw. „ustawy 203 zł”. 

B. W wyniku badania skargi złoŜonej przez organizację związkową w zakładzie mleczarskim 
przeprowadzono tam kontrolę. W trakcie kontroli ustalono, Ŝe decyzje w sprawie rozdziału środków 
z ZFŚS nie były podejmowane w uzgodnieniu z funkcjonującymi w zakładzie pracy organizacjami 
związkowymi, w związku z czym inspektor pracy skierował do pracodawcy wystąpienie 
o dokonywanie powyŜszych uzgodnień. Kontrola wykazała ponadto naruszenia w zakresie bhp, 
między innymi nie oznakowano strefy występowania nadmiernego hałasu w zakładzie pracy, nie 
oznakowano dróg i kierunków ewakuacji w części pomieszczeń zakładu, stan stopni schodów 
prowadzących na rampę załadunkową nie odpowiadał wymogom bhp. 

W tych sprawach skierowano do pracodawcy nakaz o usunięcie stwierdzonych naruszeń. 

Pracodawca poinformował inspektora pracy o wykonaniu wniosku wystąpienia i uzgadnianiu 
wszystkich decyzji dotyczących rozdziału środków z ZFŚS z organizacjami związkowymi oraz 
o wykonaniu decyzji nakazu w zakresie bhp.  

Efekty kontroli przeprowadzonych na wniosek organizacji związkowych. 

W związku z badaniem zasadności skarg złoŜonych przez organizacje związkowe przeprowadzono 
60 kontroli u 51 pracodawców zatrudniających łącznie 37.728 pracowników (w tym 20.471 kobiet i 5 
pracowników młodocianych), w tym 14 kontroli u pracodawców zatrudniających do 50 pracowników. 
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Wynikiem kontroli było: 
• skierowanie wystąpień zawierających 118 wniosków dotyczących 146.252 pracowników,  
• wydanie 17 decyzji pisemnych, 
• wydanie 2 decyzji ustnych, 
• nałoŜenie przez inspektorów pracy 11 mandatów karnych na łączną kwotę 6.900,-zł, za 

popełnienie 17 wykroczeń, 
• skierowanie do sądów grodzkich 6 wniosków o ukaranie za popełnienie 8 wykroczeń. 

Pracodawcy potwierdzili wykonanie 90 wniosków (ok. 80% ogółu) w stosunku do 209.959 
pracowników.  

Podsumowanie i wnioski: 

1. Po dokonaniu analizy treści skarg składanych przez organizacje związkowe stwierdzić 
moŜna ich ciągłe zainteresowanie sprawami pracowniczymi. W szczególności dotyczy to 
przestrzegania praw pracowniczych, w aspekcie przestrzegania prawa zbiorowego, jak 
równieŜ w wymiarze praw indywidualnych. 

2. W pewnych sytuacjach zauwaŜyć moŜna zjawisko zbyt daleko posuniętej ingerencji 
organizacji związkowych w sferę organizacyjną, jak i funkcjonowanie pracodawców. 
Jednocześnie skuteczność ich działań w zakresie ochrony praw pracowniczych nie zwiększa 
się. PowyŜsze okoliczności, jak równieŜ rola organizacji związkowych, zwłaszcza w okresie 
obecnych tendencji wolnorynkowych i wobec postępującego zjawiska rozdrobnienia 
pracodawców, wskazywałyby na potrzebę zmiany ich organizacji oraz modelu 
funkcjonowania.  

3. W odniesieniu do zjawiska rozdrobnienia pracodawców oraz związanej z nim tendencji 
zanikania działania organizacji związkowych w mniejszych zakładach pracy, konieczne 
wydaje się poszerzenie i unifikacja uprawnień instytucji przedstawicieli pracowników, wraz 
z określeniem i rozgraniczeniem ich kompetencji.  

7. Skargi i wnioski dotycz ące równego traktowania w zatrudnieniu oraz  mobbingu   

W okresie od 1.01.2005r. do 31.12.2005r. wpłynęło 48 skarg z powyŜszego zakresu, z czego 13 
dotyczyło dyskryminacji w zatrudnieniu, 1 - molestowania seksualnego, 34 zaś dotyczyło mobbingu. 

Główne naruszenia w omawianym zakresie dotyczyły między innymi dyskryminacji pracowników 
i przejawiały się szczególnie w odmowie nawiązania stosunku pracy, niekorzystnym ukształtowaniu 
wynagrodzenia za pracę lub innych warunków wynagrodzenia, nieprzyznawaniu lub przyznawaniu 
innych świadczeń związanych z pracą nieadekwatnie do jej wykonywania. 
Zaznaczyć naleŜy, Ŝe kwalifikowanie skarg z omawianego zakresu następuje na etapie ich wpływu. 
Brane jest tu pod uwagę nazewnictwo uŜywane przez osoby składające skargi oraz ich własne 
przekonanie co do występowania opisywanych zjawisk (dyskryminacji w zatrudnieniu, 
molestowania, mobbingu). 

W związku z badaniem zasadności skarg dotyczących równego traktowania i mobbingu, w zakresie 
omawianej problematyki skierowano 3 wnioski w wystąpieniach, dotyczące 8 pracowników. 
Wszystkie wnioski w wystąpieniach zrealizowano.  

Skargi z omawianego zakresu, składane przez pracowników, zawierają na ogół informacje o innych 
naruszeniach praw pracowniczych, a dodatkowo podnoszą problem nierównego traktowania 
w zatrudnieniu, molestowania lub stosowania mobbingu. W skargach zdecydowanie dominują 
problemy takie jak niewypłacanie wynagrodzenia za pracę, nieprawidłowe rozwiązywanie umów 
o pracę i inne. 

Ponadto zjawisko dyskryminacji w stosunkach pracy nadal nie jest problemem powszechnie 
zgłaszanym przez pracowników, o czym świadczy niewielki odsetek skarg z tego zakresu, 
w odniesieniu do ich ogólnej liczby. Podobnie wygląda sytuacja z jeszcze bardziej marginalnie 
zgłaszanym zjawiskiem molestowania seksualnego. 
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Wydaje się równieŜ, Ŝe brak ostrości i znaczna ogólność definicji kodeksowych dotyczących 
dyskryminacji w stosunkach pracy sprawiają, Ŝe regulacja tego zagadnienia jeszcze przez znaczny 
okres czasu pozostanie w sferze teorii. Zaznaczyć naleŜy takŜe iŜ ocena, czy w danym przypadku 
doszło do wystąpienia zjawisk, o których mowa, naleŜy do wyłącznej kompetencji Sądu Pracy. 
RównieŜ fakt, Ŝe cięŜar dowodu w zakresie związku przyczynowego pomiędzy stosowanym 
mobbingiem i powstaniem rozstroju zdrowia oraz co do rozmiarów doznanej krzywdy, spoczywa na 
pracowniku, sprawia, Ŝe dochodzenie przez niego swoich praw z tego tytułu, nie jest rzeczą łatwą. 

8. Wnioski o przekształcenie umów cywilnoprawnych. 

Inspektorzy pracy skierowali 80 wniosków o przekształcenie umów cywilnoprawnych w stosunku do 
72 pracodawców. W wyniku realizacji wniosków w wystąpieniach 53 pracodawców zawarło umowy 
o pracę z 616 osobami. Ukarano 16 pracodawców mandatami na łączną kwotę 11.400 zł. 
Skierowano 4 wnioski do sądu przeciwko pracodawcom. Wobec 2 pracodawców orzeczono 
grzywnę w kwocie łącznej 7.400 zł. Sprawa wniesiona przeciwko trzeciemu pracodawcy nie został 
jeszcze rozstrzygnięta. W stosunku do 3 pracodawców zastosowano środek oddziaływania 
wychowawczego. Wobec 19 pracodawców, którzy nie przesłali informacji o realizacji wydanych 
wniosków inspektorzy pracy  przeprowadzą stosowne rekontrole. 

Przykłady : 

A. W firmie „A” w Krakowie, w czasie kontroli ustalono, Ŝe pracodawca zawarł z 35 
pracownikami umowy cywilnoprawne zamiast umów o pracę. Zarówno z treści umów zlecenia jak 
i ze sposobu świadczenia pracy przez zleceniobiorców wynikało, Ŝe są oni zobowiązani do 
wykonywania pracy osobiście, pod kierownictwem pracodawcy, w określonym miejscu i czasie 
wyznaczonym przez pracodawcę – wg harmonogramu oraz za wynagrodzeniem. Pracownicy c  
jednocześnie z pracownikami zatrudnionymi na podstawie umów o pracę, wykonywali następujące 
czynności: obsługa wygładzarek, załadunek, sortowanie oraz pakowanie blach.  
Inspektor pracy skierował do pracodawcy wniosek o niezwłoczną zmianę umów zleceń na umowy 
o pracę z 35 pracownikami. Pracodawcę ukarano mandatem w wysokości 400 zł. Pracodawca 
przesłał do OIP w Krakowie informację o wykonaniu wniosków zawartych w wystąpieniu.  

B. W firmie „R” pracodawca w posiadanych sklepach, hurtowni oraz sortowni odzieŜy, 
zatrudniał część pracowników na podstawie umów o pracę, część na podstawie umów 
cywilnoprawnych oraz nowo-przyjmowanych pracowników bez Ŝadnych umów. Faktycznie zarówno 
osoby zatrudnione w ramach zlecenia oraz umowy o pracę, świadczyły czynności za 
wynagrodzeniem.  
Wynagrodzenia nie otrzymywały osoby zatrudnione na próbę na 2-3 dni bez jakiejkolwiek umowy. 
We wszystkich ww. przypadkach osoby zatrudnione osobiście wykonywały podobne czynności, 
w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę, na podstawie ustalonego przez niego harmonogramu 
pracy, pozostając pod kierownictwem przełoŜonych, którzy wydawali  dyspozycje co sposobu 
wykonywania pracy.  
Ryzyko prowadzonej działalności gospodarczej obciąŜało właściciela firmy. Inspektor pracy 
skierował do pracodawcy  wniosek dotyczący zaniechania angaŜowania osób na podstawie umów 
cywilnoprawnych w okolicznościach spełniania ustawowych przesłanek umów o pracę oraz 
niezwłocznego zawarcia umów o pracę z osobami, które świadczyły pracę bez Ŝadnej umowy. 
Pracodawca został sądownie ukarany grzywną w wysokości 4.000 zł.  

Pracodawca przesłał do OIP w Krakowie informację o wykonaniu wniosków zawartych 
w wystąpieniu skierowanym przez inspektora pracy, tj. zawarł umowy o pracę z ze 114 osobami, co 
potwierdzono w kontroli sprawdzającej.  

Uwagi 

Na przestrzeniu ostatnich lat, daje si ę zauwaŜyć, Ŝe zjawisko zawierania umów 
cywilnoprawnych w miejsce umów o prac ę przybiera na sile. Stan taki jest wynikiem z jedne j 
strony d ąŜenia przez wielu pracodawców do ograniczania kosztó w zatrudnienia, z drugiej 
strony utrzymuj ącym si ę deficytem ofert zatrudnienia na rynku pracy. Utrzy mujące si ę 
wysokie bezrobocie powoduje, Ŝe potencjalni pracownicy w obawie przed utrat ą źródła 
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utrzymania rezygnuj ą z uprawnie ń przysługuj ących im na podstawie przepisów prawa pracy, 
godząc si ę na warunki stawiane przez osoby oferuj ące im prac ę. Wydaje si ę, Ŝe presja 
ekonomiczna, jest sił ą, która pozbawia pracowników instynktu samozachowaw czego oraz 
sprzyja ich ubezwłasnowolnieniu w tej sferze.  

Narastający od kilku lat problem bezrobocia nie tylko pogłębia i utrwala to patologiczne zjawisko, ale 
co bardziej niepokojące, prowadzi do przyzwolenia społecznego w tym zakresie. Przejawem takiego 
przyzwolenia jest takŜe liberalna dla pracodawców linia orzecznictwa sądowego, które 
z niezrozumiałych powodów przejaskrawia znaczenie woli stron, podczas zawierania umów 
dotyczących zatrudnienia.  

Fakt nie wniesienia w 2005r. przez inspektorów pracy powództwa o ustalenie istnienia stosunku 
pracy został w znacznej mierze spowodowany terminowym wykonywaniem wniosków o zawarcie 
umów o pracę. W kontekście skuteczności działania, takie zjawisko naleŜy ocenić pozytywnie.  

Wnioski 

W chwili obecnej wydaje się, Ŝe uzasadnionym byłoby prowadzenie kompleksowych kontroli, 
z zaangaŜowaniem kilku czy kilkunastu inspektorów jednocześnie w kilku placówkach podejrzanego 
o takie praktyki pracodawcy. Zaskoczenie oraz szeroki zakres jednoczesnego działania 
uniemoŜliwia pracodawcy spreparowanie stosownej dokumentacji w tym zakresie. Skuteczność 
takiej formy działania została potwierdzona m.in. kontrolami w sieciach handlowych w 2005r. na 
terenie OIP w Krakowie.  

NiezaleŜnie od działań prewencyjnych w omawianej materii naleŜałoby wprowadzić do Kodeksu 
pracy jednoznaczną regulację domniemania istnienia stosunku pracy, w przypadku spełniania 
ustawowych przesłanek. Regulacja taka ujednoliciłaby orzecznictwo sądowe oraz wykładnię prawa 
w tym zakresie, oraz ograniczyłaby moŜliwość nieograniczonego powoływania się przez 
pracodawcę na zasadę swobody oświadczenia woli pracownika przy zawieraniu ,,umowy 
cywilnoprawnej”, w warunkach spełnienia ustawowych przesłanek stosunku pracy. Takie posunięcie 
ustawodawcy umoŜliwiłoby organom do tego powołanym prowadzenie skutecznej walki z tym 
zjawiskiem.  

III. PORADNICTWO 
1. Informacje ogólne. 

Udzielono łącznie 128.070 porad prawnych i 19.908 porad technicznych. Porady te były udzielane 
bezpłatnie wszystkim zainteresowanym, równieŜ pracodawcom.  

W 2005r. poradnictwo prawne realizowane było:  

• w siedzibie OIP w Krakowie od poniedziałku do piątku w godzinach od 1000 - 1800   

• w oddziałach terenowych w Tarnowie i w  Nowym Sączu w godzinach urzędowania PIP,  

• w punkcie poradniczym w Gorlicach, w czwartki do godziny 1500,  

•  przez inspektorów pracy w trakcie kontroli. 

Pracownicy stanowi ą około 63% ogółu podmiotów korzystaj ących z porad, pracodawcy 33%, 
organizacje zwi ązkowe 3%. 

ZauwaŜalny jest wzrost zainteresowania pracodawców poradami. Dotyczy to zwłaszcza firm 
z sektora MSP- małych i średnich przedsiębiorstw, których nie stać na profesjonalną obsługę 
kadrowo – prawną.  

2. Porady prawne. 

Udział procentowy adresatów porad prawnych przedstawia poniŜszy wykres: 
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Zakres tematyczny udzielanych porad w ramach poszczególnych bloków tematycznych 
z uwzględnieniem najczęściej poruszanych zagadnień przedstawia się następująco: 

Stosunek pracy. 
Najczęściej poruszane problemy w ramach dotyczących tematyki związanej ze stosunkiem pracy 
odnosiły się do rozwiązania umowy o pracę, w szczególności za wypowiedzeniem dokonanym 
przez pracodawcę. Nierzadko pojawiały się teŜ wątpliwości związane z rozwiązaniem umowy 
o pracę bez wypowiedzenia w trybie art. 53 Kodeksu pracy.  

W kręgu zainteresowania pozostawały równieŜ zagadnienia dotyczące świadczenia pracy na 
podstawie umowy zlecenia czy umowy o dzieło w warunkach występowania cech 
charakterystycznych dla stosunku pracy i podejmowania kroków prawnych w zakresie zmierzającym 
do ustalenia istnienia stosunku pracy.  

Ponadto, w związku z częstą praktyką nawiązywania umów cywilnoprawnych, porady dotyczyły 
spraw związanych z obowiązkami i uprawnieniami osób świadczących pracę na innej podstawie niŜ 
stosunek pracy, takie jak moŜliwość korzystania z urlopów wypoczynkowych, zwolnień lekarskich 
czy zastosowania prawidłowych okresów wypowiedzenia. 

Wynagrodzenia.   
W bloku tematycznym obejmującym zagadnienia związane z wynagrodzeniem, największym 
problemem jest niewypłacalność pracodawców, a w jego ramach kwestia dochodzenia roszczeń 
pracowniczych związanych z nie wypłaceniem wynagrodzenia za świadczoną pracę, oraz innych 
świadczeń związanych z pracą, w tym odprawy w związku z rozwiązaniem stosunku pracy 
z przyczyn leŜących po stronie pracodawcy. 

Istotna i bieŜąca pozostaje sprawa prawidłowego rozliczenia i wynagrodzenia za godziny 
nadliczbowe. Wypłacenie odpowiedniego dodatku za pracę świadczoną w godzinach nadliczbowych 
w sobotę, niedzielę czy święto w ramach danego okresu rozliczeniowego, nadal jest jednym 
z wiodących zagadnień. Inna grupa zapytań w obrębie tej tematyki wiąŜe się z prawidłowością 
w sposobie naliczania wynagrodzenia, odszkodowań czy odpraw.  

Czas pracy. 
Szczególne zainteresowanie w ramach problematyki czasu pracy dotyczyło zagadnień odnoszących 
się do pracy w godzinach nadliczbowych, a zwłaszcza zasad rekompensowania pracy wykonywanej 
w dniu wolnym od pracy z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy,  świadczenia pracy 
w niedzielę i święta, oraz prawa do odpoczynku dobowego i tygodniowego.  

Pozostałe porady związane były z planowaniem odpowiednich, optymalnych rozkładów czasu 
pracy. Prawidłowe rozliczanie czasu pracy budzi duŜe wątpliwości, związane nie tylko z prawidłową 
interpretacją przepisów ustawy ale i z ich praktycznym zastosowaniem. 
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Urlopy.   
Problematyka urlopów wypoczynkowych nadal zajmuje jedną z zasadniczych części realizowanych 
porad. Prawidłowe określenie wymiaru urlopu dla pracowników zatrudnionych w niepełnym 
wymiarze czasu pracy oraz dla pracowników zatrudnionych w systemach czasu pracy, w których 
następuje wydłuŜenie dobowej normy czasu pracy ponad 8 godzin, ustalany na podstawie 
godzinowej metody jego przeliczenia, budzi jeszcze niejasności wśród pracodawców. Największy 
problem rodzi się wobec braku regulacji, dotyczącej ustalenia wymiaru urlopu w przypadku zmiany 
wymiaru czasu pracy mającego miejsce w trakcie roku kalendarzowego np. wobec pracownika 
przechodzącego z pełnego etatu na pół etatu w ramach tego samego stosunku pracy. 

Uprawnienia zwi ązane z rodzicielstwem oraz młodocianych. 
śywym tematem poruszanym w ramach realizowanego poradnictwa pozostaje teŜ problematyka 
związana ze szczególną ochroną stosunku pracy kobiet w ciąŜy, oraz w trakcie trwania urlopu 
macierzyńskiego i wychowawczego. W tym zakresie porady najczęściej dotyczyły moŜliwości 
rozwiązania w tym czasie stosunku pracy i obowiązków ciąŜących na pracodawcach w tym 
szczególnym okresie, np. zakaz zatrudniania kobiet w ciąŜy w godzinach nadliczbowych. 
Podobnie, w odniesieniu do młodocianych, problematyka ochrony trwałości stosunku pracy tej 
kategorii pracowników była najczęściej przedmiotem udzielanych porad.  

Wypadki przy pracy. 
W zakresie tego tematu pracownicy i pracodawcy najczęściej zwracali się z pytaniami dotyczącymi 
spraw związanych z badaniem okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, składu zespołu 
powypadkowego oraz kwalifikacji wypadków. 

Warunki pracy. 
W ramach zagadnienia dotyczącego warunków pracy, udzielane porady w większości dotyczyły 
obiektów i pomieszczeń pracy, warunków technicznych jakie winny spełniać budynki oraz 
pomieszczenia pracy przeznaczone na działalność produkcyjną, handlową i usługową, 
bezpieczeństwa i higieny pracy na budowie, spraw związanych z oceną ryzyka zawodowego, jak 
równieŜ badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, w tym głównie 
ich częstotliwości i działań zmierzających do ograniczenia stęŜeń czynników szkodliwych.  

Ponadto odnotowano liczne porady z zakresu szkoleń z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy 
oraz tworzenia i wykonywania zadań słuŜby bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Podsumowanie i wnioski. 
W okresie sprawozdawczym, ogólna liczba porad prawnych (128 070) w porównaniu do 2004 r., 
utrzymuje się na podobnym poziomie.  

W formie pisemnej udzielono odpowiedzi na 1567 pism, w tym 424 skierowane drogą elektroniczną. 
Porównawczo w 2004 r. wpłynęło 1439 pism o udzielenie porady, a w 2003 r. - 1081, a zatem 
widoczna jest tendencja wzrostowa w zakresie tej formy udzielania porad.  

Poradnictwo realizowane było ponadto za pośrednictwem mediów publicznych, między innymi 
bezpośrednio w redakcji Gazety Wyborczej, oraz w rozgłośniach radiowych, gdzie pełnionych było 7 
dyŜurów telefonicznych.  
Dalsze porady realizowano poprzez pisemne publikacje w wydzielonych rubrykach dzienników 
(Dziennik Polski, Gazeta Krakowska, Gazeta Wyborcza, Gazeta Prawna) – łącznie 105 artykułów 
bądź notatek, a takŜe audycje TV i radiowe, gdzie było 29 nagrań telewizyjnych, 23 radiowe. 

3. Porady techniczne. 

Poradnictwo z zakresu technicznego bezpieczeństwa pracy było realizowane, w siedzibie 
Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie oraz w Oddziałach w Tarnowie i w Nowym Sączu, 
bezpośrednio oraz telefonicznie. Porady techniczne udzielane były takŜe przez inspektorów pracy 
w trakcie czynności kontrolnych w zakładach pracy.  

W okresie sprawozdawczym udzielono ogółem 19.908 porad  przy czym bezpośrednio 
w zakładach pracy - 17.710. 
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Najczęściej pracownicy i pracodawcy zwracali si ę z pytaniami dotycz ącymi: 
� przygotowania pracowników do pracy, a w szczególności szkoleń z dziedziny bezpieczeństwa i 

higieny pracy oraz profilaktycznych badań lekarskich, 
� obiektów i pomieszczeń pracy, warunków technicznych jakie winny spełniać budynki oraz 

pomieszczenia pracy przeznaczone na działalność produkcyjną, handlową i usługową, 
� maszyn i urządzeń technicznych, certyfikacji maszyn urządzeń oraz wymaganych kwalifikacji do 

ich obsługi, 
� procedur oraz spełnienia warunków do otrzymania odstępstw od przepisów w zakresie 

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

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

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

� stosowania środków ochrony indywidualnej, 
� obliczania wydatku energetycznego, warunków otrzymywania posiłków profilaktycznych 

i napojów. 

MoŜna w przybliŜeniu stwierdzić, Ŝe około 15 % porad dotyczyła spraw związanych z identyfikacją 
zagroŜeń i oceną ryzyka zawodowego. Z tego typu problemami zgłaszali się w większości 
pracodawcy małych zakładów pracy. Właścicieli tych firm zapraszano najczęściej na indywidualne 
rozmowy do siedziby okręgu, wręczano im broszury (ocena ryzyka w pięciu krokach) i omawiano 
problematykę występujących zagroŜeń i procedury oceny ryzyka. Dla większych grup pracodawców 
organizowano specjalistyczne szkolenia z tej dziedziny, na terenie zakładów pracy lub 
w zrzeszeniach, cechach czy urzędach państwowych. 
.Bezpłatne porady udzielane przez pracowników OIP dla wielu osób są nadal jedyną moŜliwością 
uzyskania pomocy prawnej. W konsekwencji wpływają one na poprawę stanu warunków 
bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach. 

4. Porady pisemne. 

Jedną z form udzielania przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie odpowiedzi na pytania 
dotyczące pracowników jest udzielanie odpowiedzi pisemnych, w tym wydawanie opinii.  

Odpowiedzi takie udzielane są na zapytania wpływające drogą pisemną oraz za pośrednictwem 
poczty elektronicznej ( e-mail).  

 

opinie - adresaci

39%

30%

4%

27%
pracownicy

pracodawcy

związki zawodowe

inne

 
Blisko ¼ całkowitej liczby odpowiedzi pisemnych stanowią odpowiedzi dotyczące wynagrodzeń. 
Pracodawcy kierują 1/3 ogólnej liczby zapytań do OIP dotyczących wynagrodzeń. 
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IV. WYKROCZENIA PRZECIWKO PRAWOM PRACOWNIKA 
1. Informacje ogólne. 

1. Podstawą prawną występowania inspektora pracy w sprawach o wykroczenia jest ustawa 
z dnia 6 marca 1981 o Państwowej Inspekcji Pracy, j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1362 
z późn. zm. oraz z 2003 r. Nr 166 poz. 1360, która: 
• W art. 8 ust 1 pkt 8 przypisuje Państwowej Inspekcji Pracy prawo ścigania wykroczeń 

przeciwko prawom pracownika, określonych w Kodeksie pracy, a takŜe innych 
wykroczeń związanych z wykonywaniem pracy zarobkowej, a gdy ustawa tak stanowi – 
prawo udziału w tych postępowaniach w charakterze oskarŜyciela publicznego, 

• Art. 22 kompetencję ścigania wykroczeń przypisuje inspektorowi pracy. 
2. Zgodnie z § 3 ust. 1 Statutu Państwowej Inspekcji Pracy, nadanego zarządzeniem 

Marszałka Sejmu RP z dnia 25 października 2002, Monitor Polski Nr 54, poz. 740, organami 
Państwowej Inspekcji Pracy są: 
• Główny Inspektor Pracy, 
• Okręgowi Inspektorzy Pracy, 
• Inspektorzy pracy, działający w ramach terytorialnej właściwości okręgowych 

inspektoratów pracy.  

Na podstawie Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, inspektor pracy przeprowadza 
czynności wyjaśniające w sprawach o wszystkie wykroczenia przeciwko prawom pracownika 
z kodeksu pracy, oraz w sprawach o inne wykroczenia związane z wykonywaniem pracy 
zarobkowej, jeśli przepis szczególny przekazuje ściganie tych wykroczeń inspekcji pracy. Obecnie 
są to wykroczenia z ustawy o społecznej inspekcji pracy, naruszenia wskazane w ustawie o pracy 
na morskich statkach handlowych, ustawie o agencjach pracy tymczasowej, oraz wykroczenia 
z ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.  

W przypadku stwierdzenia istnienia znamion wykroczenia, inspektor pracy moŜe wymierzyć 
grzywnę w drodze mandatu karnego, albo, jeŜeli uwaŜa Ŝe taka kara nie będzie wystarczająca, 
sporządzić i skierować wniosek o ukaranie do Sądu Grodzkiego. 

Inspektor pracy ma obowiązek zawiadomienia wszystkich pokrzywdzonych zarówno o przesłaniu 
wniosku o ukaranie do sądu wskazując przyczynę uzasadniającą wniesienie wniosku. 
Pokrzywdzonym bowiem przysługuje prawo działania przed sądem obok oskarŜyciela publicznego 
jako oskarŜyciel posiłkowy.  

Inspektor pracy ma prawo składania środków odwoławczych. Apelację moŜe zatem złoŜyć inspektor 
pracy będący oskarŜycielem posiłkowym w sprawach o wykroczenie pracownicze. 

Stosowanie środków wychowawczych. 

Wobec 411 sprawców, którzy dopuścili się 503 wykroczeń, zastosowano środki oddziaływania 
wychowawczego. Największa liczba nieprawidłowości dotyczyła wykroczeń z art. 283 K.p. – 244. 
W dalszej kolejności to wykroczenia z art. 282 K.p. - 179 z art. 281 K.p.- 76 wykroczeń; z ustawy 
o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych - 4 wykroczenia.  

Podobnie jak w poprzednim roku, powyŜszy środek stosowany jest w uzasadnionych przypadkach. 
Stosowany był głównie w stosunku do pracodawców małych zakładów i osób nie będących 
pracodawcami, przy niewielkim stopniu społecznej szkodliwości czynu. Brano przy tym pod uwagę 
takŜe dotychczasową niekaralność, sytuację materialną i rodzinną tych osób oraz natychmiastowe 
wyeliminowanie nieprawidłowości.  

2. Postępowanie mandatowe. 

W okresie sprawozdawczym nałoŜono 1451 mandatów  na łączną kwotę 770.450 złotych; 
• na kwotę do 500 zł. – 959 mandatów, 
• na kwotę od 501 zł. do 1000 zł. – 492 mandaty. 

Średnia kwota mandatu wyniosła 530,98 zł. ( w 2003r. 340,53zł. w 2004r. 450,94zł.) 
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Wysoko ść mandatów karnych

do 500 zł

501 do 1000 zł

 
Tę formę represji zastosowano za popełnienie 2419 wykroczeń, z czego najwięcej - 1524 z art. 283 
K.p., 532 wykroczeń z art. 282 K.p., następnie 344 wykroczeń z art. 281 K.p. 
Ponadto mandaty nałoŜono za 17 wykroczeń z ustawy o zakładowym funduszu świadczeń 
socjalnych. Z ustawy o agencjach pracy tymczasowej popełniono 1 wykroczenie. 

W okresie objętym sprawozdaniem nie uchylono mandatów nałoŜonych przez inspektorów pracy.  

3. Postępowanie s ądowe w sprawach o wykroczenia przeciw osobom wykonu jącym 
prac ę zarobkow ą. 

W 2005r. skierowano do sądów 140 wniosków (w  2004r. skierowano 161 wniosków), w których 
ujawniono 415 wykroczeń przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową. 
Najwięcej wykroczeń popełniono z art. 282 K.p. -183, oraz z art. 283 K.p. - 168, w dalszej kolejności 
z art. 281 K.p. – 61. Z ustawy o agencjach pracy tymczasowej popełniono 2 wykroczenia. Z ustawy 
o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych popełniono 1 wykroczenie. Nie stwierdzono 
popełnienia wykroczenia z ustawy o społecznej inspekcji pracy. 

Do końca 2005r. sądy rozpatrzyły 146 wniosków (w tym 46 wniosków z 2004r.), z czego w 109 
przypadkach orzeczono grzywny (25 orzeczeń dot. wniosków z 2004r.): 

• na kwotę do 500 zł.       38 
• na kwotę od 501 zł.  do 2500 zł.    60 
• na kwotę od 2501 zł. do 5000 zł.    11 

Wykroczenia - podstawy

282 K.p.

283 K.p.

281 K.p.

praca 
tymczasowa

 

Wysoko ść grzywien

do 500 zł

501-2500 zł

ponad 2500zł

 

Łączna kwota orzeczonych grzywien wyniosła 105.400 zł . 
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Średnia kwota grzywny w wydanych orzeczeniach wyniosła 966,97 zł (w 2002r. - 678.77 zł., 
w 2003r. 940,68 zł. w 2004r. 603,73zł. ). 

Przy odstępowaniu od wymierzania kary, sądy uwzględniają najczęściej trudną sytuacją finansową 
zakładu jak równieŜ osoby obwinionej, brak złej woli, wypłacenie pracownikom naleŜnych 
świadczeń, fakt dotychczasowej niekaralności obwinionego a takŜe działanie obwinionego 
zmierzające do uzyskania płynności finansowej przedsiębiorstwa. 

Uznając winnym odstąpiono od wymierzenia grzywny w 8 przypadkach; w 15 przypadkach 
uniewinniono obwinionego; w 7 przypadku umorzono postępowanie, w 4 przypadkach orzeczono 
karę nagany.  

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

4. Przestępstwa przeciw osobom wykonuj ącym prac ę zarobkow ą. 

Ustawowym obowiązkiem inspektora pracy jako urzędnika państwowego jest powiadomienie 
właściwego prokuratora o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przeciwko osobom wykonującym 
pracę zarobkową. ( rozdz. XXVIII Kodeksu karnego – art. 218-221 oraz rozdział XXIX K.k. – art. 
225§2). Warunkiem odpowiedzialności karnej dotyczącej przestępstw przeciwko wynagradzaniu jest 
złośliwość lub uporczywość działania jak równieŜ zaniechania. Złośliwość i/lub uporczywość jest tu 
kwestią ocenną, tym niemniej przyjmuje się, Ŝe nawet w przypadku braku środków finansowych 
u pracodawcy, nie wypłacanie wynagrodzeń przez 3 miesiące nosi cechy uporczywości. 

Zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. W 2005 roku inspektorzy pracy skierowali ogółem 58 
zawiadomień do właściwych prokuratur o podejrzeniu popełnienia łącznie 74 przestępstw, z tego 33 
zawiadomienia z art. 225 § 2 K.k. w tym 8 łącznie z innym przestępstwem, 22 z art. 218 § 1 K.k., 
w tym 8 łącznie z innym przestępstwem. Pozostałe dotyczyły przestępstw z art. 270 kk, 271 kk, 273  
kk, a takŜe 207kk, 219 kk, 221 kk i 233 kk. 
Zawiadomienia dotyczące  podejrzenia popełnienia przestępstwa z art.225 § 2 K.k. stanowiły 
najliczniejszą grupę zawiadomień (44,5 %), po której kolejną, liczną grupę stanowią zawiadomienia 
dotyczące przestępstw z art. 218 § 1 K.k.(30 %). 

Postępowanie wszczęto w 35 sprawach. 

V. EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA. NAKAZY PŁATNICZE. 
1. Informacje ogólne. 

Od 25 sierpnia 2001 roku ( na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 o zmianie ustawy 
o Państwowej Inspekcji Pracy oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji- Dz. U. Nr 
76 poz.809) inspektorzy pracy otrzymali nowy rodzaj nakazu ( decyzji administracyjnej) do regulacji 
nieprawidłowości z zakresu przepisów o wynagrodzeniach. 

Nakazy płatnicze mogą być wydawane jedynie w sytuacjach, gdy wynagrodzenie za pracę lub 
inne świadczenie pracownicze ma charakter bezsporny ( jest naleŜne). Chodzi przede wszystkim 
o świadczenia naliczone i zatwierdzone do wypłaty przez pracodawcę, a z jakichś przyczyn nie 
wypłacone pracownikowi. Świadczenie takie musi być równieŜ wymagalne – czyli ustalony termin 
wypłaty takiego świadczenia musi być wcześniejszy niŜ termin wydania nakazu. Nakazy płatnicze 
nie powinny być wydawane w sytuacjach, gdy dane świadczenie jest przedmiotem toczącego się 
postępowania sądowego oraz przy roszczeniach przeterminowanych ( termin przedawnienia przy 
roszczeniach o zapłatę wynagrodzeń wynosi zasadniczo 3 lata od daty ich wymagalności).  

Po stronie inspektora pracy jako organu egzekucyjnego istnieje prawny obowiązek podjęcia 
czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych, jeśli zobowiązany uchyla się od 
wykonania nałoŜonego nań obowiązku, czyli w sytuacji gdy decyzja nakazowa nie jest wykonana. 

Jeśli inspektor pracy stwierdzi nie wykonanie nakazu – kieruje do obowiązanego upomnienie. 
Stwierdzenie niewykonania nakazu następuje poprzez sprawdzenie jego wykonania.  
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W takiej sytuacji następuje jednocześnie: 
• wszczęcie postępowania o wykroczenie przeciwko prawom pracownika ( mandat lub 

wniosek do sądu) 
• kierowanie upomnienia do pracodawcy. 

Uruchomienie właściwego postępowania egzekucyjnego następuje wówczas, gdy pracodawca 
mimo wręczenia mu upomnienia informującego o upływie terminu wykonania obowiązków 
wynikających z nakazu – obowiązku nie wykonał.  

W takiej sytuacji następuje wszczęcie postępowania wykonawczego poprzez wystawienie tytułu 
wykonawczego i nałoŜenie grzywny w celu przymuszenia do wykonania obowiązku. 

2. Postępowanie egzekucyjne – realizacja. 

W okresie sprawozdawczym inspektorzy pracy skierowali do 131 pracodawców 155 upomnień, 
przypominających o obowiązku wykonania 589 decyzji nakazowych, w tym : 
- 59 upomnień dotyczyło niewykonania przez pracodawców 349 decyzji płacowych, 
- 96 upomnień skierowano do pracodawców w związku z niewykonaniem 240 decyzji z zakresu 

bezpieczeństwa i higieny pracy.  

Na skutek skierowania 96 upomnień pracodawcy wykonali 261 decyzji, w tym 199 decyzji z zakresu 
bezpieczeństwa i higieny pracy i 62 decyzje płacowe. 

Egzekucja. 

Dla 26 pracodawców wystawiono 34 tytuły wykonawcze, z których 26 tytułów wykonawczych 
dotyczyło 84 decyzji nakazowych z zakresu wynagrodzeń za pracę i innych świadczeń ze stosunku 
pracy a 8 tytułów wykonawczych - 20 decyzji z zakresu bezpiecznych i higienicznych warunków 
pracy.  

Wystawiono 49 postanowień o nałoŜeniu grzywny w celu przymuszenia w stosunku do 30 
pracodawców, na ogólną kwotę 310.000,- zł. : 
- 8 postanowień o nałoŜeniu grzywny w celu przymuszenia dotyczyło niewykonania decyzji 

z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy na ogólną kwotę 58.000zł.;  
- 41 postanowień - niewykonania decyzji płacowych, łącznie na kwotę 252.000zł.  

W związku z wykonaniem przez 16 pracodawców nakazów objętych postępowaniem egzekucyjnym, 
umorzono na ich wniosek 32 grzywny w celu przymuszenia na kwotę 196.000zł.  

Dwóm pracodawcom zostały zwrócone grzywny: 
- 5.000 zł, w związku z wykonaniem obowiązków objętych tytułem wykonawczym, mimo 

trudności finansowych panujących w sektorze słuŜby zdrowia, 
- 20.000zł, w związku z uwzględnieniem zarzutu pracodawcy, Ŝe wykonał nakaz przed 

wszczęciem postępowania egzekucyjnego.  

Do urzędów skarbowych przekazano 55 tytułów wykonawczych. 

Podsumowanie i wnioski.  

Egzekwowanie obowiązków pracodawców w drodze przymusu administracyjnego spełnia swoje 
zadania, aczkolwiek w ograniczonym zakresie. Jest to spowodowane tym, Ŝe najczęściej 
egzekwowane są decyzje płatnicze, a te z kolei dotyczą pracodawców znajdujących się w bardzo 
trudnej sytuacji finansowej, co ogranicza skuteczność egzekucji. W tym stanie rzeczy naleŜy 
zwrócić baczniejszą uwagę na rekontrole decyzji wydanych w dziedzinie bhp.  

Z kolei spotkania z pracodawcami, a takŜe rozmowy podczas kontroli wykazują, Ŝe wzrasta 
zainteresowanie pracodawców egzekucją administracyjną PIP, co świadczy o tym, Ŝe „sankcyjność” 
tego postępowania coraz bardziej spełnia swoje zadanie.  

Istotnym elementem postępowania egzekucyjnego jest wzrost wiedzy prawnej pracodawców, którzy 
coraz częściej rozumieją istotę ryzyka związanego z działalnością gospodarczą i to, Ŝe wina 
nieumyślna nie usprawiedliwia zwłoki w wypłacie naleŜności pracowniczych.  
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VI. WYPADKI PRZY PRACY 

1. Liczba i rodzaj zbadanych wypadków. 

Jak wynika z rejestru zgłoszeń wypadkowych, w 2005r. zgłoszono do OIP Kraków 133 zdarzenia 
wypadkowe (w 2004r. 154).  

W roku 2005 zbadanych zostało 104 wypadki przy pracy (w 2004r. – 125) – w tym 23 zbiorowe, 
w których było poszkodowanych 68 pracowników; 5 wypadków innych jedno zdarzenie w którym 
łącznie wystąpili poszkodowani pracownicy i osoby trzecie, oraz 2 zdarzenia potencjalnie 
wypadkowe. W trakcie badania są 34 wypadki. 

Do zbadania przez inne OIP, zgodnie z właściwością terytorialną siedziby pracodawcy zostały 
przekazane 2 wypadki.  

Według wstępnych ustaleń 15 zdarzeń nie jest wypadkami przy pracy i nie będzie badane. 

W zbadanych w 2005r. wypadkach są takŜe 24 wypadki zaistniałe w 2004r oraz 1 wypadek 
zaistniały w 2003r, dla których badanie zakończono w 2005r. 

Dane ogólne.  

wypadki zbiorowe

wypadki indywidualne

 

 
 
 
W roku 2005 zbadanych zostało  

• 104 wypadki przy pracy  
 (w 2004r. – 125) –  

• w tym 23 zbiorowe . 

 
W wypadkach zbiorowych poszkodowanych zostało 68 pracowników , w tym : 

-   2 śmiertelnie     (2,9 % ogółu zbiorowych), 

-   6 odniosło cięŜkie obraŜenia ciała   (8,8 % ogółu zbiorowych), 

- 60 odniosło lekkie obraŜenia ciała   (88,2 % ogółu zbiorowych). 

 
 

wypadki - sektor prywatny

19

44

39 śmiertelne

cięŜkie

lekkie

 

 
W sektorze prywatnym zbadano 81 
wypadków (77,1 % ogółu), w tym 11 
zbiorowych i 70 indywidualnych – łącznie 
102 poszkodowanych. 
Poszkodowani w wypadkach odnieśli 
obraŜenia : 

• 19 śmiertelne - (18,6 % sektora 
prywatnego), 

• 44 cięŜkie uszkodzenia ciała - (43,1 % 
sektora), 

• 39 lekkie (38,2 % sektora). 
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Poszkodowani ogółem

23

56

71

śmiertelne

cięŜkie

lekkie

 

 
W zbadanych wypadkach poszkodowanych 
zostało ogółem 150 pracowników, w tym : 
 
• 23 śmiertelnie - (15,3 % ogółu), 
• 56 odniosło cięŜkie obraŜenia ciała - (37,3 

% ogółu), 
• 71 odniosło lekkie obraŜenia ciała - (47,3 

% ogółu). 
 

 
Wypadki drogowe to 19 wypadków (32 osób poszkodowanych) spośród 105 zbadanych (18,1 %), 
przy czym dotyczy to : 

- 5 poszkodowanych śmiertelnie (15,6 % ogółu drogowych, 21,7% ogółu śmiertelnych), 
- 7 poszkodowanych z cięŜkimi obraŜeniami ciała (21,9 % ogółu drogowych), 
- 20 poszkodowanych z lekkimi obraŜeniami (62,5 % ogółu drogowych). 

2. Wypadki śmiertelne, ci ęŜkie i zbiorowe. 

Wydarzenie b ędące odchyleniem od stanu normalnego czyli wydarzenie niezgodne 
z właściwym przebiegiem procesu, które spowodowało wypadek. 

Do najczęściej występujących wydarzeń w roku 2005 naleŜy zaliczyć: 
• 23 wypadki (21,9 % ogółu wypadków) wskutek utraty kontroli nad: maszyną, środkami 

transportu, transportowanym ładunkiem, narzędziem, obiektem, zwierzęciem, 

• 23 wypadki (21,9 % ogółu wypadków) wskutek poślizgnięcia, potknięcia się, upadku osoby, 

• 19 wypadków (18,1 % ogółu wypadków) wskutek uszkodzenia, rozerwania, pęknięcia , 
ześliźnięcia, upadku, załamania się czynnika materialnego 

główne przyczyny wypadków
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Wypadki zbiorowe  najcz ęściej powstawały w wyniku: 

• 9 wypadków drogowych (37,5 % ogółu wypadków zbiorowych), 

• 4 zetknięcia się człowieka z niebezpiecznymi i szkodliwymi substancjami chemicznymi  
(16,7 % ogółu wypadków zbiorowych), 

• 3 poŜarów, wybuchów (12,5 % ogółu wypadków zbiorowych) 

• 2 wypadki (8,3 % ogółu zbiorowych) spowodowane udziałem osób trzecich. 
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Wypadki ze skutkiem śmiertelnym  najczęściej powstawały w wyniku : 

• 9 wypadków drogowych (34,6 % ogółu wypadków śmiertelnych), 

• 5 upadków z wysokości (19,2 % ogółu wypadków śmiertelnych), 

• 3 nagłych przypadków medycznych (11,5 % ogółu wypadków śmiertelnych),  

• 2 uderzeń, przygnieceń człowieka przez spadający, wysypujący, wylewający się czynnik 
materialny (7,7 % ogółu wypadków śmiertelnych) 

• 2 wpadnięć do zagłębień (7,7% ogółu wypadków śmiertelnych) 

• 2 poraŜeń prądem elektrycznym (7,7 % ogółu wypadków śmiertelnych), 

Wypadki ci ęŜkie  najczęściej powstawały w wyniku: 

• 27 wypadków (47,4 % cięŜkich) 
• ogółu wypadków cięŜkich) 

o uderzenia, przygniecenia człowieka przez maszyny, ich części, urządzenia, 
narzędzia, środki transportu, 

• 10 wypadków (17,5 % ogółu wypadków cięŜkich)  
o upadku z wysokości, 

•   9 wypadków (15,8% ogółu wypadków cięŜkich) 
o uderzenia, przygniecenia przez spadający, wysypujący się czynnik, 

•   4 wypadków (7,0 % ogółu wypadków cięŜkich) 
o drogowych. 

•   2 wypadki (3,5% ogółu wypadków cięŜkich) 
o poŜar, wybuch 

•   2 wypadki poraŜenia prądem elektrycznym (3,5 % ogółu wypadków 
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W tak zabezpieczonym wykopie doszło do 
wypadku śmiertelnego – przez przygniecenie. 
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Na podstawie danych naleŜy stwierdzić, Ŝe rozkład ilości wypadków i poszkodowanych 
w latach 2004 i 2005 jest podobny.  

Nadal znaczącym wydarzeniem jest uderzenie, pochwycenie, przygniecenie człowieka przez 
maszyny, środki transportu ( 28,0 %  wypadków) oraz upadek z wysokości (16,8 % ogółu 
wypadków)   

Nadal utrzymuje się tendencja znacznego udziału wypadków drogowych. W roku 2003 
stanowiły 24,4 % ogółu wypadków, w 2004 r. – 21,0 %, a w roku 2005 - 16,8 %.  

Odnotowano takŜe wzrost ilości poszkodowanych w wypadkach drogowych z 33 
poszkodowanych w roku 2004 do 37 poszkodowanych w roku 2005. 
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Spadając z wykonanego w ten sposób 
rusztowania ( brak jakichkolwiek zabezpieczeń) 
– pracownik doznał cięŜkich obraŜeń ciała 

3. Struktura zawodów wykonywanych przez poszkodowan ych. 

Do najczęściej występujących zawodów poszkodowanych, dla wypadków naleŜy zaliczyć : 
L
p. Zawód Liczba poszkodowanych 

rok 2005 
Liczba poszkodowanych 
rok 2004 

1 Robotnicy obróbki metali i mech. 
maszyn 

27  ( 15,3 % ) 25  ( 23,1 % ) 

2 Robotnicy budowlani i pokrewni 25  ( 14,2 % ) 24  ( 13,6 % ) 

3 Kierowcy pojazdów 22  ( 12,5 % ) 15  ( 13,6 % ) 

4 Pracownicy usług osobistych 11  ( 6,3% ) 11  ( 7,5 % ) 

5 Operatorzy i monterzy maszyn 10  ( 5,7 % ) 11  ( 7,5 % ) 

6 Średni personel 10  ( 5,7 % ) --- 

poszkodowani w grupach zawodowych

obróbka metali

budowlani i pokrewni

kierowcy

usługi osobiste

operatorzy i monterzy maszyn

średni personel

 
4. Poszkodowani według płci, grup wiekowych i sta Ŝu pracy. 

Płeć 

Na 176 poszkodowanych w wypadkach przy pracy, 136 to męŜczyźni (77,2 % ogółu), a 40 to 
kobiety (22,7 % ogółu).  

W porównaniu do 2004r. nastąpił wzrost udziału kobiet w wypadkach. 
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  Rok 2005 Rok 2004 

Kobiety 40  ( 22,7 % ) 17   ( 13,0 % ) 

MęŜczyźni  136   ( 77,2 % ) 114   ( 87,0 % ) 

Razem 176 131 

Wypadki przy pracy według wieku.  

Wiek poszkodowanych 
Liczba poszkodowanych 

w 2005r 
Liczba poszkodowanych 

w 2004r 

do roku 20 4  ( 2,3 % ) 7    ( 5,3 % ) 

w tym młodociani: 1  ( 0,6 % ) 1  ( 0,8 % ) 
 do 16 lat --- --- 
 do 17 lat 1  ( 0,6 % ) --- 
 do 18 lat --- 1  ( 0,8 % ) 
21 – 30 lat 43  ( 24,4 % ) 30  ( 22,9 % ) 

31 – 40 lat 62  ( 35,2 % ) 31  ( 23,7,5 % ) 

41 – 50 lat 44  ( 25,0 % ) 43  ( 32,8 % ) 

Pow. 50 lat 22  ( 12,5 % ) 20  ( 15,3 % ) 

 

Porównuj ąc dane z 2005 i 2004r. mo Ŝna zaobserwowa ć przesuni ęcie wzrastaj ącej 
ilości wypadków w kierunku młodszych wiekowo grup. 

Wypadki przy pracy według staŜu 

StaŜ pracy Liczba poszkodowanych  
w 2005r 

Liczba poszkodowanych  
w 2004r 

do 1 roku 64  (36,6 %) 36  (27,5 %) 
1 rok 13  (7,3 %) 13  (9,9 %) 
2 lata 14  (7,9 %) 10   (7,6 %) 
3 lata   9  (5,1 %)   9   (6,9 %) 
4 lata   6  (3,4 %)   6  (4,6 %) 
5 lat   8  (4,5 %)   5  (3,8 %) 
6 lat 10  (5,6 %)   3  (2,3 %) 
7 lat   9  (5,1 %)   5  (3,8 %) 
8 lat   7  (3,9 %)   4  (3,0 %) 
9 lat   1  (0,5 %)   1  (0,8 %) 
10 i więcej 35  (19,9 %) 39  (29,8 %) 
razem           176           131 
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Podobnie jak poprzednio, najwi ęcej poszkodowanych jest w grupie osób o sta Ŝu do 1 roku.  

W odniesieniu do sektora publicznego naleŜy stwierdzić, Ŝe największa liczba poszkodowanych jest 
pośród osób o długoletnim staŜu pracy (wynika to z wysokiej średniej wiekowej ludzi zatrudnionych 
w sektorze publicznym). W związku z małym naborem nowych pracowników w tym sektorze, 
wypadkowość jest tu mniejsza.  

Natomiast w sektorze prywatnym moŜna zaobserwować odmienny stan - wypadkom najczęściej 
ulegają osoby o małym staŜu zawodowym (największa grupa o staŜu do 1 roku).  
Jest to związane z transformacją gospodarki i tworzeniem się nowych podmiotów gospodarczych 
oraz z duŜą migracją osób pomiędzy zakładami, częstokroć zmieniających swój wykonywany zawód 
i mających małe doświadczenie związane z obecnie wykonywaną pracą. 

5. Przyczyny wypadków. 

Grupa przyczyn Ilość przyczyn 
Liczba wypadków 
(w których 
wystąpiły) 

T1 
Wady konstrukcyjne lub niewłaściwe 
rozwiązania techniczne i ergonomiczne 
czynnika materialnego 

70 13,7 % 48 38,4 % 

T2 Niewłaściwe wykonanie czynnika 
materialnego 

  6 1,2 %   5 4,0 % 

T3 Wady czynnika materialnego   6 1,2 %   6 4,8 % 

O1 Niewłaściwa eksploatacja czynnika 
materialnego 23 4,5 % 20 16,0 % 

O2 Niewłaściwa ogólna organizacja pracy 154 30,2 % 62 49,6 % 

O3 Niewłaściwa organizacja stanowiska pracy 43 8,4 % 35 28,0 % 

L1 Brak lub niewłaściwe posługiwanie się 
czynnikiem materialnym przez pracownika 

17 3,3 % 16 12,8 % 
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L2 Nie uŜywanie sprzętu ochronnego przez 
pracownika 

10 2,0 %   9 7,2 % 

L3 Niewłaściwe samowolne zachowanie się 
pracownika 

49 9,6 % 40 32,0 % 

L4 Stan psychofizyczny pracownika nie 
zapewniający bezpiecznego wykonania 

  9 1,8 %   9 7,2 % 

L5 Nieprawidłowe zachowanie się pracownika  123 24,1 % 90 72,0 % 

przyczyny organizacyjne

brak nadzoru

brak szkoleń bhp

tolerowanie przez nadzór odstępstw
od zasad bhp

brak właściwych instrukcji

ogólnie zła organizacja pracy

niewłaściwa koordynacja prac
zbiorowych

inne

 
Najczęściej powtarzały się przyczyny organizacyjne  (220 czyli 43,2 % wszystkich stwierdzonych 
przyczyn), w tym: 

- brak nadzoru – 20,8 % wypadków, 
- brak lub niewłaściwe szkolenia bhp – 16,0 % wypadków, 
- tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy – 15,2 % wypadków. 
- brak instrukcji posługiwania się czynnikiem lub instrukcji prowadzenia procesu 

technologicznego 13,6 % wypadków, 
- inne niewłaściwości związane z ogólną organizacją pracy – 11,2 % wypadków, 
- inne niewłaściwości związane z eksploatacją czynnika materialnego 9,6 % wypadków, 
- niewłaściwa koordynacja prac zbiorowych – 8,8% wypadków. 

W grupie przyczyn zwi ązanych z nieprawidłowym zachowaniem si ę osób wykonuj ących prac ę 
najwięcej przyczyn było związanych z: 

- zaskoczeniem niespodziewanym zdarzeniem – 28,0 % wypadków, 
- lekcewaŜeniem zagroŜenia (brawura, ryzykanctwo) – 17,6 % wypadków, 
- nieznajomością zagroŜenia – 11,2 % wypadków  
- niedostateczną koncentracją uwagi na wykonywanej czynności – 10,4 % wypadków. 

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

Przyczyny organizacyjne doprowadziły do nieprawidłowości związanych z zaniedbaniami 
w dziedzinie techniki – 82 przyczyny (16,0 % ogółu przyczyn). Braki osłon elementów 
niebezpiecznych, brak odpowiednich zabezpieczeń przed upadkiem z wysokości były 
bezpośrednimi przyczynami wypadków. ZagroŜenia te wyniknęły z powodu zaniedbań osób 
nadzorujących prace – brak skutecznego nadzoru i nie zwracanie uwagi na braki w wyposaŜeniu 
stanowisk. 
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W grupie przyczyn technicznych inspektorzy pracy najwięcej, bo 30 przyczyn przypisali do 

grupy braku urządzeń zabezpieczających lub ich nieprawidłowego działania. 

Ok. 50 % wypadków spowodowanych zostało błędami popełnionymi w trakcie prowadzenia 
procesów technologicznych. Błędy te polegały na niewłaściwym zorganizowaniu stanowisk pracy, 
niewłaściwym zabezpieczeniu stanowisk pracy oraz nieprawidłowościach w zakresie kontroli 
przebiegu procesów. 

lp Przyczyny Ilość wypadków 

1 226 Zaskoczenie niespodziewanym zdarzeniem 35 28,0 % 

2     5.1 Brak urządzeń zabezpieczających 30 24,0 % 

3 103 Brak nadzoru 26 20,8 % 

4 223 
LekcewaŜenie zagroŜenia (brawura, 
ryzykanctwo) 

22 17,6 % 

5 110 Brak lub niewła ściwe szkolenia bhp 20 16,0 % 

6 108 
Tolerowanie przez nadzór odstępstw od 
zasad bezpieczeństwa pracy 

19 15,2 % 

7 239 Inne przyczyny 19 15,2 % 

8 106.1 
Brak instrukcji prowadzenia procesu 
technologicznego 

17 13,6 % 

9 221 Nieznajomość zagroŜenia 14 11,2% 

10 119 
Inne niewłaściwości związane z organizacją 
pracy 

14 11,2 % 

11 225 
Niedostateczna koncentracja uwagi na 
wykonywanej czynności 

13 10,4 % 

12 79 
Inne niewłaściwości związane z 
eksploatacją czynnika materialnego 

12 9,6 % 
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13 184 
Wykonywanie czynności bez usunięcia 
zagroŜeń 

11 8,8 % 

14 104 Niewłaściwa koordynacja prac zbiorowych 11 8,8 % 

15 111 
Tolerowanie przez nadzór stosowania 
niewłaściwej technologii 

10 8,0 % 

16 109 
Niedostateczne przygotowanie zawodowe 
pracownika 

9 7,2 % 

6. Wielko ść zatrudnienia :  

LICZBA WYPADKÓW POSZKODOWANI Poszkodowani w 
wypadkach zbiorowych WIELKOŚĆ 

ZATRUDNIE
NIA 

ogółem 

2005 
2004 zb

io
r.
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d.
 ogółem 

2005 
2004 śm

ie
rt
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ci
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kk
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ogółem 
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2004 śm

ie
rt

. 

ci
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kk
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do 9 31  (24,8%) 
22  (21,1%) 

1 
3 

30 
19 

32 (18,3%) 
28 (21,4%) 

8 
6 

16 
13 

8 
9 

2  (1,1%) 
9  (6,9%) 

-- 
1 

-- 
1 

2 
7 

10 - 49 26  (20,8%) 
27 (26,0 %) 

4 
2 

22 
25 

30 (17,0%) 
29 (22,1%) 

8 
6 

10 
14 

12 
9 

8  (4,5%) 
4  (3,0%) 

1 
-- 

1 
-- 

6 
4 

50 - 249 30 (24,0%) 
25  (24,0%) 

7 
6 

23 
19 

53 (30,1%) 
33 (25,2%) 

5 
7 

13 
14 

35 
12 

30 (17,0%) 
14 (10,7%) 

-- 
-- 

1 
3 

29 
11 

250 i więcej 38 (30,4%) 
30 (28,8%) 

12 
9 

26 
21 

61 (34,7%) 
41 (31,3%) 

5 
6 

18 
15 

38 
20 

35 (19,9%) 
20 (15,3%) 

-- 
2 

1 
-- 

34 
18 

Razem 
2004 
2003 

125 
104 

24 
20 

101 
84 

176 
131 

26 
25 

57 
56 

93 
50 

75 (42,6%) 
47 (35,9%) 

1 
3 

3 
4 

71 
40 

7. Zastosowane środki prawne.  

W wyniku przeprowadzonych 132 kontroli związanych z badaniem wypadków i 2 zdarzeń 
potencjalnie wypadkowych inspektorzy  wydali 612 decyzji  , (300 na piśmie, 312 ustnych), w tym: 

- 56 decyzji wstrzymania robót związanych z pracami, przy których wydarzył się wypadek, 
-   7 decyzji skierowania do innych robót 19 pracowników, 
- 87 decyzjom inspektorzy nadali rygor natychmiastowej wykonalności (108 k.p.a.). 

- w 111 wyst ąpieniach  skierowali 597 wniosków, które dotyczyły m.in. : 
- organizacji procesów technologicznych, 
- organizacji transportu, 
- organizacyjnych związanych z eksploatacją maszyn i urządzeń, 
- naraŜenia i zagroŜenia czynnikami szkodliwymi, 
- przygotowania do pracy pracowników. 

- ukarali mandatami karnymi  67 osób winnych zaniedbań, które przyczyniły się do wypadków (89 
wykroczeń/41400 zł) 

- w 2 przypadkach zastosowano środki wychowawcze ( 4 wykroczenia),  
- w stosunku do 5 osób winnych zaniedbań, skierowano wnioski o ukaranie do s ądu  zawierające 

11 wykroczeń. 

Na stronie internetowej OIP Kraków, zamieszczona jest rubryka dotycząca ogólnych zagadnień 
w zakresie wypadków przy pracy oraz zamieszczane są informacje dot. przyczyn i okoliczności 
zaistniałych wypadków przy pracy. 

W ramach poradnictwa technicznego, udzielane są informacje i porady w zakresie m.in. wypadków 
przy pracy oraz zagroŜeń zawodowych. 
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VII. PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW PRAWA PRZY WYPŁACIE 
ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH 
Pomoc pracownikom w zakresie egzekwowania naleŜnych a nie wypłaconych naleŜności 
realizowana jest poprzez: 
 - poradnictwo 
 - poradnictwo pisemne – pisemne odpowiedzi na pytania 
 - postępowania kontrolne 
 - postępowania egzekucyjne i nakazowe 

Poradnictwo.  

Realizowane w formie poradnictwa bezpośredniego i telefonicznego. 
Biorąc pod uwagę liczbę udzielanych porad w poszczególnych tematach, przy uwzględnieniu 
wymienionych wyŜej problemów, nadal najwięcej porad udziela się w zakresie wypłaty 
wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń blisko 19% ogólnej liczby porad prawnych. 

Pisemne odpowiedzi na pytania. 

Jedną z form udzielania przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie pomocy stronom stosunku 
pracy jest udzielanie pisemnych odpowiedzi na kierowane wnioski. Odpowiedzi takie udzielane są 
na zapytania wpływające drogą pisemną oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej ( e-mail). 
Odpowiedź musi być sporządzona w terminie 14 dni od daty wpływu wniosku. Blisko ¼ całkowitej 
liczby odpowiedzi pisemnych stanowią odpowiedzi dotyczące wynagrodzeń. 
Pracodawcy kierują 1/3 ogólnej liczby zapytań do OIP dotyczących wynagrodzeń. 

Skargi pracownicze. 

Pośród skarg pracowniczych znaczącą część stanowią nadal skargi dotyczące wynagrodzeń. W 
postępowaniu skargowym rozpatrzono ogółem 1888 skarg. Postępowanie takie zwykle oznacza 
kontrolę przeprowadzaną u pracodawcy. Niezwykle symptomatyczny jest wysoki udział skarg 
dotyczących wynagrodzenia za pracę. Blisko 50% wszystkich skarg kierowanych do Okręgowego 
Inspektoraty pracy w Krakowie stanowią skargi dotyczące wypłacania wynagrodzeń. 

Problematyka skarg i wniosków
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Egzekwowanie nale Ŝnych wynagrodze ń. 

Z uwagi na fakt, Ŝe efekty działań inspektorów pracy dotyczące wypłaty naleŜnych świadczeń 
pracowniczych moŜna stwierdzić dopiero po pewnym czasie ( długotrwałe postępowania 
egzekucyjne, sądowe, odwoławcze itp.) liczonym niekiedy w latach, przybliŜone dane obrazujące 
działalność inspektorów pracy zostały przedstawione za okres czterech ostatnich lat.  

W kolejnych latach wyegzekwowano w róŜny sposób: 

• - w 2001 roku –   9.823.000 złotych ( pierwszy rok obowiązywania przepisów o egzekucji) 
• - w 2002 roku – 48.945.000 złotych 
• - w 2003 roku – 26.024.000 złotych 
• - w 2004 roku –   6.955.000 złotych  
• - w 2005 roku – 17.550.000 złotych 

Uzyskane kwoty są wynikiem róŜnorodnych działań inspektorów pracy – w szczególności 
wywołanych skargami pracowniczymi, rozpoznaniem własnym oraz interwencjami związków 
zawodowych. 

Z przeprowadzonej analizy wynika, Ŝe główną przyczyną niewypłacania przez pracodawców 
naleŜnych pracownikom świadczeń jest brak wystarczających środków finansowych – jest tak 
w ponad połowie badanych przypadków. 
W celu rozpoznania przyczyn niewypłacania świadczeń oraz analizy rodzajów niewypłaconych 
składników wynagrodzeń corocznie przeprowadzana była analiza próbki reprezentatywnej około 
100 zakładów pracy w których stwierdzono powaŜne naruszenia przepisów o wynagrodzeniach. 
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 Danych za rok 2005 brak ze względu na zmianę metody rejestracji wniosków. 
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Najczęściej niewypłaconymi świadczeniami były odpowiednio: 
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Podsumowanie i wnioski: 

• prawie połowa skarg pracowniczych dotyczy kwestii związanych z wypłatą wynagrodzenia 
• pracownicy zwykle zaczynają od skorzystania z pomocy Państwowej Inspekcji Pracy 

a dopiero potem z drogi sądowej 
• znaczna część skarg dotyczy kwestii spornych – muszą one być rozstrzygnięte na drodze 

sądowej 
• kary za niewypłacanie wynagrodzenia są często niewspółmiernie niskie do stwierdzonych 

naruszeń.  

Pomimo tych uwarunkowa ń udało si ę w latach 2001 – 2005 wyegzekwowa ć dla 
pracowników około 105.000.000 ( sto pi ęć milionów złotych) 

co stanowiło około 
44.000 średnich wynagrodze ń za prac ę 

 

VIII REJSTRACJA UKŁADÓW ZBIOROWYCH PRACY 
Dane statystyczne dotyczące wniosków o rejestrację układów, protokołów dodatkowych, 
porozumień o stosowaniu układu oraz wpis informacji.  
 
1. W 2005 roku wpłynęło ogółem wniosków w tym: 262 

• o rejestrację układów  18 
• o rejestrację porozumień o stosowaniu układu na 

podstawie  art. 24110 K.p.  
0 

• o rejestrację protokołów dodatkowych  167 
• o wpis informacji w tym: 77 

- o wypowiedzeniu układu lub porozumienia 
o stosowaniu układu  

13 

- o rozwiązaniu układu lub porozumienia  13 
- o rozwiązaniu organizacji związkowych  7 
- o połączeniu organizacji związkowych   1 
- o przejściu zakładu na innego pracodawcę  5 
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- o zawieszeniu stosowania układu  9 
- o wstąpieniu związku zawodowego w prawa strony  2 
- o odstąpieniu od stosowania układu  4 
- o zmianie nazwy lub adresu pracodawcy albo 
   organizacji związkowej  

22 

- inne informacje  1 
W styczniu 2005 roku rozpatrzono 3 wnioski, które wpłynęły w 
grudniu 2004 roku  
Z tego powodu zwiększają one liczbę wniosków w pozycji 2 – 
odmowa rozpatrzenia wniosku i w pozycji 4 – wnioski wycofane. 
Nie uwzględniono ich w ogólnej liczbie wniosków w pozycji 1 

 

2. Liczba odmów rozpatrzenia wniosków  23 
w tym:   
• o rejestrację układu      2 
• o rejestrację protokołu dodatkowego   10 
• o wpis informacji /w tym 1 z 2004 roku/  11 

3. Liczba odmów rejestracji  0 
Wezwanie przed odmową do dokonania zmian /w toku/ 1 

4. Wnioski wycofane przez strony w tym: 17 
• o rejestrację układu /w tym 2 z 2004 roku/  4 
• o rejestrację protokołu dodatkowego  12 
• o wpis informacji  1 

5. Wnioski zarejestrowane w tym: 224 
• o rejestrację układów     14 
• o rejestrację protokołów dodatkowych  144 
• o wpis informacji w tym: 66 

- o wypowiedzeniu układu  7 
- o rozwiązaniu układu  12 
- o rozwiązaniu organizacji związkowej  7 
- o połączeniu organizacji związkowych  1 
- o przejściu zakładu na innego pracodawcę  3 
- o zawieszeniu stosowania układu  7 
- o wstąpieniu organizacji związkowej w prawa strony  2 
- o odstąpieniu od stosowania układu  4 
- o zmianie adresu lub nazwy pracodawcy lub organizacji 
   związkowej  

22 

- inne informacje  1 
6. Liczba udzielonych w 2005 roku porad prawnych o tematyce 

układowej  
 

5000 

Z ogólnej liczby 14 układów zarejestrowanych w roku sprawozdawczym, 5 zarejestrowano po raz 
pierwszy, a 9 - po rozwiązaniu dotychczas obowiązujących układów.  

Odmowy rozpatrzenia wniosków.  

W 2005 roku odmówiono rozpatrzenia 23 wniosków, co stanowi około 10% ogólnej liczby wniosków, 
jakie wpłynęły do Okręgu. W tej  liczbie uwzględniono 1 wniosek z 2004 rok, którego rozpatrzenie 
przeniesiono na styczeń 2005 roku.  
Odmowy te dotyczyły: rejestracji układów – 2 wnioski, rejestracji protokołu dodatkowego – 10 
wniosków oraz wpisu informacji  – 11 wniosków.  

Przyczynami odmowy rozpatrzenia wniosków były w szczególności:  
• brak odpowiedniej liczby egzemplarzy protokołu,  
• niezgodne z udzielonym pełnomocnictwem podpisy przedstawicieli strony związkowej,  
• pominięcie przy zawieraniu protokołu jednej z organizacji związkowych będących stroną układu,  
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• przy wniosku o rejestrację protokołu dodatkowego brak oświadczenia organu, który utworzył 
zakład budŜetowy, o spełnieniu wymogu z art. 240 § 4 Kodeksu pracy,  

• brak informacji, kiedy upływa okres równy okresowi wypowiedzenia układu przy informacji 
o odstąpieniu od stosowania układu,  

• dwukrotne złoŜenie wniosku z informacją o wypowiedzeniu układu i Ŝądanie potwierdzenia 
wyrejestrowania tego układu z rejestru w wyniku wypowiedzenia,  

• brak we wniosku liczby pracowników objętych układem,  
• wyłączenia podmiotowe określone we wniosku o rejestrację protokołu dodatkowego niezgodne 

z treścią samego układu, a takŜe niezgodne z art. 24126 § 2 w brzmieniu obowiązującym od 
01.01.2004 r. 

Odmowy rejestracji i ich powody oraz kwestionowane postanowienia układów jako 
niezgodne z przepisami prawa lub mniej korzystne.  

Zgodnie z przepisami art. 24111 § 3 Kodeksu pracy, w 3 przypadkach dotyczących rejestracji 
protokołów dodatkowych, powiadomiono strony układu o postanowieniach protokołu niezgodnych 
z prawem i wezwano je do dokonania zmian w terminie 14 dni przed formalną odmową rejestracji.  

Kwestionowane postanowienia dotyczyły :  
• niezgodnego z przepisami Kodeksu pracy wyłączenia podmiotowego, które polegało na 

wyłączeniu z układu dyrektora przedsiębiorstwa i głównego księgowego jedynie w zakresie 
wynagrodzenia zasadniczego, dodatku funkcyjnego oraz premii. Oznacza to, Ŝe osoby te miały 
być objęte układem w zakresie pozostałych składników wynagradzania między innymi 
dodatkiem za staŜ pracy, nagrodą jubileuszową oraz innymi elementami wynagrodzenia 
określonymi w układzie, co naruszałoby przepis art. 24126 § 2 Kodeksu pracy, 

• niewyłączenia z układu w zakresie zasad wynagradzania głównego księgowego,  
• nieuwzględnienia w podstawie wymiaru wynagrodzenia i zasiłku za okres choroby, składników 

wynagrodzenia, które ulegały zmniejszeniu za okres choroby, co narusza przepis art. 41 ustawy 
o świadczeniach pienięŜnych w razie choroby i macierzyństwa,  

• wprowadzenia zmian do numerów artykułów nie istniejących w układzie,  
• przywołania w treści układu jako obowiązujących, aktów prawnych nie mających obecnie mocy 

prawnej,  
• przyznania prawa do dodatku za pracę w nocy wyłącznie pracownikom zatrudnionym 

w systemie pracy zmianowej, a w kolejnym kwestionowanym przypadku wyłącznie pracownikom 
„sporadycznie” zatrudnionym w nocy.  

W 2005 roku wycofano 17 wniosków o rejestrację. Powodem wycofania było, niespełnienie 
wymogów w zakresie informacji jakie powinien zawierać wniosek zgodnie z § 2 rozporządzenia 
z 2001 roku (Dz.U. Nr 34, poz. 408) o rejestracji układów, ale takŜe potrzeba dokonania zmian 
w treści układów lub protokołów dodatkowych , których postanowienia były niezgodne z przepisami 
prawa pracy. Strony chcąc uniknąć odmowy rejestracji i przyśpieszenia terminu rejestracji, 
zdecydowały się na wycofanie wniosków na własną prośbę i dokonanie stosownych zmian w treści 
układów lub protokołów dodatkowych. Spośród 17 wycofanych wniosków - 4 dotyczyły rejestracji 
układu, 12 rejestracji protokołów dodatkowych, a 1 wniosek dotyczył wpisu informacji 
o wypowiedzeniu układu.  

Zakres regulacji układowej oraz przykłady interesuj ących pozytywnych regulacji 
układowych.  

W większości przypadków, układy określają warunki wynagradzania za pracę i inne 
świadczenia związane z pracą u danego pracodawcy. Zarejestrowane układy w 2005 roku nie 
wkraczały w sferę uregulowań przewidzianych dla regulaminów pracy. Wszystkie układy 
zarejestrowane w 2005 roku w ogólnej liczbie 14 - zawierały postanowienia regulujące zasady 
wynagradzania w sposób korzystniejszy od przepisów Kodeksu pracy. Szczegółowy opis 
korzystniejszych regulacji w zarejestrowanych w okresie sprawozdawczym układach, określa 
informacja załączona do sprawozdania. Z ogólnej liczby zarejestrowanych układów - 4 przewidują 
prawo do deputatów.  
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Powtarzające się w układach regulacje korzystniejsze dotyczą najczęściej:  
- nagród jubileuszowych,  
- odpraw emerytalnych,  
- dodatków nocnych,  
- dodatków za pracę w święta,  
- dodatków za prowadzenie kasy,  
- dodatków za pracę w warunkach szkodliwych,  
- dodatków za pracę zmianową,  
- odszkodowań z tytułu wypadków,  
- odpraw pośmiertnych,  
- zwiększenia wynagrodzenia za okres choroby,  
- wynagrodzenia za dyŜur domowy,  
- zwiększonego wynagrodzenia za godziny nadliczbowe,  
- dodatkowych urlopów wypoczynkowych, 
- przyznania praw do deputatów: węglowego i solnego w kopalniach oraz chlebowego 

w Spółdzielniach PSS, 
- obniŜonej taryfy za energię elektryczną w gospodarstwach domowych pracowników 

zakładów energetycznych.  

Liczba wyst ąpień z zastrze Ŝeniem, o którym mowa w art. 241 11 § 51 Kodeksu pracy.  

W analizowanym okresie nie zgłoszono zastrzeŜeń, a co za tym idzie, nie było teŜ 
wykreślenia układu z rejestru na podstawie art. 24111 § 54 Kodeksu pracy.  

Liczba aktualnie obowi ązujących układów i porozumie ń o stosowaniu układu   

Do końca 2005 roku zarejestrowano w Okręgu 971 układów i 20 porozumień o stosowaniu 
układu, co daje łącznie 991 układów i porozumień. Z tej liczby, na 31.12.2005 roku obowiązujących 
było 596 układów /w tym 1 w trakcie wypowiedzenia/ oraz 7 porozumień o stosowaniu układu, 
łącznie 603 układy i porozumienia. Stosowanych jest 30 układów w tym 25 po rozwiązaniu układu, 3 
po przejściu na innego pracodawcę oraz 2 po odstąpieniu. Stosowane są równieŜ 2 porozumienia 
o stosowaniu układu. Razem stosowanych jest 32 układy i porozumień. Łącznie obowiązujących i 
stosowanych jest 626 układów i 11 porozumień, co daje razem 635 układów i porozumień.  
Liczba ta utrzymuje się w Okręgu na tym samym poziomie od  ponad 3 lat.  

Działalno ść szkoleniowa i popularyzatorska w zakresie prawa uk ładowego w tym 
liczba udzielonych porad prawnych.  

Sekcja rejestracji układów zbiorowych codziennie udziela stronom układów porad prawnych 
i konsultacji, przed podjęciem przez strony procedury rejestracyjnej. W 2005 roku przeprowadzono 
150 konsultacji przed rejestracyjnych oraz udzielono 5000 porad z zakresu prawa układowego.  

Wnioski i uwagi. 

1. Na podstawie danych liczbowych, nasuwają się następujące uwagi i wnioski:  
• Dane statystyczne w sprawozdaniu, wskazują na zmniejszenie się liczby wniosków, jakie 

wpłynęły do Okręgu o około 18% w stosunku do roku ubiegłego. Jednak liczba wniosków 
z informacjami jakie wpłynęły w 2005 roku, jest na tym samym poziomie co w roku ubiegłym.  

• Wśród wniosków z informacjami, na uwagę zasługuje zmniejszona liczba wniosków  
z informacjami o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu układu co powoduje, Ŝe od 3 lat liczba 
obowiązujących i stosowanych układów i porozumień o stosowaniu układu, utrzymuje się na 
tym samym poziomie. Świadczy to o stabilnej liczbie obowiązujących układów w Okręgu.  

• W procedurze rejestracyjnej daje się zauwaŜyć, Ŝe liczba wniosków rejestracyjnych i ich 
częstotliwość, idą w parze ze zmianami w przepisach ogólnie obowiązujących. Rok 2005 nie 
przyniósł w przepisach prawa pracy na tyle istotnych zmian, które wywołałyby konieczność 
zmian w układach. Większość protokołów dodatkowych do układów rejestrowanych w roku 
sprawozdawczym, dotyczyła modyfikacji tabel płac, systemów wynagradzania lub innych 
elementów wynagrodzeń.  
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2. Na uwagę zasługują wprowadzone w nowych układach z woli stron zapisy o stosowaniu układu 
po jego rozwiązaniu, do czasu wejścia w Ŝycie nowego układu. Jak z powyŜszego wynika, wyrok 
Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 listopada 2002 r. nie ma znaczącego wpływu na wolę stron 
układu. Z 14 zarejestrowanych w 2005 roku nowych układów - 8 układów zawiera takie 
postanowienia. Świadczy to o silnej pozycji strony związkowej, dąŜącej do zagwarantowania 
pracownikom stabilnych warunków pracy i płacy. Dopuszczają one pogorszenie warunków 
płacowych wyłącznie w trybie porozumienia o zawieszeniu układu lub jego części, w okresie 
trudnej sytuacji finansowej pracodawcy.  

3. Zmiany w zakresie podmiotowym układu, wyłączające pracowników zarządzających w imieniu 
pracodawcy zakładem pracy w rozumieniu art. 128 § 2 pkt 2 Kodeksu pracy z warunków 
wynagradzania określonych w układzie, mimo 2 letniego okresu ich obowiązywania, nie znajdują 
prawidłowego zrozumienia wśród stron układów. Są one nieustającym tematem porad 
i konsultacji. Strony mylnie uwaŜają, Ŝe aby wyłączyć głównego księgowego z układu, musi on 
być członkiem kolegialnego organu zarządzającego.  

4. Wszystkie nowe układy zarejestrowane w 2005 roku, zawierają rozwiązania korzystniejsze od 
kodeksowych. Nadal utrzymuje się tendencja do określania w układzie fakultatywnych 
składników wynagradzania i innych świadczeń. Szczegółowy ich wykaz zawiera informacja 
załączona do sprawozdania.  

IX.  PRZESTRZEGANIE  UPRAWNIEŃ   
ZWIĄZANYCH  Z RODZICIELSTWEM 

W oparciu o wprowadzone listy kontrolne, w okresie sprawozdawczym inspektorzy pracy 
Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie skontrolowali pracodawców zatrudniających łącznie 
9645 pracowników, w tym 5603 kobiety.  
Nieprawidłowości dotyczące ochrony pracy kobiet stwierdzono u 6 pracodawców. 

W liczbie kontrolowanych 27 pracodawców, sektor prywatny krajowy stanowiło 20 zakładów, 
2 zakłady były własnością prywatną mieszaną, a 1 własnością prywatną zagraniczną, 2 zakłady były 
z sektora publicznego i 2 sektora komunalnego. 

W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono naru szenia przepisów dotycz ące: 

• niewypłacenia wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy przypadającej w czasie 
ciąŜy na kwotę 160,80 zł (1 pracodawca - 1 kobieta), 

• nieprawidłowości przy wypowiadaniu umowy o pracę pracownicy w ciąŜy (1 pracodawca 
– 1 kobieta) 

• zatrudniania kobiety w ciąŜy przy pracach uciąŜliwych w wymiarze ponad dopuszczoną 
w wykazie prac wzbronionych normę,(1 pracodawca – 1 kobieta), 

• nieprzedłuŜenia do dnia porodu umowy o pracę zawartej na okres próbny (1 pracodawca 
– 1 kobieta), 

• braku wykazu prac wzbronionych kobietom, lub niewłaściwego opracowania tego wykazu 
(2 pracodawców –74 kobiet), 

• braku potwierdzenia dat doręczenia zaświadczeń lekarskich o niezdolności do pracy 
(przez kierowników jednostek lokalnych). 

W wyniku kontroli, skierowano 6 wystąpień zawierających w sumie 8 wniosków zakwalifikowanych 
do tematu, dotyczących 84 pracowników.  
Pracodawcy poinformowali o zrealizowaniu 6 wniosków.  
Skierowano 1 wniosek do sądu grodzkiego, zawierający 2 zarzuty dotyczące wykroczeń oraz 
zastosowano 1 środek wychowawczy (1 wykroczenie). 

Przykłady obrazuj ące opisane nieprawidłowo ści: 

A. Jeden z pracodawców nie wypłacał w terminie naleŜnego wynagrodzenia za czas choroby 
pracownicy w ciąŜy. Pracownicy tej została wypowiedziana umowa o pracę za dwutygodniowym 
okresem wypowiedzenia z powodu likwidacji stanowiska pracy. Trzy dni później pracownica 
dostarczyła zaświadczenie o stanie ciąŜy.  
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Pomimo doniesienia zaświadczenia, pracodawca nie anulował wypowiedzenia i wystawił 
pracownicy świadectwo pracy. 

B. Pracownica zatrudniona na trzy miesięczny okres próbny, dostarczyła zaświadczenie o stanie 
ciąŜy i od tego dnia przebywała na nieprzerwanym zwolnieniu lekarskim. Pracownica urodziła 
dziecko. Za okres tuŜ przed porodem pracownica dostarczyła pracodawcy jedynie zaświadczenie 
potwierdzające przebywanie przez nią w szpitalu. Brak było zwolnienia lekarskiego, pracownica nie 
wystąpiła z wnioskiem o udzielenie urlopu macierzyńskiego przed porodem. 
Pracodawca wystawił świadectwo pracy błędnie potwierdzające okres zatrudnienia. 

C. W zakładzie pracodawca zatrudniał 1 kobietę w ciąŜy przy pracy wzbronionej określonej 
w wykazie prac wzbronionych kobietom – pozycja stojąca ponad 3 godz. w czasie zmiany roboczej. 

Przyczyny nieprawidłowo ści: 

• - w zakresie niewypłacenia naleŜnych świadczeń - brak środków finansowych, 
• - w zakresie czasu pracy - potrzeby pracodawcy w zakresie wykonania zadań naleŜących do 

obowiązków pracownic w ciąŜy, oraz coraz rzadziej występująca nieznajomość wymogów 
przepisów prawa pracy przez pracodawców. 

Podsumowanie: 

1. Poziom wiedzy pracodawców jak i pracowników o uprawnieniach pracowników 
związanych z rodzicielstwem nadal wzrasta. W związku z powyŜszym wciąŜ zauwaŜalna jest 
niewielka liczba stwierdzanych przez inspektorów pracy nieprawidłowości w tym zakresie.  

2. Przypadki nie wypłacania pracownikom świadczeń związanych z macierzyństwem 
i rodzicielstwem zdarzają się w firmach mających trudności finansowe i wypływają głównie 
z niewypłacalności pracodawcy, a nie z niewiedzy na temat obowiązujących uregulowań prawnych. 

3. Nadal widoczna jest tendencja do przebywania przez kobiety w ciąŜy na długotrwałych 
zwolnieniach lekarskich, co takŜe ma wpływ na małą ilość stwierdzonych podczas kontroli 
nieprawidłowości. Przykładowo w zakładzie zatrudniającym łącznie 1014 kobiet, 54 pracownice na 
54 będące w ciąŜy przebywały na zwolnieniach lekarskich powodowanych stanem zdrowia. 

4. Bardzo sporadycznie zdarzają się przypadki korzystania przez męŜczyzn z prawa do 
wykorzystania części urlopu macierzyńskiego niewykorzystanego przez matkę dziecka lub urlopu 
wychowawczego. 

5. We wszystkich przeprowadzonych w 2005r. przez inspektorów pracy OIP Kraków 
kontrolach wydano tylko 173 środki prawne, w związku z naruszeniem przez pracodawców 
przepisów dotyczących uprawnień związanych z rodzicielstwem, z czego aŜ 114 dotyczyło 
opracowania wykazu prac wzbronionych kobietom. Wskazuje to na niewielką skalę zjawiska 
nieprzestrzegania przez pracodawców ww. przepisów. 

X. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY W BUDOWNICTWIE  
1. Najistotniejsze nieprawidłowo ści i ich przyczyny.  

Zgodnie z harmonogramem zadań kontrolnych zawartych w programie działania OIP Kraków na rok 
2005 prowadzone były kontrole prac związanych z budownictwem. Celem prowadzonych kontroli 
była ocena stanu bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych, eliminacja 
stwierdzonych zagroŜeń i poprawa warunków pracy zatrudnionych pracowników.  

  Kontrole wykazały niezadowalaj ący stan bezpiecze ństwa i higieny pracy na kontrolowanych 
placach budów. Stwierdzone uchybienia obejmowały za równo bł ędy organizacyjne 
i formalno-prawne, jak i nieprawidłowo ści skutkuj ące bezpo średnim zagro Ŝeniem dla zdrowia 
i Ŝycia pracowników. 

Najpowa Ŝniejsze nieprawidłowo ści dotyczyły: 
• - prac wykonywanych z rusztowań, 
• - stosowania środków ochrony indywidualnej,  
• - eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych. 
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I tak np. na jednym z placów budów eksploatowane były rusztowania, na których pracowali 
pracownicy pomimo braku elementarnych zabezpieczeń. Brak było barier ochronnych chroniących 
pracowników przed upadkiem, nie było odpowiednich pomostów roboczych (pracownicy pracowali 
stojąc na pojedynczych deskach o szerokości ok.30cm) i brak było pionów komunikacyjnych 
(pracownicy wspinali się po konstrukcji rusztowań).  

Cztery kontrole wykazały nieprawidłowości w zakresie stosowania środków ochrony indywidualnej w 
warunkach naraŜenia na czynniki szkodliwe lub niebezpieczne (stwierdzono pracę łącznie 16 
pracowników bez wymaganych środków ochrony).  
Jedna z kontroli wykazała bezpośrednie zagroŜenie poraŜenia pracowników prądem elektrycznym – 
stwierdzono uszkodzoną ochronę przewodów przed dotykiem bezpośrednim. Niewłaściwą 
eksploatację urządzeń elektroenergetycznych stwierdzono na wszystkich kontrolowanych budowach 
(m.in. brak zabezpieczenia przewodów przed uszkodzeniem, „watowane” bezpieczniki). 

Ponadto kontrole wykazały : 

• brak wygrodzenia stref i miejsc niebezpiecznych (stwierdzono na 2 budowach), 
• niewłaściwe wyznaczenie miejsc składowania materiałów lub składowanie tych materiałów 

w sposób niewłaściwy (stwierdzono na 2 budowach), 
• eksploatację niewłaściwych drabin (na 2 budowach), 
• brak wyznaczenia koordynatora ds. bhp (stwierdzono na jednej budowie, gdzie pracę 

wykonywało łącznie 128 pracowników zatrudnionych przez 6 pracodawców). 

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowo ści: 
• lekcewaŜenie przepisów i zasad bhp zarówno przez pracowników wykonujących roboty, jak 

i przez osoby nadzoru, 
• - niedostateczna świadomość zagroŜeń u pracodawców oraz u pracowników, 
• - duŜe tempo prowadzenia prac wymuszana przez inwestorów i zleceniodawców, 
• - próby obniŜenia kosztów wykonawstwa, 
• - słaba kondycja finansowa małych firm budowlanych wynikająca po części ze złej sytuacji 

w  budownictwie. 

2. Inne zjawiska i problemy. 
 Kontrole wykazały dobry poziom przygotowania inwestycji pod kątem planu bioz 
i przygotowania projektu tymczasowej organizacji ruchu. Nie stwierdzono w tym zakresie 
nieprawidłowości. Kontrole w zasadzie nie wykazały równieŜ nieprawidłowości (poza 1 wyjątkiem) 
w zakresie przygotowania pracowników do pracy tj. w zakresie lekarskich badań profilaktycznych, 
szkoleń bhp i dodatkowych kwalifikacji. Ponadto, jak wykazały kontrole, wszyscy kontrolowani 
pracodawcy dokonali ocenę ryzyka zawodowego związanego z wykonywanymi przez pracowników 
pracami.  
 Kontrole wykazały natomiast uchybienia i braki w zakresie ustalania przez poszczególnych 
pracodawców wykazów prac niebezpiecznych występujących w poszczególnych zakładach pracy, 
a takŜe wykazów prac, które powinny być wykonywane przez przynajmniej 2 osoby i stanowisk 
wymagających szczególnych predyspozycji psychofizycznych. 

3. Efekty kontroli. 
 W wyniku przeprowadzonych kontroli wydano łącznie 82 decyzje nakazowe, których efektem 
jest likwidacja 82 naruszeń przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, z czego w 10 przypadkach 
usunięcie bezpośredniego zagroŜenia dla zdrowia i Ŝycia 36 pracowników,  
Cztery kontrole zakończyły się wszczęciem postępowania wykroczeniowego, w wyniku których 
cztery osoby ukarane zostały mandatami karnymi, w łącznej kwocie 1300 zł.  

4. Ogólna ocena sytuacji w budownictwie drogowym or az wnioski. 
1. ZagroŜenia i nieprawidłowości stwierdzone w wyniku przeprowadzonych kontroli robót 

drogowych i mostowych są analogiczne, jak w budownictwie ogólnym. Najczęściej występujące 
bezpośrednie zagroŜenia dla zdrowia i Ŝycia pracowników wynikają z pracy w warunkach 
naraŜenia na czynniki niebezpieczne (w tym praca na wysokości). 
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2. Stwierdzone bezpośrednie zagroŜenia dla Ŝycia pracowników występują zwykle w małych 
firmach prywatnych. Wydaje się, Ŝe wynikają one nie tylko ze słabej kondycji małych firm branŜy 
budowlanej, ale i małej świadomości zagroŜeń u tych pracodawców.  

3. Stwierdzony stan bezpieczeństwa pracy przy prowadzonych robotach jest niezadowalający 
i konieczny jest stały, bieŜący nadzór nad robotami drogowymi, ze szczególnym uwzględnieniem 
budowy obiektów mostowych. PoniewaŜ Państwowa Inspekcja Pracy jest praktycznie jedynym 
organem prowadzącym rzeczywiste kontrole bezpieczeństwa pracy na budowach, inspektorzy 
pracy odgrywają szczególną rolę w kształtowaniu świadomości i właściwych zachowań 
(zgodnych z zasadami bhp) zarówno u pracodawców jak i u pracowników. 

4. Sankcje stosowane przez inspektorów pracy nie są skuteczne. Pracodawcy być moŜe 
uwzględniają płacone kary za wykroczenia przeciwko prawom pracownika i wydaje się, 
Ŝe godzą się z nimi, poniewaŜ i tak są one mniej „kosztowne”, niŜ wydatki, jakie musieliby 
ponieść, aby utrzymywać stale stan bezpieczeństwa na budowie na zadawalającym poziomie. 
Konieczne jest wobec tego wprowadzenie mechanizmów ekonomicznych, które powodowałyby 
wymuszenie stosowania bezpiecznych metod pracy. Dokąd jednak kondycja finansowa 
znacznej części przedsiębiorstw budowlanych nie poprawi się, trudno spodziewać się 
gwałtownej poprawy bezpieczeństwa na budowach. 

5. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dokumentacji budów, w tym planu bioz i projektów 
organizacji ruchu. Być moŜe wynika to z faktu prowadzenia kontroli na budowach dróg 
krajowych, gdzie inwestorem była Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.  

XI. KONTROLE DOTYCZĄCE PRZEWOZU DROGOWEGO 
MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH 

Celem przeprowadzonych kontroli było eliminowanie bądź ograniczanie nieprawidłowości, 
stwarzających zagroŜenie zdrowia lub Ŝycia osób zajmujących się magazynowaniem i ekspedycją 
chemikaliów, kierowców oraz innych uŜytkowników dróg i środowiska. Ponadto inspektorzy zwracali 
uwagę czy pracodawcy podjęli odpowiednie środki bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi 
przepisami o transporcie drogowym towarów niebezpiecznych, stosownie do dających się 
przewidzieć zagroŜeń, by zapobiec sytuacjom zagraŜającym zdrowiu i Ŝyciu pracowników, bądź czy 
w sytuacjach awaryjnych są w stanie podjąć środki dla zminimalizowania skutków tych zdarzeń.  

Zakresem tematycznym kontroli objęto grupy zagadnień określonych w załącznikach 
materiałów pomocniczych związanych z opakowaniami towarów niebezpiecznych przewoŜonymi 
w sztukach przesyłki lub cysternach, wraz z ich oznakowaniem, wymaganymi przy przewozie 
dokumentami oraz szkoleniem osób uczestniczących w przewozie drogowym towarów 
niebezpiecznych. 

Wszystkie kontrole zostały przeprowadzone u nadawców chemikaliów, którzy byli 
producentami, z uwzględnieniem sytuacji, w których inspektor pracy zastał u nadawcy załadunek do 
pojazdu towaru niebezpiecznego (chemikaliów).  

Liczba przeprowadzonych kontroli oraz zastosowanych środków prawnych została 
przedstawiona w poniŜszej tabeli. 
 
Uczestnicy przewozu Liczba kontroli Liczba nieprawidłowości 
  Decyzji ustnych: pisemnych Wniosków 
A - Nadawca 3 12 8 4 0 
B - Odbiorca 0 0 0 0 0 
C - Przewoźnik 0 0 0 0 0 
Razem: 3 12 8 4 0 

Wszystkie terminowe decyzje inspektorów pracy zostały zrealizowane. 
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XII. PROMOCJA OCHRONY PRACY 
1. Współpraca z organami pa ństwowymi. 

NajwyŜsza Izba Kontroli. 

Spełniając ustawowy obowiązek w dniu 27.04.2005r. Dyrektorowi Delegatury NIK  zostało 
przedłoŜone sprawozdanie z działalności inspektorów pracy w 2004r., zawierające ocenę 
praworządności w stosunkach pracy, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa pracy, 
obejmujące pracodawców województwa małopolskiego.  
Podobnie jak w latach poprzednich w ciągu roku dochodziło do roboczych spotkań, podczas których 
Okręgowy Inspektor Pracy i Dyrektor Delegatury NIK dokonywali wymiany poglądów na wspólne 
problemy z zakresu  prawa pracy. 
Współpraca miała równieŜ miejsce na niŜszym szczeblu obu instytucji. Pracownicy OIP Kraków 
udzielali konsultacji przedstawicielom Izby np. w sprawach zasad wynagradzania w jednostkach 
upowszechniania kultury w związku z planowanymi kontrolami NIK. Okręgowy Inspektorat Pracy 
w Krakowie oraz Delegatura NIK w porozumieniu, przeprowadzili w tym samym czasie kontrole 
pracodawcy (kaŜdy we własnym zakresie), której przedmiotem był m.in. mobbing.  
W dniu 11.01.2006r. doszło do spotkania, podczas którego Okręgowy  Inspektor Pracy i Dyrektor 
Delegatury NIK w Krakowie omówili efekty współpracy obu Instytucji. Zwrócono szczególną uwagę 
na dobrą współpracę w zakresie szybkiej wymiany informacji interesujących obie instytucje oraz 
udzielania pomocy prawnej na szczeblu roboczym. 

Państwowa Inspekcja Sanitarna. 

Formy współdziałania z Państwową Inspekcją Sanitarną polegały na: 
- prowadzeniu wspólnych kontroli, 
- prowadzeniu przez Inspektorów Pracy kontroli na wniosek PIS, 
- powiadamianiu PIS o wynikach kontroli przeprowadzonych przez inspektorów pracy. 

W ramach współpracy pomiędzy Okręgowym Inspektoratem Pracy w Krakowie 
a Przedstawicielstwami Państwowej Inspekcji Sanitarnej z terenu województwa małopolskiego 
przeprowadzono 1 kontrolę wspólną, 49 kontroli na wniosek organu współdziałającego, a w 51 
przypadkach o nieprawidłowościach ujawnionych przez inspektorów pracy w wyniku 
przeprowadzonych kontroli, powiadomiono Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego 
w Krakowie. W związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w kontrolowanych zakładach pracy, 
kontrolujący wydali ogółem 256 decyzji (186 pisemnych i 70 ustnych), w tym 8 decyzji wstrzymania 
prac i 2 decyzje skierowania 2 pracowników do innych prac. Do pracodawców skierowano 118 
wniosków zawartych w wystąpieniach. Ponadto sprawców wykroczeń ukarano 9 mandatami na 
kwotę 5800 złotych, a w 1 przypadku zastosowano środek wychowawczy. 

Kontrola przeprowadzona wspólnie z przedstawicielam i PIS 
Kontrola przeprowadzona wspólnie z przedstawicielem Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Brzesku dotyczyła zagadnień technicznych, w szczególności warunków środowiska 
pracy oraz prawnej ochrony pracy. Wspólnie kontrolowano specjalistyczne zagadnienia związane 
z badaniami warunków mikroklimatycznych panujących na stanowiskach pracy w magazynie, 
stoiska mięsnego oraz kas fiskalnych. Przeprowadzone na stanowiskach pracy badania, wykazały 
Ŝe warunki mikroklimatyczne w pomieszczeniach magazynu i stoiska mięsnego zawierały się 
w przedziale wartości określających komfort termiczny. Natomiast na stanowiskach obsługi kas 
fiskalnych odbiegały od przedziału wartości określających pas komfortu termicznego, lecz 
odpowiadały wartościom mikroklimatu umiarkowanego. Efektem wspólnej kontroli było uzyskanie 
poprawy warunków pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach kasowych w sklepie 
ogólnospoŜywczym w Brzesku. 

Kontrole na wniosek PIS  

W 2005 r. przeprowadzono 49 kontroli na wniosek PIS, które w większości dotyczyły odstępstw od 
obowiązujących przepisów w zakresie: 
- lokalizacji określonych pomieszczeń pracy stałej poniŜej otaczającego terenu (§ 18 ogólnych 

przepisów bhp), 



 45 

- stosowania wyłącznie oświetlenia elektrycznego w pomieszczeniach pracy stałej (§ 25 
ogólnych przepisów), 

- obniŜenia poziomu podłogi w pomieszczeniach produkcyjnych i usługowych poniŜej 
otaczającego terenu (§ 73 warunków technicznych). 

Oprócz powyŜszych kontroli, Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny powiadomił OIP Kraków 
o stwierdzonych nieprawidłowościach z zakresu bhp zakładzie tworzyw sztucznych. W związku 
z powyŜszym w zakładzie tym została przeprowadzona kompleksowa kontrola w ramach realizacji 
harmonogramu zadań PIP na 2005 r. dotycząca bezpieczeństwa i higieny pracy przy przetwórstwie 
tworzy sztucznych.  

Powiadamianie o wynikach kontroli 

Na podstawie ustaleń z przeprowadzonych kontroli inspektorzy pracy skierowali 51 pism do 
Wojewódzkiego i Powiatowych Inspektorów Sanitarnych województwa małopolskiego 
powiadamiających o wynikach kontroli. W pismach inspektorzy pracy informowali PIS o: 
- stwierdzonych nieprawidłowościach w treści kart charakterystyki, 
- niewłaściwym oznakowaniu opakowań niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych. 

Wnioski 

1. Z uwagi na obowiązywanie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przeprowadzanie 
wspólnych kontroli w 2005 r. występowało marginalnie. 

2. W wyniku czynności kontrolnych wykonanych przez inspektorów pracy na wniosek PIS oraz 
wspólnie uzyskano poprawę warunków pracy dla 133 pracowników, w tym 90 kobiet. 

3. NaleŜy zauwaŜyć, Ŝe poprawia się stan przestrzegania przepisów w zakresie substancji 
i preparatów chemicznych, gdyŜ ilość powiadomień w tym zakresie zmalała. Pracodawcy, 
u których stwierdzono nieprawidłowości oraz ich dostawcy, zostali skontrolowani zarówno przez 
inspektorów pracy jak równieŜ przedstawicieli PIS. Efektem tych kontroli jest uzyskanie 
prawidłowych treści kart charakterystyki oraz właściwe etykiety na opakowaniach, z czego 
wynika prawidłowa informacja dla dalszych uŜytkowników tych substancji. 

W 2005 r. odbyło się 5 spotkań Okręgowego Inspektora Pracy z Małopolskim Wojewódzkim 
Inspektorem Sanitarnym, podczas których przekazywano informacje dotyczące bieŜących spraw, w 
ramach działania Małopolskiej Komisji Ochrony Pracy. Część z tych spotkań miała charakter 
seminaryjno-szkoleniowy, podczas których uczestnicy wymieniali się doświadczeniami 
zawodowymi. Ponadto w 2005 r. inspektorzy pracy wraz z przedstawicielami PIS brali czynny udział 
w realizacji programów pomocowych Unii Europejskiej „Phare 2002 i 2003” na temat czynników 
szkodliwych w miejscu pracy. 

Państwowa Stra Ŝ PoŜarna 

Współpraca pomiędzy Okręgowym Inspektoratem Pracy w Krakowie a jednostkami 
podległymi Małopolskiej Komendzie Wojewódzkiej Państwowej StraŜy PoŜarnej była realizowana 
w formie: powiadamiania o wynikach kontroli, wspólnych kontroli oraz wymiany informacji 
dotyczących szczególnych zagroŜeń związanych ze środowiskiem pracy.  

  Współpraca pomiędzy Okręgowym Inspektoratem Pracy w Krakowie a Jednostkami 
Państwowej StraŜy PoŜarnej z terenu Województwa Małopolskiego objęła ogółem 6 kontroli z czego 
1 stanowiła kontrola wspólna, a w 5 wypadkach powiadomiono odpowiednie organy Państwowej 
StraŜy PoŜarnej o wynikach kontroli. Ponadto utrzymywane są bieŜące kontakty na poziomie 
jednostek lokalnych Państwowej StraŜy PoŜarnej a poszczególnymi inspektorami pracy.  

Istotnym elementem pozwalającym na efektywne planowanie działań kontrolnych obydwu 
instytucji jest wymiana informacji, na szczeblu kierowniczym dotyczących występowania substancji 
mogących spowodować zagroŜenia środowiska pracy. Przykładem takich działań było spotkanie 
Zastępcy Małopolskiego Komendanta PSP i Zastępcy Okręgowego Inspektora Pracy dotyczące 
wymiany informacji ta temat istniejących w Małopolsce rozlewni gazu płynnego. Spotkanie odbyło 
się z inicjatywy Zastępcy Okręgowego Inspektora Pracy ds. Nadzoru. 
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Przykładem działań na szczeblu inspektorów pracy a właściwych organów Państwowej StraŜy 
PoŜarnej było poinformowanie o stwierdzonym, podczas kontroli jednego z Samodzielnych 
Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowym Sączu, braku realizacji decyzji dotyczących 
instalacji odgromowej obiektów. Informacje te stały się podstawą do przeprowadzenie dalszych 
działań kontrolnych i administracyjnych leŜących w gestii Komendanta Miejskiego Państwowej 
StraŜy PoŜarnej w Nowym Sączu.  

Innym przykładem jest poinformowanie Komendy Miejskiej Państwowej StraŜy PoŜarnej o 
faktach związanych z usytuowaniem stanowisk ładowania akumulatorów kwasowych wózków 
jezdniowych z napędem silnikowym w supermarkecie w Krakowie.  

Główny Inspektor Pracy doceniając dotychczasowe zaangaŜowanie i efekty wzajemnej 
współpracy odznaczył Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Nadbrygadiera Seweryna Dyję 
odznaką Za Zasługi Dla Ochrony Pracy. Odznakę honorową wręczył w dniu 22.12.2005 Okręgowy 
Inspektor Pracy w Krakowie Tadeusz Fic. 

Urząd Dozoru Technicznego 

Realizując porozumienie z dnia 08.01.1993r. pomiędzy Głównym Inspektorem Pracy 
i Prezesem Urzędu Dozoru technicznego, inspektorzy pracy w czasie kontroli zakładów pracy 
sprawdzają między innymi urządzenia poddozorowe, w tym dokumentację urządzeń 
poddozorowych. 
a/ W 2005r. zostały przeprowadzone 2 kontrole wspólne z inspektorami Urzędu Dozoru 

Technicznego Oddział w Krakowie.  
W 40 przypadkach inspektorzy pracy powiadamiali Oddziały UDT w Krakowie, Tarnowie, Bielsku-
Białej, o raŜących nieprawidłowościach przy eksploatacji urządzeń poddozorowych, polegających 
najczęściej na: eksploatacji tych urządzeń bez zgłoszenia ich do rejestracjii odbioru przez 
odpowiednie Oddziały UDT, eksploatacji bez waŜnych decyzji dopuszczających do eksploatacji 
(w tym z zakazem eksploatacji), eksploatacji tych urządzeń w warunkach stwarzających zagroŜenia 
wypadkowe. Dyrektorzy poszczególnych Oddziałów Urzędu Dozoru Technicznego odpowiadając na 
pisma inspektorów pracy : 

- w 12 przypadkach poinformowali OIP Kraków  o podjętych działaniach w wyniku 
przeprowadzonych badań kwalifikacyjnych (2 - zbiorników paliwowych, 2 - urządzeń 
dźwignicowych, 4 - dźwigników samochodowych, 10 - wózków jezdniowych 
podnośnikowych) tj. o wydanych decyzjach o zakazie uŜytkowania w/w urządzeń do czasu 
zarejestrowania i uzyskania decyzji dopuszczających je do eksploatacji, 

- w 3 przypadkach poinformowano OIP Kraków, Ŝe pracodawcy zgłosili 2 wózki jezdniowe 
podnośnikowe i 1 zbiornik spręŜonego powietrza do badania odbiorczego w UDT, ale 
obecnie kompletują dokumentację techniczną urządzeń i badania techniczne zostaną 
przeprowadzone po uzupełnieniu dokumentacji, 

- w 1 przypadku poinformowano OIP Kraków, Ŝe dla 4 wciągników elektrycznych wydano 
zakaz ich uŜytkowania (decyzje w sprawie eksploatacji wygasły) do czasu uzyskania 
ponownej decyzji zezwalającej na eksploatację wydanej przez UDT O/Tarnów.   

- w pozostałych 24 przypadkach dotyczących eksploatacji w zakładach pracy urządzeń 
poddozorowych Oddziały UDT prowadzą nadal postępowanie wyjaśniające. 

Jak rokrocznie kaŜdorazowo w trakcie przeprowadzanych kontroli inspektorzy pracy sprawdzają 
wykonanie (realizację) decyzji wydawanych przez inne organy nadzoru nad warunkami pracy, w tym 
takŜe decyzji wydawanych przez poszczególne Oddziały UDT.  

b/ Działania inspektorów pracy w trakcie przeprowadzanych kontroli, w obszarze bhp koncentrują 
się na warunkach pracy jakie pracodawca stwarza pracownikom, stąd teŜ między innymi 
kontrola urządzeń poddozorowych eksploatowanych w poszczególnych zakładach. Kontrola 
urządzeń poddozorowych pozwala na ujawnienie nieprawidłowości związanych z ich 
eksploatacją, w szczególności eksploatację bez zgłoszenia do UDT, eksploatację bez waŜnej 
decyzji dopuszczającej do eksploatacji, lub wręcz eksploatację pomimo zakazu eksploatacji 
wydanej przez UDT. 
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Podejmowane przez UDT działania (w wyniku informacji przekazywanych przez inspektorów pracy) 
polegające na przeprowadzaniu przez UDT badań kwalifikacyjnych pozwalają na :  

- doprowadzenie do usunięcia przez uŜytkownika stwierdzonych nieprawidłowości, 
przeprowadzeniu badania odbiorczego, wydaniu decyzji dopuszczającej do eksploatacji 
dane urządzenie, a przez to zmniejszenie moŜliwości wystąpienia zagroŜenia dla zdrowia i 
Ŝycia pracowników, 

- wycofanie z eksploatacji, wygaszenie decyzji, skreślenie z ewidencji UDT, a przez to 
całkowite wyeliminowanie zagroŜenia dla zdrowia i Ŝycia pracowników. 

Bliska współpraca z UDT O/Kraków, polega na przekazywaniu bieŜącej informacji do OIP Kraków o 
zmieniających się zadaniach UDT i przepisach dotyczących urządzeń poddozorowych, czego 
przykładem moŜe być między innymi : 

-  przekazanie Okręgowemu Inspektorowi Pracy w Krakowie stanowiska UDT przez UDT 
O/Kraków w sprawie eksploatacji wózków widłowych podnośnikowych, Ŝe do czasu 
ostatecznego uregulowania stanu prawnego przez Ministra Gospodarki akceptowane są 
uprawnienia lub imienne zezwolenia na pracę wydane przez pracodawcę, poniewaŜ Minister 
właściwy do spraw gospodarki wydając rozporządzenie wskazujące UDT jako organ 
wydający uprawnienia do obsługi wózków nie uchylił wcześniejszych rozporządzeń.   

-  przekazywanie przez UDT O/Kraków do wiadomości OIP Kraków sprawozdań z badań 
i ustalenia przyczyn niebezpiecznych uszkodzeń urządzeń technicznych poddozorowych. 

c/ Efekty działań podejmowanych w 2005r. 
Przedstawione w sprawozdaniu działania inspektorów pracy podczas wykonywania czynności 
kontrolnych w zakładach pozwalają na stwierdzenie, Ŝe eksploatacja urządzeń poddozorowych  
stwarza znaczne zagroŜenia dla zdrowia i Ŝycia pracowników, głównie w dwóch przypadkach: 
rozpręŜenia cieczy lub gazów znajdujących się w zbiornikach i rurociągach róŜnych od ciśnienia 
atmosferycznego (utrata szczelności), lub wyzwolenia energii potencjalnej lub kinetycznej przy 
przemieszczaniu ładunków (ludzi). 
Dlatego szczególną uwagę w czasie kontroli wszyscy inspektorzy pracy zwracali na eksploatowane 
w zakładach urządzenia poddozorowe, pod kątem bezpieczeństwa ich uŜytkowania, w tym 
spełniania warunków dozoru technicznego (aktualności badań odbiorczych, uprawnień 
obsługujących te urządzenia, badań pracowników). 
Działania kontrolne inspektorów pracy miały bezpośrednie przełoŜenie na poprawę bezpieczeństwa 
pracy pracowników, zwłaszcza na kontrolowanych budowach, gdzie coraz rzadziej eksploatowane 
są urządzenia poddozorowe (Ŝurawie, wciągarki, agregaty spręŜarkowe) bez aktualnych decyzji 
UDT dopuszczających je do eksploatacji. 

d/   Wnioski dotyczące działań i zamierzeń na 2006r. 
-  PoniewaŜ kontrolne inspektorów pracy działają dyscyplinująco na pracodawców 

i przekładają się na poprawę warunków pracy – bezpieczeństwa jej wykonywania, nadal 
w trakcie przeprowadzanych kontroli inspektorzy pracy szczególną uwagę zwracać będą na 
eksploatację urządzeń poddozorowych.  

-  Mając na względzie obowiązującą ustawę o swobodzie działalności gospodarczej, do 
nielicznych wyjątków będą naleŜały wspólne kontrole z inspektorami UDT w 2006r.  

Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska  

Realizując porozumienie o współpracy pomiędzy obiema instytucjami, inspektorzy pracy OIP 
w Krakowie  uczestniczą w planowaniu wspólnych działań kontrolnych. W wyniku prowadzonej 
działalności nadzorczej inspektorzy pracy informują Małopolski Wojewódzki Inspektorat Ochrony 
Środowiska o stwierdzonych faktach naruszania przez przedsiębiorców przepisów o ochronie 
środowiska. Na wniosek organu współdziałającego inspektorzy pracy przeprowadzają takŜe 
kontrole pracodawców w zakresie określonym w ustawie o Państwowej Inspekcji Pracy. 

W roku 2005 w związku z wejściem w Ŝycie postanowień ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. – 
o swobodzie działalno ści gospodarczej, zostało ograniczone prowadzenie wspólnych kontroli 
przedsiębiorców. Wspólnie z inspektorem Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony 
Środowiska w Krakowie przeprowadzono kontrolę usuwania wyrobów azbestowych z dachu obiektu 
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Państwowego Muzeum Auschwitz -Birkenau w Oświęcimiu przez firmę „D”. Efektem wspólnej 
kontroli było uzyskanie przez firmę decyzji zezwalającej na wytwarzanie odpadów azbestowych 
(usuwanie wyrobów azbestowych z obiektów budowlanych) oraz usuniecie składowanych 
niezgodnie z decyzją Wojewody Małopolskiego, na terenie siedziby firmy w Oświęcimiu, usuniętych 
wcześniej odpadów azbestowych. Odpady te przekazano w czasie kontroli na odpowiednie 
składowisko odpadów azbestowych.  

W roku 2005 Małopolski Wojewódzki Inspektorat Ochro ny Środowiska powiadomiono 
o wynikach 2 kontroli przeprowadzonych przez inspek torów pracy OIP. Przedmiotem tych 
powiadomie ń było odprowadzenie bezpo średnio do środowiska odpadów i substancji 
niebezpiecznych. 

Małopolski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w 2005 roku wystąpił o przeprowadzenie 
kontroli w jednym przypadku dotyczącym prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę nie 
będącą pracodawcą, w związku z czym inspektor pracy sporządził notatkę na tę okoliczność i 
udzielił odpowiedzi Małopolskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska. 

Urząd Górniczy 

W 2005 r. w ramach współdziałania przeprowadzono 3 kontrole (w 2004 r. – 12, w 2003 r. – 11, 
w 2002 r. - 9): 1 wspólną, 1 na wniosek  oraz w jednym przypadku powiadomiono Okręgowy Urząd 
Górniczy w Krakowie o wynikach kontroli. W wyniku kontroli inspektorzy pracy : 

• wydali 12 zarządzeń nakazowych, w tym 4 pisemne i 8 ustnych, 
• skierowali 3 wystąpienia zawierające 29 wniosków, 
• ukarali sprawcę wykroczeń mandatem w kwocie 600 zł. 

Podziemne zakłady górnicze. 
Przeprowadzono jedną wspólną kontrolę w Kopalni Węgla Kamiennego ,,Brzeszcze” w Brzeszczach 
związaną z badaniem okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy.  

Odkrywkowe zakłady górnicze 
Przeprowadzono 2 kontrole w zakładach prowadzących eksploatację kopalin pospolitych 
i uŜytecznych, przy czym : 

• - w jednym przypadku (na wniosek OUG) inspektor odniósł się tylko do aspektów prawnych, 
• - w drugim przypadku (powiadomienie OUG o wynikach) kontrola dotyczyła badania 

okoliczności i przyczyn wypadku śmiertelnego.  

W wyniku przeprowadzonych kontroli polepszono warunki pracy dla 168 pracowników, 
a w szczególności stan bhp dotyczący : 

� obiektów i pomieszczeń pracy    dla 16 pracowników 
� pomieszczeń i urządzeń higienicznosanitarnych  dla 20 pracowników 
� maszyn i urządzeń      dla 48 pracowników 
� urządzeń i instalacji energetycznych    dla 48 pracowników 
� składowania i magazynowania    dla 16 pracowników 
� przygotowania do pracy i pozostałych zagadnień bhp  dla 20 pracowników 

Nastąpiła takŜe poprawa praworządności poprzez usunięcie nieprawidłowości dla: 

� wynikających ze stosunku pracy      7.645 pracowników 
� przygotowania do pracy i pozostałych zagadnień bhp         53 pracowników 

Wnioski : 

Analizując funkcjonowanie porozumienia naleŜy stwierdzić, Ŝe wskazana jest dalsza współpraca w 
zakresie wspólnych kontroli obu urzędów, jednak: 

- ze strony kontrolujących (obu instytucji) rodzą się wątpliwości w przypadku gdy pracodawca 
(przedsiębiorca) naruszył przepisy Ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze oraz przepisy 
Ustawy Kodeks Pracy. Wówczas sprawca wykroczenia (na ogół ta sama osoba) karany jest 
przez dwie instytucje. Takie sytuacje są negatywnie odbierane przez pracodawców, 
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- biorąc zapisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej pracodawcy rodzą się 
wątpliwości czy jest zasadne przeprowadzanie kontroli dwóch instytucji kontrolnych 
jednocześnie. 

Policja 

W 2005 r. w ramach współdziałania przeprowadzono 41 kontroli, przy czym: 17 wspólnych, 10 na 
wniosek organu oraz w 19 przypadkach powiadomiono Policję o wynikach kontroli (w 4 przypadkach 
kontrole były przeprowadzone na wniosek i jednocześnie powiadomiono o wynikach oraz 1 kontrola 
wspólna i na wniosek Policji). W wyniku kontroli inspektorzy pracy wydali : 

- 248 zarządzeń nakazowych, w tym 192 pisemnych (5 – płacowych) i 56 ustnych,  
-   32 wystąpień zawierających 204 wniosków, 

oraz ukarali 17 sprawców wykroczeń mandatami w łącznej kwocie 10.350 zł. 

W wyniku przeprowadzonych kontroli polepszono warunki pracy dla ok. 2.982 pracowników, 
a w szczególności stan bhp dotyczący: 

� obiektów i pomieszczeń pracy    dla 263 pracowników 
� pomieszczeń i urządzeń higienicznosanitarnych  dla 148 pracowników 
� wentylacji       dla 128 pracowników 
� stanowisk i procesów pracy     dla   61 pracowników 
� maszyn i urządzeń technicznych    dla 167 pracowników 
� urządzeń i instalacji energetycznych    dla 227 pracowników 
� transportu       dla     2 pracowników 
� składowania i magazynowania    dla   37 pracowników 
� czynników szkodliwych i uciąŜliwych    dla   16 pracowników 
� przygotowania do pracy       dla 150 pracowników 
� pozostałych zagadnień bhp      dla 1567 pracowników 

Nastąpiła takŜe poprawa praworządności poprzez usunięcie nieprawidłowości wynikających między 
innymi: 

� ze stosunku pracy      dla 4322 pracowników 
� czasu pracy       dla 1329 pracowników 
� wynagrodzeń za pracę i innych świadczeń   dla 3204 pracowników 
� przygotowania do pracy i pozostałych zagadnień bhp   dla   109 pracowników 

Przykład: 

W dniu 5 grudnia 2005 r. przeprowadzono 10 wspólnych kontroli z Policją z Chrzanowa. Planowanie 
kontroli przygotowano w sposób niejawny – na szczeblu Kierownictwa Policji i Kierownictwa OIP 
ustalono zasady. W dniu kontroli, o godzinie 10, odbyło się spotkanie, na którym zostały ustalone 
składy 3-osobowych zespołów kontrolnych. W skład zespołu wchodził inspektor pracy, policjant 
mundurowy i policjant w cywilu. KaŜdy zespół otrzymał nazwę i adres pracodawcy, do którego miał 
się udać na kontrolę. Kontrolę przeprowadzali inspektorzy PIP, a zadaniem pracowników Policji było 
zadbanie o bezpieczeństwo inspektorów oraz podejmowanie działań związanych z przestępczością 
gospodarczą np. warsztaty demontaŜu  skradzionych samochodów na części, tzw. dziuple. Kontroli 
poddano 10 pracodawców trudniących się ogólnie rozumianą mechaniką samochodową. 

W wyniku tych kontroli inspektorzy pracy : 
• wydali 74 decyzje, w tym 1 decyzję wstrzymania prac (bezpośrednie zagroŜenie dla Ŝycia 

lub zdrowia), poprawiając warunki pracy dla  ok. 90 pracowników, 
• skierowali 9 wystąpień zawierających 41 wniosków – co spowodowało poprawę 

przestrzegania prawnej ochrony pracy w stosunku do ok. 70 pracowników, 
w 8 przypadkach, stwierdzając znaczne uchybienia prawa, ukarali pracodawców mandatami na 
łączną kwotę 4.150 zł. 

Zdarzyły się przypadki, Ŝe na wniosek inspektora mundurowi pracownicy Policji pomagali 
przeprowadzić kontrole u pracodawców, którzy wcześniej utrudniali moŜliwość wejścia na teren 
zakładu pracy. 
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Wnioski: 

- Analizując funkcjonowanie porozumienia naleŜy stwierdzić, Ŝe wskazana jest dalsza 
współpraca w zakresie wspólnych kontroli obu urzędów biorąc pod uwagę fakt, 
Ŝe w trudnych sytuacjach obecność funkcjonariusza w mundurze wpływa na poszanowania 
prawa i godności urzędnika inspekcji pracy. 

Inspektorat Nadzoru Budowlanego 

W 2005r. kontynuowano współpracę z Wojewódzkim Inspektoratem Nadzoru Budowlanego, a takŜe 
wynikającą z wymogów prawa budowlanego i przepisów prawa pracy współpracę z Powiatowymi 
Inspektorami Nadzoru Budowlanego. 
Przeprowadzono 2 kontrole na wniosek Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. 
W 70 kontrolach przeprowadzonych przez inspektorów pracy OIP Kraków, informacja o wynikach 
przeprowadzonych kontroli przesłana została do PINB z propozycją  wykorzystania materiałów 
z kontroli zgodnie z posiadanymi kompetencjami. 
W ramach informacji przesyłanych do PINB, 42 dotyczyły przeprowadzonych odbiorów, w których 
w dwu przypadkach, w stanowisku dotyczącym uzyskania pozwolenia na uŜytkowanie, inspektor 
pracy wyraził sprzeciw przeciwko przejęciu obiektu do uŜytkowania. 
W 28 przypadkach poinformował o rodzajach stwierdzonych nieprawidłowości i zagroŜeń, w tym: 
w 6 przypadkach inspektor pracy stwierdził brak wymaganych, bieŜących przeglądów technicznych 
urządzeń i instalacji, w 2 przypadkach stwierdził brak pozwolenia na budowę, a w 7 pozwolenia na 
uŜytkowanie obiektów juŜ eksploatowanych. 

Przykłady przeprowadzonych kontroli 

1. Kontrola przeprowadzona została w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej 
w Nowym Sączu, stwierdziła brak okresowych przeglądów stanu technicznej sprawności 
eksploatowanych obiektów budowlanych, przeprowadzanych przez osoby posiadające 
uprawnienie budowlane o odpowiedniej specjalności. Ponadto inspektor pracy stwierdził, Ŝe 
okresowa kontrola przewodów kominowych, wentylacyjnych przeprowadzona przez Zakład 
Kominiarski w dniach 22.03.2004r. i  27.08. 2005r. wykazała niedroŜność 14 przewodów 
wentylacyjnych, nie nadających się do bezpiecznej eksploatacji. Do dnia kontroli w marcu 2005r. 
nieprawidłowości nie zostały usunięte. 
Inspektor pracy stwierdził ponadto, Ŝe protokoły z kontroli instalacji piorunochronnych wykonane 
w 2000r. ujawniły ich niezgodności z obowiązującymi przepisami ze względu na przekroczenie 
dopuszczalnej rezystancji uziomów. Do dnia kontroli nieprawidłowości nie usunięto. 
PowyŜsze informacje przekazano do PINB w Nowym Sączu. 

2.   Kontrola w związku z odbiorem i przekazaniem do eksploatacji zmodernizowanego budynku 
słuŜby zdrowia w Tarnowskiem przyniosła uwagi Inspektora pracy do zamierzonego przejęcia do 
uŜytkowania w/wym. obiektu. Dotyczyły one uwzględnienia w programie dostosowawczym do 
wymogów wynikających z wejścia w Ŝycie z dniem 01.07.2005r. rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 22.06.2005r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem 
fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 116, 
poz.985). Ponadto inspektor pracy poinformował Wydział Urbanistyki, Architektury 
i Budownictwa w Tarnowie, Ŝe projekt budowlany, będący podstawą wydania decyzji pozwolenia 
na budowę i realizacji inwestycji był zaopiniowany przez rzeczoznawcę do spraw bhp, nie 
posiadającego odpowiednich uprawnień.  

3.  Kontrola przeprowadzona w związku z odbiorem końcowym budynku sali gimnastycznej wraz 
z zapleczem przy jednej ze szkół podstawowych wykazała niezgodność wybudowanego obiektu 
z projektem budowlanym a takŜe z przepisami i zasadami bhp. Stwierdzono brak przewidzianej 
w projekcie wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, a takŜe brak 
wyposaŜenia balustrad wewnętrznych klatek schodowych w elementy uniemoŜliwiające 
zsuwanie się, zabezpieczenia przestrzeni między biegami klatek schodowych oraz inne 
nieprawidłowości w obrębie klatek schodowych, stwarzające zagroŜenie dla dzieci przed 
upadkiem z wysokości. Inspektor pracy wyraził w swoim stanowisku dotyczącym uzyskania 
pozwolenia na uŜytkowanie, sprzeciw przeciwko przejęciu obiektu do uŜytkowania.  
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Prokuratura i s ądy  

W 2005 roku, w ramach współdziałania z prokuraturą, inspektorzy pracy przeprowadzili 12 kontroli 
na wniosek prokuratury. W 2 przypadkach występowali w prowadzonych przez prokuraturę 
postępowaniach w charakterze biegłych a w 4 przypadkach w charakterze świadków. W 12 
przypadkach udostępniono dokumentację z kontroli na wniosek sądów pracy a w 39 przypadkach 
na wniosek prokuratury. 

Odbyło się jedno spotkanie Okręgowego Inspektora Pracy z Prokuratorem Apelacyjnym, którego  
celem było omówienie realizacji postanowień Porozumienia o współdziałaniu Prokuratora 
Krajowego i Głównego Inspektora Pracy. 

Odbyło się 8 spotkań wyznaczonego pracownika  i inspektora pracy z prokuratorem okręgowym  
apelacyjnym w celu konsultacji indywidualnych, budzących wątpliwości przypadków oraz 
4 szkolenia inspektorów pracy prowadzone przez prokuratora apelacyjnego. 

Kontrole przeprowadzone na wniosek prokuratury dotyczyły : 

- wypadku przy pracy, w którym poszkodowanym był zleceniobiorca potrącony przez wózek 
widłowy, 

- przestrzegania przepisów prawa pracy . 

Kierowane przez inspektorów pracy do prokuratury zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia 
przestępstwa,  ujawnione w czasie przeprowadzania kontroli, w przypadkach wątpliwych były  
konsultowane z wyznaczonym  prokuratorem okręgowym a takŜe apelacyjnym. Między innymi, 
konsultacje dotyczyły spraw : 

- zaŜalenia na odmowę przyjęcia zaŜalenia na postanowienie umarzające postępowanie lub 
odmowę jego wszczęcia, 

- wątpliwości co do znamion przestępstwa z art.51 ustawy z 29.08.1997 r. o ochronie danych 
osobowych. 

Z prokuratorem apelacyjnym konsultowano 3 szczególne przypadki, gdzie w sytuacji umorzenia 
postępowania w sprawie o przestępstwo z art. 225 § 2 Kk i odmowy wszczęcia w sprawie 
o przestępstwo z art.218 § 1 Kk, prokurator rejonowy odmówił przyjęcia zaŜalenia inspektora pracy, 
z uwagi na wniesienie go przez „osobę nieuprawnioną” zamiast uprawnionego – zdaniem 
prokuratora – okręgowego inspektora pracy. W wyniku argumentacji inspektora pracy, zagadnienie 
to stało się przedmiotem analizy zespołu rozstrzygającego problemy prawne, powołanego przez 
Prokuratora Apelacyjnego. Stanowisko zespołu prawnego, którym  przyznano inspektorowi pracy 
legitymację procesową do wniesienia tego środka odwoławczego, przekazane zostało do 
wszystkich prokuratur okręgowych. 

Przeprowadzono 4 szkolenia prowadzone przez prokuratora apelacyjnego w zakresie przestępstw 
przeciwko prawom osób wykonujących pracę  zarobkową, przestępstw przeciwko wiarygodności 
dokumentów oraz zagadnienia proceduralne, w szczególności moŜliwości zaskarŜenia odmowy 
wszczęcia postępowania karnego w sprawie o przestępstwo z art.218 § 1 Kk. 

Współpraca z sądami polegała na udostępnianiu sądowi  dokumentacji z kontroli, informacji 
o wynikach postępowania, o treści zakładowego układu zbiorowego pracy. Odezwy, zapytania 
sądów były załatwiane w terminie i zgodnie z Ŝądaniem. Materiały z kontroli najczęściej niezbędne 
były w sprawach toczących się powództw pracowników i postępowań karnych przeciwko 
pracodawcom. 

Inspekcja Transportu Drogowego 

Realizując ustalenia dotyczące zasad współdziałania ujętych w Porozumieniu z dnia 11.10.2004r. 
w dniu 03.06.2005r. odbyło się w siedzibie OIP Kraków spotkanie Okręgowego Inspektora Pracy 
w Krakowie i Zastępcy OIP ds. Nadzoru z Małopolskim Wojewódzkim Inspektorem Transportu 
Drogowego i Naczelnikiem Wydziału Inspekcji ITD., na którym omówiono dalsze zasady 
współdziałania Urzędów w 2005r. Ustalono, Ŝe szczególna uwaga zostanie zwrócona na firmy 
prowadzące transport międzynarodowy. 
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a/  W 2005r. zostały przeprowadzone przez inspektorów pracy 3 kontrole na wniosek ITD : 
-  Na wniosek Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego została 

przeprowadzona kontrola w browarze, i dotyczyła przestrzegania prawa pracy przy 
zatrudnianiu pracowników, w tym na stanowisku kierowcy, w zakresie m.in. nawiązywania 
stosunków pracy, czasu pracy, wynagrodzenia za pracę, urlopów wypoczynkowych.  
Na wniosek Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego została 
przeprowadzona kontrola w Firmie Handlowo – Usługowej „J” w Nawojowej, świadczącej 
miedzy innymi transport drogowy pojazdami uniwersalnymi, która dotyczyła przestrzegania 
przepisów prawa pracy, w zakresie ewidencji czasu pracy, wypłaty wynagrodzeń, w tym 
świadczeń urlopowych. 

-  Na wniosek Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego została  
przeprowadzona kontrola w firmie „D”, która dotyczyła wywiązywania się pracodawcy 
z obowiązków wynikających z zawieranych stosunków pracy z kierowcami, czasu pracy 
kierowców, oraz prowadzenia dokumentacji w tym zakresie. O wynikach kontroli został 
powiadomiony MWITD. 

We wszystkich w/w kontrolach stwierdzono nieprawidłowości, dotyczące szczególnie 
przekraczania czasu pracy kierowców, nierzetelnie prowadzonej ewidencji czasu pracy 
kierowców. Stwierdzone nieprawidłowości inspektorzy pracy regulowali kierując do 
pracodawców środki prawne (wystąpienia), które zostały wykonane. 

b/ W 2005r. w 2 przypadkach inspektorzy pracy powiadomili Małopolskiego Wojewódzkiego 
Inspektora Transportu Drogowego o wynikach przeprowadzonych kontroli: 

-  W firmie „GA” w Krakowie, dotyczących nieprawidłowości w zakresie czasu pracy 
i wynagrodzenia kierowców delegowanych do Włoch w celu wykonywania przewozów 
drogowych towarów na terenie krajów Unii Europejskiej.  

-  Przedsiębiorstwa handlowo – uługowego „AX” w, Chrzanowie dotyczących stwierdzonych 
nieprawidłowości dotyczących czasu pracy kierowców, w czasie wykonywania transportu 
drogowego na terenie RP. 

c/  W 2005r. w 1 przypadku na wniosek OIP Kraków – Małopolski Wojewódzki Inspektor Transportu 
Drogowego przekazał dokumentację z kontroli przeprowadzonej w przedsiębiorstwie prywatnym 
„TE” w Nowym Wiśniczu, przeprowadzonej w związku z wypadkiem śmiertelnym jakiemu uległ 
pracownik zakładu – kierowca. Protokół z kontroli przeprowadzonej przez WITD w Krakowie, był 
pomocny przy ustalaniu przez inspektora pracy okoliczności i przyczyn wypadku śmiertelnego 
przy pracy w/w pracownika. 

2. Przedsi ęwzięcia popularyzuj ące wiedz ę z zakresu ochrony pracy. 

Kampanie promocyjne PIP (bezpiecze ństwo pracy w budownictwie). 

Przygotowanie i dystrybucja materiałów : 
Podczas imprez zorganizowanych, w szczególności podczas uczestnictwa w Targach Budownictwa 
– w roku 2005 miało to miejsce dwukrotnie, a takŜe w sposób ciągły w siedzibach inspektoratu 
prowadzona jest dystrybucja materiałów dla małych i średnich firm budowlanych, dotyczących m.in. 
oceny ryzyka w 5 krokach, bezpieczeństwa pracy przy robotach budowlanych i rozbiórkowych, bhp 
przy pracach na wysokości oraz w wykopach, oraz plakatów pod hasłem: jak zachować Ŝycie 
i zdrowie na budowie. Oddzielnie potraktować trzeba dystrybucję materiałów promocyjnych podczas 
szkoleń pracodawców prowadzonych w ramach dofinansowanego przez UE programu „Promocja 
standardów bezpieczeństwa pracy w budownictwie”, gdzie kaŜdemu uczestnikowi wydano 
tematyczne broszury i ulotki. NiezaleŜnie od tego komplety tych materiałów umieszczono w regale 
punktu informacyjnego OIP Kraków znajdującego się w Urzędzie Miasta Krakowa. O posiadanych 
zasobach poinformowani zostali wszyscy inspektorzy pracy, z których kaŜdy otrzymał co najmniej 
jeden egzemplarz broszur, ulotek i plakatów. 

Szeroko publikowana jest wiedza na temat dostępu do tego typu pomocy na stronach internetowych 
Państwowej Inspekcji Pracy. Materiały informacyjne i prewencyjne dotyczące poszczególnych 
działań sukcesywnie umieszczane są na stronie internetowej OIP Kraków.  
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Łącznie w dniach Targów oraz Dni Otwartych Drzwi z porad prawnych i technicznych skorzystało 
kilkadziesiąt osób, wydano blisko 500 broszur, ulotek i plakatów, natomiast w siedzibie Okręgu, 
w stale otwartych gablotach i półkach przed sekretariatem oraz w korytarzu poradnictwa prawnego 
dostępne są materiały informacyjne, w tym dotyczące bezpieczeństwa pracy w budownictwie, 
wskutek czego zainteresowani pobrali dalsze 1000 egzemplarzy.  

- Organizacja dni otwartych : 
Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie zorganizował 22 i 23 kwietnia 2005r Dni Otwartych Drzwi 
w ramach kampanii prewencyjnej w budownictwie. Zawiadomienie o Dniu Otwartym OIP Kraków 
i konferencji prasowej na jej zakończenie, do redakcji prasowych, telewizyjnych oraz radiowych 
przekazane zostało w bezpośrednich rozmowach telefonicznych oraz pocztą elektroniczną.  

Siedziba Okręgowego Inspektoratu Pracy w Dniu Otwartym została oplakatowana, wystawiono 
materiały informacyjne odnoszące się do bezpieczeństwa prac budowlanych. Propagowano konkurs 
„Bezpieczna Budowa” a takŜe Kampanię wdraŜania przepisów prawa w małych zakładach pracy, 
uwypuklając opracowanie „Pięć kroków w ocenie ryzyka”. Wszystkim chętnym wydawano takŜe 
broszury dotyczące przepisów bezpieczeństwa pracy podczas robót budowlanych, w tym przy 
pracach na wysokości oraz w wykopach. 

Szczególną uwagę w roku 2005 poświęcono działaniom w ramach Promocji standardów 
bezpieczeństwa w budownictwie. „Dni Otwartych Drzwi” OIP Kraków 22 i 23 kwietnia 2005r. 
zgromadziły liczne grono osób w tym Kanclerza Małopolskiej LoŜy BCC, Prezesa Oddziału 
Małopolskiego Stowarzyszenia Pracowników SłuŜb BHP, Wiceprezesa Spółki TESCO, 
przedstawicieli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Naczelnika Wydziału Kontroli Wojewódzkiego 
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, pracowników zajmujących się sprawami bhp, pracodawców 
małych firm budowlanych. Niespodziankę sprawiła nauczycielka szkoły średniej, która w ramach 
programu nauki o społeczeństwie przyprowadziła na „Dni Otwartych Drzwi” kilkunastu uczniów. 
Ogółem w czasie „Dni Otwartych Drzwi” siedzibę OIP w Krakowie odwiedziło około 60 uczestników. 
Zainteresowanym wydano materiały informacyjne w postaci ulotek, broszur, plakatów. Dla 
pracodawców wydano takŜe komplety materiałów związane z wdraŜaniem prawa w firmach 
budowlanych – szczególne zainteresowanie wykazali w tym przypadku przedstawiciele Małopolskiej 
Izby Budowlanej pobierając kilka kompletów. 

- Inne organizowane spotkania: 
Realizując współfinansowany przez UE program „Promocja standardów bezpieczeństwa pracy 
budownictwie, w okresie od połowy sierpnia do końca września 2005r. uruchomiono infolinię dla 
udzielania poradnictwa w sprawach budowlanych, w tym przyjmowania zgłoszeń dotyczących 
nieprawidłowości podczas wykonywania robót budowlanych. Efektem tych działań było udzielenie 
87 porad technicznych oraz podjęcie 11 interwencji. 

W ramach tejŜe kampanii promocyjnej w budownictwie zorganizowane zostały dwa szkolenia 
pracodawców, które objęły grupę około 100 osób. 

Infolinia, jak publikacje w mediach, anonsy na stronie internetowej i plakaty spowodowały znaczący 
wzrost świadomości istnienia i roli oraz zadań inspekcji pracy, jak i zainteresowania poznawaniem 
obowiązujących przepisów oraz bezpiecznych metod i technologii wykonywania robót budowlanych, 
czego dowodem jest zaangaŜowanie licznych osób w programie informacyjnym oraz duŜa 
frekwencja pracodawców w zaproponowanych im szkoleniach. 

Na podkreślenie zasługuje, przeprowadzona wspólnie z Burmistrzem, kampania promocyjna 
w jednej z gmin, gdzie na spotkanie informacyjne przybyło około 100 uczestników, z których 40 
przystąpiło do programu, zaś połowa z nich program zakończyła pozytywnie, kwalifikując się do 
otrzymania Dyplomu PIP. 

Kolejnym istotnym działaniem promocyjnym było uzgodnienie z władzami Gminy Miejskiej 
w Krakowie utworzenia punktu informacyjnego PIP w Wydziale Spraw Administracyjnych, gdzie 
przedsiębiorcy zatrudniający pracowników, na miejscu mogą dokonać zgłoszenia działalności do 
PIP, w tym drogą elektroniczną.  
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Zaznaczyć trzeba pozytywne podejście Prezydenta Miasta Krakowa do inicjatywy Okręgowego 
Inspektora Pracy, i podpisanie oficjalnego Porozumienia o współpracy, którego efektem jest 
powierzenie zadań pracownikom Urzędu Miasta odpowiednio przeszkolonym przez inspektora 
pracy, zarówno z zakresu wiedzy podstawowej, jak i z obsługi programu komputerowego 
przyjmującego zgłoszenia działalności. 

Podkreślić naleŜy, Ŝe promocja działań urzędu PIP odbywa się równieŜ poprzez udział w imprezach 
organizowanych przez instytucje spoza PIP. Szczególnego wymiaru nabiera kolejne juŜ 
uczestnictwo pracownika OIP w pracach Komisji oceniającej uczestników konkursu wiedzy 
z zakresu prawa pracy, profilaktyki zdrowia w tym znajomości skutków uzaleŜnień, oraz ratownictwa 
przedmedycznego, którego organizatorem jest OHP, zaś Okręgowy Inspektor Pracy jednym 
z Honorowych Patronów. W finale Konkursu uczestniczy nawet ponad sto młodych osób, dla których 
znajomość prawa pracy i moŜliwość jego egzekwowania nierozerwalnie wiązać się będzie 
z Państwową Inspekcją Pracy. Dobra współpraca na tym polu stałą się przesłanką do podpisania 
Porozumienia pomiędzy Okręgowym Inspektorem Pracy w Krakowie a Małopolskim Komendantem 
Ochotniczych Hufców Pracy. 

Wielostronna jest współpraca OIP z partnerami  instytucjonalnymi, z którymi zawarte zostały 
porozumienia o współpracy. Dotyczy to m. innymi ZUS, z którym wspólnie zorganizowano szkolenia 
dla pracodawców, uczestników kampanii Zdobądź Dyplom PIP, a takŜe podejmowano innego 
rodzaju działania promocyjne, np. podczas targów budownictwa, gdzie przedstawiciel ZUS czynnie 
obsługiwał stoisko OIP Kraków. 

Pozytywnie ocenić trzeba działalność powstałej przy Okręgowym Inspektorze Pracy Rady ds. 
Bezpieczeństwa w Budownictwie. Spotkania członków Rady słuŜą przekazywaniu wiedzy 
i konkretnych informacji przez pryzmat spojrzenia poszczególnych uczestników,  którymi są takŜe 
przedstawiciele innych organów nadzoru, w tym urzędu wojewódzkiego, nadzoru budowlanego, 
pracodawców, przedstawicieli pracowników.  

- Organizacja szkole ń: 
Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie aktywnie włączając się w organizację Jubileuszowych XXV 
Targów Budownictwa przeprowadził Seminarium na temat „Bezpieczeństwo pracy w budownictwie” 
wspólnie z Kierownictwem Targów, a takŜe współpracującym w ramach Komisji ds. Bezpieczeństwa 
Pracy w Budownictwie Polskim Związkiem InŜynierów i Techników Budownictwa oraz Małopolską 
Izbą InŜynierów Budownictwa. W ramach Seminarium Nadinspektor Pracy OIP Kraków 
zaprezentował najistotniejsze dla spraw bezpieczeństwa w budownictwie zapisy zawarte 
w rozporządzeniu o ogólnych przepisach bhp oraz w rozporządzeniu dotyczącym robót 
budowlanych, obrazując prezentację fotografiami nieprawidłowości ujawnianych przy kontrolach 
związanych z badanymi wypadkami przy pracy. 

Na podstawie zawartego Porozumienia z Oddziałem Małopolskim Stowarzyszenia Pracowników 
SłuŜb BHP, drugiego dnia Targów Nadinspektor Pracy OIP Kraków przedstawił dla kilkunastu 
specjalistów bhp nadzorujących zakłady budowlane prezentację pt. „Europejskie standardy 
bezpieczeństwa w sektorze budownictwa – korelacja z przepisami prawodawstwa krajowego 
wydanymi na podstawie dyrektywy maszynowej.” 

Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie podczas  XXVI Targów Budownictwa w Krakowie po raz 
kolejny zorganizował wspólnie z Kierownictwem Targów Seminarium, w którym uczestniczył Polski 
Związek InŜynierów i Techników Budownictwa, Małopolska Izba InŜynierów Budownictwa oraz 
Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie. Pierwszego dnia Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy 
ds. Nadzoru zaprezentował temat „Promocja standardów bezpieczeństwa pracy w budownictwie”, 
co jest jednym z elementów prowadzonej kampanii realizowanej przez państwa UE. Podczas 
prezentacji podkreślono, Ŝe nie jest działaniem wystarczającym wprowadzenie dobrego prawa, lecz 
zapewnienie jego stosowania. Obrazując stan wypadkowości w budownictwie w niektórych krajach 
„starej” UE na tle podobnych wskaźników krajów „nowej” dziesiątki wskazał, Ŝe stan wypadkowości 
w budownictwie jest problemem w kaŜdym z krajów UE. Jednocześnie starał się pokazać 
systemowe podejście krajów starej UE do zagadnień bezpieczeństwa, które wykorzystując proste, 
nie związane z wysokimi kosztami, promowanie zasad „dobrej praktyki” zdołały uzyskać efekty 
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wymierne w zakresie poprawy warunków bezpieczeństwa pracy w budownictwie. Zwrócił teŜ uwagę, 
Ŝe Polska takŜe promuje idee bezpieczeństwa pracy w budownictwie poprzez konkursy „Bezpieczna 
budowa”, czy teŜ zachęcanie pracodawców do uczestnictwa w kampanii zdobądź Dyplom 
Państwowej Inspekcji Pracy, co znalazło rozszerzenie poprzez omówienie zasad i wskazanie 
korzyści dla sprawy oraz pracodawców. 
Drugiego dnia Targów Jesiennych OIP Kraków, przedstawił poprzez Rzecznika Prasowego referat, 
pod nieco wyzywającym tytułem „Wypadek przy pracy, i co dalej…?”, gdzie w sposób przystępny 
omówił definicję wypadku, postępowanie zespołu powypadkowego, oraz konsekwencje dla 
poszkodowanych oraz pracodawców, wynikające z przepisów ubezpieczeniowych oraz prawa 
cywilnego.  

Realizując współfinansowaną przez UE kampanię „Promocja standardów bezpieczeństwa pracy 
w budownictwie”, w okresie od 15 sierpnia do końca września 2005 roku utrzymywano telefoniczną 
infolinię obsługiwaną codzienne przez dwóch inspektorów pracy, którzy udzielali porad oraz 
przyjmowali zgłoszenia o nieprawidłowościach występujących podczas wykonywania robót 
budowlanych. W dniach 12 i 19 października 2005r. zorganizowano dla pracodawców szkolenie wg 
ujednoliconego wzorca, w którym udział wzięło łącznie około 100 słuchaczy.  
Podkreślić trzeba, Ŝe proces pozyskiwania pracodawców na szkolenie był wielokierunkowy, z czego 
duŜą skutecznością wykazała się kolportowana bezpośrednio oraz mailem i faksem informacja-
zaproszenie do związków pracodawców. Nieocenione znaczenie miało włączenie do procesu 
szkolenia Oddziału Małopolskiego PZITB w Krakowie oraz Izby InŜynierów Budownictwa, gdyŜ poza 
naborem uczestników swoimi torami, udostępnili oni nieodpłatnie pomieszczenie do szkoleń. 
Mniejsza od oczekiwanej była skuteczność bezpośredniego zapraszania pracodawców podczas 
kontroli budów. Niejednokrotnie pracodawcy ci deklarowali w formie pisemnej udział w szkoleniu, 
lecz wielu nie dotarło we wskazanym terminie. Podobnie było równieŜ w przypadku zgłaszania się 
pracodawców poprzez Internet. 

Wespół z Małopolską Okręgową Izbą InŜynierów Budownictwa ponownie zorganizowano szkolenia 
prewencyjne dla osób związanych z budownictwem. Zaplanowano cztery sesje trzygodzinne 
w tygodniowych odstępach, począwszy od 19 kwietnia 2005r. Opracowano kilkanaście bloków 
tematycznych, dla których podstawowymi wykładowcami byli inspektorzy pracy, lecz poza tym 
zaproszeni praktycy m.in. w zakresie elektroenergetyki, organizacji prac przy montaŜu i demontaŜu 
rusztowań i stemplowań wysokich, organizacji prac w obszarach ciągów komunikacyjnych. 
ZałoŜeniem było sprowadzenie na te szkolenia osób czynnie działających w budownictwie, 
aktualnych członków Izby, lecz nie znajdujących czas na zapoznanie się z przepisami prawa. 
Szkolenia objęły czterdziestu pracodawców. 

- Współpraca z mediami: 
Współpracę z mediami w 2005 roku realizowano w dwóch zasadniczych formach: 

1. poprzez programy długoterminowe promocyjno- informacyjne,  
2. przez bieŜące informacje dotyczące działalności OIP Kraków. 

BieŜące informowanie mediów odbywało się poprzez dwa rodzaje działań: materiały dotyczące 
bieŜących działań OIP Kraków związane z wypadkami oraz szczególnie raŜącymi naruszeniami 
prawa pracy oraz materiały o charakterze popularyzatorskim. W roku bieŜącym, ze względu na 
niewielką ilość zmian w prawie pracy materiały popularyzatorskie stanowiły mniejszość – 
zapotrzebowanie na nie ze strony mediów było zdecydowanie mniejsze niŜ w przypadku działań 
interwencyjnych, związanych z raŜącym naruszaniem prawa. 

Programy długoterminowe dotyczyły przede wszystkim realizowanych przez OIP Kraków w ramach 
współpracy z GIP kampanii informacyjno – promocyjnych. W roku bieŜącym udało się w działania te 
włączyć telewizję lokalną (TVP3 Kraków) oraz lokalne rozgłośnie radiowe.  

Nawiązana została równieŜ owocna współpraca z telewizją TVN z którą zrealizowane zostały trzy 
programy UWAGA oraz program SUPERWIZJER. Programy te dotyczyły odpowiednio przypadku 
zatrudniania przez sieć handlową osób bez umów i zatrudnianiu w okresie próbnym bez 
wynagrodzenia oraz przypadku cięŜkiego zatrucia pracownic zakładu produkującego akcesoria dla 
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zwierząt. Największym plusem takiej współpracy jest moŜliwość nie tylko wskazania 
nieprawidłowości ale takŜe działań Inspekcji Pracy i ich efektów. 

Przedmiotem bardzo duŜego zainteresowania ze strony mediów był takŜe przypadek 
potwierdzonego mobbingu w straŜy miejskiej. 

Ze względu na sytuację na małopolskim rynku mediów – słabnięcie pozycji gazet lokalnych oraz ich 
stopniowe dryfowanie w kierunku wydawnictw typu tabloid największa uwaga została poświęcona 
mediom elektronicznym a zwłaszcza telewizji. 

W miesięczniku OPZZ ukazują się na bieŜąco materiały dotyczące najwaŜniejszych zagadnień 
prawa pracy i bezpieczeństwa pracy o znacznej objętości.  

Liczba artykułów i informacji na poszczególne tematy : 

• 31 publikacji prasowych dotyczyło przestrzegania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
wypadków w pracy,  

• 54 artykułów dotyczyło naruszania prawa pracy w stosunkach pracy,  
• 18 materiałów miało charakter prewencyjny i informacyjno – promocyjny, z tym, Ŝe 

praktycznie w kaŜdym z tych materiałów zawarte były komentarze dotyczące faktycznych 
naruszeń prawa pracy oraz przepisów BHP. 

Udzielono we współpracy z mediami ponad 370 porad, głównie dla osób z małych miejscowości 
woj. Małopolskiego, o utrudnionym dostępie do punktów poradniczych PIP. 

Media elektroniczne: ogólnie z udziałem przedstawicieli OIP powstało 23 materiały radiowe  
(4 stacje radiowe), w tym kilka w blokach tematycznych ( 45 minut lub 2 godziny), oraz 11 
materiałów telewizyjnych (w tym równie Ŝ materiały długie – nawet do 30 minut) 

PowaŜnym problemem ze współpracy z mediami jest aktualnie dąŜenie dziennikarzy do podawania 
drastycznych przykładów, tworzenia czarnych list czy publikowania informacji piętnujących nie tyle 
sprzeczne z prawem zachowania pracodawców, co ich samych jako osoby. Wymaga to połoŜenia 
coraz większego nacisku na autoryzację wypowiedzi, zwłaszcza, iŜ praktyką, głównie w mediach 
elektronicznych jest skracanie materiału i przystosowywanie go przez reportera do potrzeb 
programu - często bez powiadomienia i bez zgody osoby wypowiadającej się. Konieczne jest takŜe 
udzielanie informacji bardzo szybko, z dnia na dzień a nawet w tym samym dniu, gdyŜ próba 
przygotowania odpowiedzi traktowana jest jako jej odmowa.  

3. Programy promocyjne z zakresu bezpiecze ństwa pracy. 

Organizacja przedsi ęwzięć popularyzuj ących ochron ę pracy w rolnictwie indywidualnym. 
W roku 2005 Inspektorzy Pracy OIP Kraków kontynuowali prowadzone w latach poprzednich 
działania prewencyjne w środowisku i otoczeniu rolnictwa indywidualnego.  

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

Podejmowane przedsi ęwzięcia: 

Prelekcje dla dzieci i młodzie Ŝy szkół gimnazjalnych i podstawowych. 
Wspólnie z inspektorami Oddziału Regionalnego KRUS w Krakowie, Tarnowie, Nowym Sączu 
prowadzono w gminach rolniczych ilustrowane filmami prelekcje dla uczniów gimnazjów oraz klas 
szkół podstawowych. Tematem prelekcji były charakterystyczne zagroŜenia dla zdrowia i Ŝycia w 
gospodarstwach rolnych ze szczególnym uwzględnieniem zagroŜeń dla dzieci, omówienie przyczyn 
wypadków w gospodarstwach rolnych oraz sposobów zapobiegania podobnych wypadków. 
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Równocześnie był to sposób zachęcenia dzieci do udziału w konkursach plastycznych obrazujących 
zagroŜenia podczas prac polowych i w zagrodach.  
Prelekcje takie wygłoszono w 7 szkołach dla 714 uczniów, z których do konkursów plastycznych 
przystąpiło 393 dzieci . Przyjęto formułę doboru szkół z obszarów duŜego bezrobocia, gdzie 
nagrody rzeczowe w postaci przyborów szkolnych, zeszytów, sprzętu sportowego, stanowią 
niekiedy jedyną moŜliwość ich uzyskania. 

Prelekcje dla rolników 
W wyniku ustaleń z Dyrektorami  KRUS w Krakowie, Tarnowie, Nowym Sączu rozpoczęto w okresie 
zimowo-jesiennym wspólnie z inspektorami KRUS prelekcje dla rolników w tym równieŜ sołtysów 
z rejonów rolniczych. Prelekcje obejmowały omawianie zagroŜeń na jakie naraŜeni są pracujący w 
rolnictwie w tym równieŜ dzieci, zasady bezpiecznej pracy w rolnictwie oraz przepisy 
o ubezpieczeniu społecznym rolników. Przeprowadzono 18 takich prelekcji w których uczestniczyło 
394 rolników w tym m.in. 27 sołtysów z terenu gminy Chełmiec, 23 sołtysów z gminy Mędrzechów, 
18 sołtysów gminy Niepołomice. 

W szkoleniach tych uczestniczyli takŜe rolnicy prowadzący praktyki śródroczne i wakacyjne dla 
młodzieŜy szkół rolniczych. 

Wizytacje gospodarstw oraz miejsc wykonywania prac rolnych 
Wspólnie ze słuŜbą prewencyjną KRUS, słuŜbą Izb Rolniczych oraz słuŜbą doradczą Małopolskiego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego przeprowadzono 65 wizytacji Ŝniwnych prac polowych 
i transportowych w tym 4 wizytacje prac omłotowych w typowo rolniczych gminach. 

Wizytacje te, poprzedzono spotkaniami informacyjnymi z Dyrekcją i słuŜbą doradczą Małopolskiego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego, słuŜbą prewencyjną Oddziałów Regionalnych Kas Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego, jak równieŜ ze słuŜbami rolnymi, starostami, burmistrzami, wójtami i 
sołtysami na terenie dokonywanych wizytacji prac Ŝniwno – omłotowych. Celem tych spotkań, 
oprócz omówienia celu rozpoznania warunków prac Ŝniwno – omłotowych, było wstępne 
wytypowanie do wizytacji tych rolników, u których istniało mniejsze prawdopodobieństwo spotkania 
się z niechęcią lub nawet agresją. 

Ponadto przeprowadzono 76 wizytacji gospodarstw rolników indywidualnych które zostały 
wytypowane do udziału w III edycji Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” 
na szczeblu regionalnym. 
Nieprawidłowości jakie dostrzegano w czasie wizytacji dotyczyły głównie: 

- niewłaściwego stanu technicznego zabudowań gospodarskich, 
- braków oporęczowania schodów i pomostów znajdujących się na wysokości, 
- braków osłon miejsc niebezpiecznych a w szczególności układów napędowych, 
- eksploatacji pilarek tarczowych bez stosowania niezbędnych zabezpieczeń, 
- wykonywania prac przez dzieci oraz obecności dzieci w strefie niebezpiecznej, 
- eksploatacji ciągników i przyczep o znacznym stopniu zuŜycia, ich nieprawidłowy sprzęg, 

ogumienie oraz uszkodzone światła sygnalizacyjne, 
- niewłaściwych sposobach i nieodpowiednim miejscu przechowywania ostrych narzędzi,  
- braku zabezpieczenia wystających elementów aparatów tnących, 
- braku zapewnienia podstawowej ochrony przed poraŜeniem prądem podczas eksploatacji 

instalacji i urządzeń elektroenergetycznych, 
- złego stanu technicznego drabin. 

Wizytowanych rolników informowano o zauwaŜonych brakach i nieprawidłowościach a uwagi 
przyjmowali oni na ogół Ŝyczliwie i ze zrozumieniem. Deklarowali niezwłoczne usunięcie większości 
wykazanych nieprawidłowości, w tym uzupełnienie lub wymianę osłon przed rozpoczęciem 
eksploatacji maszyn. W czasie wizytacji udzielono porad związanych z bezpieczną organizacją 
pracy, zachęcano rolników do uczestnictwa w organizowanych szkoleniach w rolnictwie oraz 
wręczano broszury i ulotki propagujące bezpieczną pracę oraz wykazy prac, których nie naleŜy 
powierzać dzieciom do lat 15 w gospodarstwach rolnych. W gospodarstwach, w których wydarzyły 
się wypadki zwracano szczególną uwagę na podjęte przez rolnika środki profilaktyczne oraz 
udzielano porad technicznych. 
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Dzieciom wydawano broszury opracowane przez PIP oraz wspólnie przez Kasę Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego i Państwową Inspekcję Pracy na temat jak bezpiecznie pomagać 
rodzicom w gospodarstwie rolnym, w tym Apel Głównego Inspektora Pracy skierowany do rolników 
na okres wzmoŜonych prac Ŝniwnych. DuŜe uznanie, zwłaszcza w szkołach podstawowych oraz 
niŜszych klasach gimnazjów zdobywał komiks obrazujący zagroŜenia w pracach na gospodarstwie. 

W ramach wspólnych przedsięwzięć mających na celu zachęcanie rolników do pogłębiania wiedzy 
o bhp w rolnictwie zorganizowano na szczeblu regionalnym III edycję Ogólnokrajowego Konkursu 
Bezpieczne Gospodarstwo Rolne pod honorowym patronatem Prezydenta R.P. i patronatem 
medialnym sprawowanym przez TVP Program 1 Regionalny TVP3 oraz Polskie Radio – Program 1. 
Wizytowane gospodarstwa oceniano pod kątem występujących w nich zagroŜeń, sporządzając 
arkusz oceny zagroŜeń wraz z zdjęciami i krótką charakterystyką. Wizytację gospodarstw 
przeprowadzono w okresie od 28.04. – 15.05.2005r. Na szczeblu wojewódzkim wizytowano 10 
gospodarstw rolnych. Wytypowano Państwowy Ośrodek Hodowli Roślin w Krzeszowicach, który 
reprezentował województwo małopolskie w eliminacjach ogólnopolskich i uzyskał wyróŜnienie 
podczas Międzynarodowych Targów POLAGRA w Poznaniu. 
Podsumowanie konkursu połączono z wręczeniem dyplomów oraz nagród rzeczowych 
ufundowanych przez Okręgowego Inspektora Pracy w Krakowie oraz Dyrektora KRUS o/Kraków. 

Inspektor PIP z o/Nowy Sącz jako  członek Zarządu Oddziału Stowarzyszenia InŜynierów 
i Techników Rolnictwa w Nowym Sączu zorganizował 3 posiedzenia Oddziału SITR – poświęcone 
tematyce stanu ochrony pracy w rolnictwie indywidualnym w województwie małopolskim ze 
szczególnym uwzględnieniem wniosków, które mogą być przedmiotem udziału SITR w celu jego 
poprawy. Spotkania te odbyły się w styczniu, czerwcu i wrześniu 2005r. 

Współpraca ze środkami masowego przekazu przy propagowaniu bezpiecznej pracy.  

W ramach nawiązanej współpracy z dziennikarzami po przeprowadzonych wizytacjach gospodarstw 
rolników indywidualnych oraz wykonywanych przez nich prac rolnych ukazują się artykuły 
w miejscowej prasie zawierające informacje o zagroŜeniach występujących w czasie prac rolnych 
oraz porady, których przestrzeganie moŜe uchronić zdrowie, a nawet Ŝycie rolnika i jego 
najbliŜszych. Redaktorzy tych artykułów przedstawiają stan bezpieczeństwa pracy w rolnictwie 
indywidualnym na tle zaistniałych wypadków, którym ulegli dorośli i dzieci. 

W 2001 roku w OIP Kraków zapoczątkowano teŜ wykorzystywanie internetu jako nowego środka 
przekazu do propagowania bezpiecznej pracy w rolnictwie.  

Podsumowanie działalności. 

Podejmowane w 2005 roku przedsięwzięcia na rzecz poprawy warunków pracy w rolnictwie 
indywidualnym stanowią kontynuację działań długofalowych rozpoczętych w latach ubiegłych. 
Efekty tych działań a szczególnie podejmowanie działalności popularyzatorskiej wśród dzieci 
i młodzieŜy kończącej szkoły moŜe ujawnić się dopiero wówczas, gdy młodzieŜ ta przejmie 
prowadzenie gospodarstw, względnie ich praca będzie miała wpływ na środowisko wiejskie. 
Zlikwidowanie przedmiotu bhp w szkołach rolniczych i dołączenie tej tematyki do poszczególnych 
przedmiotów zawodowych wydaje się być niekorzystne dla wykształcenia przyszłych rolników 
w pełni świadomych zagroŜeń występujących przy pracach rolniczych oraz znających sposoby 
skutecznej ich eliminacji. Deficyt wiedzy w tym zakresie potwierdzany był podczas prowadzonych 
w szkołach  prelekcji oraz w dyskusjach z młodzieŜą ostatnich klas szkół rolniczych. 

Obserwuje się takŜe zjawisko praktycznej znajomości problematyki bezpieczeństwa pracy u dzieci 
wiejskich szkół podstawowych. W czasie prowadzonych prelekcji i dyskusji z dziećmi okazało się, Ŝe 
potrafią one trafnie opisać wypadki jakie występowały w gospodarstwach ich rodzin, znajomych 
i sąsiadów oraz wskazać przyczyny tych wypadków a takŜe zobrazować te zagroŜenia o czym 
świadczą wyniki przeprowadzonych konkursów plastycznych. 

Podsumowując przedstawioną informację z przeprowadzonych przedsięwzięć na rzecz ochrony 
pracy w rolnictwie indywidualnym, moŜna stwierdzić, Ŝe nadal istotnymi czynnikami wpływającymi 
na stan bezpieczeństwa pracy w rolnictwie indywidualnym są : 
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- brak regulacji prawnych określających obowiązki rolnika w zakresie przestrzegania 
określonych reguł bezpieczeństwa i higieny pracy jak równieŜ obowiązków jednostek 
organizacyjnych współpracujących z rolnictwem, 

- małą świadomość rolników o występujących zagroŜeniach dla zdrowia i Ŝycia podczas 
wykonywanych prac rolnych, 

- pogarszająca się kondycja ekonomiczna większości gospodarstw, uniemoŜliwiająca 
unowocześnianie posiadanych środków do produkcji rolnej, 

- niska kultura techniczna wielu właścicieli gospodarstw chłopskich,  
- brak zorganizowanej opieki nad dziećmi i młodzieŜą w okresach nasilonych prac rolnych. 
- brak obowiązkowych ocen maszyn i urządzeń, stwarzających zagroŜenia dla uŜytkowników, 

produkowanych sposobem domowym przez samych rolników względnie przez wiejskich 
ślusarzy, bez spełnienia wymogów bezpieczeństwa. 

Efekty działań 

Podejmowane w 2005 roku działania prewencyjne przez inspektorów pracy wspólnie z partnerami 
mającymi wpływ na poprawę warunków pracy rolniczej pozwoliły:  

- Zwiększyć zainteresowanie warunkami pracy na wsi wśród rolników, młodzieŜy kończącej 
szkoły rolnicze, dzieci rolników kończące gimnazja oraz szkoły podstawowe jak równieŜ wśród 
osób mających kontakt ze środowiskiem wiejskim w tym równieŜ nauczycieli wiejskich szkół 
podstawowych, jako przyszłych propagatorów bezpiecznej pracy rolniczej. 

- Zdopingować rolników oraz dzieci rolników do poszerzania swych wiadomości o bezpiecznych 
metodach pracy w rolnictwie oraz stosowania ich w praktyce poprzez zorganizowanie III edycji 
konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne  na szczeblu regionalnym oraz konkursów 
plastycznych dla dzieci. Ufundowane nagrody dla laureatów są dodatkową motywacją do 
przystępowania w przyszłości rolników i ich dzieci do podobnych imprez. 

- Wypracować stałą współpracę z nowymi partnerami, w wyniku czego poszerza się krąg 
współorganizatorów imprez, których celem jest propagowanie działań na rzecz ochrony pracy 
w rolnictwie indywidualnym. 

Wnioski 

W dąŜeniu do poprawy warunków pracy rolników i współpracujących z nimi osób nasuwają się 
w oparciu o dotychczasowe rozpoznanie istniejących zagroŜeń w rolnictwie indywidualnym 
następujące wnioski : 

1. Podjęcie prac legislacyjnych zmierzających do uchwalenia aktu prawnego o ochronie pracy 
rolniczej określającego obowiązki rolnika w zakresie przestrzegania reguł bezpieczeństwa 
i higieny pracy jak równieŜ prawa i obowiązki jednostek organizacyjnych które współpracują na 
rzecz ochrony pracy rolniczej. 

2.  Poszerzanie kręgu instytucji i organizacji, które zadeklarują chęć współpracy w oddziaływaniu na 
poprawę stanu ochrony pracy w rolnictwie. 

3. Dostosowanie terenowej struktury KRUS do obecnego podziału administracyjnego kraju. 
Działalność Oddziałów Regionalnych KRUS na terenie województw z przed reformy 
administracyjnej utrudnia prowadzenie współpracy na terenie całych jednostek administracyjnych 
obecnych województw i powiatów. 

4. Analizowanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy rolniczej na podstawie danych 
z Oddziałów Regionalnych KRUS i wspólne formułowanie ogólnych wniosków profilaktycznych. 

5. Kontynuowanie doradztwa i edukacji w środowisku wiejskim przy rozszerzaniu współpracy ze 
specjalistami z róŜnych dziedzin rolnictwa oraz osobami mającymi wpływ na środowisko wiejskie, 
dla doskonalenia wiedzy i świadomości zagroŜeń oraz odpowiedzialności za Ŝycie i zdrowie 
rolnika i członków jego rodziny. 

6. Podjęcie przez KRUS względnie inne upowaŜnione jednostki ocen pod względem 
bezpieczeństwa maszyn, które produkowane są samodzielnie przez rolników i wiejskich ślusarzy 
a mogą stanowić zagroŜenia dla uŜytkowników. 

7. Uwzględnianie w programach nauczania uczniów szkół rolniczych odrębnego przedmiotu bhp 
w gospodarstwach rolnych. 
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„Bezpieczeństwo pracy w małych zakładach”. 

Wskutek uzgodnień Okręgowego Inspektora Pracy oraz Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice 
w dniu 18 lutego 2005r.  doszło do spotkania na Zamku, które zgromadziło 110 uczestników – 
przedsiębiorców, co stanowi 10% działających na terenie Gminy.  

Spotkanie, adresowane do pracodawców zatrudniających do 9 pracowników, poprzedzone było 
kampanią informacyjną realizowaną przez miejscowe władze samorządowe, a takŜe dwukrotną 
zapowiedzią prasową, zamieszczoną 2 i 15 lutego, opisującą funkcjonujący od 2000 roku program 
promocyjny „wdraŜanie prawa pracy w małych zakładach pracy”. 

Celem spotkania było przedstawienie informacji i zachęcenie pracodawców do przystąpienia do 
programu promującego podnoszenie poziomu przestrzegania prawa pracy. OIP rozpoczynając 
spotkanie naświetlił zebranym, jakie mogą być skutki braku poszanowania prawa, w tym prawa do 
bezpiecznego wykonywania pracy. Zaznaczył, Ŝe kaŜdy pracodawca winien znać i stosować 
obowiązujące przepisy prawa, co jednak, jak wykazuje praktyka, jest często istotną słabością, 
zwłaszcza wśród tzw. małych pracodawców, nie dysponujących odpowiednio przygotowaną kadrą 
pracowników, a takŜe słabych finansowo, których nie stać na korzystanie z pomocy i poradnictwa 
prawników. Świadoma takich uwarunkowań, Państwowa Inspekcja Pracy oferuje pracodawcom 
pomoc we wdroŜeniu wymogów prawa w stopniu niezbędnym, oczekując z ich strony chęci 
współdziałania. 

W kilka dni później w Oddziale w Nowym Sączu Z-ca OIP dokonała aktu wręczenia Dyplomów PIP 
26 pracodawcom, którzy zakończyli procedurę w 2004 roku. 

Podobne spotkania Inspektora Pracy, lecz z udziałem mniej licznych grup pracodawców, odbyły się 
na wniosek Wójta Gminy Poronin, w którym udział wzięło 50 pracodawców oraz  Burmistrza Miasta 
i Gminy Myślenice, który do udziału w spotkaniu przekonał 50 pracodawców zrzeszonych 
w Związku Pracodawców Gmin Dorzecza Dolnej Raby. 

Oczekiwaniem znacznej grupy zgłoszonych do programu było uzyskanie wymaganego przepisami 
zaświadczenia o przeszkoleniu dla pracodawców. Wskutek nawiązania współpracy z Oddziałem 
ZUS w Krakowie, przeszkolenie takie dla około 40 pracodawców zorganizowano w Niepołomicach, 
nie ograniczając uczestników terytorialnie. Okazało się jednak, Ŝe niektórzy uczestnicy szkolenia, 
zgłoszeni do programu, nie spełniają kryteriów – nie zatrudniają pracowników, prowadzą działalność 
nie powodującą ryzyka np. biuro rachunkowe, placówki handlowe. 

Prowadzone działania spowodowały, iŜ około 40 pracodawców zakończyło pozytywnie wdraŜanie 
prawa pracy w swoich zakładach. Uznać trzeba, Ŝe działania promocyjne w odniesieniu do małych 
pracodawców winny być kontynuowane.  

OIP Kraków uruchomił w punkcie rejestracji działalności w Urzędzie Miasta Krakowa stanowisko 
informacyjne, gdzie pracodawcy mogą zgłaszać działalność i jednocześnie przystąpić do kampanii 
„Zdobądź Dyplom PIP”. Obserwowana jest efektywność tej formuły zgłoszeń. 

Udział w dniach otwartych drzwi, targach, wystawach, kiermaszach i innych uroczystościach 
regionalnych (nie związanych z rolnictwem). 

Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie aktywnie włączając się w organizację Jubileuszowych XXV 
Targów Budownictwa w dowód uznania Organizatora stał się Honorowym Patronem, i po raz kolejny 
stał się ich czynnym uczestnikiem, urządzając samodzielne stoisko nr 50, stale obsługiwane przez 
pracowników w godzinach od 10-tej do 18-tej w ciągu czterech dni Targów.  

Przeprowadzono Seminarium na temat „Bezpieczeństwo pracy w budownictwie” wspólnie 
z Kierownictwem Targów a takŜe współpracującym w ramach Komisji ds. Bezpieczeństwa Pracy 
w Budownictwie Polskim Związkiem InŜynierów i Techników Budownictwa oraz Małopolską Izbą 
InŜynierów Budownictwa. W ramach Seminarium Nadinspektor Pracy OIP Kraków zaprezentował 
najistotniejsze dla spraw bezpieczeństwa w budownictwie zapisy zawarte w rozporządzeniu 
o ogólnych przepisach bhp oraz w rozporządzeniu dotyczącym robót budowlanych, obrazując 
prezentację fotografiami nieprawidłowości ujawnianych przy kontrolach związanych z badanymi 
wypadkami przy pracy.  
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Na podstawie zawartego Porozumienia z Oddziałem Małopolskim Stowarzyszenia Pracowników 
SłuŜb BHP, drugiego dnia Targów Nadinspektor Pracy OIP Kraków przedstawił dla kilkunastu 
specjalistów bhp nadzorujących zakłady budowlane prezentację pt. „Europejskie standardy 
bezpieczeństwa w sektorze budownictwa – korelacja z przepisami prawodawstwa krajowego 
wydanymi na podstawie dyrektywy maszynowej.” 

Udzielano porad prawnych i technicznych, w tym udostępniano broszury oraz plakaty i ulotki 
promujące bezpieczne zachowania w budownictwie. Wydawano ulotki informacyjne oraz karty 
zgłoszenia do udziału w prowadzonych przez PIP kampaniach promocyjnych oraz konkursach. 

W oparciu o Porozumienie z ZUS i bezpośrednie uzgodnienia z Dyrektorem Oddziału w Krakowie, 
który takŜe odwiedził Stoisko OIP Kraków, jednego dnia pracownik ZUS, podobnie jak w minionym 
roku, dyŜurował na stoisku OIP Kraków udzielając porad a takŜe upowszechniając ulotki informujące 
o moŜliwości skorzystania z bezpłatnego szkolenia okresowego dla pracodawców zatrudniających 
do 9 pracowników, oraz do udziału dla kaŜdego zainteresowanego w jednodniowym seminarium 
„Bezpieczeństwo pracy w budownictwie” – działania te są realizowane w ramach funduszu 
prewencyjnego ZUS. 

Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie równieŜ w czasie XXVI Targów Budownictwa urządził 
stoisko, stale obsługiwane w godzinach od 10-tej do 18-tej w ciągu czterech dni . 

Zorganizowane zostało wspólnie z Kierownictwem Targów Seminarium, w którym uczestniczył 
Polski Związek InŜynierów i Techników Budownictwa, Małopolska Izba InŜynierów Budownictwa 
oraz Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie. Pierwszego dnia Zastępca Okręgowego Inspektora 
Pracy ds. Nadzoru zaprezentował temat „Promocja standardów bezpieczeństwa pracy 
w budownictwie”, jako element prowadzonej kampanii realizowanej przez państwa UE. 

Podczas prezentacji podkreślono, Ŝe nie jest działaniem wystarczającym wprowadzenie dobrego 
prawa, lecz zapewnienie jego stosowania. Obrazując stan wypadkowości w budownictwie 
w niektórych krajach „starej” UE na tle podobnych wskaźników krajów „nowej” dziesiątki wskazał, Ŝe 
stan wypadkowości w budownictwie jest problemem w kaŜdym z krajów UE. Jednocześnie starał się 
pokazać systemowe podejście krajów starej UE do zagadnień bezpieczeństwa, które wykorzystując 
proste, nie związane z wysokimi kosztami, promowanie zasad „dobrej praktyki” zdołały uzyskać 
efekty wymierne w zakresie poprawy warunków bezpieczeństwa pracy w budownictwie. Zwrócił teŜ 
uwagę, Ŝe Polska takŜe promuje idee bezpieczeństwa pracy w budownictwie poprzez konkursy 
„Bezpieczna budowa”, czy teŜ zachęcanie pracodawców do uczestnictwa w kampanii zdobądź 
Dyplom Państwowej Inspekcji Pracy, co znalazło rozszerzenie poprzez omówienie zasad 
i wskazanie korzyści dla sprawy oraz pracodawców. 

Drugiego dnia Targów Jesiennych OIP Kraków, przedstawił poprzez Rzecznika Prasowego referat, 
pod nieco wyzywającym tytułem „Wypadek przy pracy, i co dalej…?”, gdzie w sposób przystępny, 
stosując projekcję multimedialną omówił definicję wypadku, postępowanie zespołu powypadkowego, 
oraz konsekwencje dla poszkodowanych oraz pracodawców, wynikające z przepisów 
ubezpieczeniowych oraz prawa cywilnego.  

Podczas Targów udzielano porad prawnych i technicznych, w tym udostępniano broszury oraz 
plakaty i ulotki promujące bezpieczne zachowania w budownictwie, wydawano ulotki informacyjne 
oraz karty zgłoszenia zachęcające do udziału w prowadzonych przez PIP kampaniach 
promocyjnych oraz konkursach. 

Organizacja i promocja konkursów PIP ze szczególnym  uwzgl ędnieniem konkursu 
„Pracodawca organizator pracy bezpiecznej” oraz org anizacja lub współ organizacja 
konkursów regionalnych z zakresu ochrony pracy. 

„Pracodawca organizator pracy bezpiecznej” 

Organizację XI-ej edycji konkursu „Pracodawca organizator pracy bezpiecznej” poprzedzono 
zainteresowaniem lokalnych mediów tj. prasy, radia i telewizji regionalnej. Informacja na stronie 
internetowej pozwalała na wyjaśnianie zainteresowanym szczegółów bez konieczności 
bezpośredniego kontaktu. TakŜe partnerzy społeczni – głównie organizacje związków pracodawców 
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szczebla wojewódzkiego, a takŜe regionalne, zwłaszcza Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości 
w Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie, były informowane o zasadach i celach tego konkursu. 
Beneficjentów jednak głównie pozyskują inspektorzy pracy posiadający rozpoznanie w terenie. 

Do konkursu zgłosiło się 11 pracodawców, z tego najwięcej – 5 - w grupie zatrudniających ponad 
251 pracowników, zaś w pozostałych kategoriach po 3. Do szczebla ogólnopolskiego 
w poszczególnych kategoriach nominowano następujących pracodawców: 

a) kategoria I  – pracodawcy zatrudniający do 50 pracowników: 
- Restauracja „Galicyjska” Anna Kural w Brzesku,  
- ZPUH „Wiertmet” sp. z o.o. w Libuszy, k.Gorlic 

b) kategoria II  – pracodawcy zatrudniający od 50 do 250 pracowników 
- Zakład Masarski Maria i Zbigniew Szubryt w Chełmcu  
- AUTOREMO s.j.w  Bukowinie Tatrzańskiej,  

c) kategoria III  – pracodawcy zatrudniający powyŜej 250 pracowników 
- Grupa KĘTY S.A. w Kętach  
- Poszukiwania Nafty i Gazu Kraków sp. z o.o. w Krakowie. 

NaleŜy podkreślić, Ŝe przeprowadzona ocena punktowa wykazała bardzo nieznaczne róŜnice, nie 
przewyŜszające 3 punktów. Oceniając wyniki konkursu Okręgowy Inspektor Pracy wskazał, Ŝe 
pracodawcy, którzy nie zostali zakwalifikowani do szczebla centralnego mogą zgłosić swój udział 
w kolejnym konkursie. W rozstrzygnięciu Konkursu na szczeblu Głównego Inspektoratu Pracy, 
jeden z nominowanych zakładów w kategorii największych zdobył drugie miejsce, zaś drugi z grupy 
średniej uzyskał wyróŜnienie. 

ZauwaŜalna jest tendencja do przystępowania do Konkursu pracodawców o coraz wyŜszym stopniu 
przygotowania, jednakŜe zmieniona formuła Konkursu powoduje, Ŝe wielu sygnalizuje, iŜ przystąpi 
do konkursu, jeśli nagrody i dyplomy przyznawane będą równieŜ na szczeblu Okręgowym. 

Podkreślić naleŜy, Ŝe wyróŜnieni pracodawcy stwierdzali, iŜ Konkurs jest dla nich inspiracją i jednym 
z motywów do dalszego doskonalenia warunków pracy. Jest jednak czymś więcej, gdyŜ wywołuje 
takŜe pozytywne postrzeganie Inspektora Pracy i całego urzędu. Częste kontakty z Państwową 
Inspekcją Pracy, powodują, Ŝe Inspektor Pracy jest osobą, którego wiedza i doświadczenie pozwala 
na usunięcie niedociągnięć. Konkursy takie, jak i działania PIP prowadzone metodami doradztwa 
i pomocy zasługują na upowszechnienie, co pracodawcy dobitnie podkreślali. 

Współorganizacja konkursów regionalnych z zakresu o chrony pracy. 

Konkurs na Najaktywniejszego zakładowego społecznego inspektora pracy. 

Promowano i przeprowadzono konkurs o tytuł „Najaktywniejszego Zakładowego Społecznego 
Inspektora Pracy”. Okręgowa Komisja Konkursowa dokonała oceny 10 zgłoszonych kandydatów 
wyróŜniając następujących pięciu: 

I miejsca :      Marian SALWA  – Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy w PKP CARGO S.A. Zakład 
Przewozów Towarowych w Tarnowie,  

Jan MAZUR  – Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy „Stalprodukt” S.A. w Bochni, ul. 
Wygoda 69 
II miejsca : -  Aleksander KOWALCZYK  –Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy Miejskie 
Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie,  

Zbigniew KOLASA  - Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy w Kopalni Węgla 
Kamiennego Brzeszcze-Silesia w Brzeszczach,  
III miejsce: Stanisław GRACZYK - Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy w Przedsiębiorstwie 
Hodowli Roślin Ogrodniczych w Krzeszowicach.  

KaŜdy z wyróŜnionych otrzymał dyplom i puchar. Dość jednolity, aczkolwiek nieco odnowiony, skład 
uczestników konkursu wskazuje jednak na pewne załamanie idei, co niewątpliwie ma swoje źródło 
w zaniku etosu społecznego inspektora pracy.  

Promocja Konkursu prowadzona jest podczas wszystkich szkoleń dla działaczy związkowych oraz 
społecznych inspektorów pracy, poprzez omawianie zasad regulaminowych oraz zachęcanie do 
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odzwierciedlania pracy SIP w prowadzonych przez nich dokumentach urzędowych, nie tylko 
w dokumentacji powypadkowej, lecz przede wszystkim w księgach uwag i zaleceń, zapisach 
w protokołach posiedzeń Komisji BHP, pismach interwencyjnych. 

Konkurs wiedzy z zakresu bhp, PCK i AIDS.  

Małopolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Krakowie zorganizowała na 
terenie Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Krakowie, os. Szkolne 19 w dniu 14 maja 2005 
roku finał Konkursów wiedzy z zakresu PCK, BHP i AIDS a takŜe Konkurs ortograficzny i z zakresu 
wiedzy o Unii Europejskiej, w którym łącznie uczestniczyło 120 reprezentantów z jednostek 
południowych regionów Polski. 

W konkursie, nad którym Patronat Honorowy sprawuje Okręgowy Inspektor Pracy, uczestniczyło 
osiem zespołów trzy osobowych, których zadaniem było: rozwiązanie testu, a następnie udzielenie 
odpowiedzi ustnych z zagadnień dotyczących kaŜdej problematyki występującej w Konkursie, przy 
czym problematyka bhp występuje w konkursie umownie – szereg pytań związanych jest ze 
znajomością przepisów prawa pracy. W końcowym etapie kaŜda z grup wykonywała dwa zadania 
praktyczne dotyczące pomocy przedmedycznej w urazach. W pracach Komisji Konkursowej 
uczestniczył Nadinspektor Pracy z OIP Kraków, który po zakończeniu Konkursu podsumował 
wyniki, podkreślając zaangaŜowanie uczestników i sprawność w wykonywaniu zadań praktycznych, 
co jest tym cenniejsze, Ŝe moŜe być przydatne zawsze.  

Konkurs wiedzy dla uczącej się młodzieŜy rzemieślniczej. 

OIP w Krakowie od wielu lat współuczestniczy w organizowaniu, w tym poprzez finansowanie 
zakupu nagród, Konkursu dla uczniów z zakładów rzemieślniczych. KaŜdorazowo fundowane są 
nagrody rzeczowe dla zwycięzców Konkursów regionalnych organizowanych w Izbach Rzemiosła 
i Przedsiębiorczości w Krakowie, w Nowym Sączu oraz w Tarnowie. 
Przedstawiciele OIP Kraków zapraszani są do weryfikacji pytań konkursowych oraz do udziału 
w pracach Komisji oceniających uczestników.  
ZauwaŜalny jest regres, polegający na zgłaszaniu niewielu uczniów, prowadzący nawet do 
zaniechania rozgrywek z powodu zbyt małej liczby uczestników. W Krakowie oraz w Tarnowie 
zgłaszanych jest po kilkunastu uczniów. Niestety Ŝaden nie uzyskiwał w konkursie na szczeblu 
centralnym czołowego miejsca.  

Konkurs „Bezpieczna Piekarnia” 

Rozgrywany w skali ogólnopolskiej, w ramach Międzynarodowych Targów Chleba w Jaworze 
Konkurs „Bezpieczna Piekarnia” zyskał popularność, która predestynuje go do uznania za jeden 
z czołowych konkursów promujących warunki pracy w branŜy. 
WyróŜnienie w Konkursie uzyskała zgłoszona przez OIP w Krakowie Piekarnia Jadwigi i Antoniego 
KIJAKÓW z Dąbrowy Tarnowskiej.  
Zakład zatrudnia 34 pracowników, w tym młodocianych, którzy po zakończeniu praktycznej nauki 
zawodu pozostają stałymi pracownikami Piekarni. Zbudowany w 1991 roku zakład stale jest 
unowocześniany, specjalizując się w produkcji pieczywa tradycyjnego. Jest laureatem licznych 
nagród i patentów, w pełni wdroŜył system HACCP, stosuje zasady „dobre praktyki” równieŜ 
w działalności pomocniczej. 

OIP w Krakowie, w programie pracy na rok 2006 zaplanował wytypowanie kolejnej piekarni celem 
zgłoszenia w Konkursie „Bezpieczna Piekarnia” 

4. Wymiana informacji i upowszechnianie wiedzy z za kresu ochrony pracy. 

Spotkania i narady informacyjno-szkoleniowe kierown ictwa okr ęgowego inspektoratu pracy 
z przedstawicielami organizacji pracowników i praco dawców, samorz ądów lokalnych.  

W roku 2005 Okręgowy Inspektor Pracy i inni przedstawiciele Okręgu w Krakowie uczestniczyli w 42 
naradach i spotkaniach informacyjno-szkoleniowych z przedstawicielami organizacji pracodawców i 
pracowników a takŜe samorządów lokalnych oraz samorządów zawodowych.  



 64 

Charakterystyczne były narady powiązane z omówieniem Sprawozdania z działalności OIP za rok 
2004, które zorganizowano dla Zarządu Regionu Małopolska NSZZ „Solidarność”, struktur 
regionalnych OPZZ, w tym jednostek organizacyjnych Związku Zawodowego „Konfederacja Pracy”, 
a takŜe Związku Zawodowego „Budowlani”, oraz centrali Forum Związkowe, i zwłaszcza 
działającego w jego strukturach Małopolskiego Związku Zawodowego Kolejarzy.  

Organizacje pracowników. 

Przedstawiciele Okręgowego Inspektoratu Pracy uczestniczyli w Konferencjach Rady OPZZ 
Województwa Małopolskiego, gdzie postanowiono upowszechniać wiedzę z zakresu ochrony pracy 
m.in. poprzez cykliczne przekazywanie informacji i opracowań w wydawanym przez OPZZ 
periodyku „Nasz Region” – w roku 2005 ukazało się siedem publikacji, odnoszących się do istotnych 
zagadnień ochrony pracy, jednakŜe z uwagi na stopień komplikacji natrafiających na znaczące 
róŜnice interpretacyjne. Wypowiadając się zwrócił uwagę na uwarunkowania w działaniu związków 
zawodowych, wskazując, Ŝe Związek musi znaleźć sposób na funkcjonowanie w nowych 
warunkach, gdzie przewaŜająca jest liczba pracodawców zatrudniających po kilka osób, zatem nie 
ma moŜliwości utworzenia zakładowych organizacji związkowych. Odnosząc się do wypowiedzi 
wskazujących na znaczne koszty związane z uzyskiwaniem poradnictwa prawnego, przypomniał, Ŝe 
Państwowa Inspekcja Pracy udziela porad i wydaje opinie prawne w róŜnej formie, lecz zawsze 
bezpłatnie. Formą najbardziej dostępną jest uzyskanie porady podczas kontroli IP w zakładzie pracy 
oraz skorzystanie z informacji zawartych na stronach internetowych, a takŜe bezpośrednio oraz 
telefonicznie w siedzibie Okręgu i w Oddziałach w Nowym Sączu i Tarnowie. 

Okręgowy Inspektor Pracy uczestniczył takŜe w przekazywaniu dla dwóch grup działaczy 
związkowych struktur branŜowych, informacji o stanie przestrzegania prawa pracy na obszarze 
województwa małopolskiego. Przedstawiciel Kierownictwa OIP Kraków uczestniczył równieŜ 
w Seminarium dotyczącym „Dni walki z bezrobociem”, w którym udział wzięli takŜe przedstawiciele 
samorządu lokalnego. 

Liczne, aczkolwiek nie zawsze odnotowane są kontakty OIP Kraków z władzami Zarządu Regionu 
Małopolska NSZZ „Solidarność”, co wynika z faktu sąsiedztwa i wzajemnych wizyt, takŜe 
nieoficjalnych. Częste kontakty słuŜą dyskusjom związanym z interpretacją prawa, sugestiom 
dotyczącym kierunków kontroli, ustaleniami dotyczącymi organizacji szkoleń 
Konferencja Sekcji Oświaty NSZZ „Solidarność” dotycząca „Stanu zdrowotności nauczycieli” 
znalazła wsparcie OIP Kraków poprzez czynne uczestnictwo.  
Wzorcowo układa się współpraca z członkami Sekcji Budownictwa NSZZ „Solidarność”, 
współinicjatorami powstania Małopolskiej Rady Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie, i czynnymi 
jej uczestnikami, z których dwaj zostali uhonorowani odznakami „Za Zasługi dla Ochrony Pracy”. 

Nawiązane w poprzednich latach kontakty z Związkiem Zawodowym Kolejarzy Małopolski, 
działającym w strukturach Forum Związkowego, nadal są aktywnie utrzymywane. Polega to na 
zapewnianiu przez OIP wykładowców na szkoleniach dla działaczy związkowych oraz społecznych 
inspektorów pracy, w tym nietypowo działającej Komisji Ochrony Pracy, zaś z drugiej strony na 
członkostwie wybranych związkowców w pracach Komisji utworzonych przy Okręgowym 
Inspektorze Pracy.  

Wyrazem wzajemnego uznania jest przyznanie honorowej odznaki „Za Zasługi dla Ochrony Pracy” 
dla wieloletniego działacza, Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy w Zakładzie Taboru 
w Krakowie, Bogusława Michałka, odwzajemnione honorowymi odznakami związku, 
wnioskowanymi przez Przewodniczącego Witolda Sochackiego, dla Okręgowego Inspektora Pracy i 
Nadinspektora Sekcji Informacji i Promocji. 

Organizacje pracodawców.  

Owocna jest współpraca ze strukturami Związku Rzemiosła Polskiego, którego Izby Rzemiosła 
i Przedsiębiorczości w Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie, a takŜe działające z ich ramienia Cechy 
branŜowe utrzymują stały kontakt z OIP Kraków. Ich wyrazem jest uczestnictwo Dyrektora Izby 
w podsumowaniu kampanii wdraŜania prawa pracy w małych zakładach, zorganizowanego przez 
OIP Kraków w Nowym Sączu, z udziałem Z-cy OIP ds. Organizacyjno Prawnych. 
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Okręgowy Inspektorat Pracy od wielu lat partycypuje w nagradzaniu uczestników Konkursu dla 
młodzieŜy uczącej się w Rzemiośle, a takŜe wyznacza swoich przedstawicieli do prac w komisji 
ocen. Uroczyste podsumowania konkursów odbywają się z udziałem Kierowników Oddziałów 
i Zastępcy OIP lub Nadinspektora, co miało miejsce równieŜ w roku 2005. 
Do tradycji naleŜą spotkania kierownictwa OIP wraz z inspektorami z przedstawicielami Cechów, co 
miało miejsce w Kalwarii z Cechem Obuwników, a takŜe w Krakowie z członkami Cechu Optyków, 
Cechu Motoryzacyjnego, Cechu Rzemiosł RóŜnych, Cechu Piekarzy. 

Dobrze układa się współpraca z Małopolskim Związkiem Pracodawców, członkiem Polskiej 
Konfederacji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”, z którym Okręgowy Inspektor Pracy podpisał 
w 2005 roku Porozumienie. Ustalone robocze kontakty owocują wymianą informacji i uczestnictwem 
w spotkaniach, do których zaliczyć trzeba Międzynarodową Konferencję „Rok w Unii Europejskiej”, 
Międzynarodowe Seminarium Polsko-Niemieckie „Bezpieczeństwo i ochrona pracy w handlu 
wielkopowierzchniowym”, czy teŜ inne organizowane w OIP z udziałem MZP. Przygotowane przez 
OIP w Krakowie prezentacje zdobyły uznanie – organizatorzy przesłali podziękowanie za wkład 
pracy oraz merytoryczne treści wniesione do Seminarium . 

Spotkania Okręgowego Inspektora Pracy z członkami BCC mają charakter systematyczny 
i odbywają się niemal kaŜdego miesiąca. Współpraca OIP z BCC polega głównie na informacji 
o zmianach w przepisach prawa pracy, przekazywaniu opracowań i broszur a takŜe omawianiu 
zagadnień budzących niejasności. Wyrazem dobrych kontaktów jest odwiedzenie OIP Kraków przez 
Kanclerza LoŜy Małopolskiej podczas Dni Otwartych Drzwi, gdy wytypowano inspektora pracy do 
wygłoszenia prelekcji dla członków BCC na temat wymagań minimalnych dla maszyn. 

Przedstawiciele Kierownictwa OIP utrzymują robocze kontakty z członkami zarządu Izby 
Przemysłowo-Handlowej w Krakowie, czego przejawem jest między innymi udział Wiceprezesa Izby 
w pracach Komisji Oceny pracodawców w Konkursie „Pracodawca Organizator Pracy Bezpiecznej”. 
Okręgowy Inspektor Pracy, bądź jego przedstawiciel uczestniczy w comiesięcznych spotkaniach 
„Porozumienia na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w Krakowie”, którego przewodniczącym jest 
członek Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie. 

Izba Przemysłowo-Handlowa Budownictwa w Krakowie w roku 2005 przeŜywała reorganizację 
i zmianę adresu, stąd kontakty były mniej oŜywione niŜ dotychczas. Niemniej jednak doszło do 
spotkań kierownictwa podczas Targów Budownictwa, a w tym podczas Targów Jesiennych do 
uzgodnienia, iŜ Prezes Izby przekaŜe swoim członkom informację o organizowanych bezpłatnych 
szkoleniach dla pracodawców budowlanych w ramach Kampanii Bezpieczna Budowa 
dofinansowanej przez UE. W wyniku tych ustaleń kilku pracodawców zgłosiło się na szkolenie. 

Tradycyjnym partnerem OIP w Krakowie, grupującym małych pracodawców, funkcjonujących 
w handlu, gastronomii i usługach jest Krakowska Kongregacja Kupiecka. Po uprzednich szkoleniach 
kilkuset członków Kongregacji rok 2005 nie obfitował w częste kontakty, jednakŜe doszło do trzech 
spotkań Kierownictwa OIP Kraków z Prezesem Kongregacji, w których m.in. ustalono zasady 
uczestnictwa członków Kongregacji w pracach Małopolskiej Komisji Ochrony Pracy.  

Samorz ąd lokalny i zawodowy.  

Okręgowy Inspektorat Pracy podejmował promocję zagadnień ochrony pracy, uczestnicząc 
w spotkaniach z ciałami doradczymi tworzonymi w ramach samorządów terytorialnych, oraz 
zawodowych, jak i organizacji zrzeszających przedstawicielstwa samorządowe. Gremia te 
pozwalały na omówienie stanu przestrzegania praworządności w stosunkach pracy na podstawie 
wyników kontroli w 2004r., czy teŜ przedstawienie aktualnych zmian i występujących tendencji 
w kierunkach zmian prawa pracy. Odnotować tu naleŜy:  

• podpisanie Porozumienia o współpracy pomiędzy Okręgowym Inspektorem Pracy 
a Prezydentem Miasta Krakowa, w wyniku którego utworzono stanowisko informacyjne 
obsługiwane przez pracowników samorządowych, uprzednio przeszkolonych przez OIP, 
gdzie udzielane są podstawowe informacje nt. prawa pracy, wydawane są materiały 
promocyjne, a wreszcie moŜna dokonać zgłoszenia działalności do inspektora pracy, 
wykorzystując opracowany w OIP program, 
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• przedłoŜenie dla Urzędu Miasta Krakowa skondensowanej informacji na temat wymagań 
stawianych przez prawo pracy celem zamieszczenia w „Poradniku dla rozpoczynającego 
działalność gospodarczą”, 

• spotkanie z 60 uczestnikami Forum Sekretarzy Samorządów Polski Południowej, którzy 
poinformowani zostali o zadaniach realizowanych przez PIP, w tym o podejmowanych 
działaniach promujących przestrzeganie prawa pracy przez pracodawców zatrudniających 
do 9 pracowników,  

• udział przedstawiciela OIP Kraków w posiedzeniu Rady Powiatu w Wadowicach, gdzie 
przedstawiona została informacja o działalności OIP w 2004 roku wraz z przekazaniem 
elektronicznej wersji sprawozdania, 

• czynne uczestnictwo inspektora pracy w posiedzeniu Zespołu Opiniowania Dokumentacji 
starostwa powiatowego w sprawie odbudowy mostu zniszczonego powodzią, 

• spotkanie informacyjne ze 100 społecznymi inspektorami pracy zorganizowane w Mittal 
Steel Polska Oddział w Krakowie z udziałem Zastępcy OIP ds. Nadzoru, dla dokonania 
oceny stanu bezpieczeństwa pracy w roku 2004, 

• Posiedzenia w marcu, wrześniu i grudniu Komisji Ochrony Pracy Związku Zawodowego 
Kolejarzy Małopolski gromadzące Zakładowych Społecznych Inspektorów Pracy większych 
jednostek PKP oraz kierowników słuŜb bhp, w których uczestniczył Okręgowy Inspektor 
Pracy wraz z Nadinspektorem Pracy Sekcji Informacji i Promocji, którzy podczas 
grudniowego spotkania zostali odznaczeni honorową Odznaką Związku,  

• organizowanie wraz z Małopolską Izbą InŜynierów Budownictwa spotkań informacyjno-
szkoleniowych dla członków izby - -pracodawców, dla omówienia istotnych zagadnień 
łączących prawo budowlane z prawem pracy, 

• uczestnictwo Zastępcy Okręgowego Inspektora Pracy ds. Nadzoru w zorganizowanym 
w MPK Kraków spotkaniu Komisji BHP, z udziałem Kierowników Oddziałów 
uczestniczących w wewnętrznych Konkursach bhp których tradycja sięga 1980 roku 
a którego rezultaty spowodowały utoŜsamianie się pracowników z celami stawianymi przez 
organizatorów: Społeczną Inspekcję Pracy i kierownictwo MPK, 

• kontynuowana jest współpraca z Małopolskim Związkiem Sołtysów, w tym poprzez 
spotkania robocze i uczestnictwo w zebraniach ogólnych gromadzących ponad 100 osób, 
łącznie z zaproszonymi gośćmi: posłami i przedstawicielami władz, co daje moŜliwość 
wymiany poglądów i przedstawienia wniosków, jak podczas spotkania 2 września 2005r.  

W okresie sprawozdawczym kierownictwo i inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy 
odbyli ogółem 42 zorganizowanych oficjalnych spotkań. 

Głównymi tematami spotka ń było: 

- prezentowanie wykonanych zadań przez OIP w 2004 r. i zamierzeń na 2005 r. 
- ustalenie zasad współpracy i podpisanie porozumień z: Ochotniczymi Hufcami Pracy, 

Małopolskim Związkiem Pracodawców  
- omówienie aktualnego stanu przestrzegania przepisów prawa pracy przez pracodawców 

i rodzaju zastosowanych środków prawnych przez inspektorów pracy, 
- podejmowania się przez pracodawców dostosowania zakładów do wymogów prawa na zasadzie 

samokontroli stymulowanej doradztwem inspektorów pracy: DYPLOM PIP, 
- omówienie działalności prewencyjnej i popularyzatorskiej, w tym zachęcanie do wspierania 

pracodawców do przystępowania do konkursów popularyzujących ochronę pracy. 

Przekazywanie partnerom społecznym informacji dotyc zących: 

- Bezpieczeństwa pracy w poszczególnych branŜach, wniosków z kontroli: 

Na wniosek Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego Okręgowy Inspektor Pracy przedstawił 
problematykę niewypłacania wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy. Podkreślił 
pozytywne tendencje w tym zakresie, wyłączając problem tzw. „ustawy 203”, gdzie niejednokrotnie 
w placówkach słuŜby zdrowia nie realizuje się prawomocnych wyroków, a stan bezprawny 
utrzymuje się takŜe z tego powodu, Ŝe wymiar sprawiedliwości nie dopatruje się winy pracodawcy. 
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Starostwo Powiatowe w Wadowicach wniosło o przedstawienie stanu przestrzegania prawa na 
terenie powiatu – przekazano sprawozdanie z działalności, a następnie Rzecznik Prasowy omówił 
stan na spotkaniu Rady, udzielając wyjaśnień i porad. 

Dwa spotkania Rady Wojewódzkiej OPZZ przeznaczone zostały dla omówienia problematyki 
przestrzegania prawa, ze szczególnym uwzględnieniem warunków przekształcania placówek słuŜby 
zdrowia, w tym kontraktowania usług średniego personelu medycznego. 

Firma TESCO POLSKA w Krakowie zorganizowała spotkanie dla przedstawienia dla wszystkich 
swoich placówek handlu wielkopowierzchniowego w Polsce południowej wymagań stawianych 
przez prawo. Pilotujący kontrole inspektor pracy omówił najczęściej stwierdzane uchybienia oraz 
sposób ich eliminacji, co zostało upowszechnione do stosowania przez Zarząd Spółki. 

- Działań promocyjnych podejmowanych przez OIP: 

Działania promocyjne na rzecz podniesienia poziomu bezpieczeństwa pracy realizowane są przy 
ścisłym współdziałaniu z szerokim kręgiem partnerów społecznych. Znaczenie podstawowe ma 
współdziałanie ze związkami zawodowymi oraz organizacjami pracodawców, które obejmuje: 
upowszechnianie wiedzy o zagroŜeniach i sposobach ich eliminacji, wymianę informacji o istotnych 
problemach ochrony pracy oraz o działaniach kontrolnych podejmowanych przez inspekcję pracy. 

Szczególną uwagę w roku 2005 poświęcono działaniom w ramach Promocji standardów 
bezpieczeństwa w budownictwie. „Dni Otwartych Drzwi” OIP Kraków 22 i 23 kwietnia 2005r. 
zgromadziły liczne grono osób w tym Kanclerza Małopolskiej LoŜy BCC, Prezesa Oddziału 
Małopolskiego Stowarzyszenia Pracowników SłuŜb BHP, Wiceprezesa Spółki TESCO, 
przedstawicieli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Naczelnika Wydziału Kontroli Wojewódzkiego 
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, pracowników zajmujących się sprawami bhp, pracodawców 
małych firm budowlanych. Ogółem w czasie „Dni Otwartych Drzwi” siedzibę OIP w Krakowie 
odwiedziło około 50 uczestników. Zainteresowanym wydano materiały informacyjne w postaci 
ulotek, broszur, plakatów. Dla pracodawców wydano takŜe komplety materiałów związane 
z wdraŜaniem prawa w firmach budowlanych – szczególne zainteresowanie wykazali w tym 
przypadku przedstawiciele Małopolskiej Izby Budowlanej pobierając kilka kompletów. 

Realizując współfinansowany przez UE program „Promocja standardów bezpieczeństwa pracy 
budownictwie, w okresie od połowy sierpnia do końca września 2005r. uruchomiono infolinię dla 
udzielania poradnictwa w sprawach budowlanych, w tym przyjmowania zgłoszeń dotyczących 
nieprawidłowości podczas wykonywania robót budowlanych. Efektem tych działań było udzielenie 
87 porad technicznych oraz podjęcie 11 interwencji. W ramach tejŜe kampanii promocyjnej w 
budownictwie zorganizowane zostały dwa szkolenia pracodawców, które objęły grupę około 100 
osób. 

Infolinia, jak publikacje w mediach, anonsy na stronie internetowej i plakaty spowodowały znaczący 
wzrost świadomości istnienia i roli oraz zadań inspekcji pracy, jak i zainteresowania poznawaniem 
obowiązujących przepisów oraz bezpiecznych metod i technologii wykonywania robót budowlanych, 
czego dowodem jest zaangaŜowanie licznych osób w programie informacyjnym oraz duŜa 
frekwencja pracodawców w zaproponowanych im szkoleniach. 

Tradycją staje się udział OIP Kraków w Targach Budownictwa w Krakowie. Na stoisku Okręgowego 
Inspektoratu Pracy prezentowano oraz wydawano zainteresowanym materiały informacyjne: plakaty 
„Jak zachować Ŝycie i zdrowie na budowie?”, broszury: „Bezpieczeństwo i higiena pracy 
w przedsiębiorstwach budowlanych”, „Bezpieczeństwo pracy na placu budowy”, „Ręczne prace 
transportowe”, „Poradnik pracodawcy”, ulotki: „Prace na wysokości”, „Roboty ziemne”. Szczególne 
zainteresowanie budziły ulotki „Pracodawco! Zdobądź świadectwo Państwowej Inspekcji Pracy”, 
które wydawano wraz z kartą zgłoszenia do programu promocyjnego, publikacją ”Dostosuj swój 
zakład do obowiązującego prawa pracy”  oraz broszurą „Ocena ryzyka w 5 krokach”.  

Kolejnym istotnym działaniem promocyjnym było uzgodnienie z władzami Gminy Miejskiej 
w Krakowie utworzenia punktu informacyjnego PIP w Wydziale Spraw Administracyjnych, gdzie 
przedsiębiorcy zatrudniający pracowników, na miejscu mogą dokonać zgłoszenia działalności do 
PIP, w tym drogą elektroniczną.  
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Zaznaczyć trzeba pozytywne podejście Prezydenta Miasta Krakowa do inicjatywy Okręgowego 
Inspektora Pracy, i podpisanie oficjalnego Porozumienia o współpracy, którego efektem jest 
powierzenie zadań pracownikom Urzędu Miasta odpowiednio przeszkolonym przez inspektora 
pracy, zarówno z zakresu wiedzy podstawowej, jak i z obsługi programu komputerowego 
przyjmującego zgłoszenia działalności. 

Wiele uwagi przeznacza się na promowanie konkursów organizowanych przez PIP. Jest to zawsze 
elementem wystąpienia przedstawicieli OIP Kraków podczas spotkań czy szkoleń dla organizacji 
pracodawców i pracobiorców. Aktualnie wobec wyczerpania się zasobów ulotek i broszur 
propagujących konkursy dla pracodawców, oraz na najaktywniejszego zakładowego SIP, pozostaje 
metoda werbalna i wskazywanie na bliŜsze informacje na stronach internetowych. Nie moŜe się 
„przebić” i uzyskać dawnej popularności Ogólnopolski Konkurs Poprawy Warunków Pracy, pomimo 
iŜ materiały dotyczące tego konkursu są dostępne. 

Zaznaczyć trzeba, Ŝe promocja działań urzędu odbywa się równieŜ poprzez udział w imprezach 
organizowanych przez instytucje spoza PIP. Szczególnego wymiaru nabiera kolejne juŜ 
uczestnictwo pracownika OIP w pracach Komisji oceniającej uczestników konkursu wiedzy 
z zakresu prawa pracy, profilaktyki zdrowia w tym znajomości skutków uzaleŜnień, oraz ratownictwa 
przedmedycznego, którego organizatorem jest OHP, zaś Okręgowy Inspektor Pracy jednym 
z Honorowych Patronów. W finale Konkursu uczestniczy ponad sto młodych osób, dla których 
znajomość prawa pracy i moŜliwość jego egzekwowania nierozerwalnie wiązać się będzie 
z Państwową Inspekcją Pracy. Dobra współpraca na tym polu stałą się przyczynkiem do podpisania 
Porozumienia pomiędzy Okręgowym Inspektorem Pracy w Krakowie a Małopolskim Komendantem 
Ochotniczych Hufców Pracy. 

Wielostronna jest współpraca OIP z partnerami instytucjonalnymi, z którymi zawarte zostały 
porozumienia o współpracy. Dotyczy to m. innymi ZUS, z którym wspólnie zorganizowano szkolenia 
dla pracodawców, uczestników kampanii Zdobądź Dyplom PIP, a takŜe podejmowano innego 
rodzaju działania promocyjne, np. podczas targów budownictwa, gdzie przedstawiciel ZUS czynnie 
obsługiwał stoisko OIP Kraków. 

Działalność powstałej przy Okręgowym Inspektorze Pracy Rady ds. Bezpieczeństwa 
w Budownictwie ocenić trzeba pozytywnie. Spotkania członków Rady słuŜą przekazywaniu wiedzy i 
konkretnych informacji przez pryzmat spojrzenia poszczególnych uczestników,  którymi są takŜe 
przedstawiciele innych organów nadzoru, w tym urzędu wojewódzkiego, nadzoru budowlanego, 
pracodawców, przedstawicieli pracowników.  

 Realizując politykę promocyjną, OIP Kraków prowadzi działalność edukacyjną, organizując 
szkolenia na poziomach dostosowanych do potrzeb poszczególnych grup odbiorców, w tym 
upowszechniając specjalistyczne wydawnictwa przygotowane przez Departament Informacji 
i Promocji GIP. Popularnością cieszą się wydawnictwa słuŜące pomocą w dostosowywaniu 
zakładów pracy do przestrzegania prawa pracy, w tym obrazujące sposób dokumentowania oceny 
ryzyka zawodowego.  

Działalno ść wydawnicza 

Materiały szkoleniowe otrzymywali głównie społeczni inspektorzy pracy oraz działacze związkowi. 
Znaczący udział dotyczył pracodawców uczestniczących w kampanii promocyjnej wdraŜanie prawa 
pracy u małych pracodawców, a takŜe rolnicy podczas kampanii prewencyjnej w rolnictwie 
indywidualnym, w tym dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach. Komiksowa publikacja 
„Przygoda na wsi – zobacz, co ci zagraŜa” cieszy się nieustającym uznaniem, co spowodowało, Ŝe 
jej dystrybucja przebiega w sposób limitowany: stanowi między innymi podarunek dla dzieci 
uczestniczących w konkursach, wydawana jest rolnikom poddającym się szkoleniu, 
rozpowszechniana podczas spotkań o charakterze zamkniętym dla środowisk związanych 
z rolnictwem. 

Udział OIP w Targach Budownictwa stworzył moŜliwość rozpowszechnienia broszur zawierających 
zarówno informacje dotyczące prawa pracy, jak i wszelkiego rodzaju wydawnictw technicznych. 
Charakterystyczne jest, Ŝe część materiałów wydawana jest na wyraźne Ŝyczenie, poniewaŜ 
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wystawiane są pojedyncze egzemplarze, a pomimo to stwierdzić trzeba, Ŝe po Targach Jesiennych 
wyczerpany został niemal cały posiadany zapas. 

Przyjęto w OIP zasadę otwartego udostępniania części materiałów promocyjnych, które stale 
uzupełniane wystawiane są na stolikach przed pomieszczeniami, w których udzielane są porady 
prawne, a równieŜ w korytarzu przed sekretariatem Okręgu. Kolejnym punktem dystrybucji 
materiałów promocyjnych jest stanowisko w Punkcie Obsługi Przedsiębiorcy w Urzędzie Miasta 
Krakowa, gdzie zabudowano regał okresowo uzupełniany publikacjami. Tam szczególnym 
powodzeniem cieszy się broszura „Poradnik pracodawcy”, a takŜe opracowanie „Lista kontrolna 
z komentarzem”. 

Co do zasady przyjąć naleŜy, Ŝe poza publikacjami drukowanymi, celowe jest udostępnianie tych 
samych materiałów w formie elektronicznej, na stronie internetowej GIP, ale takŜe, jak w przypadku 
„Poradnika społecznego inspektora pracy”, na krąŜkach CD. 

Ze względu na poszerzoną kampanię promocyjną w rolnictwie celowe jest zwiększenie nakładu 
wydawnictw kierowanych do dzieci oraz rolników. Przyjęta formuła obrazowania fotografiami 
i rysunkami jest przekonująca. 

Strona www prowadzona przez OIP 

Nie zanotowano przypadków recenzowania strony internetowej OIP Kraków przy pomocy poczty 
elektronicznej. Kilkakrotnie wystąpiły przypadki zapytań telefonicznych dotyczących sposobu 
pozyskania druków zamieszczonych na stronie www, m.in. kart zgłoszeń pracodawców i jednostek 
lokalnych. 

Zamieszczony na stronie adres e-mailowy kancelarii Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie 
wielokrotnie posłuŜył zainteresowanym jako medium komunikacji z Urzędem. Przykładem mogą być 
regularnie otrzymywane skargi, w szczególności noszące znamiona anonimów. W tej sytuacji 
działaniem rutynowym jest zwrotny wniosek o podanie danych osobowych do wiadomości urzędu 
pod rygorem nie podjęcia sprawy.  

Częste są elektroniczne zapytania prawne, czy wnioski o opinię. Uznając, Ŝe Internet staje się 
podstawowym źródłem pozyskiwania informacji dokonano całkowitej przebudowy strony OIP 
w Krakowie, przede wszystkim weryfikując pod względem aktualności materiały tam zamieszczone 
a takŜe zmieniając sposób dotarcia do zawartości poprzez stosowanie narzędzi i metod 
intuicyjnych, przyjaznych potencjalnemu uŜytkownikowi. W taki właśnie sposób przygotowano „kartę 
zgłoszenia pracodawcy”, gdzie, zakładając uŜytkownika  mało obeznanego z problematyką prawa 
pracy, przedstawiono program prowadzący „krok po kroku” wraz z dodatkowymi wyjaśnieniami, a po 
wpisaniu wszystkich danych umoŜliwiający sprawdzenie prawidłowości wpisów przed wysłaniem 
poczty. Program zawiera zabezpieczenia przed przejęciem przez uŜytkowników nieuprawnionych 
oraz kierowany jest wprost  z kancelarii OIP do komórki rejestrującej. 

Opracowanie programu do zgłaszania działalności pracodawcy do inspektora pracy stało się 
równocześnie asumptem do zaproponowania Urzędowi Miasta przeszkolenia pracowników z jego 
obsługi i wdroŜenia w Punkcie Obsługi Przedsiębiorcy, co teŜ się stało od 1 października 2005r., po 
podpisaniu przez Okręgowego Inspektora pracy z Prezydentem Miasta, odnośnego Porozumienia.  

5. Doradztwo dla partnerów społecznych 

Poradnictwo dla działaczy zwi ązkowych oraz społecznych inspektorów pracy. 

Przedstawicielom organizacji związkowych udzielono 1493 porad prawnych, w tym 60 pisemnych, 
a ponadto 39 porad w tym 2 pisemne udzielono społecznym inspektorom pracy. 

Podejmowana tematyka oraz dane liczbowe udzielanych porad związkom zawodowym 
przedstawiają się następująco: 

• Stosunek pracy     220 
• Wynagrodzenia     264 
• Czas pracy      208 
• Układy Zbiorowe Pracy    189 
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• Uprawnienia organizacji związkowych  212 
• Warunki pracy         72 
• Inne       328 

Najczęściej o udzielenie porady prawnej występowały związki zawodowe Solidarność, w tym 
większość porad udzielono na rzecz Zarządu Regionu Małopolska NSZZ „Solidarność”. 
Z poradnictwa korzystały takŜe inne związki zawodowe, z róŜnych struktur ogólnopolskich. 

Szczegółowa tematyka porad dla zwi ązków zawodowych przedstawia si ę nast ępująco:  

1. NSZZ Solidarność Zarząd Regionu Małopolska, w sprawach dotyczących m.in.: 
- wypowiedzenia zmieniającego – w zakresie zmiany miejsca wykonywania pracy i związanej 

z tym kwestii wypłaty odprawy, 
- oceny charakteru prawnego rozwiązań wewnętrznych dotyczących ustalenia wysokości 

premii indywidualnych i funduszu premiowego, 
- nagród jubileuszowych, 
- prowadzenia rokowań nad treścią zakładowych układów zbiorowych pracy, 
- zagadnienia związanego z nagrodami z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 

2. Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w sprawie dotyczącej zagadnień związanych z czasem 
pracy.  

3. ogólnopolski ZZ w sprawie ustawy z 29.01.2004r. o negocjacyjnym systemie kształtowania 
przyrostu przeciętnych wynagrodzeń  w przemyśle. 

4.  ogólnopolskie Porozumienie ZZ w sprawie trwałości stosunku pracy zakładowego społecznego 
inspektora pracy. 

Podsumowanie i wnioski 

Związki Zawodowe stanowią trzecią co do wielkości grupę występującą z zapytaniami. Najczęściej 
o udzielenie porady prawnej występował związek zawodowy „Solidarność”.  
Tematyka kierowanych w okresie sprawozdawczym zapytań wykazywała duŜą róŜnorodność 
podejmowanych zagadnień. Najwięcej porad udzielono w zakresie prblemów dotyczących 
wynagradzania. Nierzadko teŜ, porady dotyczyły wyjaśnienia i wskazania prawidłowej interpretacji 
przepisów regulujących uprawnienia związków zawodowych i zasad współpracy tych organizacji 
z pracodawcą. 

1. NaleŜałoby stworzyć ochronę dla pracowników małych zakładów, w których nie działają związki 
zawodowe zakładowe, poprzez moŜliwość członkostwa w międzyzakładowych organizacjach 
związkowych.   

2. W dąŜeniu do aktywnego reprezentowania interesów pracowniczych, w dalszym ciągu naleŜy 
upowszechniać wiedzę wśród i przez organizacje związkowe odnośnie obowiązujących 
przepisów prawa pracy,  

3. Zaobserwowana w trakcie bieŜącej działalności PIP, praktyka naduŜywania prawa urlopowego 
przez pracodawców tj. poprzez narzucanie terminów wykorzystania urlopów przy uwzględnieniu 
jedynie interesów pracodawcy, uzasadniałaby rozwaŜenie wprowadzenia regulacji dotyczącej 
uprawnień związków zawodowych w zakresie uzgadniania planów urlopów.  

Poradnictwo dla pracodawców i dla organizacji praco dawców. 

W 2005 r. w siedzibie Okręgu i oddziałach terenowych oraz innych punktach poradniczych 
udzielono łącznie 128 070 porad prawnych oraz 974 porady techniczne z zakresu bezpieczeństwa i 
higieny pracy, z tego 80 854 porad dla pracowników,, 42 727 porad dla pracodawców oraz 1491 dla 
organizacji związkowych. Ponadto podczas kontroli pracodawcom udzielono 18 808 porad 
prawnych oraz 17 655 porad technicznych. W rachunku globalnym łączna liczba porad udzielonych 
pracodawcom wynosi około 50%, co stanowi wyraźny wzrost wobec poprzednich lat. 
Poradnictwo realizowane było takŜe za pośrednictwem mediów publicznych. Bezpośrednio 
w redakcji Gazety Wyborczej, przez pisemne publikacje w wydzielonych rubrykach dzienników 
(Dziennik Polski, Gazeta Krakowska, Gazeta Wyborcza, Gazeta Prawna) – łącznie 105 artykułów 
bądź notatek, 29 nagrań telewizyjnych, 23 nagrania radiowe- podczas 7 dyŜurów telefonicznych 
pełnionych w rozgłośniach radiowych. 
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Aktualność zachowują zapytania prawne obejmujące problematykę czasu pracy. ZauwaŜyć moŜna, 
Ŝe wadliwości w tym zakresie związane są przede wszystkim z niezrozumieniem czy 
nieznajomością przepisów przez pracodawców. Ten stan rzeczy obrazują często pojawiające się 
zapytania związane z ich interpretacją.  

Równie często w sferze zainteresowań pracowników i pracodawców pozostają zagadnienia 
odnoszące się do problematyki wynagrodzeń. Niezmiennie pierwszeństwo posiadają sprawy 
związane ze świadczeniem pracy w godzinach nadliczbowych. Pracownicy podkreślają, iŜ 
prowadzona ewidencja czasu pracy nie odzwierciedla ich faktycznej i rzeczywiście wykonywanej 
pracy. Zlecanie obowiązków powyŜej obowiązującej normy czasu pracy staje się codzienną 
praktyką, w szczególności u mniejszych pracodawców. Niepokojące sygnały dotyczące łamania 
czasu pracy, docierały równieŜ od pracowników świadczących pracę w zadaniowym systemie czasu 
pracy. Problem ten pojawiał się takŜe wśród osób pełniących kierownicze funkcje - tym razem 
jednak w większych przedsiębiorstwach. 

Zakres tematyczny udzielanych porad w ramach poszczególnych bloków z uwzględnieniem 
najczęściej poruszanych zagadnień przedstawia się następująco: 

• Stosunek pracy: 
o rozwiązania umowy o pracę, za wypowiedzeniem dokonanym przez pracodawcę, 

oraz bez wypowiedzenia w trybie art. 53 Kodeksu pracy, 
o .świadczenia pracy na podstawie umowy zlecenia czy umowy o dzieło w warunkach 

charakterystycznych dla stosunku pracy i kroków prawnych zmierzających do 
ustalenia istnienia stosunku pracy.  

o moŜliwość korzystania z urlopów wypoczynkowych, zwolnień lekarskich czy 
zastosowania prawidłowych okresów wypowiedzenia. 

• Wynagrodzenia  
o niewypłacalność pracodawców, w tym dochodzenie roszczeń związanych z nie 

wypłaceniem wynagrodzenia za pracę, oraz innych świadczeń związanych z pracą, 
w tym odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn nie leŜących po 
stronie pracownika, 

o prawidłowe rozliczenie wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, 
o prawidłowość naliczania wynagrodzenia, odszkodowań czy odpraw.  

• Czas pracy 
o pracy w godzinach nadliczbowych, w tym zasad rekompensowania pracy w dniu 

wolnym od pracy z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy,  
o planowanie odpowiednich, optymalnych rozkładów czasu pracy. 
o świadczenia pracy w niedzielę i święta, oraz prawa do odpoczynku dobowego 

i tygodniowego, 
o interpretacja przepisów ustawy i  ich praktyczne stosowanie. 

• Urlopy  
o Prawidłowe określenie wymiaru urlopu dla pracowników zatrudnionych w niepełnym 

wymiarze czasu pracy oraz dla pracowników zatrudnionych w systemach czasu 
pracy, w których następuje wydłuŜenie dobowej normy czasu pracy ponad 8 godzin, 
na podstawie godzinowej metody jego przeliczenia,  

o brak regulacji, dotyczącej ustalenia wymiaru urlopu w przypadku zmiany wymiaru 
czasu pracy w trakcie roku kalendarzowego np. wobec pracownika przechodzącego 
z pełnego etatu na pół etatu w ramach tego samego stosunku pracy. 

• Uprawnienia związane z rodzicielstwem oraz zatrudnianie młodocianych 
o problematyka szczególnej ochrony stosunku pracy kobiet w ciąŜy, oraz w trakcie 

trwania urlopu macierzyńskiego i wychowawczego, 
o moŜliwość rozwiązania czasie stosunku pracy w okresie ciąŜy, 
o  obowiązki spoczywające na pracodawcach np. zakaz zatrudniania kobiet w ciąŜy 

w godzinach nadliczbowych, 
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o problematyka ochrony trwałości stosunku pracy młodocianych 

• Wypadki przy pracy  
o badania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, składu zespołu 

powypadkowego, kwalifikacji wypadków; 
o tworzenia i wykonywania zadań słuŜby bezpieczeństwa i higieny pracy; 

• Warunki pracy 
o certyfikacji maszyn i urządzeń oraz kwalifikacji do ich obsługi;  
o dostosowanie maszyn i urządzeń do minimalnych wymagań; 
o bezpieczeństwa i higieny pracy na budowie; 
o warunków technicznych dla budynków oraz pomieszczeń pracy przeznaczonych na 

działalność produkcyjną, handlową i usługową; 
o spraw związanych z oceną ryzyka zawodowego 

• Porady techniczne : 
o dostosowanie maszyn i urządzeń do minimalnych wymagań - w większości zgłaszali 

się pracodawcy, którzy kupowali uŜywane maszyny od róŜnych dostawców, kierowali 
się zbyt niską ceną, nie zdając czasem sprawy Ŝe nie spełniają one minimalnych 
wymagań, oraz Ŝe muszą ponieść koszty aby je dostosować do wymagań. 

o problemy oceny ryzyka zawodowego - w większości zgłaszali się pracownicy małych 
firm, których zapraszano najczęściej na indywidualne rozmowy do siedziby Okręgu, 
wręczano broszury (ocena ryzyka w pięciu krokach) i omawiano problematykę 
występujących zagroŜeń i procedury oceny ryzyka, 

o procedur oraz spełniania warunków do otrzymania odstępstw od przepisów 
w zakresie lokalizacji stałych stanowisk pracy poniŜej otaczającego terenu lub nie 
posiadających naturalnego oświetlenia; 

o badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, w tym 
głównie ich częstotliwości i działań zmierzających do ograniczenia ich stęŜeń.  

Podsumowanie i wnioski 

Na tle przedstawionej tematyki porad, moŜna zauwaŜyć, Ŝe coraz częściej pojawiają się pytania 
pracowników uwraŜliwionych na nieuczciwych pracodawców jeszcze przed zawarciem umowy 
o pracę. Dotyczą one poprawności sporządzonej umowy o pracę oraz waŜności obowiązywania jej 
postanowień pod względem prawnym. Zainteresowanie zarówno pracowników jak i pracodawców 
budzi grupa zapytań obejmująca rozwiązanie umowy o pracę. W ramach tego zagadnienia pytania 
dotyczyły równieŜ przysługujących odwoławczych środków prawnych oraz procedur sądowych. 
Wskazówki dotyczące prawidłowego sporządzenia pism procesowych do sądu pracy stanowią dla 
pracowników korzystających z poradnictwa istotną formę pomocy prawnej. Wskazanie odpowiedniej 
interpretacji przepisów a w zasadzie drogi dalszego postępowania jest dla wielu pracowników 
znaczącą formą wsparcia. RównieŜ słuŜby kadrowe podkreślają doniosłą rolę Inspekcji Pracy 
w kształtowaniu konkretnych rozwiązań prawnych, słuŜącej im pomocą w gąszczu często 
niezrozumiałych przepisów prawnych. Stąd poradnictwo prawne, łatwo dostępne i nieodpłatne 
stanowi dla wielu osób cenną i jedyną pomoc prawną.  

Najczęściej z porad korzystają właściciele małych zakładów pracy. Bezpłatne porady udzielane 
przez pracowników OIP dla wielu osób są nadal jedyną moŜliwością uzyskania pomocy prawnej. 
Udzielane porady techniczne wpływają pozytywnie na poprawę stanu warunków bezpieczeństwa i 
higieny pracy w zakładach pracy. 

1. Z uwagi na przewlekłość postępowania przed sądami pracy, naleŜałoby rozwaŜyć 
wprowadzenie zmian w zakresie kolejności rozpatrywania równolegle napływających spraw. 
W pierwszej kolejności powinny załatwiane być m.in.,. sprawy roszczeń pracowniczych 
o wypłatę zaległego wynagrodzenia, jako Ŝe stanowi ono podstawę utrzymania pracownika 
i jego rodziny. PowyŜsze dotyczyłoby równieŜ spraw związanych z rozwiązaniem stosunku pracy 
z pracownikami podlegającymi szczególnej ochronie np. kobiety w ciąŜy.  
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2. W celu zapobieŜenia łamaniu praw pracowniczych, w dalszym ciągu naleŜy podejmować 
inicjatywy w zakresie upowszechniania wiedzy na temat obowiązujących przepisów prawa 
pracy, zwłaszcza u małych pracodawców, którzy z uwagi na brak wyspecjalizowanych słuŜb 
kadrowo – księgowych w znacznie szerszym zakresie mają problemy związane z interpretacją i 
stosowaniem przepisów prawa. 

3. NaleŜałoby podjąć działania umoŜliwiające skuteczniejszą ochronę prawną pracowników 
zatrudnionych w zakładach pracy, które borykają się na co dzień z brakiem płynności 
finansowej. 

6. Działania edukacyjne 

Szkolenia prowadzone dla poszczególnych partnerów s połecznych: 

OIP Kraków prowadzi działalność edukacyjną, poprzez organizowanie szkoleń na poziomach 
dostosowanych do potrzeb poszczególnych grup odbiorców, w tym przez upowszechnienie 
specjalistycznych wydawnictw przygotowanych przez Departament Promocji GIP. Szczególnie duŜą 
popularnością cieszą się wydawnictwa słuŜące pomocą w dostosowywaniu zakładów pracy do 
przestrzegania prawa pracy, w tym obrazujące sposób dokumentowania oceny ryzyka 
zawodowego, natomiast oczekiwaniem jest zdobycie miarodajnych informacji dotyczących 
obowiązku spełnienia wymagań minimalnych dotyczących maszyn i urządzeń.  

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono ogółem 29 szkoleń dla związków zawodowych oraz 
sip, obejmujących ponad 890 słuchaczy, a takŜe 11 łączonych szkoleń pracodawców działaczy 
związkowych, oraz 8 spotkań informacyjno-szkoleniowych dla pracodawców, w których udział 
wzięło ponad 1000 pracodawców. 

 Zrealizowano wszystkie szkolenia na wniosek partnerów społecznych. Poza rutynowymi 
szkoleniami dla społecznych inspektorów pracy, którzy licznie wybrani uzupełniali swoją wiedzę, 
najwięcej szkoleń dotyczyło wymagań minimalnych dotyczących maszyn eksploatowanych, a takŜe 
odnoszących się do tzw. „dyrektywy maszynowej” i obowiązków producentów oraz podmiotów 
wprowadzających takie maszyny na rynek i do obrotu. 

Na wniosek Forum Sekretarzy Samorządów Polski Południowej, we wtorek 1 marca 2005r. odbyło 
się spotkanie informacyjne Nadinspektora Pracy Sekcji Informacji i Promocji OIP Kraków z grupą 
ok. 60 Sekretarzy urzędów miast i gmin. 
Tematem spotkania było przedstawienie informacji na temat istotnych zmian w obowiązującym 
prawie pracy oraz o zadaniach realizowanych przez Państwową Inspekcję Pracy, o których 
sekretarze gmin i powiatów pragnęli by się lepiej orientować. Prelegent, z wykorzystaniem 
materiałów multimedialnych przedstawił zasady uczestnictwa przedsiębiorców pracodawców 
w kampanii promocyjnej wdraŜania prawa w małych zakładach pracy, wskazując na najczęściej 
stwierdzane uchybienia ujawniane podczas kontroli wykonywanych przez inspektorów pracy. 
Podczas spotkania udzielono porad i wyjaśnień, a takŜe wskazano na dostępne moŜliwości 
uzyskania porad zarówno w siedzibie OIP w Krakowie, czy teŜ w oddziałach, bądź podczas kontroli 
lub drogą korespondencyjną i telefoniczną. 
Na zakończenie ustalono, Ŝe podobne spotkania powinny być kontynuowane, zaś tematyka 
przedstawiona zostanie odpowiednio wcześniej. 

Na wniosek Związku Zawodowego Pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach, dnia 15 
lutego 2005r. zostało przeprowadzone szkolenie na temat zmian w kodeksie pracy. Szkolenie objęło 
20 pracowników, głównie członków związku zawodowego. Utworzona organizacja związkowa nie 
jest zrzeszona w strukturach ponad zakładowych i nie naleŜy do struktur ogólnokrajowych, zatem 
boryka się z szeregiem problemów, w tym wynikających z pasywnej postawy kierownictwa urzędu. 
Wywołało to wiele pytań o sposób postępowania, równieŜ na poziomie elementarnym.  
Szkolenie przyniosło więc niewątpliwą korzyść w zakresie uzupełnienia wiedzy podstawowej, 
a takŜe uświadomiło działaczy związku i społecznego inspektora pracy, Ŝe ich prawa, regulowane 
ustawami znajdują ochronę. 
DraŜliwym punktem było odnoszenie się do zapisów w Księdze Zaleceń Zakładowego SIP przez 
pracownika komórki gospodarczej, bez oznak, Ŝe pracodawca zapoznał się z zaleceniem. 
Wyjaśniono, Ŝe istotne jest czy zalecenie zostało wykonane, nie zaś kto praktycznie zajmuje się 
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jego wykonaniem. Sprawy te pozostają w zakresie zwykłego zarządu pracodawcy, któremu 
ewentualnie moŜna wykazać winę za brak realizacji zalecenia. 

Na wniosek Wójta Gminy Poronin, który w związku ze zgłaszanymi ze strony społeczeństwa 
problemami z interpretacją znowelizowanego kodeksu pracy zwrócił się o poprowadzenie przez 
inspektorów pracy spotkania informacyjnego, w dniu 16 marca 2005r. Kierownik Oddziału w Nowym 
Sączu oraz Nadinspektor Pracy Sekcji Informacji i Promocji, przedstawili zebranym 50 
pracodawcom, najczęściej zatrudniającym kilku pracowników, ich podstawowe obowiązki w zakresie 
prawa pracy, a takŜe omówili kampanię promocyjną „Pracodawco Dyplom Państwowej Inspekcji 
Pracy jest w twoim zasięgu”. 
Władze samorządowe Gminy Poronin, poza Inspekcją Pracy na spotkanie zaprosiły takŜe 
przedstawicieli inspekcji handlowej, nadzoru budowlanego oraz państwowej inspekcji sanitarnej. 
Uczestnikiem spotkania był Wiceburmistrz, który w kilka dni po spotkaniu nadesłał do Okręgowego 
Inspektora Pracy pisemne podziękowanie, zapowiadające dalsze spotkania z uwagi na 
zainteresowanie wykazywane przez uczestników oraz innych obywateli, którzy nie byli obecni. 

Zgodnie z wnioskiem zarządów zakładowych organizacji związkowych działających w Miejskim 
Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Krakowie w dniach 15 i 29 czerwca 2005r. Nadinspektor 
Pracy przeprowadził szkolenia dla 14 społecznych inspektorów pracy obejmując tematyką 
procedurę badania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, uwypuklając zadania społecznego 
inspektora pracy, oraz przeprowadzanie oceny ryzyka zawodowego, w szczególności wykazując 
aspekty prawa wymagające konsultacji z pracownikami i ich przedstawicielami. 
Wniosek związków zawodowych zawiera równieŜ prośbę o omówienie innych zagadnień, m.in. 
dotyczących wybranych elementów prawa pracy, praw i obowiązków stron stosunku pracy, 
z propozycją ich przedstawienia jesienią. 

W ramach współpracy z Polską Konfederacją Pracodawców Prywatnych, z polecenia Głównego 
Inspektora Pracy przedstawiciele Okręgowych Inspektoratów Pracy w Krakowie oraz w Katowicach 
uczestniczyli w dniach 23,24 czerwca 2005r. w Krakowie w Polsko-Niemieckim Seminarium na 
temat „Bezpieczeństwo i higiena pracy w handlu”, którego organizatorem Seminarium byli: 
Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Ośrodek Kształcenia Kadr Gospodarki Berlina 
i Brandenburgii (bbw), Małopolski Związek Pracodawców, TESCO/Polska/Sp. z o.o. 
Uczestnikami Seminarium byli przedstawiciele firm członkowskich regionalnych i branŜowych 
organizacji Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, TESCO/Polska/Sp. z o. o. 

Szczególne zainteresowanie szkoleniami wykazywała Federacja Związków Zawodowych 
Pracowników Ochrony Zdrowia, dla której Małopolskiej Rady Wojewódzkiej trzykrotnie 
przeprowadzono szkolenia dla 40-50 osobowych grup działaczy związkowych oraz społecznych 
inspektorów pracy. 

Do tradycji zaliczyć trzeba szkolenia wiosenne i jesienne organizowane w swoim ośrodku przez ZZ 
Budowlani dla społecznych inspektorów pracy z terenu całej Polski, co przyniosło przeszkolenie 50 
zakładowych społecznych inspektorów pracy. Dla Sekcji Budownictwa NSZZ „Solidarność” wykłady 
przeprowadzono dla ponad 100 słuchaczy, w tym w ramach programu tzw. bałtyckiego, gdzie 
w Seminarium w Jedlni omówiono europejskie prawo pracy na tle dyrektywy maszynowej 
odnoszącej się do maszyn do obróbki drewna. 

Organy samorządu terytorialnego wnioskowały o przeszkolenie w zakresie zmian w prawie pracy 
dyrektorów szkół. W trzech takich szkoleniach uczestniczyło 100 pracodawców. 

Na podstawie Porozumienia Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Pracowników SłuŜb BHP, poza 
spotkaniami informacyjnymi, OIP uczestniczył w dwóch szkoleniach tej grupy j obejmując w sumie 
90 pracowników, a ponadto przeprowadzono dwa inne szkolenia, dotyczące wymagań minimalnych 
dla maszyn oraz czynników o działaniu mutagennym, które objęły około 150 uczestników.  

W uzgodnieniu z Małopolską Izbą InŜynierów Budownictwa OIP wspierał szkolenia pracodawców 
branŜy budowlanej, zarówno podczas seminariów na Targach Budownictwa, jak i w odrębnych 
szkoleniach prowadzonych w siedzibie NOT. Ogółem w kilku cyklach przeszkolono ponad 200 
słuchaczy tego gremium w ramach działalności promocyjnej. 
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Kolejny obszar współpracy ze związkami zawodowymi został nawiązany się w odniesieniu do 
pracowników cywilnych wojska, gdzie dwukrotnie w roku pracownicy OIP prowadzili szkolenia 
z zakresu prawa pracy obejmując kaŜdorazowo około 100 słuchaczy.  

Po raz kolejny duŜe zapotrzebowanie na szkolenia sip posiadał ZNP, dla którego jednostek 
zorganizowano cztery szkolenia dla łącznej grupy 230 uczestników.  

OŜywiły się związki zawodowe działające na terenach kopalni węgla, które zorganizowały 5 szkoleń 
dla społecznych inspektorów pracy, w których udział wzięło 160 sip i działaczy zz. 

Zwykła aktywność Związku Zawodowego Kolejarzy Małopolski przyniosła pięć szkoleń społecznych 
inspektorów pracy oraz członków Komisji Ochrony Pracy, w których uczestniczyło 90 słuchaczy. 

Szkolenia dla działaczy związkowych oraz sip na wniosek NSZZ „Solidarność” prowadzono takŜe 
dla pracowników zakładu gazowniczego, telekomunikacji polskiej, organów samorządowych Miasta 
Krakowa i społecznych inspektorów pracy, gdzie dochodziło do nieporozumień na tle uprawnień sip, 
obejmując nimi ponad 150 uczestników. 

Uzupełniające szkolenie dla swoich działaczy przeprowadziła równieŜ Konfederacja Pracy kierując 
na szkolenie 31 uczestników, w tym społecznych inspektorów pracy. 

Podstawow ą tematyk ą szkolenia były nast ępujące zagadnienia : 

- prawo pracy odnoszące się do wymogów minimalnych maszyn i urządzeń, 
- wymogi zasadnicze maszyn w oparciu o tzw. „dyrektywę maszynową”, 
- nadzór rynku i konsekwencje dla wprowadzających wyroby do obrotu i na rynek, 
- standardy bezpieczeństwa robót budowlanych, 
- przepisy dotyczące równego traktowania w zatrudnieniu, 
- przejmowanie pracowników przez innego pracodawcę w oparciu o art. 231 Kp., 
- molestowanie seksualne oraz mobbing, 
- regulaminy wynagradzania, 
- układy zbiorowe pracy, 
- wybrane problemy z technicznego bezpieczeństwa pracy, 
- zagroŜenia związane z wypadkami przy pracy i chorobami zawodowymi, 
- zróŜnicowana składka na ubezpieczenie z tytułu wypadków przy pracy, 
- zadania i uprawnienia organów nadzoru nad warunkami pracy, 
- system ochrony pracy w RP, 
- uprawnienia związków zawodowych w sferze ochrony praw pracowniczych, 
- ochrona stosunku pracy sip i członków zakładowych organizacji związkowych, 
- metodyka pracy społecznego inspektora pracy. 

Wykorzystywanie materiałów dydaktycznych. 

W zasadzie nie stosuje się innego sposobu prowadzenia zajęć niŜ prezentacja przy uŜyciu 
projektora multimedialnego w formacie ppt. Wielość równocześnie prowadzonych szkoleń 
powoduje, Ŝe niezbędne jest zakupienie kolejnego urządzenia wraz z osprzętem uzupełniającym, co 
zostało zgłoszone w zapotrzebowaniu. Niekiedy wykłady uzupełniane są kopią przygotowanych 
materiałów w wersji 3 slajdów na stronę A4, co umoŜliwia prowadzenie notatek przy ich omawianiu. 
Występuje takŜe konieczność zabierania ze sobą urządzeń nagłaśniających, które znajdują się na 
wyposaŜeniu OIP.  

Przy prowadzeniu wykładów dla dzieci, a takŜe instruktaŜach udzielanych pracodawcom 
uczestnikom kampanii promocyjnej „wdraŜanie prawa pracy w małych zakładach”, poza formą 
elektroniczną stosuje się wyposaŜanie uczestników w materiały drukowane. Dotyczy to zwłaszcza 
listy kontrolnej z komentarzem, broszury „Pięć kroków w ocenie ryzyka”, czy komiksu „Przygoda na 
wsi – zobacz co ci zagraŜa”. 

Działania informacyjno szkoleniowe realizowane wspólnie z KRUS wykorzystują równieŜ obraz 
zapisany na taśmie filmowej, przy czym zarówno magnetowidy, jak telewizory zapewnia KRUS, 
korzystając z transportu inspekcji pracy.  
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SpostrzeŜenia i wnioski wynikające z prowadzonych szkoleń: 

1.  Wykładowcami byli głównie inspektorzy pracy odpowiedzialni za realizację tematów kontrolnych, 
nadinspektor pracy Sekcji Informacji i Promocji, radcy ds. poradnictwa prawnego a takŜe 
Rzecznik Prasowy.  

2.  Wobec oczekiwania przez uczestników szkoleń, aby przekazywać im kompletne materiały, 
wskazana jest kontynuacja praktyki zastosowanej podczas szkoleń budowlanych oraz dla 
społecznego nadzoru nad warunkami pracy, uzupełniania wykładów i prelekcji wydawaniem 
krąŜków CD z powieleniem wykładu i broszur na nośnikach elektronicznych.  

3.  Wobec upływu terminu dostosowania maszyn i urządzeń do wymagań minimalnych z dniem 
1 stycznia 2006 roku, zapotrzebowanie na szkolenia w tej dziedzinie zostały nasilone, wskutek 
czego wzrosła liczba szkoleń wnioskowanych zarówno przez pracodawców, jak organizacje 
pracobiorców, ale równieŜ przez samorządy zawodowe, w tym pracowników słuŜb bhp. 

4.  Nie do zaakceptowania są sytuacje, kiedy wykładowca nie stosuje nowoczesnych środków 
audiowizualnych, poprzestając jedynie na wykładzie werbalnym. 

Działania promocyjne o charakterze edukacyjnym orga nizowane przy współpracy władz 
oświatowych, szkół wy Ŝszych, instytutów naukowych, /seminaria, konferencj e naukowe/  

W roku 2005 odbyły się spotkania informacyjno-profilaktyczne z władzami szkół wyŜszych 
wybranymi na nową kadencję (Akademia Rolnicza, Akademia Ekonomiczna, Akademia Muzyczna, 
Instytut Fizyki Jądrowej PAN). 
W szczególności omawiano zagadnienia związane ze znowelizowaną ustawą o szkolnictwie 
wyŜszym oraz wdraŜaniem do programów nauczania przedmiotów obejmujących bezpieczeństwo i 
higienę pracy oraz ergonomię. Przedstawiciele OIP pozostają w stałym kontakcie z Akademią 
Górniczo - Hutniczą w zakresie wprowadzania zintegrowanego systemu gospodarki środkami 
chemicznymi i odpadami (SYGOS) oraz wdraŜaniem systemu e-learning szkolenia w zakresie bhp.  

Na zaproszenie władz Politechniki Krakowskiej przedstawiciel OIP Kraków uczestniczył w uroczystej 
inauguracji roku akademickiego, gdzie z nowo wybranymi przedstawicielami Kolegium Rektorskiego 
omówił moŜliwości poszerzenia współpracy w dziedzinie nauczania zagadnień ochrony pracy. 

W zakresie propagowania wiedzy z dziedziny ochrony pracy przedstawiciele OIP  prowadzili 
wykłady na studiach podyplomowych z zakresu :  

• Bezpieczeństwa i Higieny Pracy – Wydział Górnictwa i GeoinŜynierii Akademii Górniczo-
Hutniczej  

• Prawa Pracy - Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego  
• Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy  - Centrum Szkolenia i Organizacji 

Systemów Jakości Politechniki Krakowskiej. 

W związku z rozpoczęciem kolejnej edycji Studium Podyplomowego Prawa Pracy na  Uniwersytecie 
Jagiellońskim wykład inauguracyjny „Przestrzeganie przepisów prawa pracy w świetle kontroli 
Państwowej Inspekcji Pracy w 2004 r.” wygłosiła Główny Inspektor Pracy Anna Hintz. Wykład 
opatrzony ciekawą oprawą w postaci prezentacji multimedialnej, cieszył się duŜym 
zainteresowaniem ze strony słuchaczy i kadry naukowej Uniwersytetu, co znalazło potwierdzenie 
w wypowiedzi Kierownika Katedry Prawa Pracy prof. Andrzeja Świątkowskiego. Podkreślił on 
praktyczne przesłanie prezentacji kierowanej do słuchaczy, w Ŝyciu zawodowym wypełniających 
waŜne funkcje w zarządzaniu zasobami ludzkimi w swoich firmach. 

Reprezentanci UJ i AGH tradycyjnie uczestniczyli w pracach Małopolskiej Komisji Ochrony Pracy, 
działającej przy Okręgowym Inspektorze Pracy. 

We współpracy ze szkołami podstawowymi oraz gimnazjalnymi, zrealizowano program promocji 
bezpieczeństwa pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych. Prelekcji inspektorów pracy 
wysłuchało w siedmiu szkołach 714 uczniów, a w konkursach plastycznych uczestniczyło 393 dzieci 
z najmłodszych klas.  
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7. Społeczna Inspekcja pracy 

W roku 2005 kontynuowane było na poziomie ubiegłorocznym zapotrzebowanie na szkolenia nowo 
wybranych społecznych inspektorów pracy. Wynika to z faktu przeprowadzania wyborów po 
zakończeniu kadencji poprzedniej, jak równieŜ z podejmowania przez wiele związków zawodowych 
inicjatywy odtworzenia społecznej inspekcji pracy, której działalność, wskutek braku 
zainteresowania związków zawodowych uległa zawieszeniu bądź  stagnacji przez kilka kadencji. 
Taki stan odpowiadał zarówno „pełniącym” funkcje sip, jak i pracodawcom fałszywie rozumiejącym 
zadania tej pracowniczej słuŜby. 

Wzrost aktywności związków zawodowych w zakresie tworzenia społecznej inspekcji pracy wiązać 
teŜ naleŜy ze zmianami przepisów ustawy o związkach zawodowych, ograniczającymi liczbę 
działaczy związkowych, których stosunek pracy podlega szczególnej ochronie. Ten negatywny nurt 
nie powinien jednak przesłaniać autentycznego zaangaŜowania wielu społeczników, dla których 
sprawy zapewnienia właściwych warunków pracy i poszanowania praw pracowniczych są istotą ich 
decyzji o podjęciu się wykonywania społecznej funkcji.  

Dowodem tutaj mogą być liczne zgłoszenia w konkursie na „Najaktywniejszego zakładowego 
społecznego inspektora pracy”. Zjawiskiem charakterystycznym jest jednak to, Ŝe rzeczywista 
aktywna działalność społecznej inspekcji pracy występuje w zakładach duŜych, dobrze 
zorganizowanych, legitymujących się tradycjami. Potwierdzają to zgłoszenia do Konkursu 
z  Przedsiębiorstwa PKP, Miejskiej Komunikacji, zakładów górniczych, jednostek samorządowych, 
czyli zakładów o kilkutysięcznym zatrudnieniu.  

Tam takŜe tworzy się struktury, które aczkolwiek nie znajdują wprost umocowania w ustawie o SIP, 
spełniają potrzeby konkretnych zakładów, i są wyrazem dąŜeń związków zawodowych 
dostosowujących strukturę sip do powstających schematów organizacyjnych przedsiębiorstw. W ten 
sposób utworzono funkcję Zakładowego SIP w Mittal Steel Poland Oddział Kraków, który sprawuje 
niemal faktyczne kierownictwo nad społecznymi inspektorami pracy w podległych zarządowi 
zakładach.  

Występują teŜ nadal przypadki wyborów społecznych inspektorów pracy przez kilka działających 
w zakładzie związków zawodowych, z których kaŜdy uwaŜany jest za zakładowego sip. Ewentualne 
podwaŜanie takiego sposobu organizacji społecznej inspekcji pracy trafia na odpowiedź w postaci 
orzeczenia sądu uznającego wybór sip za wyłączną domenę pracowników. 

Funkcję „koordynatora” sip utworzono w zakładach PKP Małopolski, dla których związki zawodowe 
przynaleŜne do Forum Związków Zawodowych zainicjowały powstanie Komisji Ochrony Pracy, 
której przewodniczy Zakładowy SIP jednego z większych zakładów. 

 Koordynatorzy sip, powoływani są takŜe w przypadku placówek słuŜby zdrowia działających 
w obrębie jednego powiatu. Praktyka taka jest stosowana np. przez Federację Związków 
Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia.  

Działanie takie, wg wypowiedzi twórców wskazuje, Ŝe ustawa o sip jest nazbyt krępująca i nie 
przystaje ani do duŜych wielozakładowych przedsiębiorstw, ani teŜ do małych pracodawców, gdzie 
brak jest moŜliwości funkcjonowania zakładowych organizacji związkowych z powodu mniejszej niŜ 
10 liczby członków będących pracownikami. 

Funkcjonowanie społecznej inspekcji pracy bardzo często ogranicza się do udziału w pracy zespołu 
powypadkowego oraz uczestnictwa w pracach komisji bhp, przy czy w tej dziedzinie dochodzi do 
sporów organizacji związkowych z pracodawcą, w szczególności, kiedy zdaniem związków 
występuje więcej zakładowych społecznych inspektorów pracy, i kaŜdy uznaje się za 
wiceprzewodniczącego komisji. 

Wyłączając  osoby uczestniczące w konkursie na najaktywniejszego zakładowego sip, nieliczne są 
przypadki aktywnej działalności społecznej inspekcji pracy. W okresie sprawozdawczym wpłynęły 
trzy sprzeciwy od zaleceń wydanych przez Zakładowych SIP, znikome są liczby zapytań 
technicznych i prawnych, aczkolwiek występowały przypadki umawiania się na konsultacje 
indywidualne, których efektem było podejmowanie przez SIP konkretnych działań. 
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Na podstawie danych statystycznych ustalono, Ŝe spośród 4210 kontrolowanych podmiotów, w 62 
przypadkach odnotowano współpracę ze społeczną inspekcją pracy, w tym w 25 przypadkach były 
to wspólne kontrole, w 36 nastąpiło powiadomienie  o wynikach kontroli, a w jednym tylko 
przypadku, w placówce słuŜby zdrowia społeczny inspektor pracy wnioskował przeprowadzenie 
kontroli. 

Najliczniejsze przejawy działalności SIP występują w przetwórstwie przemysłowym, gdyŜ odnosi się 
do ponad połowy /32/ przypadków. DuŜa liczba /11/ dotyczy takŜe SIP w bankach. Pozostałe 
przypadki to handel, budownictwo, administracja publiczna, edukacja, ochrona zdrowia, gdzie 
w jednym ze Szpitali, sip napotyka na utrudnienia polegające na konieczności pozostawania na 
swoim stanowisku słuŜbowym, bez powierzania mu zadań do realizacji.  

W zakresie przestrzegania przez administrację zakładów uprawnień sip, stwierdzić moŜna, Ŝe za 
okres sprawozdawczy wydano 1 decyzję dotyczącą załoŜenia księgi uwag i zaleceń u pracodawcy 
zatrudniającego 100 pracowników. Ponadto w wystąpieniach skierowano 33 wnioski odnoszących 
się do 3770 pracowników. Największa liczba uchybień -16- dotyczy nie załoŜenia księgi zaleceń i 
uwag., Pozostałe uchybienia to 2 uregulowania odnoszące się do wypłaty zryczałtowanego 
wynagrodzenia dla SIP oraz 13 innych zagadnień. W dwóch przypadkach stwierdzono 
niewykonanie zaleceń Zakładowego SIP, w tym nałoŜono jeden mandat kredytowany z tego tytułu. 
Poinformowano o wykonaniu wszystkich wniosków, oraz decyzji, z wyłączeniem jednego przypadku, 
zatem stanowi to 97% realizacji. 

Wnioski. 

1. Z uwagi na coraz powszechniejszy brak funkcjonowania związków zawodowych w małych 
zakładach, a zatem niemoŜność utworzenia społecznej inspekcji pracy, konieczne jest 
znalezienie innej formuły przedstawicielstwa pracowniczego o poszerzonych uprawnieniach, 

2. Niezbędne jest dalsze wspomaganie działania funkcjonujących społecznych inspektorów pracy, 
w tym zachęcanie ich do aktywności poprzez mobilizowanie do uczestnictwa w Konkursie „Na 
najaktywniejszego zakładowego SIP”. 

XIII. PODSUMOWANIE 
Stan warunków pracy i przestrzegania prawa pracy 

W okresie sprawozdawczym działalność kontrolno - nadzorcza charakteryzowała się wzmoŜoną 
aktywnością oraz intensywnością realizacji ustawowych obowiązków, uwzględniając 
uwarunkowania w sferze stosunków pracy i zachodzące zmiany w procesie transformacji. 
Działalność ta, skupiała się na realizacji celów i zadań wynikających z programu działania PIP, 
zadań własnych oraz działań rozpoznawczo –prewencyjnych, załatwianiu duŜej liczby skarg i 
wniosków zgłaszanych przez pracowników i organizacje związkowe oraz poradnictwie technicznym i 
prawnym. 

 Mimo występujących uwarunkowań, związanych z ciągłym procesem przemian gospodarczych i 
strukturalnych w sektorze publicznym i prywatnym, duŜą ilością skarg i zapotrzebowaniem na 
poradnictwo techniczne i prawne - OIP w Krakowie wykonał zadania przewidziane ustawą oraz 
zapisane w programach działania, przeprowadzając 5.450 kontroli i rekontroli w 4.008 zakładach 
pracy, róŜnych branŜ i o róŜnym stanie zatrudnienia. 

 Przeprowadzona w 2005 r. liczba kontroli wynikała z potrzeb wykonania zadań z Programu 
działania PIP.  W wyniku ujawnionych w toku kontroli nieprawidłowości, inspektorzy pracy wydali 
ogółem 25.083 decyzje, z których zrealizowano 88,46% (w 2003 r. - 80,7 %, w 2004 r. - 87,9%). 
Liczba decyzji dotycząca wstrzymania robót - 1.101 decyzji i 465 decyzji skierowania pracowników 
do innych prac. 

 Z analizy rodzajów zagroŜeń, objętych decyzjami nakazowymi wynika, Ŝe najwięcej 
nieprawidłowości dotyczyło: obiektów i pomieszczeń pracy – 3.021 decyzji, przygotowania do pracy 
– 3.001, urządzeń i instalacji energetycznych- 2.904. Spadek naruszeń odnotowano: 
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w przygotowaniu budynków i obiektów, w zakresie wentylacji i oświetleniu, przy eksploatacji maszyn 
i urządzeń. 

Liczba zbadanych wypadków (105 w 2005 r.) w stosunku do ubiegłego roku (125 w 2004r.), 
zmalała. Wpływ na ilość zbadanych w danym roku wypadków ma ilość wypadków zaistniałych w 
roku poprzednim, których badanie zakończone zostaje w roku następnym (w 2003 r. – 22, w 2004 r. 
– 20, a na 2006 rok przejdzie 34).  

Liczby poszkodowanych cięŜko oraz śmiertelnie w roku 2005 i 2004, kształtują się na tym 
samym poziomie. Zbadane wypadki śmiertelne i cięŜkie w większości przypadków dotyczą tych 
samych sekcji, co w 2004 r. tj. działalność produkcyjna, budownictwo, handel. Utrzymała się ilość 
wypadków w działalności produkcyjnej, po okresie spadku z lat 2000-2002 (41 w 2000 r.; 38 w 2001 
r. i 33 w 2002 r.). Po okresie spadku poziomu ilości wypadków w budownictwie w latach 1998 – 
2002 33 (21% ogółu] w 1998 r.; 35 (25,4% ogółu) w 1999r.; 33 (28,5% ogółu) w 2000 r.; 25 (21,9% 
ogółu) w 2001 r. i 19 (16% ogółu) w 2002 r., w latach 2003 - 2005 poziom wypadków w 
budownictwie utrzymuje się na podobnym poziomie – jest to nadal znacząca branŜa w zakresie 
zagroŜeń skutkujących wypadkami cięŜkimi i śmiertelnymi. 

  Ilość wypadków ze skutkiem śmiertelnym w budownictwie wzrosła (6-2003 r., 3-2004 r. 5-
2005 r.). W pozostałych działach gospodarki wypadki ze skutkiem śmiertelnym i cięŜkim 
uszkodzeniem ciała pozostają na podobnym poziomie jak w roku ubiegłym. 

  Do najczęściej występujących wydarzeń będących odchyleniem od stanu normalnego w roku 
2005 naleŜy zaliczyć : 

-  utrata kontroli nad: maszyną, środkami transportu, transportowanym ładunkiem, narzędziem, 
obiektem, zwierzęciem (23 wypadki - 21,9 % ogółu wypadków), 

-  poślizgnięcie, potknięcie się, upadek osoby (23 wypadki - 21,9 % ogółu wypadków) 

- uszkodzenie, rozerwanie, pęknięcie, ześliźnięcie, upadek, załamanie się czynnika 
materialnego (19 wypadków - 18,1 % ogółu wypadków). 

Z uwagi na zmianę klasyfikacji nie ma moŜliwości dokonania porównania z latami ubiegłymi. 
 W 2003 r. i 2004 r. najczęściej występującym wydarzeniem, które spowodowało wypadek 
było uderzenie, pochwycenie, przygniecenie człowieka przez maszyny i ich części, urządzenia i 
środki transportu (19,3% ogółu wydarzeń w 2003 r.; w 2004 r.- 28,3 %), upadek z wysokości (18,4 
% ogółu wydarzeń w 2003 r.; w 2004 r. - 16,8%), uderzenie przez spadające materiały (13,2% ogółu 
wydarzeń w 2003 r., w 2004 r. - 12,8%) oraz wypadki drogowe (21% w 2003 r. oraz 16,8% w 2004 
r.). W dalszym ciągu udział wypadków drogowych w ogólnej liczbie wypadków jest wysoki 18,1% 
ogółu wypadków (w 2004 r. 16,8%, w 2003 r. 21%). 

 Najwięcej poszkodowanych było w grupie osób o staŜu do 1 roku (46 osób, co stanowi 
30,7% ogółu poszkodowanych). Obserwowana jest w dalszym ciągu utrzymującą się tendencja 
przesunięcia się większej liczby poszkodowanych w kierunku staŜu pracy do 1 roku. Jest to 
związane z transformacją gospodarki i tworzeniem się nowych podmiotów gospodarczych oraz z 
duŜą migracją osób pomiędzy zakładami, częstokroć zmieniających swój wykonywany zawód. 

 Najwięcej pracowników, którzy ulegli omawianym wypadkom rekrutowało się z grupy 
zawodowej – grupa robotników obróbki metali (15,3 % poszkodowanych). W grupie tej utrzymał się 
poziom liczby poszkodowanych z ubiegłego roku. Kolejna grupa zawodowa to kierowcy pojazdów 
(13,3 % poszkodowanych) oraz robotnicy budowlani i pokrewni (11,3% poszkodowanych). 

 Dominującymi przyczynami wypadków (technicznymi, organizacyjnymi i ludzkimi) - są: zła 
lub nieprawidłowa organizacja pracy, nieprawidłowe zachowanie się pracownika, brak nadzoru, brak 
lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające. Znaczna ilość przyczyn wynika ze złej organizacji 
pracy – 163 przyczyn (39,2 %). Wśród tych przyczyn wskazać naleŜy na: brak nadzoru ( 20,9%), 
tolerowanie odstępstw od zasad bezpiecznej pracy (26,7%).  
 Dalsze przyczyny powodujące wypadki to grupa wynikająca z zachowań ludzkich – 188 
przyczyn – 45,2% ogółu. Nieprawidłowości te wynikają z niewypełnienia swoich obowiązków przez 
osoby kierujące pracą pracowników oraz przez pracodawców kierujących bezpośrednio pracą 
zatrudnionych pracowników. 
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Z uwagi na zmianę klasyfikacji nie ma moŜliwości dokonania porównania z latami ubiegłymi. 

 Dominującymi czynnikami niebezpiecznymi, szkodliwymi lub uciąŜliwymi powodującymi 
wypadki w 2004r. były: przemieszczające się maszyny i inne urządzenia – 34 wypadki, połoŜenie 
stanowiska pracy na poziomie róŜnym od otaczającego terenu – 24 wypadki, ruchome części 
maszyn i poruszające się narzędzia – 23 wypadki, spadające przedmioty – 10 wypadków. 

 Oddawane w 2005 r. do eksploatacji, nowo budowane lub przebudowywane zakłady pracy, 
nie spełniają nadal wymogów przepisów odnośnie: stanu technicznego obiektów i pomieszczeń 
pracy, wentylacji, ogrzewania, oświetlenia i wyposaŜenia w urządzenia energetyczne i maszyny, 
organizacji procesów technologicznych oraz stanu zaplecz higienicznosanitarnych. NaleŜy 
stwierdzić, Ŝe prawie w 100 % dokonywane są odbiory szkół i obiektów szkolnych oraz zakłady, w 
których mogą występować czynniki szkodliwe dla zdrowia. W wyniku podjętych przez inspektorów 
pracy, działań kontrolno-nadzorczych oraz wydanych uwag i wniosków, nastąpiła poprawa 
warunków pracy w tych zakładach, dla około 2.670 pracowników. W stosunku do lat ubiegłych 
wzrosła ilość ujawnianych nieprawidłowości dotyczących stanu pomieszczeń pracy. Większość 
stwierdzonych uchybień dotyczyła niedostosowania elementów obiektów i pomieszczeń pracy do 
stosowanych technologii i rodzaju wykonywanych prac. Było to skutkiem zgłaszania obiektów nie w 
pełni przygotowanych do końcowego odbioru. W wyniku czego, pośpiesznie wykonywane prace 
montaŜowe powodowały powstawanie wielu usterek i braków. Podobnie spawa wyglądała w 
przypadku wzrostu ujawnionych nieprawidłowości w zakresie stanu maszyn i urządzeń technicznych 
oraz instalacji energetycznych, gdzie w skutek tych samych przyczyn ujawniono przypadki braku 
decyzji dopuszczającej urządzenia do eksploatacji, braku przeprowadzonych badań i pomiarów 
instalacji energetycznych i oznakowania urządzeń. Stała jest tendencja spadkowa ujawnianych 
przypadków braku opinii uprawnionych rzeczoznawców ds. bhp w projektach budowlanych (w roku 
2005 tylko 3 takie przypadki). Jest to skutkiem m.in. prowadzonej przez inspektorów pracy 
działalności profilaktycznej. 

  Nadal, najczęściej spotykanymi przyczynami występujących nieprawidłowości, były wadliwe 
lub niekompletne projekty budowy lub przebudowy zakładów, wprowadzanie zmian do projektów w 
celu oszczędności środków, braku wymaganych środków finansowych na ich wykonanie, zmiany 
przeznaczenia obiektów w trakcie budowy. DuŜy wpływ na stwierdzone nieprawidłowości, miała 
takŜe niewystarczająca znajomość przepisów techniczno-budowlanych oraz w zakresie bhp, przez 
inwestorów i wykonawców robót co do prawidłowości rozwiązań projektowych zrealizowanych 
obiektów. 

 W wyniku działalności kontrolno-nadzorczej, nastąpiła trwała poprawa warunków pracy  
w zakładach, charakteryzujących się największym nasileniem zagroŜeń zawodowych. W wyniku 
zastosowanych przez inspektorów pracy środków prawnych w 2005 r. oraz ich realizacja przez 
pracodawców, nastąpiła eliminacja lub ograniczenie zagroŜeń zawodowych i wypadkowych, dla 
1.547 pracowników. Na szczególną uwagę, zasługuje eliminacja ponadnormatywnych stęŜeń pyłów 
i substancji chemicznych, natęŜenia wibracji, ponadnormatywnego naraŜenia na hałas 
i niekorzystny mikroklimat.  
 Bardzo duŜy wpływ na poprawę warunków pracy, miała eliminacja zagroŜeń upadku 
z wysokości, zapewnienia prawidłowego oświetlenia, eliminacji zagroŜeń poraŜenia prądem, oraz 
zagroŜeń związanych z eksploatacją maszyn i urządzeń oraz zapewnienia pracownikom 
prawidłowych warunków higieniczno-sanitarnych. W zakładach tych, nastąpił spadek liczby 
wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Podjęte działania oraz prowadzona przez te zakłady, 
dalsza modernizacja i restrukturyzacja, zapewni dalszą poprawę warunków pracy. 

Kontrola 145 placów budów (336 kontroli przy czym 104 kontrole w ramach kampanii 
wiosennej i 65 kontroli w kampanii jesiennej). Skontrolowano równieŜ 10 podmiotów nie 
zatrudniających pracowników na podstawie umów o pracę (nie będących pracodawcami 
w rozumieniu Kodeksu pracy). Na kontrolowanych budowach pracowało łącznie 3.432 osób w tym 
297 na innej podstawie niŜ stosunek pracy – tzw. „samozatrudniających się” (zlecenie, o dzieło). 
Efektem przeprowadzonych kontroli jest potwierdzona likwidacja 1.918 naruszeń przepisów i zasad 
bhp przez co poprawiono warunki pracy dla 17.534 pracowników (liczonych wielokrotnie). W 310 
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przypadkach zlikwidowano bezpośrednie zagroŜenie dla zdrowia lub Ŝycia 1791 pracowników. W 
111 przypadkach skierowano łącznie 220 pracowników do innych prac eliminując w ten sposób 
zatrudnianie ich wbrew obowiązującym przepisom przy pracach wzbronionych, szkodliwych lub 
niebezpiecznych oraz w przypadkach, gdy pracownicy nie posiadali wymaganych kwalifikacji do 
wykonywania prac, przy których byli zatrudnieni. 

Kontrole wykazały, Ŝe w budownictwie utrzymuje się nadal duŜa liczba zagroŜeń 
wypadkowych i nieprawidłowości, a liczba bezpośrednich zagroŜeń dla zdrowia i Ŝycia pracowników 
utrzymuje się na tym samym (wysokim) poziomie i obejmuje ok. 50 % zatrudnionych na budowach 
osób. Nadal, dominują nieprawidłowości dotyczące: braku zabezpieczeń przed upadkiem przy pracy 
na wysokości, uŜywania niewłaściwie wykonanych rusztowań i pomostów roboczych, braku 
zabezpieczeń otworów technologicznych w budynkach, niewłaściwe zabezpieczenie wykopów, 
eksploatowania niesprawnych maszyn i urządzeń oraz instalacji elektrycznej. Nie uległ takŜe 
poprawie, stan przestrzegania przepisów odnośnie: wyznaczenia strefy niebezpiecznej, 
zabezpieczenia stanowisk pracy i dróg komunikacyjnych, braku osłon i zabezpieczeń.  

Nie uległ poprawie, stan przestrzegania praworządności w stosunkach pracy. Nadal, do 
najczęściej spotykanych nieprawidłowości naleŜały: brak lub nieprawidłowe prowadzenie akt 
osobowych pracowników, brak lub nierzetelna ewidencja czasu pracy, nieprawidłowo sporządzone 
umowy o pracę lub zawieranie umowy zlecenia, zamiast umów o pracę. Występująca w 
budownictwie, duŜa liczba bezpośrednich zagroŜeń dla zdrowia i Ŝycia pracowników powoduje, 
utrzymywanie się duŜej liczby wypadków śmiertelnych i cięŜkich. 
Przyczyn tego stanu, naleŜy upatrywać w rosnącej tendencji podzlecania robót przez głównego 
wykonawcę oraz kolejnych wykonawców następnym podmiotom, bez zapewnienia koordynacji tych 
robót oraz skutecznego nadzoru nad ich wykonawstwem, szczególnie osobami wykonującymi 
roboty na podstawie umów cywilnych i podmiotami które nie są pracodawcami w rozumieniu K.p. 
Dalszą przyczyną tego stanu, to brak określenia, przez inwestora lub wykonawcę robót, 
obowiązków w zakresie bhp w zawieranych umowach o wykonanie robót budowlanych. Brak 
skutecznego nadzoru, ze strony osób pełniących samodzielne funkcje w budownictwie (kierownicy 
budowy robót i inspektorzy nadzoru) oraz niewystarczająca obsada osobowa na budowach, słaba 
kondycja finansowa firm i podmiotów, zatory płatnicze między firmami, przy konieczności realizacji 
zadań i osiągnięciu zysku, a takŜe nieznajomość i lekcewaŜenie przepisów i zasad bhp przez 
pracodawców i pracowników, to główne przyczyny tego stanu. Poprawa stanu bhp jest widoczna na 
budowach prowadzonych przez duŜe wyspecjalizowane firmy budowlane z wieloletnią tradycją w tej 
branŜy. Na tych budowach stosowane są nowoczesne systemy rusztowań aluminiowych wraz 
z osiatkowaniem. 

Przeprowadzone kontrole 141 zakładów i stanowisk, posiadających status lub ubiegających 
się o nadanie statusu zakładu pracy chronionej lub tworzących stanowiska, dla osób 
niepełnosprawnych, wykazały postępującą poprawę warunków pracy. W kontrolowanych zakładach 
nie stwierdzono raŜących nieprawidłowości. Stan bhp nie odbiegał od ogólnie obowiązujących 
przepisów. Zakłady te w wyniku wielokrotnych kontroli systematycznie poprawiają warunki pracy. 
Podkreślić przy tym naleŜy, Ŝe większość z nich wyeliminowała podstawowe nieprawidłowości w 
momencie uzyskiwania status zakładu pracy chronionej. Niemniej jednak stwierdzono 
nieprawidłowości wydając 819 decyzji z zakresu bhp dotyczących przede wszystkim obiektów i 
pomieszczeń pracy, zaplecz higieniczno sanitarnych, wentylacji, oświetlenia i ogrzewania, procesów 
technologicznych, maszyn i urządzeń oraz urządzeń i instalacji energetycznych. 
W zakresie prawnej ochrony pracy stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły głównie nieterminowej 
wypłaty wynagrodzeń za pracę, zatrudniania pracowników w godzinach nadliczbowych, 
nieterminowego udzielania urlopów wypoczynkowych itp. 
W wyniku róŜnorodnych działań inspektorów pracy – w szczególności wywołanych skargami 
pracowniczymi, rozpoznaniem własnym oraz interwencjami związków zawodowych, tylko w 2005 
roku wyegzekwowano dla pracowników naleŜności na kwotę 17.550.000 zł z tytułu niewypłaconych 
wynagrodzeń za pracę i innych świadczeń pracowniczych. 

Przeprowadzone w 2005 r. kontrole placówek naleŜących do wielkich sieci handlowych 
ujawniły, Ŝe nieprawidłowości w zakresie prawnej ochrony pracy oraz bezpieczeństwa i higieny 
pracy wciąŜ występują.  
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W obszarach prawnej ochrony pracy najczęściej stwierdzano nieprawidłowości dotyczące: 
niedostosowania regulaminów pracy i wynagradzania do obowiązujących przepisów Kodeksu pracy, 
niewłaściwego ( z błędami) prowadzenia ewidencji czasu pracy, nie udzielania pracownikom 
urlopów wypoczynkowych w roku, w którym nabyli do niego prawo lub do końca I kwartału roku 
następnego, nie przestrzegania przepisów o wypowiadaniu i rozwiązywaniu umów o pracę, 
nieterminowego wydawania świadectw pracy, opóźniania wypłat ekwiwalentu z tytułu nie 
wykorzystania urlopu wypoczynkowego. Poszczególne nieprawidłowości miały jednak charakter 
sporadyczny a ich rozmiar był niewielki.  

W zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy najczęściej stwierdzano przypadki: braku 
wymaganej powierzchni szatni i ich wyposaŜenia (szafki ubraniowe, siedziska), braku oznakowania 
lub niewłaściwego oznakowania miejsc niebezpiecznych, dróg transportowych oraz nośności 
regałów, niepełnego uregulowania spraw bhp w instrukcjach: obsługi maszyn i urządzeń, 
transportowych, składowania towarów oraz braku instrukcji eksploatacyjnych urządzeń 
energetycznych, braku uprawnień kwalifikacyjnych UDT dla kierowców wózków podnoszących, 
braku sprzętu ochrony osobistej na stanowiskach na wysokości i uŜywania środków Ŝrących, braku 
wyposaŜenia pracowników w obuwie robocze, szczególnie zatrudnionych w transporcie, 
nieprawidłowego składowania towarów na regałach i na drogach komunikacyjnych, nieprawidłowej 
eksploatacji urządzeń i instalacji energetycznych, nie dokonania pełnej oceny ryzyka zawodowego 
na wszystkich stanowiskach pracy, braku zgody PWIS na uŜywanie wyłącznie oświetlenia 
elektrycznego przy braku oświetlenia stałych stanowisk światłem dziennym.  
W pozostałych przypadkach stwierdzano tylko nieliczne uchybienia. 
W porównaniu do lat ubiegłych liczba nieprawidłowości uległa znacznemu zmniejszeniu 
a stwierdzone nieprawidłowości generalnie nie są istotne. Najwyraźniej wieloletnie akcje kontroli 
marketów przyniosły efekt w postaci wdroŜenia pracodawców do poszanowania prawa. Nie 
stwierdzono systemowych naruszeń prawa w zakresie czasu pracy, wynagrodzeń, zawierania i 
rozwiązywania umów o pracę. W zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy ilość nieprawidłowości 
jest porównywalna do ujawnionych w latach poprzednich lecz w większości stwierdzano drobne 
nieprawidłowości często wynikające z niewłaściwego zachowania się pracownika. Problemem 
pozostaje niedostosowanie obiektów do ilości zatrudnionych i ilości towaru, przez co naruszane są 
przepisy dotyczące powierzchni i wyposaŜenia zaplecza higieniczno sanitarnego oraz przepisy o 
składowaniu i magazynowaniu. 

W okresie sprawozdawczym inspektorzy pracy skierowali do 131 pracodawców 155 
upomnień, przypominających o obowiązku wykonania 589 decyzji nakazowych, w tym 59 upomnień 
dotyczyło niewykonania przez pracodawców 349 decyzji płacowych, a 96 upomnień skierowano do 
pracodawców w związku z niewykonaniem 240 decyzji z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Na skutek skierowania 96 upomnień pracodawcy wykonali 261 decyzji, w tym 199 decyzji 
z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy i 62 decyzje płacowe. 13 upomnień skierowanych zostało 
do pracodawców w grudniu. Dotyczyły one obowiązku wykonania 19 decyzji płacowych i 19 decyzji 
z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.  
Dla 26 pracodawców wystawiono 34 tytuły wykonawcze, z których 26 tytułów wykonawczych 
dotyczyło 84 decyzji nakazowych z zakresu wynagrodzeń za pracę i innych świadczeń ze stosunku 
pracy a 8 tytułów wykonawczych - 20 decyzji z zakresu bezpiecznych i higienicznych warunków 
pracy. 

Wystawiono 49 postanowień o nałoŜeniu grzywny w celu przymuszenia w stosunku do 30 
pracodawców, na ogólną kwotę 310.000 zł, 8 postanowień o nałoŜeniu grzywny w celu 
przymuszenia dotyczyło niewykonania decyzji z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy na ogólną 
kwotę 58.000 zł.; 41 postanowień - niewykonania decyzji płacowych, łącznie na kwotę 252.000 zł.  

Do urzędów skarbowych przekazano 55 tytułów wykonawczych: 31 tytułów dotyczyło kar 
grzywien w celu przymuszenia i kosztów postępowania (27 tytułów wykonawczych wynikało 
z niewykonania nakazów płacowych, 4 – nakazów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy); 24 
tytuły dotyczyły kosztów wydania upomnienia. 

W 2005 r. skierowano do sądów 140 wniosków (w 2004r. skierowano 161 wniosków), 
w których ujawniono 415 wykroczeń przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową. 
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Najwięcej wykroczeń popełniono z art. 282 K.p. -183, oraz z art. 283 K.p. - 168, w dalszej kolejności 
z art. 281 K.p. – 61. Z ustawy o agencjach pracy tymczasowej 2 wykroczenia. Z ustawy o 
zakładowym funduszu świadczeń socjalnych 1 wykroczenie.  

Do końca 2005 r. sądy rozpatrzyły 146 wniosków (w tym 46 wniosków z 2004 r.), z czego 
w 109 przypadkach orzeczono grzywny (25 orzeczeń dot. wniosków z 2004 r.) W 2005 r. wzrosła 
wyraźnie średnia kwota grzywny w wydanych orzeczeniach w stosunku do roku poprzedniego. 
Równocześnie sądy zaczęły wydawać coraz więcej wyroków nakazowych, których średnia kwota 
uległa znacznemu podwyŜszeniu w stosunku do lat poprzednich. W porównaniu do 2004 r. liczba 
skierowanych wniosków do sądu utrzymuje się na tym samych poziomie. Zmniejszyła się natomiast 
liczba nałoŜonych mandatów, których średnia kwota wzrosła. Inspektorzy częściej niŜ w 2004r. 
wobec sprawców wykroczeń stosowali środki oddziaływania wychowawczego. Sądy odwoławcze 
częściej obniŜały kary w przypadku odwołań wniesionych przez obwinionych. W razie wniesienia 
sprzeciwu od wyroku nakazowego, sądy grodzkie w większości przypadków je uwzględniają. 

Ogółem w okresie sprawozdawczym wpłynęło 2.175 skarg i wniosków: 790 okazało się 
zasadnych, 282 częściowo zasadnych, 571 uznano za bezzasadne. Pozostałe przekazano do 
innych organów lub są w trakcie załatwiania. Z ogólnej liczby 3.297 zarzutów zawartych w skargach, 
1.647 z nich było zasadnych, 1.211 uznano za bezzasadne. 
Większość skarg i wniosków pochodziła od pracowników lub byłych pracowników – 1.919 (w tym 
1.041 złoŜonych zostało przez byłych pracowników) - co stanowi ponad 80% ogółu. Dotyczyły one 
głównie kwestii niewypłacania przez pracodawców naleŜnych świadczeń pienięŜnych. 

Poza skargami i wnioskami pochodzącymi od pracowników, 93 złoŜyły związki zawodowe, 60 
– organy władzy państwowej, 26 – organy samorządowe. Wnioski wpływały takŜe z biur poselskich, 
od sip, oraz radnego. 

W zakresie równego traktowania w zatrudnieniu oraz mobbingu, w 2005 r. wpłynęło 48 skarg 
(w tym 13 dotyczyło dyskryminacji, 1 - molestowania seksualnego, 34 - mobbingu). 

Najwięcej zarzutów w skargach (w liczbie 1.404), dotyczyło wypłaty wynagrodzenia za pracę 
i innych świadczeń ze stosunku pracy. W głównej mierze odnosiły się one do niewypłacania lub 
nieterminowego wypłacania wynagrodzenia za pracę, wynagrodzenia oraz ekwiwalentu za urlop 
wypoczynkowy, wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej, odpraw 
przysługujących w związku z rozwiązaniem umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracowników 
oraz odpraw emerytalno-rentowych. Na kolejnym miejscu, jeŜeli chodzi o liczbę, znalazły się zarzuty 
związane z rozwiązaniem oraz niezawieraniem umów o pracę i ich nieprawidłowym zawieraniem 
(łącznie 566 zarzutów). Kolejne miejsce zajęły zarzuty dotyczące czasu pacy - było ich 312, zarzuty 
związane z warunkami pracy – 297. 

Częste, tak jak i w poprzednich okresach, były przypadki likwidacji pracodawcy bez 
uprzedniego rozliczenia się z pracownikiem, zarówno w kwestiach finansowych, jak równieŜ 
niewydania świadectwa pracy i dokumentów niezbędnych dla potrzeb ZUS. Skierowano w  tych 
sprawach do pracodawców nakazy zawierające 420 decyzji dotyczących 4.813 pracowników na 
łączną kwotę 6.158.725 zł oraz 989 wniosków w wystąpieniach, które dotyczyły 52.614 
pracowników. 

W 2005 r. w siedzibie Okręgu i oddziałach terenowych udzielono łącznie 128.070 porad 
prawnych oraz 19.908 porad technicznych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.  
Najczęściej poruszane problemy w ramach tematyki związanej ze stosunkiem pracy odnosiły się do 
rozwiązania umowy o pracę, w szczególności za wypowiedzeniem dokonanym przez pracodawcę. 
Nierzadko pojawiały się teŜ wątpliwości związane z rozwiązaniem umowy o pracę bez 
wypowiedzenia w trybie art. 53 Kodeksu pracy. W kręgu zainteresowania pozostawały równieŜ 
zagadnienia dotyczące świadczenia pracy na podstawie umowy zlecenia czy umowy o dzieło w 
warunkach występowania cech charakterystycznych dla stosunku pracy i podejmowania kroków 
prawnych w zakresie zmierzającym do ustalenia istnienia stosunku pracy. 

W bloku tematycznym obejmującym zagadnienia związane z wynagrodzeniem, największym 
problemem jest niewypłacalność pracodawców, a w jego ramach kwestia dochodzenia roszczeń 
pracowniczych związanych z nie wypłaceniem wynagrodzenia za świadczoną pracę, oraz innych 
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świadczeń związanych z pracą, w tym odprawy w związku z rozwiązaniem stosunku pracy z 
przyczyn leŜących po stronie pracodawcy. 

Istotna i bieŜąca pozostaje sprawa prawidłowego rozliczenia i wynagrodzenia za godziny 
nadliczbowe. Wypłacenie odpowiedniego dodatku za pracę świadczoną w godzinach nadliczbowych 
w sobotę, niedzielę czy święto w ramach danego okresu rozliczeniowego, nadal jest jednym z 
wiodących zagadnień. Inna grupa zapytań w obrębie tej tematyki wiąŜe się z prawidłowością w 
sposobie naliczania wynagrodzenia, odszkodowań czy odpraw. 
Szczególne zainteresowanie w ramach problematyki czasu pracy dotyczyło zagadnień odnoszących 
się do pracy w godzinach nadliczbowych, a zwłaszcza zasad rekompensowania pracy wykonywanej 
w dniu wolnym od pracy z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, świadczenia pracy w 
niedzielę i święta, oraz prawa do odpoczynku dobowego i tygodniowego. Pozostałe porady 
związane były z planowaniem odpowiednich, optymalnych rozkładów czasu pracy. Prawidłowe 
rozliczanie czasu pracy budzi duŜe wątpliwości, związane nie tylko z prawidłową interpretacją 
przepisów ustawy ale i z ich praktycznym zastosowaniem. 

Problematyka urlopów wypoczynkowych nadal zajmuje jedną z zasadniczych części 
realizowanych porad. Prawidłowe określenie wymiaru urlopu dla pracowników zatrudnionych w 
niepełnym wymiarze czasu pracy oraz dla pracowników zatrudnionych w systemach czasu pracy, w 
których następuje wydłuŜenie dobowej normy czasu pracy ponad 8 godzin, ustalany na podstawie 
godzinowej metody jego przeliczenia, budzi jeszcze niejasności wśród pracodawców. Największy 
problem rodzi się wobec braku regulacji, dotyczącej ustalenia wymiaru urlopu w przypadku zmiany 
wymiaru czasu pracy mającego miejsce w trakcie roku kalendarzowego np. wobec pracownika 
przechodzącego z pełnego etatu na pół etatu w ramach tego samego stosunku pracy. 

W ramach poradnictwa technicznego pracownicy i pracodawcy najczęściej zwracali się 
z pytaniami dotyczącymi spraw związanych z badaniem okoliczności i przyczyn wypadków przy 
pracy, składu zespołu powypadkowego oraz kwalifikacji wypadków. W ramach zagadnienia 
dotyczącego warunków pracy, udzielane porady w większości dotyczyły: obiektów i pomieszczeń 
pracy, warunków technicznych jakie winny spełniać budynki oraz pomieszczenia pracy 
przeznaczone na działalność produkcyjną, handlową i usługową, bezpieczeństwa i higieny pracy na 
budowie, spraw związanych z oceną ryzyka zawodowego, jak równieŜ badań i pomiarów czynników 
szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, w tym głównie ich częstotliwości i działań 
zmierzających do ograniczenia stęŜeń czynników szkodliwych. Ponadto odnotowano liczne porady 
z zakresu szkoleń z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy oraz tworzenia i wykonywania zadań 
słuŜby bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Kontrola realizacji 124 prawomocnych wyroków (ugód) sądu, w 53 podmiotach 
gospodarczych (75 % sektora prywatnego), zatrudniających ponad 23,7 tys. osób, wykazała, Ŝe 
nadal znacząca część wyroków sądu i ugód (75) nie została zrealizowało przez pracodawców 
sektora prywatnego. Czynnikiem rzutującym, w dalszym ciągu, na niewykonywanie przez 
pracodawców tego sektora orzeczeń sądu pracy są przypadki utraty płynności finansowej, co 
wywołuje zaległości w wypłacie wynagrodzenia dla większości zatrudnionych pracowników bądź 
odpraw pienięŜnych z tytułu rozwiązania umowy o pracę z przyczyn dotyczących pracodawców. 
Zakres przedmiotowy, nie zrealizowanych orzeczeń sądów pracy, podobnie jak w latach 
poprzednich, zdominowany jest przez wyroki i ugody sądowe obejmujące wypłatę wynagrodzenia 
za pracę i innych świadczeń pienięŜnych ze stosunku pracy.  

 W badanych ogółem 216 wyrokach (ugodach) łącznie zasądzono na rzecz pracowników 247 
roszczeń, z czego 198 roszczeń dotyczyło wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń pienięŜnych 
ze stosunku pracy, co stanowi 80 % wszystkich zasądzonych roszczeń. Podobnie jak w latach 
poprzednich, wśród roszczeń, o zasądzenie których pracownicy występują do sądu pracy 
przewaŜają roszczenia o wypłatę świadczeń pienięŜnych ze stosunku pracy. U wielu pracodawców 
trudności finansowe wywołują problemy z wykonywaniem wyroków sądowych zasądzających 
świadczenia pienięŜne. Częstokroć pracodawcy sami są wierzycielami, jednak długotrwałość 
procedur sądowych w zakresie obrotu gospodarczego i niska skuteczność działalności komorników 
sądowych, powoduje, Ŝe nie mogą odzyskać środków finansowych, co rzutuje na wypełnianie przez 
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pracodawców obowiązków dotyczących terminowości wypłacania pracownikom wynagrodzenia za 
pracę i innych świadczeń ze stosunku pracy. 

W omawianym okresie wpłynęło 262 wniosków zgłoszonych przez pracodawców odnośnie 
rejestracji protokołów dodatkowych do układów zbiorowych i samych układów oraz zmiany wpisów 
dotyczących istniejących układów, w tym odmowa rozpatrzenia wniosku dotyczyła 23 zgłoszonych. 
W sprawach dotyczących przepisów o układach zbiorowych, udzielono pracodawcom 5.000 porad 
prawnych. 

W 2005r. inspektorzy pracy, skierowali 58 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia 
przestępstwa. Zawiadomienia dotyczące podejrzenia popełnienia przestępstwa z art.225 § 2 K.k. 
stanowiły najliczniejszą grupę zawiadomień ( 44,5 %), po której kolejną, liczną grupę stanowiły 
zawiadomienia dotyczące przestępstw z art. 218 § 1 K.k.(30 %). Prokuratura wszczęła 
postępowanie w 35 sprawach, w 3 odmówiono wszczęcia postępowania a w 11 przypadkach 
postępowanie umorzono. Skierowano 9 akt oskarŜenia do sądu. W 7 sprawach zapadły wyroki 
skazujące, w tym 6 wyroków skazujących za przestępstwo z art. 225 § 2 Kk., oraz 1 za 
przestępstwo z art. 270 § 1 Kk. Orzeczono kary pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 1 roku i 3 
miesięcy z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 2 i 3 lat, w kaŜdym przypadku 
wymierzano grzywnę w wysokości od 300 do 1000 zł, zasądzano koszty i opłaty. 

Według opinii inspektorów pracy, w obu sektorach gospodarki istnieją pracodawcy, którzy 
mimo istniejących uwarunkowań, systematycznie poprawiają stan warunków pracy 
i praworządności. U pozostałych pracodawców obu sektorów, stan warunków pracy 
i praworządności ulega niewielkiej poprawie, występują powtarzalne uchybienia lub ulega 
pogorszeniu. W obu sektorach, ze względu na złą sytuację finansową i gospodarczą, istnieje duŜa 
liczba zakładów ograniczająca środki na cele poprawy warunków pracy oraz nie realizuje w 
terminie, naleŜnych pracownikom świadczeń ze stosunku pracy. 

W sektorze prywatnym, obserwuje się jako zjawisko negatywne, przypadki bogacenia się 
średnich i większych pracodawców kosztem pracowników i drobnych podmiotów, niedostosowanych 
do gospodarki wolnorynkowej. Istniejące uwarunkowania związane z sytuacją gospodarczą, złą 
kondycją finansową wielu podmiotów gospodarczych, konkurencją na rynku, doprowadzają wiele 
zakładów do likwidacji lub upadłości. Uwarunkowania te, nie sprzyjają poprawie warunków pracy 
i praworządności w stosunkach pracy. 

  Dokonuj ąc oceny stanu warunków pracy i praworz ądności stwierdzi ć naleŜy, Ŝe nie 
odzwierciedla ona w cało ści stanu faktycznego z braku porównywalnych kryteri ów oceny 
stanu bhp i praworz ądności. 
 
Wnioski dotycz ące rozwi ązania najwa Ŝniejszych problemów ochrony pracy 

Organizacyjne 

1. Za podstawową rolę PIP w zakresie niedyskryminowania w zatrudnieniu, naleŜy uznać działania 
profilaktyczne i informacyjne, poniewaŜ stosowanie w praktyce zasady równego traktowania 
musi się opierać na wiedzy. W szczególności chodzi o wyjaśniania, na czym owo równe 
traktowanie polega i co moŜe być przedmiotem uzasadnionego zarzutu w tym zakresie. 
Wskazane byłoby przygotowanie materiałów (ulotek, folderów) pomagających pracodawcom 
zrozumieć istotę zakazu dyskryminacji. Materiały te powinny być wręczane przy kaŜdej kontroli 
wraz ze stosownym komentarzem inspektora (adresat GIP i OIP). 

2. ZwaŜywszy na fakt, iŜ do PIP napływają raczej pytania dotyczące warunków zatrudnienia 
Polaków za granicą, aniŜeli wątpliwości na tle ocenianych przepisów, naleŜałoby zapewnić 
stosowne źródło informacji w tym zakresie, np. internetowa podstrona GIP (adresat GIP). 

3. W ramach działań profilaktycznych, naleŜałoby podjąć czynności mające na celu podniesienie 
świadomości prawnej pracodawców. Cel powyŜszy moŜna osiągnąć poprzez bezpłatne 
szkolenia i doradztwo, wydawanie broszur i poradników, współpracę z mediami oraz 
organizacjami pracodawców. Szczególne znaczenie ma to w przypadku pracodawców 
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zatrudniających niewielu pracowników i samodzielnie prowadzących firmę. Tacy pracodawcy w 
momencie zgłaszania prowadzonej działalności w OIP powinni być „obdarowywani” szeregiem 
pomocnych w prowadzeniu zakładu materiałów, a takŜe odwiedzani przez inspektora pracy, 
który na miejscu wyjaśniałby wątpliwości i słuŜył pomocą bez przeprowadzania kontroli (adresat 
GIP i OIP). 

4. Koniecznym wydaje się zajęcie stanowiska dotyczącego obowiązku opiniowania nowo 
tworzonych stanowisk na podstawie podejmowanych programów w ramach art. 47 ustawy z dnia 
27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych. Starostwa bowiem występują o wydanie opinii o przystosowanych 
stanowiskach pracy, które tworzone są w ramach realizacji tych programów przywołując art. 26 
ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych. Dotyczy to wszystkich grup niepełnosprawności, zatem nie zawsze 
moŜe mieć tu takŜe zastosowanie art. 4 ust. 5 ustawy. Organizacja tych stanowisk nie wiąŜe się 
z dodatkowym oprzyrządowaniem, a zakupem nowych urządzeń lub maszyn powszechnie 
stosowanych bez jakiegokolwiek przystosowania. Nie jest to zatem realizacja zadań 
wynikających z art. 26 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i 
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i nie dotyczy zwrotu kosztów 
poniesionych w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy. 
śądanie zatem opinii Państwowej Inspekcji Pracy w tych przypadkach jest bezpodstawne. 
Warunek uzyskania pozytywnej opinii jest stawiany pracodawcom w zawieranych z nimi 
umowach.  

Legislacyjne 

1. Rozciągnięcie obowiązku prowadzenia ksiąŜki kontroli na pracodawców niebędących 
przedsiębiorcami, w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, i określenie, w 
stosunku do wszystkich podmiotów zatrudniających, obowiązku wpisywania w tej księdze 
przedstawiciela/li/ pracowników wybranych przez załogę (adresat ustawodawca). 

2. Uregulowanie ogólnych zasad wyborów przedstawiciela/li/ pracowników, przy uwzględnieniu 
zarówno zasad wyborów, ewidencjonowania osób wybranych, moŜliwośći odwoływania i 
powoływania nowych a takŜe wliczania czasu potrzebnego na te działania do czasu pracy  

3. W celu dostosowania przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 
(Dz. U. Nr 92, poz. 879) do rozporządzenia Rady (EWG) nr 3820/85/EWG z dnia 20 grudnia 
1985 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu 
drogowego, naleŜałoby, uchylić art. 17 i art. 19 cyt. ustawy (adresat ustawodawca). 

4. NaleŜałoby uchylić granicę 20 zatrudnionych u danego pracodawcy, warunkującą stosowanie 
postanowień ustawy z dnia 13 marca 2004 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania 
z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, Dz. U. Nr 90, poz. 
844, (adresat ustawodawca). 

5. Uprawnienia wolontariusza i obowiązki korzystającego powinny być objęte sankcją 
wykroczeniową, przy czym PIP winna być wymieniona jako jednoznacznie upowaŜniona do 
kontroli tej działalności, a inspektor pracy do występowania w charakterze oskarŜyciela 
publicznego w sprawach wykroczeń dotyczących wolontariatu (adresat ustawodawca). 

6. Zmiany dokonane w dziale siódmym kodeksu trzeba ocenić pozytywnie. Mankamentem, jak 
widać z perspektywy czasu, było zbyt krótkie vacatio legis. ZwaŜywszy, Ŝe stoimy przed 
rekodyfikacją prawa pracy, naleŜałoby pamiętać o tym, aby nowy kodeks miał zagwarantowane 
odpowiednio długie vacatio legis – najlepiej co najmniej roczne – aby nowe instytucje prawa 
pracy mogły być dostatecznie zinterpretowane przez komentatorów, jeszcze przez wejściem w 
Ŝycie nowych rozwiązań (adresat ustawodawca). 

7. Warto zastanowić się nad nowelizacją przepisów urlopowych a takŜe wszelkich innych 
przepisów wynagrodzeniowych w tym kierunku, aby stworzyć jeden model wyliczania 
wynagrodzenia, który: 



 87 

• ułatwi pracę pracodawcom, 
• ujednolici zasady wyliczania wszelkich naleŜności ze stosunku pracy, 
• ułatwi kontrolę pracodawcy i pracownikowi w zakresie poprawności wyliczenia świadczeń 

wynikających ze stosunku pracy, 
• przy okazji pozwoli inspektorom pracy sprawować skuteczniejszy nadzór i kontrolę nad tymi 

zagadnieniami (adresat ustawodawca i resort pracy). 

8. W dotychczasowej procedurze wykroczeniowej sporadycznie zdarza się, aby pokrzywdzony 
pracownik chciał występować w roli oskarŜyciela posiłkowego. Daje się równieŜ zaobserwować 
niechęć sędziów do tej instytucji. TakŜe przyszłościowo, trudno przewidywać, aby pokrzywdzeni 
masowo występowali w roli oskarŜycieli posiłkowych. W konsekwencji, stworzona instytucja 
pokrzywdzonego, słuszna w skali powszechnej, nie sprawdza się w zakresie naszych 
wykroczeń. NaleŜałoby zatem zaproponować nowelizację przepisów Kodeksu postępowania 
w sprawach o wykroczenia w kierunku modyfikacji tej instytucji. Uwzględniając realne przesłanki, 
uprawnienia i obowiązki proceduralne związane z instytucją pokrzywdzonego powinny być 
realizowane na Ŝądanie zainteresowanego pracownika czy byłego pracownika. Wówczas 
czynności inspektora pracy zmierzające do złoŜenia wniosku o ukaranie, pozbawione byłyby 
niepotrzebnych społecznie działań, przynoszących jedynie zbędne koszty zarówno Państwowej 
Inspekcji Pracy jak i sądom (adresat ustawodawca). 

9.  Nadal jest aktualny wniosek dotyczący szczegółowej analizy normatywnej art. 22 K.p. pod kątem 
dokonania nowelizacji tego przepisu, w takim kierunku, aby nie budził on wątpliwości i pozwalał 
na jednoznaczne kwalifikowanie danego stanu faktycznego. Zakładając, Ŝe ustawodawca chce 
nadal utrzymywać dotychczasowy stan prawny eliminujący niewłaściwie zawierane stosunki 
cywilnoprawne, budowa art. 22 K.p. powinna zakładać domniemanie stosunku pracy, wyraŜone 
w sposób normatywny w tym przepisie. Domniemanie mogłoby być obalone tylko wówczas, gdy 
obiektywne przesłanki wskazują na ewidentny brak cech stosunku pracy. 

10. NaleŜałoby postulować nowelizację ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu 
społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, Dz. U. Nr 199, poz. 1673, albo 
wprowadzenie do działu X Kodeksu pracy obowiązku pracodawcy odnotowywania zdarzeń 
potencjalnie wypadkowych, co z jednej strony chroniłoby prawa pracowników ulegających 
drobnym wypadkom, a z drugiej eliminowałoby potrzebę niezwłocznego badania takich zdarzeń 
wypadkowych jak. np. nakłucia igłą w słuŜbie zdrowia niepowodujących nawet jednego dnia 
niezdolności do pracy, które obecnie wyczerpują pojęcie wypadku przy pracy i formalnie 
wymagają przeprowadzenia postępowania powypadkowego (adresat ustawodawca). 

11. Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu, Dz. U. Nr 200, poz. 1679, 
wymaga nowelizacji w zakresie określenia struktury elementów wynagrodzeniowych 
wchodzących w skład minimalnego wynagrodzenia, gdyŜ dotychczasowy stan prawny jest 
sprzeczny od dnia 1 stycznia 2004 r., m.in. z zasadą równego traktowania w stosunkach pracy 
(art. 18c K.p.). NaleŜałoby w strukturze składników niewchodzący w skład minimalnego 
wynagrodzenia wymienić dodatki określone ogólnie, poniewaŜ element wynagrodzeniowy pod 
nazwą dodatku ze swej istoty nie moŜe wchodzić w skład minimalnego wynagrodzenia, gdyŜ 
zawsze dojdzie do zachwiania zasady równego traktowania w zatrudnieniu (adresat 
ustawodawca). 

12. NaleŜałoby zmienić ustawę o PIP w tym kierunku, aby postępowanie administracyjno-prawne 
inspektora pracy zmierzające do wydania nakazu płatniczego było swoistego rodzaju instytucją 
przedsądową. Chodzi o to, aby od ostatecznej decyzji OIP strony miały prawo odwołać się do 
sądu pracy. W braku zaś takiego odwołania, decyzja ta stawałaby się prawomocną, co 
wykluczałoby moŜliwość toczenia sporu przed sądem pracy. Tym sposobem wyeliminowano by 
podwójne, zbędne postępowanie w tych samych sprawach toczone równolegle przed WSA i 
sądami pracy. Pracochłonne czynności administracyno-prawne PIP nie byłyby marnowane, gdyŜ 
sąd pracy miałby dobry materiał dowodowy do rozstrzygnięcia, co przyspieszyłoby jego 
postępowanie. Inspekcja Pracy stałaby się w zakresie wynagrodzeniowym instytucją mogąca 
rozstrzygać spór między stronami stosunku pracy. Tym sposobem czas poświęcony 
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postępowaniu administracyjno-prawnemu nie byłby marnowany na próŜno, a sądownictwo w 
szerokim ujęciu rozumiane byłoby czasowo przez nas w części wyręczone. Taki kształt 
funkcjonowania instytucji nakazu płatniczego miałby sens racjonalny, nie pozostając w 
sprzeczności z konstytucyjnymi załoŜeniami trójpodziału władz. Nie naruszałby takŜe Ŝadnych 
innych zasad wynikających z Konstytucji RP a przyczyniłby się do usprawnienia wymiaru 
sprawiedliwości i praworządności w stosunkach pracy (adresat ustawodawca). 

13. Celowym wydaje się podjęcie działań legislacyjnych dla zapewnienia przepisów dotyczących 
moŜliwości wyegzekwowania od uŜytkowników obiektów budowlanych właściwej oceny 
bezpiecznego uŜytkowania wyrobów azbestowych zabudowanych w tych obiektach oraz 
moŜliwości podjęcia działań przez inspektorów pracy lub inne organy kontrolne w stosunku do 
wykonawców prac usuwania azbestu niebędących pracodawcami. Obecnie obowiązujące 
przepisy prawne nie dają moŜliwości wyegzekwowania przez inspektora pracy od takich 
wykonawców prac usuwania azbestu, właściwego postępowania z tymi wyrobami i właściwej 
ochrony zdrowia przy tych pracach– adresat wniosku GIP. 

14. W związku z brakiem moŜliwości skutecznego działania inspektorów pracy wobec często 
spotykanych na placach budów podmiotów niebędących pracodawcami, przydatne byłyby 
uregulowania prawne umoŜliwiające inspektorom pracy skuteczną interwencję wobec tych 
podmiotów gospodarczych. 

 
Okręgowy Inspektor Pracy 

w Krakowie 
 

Tadeusz  FIC 
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ZAŁĄCZNIK DO SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNO ŚCI OKRĘGOWEGO INSPEKTORATU 
PRACY W KRAKOWIE ZA 2005 ROK.  OCENA ROZWIĄZAŃ PRAWNYCH 

 

I. Kodeksu pracy  
 
1. Dział I –  Przepisy ogólne (Rozdział IIa – Równe traktowanie w zatrudnieniu) 
W roku 2005 inspektorzy pracy podejmowali kontrole dotyczące równego traktowania 
w zatrudnieniu w związku z 10 skargami, jakie wpłynęły w tej sprawie. Wyniki przeprowadzonych 
kontroli potwierdzają prawidłowości zaobserwowane juŜ w roku 2004:  
• Badanie zagadnień równego traktowania w zatrudnienia w postępowaniu kontrolnym inspektora 

pracy, tylko w wyjątkowych przypadkach, pozwala na uzyskanie danych wystarczająco 
jednoznacznych dla uregulowania nieprawidłowości środkami prawnymi wskazanymi w ustawie 
o PIP. Stan ten jest wynikiem rozwiązań przyjętych w rozdziale IIa Kodeksu pracy, które 
przewidując jako jedyną konsekwencję naruszenia przepisów o równym traktowaniu, 
odszkodowanie zasądzane poszkodowanemu pracownikowi w postępowaniu sądowym, 
wskazują jako podmiot właściwy do rozstrzygania spraw z tego zakresu, przede wszystkim, sąd 
pracy. 

• Zagadnieniem częściej regulowanym przez organy PIP jest jedynie obowiązek udostępniania 
pracownikom przez pracodawców tekstu przepisów o równym traktowaniu w zatrudnieniu. W 
omawianym okresie inspektorzy pracy wydali 252 wnioski o udostępnienie pracownikom tych 
przepisów, zarówno przy okazji kontroli skargowych, jaki i realizacji róŜnych tematów 
kontrolnych. 

W wyniku 8 kontroli, których podstawowym przedmiotem było badanie skargi na dyskryminowanie 
pracowników, tylko 1 ze skarg uznano za zasadną, w związku z czym wydany został 1 wniosek w 
wystąpieniu.   
• W zakładzie ADREM S.A. inspektor pracy, stwierdził naruszenie przez pracodawcę przepisów 

art. 8 Kp, zgodnie z którym nie wolno czynić ze swego prawa uŜytku, który byłby sprzeczny z 
jego gospodarczym przeznaczeniem oraz przepisów art. 113 i art. 183a Kp. nakazujących równe 
traktowanie zatrudnionych. Wniosek o kontrolę złoŜył były pracownik zakładu, który dochodzi 
przed sądem pracy odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy przez 
pracodawcę. W wyniku analizy zebranych podczas kontroli dokumentów oraz przesłuchania w 
charakterze świadków 7 byłych pracowników ADREM S.A., inspektor ustalił, iŜ ze 108 
zatrudnionych w spółce osób, jedynie 5 zatrudnionych jest na czas określony, w tym 
2 przebywające na urlopach wychowawczych, jeden pracownik fizyczny oraz 2 osoby z zarządu 
firmy. Pozostałe osoby posiadają umowy z określonym terminem obowiązywania, z tym, Ŝe 
umowy 77 z nich uległy przekwalifikowaniu z umów na czas nie określony w okresie grudzień 
2004 r.-luty 2005 r. Zmian tych dokonano w trybie porozumienia stron stosunku pracy w sprawie 
rozwiązania umów na czas nie określony i jednoczesnego zawarcia umów na czas określony. W 
wyniku zebranych informacji inspektor pracy uznał, iŜ zamiana umów miała „charakter 
zorganizowanej akcji przeprowadzonej przy uŜyciu przewagi ekonomicznej zakładu pracy”, o 
czym świadczy choćby fakt, iŜ osobom, które nie wyraziły zgody na zmianę warunków 
zatrudnienia, złoŜono jednostronne wypowiedzenia. Jednocześnie inspektor uznał, iŜ 
pracodawca powołując się „na dobrze pojęty interes pracodawcy i pracowników”, zapewniał o 
jednakowej zmianie statusu zatrudnienia wszystkich pracowników, tymczasem 3 osoby, w tym 
sam prezes i vice-prezes zarządu pozostali na umowach bezterminowych. W świetle 
powyŜszego inspektor pracy wystąpił z wnioskiem o „przestrzeganie przez zakład pracy 
przepisów prawa pracy w zakresie równego traktowania pracowników w zatrudnieniu tj. w 
szczególności art. 113 i art. 183a Kodeksu pracy oraz o nie wykorzystywanie przez pracodawcę 
przewagi ekonomicznej wobec pracowników zatrudnionych w zakładzie pracy przy 
podejmowaniu jakichkolwiek działań wobec pracowników (...).” Pracodawca zakwestionował ww. 
wniosek. W sprawie wypowiedział się ostatecznie Z-ca Głównego Inspektora Pracy, 
podtrzymując w całości zarówno stanowisko prawne, jak i argumentację inspektora pracy. 

W przypadku pozostałych kontroli, zarzuty pracowników nie znalazły potwierdzenia 
w zgromadzonym materiale dowodowym. Wśród ww. znalazła się skarga kierowana przez podmiot 
kwalifikowany – Małopolski Urząd Wojewódzki, takŜe ona została uznana za bezzasadną. 
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• Zgodnie z pismem przesłanym, za pośrednictwem MUW, przez Grodzki 
Urząd Pracy, pracodawca – właściciel sklepu spoŜywczego, odmówił zatrudnienia na 
stanowisku sprzedawcy bezrobotnej, ze względu na jej wiek. PowyŜszy opis przebiegu sprawy 
oparty został na zapisach tzw. karty referencyjnej oraz na relacji samej bezrobotnej, skierowanej 
na rozmowę kwalifikacyjną do pracodawcy przez GUP, w związku ze złoŜoną przez niego ofertą 
pracy. Z wyjaśnień odebranych od pracodawcy przez inspektora pracy podczas kontroli wynika 
natomiast, iŜ ww. bezrobotna oświadczyła podczas rozmowy kwalifikacyjnej, Ŝe zna branŜę 
spoŜywczo-mięsną i nie jest zainteresowana podjęciem pracy w niej, a jednocześnie 
zasugerowała, aby pracodawca wskazał w dokumentach, jako powód niezatrudnienia, 
okoliczność nie leŜącą po jej stronie, np.  wiek.  

Przedstawione wyŜej przykłady potwierdzają, iŜ moŜliwość rozstrzygania spraw z zakresu równego 
traktowania pracowników przez inspektora pracy pozostaje ograniczona. Stan ten nie zmienił się w 
stosunku do roku ubiegłego, w dalszym ciągu podyktowany jest konstrukcją przepisów 
zakazujących dyskryminacji,  w tym w szczególności: 
• dopuszczeniem znacznej dowolności w ocenie okoliczności i faktów, opieraniem rozstrzygnięć 

spraw na swobodnej ocenie dowodów, przy ograniczonych  moŜliwościach dowodowych 
organów PIP, zwaŜywszy na potrzebę ochrony pracowników i kaŜdorazowe uzyskanie zgody na 
ujawnienie dokonanego przesłuchania na okoliczność naruszenia prawa przez pracodawcę, 

• wyznaczenie odszkodowania, jako jedynego zadośćuczynienia za naruszenie tych przepisów.  
Postanowienia omawianych regulacji prawnych ciągle odwołują się do „obiektywnych powodów” czy 
„porównywalnej sytuacji”. Dodatkowo sprawy z powyŜszego zakresu dotyczą sfer osobistych, takich 
jak przekonania religijne czy orientacja seksualna, uzyskanie danych na te tematy przez organy PIP 
moŜliwe jest jedynie z wyraźnej inicjatywy zainteresowanego pracownika. Jednocześnie niemoŜliwa 
jest właściwie weryfikacja tych danych, a wiedzę tę bardzo ostroŜnie naleŜy wykorzystywać w 
postępowaniu inspektorskim. Sporny, z załoŜenia, charakter tych spraw, wyklucza, w większości 
przypadków, rozstrzyganie ich w postępowaniu inspektora pracy.  Z podobnych załoŜeń wyszedł 
najprawdopodobniej ustawodawca, nie wyodrębniając osobnego wykroczenia z powyŜszego 
zakresu, w kodeksowym katalogu wykroczeń.  
Przyjęcie takich właśnie rozwiązań - przyznających pierwszorzędną rolę w rozstrzyganiu kwestii 
równego traktowania, sądom pracy, naleŜy uznać za słuszne. Konsekwencją jego jest jednak 
ograniczenie działań inspektora pracy do profilaktyki, i doradztwa. W takiej sytuacji, ocena 
skuteczności funkcjonowania tych przepisów, z punktu widzenia podstawowych – kontrolno-
nadzorczych obowiązków inspektora pracy nie moŜe wypaść pozytywnie.  
Faktyczne efekty funkcjonowania w przepisach prawa pracy zakazu dyskryminacji w zatrudnieniu, 
moŜna by raczej obserwować na podstawie orzecznictwa sądowego, a następnie ewentualnego 
wpływu tych rozstrzygnięć na zmianę postaw pracodawców. Zakładając oczywiście odpowiedni 
okres na upowszechnienie się wiedzy o przepisie oraz rozstrzygnięcie spraw sądowych. 
Obecnie zainteresowanie powyŜszym zagadnieniem, zarówno organizacji związkowych jak 
i pracodawców, naleŜy ocenić jako niewielkie. PrzewaŜa pogląd, iŜ fachowość i umiejętności 
pracownika determinują jego sytuację w zatrudnieniu, a prawne gwarancje w tym zakresie są 
tworem sztucznym, nieuwzględniającym sytuacji gospodarczej, społecznej i „rynku pracy” w RP 
oraz świadomości obywateli w tym zakresie.  
Kolejne lata stosowania przepisów o równym traktowaniu pracowników w zatrudnieniu powinny 
przynieść nowe doświadczenia i wskazać na podstawie czy to rozstrzygnięć sądowych, czy to 
wymiany doświadczeń między inspektorami pracy z poszczególnych okręgów, właściwe metody 
podejścia do tego zagadnienia i wzorcowe przypadki naruszeń równego traktowania pracowników w 
zatrudnieniu. 
Odnotować naleŜy, Ŝe zarówno pracownicy jak i pracodawcy nie odróŜniają poprawnie nierównego 
traktowania w zatrudnieniu od instytucji mobbingu. Częściej, w ramach poradnictwa prawnego 
dowiadujemy się o przypadkach kierowania do sądu pracy pozwów w sprawie mobbingu, mimo Ŝe 
stan faktyczny sprawy wskazywałby raczej na nierówne traktowanie pracownika w zatrudnieniu. 
Szersze upowszechnianie znajomości szczegółowych przesłanek tych obu instytucji, niewątpliwie 
przyczyni się do właściwego stosowania prawa, w czy nie mała rola przypada inspekcji pracy. W 
ramach poradnictwa prawnego a takŜe współpracy z mediami informacyjnymi staramy się 
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konkretnie wskazywać na róŜnice między wymienionymi instytucjami. Krótki czas obowiązywania 
tych rozwiązań nie jest jednak wystarczający dla dotarcia z tymi informacjami do wszystkich 
zainteresowanych. 

Wnioski. 

1. Za podstawową rolę PIP w zakresie niedyskryminowania w zatrudnieniu, naleŜy uznać działania 
profilaktyczne i informacyjne, poniewaŜ stosowanie w praktyce zasady równego traktowania 
musi się opierać na wiedzy: na czym owo równe traktowanie polega i co moŜe być przedmiotem 
uzasadnionego zarzutu w tym zakresie. W związku z powyŜszym wskazane byłoby 
przygotowanie materiałów (ulotek, folderów) pomagających pracodawcom zrozumieć istotę 
zakazu dyskryminacji. Materiały te powinny być wręczane przy kaŜdej kontroli wraz ze 
stosownym komentarzem inspektora (adresat GIP i OIP). 

2. W ramach szkoleń organizowanych we Wrocławiu naleŜałoby przewidzieć takie, które będzie 
poświęcone omówieniu szczegółowych róŜnic między mobbingiem a nierównym traktowaniem 
pracowników w zatrudnieniu a takŜe w ramach którego dojdzie do wymiany doświadczeń w tym 
zakresie pomiędzy inspektorami pracy z róŜnych okręgów (adresat GIP).  

2. Dział II K.p. Stosunek pracy 

Art. 22  K.p.   

Z brzmienia  art. 22 §1 - §11 - §12 K.p. wynika, Ŝe ochronie prawnej z obszaru prawa pracy, 
podlegają stosunki prawne objęte umową cywilnoprawną, jeŜeli stan faktyczny wskazuje na  
istnienie cech stosunku pracy. W odniesieniu do art. 631 Kodeksu postępowania cywilnego, który nie 
ogranicza przedmiotowego zakresu roszczeń o ustalenie stosunku pracy - zapis  kodeksowy 
ogranicza zakres roszczeń do sytuacji, w której doszło do zawarcia umowy, aczkolwiek nie była to 
umowa o pracę.   
Ze skarg pracowniczych wynika jednak, Ŝe pracodawcy naruszający przepisy dotyczące  stosunku 
pracy, w ogóle nie zawierają Ŝadnej, pisemnej umowy. Równocześnie z praktyki  sądowej wiemy, Ŝe 
sądy rozpatrują pozwy o ustalenie istnienia stosunku pracy, mimo braku  jakiejkolwiek umowy, czyli 
w sytuacji tzw. pracy na czarno.  
Rozpatrując róŜnice między ww. przepisami naleŜy wziąć pod uwagę, Ŝe: 
• przepisy Kodeksu pracy są przepisami prawa materialnego, a nie proceduralnego, 
• stosunek pracy jest pojęciem szerszym od umowy o pracę, 
• naruszenie art. 22 § 11  i §12 K.p. ma charakter wykroczeniowy, podczas gdy  zatrudnienie „na 

czarno” stanowi występek z art. 219 Kodeksu karnego i wyrok sądu  pracy ustalający istnienie 
stosunku pracy moŜe stanowić prejudykat do postępowania  karnego, 

• obowiązek zawarcia umowy wynika z definicji ustawowej słowa „pracownik”.   
Kolejne uściślenia art. 22 K.p. poprzez dodanie § 11 i § 12 uzasadniają uściślenie takŜe § 1-go tego 
artykułu. Dla zachowania spójności systemu prawa, przepis art. 22 § 1 Kodeksu  pracy powinien 
otrzymać nowe brzmienie. 
Wniosek 

1. Proponujemy nowe brzmienie art. 22 § 1 K.p. o treści: „Przez nawiązanie stosunku pracy  
pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz  pracodawcy i 
pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez  pracodawcę, a 
pracodawca do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Art. 2  stosuje się odpowiednio.” 

Art. 23 1 K.p.  

W art. 231 K.p. § 3-ci zwalnia pracodawcę z obowiązku informowania pracownika  o terminach, 
skutkach i zamierzonych działaniach wynikających z przejęcia zakładu lub jego  części na innego 
pracodawcę, jeŜeli u pracodawcy działają zakładowe organizacje  związkowe. Przepis ten jest 
spójny z art. 261 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach  zawodowych, który zobowiązuje 
pracodawcę do udzielenia takich informacji zakładowym  organizacjom związkowym.  
Nowy § 4 art. 231 K.p. zapewnia pracownikowi dłuŜszy, bo 2-miesieczny termin do podjęcia  decyzji 
o kontynuacji pracy u nowego pracodawcy. JeŜeli jednak pracownik postanowi  rozwiązać stosunek 
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pracy bez wypowiedzenia, za siedmiodniowym uprzedzeniem, to jest to  bardzo istotna czynność 
prawna, dokonywana w formie pisemnej (art. 30 § 3 K.p.). Stosunkowo długi, ww. dwumiesięczny 
okres, pozwala pracownikowi ocenić skutki przejścia  do nowego pracodawcy, musi mieć jednak 
moŜliwość odniesienia swych oczekiwań do  stanu faktycznego. W tym celu, ze względu na 
indywidualny charakter umowy o pracę, uprzednie, pisemne poinformowanie pracownika o zmianie 
pracodawcy, powinno być  niezaleŜne od informacji dla związków zawodowych. 
Art. 231 K.p. oraz art. 261 ustawy związkowej mówiące o przepływie informacji między  pracodawcą i 
stroną związkową, nie dają gwarancji, Ŝe do pracownika dotrze pełna  informacja dotycząca zmiany 
pracodawcy. NaleŜy bowiem wziąć pod uwagę, Ŝe faktyczna  rola organizacji związkowych róŜni się 
u poszczególnych pracodawców. Występują konflikty  między organizacjami oraz partykularne 
interesy uniemoŜliwiające wypracowanie wspólnych  działań dla ochrony pracowników. 
Za udzielaniem indywidualnej informacji przemawiają takŜe inne, obowiązujące rozwiązania, 
wynikające z indywidualnego charakteru kaŜdego stosunku pracy, jak np.   
• wynikający z art. 29 § 3 K.p., obowiązek pisemnej informacji o warunkach zatrudnienia, mimo 

istniejących zapisów w regulaminie pracy, 
• obowiązek zawiadomienia pracowników o (m.in.) zmianach układu zbiorowego pracy lub  

regulaminu wynagradzania (art. 772 § 5 K.p.),  
• dokonywanie zmian w  drodze wypowiedzenia zmieniającego (art.24113 Kp.), mimo  upływu 

rocznej karencji (art. 2418 K.p.),  
Obecne brzmienie art. 231 § 3 Kp. ogranicza podmiotowość pracownika jako strony  stosunku pracy.  

Wniosek 

1. Proponujemy zmianę art. 231 § 3 Kp. polegającą na skreśleniu początkowej części  zdania tj. 
słów „JeŜeli  u  pracodawców, o których mowa w  § 1, nie działają zakładowe  organizacje  
związkowe…..”   

Art. 25 1  K.p.  

Sformułowania uŜyte w § 3 pkt 2 powodują bezuŜyteczność tego artykułu. „Praca  o charakterze 
sezonowym” jest (jak przyjęto w doktrynie) pracą uzaleŜnioną od pór roku. Między okresami 
zatrudnienia wystąpi więc przerwa przekraczająca 1 miesiąc, a tym samym  wystarczający jest 
zapis § 1-go.  
„Praca o charakterze dorywczym” a zwłaszcza „zadania realizowane cyklicznie” są  określeniami tak 
nieostrymi, Ŝe jedyna refleksja jaka wynika z analizy tego przepisu jest  taka, iŜ ustawodawca 
ponownie wprowadził do kodeksu regulację mającą na celu stabilność  zatrudnienia, poniewaŜ 
obowiązek takiej regulacji wynika z prawa unijnego. Równocześnie  przepisowi temu nadano treść, 
która pozwala na wszelkie, moŜliwe jego obejście.  

Art. 30 K.p. 

Brak jakichkolwiek uregulowań mających na celu ochronę stosunku pracy na podstawie  umowy na 
czas wykonania określonej pracy (art. 25 § 1 K.p.).  
W doktrynie istnieje ugruntowane stanowisko, Ŝe istotnym elementem umowy na czas wykonania 
danej pracy  jest nie tyle „dana praca” (gdyŜ wtedy byłaby ona bliŜsza umowie o dzieło) lecz czas 
wykonania (ze względu na pozostałe cechy umowy o pracę, w tym jej  powtarzalność).  
Jest to więc odmiana umowy na czas określony, w której element czasu trwania jest  
niedookreślony. Istnieją prace, w swej istocie terminowe, w których nie jest moŜliwe  określenie 
terminu końcowego, w chwili zawierania umowy. Np. na gruncie kodeksu spółek  handlowych - 
powołanie na członka zarządu spółki z o.o. jako źródła umowy o pracę na  czas wykonania danej 
pracy, w której moŜna określić, Ŝe umowa ulegnie rozwiązaniu z dniem wygaśnięcia mandatu (art. 
202 § 1 K.s.h.).  
Regulacje dotyczące umowy na czas wykonania danej pracy powinny jednak zawierać  choćby 
minimalne funkcje ochronne, podobnie jak w przypadku umowy „na zastępstwo” (art. 25 § 1 K.p.) 
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Wniosek 

1. Proponujemy nadanie art. 331 K.p. brzmienia: „Okres wypowiedzenia umowy o pracę  zawartej 
na czas określony w okolicznościach, o których mowa art. 25 zdanie drugie   oraz umowy na 
czas wykonania danej pracy, wynosi 3 dni robocze”.   

Art. 48 § 1 K.p.  

Ustawowa regulacja prawna dotycząca przywrócenia do pracy powinna być uściślona. Dla  celów 
dowodowych - gotowość do pracy powinna być zgłoszona na piśmie. Obecnie moŜna  się jedynie 
posługiwać orzecznictwem, z którego wynika, Ŝe zgłoszenie moŜe być dokonane  w kaŜdej formie (a  
więc takŜe przez czynności konkludentne).  
Proponowana zmiana - uściślić art. 48 § 1, poprzez nadanie mu brzmienia: 
„Pracodawca moŜe odmówić ponownego zatrudnienia pracownika, jeŜeli w ciągu 7 dni od  
przywrócenia do pracy nie zgłosił na piśmie  gotowości niezwłocznego podjęcia pracy, chyba  Ŝe 
przekroczenie terminu nastąpiło z przyczyn niezaleŜnych od pracownika”. Z kolei  przywrócenie 
pracownika do pracy, oznaczające faktycznie restytucję stosunku pracy, nie  powinno budzić 
wątpliwości dotyczących jakichkolwiek uprawnień pracowniczych. Stąd -  wynikająca z art. 51 § 1 
zd. 2-gie K.p. -  proponowana zmiana 1541 § 1 K.p., polegająca na  dodaniu § 11.  Art. 1541 § 1. „Do 
okresu zatrudnienia, od którego zaleŜy prawo do urlopu i wymiar urlopu, wlicza się okresy 
poprzedniego zatrudnienia, bez względu na przerwy  w zatrudnieniu oraz sposób ustania stosunku 
pracy.” Na tle konstrukcji art. 51 K.p. powstają wątpliwości w zakresie prawa do urlopu pracownika 
przywróconego do pracy za okres zaliczony do staŜu pracy. Źródłem nieporozumień jest uchwała 
Sądu NajwyŜszego z dnia 28.09.1990 r. III PZP 15/90, OSNCP 1991/4/45, zgodnie z którą - 
pracownik nie uzyskuje prawa do urlopu wypoczynkowego w okresie, za który przyznano mu 
odszkodowanie na podstawie art. 56 K.p. W uzasadnieniu tej uchwały stwierdzono, Ŝe w okresie 
pozostawania bez pracy pracownik nie moŜe nabyć Ŝadnych praw pracowniczych. Uchwala ta 
odnosi się jednak wyraźnie do przypadku zasądzenia na rzecz pracownika odszkodowania a nie do 
przypadku przywrócenia do pracy. Przypadek przywrócenia do pracy musi być rzecz jasna 
odmiennie interpretowany aniŜeli treść powołanej uchwały. Niemniej jednak w komentarzach do 
Kodeksu pracy niektórzy autorzy nie wnikając w szczegóły tego problemu podają, Ŝe w okresie 
pozostawania bez pracy pracownik nie moŜe nabyć prawa do urlopu a zatem, przywróconemu do 
pracy takie prawa za okres pozostawania bez pracy nie przysługuje. Twierdzenie to jest błędne, 
albowiem zarówno z powołanej uchwały SN interpretowanej a contrario, jak i z art. 51 K.p. wynika, 
Ŝe wliczenie do okresu zatrudnienia okresu pozostawania bez pracy powoduje ten skutek, Ŝe z 
dniem podjęcia pracy pracownik nabywa prawo do róŜnych świadczeń pracowniczych właśnie 
w związku z zaliczeniem tego okresu zatrudnienia. Nabywa więc prawo np. do nagrody 
jubileuszowej a takŜe do zaległego urlopu wypoczynkowego. 

Wniosek 

1. W celu wyeliminowania omówiony problemów, naleŜałoby w art. 1541 K.p. nowy § 11 
o brzmieniu: „Pracownikowi, który podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy, do  okresu 
zatrudnienia, od którego zaleŜy prawo do urlopu i wymiar urlopu, wlicza się cały  okres 
pozostawania  bez pracy”.    

Warunki zatrudnienia pracowników skierowanych do pr acy za granic ą w państwach Unii 
Europejskiej.  

Rozdział IIa Działu Drugiego, Kodeksu pracy, ze względu na krótki okres funkcjonowania i brak 
materiału kontrolnego nie pozwala na rzeczową ocenę przepisów. Funkcjonowanie  tych przepisów 
naleŜy jednak oceniać w kontekście postanowień rozdziału 16 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o 
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001) - „Podejmowanie przez 
obywateli polskich pracy za granicą u pracodawców zagranicznych oraz wykonywanie pracy przez 
cudzoziemców w Rzeczypospolitej Polskiej”   
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MoŜna przypuszczać, Ŝe w niedalekiej przyszłości zagadnienia te nabiorą znaczenia. Będzie  to 
wymagało przeszkolenia inspektorów w zakresie podstawowych zagadnień, w tym  znajomości 
formularzy unijnych jak np.       

E 101 - Zaświadczenie dotyczące ustawodawstwa właściwego  
E 102 - PrzedłuŜenie okresu oddelegowania lub prowadzenia działalności na własny rachunek       

Wniosek 

1. NaleŜałoby zorganizować we Wrocławiu szkolenie inspektorów pracy w zakresie tej 
problematyki, z uwzględnieniem zarówno problemów wynikających z rozdziału IIa działu 
drugiego K.p. jak i powołanego rozdziału 16 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.  o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  (Dz. U. Nr 99, poz. 1001)   

3. Dział III – Wynagrodzenie za prac ę i inne świadczenia 

Ocenę przeprowadzono podstawie 65 kontroli inspektorów poświęconych tej problematyce. 
W ostatnim roku dała się zauwaŜyć pewna poprawa kondycji finansowej zakładów pracy, jednak 
w dalszym ciągu zdarzają się wielomiesięczne nieprawidłowości w zakresie niewypłacania 
wynagrodzeń. Powodem pozostaje brak stabilizacji w stosunkach gospodarczych – wysokie 
bezrobocie i związane z tym zuboŜenie społeczeństwa a co za tym idzie trudności w sprzedaŜy 
towarów i usług, niesolidność kontrahentów, zatory płatnicze, rozwlekłość i nieskuteczność 
postępowań sądowych i komorniczych. Powtarzają się sytuacje, w których pracodawcy kosztem 
pracowników ograniczają wydatki na funkcjonowanie zakładu. Nieterminowa wypłata wynagrodzeń 
pracowniczych pozwala „zaoszczędzone” w ten sposób środki wykorzystać w obrocie 
gospodarczym, bez konieczności zaciągania kredytów bankowych. Najwięcej nieprawidłowości 
występuje w przypadku małych pracodawców takich jak: drobni rzemieślnicy, małe sklepy, szeroko 
rozumiane firmy budowlane, mała gastronomia, drobne usługi. W wymienionych zakładach 
zatrudniane są osoby legitymujące się najniŜszymi kwalifikacjami i wykształceniem, konkurencja 
pomiędzy nimi jest olbrzymia. Pracodawcy sami prowadzą księgowość i płace. Nagminne jest 
zatrudnianie na niepełny etat, umowy cywilnoprawne, wypłacanie wynagrodzenia (lub jego części) 
poza listą płac.  
Podobnie jak w latach poprzednich, przyczyną niewypłacania świadczeń pozostaje niewiedza, Ŝe 
określone świadczenie przysługuje. W ramach działań profilaktycznych, mających na celu poprawę 
sytuacji w omawianym zakresie, naleŜałoby podjąć czynności mające na celu podniesienie 
świadomości prawnej pracodawców. Cel powyŜszy moŜna osiągnąć poprzez bezpłatne szkolenia i 
doradztwo, wydawanie broszur i „poradników”, współpracę z mediami oraz organizacjami 
pracodawców. Szczególne znaczenie ma to w przypadku pracodawców zatrudniających niewielu 
pracowników i samodzielnie prowadzących firmę. Tacy pracodawcy w momencie zgłaszania 
prowadzonej działalności w  OIP powinni być „obdarowywani” szeregiem pomocnych 
w prowadzeniu zakładu materiałów, a takŜe odwiedzani przez inspektora pracy, który na miejscu 
wyjaśniałby wątpliwości i słuŜył pomocą bez przeprowadzania kontroli.  
Eliminowanie naruszeń przepisów o wynagrodzeniach z innych przyczyn, niŜ brak środków 
finansowych, uzaleŜnione jest od wielu czynników, a szczególnie od świadomości prawnej 
pracodawców i słuŜb księgowo-kadrowych, stabilności i jakości przepisów prawa, w tym aktów 
prawa zakładowego. Z dotychczasowych doświadczeń wynika, Ŝe część pracodawców lub ich słuŜb 
nie posiada wymaganej znajomości przepisów z powodu braku kwalifikacji, a takŜe w wyniku stale 
zmieniających się przepisów prawa pracy. Akty wykonawcze, wydawane do Kodeksu pracy, często 
zawierają luki lub niejasności, co powoduje róŜną interpretację tego samego stanu prawnego i  rodzi 
pomyłki i  nieprawidłowości w naliczaniu świadczeń pracowniczych. Dotyczy to, szczególnie 
róŜnego rodzaju dodatków i ekwiwalentów. Uwagi te, odnoszą się takŜe, do układów zbiorowych 
pracy i regulaminów wynagradzania. 

Ocena funkcjonowania przepisów zwi ązanych z wypłat ą wynagrodze ń.       

1) Z punktu widzenia organizacji związkowych i pracowników: 
• sprowadza się do Ŝądania podwyŜszenia wysokości kar dla pracodawców nie wywiązujących się 

ze swoich obowiązków wobec pracowników a bardziej radykalny odłam społeczeństwa postulują 
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wprowadzenie w zaistniałej sytuacji kar więzienia dla pracodawców. 
2) Pracodawcy: 
• ograniczenie podatków, składek na ZUS oraz innych opłat związanych z zatrudnianiem na 

podstawie umów o pracę, 
• mniej represyjne prawo (dotyczy kontroli Inspekcji pracy ale przede wszystkim działalności 

Urzędów Skarbowych), 
• bardziej „przyjazne” rozwiązania prawne, w tym związane z wynagrodzeniami, w tym likwidacja 

obowiązku wypłaty wynagrodzenia za okres niezdolności pracownika do pracy (art. 92 K.p.) 
3) Inspektorzy pracy: 
• podniesienie maksymalnej wysokości mandatów i kary grzywny w Sądzie Grodzkim, 
• zmiana podejścia Prokuratury do spraw kierowanych przez IP (wysoki procent umorzeń 

postępowań przygotowawczych), 

Wnioski 

1. Kształtowanie świadomości prawnej pracodawców, poprzez szkolenia i doradztwo 
organizowane przez organizacje pracodawców, przy pomocy inspekcji pracy (adresat GIP + 
OIP). 

2. Eliminować w toku rejestracji zuzp i kontroli regulaminów wynagradzania,  błędne lub zbyt 
ogólne zapisy, dotyczące zasad i sposobu naliczania wynagrodzeń i innych świadczeń ze 
stosunku pracy (adresat OIP). 

3. Podniesienie maksymalnej wysokości mandatów oraz górnej granicy grzywny w sądach 
grodzkich (adresat GIP - ustawodawca) 

4. Eliminowanie skrajnie nieuczciwych pracodawców poprzez wprowadzenie sądowego zakazu 
prowadzenia przez nich działalności gospodarczej (adresat GIP – ustawodawca) 

5. Normatywne umoŜliwienie egzekucji przez komornika sądowego płacowych decyzji nakazowych 
wydanych przez inspektorów pracy. Po nadaniu przez sąd pracy klauzuli wykonalności, 
inspektor pracy kierowałby wniosek do sądu pracy o nadanie klauzuli wykonalności i po jej 
otrzymaniu egzemplarz takiego nakazu otrzymywałby zainteresowany pracownik (adresat GIP – 
ustawodawca). 

6. Uchylenie art. 92 K.p. nakazującego pracodawcom wypłacania wynagrodzenia za czas 
niezdolności pracowników do pracy jako systemowo niepoprawnego i w sposób nieuzasadniony 
obciąŜającego ich kosztami, na rzecz przeniesienia tych zobowiązań w całości na Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych (adresat GIP – ustawodawca). 

4. Dział VI K.p. Czas pracy  

Rozdział I – Przepisy ogólne 
Nie zmieniona definicja czasu pracy nadal budzi wątpliwości interpretacyjne, przede wszystkim 
dlatego, Ŝe w praktyce stosowania prawa forsowana jest wykładnia ograniczająca zakres 
znaczeniowy pojęcia czas pracy. Mamy tutaj do czynienia, zwłaszcza z problemem relacji czas 
pracy a podróŜ słuŜbowa. Ukształtowane w latach 70-80 ubiegłego wieku poglądy na temat pojęcia 
podróŜy słuŜbowej i nie wliczania całego jej okresu do czasu pracy budzą nie tylko wątpliwości z 
gramatycznego punktu widzenia treści art. 128 K.p. ale teŜ w świetle bezspornego faktu, iŜ 
pracownik w interesie pracodawcy traci swój prywatny czas, nie otrzymując w zamian Ŝadnej 
rekompensaty. Sytuacja taka, aczkolwiek moŜliwa do zaakceptowania w poprzednim ustroju, kiedy 
to państwo było globalnym pracodawcą dającym  z jednej strony pracownikom szerszy zakres 
róŜnego rodzaju przywilejów socjalnych, to jednak w obecnej sytuacji zatrudnieniowej, w której 
dominuje zdecydowanie prywatny pracodawca, jest nie do przyjęcia. Znamienne przy tym jest, Ŝe 
powstają na potrzeby problematyki czasu pracy nowe rozszerzone definicje czasu pracy (por. 
W. Masewicz „Monitor Prawa Pracy 2005/7/), na tle których w sposób oczywisty czas podróŜy 
słuŜbowej powinien być wliczony w całości do czasu pracy, to jednak zarówno wykładnia praktyczna 
jak i sądową, zdają się nie dostrzegać tego problemu, w zakresie przyjęcia właściwego rozwiązania. 
Ustawodawca błędnie pozostaje bierny w tym zakresie, jakby zapominając, Ŝe jego rolą jest 
likwidacja rozwiązań niesprawiedliwych i to bez względu na to którą stronę stosunku pracy  one 
faworyzują. Tak jak w przypadku art. 92 K.p. który bezpodstawnie obciąŜa pracodawcę 
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wypłacaniem wynagrodzenia za okres niezdolności pracownika do pracy, tak samo nie wliczanie 
podróŜy słuŜbowej do czasu pracy, stanowi tego odpowiedni przeciwny przykład.  Nie moŜna jednak 
budować poprawnych stosunków zatrudnieniowych na z gruntu nieuczciwych załoŜeniach, 
poniewaŜ taka sytuacja stawia pod znakiem zapytania fundamentalne załoŜenia konstytucyjne w 
postaci zasady sprawiedliwości. 
Korzystnie oceniane są w praktyce, zdefiniowane w art. 128 § 2 i 3 K.p. pojęcia, które pozwalają na 
pewne uporządkowanie rozumienia problematyki czasu pracy. Powszechnie jednak poddaje się 
krytyce niespójność pojęcia doby i tygodnia, jak równie brak zdefiniowania pojęcia dnia, co ma 
znaczenie zarówno w sferze przepisów o czasie pracy jak i w problematyce w tym zakresie 
systemowo związanej, jaką są zagadnienie urlopu wypoczynkowego.  
Niedostatecznie jasno ustawodawca zdefiniował pojęcie doby, w tym sensie, Ŝe wbrew 
znaczeniowemu zwrotowi, przyjmuje się niesłusznie, Ŝe doba jest czymś oderwanym od biegnącego 
bez przerwy czasu. Tymczasem zwrot ten, mający swoje istotne znaczenie w postaci momentu 
rozpoczęcia biegu doby, musi rzecz jasna powodować ten skutek, Ŝe po jednej dobie, następuje 
następna itd.  W przypadku natomiast zmiany rozkładu czasu pracy, moŜe dojść do ustalenia 
nowego momentu cyklicznie biegnącej doby. W pojęciu doby jest więc immanentnie zamieszczona 
cecha charakterystyczna polegająca na jej powtarzalności co 24 godziny. Zresztą, trudno sobie 
wyobrazić poprawny sposób rozliczenia czasu pracy w okresie rozliczeniowy, jeśli tego odcinka 
czasu nie podzielimy na doby i nie zbadamy w  jakiej relacji do tego pojęcia pozostają poszczególne 
instytucje czasu pracy.  
Problematyka czasu pracy naleŜy do jednej z najtrudniejszych w Kodeksie pracy, poniewaŜ jej 
cechą charakterystyczną jest konieczność umiejętnego stosowania całości zagadnień związanych z 
danym systemem czasu pracy, na co składa się konieczność rozumienia przekrojowego wszystkich 
instytucji czasu pracy. Z tego względu, z jednej strony jest to materia bardzo skomplikowana, a z 
drugiej wymagająca od ustawodawcy posługiwania się precyzyjniejszymi określeniami.  

Rozdział II – Normy i ogólny wymiar czasu pracy. 

JuŜ sam tytuł rozdziału wprowadza wątpliwości interpretacyjne z tego względu, Ŝe ustawodawca 
posługuje się dwoma zwrotami o gramatycznie odmiennym brzmieniu, których uŜycie wskazuje 
niekiedy na ich identyczność. Brakuje zatem normatywnego zdefiniowania zarówno pojęcia norma, 
jak i pojęcia wymiar. Niekiedy, z brzmienia przepisu moŜna wywnioskować zamiar legislacyjny 
ustawodawcy, są jednak takie artykuły w których pojęcia te stosowane są ewidentnie w sposób 
niejednolity, wręcz zamienny. Właściwie sam tytuł rozdziału powinien raczej brzmieć: „Normy ogólne 
i wymiar czasu pracy”, co pozostawałoby w pewnej korelacji znaczeniowej ze zbudowaną definicją 
pracy w godzinach nadliczbowych, która odwołuje się nie do ogólnych norm czasu pracy ale do 
pracowniczych norm czasu pracy. 
Największe wątpliwości, z praktycznego punktu widzenia budzi konstrukcja art. 130 § 1 K.p., który 
choć zasadniczo odbierany jest korzystnie, poniewaŜ tworzy metodę obliczania normatywnego 
czasu pracy, to jednak niepotrzebnie skomplikował prosty systemem obliczeń. Zdecydowanie 
jaśniejszym modelem obliczania normatywnego czasu pracy byłaby metoda uŜyta przez 
ustawodawcę w art. 138 § 3 pkt 1 K.p. i ta metoda powinna być zawarta w treści art. 130 § 1 K.p. 
Ustawodawca niepotrzebnie uŜył dwóch odrębnych metod obliczania normatywnego czasu pracy, 
wprowadzając, z jednej strony dwie odmienne definicyjne instytucje, a z drugiej naraŜając 
pracodawców na zawiłą metoda liczenia normatywu czasu pracy. Z praktycznego punktu widzenia, 
przyjęcie dla wszystkich systemów czasu pracy jednolitego modelu obliczania normatywnego czasu 
pracy, określonego w art. 138 § 3 pkt 1 K.p., ze zróŜnicowaniem w przypadku ruchu ciągłego 
w postaci drugiego punktu tego przepisu, byłoby rozwiązaniem logicznym, spójnym i nie 
naraŜającym pracodawców na wątpliwości, niezrozumienie tego zróŜnicowania i wręcz na pomyłki 
matematyczne. Jeśli prześledzić dowolne wyjaśnienia dotyczące obliczania normatywnego czasu 
pracy w świetle art. 130 § 1 K.p. to widać od razu, jak skomplikowana instytucje stworzył 
niepotrzebnie ustawodawca. Zapis art. 130 § 1 K.p. jest systemowo takŜe mało zrozumiały, jeśli 
zwaŜyć, Ŝe w art. 32h ust. 1 ustawy z dnia 30.08.1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej 
ustawodawca nakazuje obliczać normatywny czas pracy, właśnie wedle zasady przewidzianej w art. 
138 § 3 pkt 1 K.p. 
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Rozdział III – Okresy odpoczynku. 

Wprowadzenie do Kodeksu pracy odpoczynku dobowego i odpoczynku tygodniowego było 
rozwiązaniem ze wszech miar korzystnym i porządkującym problematykę czasu pracy. Wątpliwości 
interpretacyjne budzi sposób rekompensowania odpoczynku dobowego w postaci równowaŜnego 
okresu odpoczynku. Kwestia sprowadza się do tego, czy w razie udzielenia pracownikowi zamiast 
11 godzin odpoczynku dobowego, moŜna ten odpoczynek ograniczyć do jakiejś rozsądnej 
wielkości? Być moŜe naleŜało ustalić ten minimalny odpoczynek, sprowadzając go do wielkości 8 
godzin. Drugi problem polega na tym, w jaki sposób ma być udzielany odpoczynek równowaŜny. W 
szczególności, czy ma to być natychmiast i w sposób łączny, czy teŜ tę rekompensatę czasową 
moŜna rozłoŜyć w czasie. Przykładowo, jeśli pracownik otrzymał w danej dobie tylko 8 godzin 
odpoczynku, czy to oznacza, Ŝe w następnej dobie winien otrzymać bez przerwy co najmniej 14 
godzin wolnych, czy 22 godziny wolne. Powstaje teŜ pytanie, czy dopuszcza się dzielenie tego 
dodatkowego czasu wolnego np. na trzy kolejne dni po jednej godzinie, w przypadku, gdyby 
rekompensata wynosiła 14 godzin? NaleŜałoby uznać, Ŝe element rekompensaty mieści się jedynie 
w pierwszym sposobie postępowania, gdyŜ ten drugi eliminował by w rzeczywistości rekompensatę, 
poniewaŜ typowy układ doby zakłada, Ŝe 8 godzin pracownik pracuje a 16 godzin ma wolnych od 
pracy. Taka relacja czasu pracy do czasu wolnego od pracy występuje średnio statystycznie w 
całym okresie rozliczeniowym i to bez względu na stosowany system czasu pracy, z wyłączeniem 
ruchu ciągłego. W konsekwencji, jeśli weźmiemy jako przykład pracownika zatrudnionego po 8 
godzin na dobę, to w razie nie zapewnienia mu co najmniej 11 godzinnego odpoczynku dobowego, 
lecz jedynie 8 godzinnego, pracownik nie otrzymywałby w istocie Ŝadnej rekompensaty, gdyŜ 
w  następnym dniu miałby prawo do 16 godzin wolnych od pracy, co oczywiście wyczerpywałoby 
formalnie takie pojęcie równowaŜnego odpoczynku dobowego, nie stanowiąc jednak rzeczywistej 
rekompensaty. Rekompensata w zakresie odpoczynku dobowego, powinna więc wykraczać poza tę 
wielkość odpoczynku, która jest faktycznie pracownikowi gwarantowana w poprawnym rozkładzie 
czasu pracy stosowanym w danym systemie czasu pracy. W podanym przykładzie, pracownik 
powinien otrzymać odpoczynek dobowy w wymiarze co najmniej 19 godzin. 
Drugi problem dotyczy rozumienia pojęcia dnia wolnego udzielonego w zamian za przepracowaną 
niedzielę, a w szczególności zapisu art. 133 § 3 K.p. w którym ustawodawca podkreślił początek 
biegu rozkładu czasowego niedzieli, sugerując chyba Ŝe w takim  właśnie układzie czasowym 
powinien być udzielony dzień wolny od pracy w zamian. Panujące poglądy, jakoby dzień wolny od 
pracy udzielony za przepracowaną niedziele miał się sprowadzać wyłącznie do 24 godzin 
biegnących po zakończeniu niedzieli wydają się w tych warunkach niezuazasadnione. Nie moŜna 
bowiem zwrotów uŜytych przez ustawodawcę pozbawiać znaczenia prawnego. Skoro rozkład 
niedzieli został juŜ zdefiniowany wart. 1519 § 2 K.p. i mimo tego ustawodawca zaznaczył w art. 133 
§ 3 K.p. początek biegu niedzieli, to temu zwrotowi trzeba przypisać znaczenie prawne. Logicznie 
moŜe to oznaczać konieczność biegu zarówno niedzieli, jak i dnia udzielonego w zamian, właśnie w 
takim rozkładzie czasowym, jak niedziela. W konsekwencji, pracownik moŜe mieć udzielony 
odpoczynek tygodniowy w postaci dnia wolnego od pracy, co sprowadzać się będzie do 24 godzin 
wolnych od pracy po upływie doby pracowniczej, ale odpoczynek ten nie będzie równoznaczny z 
udzieleniem dnia wolnego w zamian za pracę w niedzielę, jeśli nie będzie przebiegał w rozkładzie 
czasowym przyjętym dla niedzieli (zasadniczo od 6oo danego dnia do 6oo dnia następnego). 

Rozdział IV – Systemy i rozkłady czasu pracy. 

NajwaŜniejszy problem na tle stosowania przepisów dotyczących systemów i rozkładów czasu 
pracy sprowadza się do poprawnego rozumienia zadaniowej formuły czasu pracy. Celowościowy 
charakter  zadaniowego systemu czasu pracy nie został przez ustawodawcę poprawnie określony. 
Podstawowym załoŜeniem tego systemu, historycznie rzecz biorąc, były utrudnienia w 
ewidencjonowaniu czasu pracy i ta przesłanka powinna być gramatycznie wyraźnie wymieniona w 
art. 140 K.p. W braku takiego wyraźnego przepisu, w praktyce formułowane są poglądy dotyczące 
dopuszczalności stosowania zadaniowej formuły czasu pracy w zasadzie do kaŜdej pracy. Taki 
sposób podejścia do tego systemu czasu pracy jest zaprzeczeniem ochronnej funkcji prawa pracy, 
realizowanej przez przepisy o czasie pracy. Cały zbiór skomplikowanych zapisów instytucji czasu 
pracy moŜe nie mieć większego znaczenia, jeśli dopuścimy do tego, Ŝe praktycznie kaŜda praca 
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mogłaby być wykonywana w ramach zadaniowej formuły czasu pracy. Potrzeby uelastyczniania 
czasu pracy, na które powołują się głosiciele powszechnej wolności stosowania zadaniowej formuły 
czasu pracy nie są wystarczająco przekonujące, aby zezwalać na zmarginalizowanie przepisów 
czasu pracy. Elastyczność przepisów o czasie pracy nie moŜe pozostawać w sprzeczności 
z podstawowymi załoŜeniami ochronnymi tych regulacji. Wobec tego, nawet zgoda pracownika na 
zadaniową formułę czasu pracy nie jest rozwiązaniem korzystnym, zwaŜywszy na silny nacisk 
ekonomiczny pracodawców, którzy mogą skutecznie zmusić pracowników do stosowania tego 
systemu czasu pracy. Szczególne znaczenie posiada przykładowo zadaniowa formuła czasu pracy 
w relacji do kadry kierowniczej a przypadki takich rozwiązań juŜ notujemy. Z punktu widzenia 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, dopuszczalność stosowania zadaniowej formuły czasu 
pracy do kadry kierowniczej wydaje się zaprzeczeniem podstawowych obowiązków ciąŜących na 
osobach kierujących pracą innych. Trudno sobie wyobrazić w tej formule zatrudnienia właściwe z 
załoŜenia wypełnianie obowiązków przez kadrę kierowniczą w zakresie problematyki 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W konsekwencji, najwaŜniejszy nacisk trzeba połoŜyć na poprawne 
kształtowanie zakresu stosowania zadaniowego systemu czasu pracy, bo jeśli liberalne 
antypracownicze poglądy wezmą górę, wówczas trudno będzie zawrócić z raz obranej drogi. 
Klasycznym przykładem naginania przepisów pod kątem potrzeb pracodawców, bez liczenia się z 
rzeczywistym charakter przepisów o czasie pracy są tezy wykładniowe na temat rozkładu czasu 
pracy, w tym sporządzania harmonogramów czasu pracy. Głoszone są poglądy jakoby rozkład 
zmienny czasu pracy mógł być ustalany pracownikowi na okresy krótsze niŜ okres rozliczeniowy 
czasu pracy. Głosiciele tych poglądów, dodają przy tym, Ŝe winien to być odpowiednio długi okres 
np. miesięczny, jednakŜe nie określają podstaw normatywnych prezentowanej tezy (por. A. Sobczyk 
„Zasady prawnej regulacji czasu pracy” Warszawa 2005, s.307-310). Dopuszczenie sporządzania 
rozkładu zmiennego czasu pracy (harmonogramu) na okresy krótsze niŜ przyjęty u danego 
pracodawcy okres rozliczeniowy, pomijając systemową sprzeczność z całą systematyką przepisów 
działu szóstego, jest rozwiązaniem zmierzającym do uniemoŜliwienia poprawnego rozliczania czasu 
pracy w okresie rozliczeniowym i tym samym badania, czy poszczególne instytucje czasu pracy 
pracodawca poprawnie stosuje. W istocie bowiem zmienny rozkład czasu pracy ustalony na okres 
rozliczeniowy jest podstawą rzutującą na dalsze konsekwencje w postaci np. dokonywania odliczeń 
odpowiedniej liczby godzin w przypadku usprawiedliwionej nieobecności w pracy. W art. 130 § 3 
K.p. ustawodawca wyraźnie mówi, Ŝe w razie nieobecności pracownika w pracy, wymiar czasu 
pracy konieczny do przepracowania w okresie rozliczeniowym ulega obniŜeniu o liczbę godzin, jaką 
pracownik miał przepracować w danym dniu, zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy. 
Oczywistym  jest, Ŝe to obniŜenie nie moŜe mieć charakteru labilnego, czyli dowolnego ustalenia 
przez pracodawcę, ale musi odpowiadać przyjętemu rozkładowi czasu pracy, który właśnie 
sporządzany jest na okres rozliczeniowy, będący podstawowym elementem rozliczania czasu pracy. 
Z tego właśnie powodu, w przypadku zmiennego rozkładu czasu pracy, pracodawca musi nie tylko 
prowadzić kartę ewidencji czasu pracy, odzwierciedlającą czas rzeczywiście przepracowany ale 
takŜe harmonogram czasu pracy na okres rozliczeniowy, gdyŜ dopiero zestawienie tych dwóch 
dokumentów umoŜliwia zbadanie, czy przepisy są właściwie stosowane, choćby w zakresie odliczeń 
wskazanych wyraźnie w art. 130 § 3 K.p. 

Rozdział V – Praca w godzinach nadliczbowych. 

Ustawodawca dokonał istotnej zmiany w pojęciu definicji czasu pracy, wprowadzając w art. 151 § 1 
K.p. nowe, dotychczas nie znane przepisom o czasie pracy zwroty. W szczególności, pracą w 
godzinach nadliczbowych jest obecnie praca wykraczająca poza: 
• obowiązuje pracownika  normy czasu pracy, 
• przedłuŜony dobowy wymiar czasu pracy wynikający z systemu czasu pracy, 
• przedłuŜony dobowy wymiar czasu pracy wynikający z rozkładu czasu pracy. 
Taka struktura treści definicji pracy w godzinach nadliczbowych w powiązaniu z uchyleniem 
dotychczasowego art. 129 § 2 K.p. zgodnie z którym praca w granicach do 8 godzin na dobę i do 
średnio 40 godzin tygodniowo w okresie rozliczeniowym nie stanowiła pracy w godzinach 
nadliczbowych, czyni nową jakość definicyjną pojęcia pracy w godzinach nadliczbowych. Jeśli 
dodać do tego, specyficzną regulację art. 151 § 5 K.p, dotyczącą pracowników zatrudnionych w 
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niepełnym rozmiarze czasu pracy, to kompleksowo rzecz ujmując, mamy od 1 stycznia 2004 r. 
zupełnie nową definicję pracy w godzinach nadliczbowych, która niestety, jak gdyby wbrew zapisom 
dokonanym przez ustawodawcę, nie jest dostrzegana nawet przez znawców problematyki czasu 
pracy. Ustawodawca obecnie nie odwołuje się do norm ogólnych czasu pracy ale stworzył pojęcie 
pracowniczych norm czasu pracy, co w sposób oczywisty nie odpowiada nawet tytułowi działu II 
„Normy i ogólny wymiar czasu pracy”. W konsekwencji, mamy obecnie do czynienia, z normami 
ogólnymi zawartymi w art. 129 § 1 K.p. a ponadto z normami pracowniczymi ustalonymi na 
podstawie norm ogólnych z uwzględnieniem określonego systemu czy rozkładu czasu pracy. 
Wobec tego, pracą w godzinach nadliczbowych nie jest przekroczenie norm ogólnych czasu pracy 
ale norm pracowniczych czasu pracy ustalonych przy uwzględnieniu jedynie norm ogólnych. To 
oznacza, przykładowo, Ŝe pracą w godzinach nadliczbowych w danym okresie rozliczeniowym, w 
którym przypada święto w innym dniu niŜ niedziela, nie będzie przekroczenie średnio 40 godzin na 
tydzień, ale średnio odpowiednio mniej, przy uwzględnieniu właśnie obniŜenia wymiaru czasu pracy 
z tytułu tego święta. To oznacza takŜe, Ŝe w równowaŜnym systemie czasu pracy, w którym zgodnie 
z harmonogramem pracownik miał pracować w danym dniu 4 godziny ale przepracował na 
polecenie pracodawcy 6 godzin, będziemy mieli do czynienia z 2 godzinami nadliczbowymi 
przekraczającym wymiar czasu pracy wynikający z przyjętego rozkładu czasu pracy. Konsekwencją 
tego faktu, będzie takŜe i to, Ŝe godziną nadliczbową w skali doby moŜe być godzina 
przekraczająca 6 godzin, jeśli strony tak postanowią w trybie art. 151 § 5 K.p. Podobnie godziną 
nadliczbową przekraczającą pracowniczą normę średniotygodniową w okresie rozliczeniowym moŜe 
być przy zatrudnieniu na ½ etatu np. 21 godzina, jeśli strony tak postanowią w trybie art. 151 § 5 
K.p. 
Wbrew twierdzeniom podnoszonym w literaturze przedmiotu, pojęcie pracy w godzinach 
nadliczbowych nie wykazuje więc ani niekonsekwencji, ani nie jest niespójne, lecz wręcz przeciwnie, 
systemowo dostosowane jest do odpowiedniego stosowania zarówno do pracowników 
niepełnoetatowych jak i zatrudnionych w pełnym rozmiarze czasu pracy. Warunkiem systemowej 
zgodności jest jednak, nowe spojrzenie na istniejącą normatywną rzeczywistość, jak gdyby 
parafrazując „Odę do młodości” poniechanie szkiełka i oka w dotychczasowym konserwatywny 
spojrzeniu, na rzecz dostrzeŜenia istoty postępowego, nowego, być moŜe dla wielu zaskakującego 
uregulowania tej kwestii. 

Rozdział VI – Praca w porze nocnej. 

Regulacje dotyczące tej problematyki korzystnie sprecyzowały pojęcie pracownika pracującego w 
nocy, dokonując stosownego dostosowania przepisów krajowych do standardów europejskich. Przy 
okazji, w art. 1517 § 2 K.p. zawarto mocny argument potwierdzający słuszność tezy, iŜ zmienny 
rozkład czasu pracy musi być sporządzany na cały okres rozliczeniowy czasu pracy. W braku 
takiego harmonogramu przewidzianego na okres rozliczeniowym czasu pracy, nie byłoby moŜliwe 
praktyczne zdefiniowanie danego pracownika jako pracującego w nocy, skoro ustawodawca 
przewiduje, Ŝe wymagania takie spełnia takŜe pracownik, którego co najmniej ¼ czasu pracy w 
okresie rozliczeniowym przypada na porę nocną. Jak wynika natomiast z systematyki art. 1517 K.p. 
pojęcie pracownika pracującego w nocy jest potrzebne do ustalenia z góry, a nie dopiero po upływie 
okresu rozliczeniowego czasu pracy. Z tego właśnie względu, widać wyraźny wymóg sporządzenia 
harmonogramu czasu pracy z góry na cały okres rozliczeniowy czasu pracy. 
Na tle prawa pracownika do dodatku za kaŜdą godzinę pracy w porze nocnej ujawnia się brak 
koherencji przepisów o czasie pracy i wynagrodzeniu za pracę. W szczególności, dalej pozostaje 
nierozwiązany problem relacji dodatku, o którym mowa w art. 1518 K.p. do minimalnego 
wynagrodzenia. Zgodnie z art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę, Dz. U. Nr 200, poz. 1678, przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia 
pracownika nie uwzględnia się: 
1) nagrody jubileuszowej; 
2) odprawy pienięŜnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę 

z tytułu niezdolności do pracy; 
3) wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.  
Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu, jak widać, milczy na temat dodatku z tytułu pracy w porze 
nocnej, co daje niektórym komentatorom prawo do twierdzenia, Ŝe dodatek za prace w porze nocnej 
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wchodzi w skład minimalnego wynagrodzenia. Twierdzenie to jest oczywiście błędne i to z kilku 
powodów. Po pierwsze, cechą charakterystyczną kaŜdego dodatku, jak sama nazwa wskazuje jest 
przyznanie świadczenia dodatkowego. Jeśli tak, to oznacza, Ŝe kaŜdy dodatek nie moŜe wchodzić 
w skład minimalnego wynagrodzenia, poniewaŜ w przeciwnym przypadku zatracałby swoje 
znaczenie dodatkowego wynagrodzenia. Po drugie, na praktycznych przykładach widać oczywiste, 
nonsensowne skutki prawne wynikające z wliczania dodatku za pracę w porze nocnej do 
minimalnego wynagrodzenia. Przykładowo, jeśli będziemy mieli dwóch pracowników zajmujących 
się pilnowaniem mienia i obaj będą zatrudnieni na podstawie minimalnego wynagrodzenie, przy 
czym pierwszy z nich będzie pracował wyłącznie w porze dziennej, a drugi wyłącznie w porze 
nocnej, to okaŜe się, Ŝe pomiędzy tymi pracownikami nie ma róŜnić wynagrodzeniowych, mimo Ŝe 
pracujący w porze nocnej powinien otrzymywać wynagrodzenie wyŜsze, właśnie z uwagi na naleŜny 
mu dodatek. Przytoczony tu przykład stanowi jaskrawe naruszenie zasady równego traktowania 
pracowników w zatrudnieniu (art. 183a i nast. K.p.), co juŜ wystarczająco uzasadnia poprawność 
twierdzenia, Ŝe dodatek za pracę w porze nocnej nie moŜe wchodzić w skład minimalnego 
wynagrodzenia. 

Rozdział VII – Praca w niedziele i święta. 

Problematyka pracy w niedzielę i święta w zasadzie nie budzi większych wątpliwości. De lege 
ferenda, moŜna postawić pytanie, czy jest uzasadniony aŜ tak szeroki zakres przedmiotowy 
moŜliwości zatrudniania pracowników w niedziele i święta. Praktycznie bowiem, art. 15110 K.p., jeśli 
uwzględnimy gramatyczną definicję pracy zmianowej (art. 128 § 2 pkt 1 K.p.), nie stawi Ŝądnego 
ograniczenia w zatrudnieniu pracowników w niedziele i święta. Z tego powodu bardzo istotne 
znaczenie odgrywa poprawna wykładnia art. 15111 K.p., który reguluje rekompensatę za pracę w 
niedzielę i święta. Problem, jaki rodzi się na tle tej regulacji w związku z art. 1519 § 1 K.p. to pytanie, 
czy de lege lata, mamy do czynienia z 6 dniowym tygodniem pracy, czy teŜ, jak twierdzą niektórzy 
komentatorzy pracownik moŜe pracować nawet 12 dni z rzędu bez przerwy (por. A. Sobczyk 
„Zasady prawnej regulacji czasu pracy” Warszawa 2005, s.234). Rozpatrzyć to zagadnienie trzeba 
na tle zasady równego traktowania pracowników w zatrudnieniu i zasady ograniczonej 
dopuszczalności dyferencjacji przepisów prawa pracy. Zakładając, Ŝe pracownik zatrudniony w 
podstawowym systemie czasu pracy, przez średnio przez 5 dni w tygodniu, posiada zawsze 
niedzielę wolną od pracy, co powoduje ten skutek, Ŝe jego praca bez przerwy nie moŜe trwać dłuŜej 
niŜ 6 kolejnych dni kalendarzowych, naleŜy dojść do wniosku, Ŝe praca w innych systemach czasu 
pracy nie daje podstaw do dokonywania aŜ tak duŜego zróŜnicowania, pozwalającego na to aby 
pracownik pracował 12 dni kalendarzowych bez przerwy. Z przepisów o równowaŜnych normach 
czasu pracy wynika, Ŝe dają one podstawę wyłącznie do tego, aby rozkład czasu pracy w skali doby 
został przedłuŜony do odpowiednio 12, 16 lub 24 godzin na dobę, co tym samym ma wpływ na 
większą liczbę dni wolnych w tygodniu. Nie uprawniają one natomiast do naruszenia zasady 6 
dniowego tygodnia pracy, która wynika wyraźnie z art. 129 § 1 w związku z art.1519 § 1 K.p. W 
konsekwencji, zapis art. 15111  § 1 K.p. w zakresie dopuszczalności udzielenia dnia wolnego w 
zamian za pracę w niedzielę w ciągu 6 dni poprzedzających albo następujących po przepracowanej 
niedzieli, stanowi swobodę do ustalenia takiego dnia wolnego w zamian, przy uwzględnieniu jednak 
zasady 6 dniowego tygodnia pracy. Na taki kierunek wykładniowy wskazuje takŜe zapis art. 133 § 1 
i § 3 K.p. zgodnie z którym w kaŜdym tygodniu pracownikowi przysługuje prawo do co najmniej 35 
godzin nieprzerwanego odpoczynku, który z załoŜenia ma obejmować niedzielę. 

Wnioski 

1. Konieczne jest zdefiniowanie przez ustawodawcę takich pojęć jak: norma i wymiar czasu pracy 
(adresat ustawodawca). 

2. Art. 130 § 3 K.p. naleŜałoby zmienić, poprzez ustalenie sposobu obliczania normatywnego 
czasu pracy na zasadach przewidzianych w art. 138 § 3 pkt 1 K.p. (adresat ustawodawca). 

5. Dział VII K.p. Urlopy pracownicze.  

W zakresie problematyki urlopu wypoczynkowego w okresie od stycznia do października 2005 r. 
kontrolą objęto 921  pracodawców.  Inspektorzy pracy skierowali 1.425  wniosków dotyczących 
18 .437 pracowników w sprawie likwidacji naruszeń przepisów urlopowych. 



 101 

W ramach poradnictwa  zagadnienia urlopowe  często były przedmiotem udzielanych porad.  
Dane te wyraźnie wskazują jak wiele niejasności i nieprawidłowości wśród pracodawców budzą 
sprawy dotyczące zasad udzielania i wykorzystywania urlopu wypoczynkowego oraz kwestie zwiane 
z ustalaniem i wypłacaniem ekwiwalentu pienięŜnego za niewykorzystany urlop. Przedstawione 
poniŜej wątpliwości i uchybienia w zakresie interpretacji i stosowania przepisów urlopowych oparte 
zostały na spostrzeŜeniach wynikających z materiałów pokontrolnych a takŜe zapytań kierowanych 
w ramach poradnictwa. 
W zdecydowanej większości przypadków stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły następujących 
problemów: 
• nieudzielanie urlopu wypoczynkowego do końca I kwartału roku następnego, 
• nieprzestrzeganie przepisów w zakresie korzystania przez pracownika z urlopu 

wypoczynkowego w części obejmującej co najmniej 14 dni.  
Stan powyŜszy nie moŜe być tłumaczony nieznajomością przepisów, bowiem generalnie zasady te 
na tyle juŜ ugruntowały się w prawie urlopowym, Ŝe są znane pracodawcom jak równieŜ 
pracownikom, którzy sami wykazują duŜą inicjatywę w tym zakresie. Uchybień zatem w tych 
przypadkach naleŜałoby szukać raczej w lekcewaŜącym podejściu pracodawców w stosunku do 
tych podstawowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego. 

Art. 153 K.p.  

Przepis umoŜliwia pracownikowi podejmującemu pracę po raz pierwszy nabycie prawa do urlopu juŜ 
po jednym miesiącu pracy, oraz daje prawo do urlopu w wymiarze proporcjonalnym za kaŜdy 
miesiąc pracy w roku kalendarzowym, w którym podjął tę pierwszą pracę. Pomimo funkcjonowania 
przepisu od 2004 r. w dalszym ciągu często pojawiają się zapytania dotyczące prawa do urlopu w 
sytuacji przepracowania części miesiąca oraz liczenia upływu miesiąca. Wyjaśnienia udzielane 
zarówno w ramach poradnictwa, jak równieŜ w trakcie kontroli przez inspektorów pracy nierzadko 
miały na celu przypomnienie pracodawcom o tym, Ŝe prawo do kolejnego urlopu pracownik nabywa 
w kaŜdym następnym roku kalendarzowym, a nie po przepracowaniu 6 czy 12 miesięcy, tak jak to 
było na gruncie poprzednio obowiązujących przepisów urlopowych.  
Najwięcej jednak wątpliwości interpretacyjnych wynika z braku uregulowania zaokrąglenia wymiaru 
urlopu określonego ułamkiem 1, 66 dnia. 
Niewątpliwie dla pracownika wprowadzenie powyŜszych uregulowań prawnych jest korzystne. 
Świadectwem na to są  m.in. docierające do inspektorów pracy, jak i radców udzielających porad 
prawnych,  sygnały o obchodzeniu przepisów przez pracowników podejmujących kolejną pracę, 
poprzez zatajanie poprzednich krótkich zatrudnień w celu skorzystania z prawa do urlopu według 
nowych korzystniejszych zasad. 

Art. 154 i art. 154 2 K.p.  

Wymiar urlopu dla pracowników zatrudnionych w niepełnym rozmiarze czasu pracy oraz dla 
pracowników zatrudnionych w systemach czasu pracy, w których następuje wydłuŜenie dobowej 
normy czasu pracy ponad 8 godzin, ustalany na podstawie godzinowej metody jego przeliczenia, 
budzi jeszcze niejasności wśród pracodawców.     
Największy problem rodzi się wobec braku regulacji, dotyczącej ustalenia wymiaru urlopu 
w przypadku zmiany wymiaru czasu pracy mającego miejsce w trakcie roku kalendarzowego np. 
wobec pracownika przechodzącego z pełnego etatu na pół etatu w ramach tego samego stosunku 
pracy. Rozpowszechniony sposób ustalania wymiaru urlopu wypoczynkowego osobno dla pełnego 
i niepełnego wymiaru czasu pracy, naleŜałoby podeprzeć wprowadzeniem konkretnej regulacji 
prawnej. Jeszcze obecnie moŜna zauwaŜyć niezadowolenie wśród pracodawców, którzy zatrudniają 
pracowników na niepełny etat – np. 1/8, wyraŜające się w nieobecności pracownika przez długi 
okres, a spowodowanej przebywaniem na urlopie wypoczynkowym. MoŜna dopatrzyć się równieŜ 
pozytywnego wydźwięku takiego uregulowania wynikającego z faktu, wykorzystywania urlopów w 
terminie. Udzielanie bowiem urlopów zaległych powoduje nieobecność w pracy takich pracowników 
przez długi czas, na co pracodawcy nie mogą sobie często pozwolić.  

Art. 154 1 K.p.  
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Problem związany z zaliczeniem równoległych okresów zatrudnienia do wymiaru urlopu 
wypoczynkowego jest znikomy i nie budzący niejasności.  
Pojawiające się wątpliwości w tym zakresie dotyczą raczej sposobu dokumentowania pozostawania 
w trwającym równocześnie zatrudnieniu u innego pracodawcy. 
Problemy wynikają równieŜ z kwestii związanych z zaliczeniem pewnych okresów nie będących 
okresami zatrudnienia, ale traktowanych z nimi równorzędnie, do staŜu pracy, od których zaleŜy 
nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego i jego wymiaru. Najczęściej odnosi się to do okresów 
odbywania czynnej słuŜby wojskowej, pobierania zasiłku dla bezrobotnych, staŜu pracowniczego 
absolwentów oraz prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego. Stan taki tłumaczyć naleŜy 
albo niezbyt jasnym sformułowaniem przepisów albo po prostu ich nieznajomością przez 
pracodawców. 

Art. 154 2 K.p.  

Na tle tego przepisu najwięcej kłopotów interpretacyjnych dotyczy rozumienie pojęcia 1 dnia urlopu 
w aspekcie uŜytego przez ustawodawcę przelicznika 8 godzin. Nie chodzi przy tym o zwykłe 
rozliczenie matematyczne, jak równieŜ o to, Ŝe wielkość 8 godzin sprowadza się do ogólnej normy 
czasu pracy dotyczącej danego pracownika, ale o relację tej wielkości do pojęcia pełnego wymiaru 
urlopu wypoczynkowego. Nieczytelne jest w praktyce połączenie art. 1542 K.p. z art.154 K.p. w tym 
sensie, Ŝe niektórzy interpretatorzy, pomijają prawidłowy tryb postępowania, polegający na tym, Ŝe 
w przypadku zasadniczo równowaŜnych norm czasu pracy, zamiana matematyczna dni urlopu na 
godziny urlopu, powoduje ten skutek, Ŝe juŜ z powrotem do wymiaru dniowego nie naleŜy wracać. 
W sytuacji rozliczenia dni urlopu w godzinach, dalsze udzielanie urlopu następuje juŜ wyłącznie w 
skali godzin. W konsekwencji, w takim stanie faktycznym nie ma potrzeby podawania w świadectwie 
pracy dni urlopu ale jedynie godziny urlopu. W tym aspekcie sprawy dochodzi do nieporozumień 
nawet wśród przedstawicieli nauki zajmujących się szczegółowo tymi zagadnieniami. Na przykład 
A. Sobczyk uwaŜa, Ŝe jeśli pracownik, zatrudniony w systemie czasu pracy z art. 137 K.p. 
wykorzysta 4 dni urlopu na Ŝądanie, czyli łącznie (4x24 = 96 godzin), to i tak pracodawca będzie 
obowiązany udzielić mu jeszcze 22 dni urlopu (por. A Sobczyk „Zasady prawnej regulacji czasu 
pracy” Warszawa 2005 s.320). Tymczasem, w podanym przykładzie, pracownik, który ma prawo do 
26 dni, czyli łącznie (26 x 8 = 208 godzin) jeśli wykorzystał 4 dni urlopu na Ŝądanie w wymiarze 96 
godzin, to pozostał mu jeszcze do wykorzystania urlop w wymiarze godzinowym wynoszącym 112 
godzin (208 – 96 = 112). Okazuje się zatem, Ŝe konstrukcja ustawodawcy zawarta w art. 1542 § 2 
K.p. mówiąca o tym, Ŝe przy udzielaniu urlopu, jeden dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy nie 
jest dostatecznie czytelna w kompleksowym i systemowym ujęciu regulacji prawnych działu 
siódmego K.p. 

Art. 167 2 K.p.  

Na tle art. 1672 K.p. coraz częściej stawiane jest pytanie, o celowość i zasadność instytucji urlopu 
na Ŝądanie. Niewątpliwie z punktu widzenia pracownika jest to instytucja w pełni uzasadniona i 
korzystna, choć w praktyce nie wszyscy pracownicy z tej instytucji korzystają. Dla tych jednak, 
którzy mają problemy z uzyskaniem normalnego urlopu, czy teŜ zwykłego zwolnienia od pracy w 
celu załatwienia pilnej sprawy osobistej, jest to rozwiązanie bardzo potrzebne. Często 
nieprzewidziane sytuacje Ŝyciowe wymuszają konieczność skorzystania z niezaplanowanego urlopu 
z dnia na dzień.  
Nieokreślonym jednoznacznie pozostaje jednak ustalenie czasu, momentu do którego naleŜy 
zgłosić pracodawcy chęć skorzystania w danym dniu z urlopu. Czy powinno mieć to miejsce w 
godzinach rozpoczęcia pracy a moŜe w ciągu całego dnia. Brak precyzyjnego określenia        w tym 
zakresie wymusił na pracodawcach przyjęcie praktyki, zgodnie z którą pracownik informuje 
pracodawcę o dniu wolnym w danym dniu.   
NaleŜy jednak wspomnieć o punkcie zapatrywania pracodawców - szczególnie „małych”, którzy 
wyraŜają niejednokrotnie, swoje obawy i dezaprobatę wobec wykorzystywania przez pracownika dni 
urlopu na Ŝądanie. Wynikają one z braku moŜliwości zorganizowania zastępstwa z dnia na dzień, 
niewielkim stanem zatrudnianych, realizowaniem zaplanowanych zadań, co powoduje zakłócenia w 
prawidłowym funkcjonowaniu ich zakładu pracy. Nie rzadko z tych teŜ powodów wynikają równieŜ 
problemy pracowników, którzy podkreślają, niechętne udzielanie przez pracodawcę urlopu na 
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Ŝądanie, niejednokrotnie uzaleŜnione od wyraŜenia przez nich zgody lub wręcz zastraszanie 
rozwiązaniem umowy o pracę. Trudno jednak wskazać na konkretne rozwiązanie, które byłoby 
zadowalające  subiektywnie dla obu stron stosunku pracy.  
Niejasnym wciąŜ dla wielu pracodawców pozostaje problem związany ze stosowaniem przepisu, w 
stosunku do pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, w szczególności w 
równowaŜnym systemie czasu pracy. Częste są pytania dotyczące tego, czy pracownicy mają 
prawo do 4 dni urlopu wypoczynkowego bez względu na wymiar czasu pracy w danym dniu, czy do 
32 godzin urlopu, przy przyjęciu zasady, Ŝe jeden dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy. 
Wykładnia praktyczna wykształciła się w kierunku zgodny z logicznym sposobem interpretowania 
tego zagadnienia, (czyli liczenia wymiaru godzinowego 4 dni w takim rozmiarze czasowym, w jakim 
pracownik miał w tych dniach pracować), niemniej jednak, wobec ponawianych w literaturze 
odmiennych poglądów, sprawa ta budzi nadal niepotrzebne wątpliwości (por. A. Sobczyk „Urlop na 
Ŝądanie” PiZS 2004/7/16, E. Chmielek-Łubińska „Urlop na Ŝądanie pracownika” Monitor Prawa 
Pracy 2005/10/274). 

Ocena regulacji przez pracodawców, zwi ązki zawodowe i inspektorów pracy. 

Mając na uwadze materiały pokontrolne oraz udzielane porady moŜna zauwaŜyć, iŜ pracodawcy 
niejednokrotnie zamiast przestrzegać przepisów urlopowych, kierują się źle pojętym własnym 
interesem i starając się ograniczyć prawo pracownika do urlopu, zapominają o tym, Ŝe często dobre 
rezultaty, wyniki w pracy zaleŜą właśnie od dobrej kondycji psychofizycznej pracownika. Takie 
podejście pracodawcy znajduje swe odbicie w sygnalizowanych przez pracowników w skargach 
problemach dotyczących niewykorzystywania przez nich urlopu nie tylko z poprzedniego roku, ale i 
z ubiegłych lat lub rekompensowania niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego w naturze na 
koniec roku kalendarzowego, wypłatą ekwiwalentu pienięŜnego. 
Opisane wątpliwości i nieprawidłowości w zakresie interpretacji i stosowania przepisów urlopowych 
wiąŜą się z postulatami pracodawców dotyczącymi uproszczenia regulacji a niekiedy likwidacji 
niekotreych instytucji np. urlopu na Ŝądanie. Postulaty takie formułują równieŜ związki zawodowe 
oraz inspektorzy pracy, którzy przy precyzyjnych i czytelnych uregulowaniach prawnych, nie będą 
mieć trudności w ocenie stanu faktycznego.  
Ponadto związki zawodowe postulują konieczność podnoszenia wiedzy i kwalifikacji przez słuŜby 
kadrowe. Miałoby to nastąpić poprzez systematyczny udział w rozmaitych szkoleniach, seminariach 
mających na celu rozwianie powstałych wątpliwości i uzyskanie wiedzy, przekazywanej w sposób 
dostępny i zrozumiały nie tylko dla prawników. 
Pracodawcy chętnie zatrzymywaliby pracownika w pracy przez cały rok, aczkolwiek prawo do urlopu 
wypoczynkowego uznane za jedną z podstawowych zasad prawa pracy, nie moŜe być przez nich 
ograniczane. Brak środków finansowych, płynności płatniczych, trudna sytuacja na rynku 
gospodarczym nie moŜe być podstawą do nie udzielania urlopów wypoczynkowych czy wypłacania 
ekwiwalentu za urlop. NaleŜy to wkalkulować w ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej.  
Reasumując, problematyka urlopowa nie wymaga specjalnej ingerencji ustawodawcy a jedynie 
niewielkich zmian kosmetyczno-doprecyzujących rozwiązania. Na pewno trzeba się sprzeciwić 
poglądowi o likwidacji urlopu na Ŝądanie, gdyŜ w obecnych warunkach zatrudnieniowych stanowi on 
istotna instytucję pozwalającą pracownikowi skorzystać, czy to z urlopu w celu niewielkiego 
wypoczynku, czy to z czasu wolnego od pracy dla celów załatwienia pilnych spraw osobistych. 
ZwaŜywszy na tendencję znacznej części pracodawców dotyczącą nie wyraŜania zgody na 
incydentalne zwolnienia z pracy a takŜe trudności w zakresie realizacji podstawowego urlopu 
wypoczynkowego, instytucja urlopu na Ŝądanie odgrywa istotną rolę dla pracowników, przy czym dla 
pracodawców, zakładających długofalową działalność gospodarczą, opartą na stałych kadrach 
pracowniczych, nie stanowi ani wielkiego obciąŜenia ani dezorganizacji procesu pracy. Narzekania 
na urlop na Ŝądanie płyną zasadniczo od pracodawców realizujących swoje działania za pomocą 
kadr niestabilnych dorywczo zatrudnianych, którzy najczęściej takŜe łamią przepisy dotyczące 
poprawnego zatrudniania na podstawie umowy o pracę, w tym na podstawie umowy bezterminowej 
a takŜe usiłują maksymalnie wykorzystać swą przewagę ekonomiczną względem pracowników aby 
nie realizować postanowień przepisów prawa pracy, nie tylko w sferze urlopu na Ŝądanie ale takŜe 
w zakresie urlopu podstawowego. Szczególnie szkodliwym rozwiązaniem w aktualnym stanie 
prawnym jest art. 1671 K.p. naruszający w rzeczywistości zasadę prawa pracownika do 
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wypoczynku, poprzez dopuszczalność dowolnego udzielania urlopu wypoczynkowego w okresie 
wypowiedzenia umowy o pracę, który to okres z załoŜenia nie sprzyja odpoczynkowi. 

Wnioski 

1. Konieczne jest zdefiniowanie pojęcia „dnia” dla celów problematyki czasu pracy i urlopów 
wypoczynkowych (adresat GIP - ustawodawca). 

2. W celu dostosowania przepisów urlopowych do podstawowej zasady prawa do wypoczynku 
określonej w art. 14 K.p. konieczne jest uchylenie dotychczasowej treści art. 1671 K.p.(adresat 
GIP – ustawodawca). 

6. Dział X - Bezpiecze ństwo i higiena pracy.  

Art. 237 11K.p.  

Ustawodawca dokonał kolejnej zmiany w zakresie funkcjonowania słuŜby bhp. Od 1.01.2004r. 
zatrudnianie więcej niŜ 100 pracowników obliguje do tworzenia słuŜby bezpieczeństwa i higieny 
pracy. Pracodawca zatrudniający do 100 pracowników powierza wykonywanie tych zadań 
pracownikom zatrudnionym przy innej pracy. Pracodawca posiadający wymagane przeszkolenie dla 
słuŜby bhp moŜe sam wykonywać te zadania, jeŜeli: 
• zatrudnia do 10 pracowników, lub 
• zatrudnia do 20 pracowników i jest zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono na 

podstawie ustawy wypadkowej, nie wyŜszą niŜ trzecią kategorię ryzyka. 

Wskazane zatrudnienie oznacza liczbę pracowników bez względu na ich rozmiar czasowy 
zatrudnienia. Pracodawca zatrudniający do 600 pracowników, w razie braku kompetentnych 
pracowników, moŜe powierzyć zadania słuŜby bhp pracownikowi specjaliście spoza zakładu. 

JeŜeli pracodawca zatrudnia 601 i więcej pracowników obowiązany jest do wykonywania zadań 
słuŜby bhp, co najmniej jednego pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy, przypadającego na 
kaŜdych 600 pracowników. W tym przypadku do pracodawcy nie będzie znajdowała zastosowania 
formuła określona w art. 23711 § 2 K. p., poniewaŜ na podstawie delegacji zawartej w § 5 Rada 
Ministrów wydała rozporządzenie z 2.09.1997r. w sprawie słuŜby bezpieczeństwa i higieny pracy, 
(Dz. U. Nr 109, poz. 704 z poźn. zm.), określające ściśle w § 1 ust. 4 liczbę pracowników słuŜby bhp 
w bardzo duŜych zakładach pracy i zakres tej delegacji nie uległ zmianie ani co innego nie wynika z 
przepisów przejściowych. 

Omawiane uregulowania odczytywane w ujęciu kompleksowym budzą uzasadnione wątpliwości z 
róŜnych powodów: 

• Przede wszystkim, krytykowany jest fakt dokonywania częstych zmian zasad funkcjonowania 
słuŜby bhp przy jednoczesnym braku sprecyzowania przepisów w sposób jednoznaczny, nie 
budzący wątpliwości. 

• Niektórzy pracodawcy uwaŜają, Ŝe obecna treść zapisu kodeksowego wyłącza obowiązek 
zatrudniania pracownika słuŜby bhp w pełnym wymiarze czasu pracy na kaŜdych 600 
zatrudnionych. Dotyczy to przede wszystkim bardzo duŜych pracodawców. 

• Pojawiają się takŜe interpretacje, zgodnie z którymi w razie braku kompetentnych pracowników 
pracodawca zawsze moŜe zlecić wykonywanie zadań słuŜby bhp specjalistom spoza zakładu. 
Głosiciele tego poglądu uwaŜają go za zasadny z tego powodu, Ŝe art. 23711 § 2 K. p. nie 
przewiduje Ŝadnej granicy w zakresie liczby zatrudnionych pracowników przez pracodawcę. 
PowyŜsza interpretacja została potwierdzona wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 
dnia 23 września 2005r., Sygn. akt I OSK 40/05 w przedmiocie utworzenia słuŜby 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

• Pracodawcy zlecając zadania słuŜby bhp specjalistom spoza zakładu obniŜają koszty jego 
funkcjonowania. 

 
Struktura nieprawidłowości obrazująca omawiany problem 

Lp. Liczba 
decyzji 

Kod decyzji Liczba osób 
objętych decyzją 

Uwagi 
Liczba kontroli 
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zawartych  
w nakazach 

1 182 K0101-brak słuŜby bhp 3788 182 
2 26 K0102-nieprawidłowości w 

zakresie organizacji słuŜby bhp 
12481 26 

3 2 K0104-stan warunków pracy 
powodujący konieczność 
utworzenia słuŜby bhp albo 
zwiększenia liczby pracowników 
słuŜby (art.23711 § 4 Kp) 

1491 2 

4 54 K0105-niewykonywanie lub 
niewłaściwe wykonywanie zadań 
słuŜby bhp przez pracodawcę 
zatrudniającego  do 100 
pracowników 

573 54 

Wniosek. 

1. Doprecyzowanie 23711 K.p. w taki sposób, aby jednoznacznie określał obowiązki pracodawcy i 
dopuszczalne odstępstwa od zasadniczych postanowień regulujących funkcjonowanie słuŜby 
bhp (adresat ustawodawca). 

Art. 237 5K.p.  

Na podstawie tej delegacji zostało wydane rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 
lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny Pracy(Dz. U Nr 180, poz. 
1860 z późn. zm.), które określa szczegółowe zasady szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i 
higieny pracy. Ustawodawca kolejny raz zmienił uregulowanie w zakresie szkolenia. 
W myśl nowych uregulowań zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy: 
• Zostało zlikwidowane szkolenie podstawowe. 
• Zgodnie z art. 2372 K.p., Minister Edukacji Narodowej jest obowiązany zapewnić uwzględnienie 

problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii w programach nauczania w 
szkołach. 

• Pracownicy, którzy zostaną zapoznani z problematykę bezpieczeństwa i higieny pracy 
w programach nauczania zasilą rynek pracy z opóźnieniem. Natomiast rzesza pracowników w 
średnim wieku (i nie tylko) została pozbawiona szkolenia podstawowego a w programach 
nauczania nie spotkała się z tą problematyką (juŜ się nie dokształca). 

• Działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy prowadzą jednostki 
organizacyjne na podstawie przepisów o systemie oświaty, co nie pozostaje w korelacji z § 3 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003 r. w sprawie 
akredytacji placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach 
pozaszkolnych (Dz. U Nr 227, poz. 2247), zgodnie z którym„ o przyznanie akredytacji moŜe 
ubiegać się placówka prowadząca co najmniej rok kształcenie w zakresie objętym wnioskiem o 
przyznanie akredytacji, w formach pozaszkolnych wymienionych we wniosku, których czas 
trwania obejmował nie mniej niŜ 30 godzin zajęć edukacyjnych, wdraŜająca i upowszechniająca 
nowatorskie rozwiązania programowo-metodyczne i organizacyjne słuŜące podnoszeniu jakości 
prowadzonego kształcenia”. Jak mogą zdobyć akredytacje placówki nowopowstające? 
Prawdopodobnie po roku działalności szkoleniowej bez akredytacji. 

• Brak jednoznacznego sprecyzowania co do przeszkolenia w zakresie metod prowadzenia 
instruktaŜu stanowiskowego. Brak programu tego szkolenia. 

 
Struktura nieprawidłowości obrazująca omawiany problem 

L.p Liczba decyzji 
zawartych   
w nakazach 

Kod decyzji  Liczba osób 
objętych decyzją 

Uwagi 
Liczba kontroli 

1 223 J0101-brak lub niewłaściwie 772 215 
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przeprowadzone szkolenia 
pracowników, wstępne-instruktaŜ 
ogólny 

2 175 J0102- brak lub niewłaściwie 
przeprowadzone szkolenia 
pracowników, wstępne-instruktaŜ 
stanowiskowy 

942 169 

3 177 J0103- brak lub niewłaściwie 
przeprowadzone szkolenia 
pracowników, wstępne-
podstawowe 

1731 159 

4 265 J0104- brak lub niewłaściwie 
przeprowadzone szkolenia 
pracowników, okresowe 

1524 253 

5 11 J0106- brak lub niewłaściwie 
przeprowadzone szkolenia 
pracowników, wykonujących 
zadania słuŜby bhp 

11 11 

6 178 J0201-brak lub niewłaściwie 
przeprowadzone szkolenia 
pracodawców, wstępne 
podstawowe  

316 172 

7 150 J0202- brak lub niewłaściwie 
przeprowadzone szkolenia 
pracodawców, okresowe  

233 150 

8 29 J0203- brak lub niewłaściwie 
przeprowadzone szkolenia 
pracodawców, niezbędnego do 
wykonywania zadań słuŜby bhp 

49 29 

9 5 J0300-brak lub niewłaściwie 
przeprowadzone szkolenia 
pracowników słuŜ bhp 

5 5 

10 40 J0401-nieprzechowywanie przez 
pracodawcę programów 
aktualnych szkoleń bhp 

957 37 

Wnioski 

1. Doprecyzować dokładnie wymagania i nadzór wynikający z przepisów o systemie oświaty dla 
jednostek prowadzących działalność szkoleniową (adresat GIP – resort pracy) 

2. Określić program szkolenia w zakresie metod prowadzenia instruktaŜu stanowiskowego (adresat 
GIP – resort pracy). 

Art.237 15 K.p.  

W art. 23715 § 2 istnieje zapis „Ministrowie właściwi dla określonych gałęzi pracy lub rodzajów prac 
w porozumieniu z Ministrem Pracy i Polityki Socjalnej oraz Ministrem Zdrowia i Opieki Społecznej 
określą, w drodze rozporządzenia, przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące tych gałęzi 
lub prac. 
Uprawnienia do wykonywania czynności kierowcy wózków jezdniowych są uregulowane w: 
• rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych (Dz. U Nr 118, poz. 1263), 

• rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy uŜytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz. U. Nr 70, poz. 650). 
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Wymagania (w zakresie szkolenia) powinny być w obu aktach jednakowe. UŜytkowanie wózków w 
róŜnych gałęziach gospodarki narodowej ma tylko charakter porządkowy.  
Wydawane nowe akty prawne powinny być spójne z wcześniej wydanymi i przewidywać okres 
przejściowy obowiązywania poprzednich aktów prawnych. 

Struktura nieprawidłowości obrazująca omawiany problem 
Lp. Liczba 

decyzji 
zawartych  
w nakazach 

Kod decyzji Liczba osób 
objętych decyzją 

Uwagi 
Liczba kontroli 

1 21 J1004-brak dodatkowych 
uprawnień kwalifikacyjnych-
transportowe 
wewnątrzzakładowe 

25 20 

2 6 J1099- brak dodatkowych 
uprawnień kwalifikacyjnych - inne 

13 6 

Wniosek 

1. Jednoznaczne uregulowanie zasad szkolenia dla kierowców wózków jezdniowych a takŜe 
wymagań kwalifikacyjnych do konserwacji i obsługi wózków jezdniowych pod kątem uprawnień 
dozoru technicznego (adresat GIP – resort pracy). 

Art.207 K.p.  

W art. 207 § 2  K.p. przewiduje, Ŝe „Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i Ŝycie 
pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy 
odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki”. 
Problem budzi poprawne rozumienie odpowiedniego wykorzystania nauki i techniki. Szczególnie 
dotyczy to przypadków przekroczenia NDN, NDS czynników szkodliwych dla zdrowia. Podmioty 
gospodarcze nie posiadają moŜliwości bezpłatnego korzystania z osiągnięć nauki i techniki. 
Zastosowanie innej techniki i technologii (wytwarzania lub świadczenia usługi) jest znane w danej 
branŜy, lecz niesie za sobą skutki finansowe. Na przykład: zakład  produkcyjny stosuje do tłoczenia 
stare prasy mimośrodowe, które z zasady działania wytwarzają duŜy hałas. Inni pracodawcy stosują 
prasy hydrauliczne z poduszką powietrzną z (narzędziem) tłocznikiem wielotaktowym (jedna prasa 
hydrauliczna zastępuje kilka pras starych) zmniejszając hałas w środowisku pracy. 

Struktura nieprawidłowości obrazująca omawiany problem 
L.p Liczba 

decyzji 
zawartych  
w nakazach 

Kod decyzji Liczba osób 
objętych decyzją 

Uwagi 
Liczba kontroli 

1 18 D1800-brak wyposaŜenia 
stanowisk pracy w urządzenia do 
usuwania z miejsc powstawania 
lub rozprzestrzeniania się 
czynników szkodliwych i 
niebezpiecznych 

167 20  

2 11 I0405-występowanie naraŜenia 
powyŜej dopuszczalnych norm -
hałasu 

244 11 

3 2 I0402- występowanie naraŜenia 
powyŜej dopuszczalnych norm -
pozostałych czynników 
chemicznych 

10 1  

4 1 I0410- występowanie naraŜenia 
powyŜej dopuszczalnych norm -
wydatku energetycznego 

12 1 
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5 1 I0411- występowanie naraŜenia 
powyŜej dopuszczalnych norm -
mikroklimatu 

300 1 

Wniosek 

1. Art. 207 K.p. naleŜałoby skonkretyzować w zakresie poziomu osiągnięć nauki i techniki, 
zwaŜywszy na ograniczenia ekonomiczne pracodawców, obiektywnie rzutujące na ich 
moŜliwości inwestycyjne. 

II. Inne ustawy 

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy  kierowców  (Dz. U. Nr 92, poz. 879). 
Aktualna pozostaje ocena funkcjonowania ustawy dokonana w roku ubiegłym. W szczególności  
nadal istnieje sprzeczność ustawy z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 3820/85/EWG z dnia 20 
grudnia 1985 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do 
transportu drogowego. Wynika to stąd, Ŝe myśl art. 17 ustawy do kierowców zatrudnionych w 
transporcie drogowym moŜe być stosowany, w przypadkach uzasadnionych rodzajem 
wykonywanych przewozów lub ich szczególną organizacją, zadaniowy czas pracy, w którym 
zadania przewozowe ustala pracodawca w takim wymiarze, aby mogły być wykonane w ramach 
czasu pracy określonego w art. 11 oraz z uwzględnieniem przepisów dotyczących przerw 
przeznaczonych na odpoczynek i okresów odpoczynku. Rozkład czasu pracy w okresie 
wykonywania danego zadania przewozowego ustala kierowca.  
Dopuszczenie stosowania zadaniowej formuły czasu pr acy w stosunku do kierowców jest 
nieporozumieniem , gdyŜ kryteria w postaci rodzaju wykonywanych przewozów i ich szczególnej 
organizacji, praktycznie naleŜą do oceny pracodawcy. W konsekwencji, w stosunku do kierowców w 
chwili obecnej moŜna legalnie stosować powszechnie zadaniową formułę czasu pracy co jest 
kompletnym nieporozumieniem z punktu widzenia ochronnego charakteru tych przepisów. Ten 
przepis ustawy stoi więc w ewidentnej opozycji z celem ochronnym regulacji o czasie pracy 
kierowców. 
Art. 19 ustawy dopuszcza w uzasadnionych przypadkach w ramach systemu równowaŜnego czasu 
pracy stosowanie przerywanego czasu pracy. Z przepisu tego wnioskować moŜna, Ŝe praca 
kierowcy np. tira jest mniej niebezpieczna, niŜ praca sekretarki pracującej przy komputerze, 
poniewaŜ w tym ostatnim przypadku ustawodawca w art. 139 § 2 K.p. wyraźnie wyłącza stosowanie 
równowaŜnych norm czasu pracy łącznie z przerywanym czasem pracy. 
Warto zwrócić uwagę, Ŝe art. 17 ustawy jest sprzeczny z przytoczonym w art. 1 ustawy 
rozporządzeniem Rady nr 3820/85/EWG z 20 grudnia 1985 r. w sprawie harmonizacji niektórych 
przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego, gdyŜ rozporządzenie nie 
dopuszcza stosowania do kierowców zadaniowej formuły czasu pracy. 
Przedsiębiorcy prowadzący działalność przewozową nie wykorzystują powszechnie zadaniowej 
formuły czasu pracy, toteŜ praktyka przynosi kolejne uwagi i zastrzeŜenia do innych postanowień 
ustawy. Art.10 ustawy dotyczący okresów pozostawania do dyspozycji pracodawcy wyłącza z 
pojęcia czasu pracy okresy, w czasie których kierowca oczekuje na granicy w wielokilometrowych 
korkach celem jej przekroczenia. Warto zauwaŜyć, Ŝe rozwiązania takiego nie przewidują ani  
umowa AETR  ani rozporządzenie Rady nr 3820/85.  
Czas, w którym kierowca oczekuje na przejściu granicznym trudno traktować jako okres 
pozostawania do dyspozycji pracodawcy,( w którym kierowca nie jest zobowiązany pozostać na 
stanowisku pracy) faktycznie w tym czasie nie moŜe on opuścić swojego stanowiska i wyjść z kolejki 
granicznej. Gdyby kierowca opuścił kolejkę i stanął na parkingu, to wówczas musiałby ponownie 
stanąć na końcu kolejki i  czekać kolejne godziny. Z tego powodu, okresy ,,pozostawania do 
dyspozycji’’ w ramach obowiązującego kierowcę rozkładu czasu pracy naleŜałoby traktować jako 
czas przestoju, natomiast poza rozkładem czasu pracy takie same okresy jako czas dyŜuru. Te 
sytuacje w pełni pokrywają definicje dyŜuru i przestoju. 
Na naszym rynku w ostatnim czasie pojawiają się firmy z wyłącznym kapitałem zagranicznym, które 
w Polsce faktycznie tylko rekrutują pracowników. Taka sytuacja powoduje niemoŜliwość 
sprawdzenia ich przez Inspekcję Transportu Drogowego, bowiem wykresówki przechowywane są w 
firmie, która jest właścicielem pojazdu, z zatem zagranicą. 
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Wniosek 

1. W celu dostosowania przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 
(Dz. U. Nr 92, poz. 879) do rozporządzenia Rady (EWG) nr 3820/85/EWG z dnia 20 grudnia 
1985 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu 
drogowego,  naleŜałoby, co najmniej, uchylić art. 17 i art. 19 cyt. ustawy a takŜe zmienić art. 10 
(adresat ustawodawca). 

2. Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o agencjach pracy tymczasowej, ( Dz. U. Nr 166, poz. 1608) 

Skontrolowano 22 podmioty, w tym 16 było pracodawcami uŜytkownikami a 6 to agencje pracy 
tymczasowej. Skontrolowane agencje pracy tymczasowej zatrudniały 924 osób. 
Ocena ustawy z punktu widzenia inspektorów pracy.  
• Pojawiają się praktyczne trudności interpretacyjne dotyczące definicji legalnej - pracy 

tymczasowej określonej w art.2 pkt.3. ustawy. Ustawodawca definiuje pracę tymczasową jako 
wykonywanie na rzecz pracodawcy zadań o charakterze sezonowym, okresowym, doraźnym, 
bez sprecyzowania, co konkretnie rozumie się przez zadania mające znamiona; sezonowości 
lub doraźność.  

• Inspektor pracy nie ma moŜliwości wydania  środków prawnych (wystąpień, nakazów) 
w przypadkach naruszeń przepisów prawa przez pracodawcę uŜytkownika gdy ten nie jest 
pracodawcą ( gdy nie zatrudnia osób na podstawie umowy o pracę). 

• Kontrowersje budzi dopuszczalność kierowania do pracy tymczasowej osób powyŜej 18 roku 
Ŝycia, nie będących pracownikami agencji pracy tymczasowej (świadczących pracę na 
podstawie umowy cywilnoprawnej).  

• Obowiązująca od 1.01.2004r. górna granica kary za wykroczenie w wysokości 1.000 zł. nie jest  
adekwatna do stopnia społecznej szkodliwości czynów popełnionych przez agencje pracy 
tymczasowej oraz pracodawców uŜytkowników. Uwzględniając fakt, iŜ skuteczność wymiaru 
sprawiedliwości zasadniczo zaleŜy od sprawności jego aparatu oraz biorąc pod uwagę brak 
realnych moŜliwości szybszego funkcjonowania zatłoczonych sprawami sądów grodzkich 
naleŜałoby rozwaŜyć moŜliwość podniesienia kwoty mandatu  karnego w sprawach wykroczeń 
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową do 3.000 zł. Rozwiązanie takie 
pozwoliłoby nakładać na sprawców czynów w zasadzie adekwatne kary do stopnia szkodliwości 
społecznej. Równocześnie konieczne staje się podwyŜszenie górnej granicy wysokości 
orzekanych przez sąd grzywien do co najmniej 10.000 zł. 

Pracodawcy  podczas przeprowadzanych czynności kontrolnych  wskazywali na nast ępujące 
problemy dotyczące praktycznego stosowania ustawy 
• Sztywne ograniczenia czasowe dotyczące wykonywania pracy tymczasowej przez pracownika 

tymczasowego na rzecz jednego pracodawcy uŜytkownika. 
• Konieczność prowadzenia dokumentacji pracowniczej w postaci akt osobowych dla 

pracowników tymczasowych, których zwalnianie i zatrudnianie podlega duŜej rotacji. 
• Problemy z wypłaceniem przez agencje pracy tymczasowej ekwiwalentu za niewykorzystany 

urlop wypoczynkowy w dniu rozwiązania stosunku pracy  z pracownikiem tymczasowym oraz 
wypłacaniem wynagrodzenia za pracę do 10 –tego kaŜdego miesiąca kalendarzowego za 
poprzedni miesiąc kalendarzowy pracownikom tymczasowym z uwagi na rozliczenia pienięŜne z 
tytułu przekazania pracowników pomiędzy pracodawcą uŜytkownikiem a  agencją pracy 
tymczasowej  

Podczas przeprowadzonych kontroli przedstawiciele zwi ązków zawodowych  wnosili następujące 
uwagi. 
• Potrzebę wprowadzenia do katalogu wykroczeń czynu opisującego naruszenie  art. 3 ust.1 , 

który stanowi, Ŝe pracodawca uŜytkownik nie moŜe być pracodawcą, który w okresie ostatnich 6 
miesięcy poprzedzających przewidywany termin rozpoczęcia wykonywania pracy tymczasowej 
przez pracownika tymczasowego wypowiedział pracownikom stosunki pracy lub rozwiązał te 
stosunki na mocy porozumienia stron z przyczyn nie dotyczących pracowników, jeŜeli liczba 
zwolnionych z tych przyczyn pracowników odpowiada liczbie określonej w art. 1 ustawy z dnia 
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13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z 
przyczyn nie dotyczących pracowników  

• Potrzebę wprowadzenia do katalogu wykroczeń czynu opisującego naruszenie art. 8 ust.3, który 
postanawia, iŜ pracownikowi tymczasowemu nie moŜe być powierzone wykonywanie na rzecz 
pracodawcy uŜytkownika pracy na stanowisku, na którym konieczność okresie ostatnich 3 
miesięcy poprzedzających przewidywalny termin rozpoczęcia wykonywania pracy tymczasowej 
przez pracownika tymczasowego, był zatrudniony pracownik pracodawcy uŜytkownika, z którym 
został rozwiązany stosunek pracy konieczność przyczyn nie dotyczących pracowników. 

• Zmianę art. 23 ust.1 zdanie drugie, poprzez wprowadzenie konieczności wyraŜenia zgody przez 
reprezentatywne organizacje związkowe działające w zakładzie na powierzenie wykonywania 
pracy tymczasowej pracownikowi agencji tymczasowej. 

Wnioski 

1. W art. 2 pkt. 3 ustawy naleŜałoby określić,  na czym polega wykonywanie zadań o charakterze 
sezonowym lub doraźnym.  

2. Do katalogu wykroczeń naleŜałoby dodać czyny naruszające art. 3 ust 1  oraz art. 8 pkt.1,2,3 
ustawy. 

3. Ustawa z dnia 13 marca 2004 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania  z pracownikami 
stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników  (Dz. U. Nr 90, poz.844) 

Ustawa była przedmiotem oceny rozwiązań prawnych w ubiegłym roku. Stan prawny nie uległ 
zmianie, toteŜ dotychczasowa ocena jest nadal aktualna. 
Nowe problemy na tle stosowania tej ustawy polegają w gruncie rzeczy na wykładniowych 
ograniczeniach jej stosowania w przypadku dokonywania wypowiedze ń zmieniaj ących warunki 
pracy i płacy . Ostatnio obserwujemy, zwłaszcza na tle poradnictwa prawnego, przypadki 
dokonywania znacznego pogorszenia warunków zatrudnienia, w tym głównie płacowych, co w 
efekcie często prowadzi do ustania stosunku pracy. Jednocześnie pracodawcy posługują się 
orzecznictwem Sądu NajwyŜszego (por. wyrok SN z dnia 5.05.1993 r. I PRN 47/93 Lex nr 82298). 
Zgodnie z tym kierunkiem orzeczniczym ukształtowanym jeszcze na tle poprzedniej ustawy, 
okoliczność, Ŝe rozwiązanie stosunku pracy następuje w drodze wypowiedzenia zmieniającego a 
nie poprzez wypowiedzenie definitywne, ma jedynie znaczenie dla oceny, czy przyczyny stanowią 
wyłączny powód uzasadniający rozwiązanie stosunku pracy. JeŜeli bowiem pracownikowi 
zaproponowano odpowiednią pracę, to odmowa jej przyjęcia moŜe być w pewnym wypadku 
potraktowana jako współprzyczyna rozwiązania stosunku pracy. Ten sposób podejścia do 
zagadnienia prawa do odprawy jest nieprawidłowy. Pewność prawa wymaga, aby pracownik w 
kaŜdej sytuacji złoŜonego mu wypowiedzenia, a zwłaszcza wypowiedzenia zmieniającego, był 
pewien co do tego, czy ustanie stosunku pracy daje mu prawo do odprawy czy teŜ nie. 
Zastanawiając się bowiem nad przyjęciem nowych mniej korzystnych warunków pracy, poprawnie 
pracownik ma prawo rozwaŜyć wszystkie istotne okoliczności. Zakładając, Ŝe kwestia prawa do 
odprawy ma być uzaleŜniana od elementu ocennego, w momencie podejmowania decyzji co do 
przyjęcia nowych warunków pracy, pracownik pozbawiony jest jednoznacznej  niezbędnej wiedzy. Z 
drugiej strony, ten kierunek wykładni zaczyna być wykorzystywany przez pracodawców, którzy 
chcąc się pozbyć pracowników, proponują im duŜo gorsze warunki zatrudnienia a następnie 
przerzucają częściowo powód zwolnienia na pracownika, który dalej pracować nie chce, mimo Ŝe 
pracodawca zatrudnienie gwarantuje. 

Drugi problem powstaje na tle wyroku SN z dnia 2.02.2001 r. I PKN 228/00, OSNP 
2002/20/489, zgodnie z którym rozwi ązanie umowy o prac ę przez pracownika na podstawie art. 
231 § 4 KP nie wyklucza nabycia prawa do odprawy  pienięŜnej z art. 8 ustawy z dnia 28 grudnia 
1989 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn 
dotyczących zakładu pracy oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1990 r. Nr 4, poz. 19 ze zm.). 
Aktualność tego kierunku wykładniowego istnieje nadal, gdyŜ nowa ustawa w tym względzie 
niczego nie zmieniła. Trzeba jednak zwrócić uwagę na fakt, iŜ w przypadku stosowania art. 231 K.p. 
zwolnienie z pracy następuje zasadniczo z inicjatywy pracownika i z przyczyn jego dotyczących. 
Oczywiście, moŜna twierdzić, Ŝe w związku ze zmianą pracodawcy nastąpiły okoliczności które 
uzasadniają ustanie stosunku pracy z inicjatywy pracownika zainteresowanego tylko współpracą 
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z konkretnym pracodawcą. Nie zmienia to postaci rzeczy, Ŝe z punktu widzenia przyczyny ustania 
stosunku pracy jego rozwiązanie następuje z inicjatywy pracownika a nie pracodawcy. Pracownik 
ma bowiem zagwarantowane kontynuowanie stosunku pracy na niezmienionych warunkach. W tej 
sytuacji, przyznawanie pracownikowi prawa do odprawy jest niezrozumiałe, tym bardziej, Ŝe 
gramatyczna wykładnia 231 § 4 K.p. nie daje w pełni podstaw do takiej wykładni. Fakt, Ŝe 
rozwiązanie stosunku pracy przez pracownika powoduje skutki prawne, jakie przepisy prawa pracy 
wiąŜą z rozwiązaniem stosunku pracy przez pracodawcę za wypowiedzeniem nie jest 
wystarczającym zapisem dla ustalenia prawa do odprawy. Poprawnie przepis musiałby 
przewidywać dodatkowy zapis: „z przyczyn nie dotyczących pracownika”. Skoro takiego 
sformułowania ustawodawca nie uŜył, to oznacza Ŝe w tej wykładni sądowej mamy do czynienia z 
metoda rozszerzającą, a jak powszechnie wiadomo, przepisy o charakterze płacowym w taki 
sposób nie mogą być interpretowane. 

Trzeci problem  istnieje od momentu uchwalenia nowej ustawy a mianowicie dotyczy limitu 20 
zatrudnionych , wedle którego ustawa obowiązuje dany podmiot zatrudniający. Zamiarem 
ustawodawcy było uwolnienie drobnych pracodawców od dodatkowych obciąŜeń finansowych. Tego 
rodzaju dyferencjacja jest wątpliwa zwłaszcza w aspekcie wprowadzonej do kodeksu od 1 stycznia 
2004 r. zasady równego traktowania pracowników w zatrudnieniu. Zakładając jednak, ze 
ustawodawca ma prawo róŜnicować w sposób celowo społecznie uzasadniony sytuację 
pracowników w przypadkach szczególnych, normatywnie rzecz biorąc ograniczenie stosowania 
ustawy nie zostało właściwie doprecyzowane. W szczególności, brak jest jednoznacznego 
normatywnego sprecyzowania wedle stanu na jaki dzień ma być ustalana owa liczba 20 
zatrudnionych. Zagadnienie to jako podstawowe powinno być przedmiotem regulacji normatywnej a 
nie wykładniowej. W praktyce bowiem występują róŜnorodne sytuacje, które w świetle tego zapisu 
mogą prowadzić do rozbieŜnych logicznie wniosków. Pierwszy przykład, pracodawca zatrudniający 
20 pracowników, zwalnia po kolei trzech z nich, ale w taki sposób, Ŝe najpierw rozwiązuje stosunek 
pracy z jednym pracownikiem, odczekuje miesiąc i następnie zwalnia pozostałych dwóch, juŜ nie 
wypłacając im odprawy. Z drugiej strony pracodawca zatrudniający 20 pracowników, który zwalnia 
wszystkich naraz będzie zobowiązany do zapłacenia wszystkim odprawy. Kwestia poprawności 
stosowania omawianej ustawy zaleŜy od właściwego podejścia do problematyki 20 zatrudnionych, a 
jak się wydaje, bez ingerencji ustawodawcy, rozwiązanie problemu nie jest moŜliwe. 

Wnioski 

1. NaleŜałoby doprecyzować art. 1 ustawy z  13 marca 2004 r. poprzez określenie momentu, wedle 
którego ustalamy liczbę 20 zatrudnionych (adresat ustawodawca). 

2. W celu wyeliminowania wątpliwości w art. 1 ustawy z 13 marca 2004 r. moŜna by po 
sformułowaniu: „ w drodze wypowiedzenia” dodać przecinek i treść „w tym wypowiedzenia 
zmieniającego”. (adresat – ustawodawca). 

4. Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o Zakładowym Fundu szu Świadcze ń Socjalnych (j.t. Dz. U. z 
1996 r. Nr 70, poz.335 ze zm.).  

Oceny funkcjonowania w praktyce niektórych przepisów ustawy o Zakładowym Funduszu 
Świadczeń Socjalnych dokonano w oparciu o analizę 91 kontroli, przeprowadzonych w okresie od 
stycznia do września 2005 r. Przy ocenie uwzględniono równieŜ poradnictwo prawne, w tym takŜe z 
zakresu prawa układowego. W celu wyeliminowania stwierdzonych podczas kontroli uchybień w 
stosowaniu przepisów ustawy, inspektorzy pracy skierowali do pracodawców łącznie 95 wystąpień, 
zawierających 137 wniosków, dotyczących 12.198 pracowników.  
art. 1 ust. 1 ustawy 
Z mocy tego przepisu, środki zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przeznaczone są 
wyłącznie na finansowanie działalności socjalnej, organizowanej na rzecz osób uprawnionych do 
korzystania z funduszu oraz na dofinansowanie zakładowych obiektów socjalnych. W praktyce, 
większość pracodawców traktuje te środki jak środki obrotowe i wydatkuje je w sposób sprzeczny z 
przepisami ustawy pomimo, iŜ w myśl przepisów ustawy, pracodawca jest jedynie administratorem 
Funduszu, a nie jego właścicielem uprawnionym do swobodnego dysponowania zasobami.  
art. 6 ust. 2  
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Wynikające z tego przepisu obowiązki pracodawców w zakresie przekazywania na odrębny 
rachunek bankowy funduszu równowartości dokonywanych odpisów, mają charakter bezwzględnie 
obowiązujący. Oznacza to, Ŝe planując działalność finansową na dany rok, pracodawcy obowiązani 
są uwzględnić odpowiednio wyliczone kwoty odpisu na Fundusz, we wskazanych w tym przepisie 
terminach. Pomimo, Ŝe niedopełnienie tego obowiązku rodzi odpowiedzialność wykroczeniową 
pracodawcy, kontrole wykazały, Ŝe wielu pracodawców albo w ogóle nie tworzy Funduszu, albo nie 
odprowadza w ustawowych terminach, naleŜnych środków na konto Funduszu. Wzorem lat 
ubiegłych, pracodawcy najczęściej tłumaczą to brakiem środków finansowych, bądź okresową 
utratą płynności finansowej. Niektórzy pracodawcy korzystają równieŜ z moŜliwości jakie daje im art. 
4 ustawy, w zakresie zmniejszenia odpisu bądź nietworzenia funduszu w ogóle. 
art. 8 ust. 1 
Zgodnie z zasadą wyraŜoną w tym przepisie, przyznanie ulgowych usług i świadczeń 
finansowanych z funduszu, uzaleŜnia się od sytuacji Ŝyciowej, rodzinnej i materialnej pracowników. 
Taka regulacja prawna wyklucza moŜliwość stosowania innych niŜ określone w ustawie kryteriów 
przyznawania świadczeń. Z uwagi na duŜą ogólność tego przepisu, jego stosowanie w praktyce od 
lat budzi wiele wątpliwości interpretacyjnych i prowadzi do wielu nieprawidłowości zarówno w 
zapisach regulaminowych, jak i w wydatkowaniu środków Funduszu. Zazwyczaj pracodawcy stosują 
dodatkowe kryteria w przyznawaniu świadczeń (np. rodzaj umowy o pracę, wymiar czasu pracy, 
staŜ pracy), naruszając tym samym powyŜszy przepis. Obowiązek stosowania kryteriów wyłącznie 
„socjalnych”, oznacza konieczność posiadania przez pracodawcę wiedzy o sytuacji materialnej 
pracownika. Ustawa nie określa jednak sposobów pozyskiwania niezbędnych informacji w tym 
zakresie, co dodatkowo utrudnia gospodarowanie funduszem i jego prawidłową realizację a ponadto 
bywa, Ŝe niejednokrotnie staje się to przyczyną konfliktów na linii pracownik – pracodawca. Ustawa 
nie zawiera równieŜ Ŝadnych uprawnień dla pracodawcy w zakresie Ŝądania od pracownika np. 
zaświadczenia o stanie majątkowym. Wydaje się więc, iŜ dokumentem właściwym, pozwalającym 
na dobrowolne przedstawienie danych o sytuacji materialnej pracownika i jego rodziny, jest 
oświadczenie pracownika. Zdarzają się jednak przypadki Ŝądania od pracownika urzędowych 
zaświadczeń o jego statusie majątkowym, a takŜe przypadki uzaleŜnienia wysokości świadczeń i 
dopłat wyłącznie od wynagrodzenia pracownika, co równieŜ pozostaje w sprzeczności z przepisami 
ustawy i jest niewystarczające do oceny sytuacji materialnej pracobiorcy. 
art. 8 ust. 2 
Przepis nakłada na pracodawcę tworzącego Fundusz, obowiązek wydania regulaminu funduszu, (w 
którym ustala się zasady przeznaczania środków Funduszu na cele i rodzaje działalności socjalnej 
oraz zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń socjalnych) i uzgodnienia jego treści z 
zakładową organizacją związkową, bądź w przypadku braku takiej organizacji - z pracownikami 
wybranymi przez załogę do reprezentowania jej interesów. Pomimo, iŜ wynikające z tego przepisu 
obowiązki mają charakter bezwzględnie obowiązujący i niedopełnienie ich rodzi odpowiedzialność 
wykroczeniową po stronie pracodawcy, to kontrole wykazały, Ŝe zdarzają się przypadki, w których 
pracodawcy nie wdraŜają regulaminu w Ŝycie, bądź nie uzgadniają jego treści z organizacjami 
związkowymi, czy teŜ z przedstawicielem załogi, w przypadku, gdy u pracodawcy nie działa 
zakładowa organizacja związkowa.  
Pomimo, iŜ dodany do art. 8 ustawy ust. 2a ograniczający działalność socjalną wyłącznie do 
obszaru kraju obowiązuje juŜ niemal 3 lata, niektórzy pracodawcy do chwili obecnej nie dostosowali 
treści regulaminów funduszu do obowiązującego przepisu i nadal utrzymują w treści regulaminów 
postanowienia o dofinansowaniu wypoczynku poza granicami kraju.  
Oceniaj ąc rozwi ązania prawne zawarte w ustawie o Zakładowym Funduszu Świadczeń 
Socjalnych w podsumowaniu naleŜy stwierdzić, Ŝe:  
1) W ocenie inspektorów pracy  dokonanej na podstawie wyników kontroli, a takŜe w oparciu o 

analizę zagadnień będących przedmiotem poradnictwa prawnego, główna przyczyna naruszania 
przepisów ustawy przez pracodawców, tkwi w nieznajomości przepisów lub błędnej ich 
interpretacji. Dotyczy to przede wszystkim zasad ustalania regulaminu w oparciu o kryteria 
ustawowe, które ujęte zostały w sposób ogólny i dość szeroki, co powoduje trudności 
interpretacyjne. W konsekwencji, prowadzi to do licznych nieprawidłowości i powoduje 
negatywne skutki w postaci naruszania uprawnień pracowniczych. Zdarzają się równieŜ 
przypadki świadomego łamania przepisów ustawy, polegające na uchylaniu się zwłaszcza 
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mniejszych pracodawców od obowiązków wynikających z ustawy, w zakresie tworzenia 
Funduszu i dokonywania odpisów, bądź spowodowanego utratą płynności finansowej firm, lub 
próbą obniŜenia kosztów działalności socjalnej. Warto równieŜ dodać, Ŝe coraz więcej 
pracodawców korzysta z moŜliwości jakie daje art. 4 ustawy i odstępuje od tworzenia funduszu, 
a takŜe od wypłacania świadczenia urlopowego. Natomiast pracownicy w obronie przed utratą 
pracy, niejako akceptują praktyki stosowane przez pracodawców i ujawniają je dopiero po 
rozwiązaniu stosunku pracy.  

2) Ze strony zakładowych organizacji zwi ązkowych  najczęściej sygnalizowanym problemem, 
jest kwestia braku naleŜytej współpracy pracodawcy z tymi organizacjami, zarówno w procesie 
ustalania zasad wykorzystywania środków Funduszu jak i w zakresie przyznawania świadczeń 
pracownikom, które z mocy przepisów ustawy, winny być realizowane w uzgodnieniu ze 
związkami zawodowymi.  
Sygnalizowany jest równieŜ problem braku moŜliwości uzyskania przez związki zawodowe 
aktualnych informacji o stanie konta funduszu, a takŜe o wydatkach z Funduszu na pokrycie 
innych zobowiązań, niŜ wynika to z ustawy i regulaminu funduszu. Przedstawiciele związków 
zawodowych od lat podnoszą kwestię dominującej roli pracodawcy i lekcewaŜenia roli związków 
zawodowych w tym względzie. 

3. W ocenie pracodawców  natomiast, wynikające z ustawy zobowiązania zwłaszcza w zakresie 
dotyczącym wysokości odpisów podstawowych, stanowią zbyt duŜe obciąŜenie finansowe dla 
wielu firm – zwłaszcza małych i średnich, które na co dzień borykają się z trudnościami w 
pozyskaniu środków na wynagrodzenia. Pracodawcy podkreślają równieŜ, Ŝe próby obniŜenia 
wysokości odpisu w oparciu o art. 4 ustawy niejednokrotnie napotykają na sprzeciw ze strony 
związkowej. Natomiast ewentualne dodatkowe stosowanie innych kryteriów niŜ określone w art. 
8 ustawy przy przyznawaniu świadczeń pracodawcy uzasadniają tym, Ŝe w ich ocenie, nie 
wszystkie świadczenia przyznawane z Funduszu, wymagają uzasadnienia sytuacji materialnej 
pracownika (np. weekendowe imprezy rekreacyjne, bilety do kina lub teatru itp.).  

Wnioski: 

1. Z uwagi na dość powszechną nieznajomość przepisów ustawy zwłaszcza wśród mniejszych 
pracodawców, którzy nie zatrudniają wyspecjalizowanych słuŜb pracowniczych, a takŜe 
powtarzające się od lat liczne nieprawidłowości w treści regulaminów funduszu rzutujące na 
rozdział świadczeń i ich wysokość, naleŜałoby rozwaŜyć opublikowanie wzorcowych 
regulaminów funduszu dostosowanych treścią do moŜliwości finansowych małych firm, 
chociaŜby w formie ogólnodostępnych broszur, czy ulotek (adresat GIP). 

2. NaleŜy rozwaŜyć ewentualnie uchylenie lub nowelizację  art. 8 ust. 2 ustawy, stanowiącego 
o przyznawaniu ulgowych usług i świadczeń oraz o wysokości dopłat z Funduszu w 
zaleŜności od sytuacji Ŝyciowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej, gdyŜ przepis ten 
jest mało precyzyjny i w praktycznym stosowaniu budzi wiele kontrowersji i wątpliwości 
prowadzących do licznych nieprawidłowości w wydatkowaniu środków funduszu. Ponadto, 
niektóre świadczenia z Funduszu, nie wymagają oceny sytuacji materialnej pracownika, jak  
na przykład bilety do kina, bony świąteczne, wycieczki rekreacyjne itp. (adresat – 
ustawodawca). 

3. NaleŜy rozwaŜyć celowość utrzymania instytucji „świadczenia urlopowego”, bądź nowego 
rozwiązania prawnego w zakresie jego stosowania. Nowelizacji wymagałby zatem art. 3 ust 
5 ustawy w taki sposób, aby ewentualne prawo do świadczenia urlopowego, nie było 
uwarunkowane liczbą dni urlopu wypoczynkowego, gdyŜ obecnie wielu pracodawców, 
świadomie pozbawia pracowników prawa do świadczenia (adresat – ustawodawca). 

III. Akty wykonawcze 

1. Rozporz ądzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 6 września 1997r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpiecze ństwa i higieny pracy  (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz.1650).  
Pracodawcy organizujący pomieszczenia pracy w nowych obiektach, w większości spełniają 
wymagania zawarte w rozdziale 3 wymienionego rozporządzenia. Projektanci wykonując projekty 
nowych zakładów pracy, uwzględniają wymogi zawarte w rozporządzeniu dla pomieszczeń pracy, a 
projekty są opiniowane przez rzeczoznawców ds. bhp. Gorzej przedstawia się sytuacja w starych 
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obiektach adaptowanych do innego rodzaju działalności oraz w obiektach zabytkowych. 
Pracodawcy zatrudniający niewielką liczbę pracowników, dość często nie wykonują remontów i 
konserwacji zgodnie ze sztuką budowlaną. Stosują materiały bez stosownych atestów, a przeglądy i 
konserwacje wykonują pracownicy nie posiadający uprawnień. 

Struktura nieprawidłowości obrazująca omawiany problem 
L.p Liczba 

decyzji 
zawartych 
w nakazach 

Kod decyzji  Liczba osób 
objętych 
decyzją 

Uwagi 
Liczba 
kontroli 

  Pomieszczenia pracy   
1 41 A0100-niedostosowanie obiektów, pomiesz-

czeń pracy do wymagań pod względem wyso-
kości, powierzchni i kubatury w zaleŜności od 
stosowanych technologii, rodzaju wykonywa-
nych prac oraz liczby pracowników i czasu ich 
przebywania 

195 36  

2 23 A0300-brak lub niewłaściwa ochrona odro-
mowa budynków i innych obiektów, dla któ-
rych ta instalacja jest wymagana. 

387 21 

3 39 A0401-niewłaściwy stan techniczny element-
tów obiektów i pomieszczeń pracy (stan wyni-
kający z ich utrzymania na etapie bieŜącej 
eksploatacji) -konstrukcje nośne, stropy, dach 

1775 33 

4 145 A0402- niewłaściwy stan techniczny 
elementów obiektów i pomieszczeń pracy 
(stan wynikający z ich utrzymania na etapie 
bieŜącej eksploatacji) -okna, drzwi, bramy. 

2192 123 

5 107 A0403- niewłaściwy stan techniczny 
elementów obiektów i pomieszczeń pracy 
(stan wynikający z ich utrzymania na etapie 
bieŜącej eksploatacji) -schody, pochylnie, 
galerie, pomosty. 

5097 92 

6 191 A0404- niewłaściwy stan techniczny 
elementów obiektów i pomieszczeń pracy 
(stan wynikający z ich utrzymania na etapie 
bieŜącej eksploatacji) -ściany, posadzki 

3914 152 

7 47 A0499- niewłaściwy stan techniczny 
elementów obiektów i pomieszczeń pracy 
(stan wynikający z ich utrzymania na etapie 
bieŜącej eksploatacji) -inne 

874 41 

8 9 A1201-niewłaściwe rozwiązania techniczne 
lub niedostosowanie elementów obiektów i 
pomieszczeń pracy do stosowanych techno-
logii i rodzaju wykonywanych prac-konstruk-
cje nośne, dachy, stropy (np. brak dostosowa-
nia do warunków zagroŜenia wybuchem) 

392 9 

  Oświetlenie   
9 2 C0403-niewłaściwy dobór urządzeń ze 

względu na niebezpieczeństwo poŜaru lub 
wybuchu-oświetlenie 

31 2 

10 11 C0501-brak lub niezgodne z wymaganiami 
oświetlenie pomieszczeń światłem dziennym- 
brak oświetlenia pomieszczeń światłem dzien. 

107 11 

11 10 C0502- brak lub niezgodne z wymaganiami 121 10 
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oświetlenie pomieszczeń światłem dziennym- 
niezgodne z wymaganiami oświetlenie 
pomieszczeń światłem dziennym 

12 28 C0601-brak lub niezgodne z wymaganiami 
norm oświetlenie stanowisk światłem 
sztucznym-pomieszczenia pracy 

339 27 

13  C0602- brak lub niezgodne z wymaganiami 
norm oświetlenie stanowisk światłem 
sztucznym -tereny otwarte. 

  

14 8 C0699- brak lub niezgodne z wymaganiami 
norm oświetlenie stanowisk światłem 
sztucznym -inne miejsca i obiekty 

74 8 

15 12 C0700-brak lub niewłaściwe wykonane 
oświetlenie bezpieczeństwa, ewakuacyjne, 
kierunkowe, przeszkodowe, awaryjne 

185 12 

  Wentylacja   
16 78 C0101-brak lub niewłaściwa wymiana 

powietrza-pomieszczenia pracy 
892 68 

17 85 C0102- brak lub niewłaściwa wymiana 
powietrza-pomieszczenia higienicznosanitarne 

1205 80 

18 20 C0199- brak lub niewłaściwa wymiana 
powietrza-inne miejsca i obiekty 

95 20 

19 19 C0201-brak lub niewłaściwe urządzenia 
wentylacji mechanicznej lub klimatyzacji- 
pomieszczenia pracy 

288 17 

20 39 C0202- brak lub niewłaściwe urządzenia 
wentylacji mechanicznej lub klimatyzacji -
pomieszczenia higieniczno-sanitarne 

518 31 

21 1 C0299- brak lub niewłaściwe urządzenia 
wentylacji mechanicznej lub klimatyzacji-inne 
miejsca i obiekty 

8 1 

22 1 C0401- niewłaściwy dobór urządzeń ze 
względu na niebezpieczeństwo poŜaru lub 
wybuchu -wentylacyjne. 

2 1 

23 2 C0900-brak wentylacji awaryjnej 38 1 
  Temperatura   
24 16 C0300-niewłaściwa temperatura w 

pomieszczeniach pracy 
227 16 

25 3 C0402-niewłaściwy dobór urządzeń ze 
względu na niebezpieczeństwo poŜaru lub 
wybuchu-grzewcze 

13 2 

24 22 C9902-inne nieprawidłowości-ogrzewanie 127 21 

Na tle ogólnych przepisów coraz większego znaczenia przybiera problem palarni jako urz ądzenia 
higieniczno-sanitarnego  i w związku z tym powstaje kontrowersyjne zagadnienie obowiązku 
inspektora pracy wydawania nakazu w sprawie zorganizowania palarni. Z formalno-prawnego 
punktu widzenia, minister ds. pracy dokonał w § 3 rozporządzenia zdefiniowania pojęcia urządzenie 
higieniczno-sanitarne, stwierdzając, Ŝe takim pomieszczeniem jest m.in. palarnia.  Zabieg ten jest 
błędny co najmniej z dwóch powodów. Po pierwsze, palarnia nie jest i nie moŜe być urządzeniem 
higieniczno-sanitarnym, gdyŜ nie spełnia podstawowych funkcji przewidzianych dla tych urządzeń. 
Palarnię moŜna co najwyŜej nazwać pomieszczeniem socjalnym. Po drugie, dokonując 
zdefiniowania urządzeń higieniczno-sanitarnych, minister ds. pracy wykroczył poza uprawnienia 
przypisane mu w art. 23715 K.p., poniewaŜ ten przepis nie upowaŜniał go do definiowania wyraŜeń 
ustawowych, a urządzenie higieniczno-sanitarne jest takim właśnie wyraŜeniem zawartym w art. 
233 K.p. 
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W konsekwencji, na tle tego wadliwego stanu prawnego, niektórzy tworzą obowiązek prawny po 
stronie pracodawcy do zorganizowania palarni i przypisują inspektorom pracy prawo i obowiązek 
wydawania w tej sprawie nakazów. Abstrahując juŜ nawet od kosztów niezbędnych do 
zorganizowania palarni, które w efekcie mogą obciąŜyć w formie roszczeń regresowych Skarb 
Państwa, trzeba pamiętać o tym, Ŝe kaŜdy urzędnik publiczny jest obowiązany działać na podstawie 
i w granicach prawa (art. 7 Konstytucji RP). Naruszenie tej zasady stanowi szczególnie negatywny 
przykład braku praworządności. Jeśli więc stan prawny nie jest wystarczający do tego, aby 
zobowiązywać kaŜdego pracodawcę zatrudniającego w danym obiekcie co najmniej 20 
pracowników do organizowania palarni, to oznacza, Ŝe Ŝadnemu urzędnikowi władzy publicznej 
takiej decyzji wydać nie wolno. 
O stopniu skomplikowania prawnego tego zagadnienia najlepiej świadczy artykuł Stefana PłaŜka pt. 
„Jeszcze o paleniu tytoniu w zakładzie pracy” zamieszczony we wrześniowym numerze – Pracy i 
Zabezpieczenia Społecznego z 2005 r. 
Jedynym sensownym rozwiązaniem tego zagadnienia jest, aby Główny Inspektor Pracy zwrócił się 
do ministra ds. pracy o dokonanie w § 2 pkt 2 ogólnych przepisów bhp skreślenia słowa: „palarnie”. 
W konsekwencji tego zabiegu, nie będzie juŜ Ŝadnych wątpliwości co do tego, Ŝe palarnia nie jest 
urządzeniem higieniczno-sanitarnym. Z drugiej zaś strony pozostaną szczegółowe wymagania 
dotyczące palarni zawarte w § 40-42 załącznika nr 3 do rozporządzenia, co pozwoli pracodawcy na 
swobodną ocenę i decyzję w zakresie dopuszczalności palenia tytoniu w pomieszczeniach 
zamkniętych zakładu pracy. Pracodawca, który dopuści taką moŜliwość będzie musiał zapewnić 
pomieszczenie palarni spełniające wymagania wskazane w ogólnych przepisach bhp, natomiast 
ten, który całkowicie zakaŜe palenia tytoniu w pomieszczeniach zamkniętych będzie uwolniony od 
konieczności organizowania palarni. 

Wniosek 

1. W § 2 pkt 2 rozporządzenia z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy, (Dz. U. 2003 r. Nr 169, poz.1650) skreślić słowo: „palarnie” 
(adresat GIP – minister ds. pracy). 

2. Rozporz ądzenie MGPiPS z dnia 23.12.2003 r. w sprawie bezpie czeństwa i higieny pracy 
przy produkcji i magazynowaniu gazów, napełnianiu z biorników gazami oraz u Ŝywania i 
magazynowania karbidu , Dz. U. z 2004 r. Nr 7, poz. 59. 

Rozporządzenie określa wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy: 
• produkcji gazów, 
• napełnianiu gazami zbiorników magazynowych i przenośnych, 
• magazynowaniu i uŜytkowaniu gazów oraz karbidu. 

Regulację naleŜy ogólnie ocenić pozytywnie, jako akt prawny idący w dobrym kierunku. Wypełnił on 
pewne luki prawne istniejące w tym obszarze, jednak wymaga on dalszego rozwinięcia i 
uzupełnienia. Uregulowano między innymi problemy ogólne związane z magazynowaniem tych 
substancji w zbiornikach stałych i przenośnych, zabezpieczenie dostępu do takich instalacji i 
magazynów, uprawnienia pracowników obsługujących takie instalacje, oznakowanie identyfikacyjne 
zakładu napełniającego, zakaz napełniania zbiorników przenośnych bez zgody właściciela 
zbiornika, itp. 
W rozdziale 2 – gazy palne i toksyczne ( § 25 - § 31 ) - uregulowano problematykę bezpieczeństwa 
związanego z produkcją acetylenu z karbidu. W tym zakresie obowiązywało rozporządzenie Ministra 
Przemysłu i Handlu z dnia 20 września 1934 r., wydane w porozumieniu z .... o ustawianiu, 
uŜywaniu i obsłudze wytwornic acetylenowych (Dz. U. Nr 99, poz. 903). Przepis ten nie został 
uchylony analizowanym aktem prawnym. 
W rozdziale 4 – Karbid ( § 37 - § 41 )- uregulowano obszar związany z magazynowaniem karbidu. 
W tym zakresie obowiązywało rozporządzenie Ministrów Przemysłu i Handlu, Opieki Społecznej 
oraz spraw Wewnętrznych z dnia 15 lipca 1935 r., o przechowywaniu karbidu przez zakłady 
przemysłowe. ( Dz. U. Nr 59, poz. 383 ). Przepis ten równieŜ nie został uchylony analizowanym 
aktem prawnym. W rozporządzeniu poza acetylenem, w ramach gazów palnych, nie odniesiono się 
do innych gazów, w tym do gazów dość szeroko stosowanych obecnie w róŜnych sektorach 
gospodarki, jak np. wodór. Wytwornice acetylenowe, w tym przenośne, są urządzeniami bardzo 
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rzadko obecnie stosowanymi. Praktyka przemysłowa wykazuje ograniczenia stosowania acetylenu 
w procesach spawalniczych i zastępowanie go propanem – butanem - tam, gdzie jest to moŜliwe do 
zastosowania. Propan – butan jest gazem tańszym i powszechnie dostępnym na rynku. 

Przepis w niedostatecznym stopniu reguluje problematykę bezpieczeństwa związanego  
gazami toksycznymi, oraz gazami utleniającymi, w tym tlenem. Zagadnieniom tym 
poświęcono tylko po 2 paragrafy w analizowanym przepisie. 
Planowane na rok 2006 kontrole zakładów skupionych w Polskiej Fundacji Gazów 
Technicznych powinny poszerzyć listę zmian i uzupełnień, jakie naleŜy wprowadzić do 
analizowanego przepisu. Po przeprowadzeniu tych kontroli będzie moŜliwa analityczna 
ocena potrzeby zmian legislacyjnych. 

Wniosek 

1. NaleŜałoby uchylić: rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 20 września 1934 r., 
wydane w porozumieniu z .... o ustawianiu, uŜywaniu i obsłudze wytwornic acetylenowych (Dz. 
U. Nr 99, poz. 903) oraz rozporządzenie Ministrów Przemysłu i Handlu, Opieki Społecznej oraz 
spraw Wewnętrznych z dnia 15 lipca 1935 r., o przechowywaniu karbidu przez zakłady 
przemysłowe. (Dz. U. Nr 59, poz. 383) w związku z uregulowaniem tych zagadnień w 
rozporządzeniu MGPiPS z dnia 23.12.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
produkcji i magazynowaniu gazów, napełnianiu zbiorników gazami oraz uŜywania i 
magazynowania karbidu, Dz. U. z 2004 r. Nr 7, poz. 59.  

 
 


