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Szanowni Państwo,

Zapraszam do zapoznania się ze „Sprawozdaniem Okręgowego Inspektora Pracy z działalności Okręgowego Inspekto-
ratu Pracy w Krakowie w 2015 r.”. Dokument ten prezentuje jedynie mały wycinek z tego, czym zajmowali się nasi inspek-
torzy pracy oraz pracownicy podczas czynności kontrolnych, udzielania porad prawnych oraz działań prewencyjnych 
w całej Małopolsce. W minionym roku przeprowadziliśmy łącznie ponad 5300 kontroli, które objęły różne sektory gospo-
darki: przemysł, budownictwo, zakłady obróbki drewna, handel, agencje zatrudnienia, służbę zdrowia, usługi, instytucje 
kultury. Impulsem do większości z nich były sygnały od Państwa o pojawiających się problemach lub nieprawidłowoś-
ciach w funkcjonowaniu firmy czy zakładu, bądź o naruszeniach w obszarze przepisów prawa pracy. Reakcja na Pań-
stwa skargi to dla nas działanie priorytetowe. W tym roku informowaliście nas Państwo ponad 3000 razy. Często pierw-
sze wątpliwości czy obawy udaje się rozwiązać na etapie porady prawnej. Poradnictwo z zakresu prawa pracy to istotny 
element naszej działalności. Ciągle jeszcze wymagający kampanii informacyjnej – zbyt mały procent społeczeństwa 
ma świadomość, że porady naszych specjalistów świadczone są codziennie, bezpłatnie, telefonicznie lub bezpośrednio. 
Dlatego właśnie propagując nasze poradnictwo poza murami biura i podejmując walkę z nielegalnym zatrudnieniem 
jednocześnie ruszyliśmy w tym roku „Szlakiem pierwszej pracy”. Wspólnie z małopolskimi pracodawcami uczyliśmy, po-
kazywaliśmy dobre praktyki wśród wchodzących na rynek pracy, udzielaliśmy porad prawnych w całej Małopolsce. 

Równocześnie nasi inspektorzy ruszyli szlakiem kontrolnym – kontrolując legalność zatrudnienia i walcząc z syndro-
mem „pierwszego dnia w  pracy”. W  podsumowaniu kampanii po raz kolejny wspólnie z  przedstawicielami władz, 
urzędów, organizacji pracodawców i  związków zawodowych doszliśmy do wspólnych wniosków, że konieczne jest 
wprowadzenie zmian w Kodeksie Pracy, które dostosują go do obecnego rynku pracy. Dokładny opis naszych działań 
prezentujemy w poniższym „Sprawozdaniu”. Temat umów cywilnoprawnych i tworzenia elastycznego rynku pracy bę-
dzie zapewne działaniem priorytetowym na kolejne lata dla inspektorów pracy. 

Podobnie jak bezpieczeństwo pracy, o które dbamy szczególnie w Małopolsce, czego dowodem mogą być niskie (poni-
żej średniego poziomu w Polsce) wskaźniki  GUS dotyczące wypadkowości dla naszego regionu. Ponieważ życie ludzkie 
to bezcenna inwestycja staramy się, aby ta dewiza zaczęła przyświecać również małopolskim inwestorom, kierowni-
kom budów oraz innym pracownikom. Nasze szkolenia przynoszą efekty – coraz więcej pracodawców poprawę wa-
runków pracy postrzega jako tworzenie dobrego wizerunku firmy. A nasze działania kontrolno-nadzorcze splatają się 
z prewencyjnymi, poprzez organizowanie szkoleń z zakresu bhp na terenach budów oraz u pracodawców innych branż. 

Działająca przy Okręgowym Inspektorze Pracy w  Krakowie Małopolska Rada ds. Bezpieczeństwa w  Budownictwie 
wspiera działania inspektorów oraz prowadzi działania mające na celu poprawę polskiej branży budowlanej. Zajęła 
się między innymi zagadnieniem bezpieczeństwa pracy operatorów żurawi oraz wprowadzeniem nowych rozwiązań 
prawnych w tym zakresie. 

Nasze działania zwieńczyło rozstrzygniecie konkursów „Bezpieczna budowa” oraz „Pracodawca – organizator pracy 
bezpiecznej”. Laureaci to pomysłowi, nowocześni Pracodawcy, którzy wciąż rozwijają swoje projekty pokazując, że do-
bra organizacja pracy i zapewnienie bezpiecznych warunków służy rozwojowi firmy. Ich ciekawe pomysły i realizacje 
opisujemy w „Sprawozdaniu”. 

Dziękując wszystkim Partnerom i  Współpracownikom za zaangażowanie i  wspólnie realizowane zadania w  2015 r. 
zapraszam do lektury. 

Tadeusz Fic 

Okręgowy Inspektor Pracy w Krakowie
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Wprowadzenie

Podstawy prawne działania PIP
01. 

Państwowa Inspekcja Pracy jest organem po-

wołanym do sprawowania nadzoru i kontroli 

przestrzegania prawa pracy, w  szczególności 

przepisów i  zasad bezpieczeństwa i  higieny 

pracy, a  także przepisów dotyczących legal-

ności zatrudnienia i  innej pracy zarobkowej. 

Państwowa Inspekcja Pracy podlega Sejmo-

wi Rzeczypospolitej Polskiej. Nadzór nad nią 

sprawuje Rada Ochrony Pracy, w  zakresie 

określonym w  ustawie z  dnia 13 kwietnia 

2007 r. o  Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. 

Nr 89, poz. 589, z późn. zm.), powołana przez 

Marszałka Sejmu. 

Okręgowy Inspektorat Pracy w  Krakowie, je-

den z  16 okręgowych inspektoratów pracy 

w  Polsce – działających w  ramach Państwowej 

Inspekcji Pracy – obejmuje swoim działaniem 

i  nadzorem obszar województwa małopolskie-

go. W  strukturze organizacyjnej Inspektoratu 

funkcjonują dwa oddziały – w  Nowym Sączu  

i  w  Tarnowie. W  roku 2015 w  Okręgowym In-

spektoracie Pracy w Krakowie łącznie pracowało 

167 osób, w tym czynności kontrolno-nadzorcze 

i  prewencyjne wykonywało 98 inspektorów 

pracy. Przy Okręgowym Inspektorze Pracy w Kra-

kowie jako organ doradczy działa Małopolska 

Rada ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie.

Zakres kompetencji PIP
02. 

Do podstawowych zadań Państwowej Inspek-

cji Pracy należy:

 nadzór i kontrola przestrzegania przepi-

sów prawa pracy, w szczególności przepisów 

i  zasad bezpieczeństwa i  higieny pracy, prze-

pisów dotyczących stosunku pracy, wynagro-

dzenia za pracę i  innych świadczeń wynikają-

cych ze stosunku pracy, czasu pracy, urlopów, 

uprawnień pracowników związanych z  rodzi-

cielstwem, zatrudniania młodocianych i  osób 

niepełnosprawnych,

 kontrola wyrobów wprowadzonych do ob-

rotu pod względem spełniania wymagań bhp,

 kontrola legalności zatrudnienia, innej 

pracy zarobkowej i wykonywania działalności,
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 kontrola legalności zatrudnienia, innej 

pracy zarobkowej oraz wykonywania pracy 

przez cudzoziemców,

 podejmowanie działań polegających na za-

pobieganiu i eliminowaniu zagrożeń w środo-

wisku pracy w szczególności poprzez:

•	 badanie i  analizowanie okoliczności 

i  przyczyn wypadków przy pracy i  cho-

rób zawodowych, 

•	 udzielanie porad i  informacji z  zakresu 

prawa pracy, 

•	 inicjowanie przedsięwzięć w  sprawach 

ochrony pracy w rolnictwie indywidual-

nym,

•	 podejmowanie działań prewencyjnych 

i promocyjnych zmierzających do zapew-

nienia przestrzegania prawa pracy.

 kontrola ewidencji pracowników wykonu-

jących prace w szczególnych warunkach lub 

o szczególnym charakterze,

 prawo wnoszenia powództw, a za zgodą 

zainteresowanej osoby, uczestnictwo w  po-

stępowaniu przed sądem pracy, w  sprawach 

o ustalenie istnienia stosunku pracy,

 wydawanie i  cofanie zezwoleń na wyko-

nywanie pracy zarobkowej przez dzieci do 

lat 16,

 opiniowanie projektów aktów prawnych 

z zakresu prawa pracy,

 udzielanie informacji o  minimalnych wa-

runkach zatrudnienia pracowników skiero-

wanych do pracy na terytorium RP z państwa 

będącego członkiem Unii Europejskiej, a także 

współpraca z  urzędami państw członkow-

skich UE odpowiedzialnymi za nadzór nad wa-

runkami pracy i zatrudniania pracowników,

 ściganie wykroczeń przeciwko prawom 

osób wykonujących pracę zarobkową, a  tak-

że wykroczeń przewidzianych w  art. 120–123 

ustawy z  dnia 20 kwietnia 2004 r. o  promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, (Dz. U. 

Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.),

 prowadzenie kontroli czasu jazd i  czasu 

postoju, obowiązkowych przerw i czasu od-

poczynku kierowców wykonujących  przewo-

zy drogowe.

 

W  przypadku stwierdzenia naruszenia przepi-

sów prawa pracy lub przepisów dotyczących 

legalności zatrudnienia właściwe organy PIP 

uprawnione są do:

•	 nakazania usunięcia stwierdzonych 

uchybień w  ustalonym terminie w  przy-

padku naruszenia przepisów bhp,

•	 nakazania wstrzymania prac lub dzia-

łalności, gdy naruszenie powoduje bezpo-

średnie zagrożenie życia lub zdrowia pra-

cobiorców, a  także skierowania do innych 

prac pracobiorców w  razie wykonywania 

czynności o  charakterze niebezpiecznym 

bez posiadania wymaganych kwalifikacji,

•	 nakazania wstrzymania eksploatacji 

maszyn i  urządzeń, gdy ich eksploatacja 

powoduje bezpośrednie zagrożenie dla 

zdrowia lub życia ludzi,

•	 zakazania wykonywania pracy lub dzia-

łalności w  miejscach powodujących bez-

pośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia 

ludzi,
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•	 nakazania zaprzestania pracy lub dzia-

łalności, gdy ich prowadzenie zagraża ży-

ciu lub zdrowiu pracobiorców,

•	 nakazania ustalenia w  określonym ter-

minie okoliczności i przyczyn wypadku,

•	 nakazania pracodawcy wypłaty należ-

nego wynagrodzenia za pracę, a  także 

innego świadczenia przysługującego pra-

cownikowi,

•	 skierowania wystąpienia lub wydania 

polecenia w  razie stwierdzenia innych 

naruszeń, niż wymienione powyżej, w celu 

ich usunięcia.

W postępowaniu przed organami Państwowej 

Inspekcji Pracy w sprawach nieuregulowanych 

w ustawie o PIP, bądź przepisach wydanych na 

jej podstawie, albo w przepisach szczególnych, 

stosuje się przepisy Kodeksu postępowania ad-

ministracyjnego.

 

PIP ma prawo nieodpłatnego korzystania z da-

nych zgromadzonych: 

 w Krajowym rejestrze urzędowym podmio-

tów gospodarki narodowej (REGON) prowa-

dzonym przez Prezesa GUS,

 przez ZUS na koncie ubezpieczonego i kon-

cie płatnika składek, w zakresie podlegania 

ubezpieczeniu społecznemu, 

 w Krajowej Ewidencji Podatników, 

 w Powszechnym Elektronicznym Systemie 

Ewidencji Ludności (RCI PESEL),

 w Krajowym Rejestrze Sądowym, 

 w Krajowym Rejestrze Karnym,

 w rejestrze bezrobotnych.

Działania priorytetowe PIP w 2015 r.
03. 

Podstawowym zadaniem działań Państwowej 

Inspekcji Pracy jest uzyskanie poprawy stanu 

przestrzenia prawa pracy w  kontrolowanych 

zakładach. Działalności kontrolno-–nadzorczej 

towarzyszą działania o charakterze prewencyj-

no–promocyjnym, które służą kształtowaniu 

nawyków bezpiecznej pracy. Taka strategia 

funkcjonowania  PIP  wpisuje się w profil dzia-

łalności Inspekcji Pracy w Unii Europejskiej.

Opracowując Program działania PIP na rok 2015 

uwzględniono potrzeby krajowego rynku pra-

cy oraz wskazówki Rady Ochrony Pracy i  ko-

misji sejmowych. Program powstał z uwzględ-

nieniem wniosków zgłoszonych przez związki 

zawodowe, organizacje pracodawców, instytu-

ty badawcze i  organy kontroli warunków pracy. 

Do zadań PIP o  szczególnym znaczeniu spo-

łecznym, realizowanych w  ramach planu dłu-

gofalowego przyjętego na lata 2013-2015, na-

leżą kontrole prawidłowości zawierania przez 

pracodawców umów cywilnoprawnych i  ter-

minowych. 
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Kontynuowane  były także kontrole w obszarze 

dotyczącym wypłacania świadczeń ze stosun-

ku pracy oraz ich terminowości. 

W  zakresie bezpieczeństwa i  higieny pracy, 

program koncentrował się głównie na ograni-

czeniu skali zagrożeń zawodowych w miejscu 

pracy. Priorytetem było zmniejszenie liczby 

wypadków przy pracy i narażenia na działanie 

szkodliwych czynników środowiska pracy. 

Państwowa Inspekcja Pracy realizuje „Wspól-

notową strategię na rzecz bezpieczeństwa   

i  ochrony zdrowia” UE (przewidziana na lata 

2013–2020), poprzez prowadzone działania 

prewencyjne i  wdrażanie zasady prewencji 

wypadkowa przed rehabilitacją zdrowotną. 

Podkreślają one znaczenie działań zapobie-

gawczych na poziomie przedsiębiorstw, pole-

gających na pogłębianiu wiedzy i  umiejętno-

ści kadry zarządzającej oraz systematycznym 

instytucjonalnym nadzorze nad warunkami 

pracy. W  2015 r. podejmowano różnorodne 

działania służące kulturze bezpieczeństwa 

w  środowisku pracy – między innymi przez 

kształtowanie świadomości bezpiecznych za-

chowań w miejscu pracy i zachęcanie pracow-

ników do współudziału w  zarządzaniu bhp, 

które ma stanowić integralną część ogólnego 

zarządzania przedsiębiorstwem.

Program działania Państwowej Inspekcji Pracy 

w roku 2015 objął następujące grupy zadań:  

 długofalowe (na lata 2013–2015) – doty-

czące strategicznych obszarów ochrony pracy, 

których specyfika wymaga przyjęcia perspek-

tywy długookresowej. Zadania te były realizo-

wane przez wszystkie okręgowe inspektoraty 

pracy. W  zakresie tych zagadnień Inspekcja 

Pracy zajmowała się  przestrzeganiem przepi-

sów prawa pracy przy zatrudnianiu w  wybra-

nej grupie zakładów o wysokiej skali zagrożeń 

zawodowych, zarządzaniem bezpieczeństwem 

w średnich i dużych zakładach, w których wy-

stąpiły wypadki przy pracy  oraz  zagrożeniami 

związanymi z nanotechnologiami. 

 roczne (realizowane w  2015 r.) – stano-

wiące odpowiedź na najpilniejsze potrzeby 

w  sferze egzekwowania uprawnień pracow-

niczych i  zapewnienia właściwych warunków 

pracy – realizowane – według jednolitych za-

sad – przez wszystkie (lub prawie wszystkie) 

okręgowe inspektoraty pracy i  nadzorowane 

przez Główny Inspektorat Pracy. OIP w Krako-

wie zajmował się między innymi:

•	 egzekwowaniem praw pracowniczych 

w zakresie wypłaty wynagrodzeń i  innych 

świadczeń ze stosunku pracy, 

•	 zatrudnianiem pracowników tymczaso-

wych, 

•	 kontrolami zgodności umów cywilnopraw-

nych z charakterem świadczonej pracy, 

•	 przestrzeganiem przepisów prawa pracy 

w podmiotach leczniczych, 

•	 przestrzeganiem przepisów dot. czasu pro-

wadzenia pojazdu, przerwami i czasem od-

poczynku oraz czasem pracy kierowców, 

•	 budownictwem i zakładami nowopowsta-

łymi, 

•	 przestrzeganiem przepisów prawa pracy, 

w tym bhp, w instytucjach kultury, 

•	 ograniczaniem zagrożeń środowiska pracy 

w zakładach branży paliwowej, 

•	 wymaganiami zasadniczymi i minimalnymi,
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•	 zakładami azotowymi oraz bezpieczeń-

stwem chemicznym, 

•	 pozyskiwaniem i zrywką drewna, 

•	 kontrolą placówek handlowych, 

•	 potknięciami i poślizgnięciami  w przedsię-

biorstwach zajmujących się handlem hur-

towym, 

•	 przeciwdziałaniem  negatywnym skutkom 

stresu w miejscu pracy.

Zarówno zadania długofalowe, jak i roczne były 

koordynowane centralnie przez Główny Inspek-

torat Pracy (w  niektórych przypadkach – we 

współpracy z  wybranym Okręgiem). Wynikało 

to z potrzeby zapewnienia jednolitej metodyki 

i zasad realizacji tych zadań. Umożliwiło to kom-

pleksową analizę uzyskanych danych i diagno-

zowanie potrzeb w zakresie ochrony pracy.

 zadania stałe – wynikające  wprost z zapi-

sów ustawowych, albo związane z koniecznoś-

cią stałego monitorowania sytuacji w  wybra-

nych obszarach ochrony pracy.

Do nich należą:

•	 badanie okoliczności i  przyczyn wypad-

ków przy pracy, 

•	 badanie zgłaszanych skarg, 

•	 kontrole w budownictwie, 

•	 kontrole przestrzegania przepisów w  za-

kresie czasu pracy, 

•	 kontrole udzielania urlopów wypoczyn-

kowych,

•	 kontrole uprawnień związanych z  rodzi-

cielstwem,

•	 kontrole legalności zatrudnienia,

•	 kontrole przestrzegania przepisów doty-

czących zatrudniania pracowników mło-

docianych, 

•	 kontrole przestrzegania przepisów dotyczą-

cych zatrudniania osób niepełnospraw-

nych,

•	 kontrole czasu pracy 

•	 kontrole agencji zatrudnienia i  pracow-

ników tymczasowych

•	 ocena realizacji celów założonych w pro-

gramach prewencyjnych.

 zadania własne OIP  –  uzupełnienie pla-

nu zadań koordynowanych centralnie, które 

sygnalizuje najistotniejsze problemy ochrony 

pracy na terenie poszczególnych województw 

czy regionów. W  Okręgowym Inspektoracie 

Pracy w  Krakowie realizowano 2 takie tema-

ty: „Przestrzeganie przepisów prawa pracy 

w  podmiotach prowadzących działalność 

gospodarczą w  regionach turystycznych 

w Małopolsce” i „Ograniczenie zagrożeń przy 

pracach remontowo–budowlanych  w   cen-

trum Krakowa” .

Znowelizowana w czerwcu 2011 r. ustawa o PIP 

nadała właściwą rangę działaniom prewencyj-

nym i promocyjnym w zakresie zapobiegania 

zagrożeniom w środowisku pracy. Opracowany 

i przyjęty „Program działania PIP na 2015” za-

kładał realizację 88 tys. kontroli oraz działania 

prewencyjne i promocyjne, które objęły 150 tys. 

różnorodnych adresatów – pracowników, przed-

siębiorców,  rolników, studentów oraz inne  oso-

by świadczące lub poszukujące pracy. 

Według powyższego planu Okręgowy In-

spektorat Pracy w Krakowie  w 2015 r. miał 

przeprowadzić około 5300 kontroli oraz zre-

alizować różnego rodzaju cykliczne i roczne 

działania prewencyjne skierowane do mło-

dzieży, pracowników i pracodawców. 
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Małopolskę od wielu lat cechuje jeden z  najniż-

szych wskaźników wypadków przy pracy (według 

danych GUS). Przyczyniają się do tego prowadzo-

ne systematycznie przez Państwową Inspekcję 

Pracy działania prewencyjne wśród pracodaw-

ców. Tu należy podkreślić rolę jaką spełniają akcje 

prowadzone w sektorze budowlanym: program 

prewencyjny „Budownictwo. Stop wypad-

kom” i  konkurs  „Buduj bezpiecznie”.  

Ich celem jest upowszechnianie bezpiecznych 

i  higienicznych warunków pracy na placach 

budów, podnoszenie świadomości bezpie-

czeństwa wśród pracowników  i pracodawców 

oraz promowanie dobrych praktyk. Działa-

nia prewencyjne są prowadzone równolegle 

z  działaniami kontrolno–nadzorczymi inspek-

torów pracy, a efektem prowadzonych działań 

jest bezpieczny przebieg procesu realizacji 

inwestycji budowlanych i utrzymujący się spa-

dek  wypadków przy pracy w  województwie 

małopolskim. 

Dla poprawy bezpieczeństwa konieczne są 

również zmiany legislacyjne w prawie budow-

lanym oraz prawie zamówień publicznych, 

Wypadki przy pracy

Wypadki przy pracy
01. 

zBadaNE zdarzENIa UzNaNE za WyPadKI Przy Pracy
(zaistniałe w analizowanym okresie: od stycznia do 31 grudnia danego roku)

wypadki przy pracy
poszkodowani (wg skutków wypadków)

śmiertelne ciężkie lekkie

rok 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015

indywidualne 110 106 98*
108** 25 13 8*

13** 45 47 47*
52** 40 46 43*

43**

zbiorowe 11 12 8*
11** 1 2 0*

0** 3 4 0*
1** 22 27 18*

25**

razem 121 118 106*
119** 26 15 8*

13** 48 51 47*
53** 62 73 61*

68**

  *  stan na 31.12.2015 r.
**  dane szacunkowe - uwzględniając wypadki zaistniałe w 2015 r.,  których badanie będzie zakończone w 2016 r.

      Źródło: dane OIP Kraków

Tabela 1.
Liczba zbadanych przez OIP w Krakowie wypadków przy pracy w latach 2013–2015 i statystyka skutków 
wypadków.
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o które systematycznie wnioskują inspektorzy 

pracy oraz działająca przy Okręgowym Inspek-

torze Pracy w  Krakowie Małopolska Rada ds. 

Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie.

W Okręgowym Inspektoracie Pracy w Krako-

wie zarejestrowano 119 wypadki przy pracy 

zaistniałe w 2015 r. zbadanych zostało 106 

wypadków przy pracy, pozostałych 13 jest 

w trakcie badania. W wypadkach zaistnia-

łych w 2015 r. poszkodowanych zostało 134 

pracowników, z czego  13 śmiertelnie, a 53 

ciężko.

z analizy danych zawartych w rejestrze wy-

padków OIP wynika, że w obszarze wypad-

ków przy pracy zaistniałych w 2015 r. liczba 

wypadków ogółem pozostaje na zbliżonym 

poziomie do roku poprzedniego, zaś licz-

ba wypadków śmiertelnych spadła o 13%.  

Liczba wypadków ciężkich pozostaje na tym 

samym poziomie.

warmińsko-mazurskie

6,20

opolskie

4,95
śląskie

5,06

lubelskie

4,36

mazowieckie

3,15

świętokrzyskie

3,80

małopolskie

3,56

podkarpackie

3,97

łódzkie

4,42

wielkopolskie

5,59

kujawsko-pomorskie

5,20

lubuskie

5,01

zachodniopomorskie

5,48

pomorskie

5,06

dolnośląskle

6,25

podlaskie

4,73

Poszkodowani w wypadkach przy pracy według województw za okres I-III kwartał 2015 r.  
(wskaźnik częstości wypadków na 1000 pracujących).

 Źródło:  dane GUS
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Analiza danych GUS dot. wypadkowości wska-

zuje, że w latach 2002–2015  w województwie 

małopolskim wskaźniki wypadkowości kształ-

towały się znacznie poniżej średniego pozio-

mu w Polsce. Za trzy kwartały 2015 r. GUS dla 

województwa małopolskiego odnotował 

spadek  liczby  wypadków ogółem (6,9%), 

śmiertelnych (27%) oraz liczby wypadków 

ciężkich (25%) w stosunku do roku poprzed-

niego. Dane te  na chwilę obecną (luty 2015 r.) 

– nie są jeszcze ostateczne.

Wykres 1.
Liczba poszkodowanych w wypadkach ogółem w 2015 r. (%) – wg PKd.

1.

1. przetwórstwo przemysłowe

2. budownictwo

3. handel i naprawy

4. opieka zdrowotna

5. górnictwo

6. usługi administrowania

7. zaopatrywanie w energię

34,8%
29,0%
7,3%
7,3%
5,8%
4,4%
1,5%

2.

3.

4.

5.
6. 7.

analiza zbadanych wypadków przy pra-

cy pokazała, że w 2010–2015 najwięk-

sze zagrożenie wypadkowe na terenie 

województwa małopolskiego występuje 

w branżach przetwórstwo przemysłowe 

oraz budownictwo.

Pracownicy poszkodowani w  wypadkach, 

które badali w 2015 r. inspektorzy Okręgowe-

go Inspektoratu Pracy w  Krakowie, zatrudnie-

ni byli głównie w  zakładach przetwórstwa 

przemysłowego (34,8%), w  budownictwie 

(29,0%) oraz w  handlu i  naprawach (7,3 %). 

Liczba poszkodowanych w wypadkach w bu-

downictwie spadła w  porównaniu do roku 

poprzedniego (w  2014 r. pracownicy bu-

downictwa stanowili 31% poszkodowanych 

ogółem), chociaż w  Małopolsce systematycz-

nie rosła liczba prowadzonych budów i  prac 

budowlanych.
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Dokonując analizy wiekowej pracowni-

ków poszkodowanych można stwierdzić, że 

w roku 2015 – z wyłączeniem pracowników 

młodocianych oraz w wieku przedemerytal-

nym – rozkład procentowy poszkodowanych 

w poszczególnych kategoriach jest niemal 

równomierny. Najwięcej poszkodowanych 

(27,5% ogółu) odnotowano w grupie wieko-

wej 30–39 lat. Zbliżoną liczbę stwierdzono 

w pozostałych grupach wiekowych: 19–29 lat 

(26,8%), 50–59 lat (21,7%), 40–49 lat (19,6%). 

Poszkodowani w grupie 60–69 lat stanowi-

li 2,9% ogółu. Najmniej poszkodowanych – 

dwie osoby – zostało w grupie młodocianych.

Wykres 2.
Struktura poszkodowanych w wypadkach przy pracy w 2015 r. wg wieku (%).

30,0

25,0

20,0

15,0

10,0

5,0

0,0

2013
2014
2015

poniżej 18 lat 18-29 lat 30-39 lat 40-49 lat 50-59 lat

0,8 0,7 1,5

26,0

20,1

26,8 26,0 26,9 27,5

18,1

22,1
19,6

25,2

21,7

60 lat i powyżej

24,2

3,9
6,0

2,9

Wykres 3.
Struktura poszkodowanych w wypadkach przy pracy w 2015 r. wg stażu pracy (%).

60

50

40

30

20

10

0

2013
2014
2015

mniej niż 1 rok 1–2 lata 3–5 lat 6–8 lat 9 lat i więcej

48,8
42,9

37

12,5
10,7

21
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14,8
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8,7 10,1 10

18,8
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W  2015 r. nadal wysoki odsetek stanowią 

osoby o stażu do 1 roku pracy w danym za-

kładzie – 37% poszkodowanych. Udział tej 

grupy nieznacznie zmalał w stosunku do roku 

ubiegłego – (43% ogółu poszkodowanych). Za-

mieszczone dane statystyczne odnoszą się do 

stażu pracy wyłącznie u pracodawcy, gdzie do-

szło do wypadku, i nie dają możliwości oceny 

całości doświadczenia zawodowego poszko-

dowanego, a w konsekwencji porównania do-

świadczenia zawodowego i liczby wypadków .

Wykres 4.
Struktura poszkodowanych w wypadkach przy pracy w 2015 r. wg zawodów (%).

0 2 4 6 8 10 12 14 16

8,7

7,2

6,5

robotnicy budowlani i pokrewni

operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i przetwórczych

robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle,
budownictwie i transporcie 

robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń

elektrycy i elektronicy

robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna

kierowcy pojazdów

15,9

15,9

15,9

9,4

2015

poszkodowani w %

Podobnie jak w latach wcześniejszych, naj-

większą grupę poszkodowanych w zbadanych 

przez OIP w Krakowie wypadkach przy pracy 

stanowili: robotnicy pomocniczy w budow-

nictwie i górnictwie (po ok. 16%).
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Liczba zbadanych wypadków (a także osób 

poszkodowanych) w budownictwie zmalała 

w  stosunku do ubiegłego roku. Udział pro-

centowy tej branży (po PKD) w liczbie wszyst-

kich zbadanych wypadków w  2015 roku jest 

jednak nadal wysoki (2014 – 32%, 2015 – 

29% ogółu).

Budownictwo stanowi wciąż przodującą 

branżę w zakresie zagrożeń skutkujących wy-

padkami śmiertelnymi. Małopolscy inspek -

torzy pracy zbadali w 2015 r. wypadki w bu-

downictwie, w  których poszkodowanych 

zostało 40 osób w tym 7 śmiertelnie, a 13 

doznało ciężkich obrażeń ciała (w roku 2014 

– 46 osób, w tym 9 śmiertelnie, a 15 osób do-

znało ciężkich obrażeń).

W  dalszym ciągu do wypadków najczęściej 

przyczyniało się złe zabezpieczenie stanowisk 

pracy (zwłaszcza na wysokości), niewłaściwe 

wyposażenie w środki ochrony indywidualnej, 

a z przyczyn organizacyjnych: brak lub niewłaś-

ciwy nadzór nad wykonywanymi pracami oraz 

łamanie zasad bezpiecznej pracy.

Wykres 5.
Struktura poszkodowanych w wypadkach – wg miejsca zdarzenia w 2015 r. (w liczbie poszkodowanych).
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Wykres 6.
Struktura przyczyn wypadków przy pracy zbadanych ogółem w 2015 r. (%).

0 5 10 15 20 25 30 35
2013
2014
2015

31

23

26,3

16,5

20,5

19,1

11,1

10,8

10,3

7,8

6,6

9,7

8

9,6

8,6

10

13,7

5,7

4,7

2,9

5,3

4,7

3,3

2,9

1
0

6

2,3

2,3

2,1

niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego

stan psychofizyczny niezapewniający
bezpiecznego wykonywania pracy

nieużywanie sprzętu ochronnego przez pracownika

niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego

1,8

1,2

1

0,4

wady materiałowe

wady konstrukcyjne lub niewłaściwe 
rozwiązania techniczne i ergonomiczne

niewłaściwa organizacja stanowiska pracy

niewłaściwe posługiwanie się 
czynnikiem materialnym lub jego brak

niewłaściwe, samowolne zachowanie się pracownika

nieprawidłowe zachowanie się pracownika

niewłaściwa ogólna organizacja pracy

1,7

2,1



Sprawozdanie Okręgowego Inspektora Pracy z działalności Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie w 2015 r. 

21

dominującymi przyczynami wypadków 

(technicz nymi, organizacyjnymi i  ludzkimi) 

bez względu na ich skutki była zła lub nie-

prawidłowa organizacja pracy, nieprawidło-

we zachowanie pracownika, brak nadzoru, 

brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpie-

czające.

Znaczna liczba przyczyn wynika z  zachowań 

ludzkich (44% ogółu przyczyn), wśród których 

należy podkreślić: niedostateczną koncen-

trację uwagi na wykonywanej czynności, 

lekceważenie zagrożeń oraz przepisów i za-

sad bhp. Często wskazywano również jako 

przyczynę wypadku zaskoczenie niespodzie-

wanym zdarzeniem – 19,8%. Znaczny obszar 

nieprawidłowego zachowania pracowników 

związany jest z  przebywaniem w  miejscach 

niedozwolonych, wejściem na obszar zagrożo-

ny bez upewnienia się czy nie ma tam niebez-

pieczeństwa. 

Dalsze przyczyny powodujące wypadki to 

grupa wynikająca ze złej organizacji pracy – 

(40% ogółu wskazanych przyczyn). W  tej gru-

pie wskazać należy brak nadzoru oraz tolero-

wanie odstępstw od zasad bezpiecznej pracy.

Powyższe nieprawidłowości wynikają z  nie-

wypełnienia swoich obowiązków przez osoby 

kierujące pracą pracowników, przez praco-

dawców kierujących bezpośrednio pracą za-

trudnionych pracowników, a  także z  działań 

samych pracowników.

W  zakresie przyczyn technicznych dominu-

jącymi przyczynami był brak urządzeń za-

bezpieczających, ich nieprawidłowa kon-

strukcja bądź nieprawidłowe działanie,  

a także niedotrzymanie wymaganych parame-

trów technicznych.

ZASTOSOWANE śRODKI PRAWNE 

W wyniku przeprowadzonych przez inspekto-

rów pracy 120 kontroli związanych z badaniem 

wypadków przy pracy wydano łącznie 172 

decyzje, w tym:

•	 21 decyzji dotyczyło wstrzymania prac, 

•	 15 wstrzymania eksploatacji urządzeń, 

przy których wydarzył się wypadek,

•	 34 decyzjom inspektorzy nadali ry-

gor natychmiastowej wykonalności 

(108 k.p.a.).

Decyzje wydane przez inspektorów dotyczyły 

ponad 1900 pracowników. 

Poza decyzjami, w  51 wystąpieniach skiero-

wano 89 wniosków, dotyczących 648 pra-

cowników. Wnioski te dotyczyły między in-

nymi: organizacji procesów technologicznych, 

organizacji transportu, nieprawidłowości orga-

nizacyjnych związanych z eksploatacją maszyn 

i urządzeń, narażenia i zagrożenia czynnikami 

szkodliwymi oraz przygotowania do pracy pra-

cowników.

Ponadto w  związku ze stwierdzeniem 54 wy-

kroczeń przeciw prawom pracowniczym 

w  obszarze bezpieczeństwa i  higieny pracy, 

inspektorzy nałożyli 50 mandatów karnych na 

łączną kwotę 73 200 zł.

Zastosowano 7 środków wychowawczych 

wobec 3 pracodawców oraz 3 osób kierujących 
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pracą innych osób i jednego przedsiębiorcy nie 

będącego pracodawcą.

Inspektorzy pracy skierowali 11 wniosków 

do sądów o  ukaranie osób winnych popeł-

nienia 16 wykroczeń. Sądy rozstrzygając 

złożone wnioski nałożyły kary w  łącznej 

kwocie 13 500 zł. 

W 2015 r. inspektorzy pracy w sprawach doty-

czących wypadków przy pracy skierowali do 

prokuratury jedno zawiadomienie o podejrze-

niu popełnienia przestępstwa.

W 2015 r. inspektorzy pracy OIP w Krakowie 

skierowali 10 wniosków do zUS o podwyż-

szenie o 100% składki wypadkowej. z tego 

3 wnioski skierowano po kontrolach zwią-

zanych z badaniem wypadków.

PRZyCZyNy STWIERDZONyCh 

NIEPRAWIDłOWOśCI 

Nakłady finansowe na sprawy związane z bez-

pieczeństwem i  higieną pracy nie stanowią 

priorytetu przedsiębiorców – pracodawcy 

szukają możliwości ograniczania kosztów 

związanych z prowadzoną działalnością. Takie 

postępowanie prowadzi często do uszczupla-

nia wydatków na wymagane remonty eksplo-

atacyjne, czy związane z  dostosowaniem ma-

szyn i urządzeń do wymogów bezpieczeństwa. 

Efektem braku działań w tej sferze jest niewłaś-

ciwy stan techniczny maszyn oraz brak stoso-

wanych zabezpieczeń przed zagrożeniami wy-

padkowymi. Nakłady w sferze bezpieczeństwa  

i  higieny pracy, ponoszone przez przedsię-

biorców, traktowane są jako znaczny wyda-

tek, który wpływa znacząco na stan finanso-

wy zakładu, nie przynoszą w  ich przekonaniu 

w  zasadzie żadnych profitów. Takie postrze-

ganie bezpieczeństwa prowadzi do czynie-

nia znacznych oszczędności w  wydatkach 

na stosowne zabezpieczenia, co decyduje 

niejednokrotnie o  ujawnieniu się zagrożeń 

prowadzących do wypadków przy pracy.  

W  budownictwie, pracodawcy wskazują jako 

przyczynę występowania nieprawidłowości 

zasady działania rynku budowlanego i związa-

ne z nimi konkurencję oraz zaniżanie cen usług 

budowlanych, które powodują znaczne utrud-

nienia dla przedsiębiorców, dla których jednym 

z  priorytetów jest sfera bezpieczeństwa i  hi-

gieny pracy zatrudnianych pracowników. Ko-

nieczność ograniczenia kosztów – wymuszona 

przez konkurencję – prowadzi do cięć kosztów 

przeznaczonych na bhp. Również presja czasu 

związanego z  wykonaniem danej inwestycji 

wpływa na konieczność szybkiego postępu ro-

bót, co nie zawsze udaje się skorelować z kwe-

stią wykonania odpowiednich zabezpieczeń. 

Budowa to obecnie miejsce równoczesnej 

pracy wielu wykonawców – należy podkreślić, 

że w takiej sytuacji zaniedbania ze strony jed-

nego z  wykonawców mogą tworzyć zagroże-

nia dla innych podwykonawców, wchodzących 

często etapami na teren danej budowy. 

Przeprowadzone kontrole pokazały wciąż zbyt 

małą świadomość w  zakresie bezpieczeństwa 

i  higieny pracy u  pracodawców, osób kierują-

cych pracownikami i pracowników oraz w nie-

których przypadkach nikłą znajomość wymo-

gów bezpieczeństwa i  higieny pracy. W  tym 

obszarze można doszukiwać się niewłaściwej 

ogólnej organizacji prac oraz niewłaściwej or-
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ganizacji stanowisk pracy, które były przyczyną 

niemal 60% wypadków przy pracy. 

Tolerowanie odstępstw od przepisów i  zasad 

bezpieczeństwa i  higieny pracy przez osoby 

nadzoru oraz niewłaściwy, nieskuteczny nad-

zór został stwierdzony w około 29% zbadanych 

wypadków przy pracy. Znaczny odsetek ww. 

przyczyn wynika również z  tego, że nadrzęd-

nym celem osób nadzoru jest uzyskanie rezul-

tatu pracy, gdyż są za to wynagradzani przez 

pracodawców. Takie postępowanie prowadzi 

do lekceważenia, często podstawowych, prze-

pisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Widoczna jest również niekompetencja osób 

kierujących pracownikami, a  także w  niektó-

rych przypadkach zbyt mała liczba osób, które 

mają dbać o bezpieczne warunki pracy.

Dla pracowników liczy się przede wszystkim 

wynagrodzenie, w  tym ewentualne profity 

w postaci premii czy nagród, które w ich prze-

konaniu, będą większe gdy szybciej wykonają 

swoje obowiązki, a to osiągają często poprzez 

„działanie na skróty” i niestosowanie czy niewy-

konanie stosownych zabezpieczeń. W  szcze-

gólności dotyczy to małych przedsiębiorców. 

Niewłaściwe zachowania pracowników stano-

wią 43% przyczyn zbadanych wypadków przy 

pracy. Ponad 40% wypadków przy pracy doty-

czy pracowników ze stażem pracy do 1 roku, co 

może być skutkiem ich nikłego doświadczenia 

zawodowego, w tym w zakresie bezpiecznego 

sposobu wykonania powierzonych im obo-

wiązków. Przy biernej postawie osób nadzoru, 

o czym mowa wyżej, i skupienia przedsiębiorcy 

na rezultacie pracy, zachowania tych pracowni-

ków nie są korygowane, co przekłada się na ich 

bezpieczeństwo i  w  efekcie prowadzi do wy-

stąpienia zagrożeń wypadkowych. W szczegól-

ności odnieść to należy do stosowania przez 

pracowników środków ochrony indywidualnej, 

w  tym sprzętu chroniącego przed upadkiem 

z wysokości. 

Jednocześnie w  takich przedsiębiorstwach 

działalność służby bezpieczeństwa i  higieny 

pracy jest mało efektywna. W  tych zakładach 

wszelkie analizy zaistniałych wypadków przy 

pracy czy ocena ryzyka zawodowego i  prze-

widziane do stosowania zabezpieczenia, nie 

są traktowane na serio, a  służą wyłącznie wy-

pełnieniu obowiązku prawnego. Takie postę-

powanie wynika także ze źle rozumianych 

oszczędności. Na tej zasadzie „zewnętrzne” 

podmioty gospodarcze prowadzące obsłu-

gę bhp u  przedsiębiorców często zajmują się 

wyłącznie przeprowadzaniem szkoleń w dzie-

dzinie bezpieczeństwa i  higieny pracy bądź 

wykonują zadania interwencyjne, tj. zbadanie 

okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy 

czy uczestnictwo w  trakcie kontroli Państwo-

wej Inspekcji Pracy. Zauważalny jest także 

niewystarczający poziom wiedzy osób wypeł-

niających zadania służby bhp i niereagowanie 

przez nie na występujące w  zakładach zagro-

żenia wypadkowe.

Niestety w  kwestii szkoleń w  dziedzinie bez-

pieczeństwa i  higieny pracy ujawnia się po 

raz kolejny tendencja traktowania szkoleń 

jako formalnego obowiązku, który ciąży na 

pracodawcy. Natomiast jakość szkolenia nie 

interesuje przedsiębiorców. Mają oni jedynie 

na względzie wypełnienie obowiązku wynika-

jącego z  przepisów prawa i  nie traktują szko-

leń jako czynnika pomocnego pracownikom 
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i  im we właściwym organizowaniu stanowisk 

pracy i  unikaniu zagrożeń wypadkowych. Po-

dobnie jest z  obowiązkiem przeprowadzenia 

oceny ryzyka zawodowego, która to ocena nie 

jest dostosowana do sytuacji przedsiębiorcy 

i  warunków pracy w  danym zakładzie, a  jest 

opracowywana na zasadzie ogólnie przyjętych 

standardów.

DZIAłANIA PREWENCyJNE

Działania w  zakresie prewencji wypadkowej 

były podejmowane w  OIP w  Krakowie w  ra-

mach większości prowadzonych tematów 

prewencyjnych. Podstawowym programem 

w  tym obszarze, bezpośrednio ukierunkowa-

nym na podejmowanie przez pracodawców 

działań mających wyeliminować nieprawidło-

wości skutkujące wypadkami przy pracy była 

akcja „zarządzanie bezpieczeństwem pracy 

– prewencja wypadkowa”. W  roku sprawo-

zdawczym program realizowany był w grupie 

małych zakładów, zatrudniających do 50-ciu 

pracowników. W  szkoleniach zorganizowa -

nych w  ramach realizacji tego tematu na te-

renie OIP w  Krakowie, uczestniczyło 82 pra-

codawców i  ich przedstawicieli, z  których 41 

przystąpiło do programu. 

Aspekt zapobiegania wypadkom przy pra-

cy był uwzględniony również przy realizacji 

programu prewencyjnego „Bezpieczeństwo 

pracy zależy od ciebie”. Zorganizowano 11 

spotkań popularyzujących zagadnienia zwią-

zane z tym tematem, które objęły łącznie 200 

podmiotów. 

Charakterystycznym przykładem w tym zakre-

sie były działania podjęte na obszarze gmin 

Ryglice i  Szerzyny, zainicjowane po przepro-

wadzonych tam kontrolach zakładów obrób-

ki drewna, które ujawniły liczne uchybienia 

w  zakresie bezpieczeństwa pracy. W  rozwią-

zanie problemu, którego źródłem była przede 

wszystkim eksploatacja przez przedsiębior-

ców maszyn własnej konstrukcji, włączyli się 

we współpracy z PIP przedstawiciele władz sa-

morządowych. W efekcie zostały zorganizowa-

nie dwa spotkania z  inspektorami pracy oraz 

specjalistami z Zakładu Ubezpieczeń Społecz-

nych i KRUS, w których wzięło udział ponad 50 

pracodawców.

Uczestnicy tych spotkań zapoznali się z  przy-

czynami wypadków przy pracy związanych 

z eksploatacją maszyn do obróbki drewna oraz 

przykładami rozwiązań technicznych i organiza-

cyjnych poprawiających bezpieczeństwo pracy.

Pracodawcy otrzymali broszury wydawane przez 

Państwową Inspekcję Pracy tematycznie zwią-

zane z  maszynami do obróbki drewna, a  także 

listy kontrolne umożliwiające przeprowadzenie 

samokontroli na stanowiskach pracy związane 

z eksploatacją maszyn do obróbki drewna.

Fot.1. Szkolenie dla pracowników zakładów obróbki drewna w ramach 
programu „Bezpieczeństwo pracy zależy od ciebie".
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Kolejnym działaniem tego typu, podjętym 

w  ramach realizacji kampanii „Bezpieczeń-

stwo zależy od ciebie” było zorganizowanie 

prelekcji dla osób kierujących pracownikami 

zatrudnionych w  browarze w  Brzesku. Prze-

słanką była stosunkowo duża liczba drob-

nych urazów i  lekkich wypadków przy pra-

cy zarejestrowana przez tego pracodawcę 

w ostatnim czasie. W czasie prelekcji, w której 

wzięło udział ponad 40 pracowników śred-

niego nadzoru technicznego, w  szczególno-

ści zwrócono uwagę na związki pomiędzy 

zdarzeniami wypadkowymi, a  właściwym 

wyposażeniem stanowisk pracy i prawidłową 

organizacją pracy.

Jak co roku informacje o  charakterystycznych 

dla branży wypadkach przy pracy, przyczynach 

tych zdarzeń oraz działaniach koniecznych do 

podjęcia w  celu zmniejszenia ryzyka ich za-

istnienia, były przekazywane pracodawcom 

najmniejszych firm budowlanych, w  ramach 

realizacji programu prewencyjnego w budow-

nictwie „Budowa. Stop wypadkom”.

Na terenie OIP w Krakowie w tym zakresie od-

było się 21 szkoleń, w  których uczestniczyli 

przedstawiciele 120 firm budowlanych. Więk-

szość z  tych działań była realizowana w  kon-

tekście ogólnego oddziaływania prewencyjne-

go na podmioty, których dotyczyły, natomiast 

niektóre z  nich obejmowały również obszar 

prewencji szczegółowej. Sytuacja taka doty-

czyła szkoleń realizowanych na konkretnym 

placu budowy po zaistnieniu wypadków przy 

pracy lub zdarzeń potencjalnie wypadkowych. 

Przykładem takiego działania jest szkolenie dla 

przedstawicieli pięciu firm podwykonawczych 

pracujących na rzecz dużej firmy wyspecja-

lizowanej w  montażu dźwigów osobowych. 

Spotkanie zostało zorganizowane po zaist-

nieniu potencjalnie śmiertelnego w  skutkach 

zdarzenia, do którego doszło w  czasie pracy 

jednego z pracowników w szybie windowym, 

w sytuacji, gdy była tam już zamontowana ka-

bina dźwigu. 

Działania o  charakterze prewencji wypadko-

wej były również podejmowane w  ramach 

realizacji dla mikroprzedsiębiorstw konkursu 

„Zdobądź dyplom PIP”.

Okręgowy Inspektorat Pracy współorganizo-

wał oraz aktywnie uczestniczył w Krakowskich 

Targach Budownictwa. Oprócz stoiska OIP 

gdzie były dystrybuowane wydawnictwa PIP, 

a  inspektorzy pracy udzielali porad, w  pierw-

szym dniu Targów odbyło się seminarium dla 

przedsiębiorców budowlanych na temat bez-

pieczeństwa pracy i  profilaktyki wypadkowej. 

Tematyka prewencji wypadkowej poruszana 

była również w czasie szkoleń dla innych part-

nerów społecznych: organizacji związkowych, 

społecznych inspektorów pracy, Małopolskie-

go Oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia 

Pracowników Służby BhP.

EfEKTy DZIAłALNOśCI 

KONTROLNO–NADZORCZEJ

środki pokontrolne inspektorów pracy i  inne 

działania związane z  badanymi wypadkami 

skutkują poprawą stanu bhp w  danym zakła-

dzie, do którego zostały skierowane, zmniej-

szając ryzyko wypadkowe. W  wyniku prze-

prowadzonych kontroli następuje nie tylko 
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bieżąca, doraźna poprawa stanu bezpieczeń-

stwa, lecz również ulega zmianie i  poprawie 

organizacja wewnętrznego systemu nadzoru 

nad przestrzeganiem bhp, co przynosi długo-

trwałe efekty.

Lp. Uzyskane efekty
Liczba zakładów 

w których uzy-
skano efekty

Liczba pracow-
ników których 
efekt dotyczy

1. Wyposażenie maszyn we właściwe urządzenia ochronne 26 82

2. Przeprowadzenie szkolenia BhP 17 160

3. Właściwe zorganizowanie stanowisk pracy przy pracach 
szczególnie niebezpiecznych 13 35

4. Wyposażenie pracowników we właściwe środki ochrony 
osobistej 8 193

5. Opracowanie właściwych instrukcji bhp 6 53

Tabela 2.
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Działalność kontrolno–nadzorcza
 i poradnictwo 

Informacje wstępne o działalności kontrolnej w 2015 r.
01. 

W 2015 roku inspektorzy pracy OIP w Kra-

kowie przeprowadzili łącznie 5 321 kon-

troli, które objęły 4609 podmiotów gospo-

darczych. Jak pokazują dane statystyczne 

Inspektoratu, stwierdzone podczas kontroli 

nieprawidłowości były podstawą do wyda-

nia ogółem 24 456 decyzji oraz skierowa-

nia do kontrolowanych pracodawców lub 

przedsiębiorców 20 034 wniosków w wy-

stąpieniach oraz 1498 poleceń. Przeprowa-

dzone kontrole wykazały popełnienie 4 842 

wykroczeń. 

Odpowiedzialnych ukarano 1426 mandatami 

na łączna kwotę 1 727 750 zł. Inspektorzy OIP 

w Krakowie w 212 przypadkach skierowali do 

sądu wnioski o ukaranie. 

Najwięcej nieprawidłowości stwierdzono w ob-

szarze wypłaty wynagrodzeń, stosunku pracy, 

legalności zatrudnienia, czasu pracy oraz bez-

pieczeństwa i higieny pracy. 

Do prokuratury skierowano 29 zawiadomień 

o podejrzeniu popełnienia przestępstwa (licz-

ba zmniejszyła się w porównaniu z rokiem 

2014, kiedy do prokuratury skierowano 32 za-

wiadomienia). 

W 2015 r. nieznacznie wzrosła liczba skarg, któ-

re wpłynęły do OIP w Krakowie i wyniosła 3590 

skargi (w 2014 r. – łącznie wpłynęło ich 3192). 

Przedmiotem skarg, podobnie jak w latach po-

przednich, najczęściej były zarzuty związane 

z niewypłaceniem wynagrodzenia, stosunkiem 

pracy oraz czasem pracy. 

Kontrole prac budowlanych w Małopolsce
02. 

Kontrole prac budowlanych w  2015 r. inspek-

torzy pracy prowadzili na małopolskich budo-

wach równolegle z  działaniami prewencyjny-

mi (realizowano program „Bezpieczeństwo 

pracy zależy od ciebie” i  konkurs „Buduj 

bezpiecznie”) w celu podniesienia stanu bez-

pieczeństwa na budowach i zmiany podejścia 

do zagadnień bhp wśród pracodawców, osób 

nadzorujących pracę i  samych pracowników. 

Wspomniany program był ściśle połączony 
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z  całoroczną działalnością kontrolno–nadzor-

czą prowadzonych budów.  

W  ramach działalności kontrolno–nadzor-

czej inspektorzy OIP w  Krakowie przepro-

wadzili w 2015 r. na terenie Małopolski 338 

kontroli na 162 placach budów.  Kontrolami 

objęto 301 przedsiębiorców, na rzecz któ-

rych świadczyło pracę łącznie 4210 osób.  

działania inspektorów pracy objęły  przede 

wszystkim budowy obiektów mieszkalnych, 

biurowych, konferencyjnych, handlowych, 

oraz  rozbiórki i modernizacje obiektów bu-

dowlanych.

Kontrole prowadzono przez cały rok, a  dobór 

placów budów do przeprowadzonych kontro-

li opierał się (podobnie jak w  latach poprzed-

nich) na :

•	 skargach i wnioskach  kierowanych do Pań-

stwowej Inspekcji Pracy,

•	 informacjach o dużych inwestycjach w Ma-

łopolsce,

•	 informacjach z rozpoznania terenu, 

•	 zawiadomieniach samych inwestorów 

o roz    poczęciu robót budowlanych, 

•	 wynikach kontroli w  latach poprzednich, 

które wykazały szereg powtarzających się 

nieprawidłowości.

Tabela 3.
zestawienie nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli  występujących na placach budów w 2015 r.

Lp. Badane zagadnienie

Liczba 
zbadanych 

budowy/ 
podmioty

Stwierdzono

Liczba łącz-
nych  niepra-
widłowości

budowy/ 
podmioty

Odsetek łącz-
nych niepra-
widłowości

budowy/ 
podmioty

1. Zabezpieczenie i oznakowanie strefy i miejsca 
niebezpiecznego 142/255 100/173 70%/68%

2.
Ochrona przeciwporażeniowa dla instalacji  

i urządzeń elektrycznych (w tym zabezpieczenie 
przed uszkodzeniem mechanicznym)

130/137 68/48 52%/49%

3.
Zabezpieczenie stałych stanowisk pracy przed 

spadającymi przedmiotami i czynnikami  
atmosferycznymi

71/105 40/55 56%/52%

4. Zabezpieczenie ścian wykopu 32/39 22/26 69%/67%

5. Zastosowanie na stanowiskach pracy środków 
ochrony zbiorowej przed upadkiem z wysokości 112/217 88/163 78%/75%

6.
Zabezpieczenie przejść, dojść do stanowisk pracy 

oraz klatek schodowych przed upadkiem osób 
z wysokości

106/210 80/136 75%/65%

7.
Zabezpieczenie otworów w stropach, ścianach 

zewnętrznych, szybów dźwigów itp. przed  
możliwością wpadnięcia do nich osoby

94/177 68/110 72%/62%
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8.
Zabezpieczenie pracującego przed upadkiem 

z wysokości z użyciem środków ochrony  
indywidualnej

87/129 51/66 59%/51%

9. Udokumentowany odbiór rusztowania przez 
osoby uprawnione 77/97 42/47 54%/48%

10. Balustrady ochronne na rusztowaniu  
przy pomostach roboczych 97/123 78/97 80%/79%

Dane procentowe dotyczące liczby podmio-

tów lub placów budów, na których badano 

zagadnienia są dość zróżnicowane, ze względu 

na specyfikę tego typu robót i  ich różnorod-

ność zależną od etapów procesu budowlane-

go, przebiegu i  charakteru budów lub robót 

budowlanych.

Analizując powyższe dane procentowe doty-

czące występujących nieprawidłowości zarów-

no u pracodawców, jak też na placach budów, 

należy zauważyć występujące różnice pomię-

dzy procentem pracodawców, a  procentem 

placów budów, które wynikają z wykonywania 

pracy przez kilku pracodawców na jednym pla-

cu budowy przy równoczesnym zróżnicowaniu 

występowania nieprawidłowości u  każdego 

pracodawcy.

Szczegółowa analiza danych w  poszczegól-

nych zagadnieniach, wskazuje na występo-

wanie dużego odsetka nieprawidłowości 

(blisko 69%) w  obszarach występowania 

bezpośrednich zagrożeń dla życia i zdrowia 

pracujących:

•	 przy pracach na wysokości, w  zakre-

sie stosowania ochron zbiorowych – 

na prawie każdym placu budowy wystąpiły 

nieprawidłowości u ponad ¾ podmiotów. 

Nieco niższy wskaźnik wystąpił w zakresie 

uchybień przy zabezpieczeniach przejść 

i  dojść do stanowisk pracy, otworów 

technologicznych w  stropach i  ścianach 

zewnętrznych przed możliwością wpad-

nięcia do nich osoby oraz zabezpieczenia 

pracującego przed upadkiem z wysokości 

z  użyciem środków ochrony indywidual-

nej. Zarówno w  zakresie zabezpieczeń na 

wysokości dojść, przejść, otworów techno-

logicznych, jak i zabezpieczeń indywidual-

nych pracującego, występujące uchybienia 

mają znaczący wpływ na zagrożenia życia 

i zdrowia ludzkiego – jedynie co trzeci pod-

miot realizuje prace zgodnie z przepisami.

•	 przy eksploatacji rusztowań – w zakresie 

zabezpieczania pomostów roboczych balu-

stradami na prawie każdym placu budowy 

i  w  4/5 podmiotów, gdzie eksploatowano 

rusztowania wystąpiły nieprawidłowości. 

W przypadku ponad połowy placów budów 

stwierdzono uchybienia w zakresie odbioru 

rusztowań przez uprawnione osoby przed 

dopuszczeniem ich do eksploatacji.

•	 przy wykonywaniu robót ziemnych – 

w zakresie zabezpieczania ścian wykopów 

– w przypadku 2/3 placów budów, na któ-

rych wykonywano wykopy wystąpiły nie-

prawidłowości, dotyczące 67% podmio-

tów. W  ramach prac budowlanych często 

występują wykopy pozornie niegłębokie 

(do 2 m), które niestety błędnie, ale po-

wszechnie są uznawane przez pracowni-
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ków i nadzór za bezpieczne, bo stosowanie 

zabezpieczeń wiąże się z dodatkowymi na-

kładami czasowymi i finansowymi. Często 

prowadzi to do bezpośrednich zagrożeń 

przy tych pracach, a wypadki kończą się 

śmiercią lub ciężkim uszkodzeniem ciała.

•	 zabezpieczania miejsc i  stref niebez-

piecznych oraz ochrony przeciwporaże-

niowej – nieprawidłowości wystąpiły na 

prawie 2/3 budów i  dotyczyły 68% pod-

miotów, u których badano zagadnienie, 

•	 w  zakresie ochrony przeciwporażenio-

wej oraz zabezpieczenia stałych stano-

wisk pracy – kontrole wykazały nieprawid-

łowości na ponad połowie placów budów.

Fot.2. Szkolenia z pracy na wysokości prowadzone na małopolskich budowach wspólnie przez OIP w Krakowie i firmę szkoleniową „Wertykal”  
w ramach kampanii „Budowa. Stop wypadkom”.

PRZyCZyNy STWIERDZONyCh 

NIEPRAWIDłOWOśCI 

•	 brak przewidywania i  zakładania już na 

etapie projektowania inwestycji, konkret-

nych rozwiązań technicznych służących do 

bezpiecznego wykonania prac, 

•	 brak obowiązków i  odpowiedzialności in-

westora w  zakresie bezpieczeństwa pracy 

zarówno na etapie projektowania inwe-

stycji, jak też jej realizacji, skutkiem czego 

inwestor nie jest zainteresowany bezpiecz-

nym wykonaniem robót,

•	 konkurencja na rynku i  organizacja prze-

targów, w  których najważniejszym, a  czę-

sto jedynym, kryterium jest cena realizacji 

inwestycji,

•	 brak skutecznego nadzoru na budowie,

•	 brak właściwej organizacji i koordynacji ro-

bót wykonywanych na budowach, głównie 

dużych i z dużą liczbą wykonawców,
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•	 łączenie wielu funkcji przez kierownictwo 

budów,

•	 schematyczny i  ogólnikowy sposób pro-

wadzenia szkoleń w zakresie bhp, 

•	 brak u  pracowników świadomości zagro-

żeń lub ich minimalizowanie,

•	 ograniczanie przez pracodawców kosztów 

na zabezpieczanie pracowników i  ich sta-

nowisk pracy, 

•	 wykonywanie prac na budowie przez wielu 

przedsiębiorców, na których przerzucana 

jest odpowiedzialność za stan bhp, 

•	 tolerowanie przez pracodawców i  osoby 

sprawujące nadzór na budowie nieprze-

strzegania przepisów i zasad bhp,

•	 rozdrobnienie firm wykonawczych realizu-

jących prace – brak koordynacji pracy,

•	 nierealne terminy realizacji inwestycji za-

kładane przez inwestorów.

ZASTOSOWANE śRODKI PRAWNE 

W  związku z  dokonanymi przez inspektorów 

pracy ustaleniami kontrolnymi w 2015 r. zasto-

sowano następujące środki prawne:

 wydano 2446 decyzji , obejmujące 13 749 

pracowników, w tym :

•	 359 decyzje wstrzymania prac, 

•	 85 decyzji skierowania pracowników do in-

nych prac,

•	 133 decyzji wstrzymania eksploatacji ma-

szyn i urządzeń,

•	 70 decyzji zakazu wykonywania prac,

•	 4 decyzje wstrzymania działalności.

Nieprzestrzeganie przepisów bhp skutkowa-

ło zastosowaniem przez inspektorów pracy 

postępowań wykroczeniowych zakończo-

nych nałożeniem 170 mandatów na kwotę 

204 400 zł za popełnienie 311 wykroczeń oraz 

73 środków oddziaływania wychowawczego 

za popełnienie 102 wykroczeń. 

Efektem prowadzonych działań było również 

skierowanie czterech wniosków do ZUS o pod-

wyższenie składki wypadkowej o 100% na ko-

lejny rok składkowy.

W odpowiedzi na skierowane wnioski, ZUS 

w dwóch przypadkach wystawił decyzje o pod-

wyższeniu o 100% składki.

dla uzyskania trwałej poprawy bezpie-

czeństwa pracy na budowach oraz przeko-

nania wykonawców do skutecznego egze-

kwowania od pracowników przestrzegania 

przepisów i  zasad bhp, Okręgowy Inspek-

torat Pracy w Krakowie prowadził „krótkie 

kontrole w budownictwie”, ukierunkowane 

głównie na likwidację bezpośrednich za-

grożeń dla zdrowia lub życia pracowników. 

Inspektorzy OIP w  Krakowie w  roku 2015 

przeprowadzili 223 takie kontrole.

Ich głównym celem była eliminacja nieprawid-

łowości związanych z  bezpośrednim zagroże-

niem życia lub zdrowia, a więc w szczególności 

nieprawidłowości związanych z wykonywa-

niem prac na wysokości oraz w  wykopach. 

W  trakcie prowadzonych czynności, kontrolą 

poddawano również szereg innych zagadnień 

związanych z bezpieczeństwem wykonywania 

pracy, dotyczących m.in. wymogów związa-

nych z dopuszczeniem do pracy pracowników 

czy dopuszczeniem do eksploatacji maszyn 

i  urządzeń technicznych. W  związku z  niepra-
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widłowościami stwierdzonymi w trakcie krót-

kich kontroli inspektorzy pracy zastosowali 

następujące środki prawne:

 1074 decyzje dotyczące 4109 pracowni-

ków, w tym:

•	 230 decyzje wstrzymujące pracę, 

•	 88 decyzji wstrzymujących eksploatację 

maszyn, 

•	 20 decyzji zakazujących wykonywania prac, 

•	 111 decyzji skierowania pracowników do 

innych prac, 

•	 1 decyzję wstrzymania działalności.

  23 wystąpienia zawierające 48 wniosków 

do realizacji, dotyczące 207 pracowników.

Na osoby odpowiedzialne stwierdzonych wy-

kroczeń nałożono grzywny w postaci 137 man-

datów kredytowych na kwotę 198 600 zł.

 

DZIAłANIA PREWENCyJNE 

•	 W  2015 r. kontynuowane były działania 

prewencyjne, których celem było propa-

gowanie bezpieczeństwa pracy na budo-

wach. Systematycznie realizowano spotka-

nia szkoleniowe na rozpoczynających się 

budowach, terenach inwestycji objętych 

stałym nadzorem inspektora pracy oraz 

budowach objętych rutynowymi działa-

niami kontrolno–nadzorczymi. Podobnie 

jak w  latach poprzednich większość dzia-

łań prewencyjno–promocyjnych w  grupie 

małych i średnich przedsiębiorstw budow-

lanych była realizowana we współpracy 

z  pracodawcami dużych firm będących 

jednocześnie generalnymi wykonawcami 

realizowanych inwestycji.

•	 Ciekawym przykładem szkolenia był zorga-

nizowany przez OIP w Krakowie, Państwo-

wą Straż Pożarną i jednego z sygnatariuszy 

„Porozumienia dla bezpieczeństwa w  bu-

downictwie” pokaz ewakuacji operatora żu-

rawia wieżowego z udziałem specjalistycz-

nej grupy ratownictwa wysokościowego  

z  Jednostki Ratowniczo–Gaśniczej nr 3 

PSP w  Krakowie. Scenariusz przewidy-

wał, że operator żurawia, znajdujący się 

w  kabinie na wysokości 45 metrów, wy-

maga natychmiastowej ewakuacji. Ra-

townicy dostali się do poszkodowanego  

z poziomu „0”, używając „tradycyjnej” drogi 

czyli zespołu drabin stanowiących wypo-

sażenie żurawia. Następnie założyli indywi-

dualne stanowiska na ramieniu żurawia, po 

czym przy użyciu linki opuszczonej stam-

tąd na poziom „0” wyciągali na górę sprzęt 

do ewakuacji i specjalne nosze, umożliwia-

jące transport poszkodowanego w pozycji 

horyzontalnej. Po umieszczeniu „poszko-

dowanego” na noszach jeden z  ratowni-

ków bezpiecznie zjechał z nim na linie na 

poziom „0”.

Przy tej okazji należy wspomnieć o działa-

niach Małopolskiej Rady ds. Bezpieczeń-

stwa w Budownictwie, działajacej przy 

Okręgowym Inspektorze Pracy w Krako-

wie. Rada zajęła się na swoich spotkaniach 

tematem bezpieczeństwa i higieny pracy 

operatorów żurawi w związku z uchyleniem 

rozporządzenia Ministra Pracy i Opieki Spo-

łecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954 r. 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

przy obsłudze żurawi (Dz.U. Nr. 15, poz. 58).
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Inspektorzy pracy podczas kontroli na te-

renie wizytowanych budów w 2015 r., obok 

działań o  charakterze kontrolno–nadzor-

czym prowadzili również działania prewen-

cyjno–promocyjne w zakresie m.in. stosowa-

nia dobrych praktyk. W ramach tych działań 

udzielano między innymi porad z  zakresu 

ogólnej organizacji prac i  stanowisk pracy, 

właściwego doboru środków ochrony indy-

widualnej.

 Promocja dobrych Praktyk: Shell Bu-

siness Operations Kraków – „DOT OffICE” 

– budowa zajęła I  miejsce (w  Małopol-

sce) w  konkursie PIP „Buduj Bezpiecznie”  

Wykonawca: Buma Contractor Sp. z  o.o. 

s.k. W  ramach realizowanej inwestycji mają  

powstać cztery budynki biurowe o łącznej po-

wierzchni ok. 31 tys. m2. Prace rozpoczęły się 

w październiku 2014 r. i potrwają do grudnia 

2016 r. W związku z przystąpieniem do kon-

kursu, kierownictwo budowy z  czynnym 

udziałem inwestora podjęło szereg działań 

celem poprawy warunków bhp:

•	 zatrudniono zewnętrznego koordyna-

tora ds. bhp jako ciało doradcze i kontrol-

ne kierownictwa budowy. Koordynator 

przeprowadzał codzienne kontrole bu-

dowy o  różnych porach dnia i  sporządzał 

pisemne raporty ze stwierdzonych uchy-

bień,  a  także pozytywnych aspektów ob-

serwowanych na budowie. Stwierdzone 

naruszenia o  szczególnym charakterze 

były natychmiast rozwiązywane, łącznie 

z dodatkowymi szkoleniami, pokazami sto-

sowania itp. 

Fot.3.  Pokaz ewakuacji operatora żurawia wieżowego – szkolenie OIP w Krakowie.
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•	 koordynator ds. bhp przeprowadził 12 

instruktaży prewencyjnych na placu bu-

dowy, z  zakresu prowadzonych robót bu-

dowlanych, z  użyciem pomocy multime-

dialnych, 

•	 sekcja prewencji OIP w  Krakowie prze-

prowadziła na budowie 4 szkolenia dla 

nadzoru i  pracowników produkcyjnych 

firm podwykonawczych oraz dla pracow-

ników Generalnego Wykonawcy,

•	 przeprowadzono 3 szkolenia z  zakre-

su pierwszej pomocy przedmedycznej 

z udziałem ratownika medycznego – na-

stępnie spełniono obowiązkowy wymóg 

wynikający z przepisów prawnych – wyzna-

czono osoby do udzielania pierwszej po-

mocy przedmedycznej na placu budowy,

•	 przeprowadzono szkolenie z  zakresu 

ochrony ppoż. z  udziałem inspektora 

ochrony przeciwpożarowej – wyznaczo-

no osoby do zwalczania pożarów,

•	 opracowano oświadczenie dla podwy-

konawców, wraz z  taryfikatorem kar, 

stosowanym na placu budowy przez po-

szczególnych podwykonawców,

•	 opracowano wspólne porozumienie dla 

podwykonawców, na mocy którego po-

woływani są koordynatorzy – zgodnie 

z art. 208 K.p.,

•	 wyznaczono osobę do sprawdzania wy-

łączników różnicowo–prądowych na 

pla  cu budowy,

•	 zapewniono odpowiedni dojazd na 

zaplecze budowy, poprzez wykonanie 

utwardzonej drogi z płyt żelbetowych oraz 

„myjki” dla samochodów budowy (betono-

wy plac z  odprowadzoną wody do sepa-

ratora na mycie kół) – łączny koszt to ok. 

360 000 zł, 

•	 zapewniono tzw. kołowrotki przy wej-

ściach na budowę do monitorowania 

liczby osób wchodzących i wychodzących 

w oparciu o identyfikatory,

•	 w  przypadku niestosowania się przez 

podwykonawców do zasad BhP na budo-

wie wyciągano wobec tychże firm konse-

kwencje, również finansowe (nakładanie 

mandatów zgodnie z  taryfikatorem kar – 

od kwietnia do września 2015 r. nałożono 

ok. 15 mandatów opiewających na kwo-

tę ok. 7  500 zł, a  część kwoty pieniężnej 

z mandatów została przekazana na popra-

wę warunków bhp),

•	 z inicjatywy generalnego wykonawcy i ze-

wnętrznego koordynatora ds. bhp zorgani-

zowano szkolenie w zakresie prawidłowe-

go doboru i stosowania środków ochrony 

indywidualnej przed upadkiem z wysoko-

ści w  warunkach techniczno–organizacyj-

nych budowy oraz symulowaną ewakuację 

poszkodowanego z rusztowania.

Fot.4. Pokaz ewakuacji poszkodowanego z rusztowania – szkolenie 
przeprowadzone na budowie Business Operations Kraków.
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Ponadto dla poprawy bezpieczeństwa przy 

wykonywaniu prac montażowych – deskowa-

nia stropów – obok systemu Alsiana, wprowa-

dzono do stosowania innowacyjnych indywi-

dualny system zabezpieczający pracownika 

przed upadkiem z wysokości – tzw. zestaw 

rurowy. System zaprojektowany został w celu 

zapobiegania upadkowi z wysokości pracow-

ników w trakcie np. szalowania belek stropo-

wych bądź układania paneli na szalunkach 

stropowych.

Fot.5.  Dobre praktyki na budowie Business Operations Kraków.

Pozwala on na bezpieczne wykonywanie prac 

i przemieszczanie się w promieniu na długość 

liny dynamicznej od punktu zakotwienia liny 

nośnej certyfikowanej bądź pasa systemowe-

go. Konfiguracja jest również możliwa z  za-

stosowaniem urządzenia samohamownego 

o  długości maksymalnie 6 m. Według infor-

macji uzyskanych od kierownictwa kontrak-

tu na poprawę bieżącą warunków bhp na 

kontrolowanej budowie w  okresie jej trwa-

nia przeznaczono około 500 000 zł.
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PODSUMOWANIE – BEZPIECZEńSTWO 

PRACy NA MAłOPOLSKICh 

BUDOWACh W 2015 R. 

Budownictwo to sektor gospodarki o  zwięk-

szonym ryzku wypadkowym, mimo nieustanie 

prowadzonych skorelowanych akcji nadzor-

czych i  prewencyjnych Państwowej Inspekcji 

Pracy. Dokonując oceny poziomu bezpieczeń-

stwa i higieny pracy na budowach należy pa-

miętać, że w  dużej mierze decyduje o  nim 

sytuacja ekonomiczna poszczególnych przed-

siębiorców, ich przygotowanie techniczne, or-

ganizacyjne, kultura pracy oraz wiedza na te-

mat występujących zagrożeń u  pracodawców 

i osób nadzoru. 

Poziom stwierdzonych nieprawidłowości w nie-

których z  kontrolowanych obszarów na prze-

strzeni kilku ostatnich lat wciąż utrzymuje się 

na wysokim poziomie (prace w wykopach i pra-

ce na wysokości, w tym na rusztowaniach).

Analiza przyczyn występowania nieprawid-

łowości w  budownictwie w  ostatnich latach 

wskazuje, że zdecydowana większość niepra-

widłowości mieści się w obszarze związanym 

z  przygotowaniem i  zabezpieczaniem stano-

wisk pracy, tj. prace w wykopach, prace na wy-

sokości, na rusztowaniach. Podłożem takiego 

stanu jest zła organizacja, polegająca na prze-

rzucaniu przez osoby nadzoru (pracodawców, 

przedsiębiorców) obowiązku organizowania 

stanowisk pracy na samych pracowników, nie 

posiadających wystarczającej wiedzy w  tym 

zakresie. Poprawę zaobserwowano w obsza-

rach związanych z przygotowaniem do pracy 

oraz organizacją i  przygotowaniem procesu 

pracy. Może to być wynikiem wprowadzania 

procedur bezpieczeństwa i tzw. dobrych prak-

tyk na dużych budowach w stosunku do pod-

wykonawców polegających między innymi na 

obowiązku dostarczania, przed dopuszcze-

niem do wykonywania robót, dokumentów 

potwierdzających posiadanie przez pracowni-

ków szkoleń bhp, orzeczeń lekarskich z badań 

profilaktycznych, dodatkowych kwalifikacji, 

odpowiednich instrukcji związanych z rodza-

jem zleconych robót czy ustanowienia osób 

do nadzoru bezpośredniego. Reasumując po-

wyższe należy zauważyć, że wiele naruszeń 

przepisów stwierdzanych w  trakcie kontroli 

budów to efekt nieprawidłowości powstają-

cych już na etapie przygotowania inwestycji. 

Widoczny brak wiedzy i  świadomości o  rze-

czywistych zagrożeniach związanych z  rea-

lizacją danej inwestycji sprzyja działaniom 

inwestorów, którzy nie są zainteresowani bez-

pieczeństwem, a jedynie terminem i kosztami 

inwestycji ustalając krótkie, wręcz niemożliwe 

terminy wykonania. Szacując koszty inwesty-

cji zakładają niewielkie lub nierealne nadkła-

dy finansowe na zabezpieczenia stanowisk 

pracy i  samych pracowników, a  terminowość 

jest priorytetem z  uwagi na kary umowne 

znacznie wyższe niż kary związane z nieprze-

strzeganiem przepisów i zasad bhp.

Dodatkowe komplikacje powoduje wpro-

wadzanie na budowy wielu wykonawców,  

w  tym podmiotów samozatrudniających się 

uniemożliwia skuteczne egzekwowanie sto-

sowania przepisów bhp. Stwarza to duże 

trudności w  koordynacji prowadzonych prac, 

wprowadza chaos oraz powoduje naruszanie 

przepisów bhp. Brak odpowiedzialności jed-

nych wykonawców za naruszenie przepisów 
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bhp, sprzyja generowaniu tych samych nie-

prawidłowości przez innych wykonawców i ich 

pracowników.

Krótkie terminy realizacji inwestycji, specy-

ficzne pojmowanie tzw. oszczędności i  ogra-

niczania kosztów działalności gospodarczej, 

negatywnie oddziałują na sposób postępowa-

nia pracodawców w  dziedzinie zapewniania 

pracownikom właściwej opieki profilaktycznej 

i  szkoleń bhp, co w połączeniu z brakiem do-

statecznej świadomości o możliwych negatyw-

nych konsekwencjach takiego postępowania 

może prowadzić do wielu nieprzewidzianych 

sytuacji i niebezpieczeństw z uwagi na specy  -

fikę i  różnorodność zagrożeń występujących 

przy pracach budowlanych. Nadal wielu pra-

codawców nie posiada wiedzy o  istniejącym 

obowiązku zawarcia umowy na świadczenie 

profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pra-

cownikami z  wybraną jednostką służby me-

dycyny pracy lub właściwego utworzenia 

służby bhp, m.in. poprzez powierzenie wy-

konywania zadań służby bhp specjalistom 

spoza zakładu pracy. Utrzymuje się jeszcze 

opinia, zwłaszcza małych pracodawców, że 

poddawanie pracowników badaniom pro-

filaktycznym i  szkoleniom stanowiskowym 

w zakresie bhp, jest nie celowe, a co więcej nie 

ekonomiczne, bo to niepotrzebna strata czasu  

i  pieniędzy. Czas i  pieniądz to główne kryte-

ria decydujące o  wyborze lekarza lub osób 

prowadzących szkolenia bhp. Należy przy 

tym zaznaczyć, że jedną z głównych przyczyn 

wypadków przy pracy zaistniałych przy robo-

tach budowlanych był brak instruktażu sta-

nowiskowego i  szkoleń okresowych (ponad 

31%). Niezbędne jest kontynuowanie działań 

kontrolnych budów przez inspektorów pracy 

ze szczególnym uwzględnieniem budów, na 

których prowadzone są prace na wysokości,  

z użyciem rusztowań, roboty ziemne oraz prace 

transportowe z użyciem żurawi, przy wykony-

waniu których występuje najwięcej nieprawid-

łowości i zachodzi duże prawdopodobieństwo 

wystąpienia wypadków.

Wskazane jest również prowadzenie stałej, 

szerokiej działalności prewencyjno–szkolenio-

wej, mającej na celu podnoszenie świadomo-

ści wśród wykonawców i uczestników procesu 

budowlanego dotyczącej zagrożeń w budow-

nictwie. Działania takie w programie długofa-

lowym przynoszą widoczne efekty w poprawie 

bezpieczeństwa i stosowania dobrych praktyk 

na budowach.
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W 2015 r. inspektorzy pracy nadzorowali pra-

ce ponad trzydziestu przedsiębiorców two-

rzących drogi, mosty i węzły komunikacyjne 

w całej Małopolsce. Trwały przez cały rok, przy 

największym natężeniu w sezonie letnim i je-

siennym.

Na terenie Małopolski przeprowadzono 

w 2015 r. 33 kontrole na 9 placach budów. 

Objęto nimi 30 przedsiębiorców zatrudnia-

jących łącznie 661 osoby. dotyczyły głów-

nie obiektów mostowych i inżynieryjnych, 

przy realizacji, których występują prace na 

wysokości oraz robót drogowych, wraz z in-

frastrukturą, zarówno nowobudowanych, 

jak również remontowanych.

Równolegle z działalnością nadzorczą prowa-

dzono także działania prewencyjne i informa-

cyjne.

Budowy i remonty dróg w Małopolsce
03. 

Fot.6. „Budowa drogi ekspresowej S7 w Krakowie na odcinku węzeł Rybitwy – węzeł Igołomska” – zabezpieczenie wystających prętów w miejscu przejścia po 
konstrukcji deskowania skrzynkowego ustroju nośnego mostu, na wzór zabezpieczeń stosowanych przez firmy słowackie (wdrożone dobre praktyki z innej 
budowy przekazane podczas szkolenia na tej budowie).
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W  czasie działań kontrolno–nadzorczych 

nawiązano i  podjęto współpracę ze Sło-

wacką Inspekcją Pracy – Okręg Preszów, 

w  związku z  objęciem nadzorem wspólnej, 

polsko–słowackiej inwestycji – budowy mo-

stu granicznego na rzece Poprad łączącego 

Piwniczną z Mniszkiem nad Popradem. 

Stały nadzór inspektorzy OIP w  Krakowie 

w 2015 r. sprawowali nad następującymi bu-

dowami: drogą ekspresową S7 w  Krakowie 

odcinek węzeł rybitwy – węzeł Igołomska, 

budową Mostu Granicznego na rzece Poprad  

w Piwnicznej i budową obwodnicy Nowego 

Sącza.

Kontrole i  nadzór nad prowadzonymi budo-

wami pokazały obecność nieprawidłowości 

w trzech obszarach:

•	 przy wykonywaniu prac na wysokości, 

w  zakresie zabezpieczania pracowników 

przed upadkiem z  wysokości, zarówno 

w  przypadku zastosowania ochron zbio-

rowych, jak też bezpiecznych przejść 

i dojść do stanowisk pracy – stwierdzono 

nieprawidłowości na około 94% budów, 

•	 w zakresie instrukcji bhp dotyczącej ob-

sługi maszyn i urządzeń technicznych – 

stwierdzono wysoki wskaźnik nieprawidło-

wości na 75% kontrolowanych budów, 

•	 przy zagospodarowaniu placu budowy 

w zakresie zabezpieczania miejsc i stref 

niebezpiecznych – na około 67% budów, 

na których badano zagadnienie.

STAły NADZóR NAD BUDOWAMI 

DRóG I MOSTóW W MAłOPOLSCE

1. droga ekspresowa S7 w  Krakowie odci-

nek węzeł rybitwy – węzeł Igołomska:

Inwestor: GDDKiA Oddział w Krakowie.

Wykonawca – Konsorcjum firm Strabag 

Sp. z o.o. i Strabag Infrastruktura.

Inwestycje rozpoczęto w  2014 r., zakończenie 

planowane jest na 2017 r. W realizację zadania 

zaangażowanych jest średnio ok. 15–20 firm 

podwykonawczych, zgłaszanych do general-

nego wykonawcy. Z uwagi na specyfikę i cha-

rakter budowy, w  tym liczne kolizje w  zakre-

sie infrastruktury oraz budowany największy 

w Krakowie most wantowy na rzece Wiśle, bu-

dowa została objęta stałym nadzorem.

W ramach tych działań inspektor pracy mo-

nitorował działanie systemu bezpieczeń-

stwa na budowach autostrady i  wdrażanie 

takiego systemu na budowie oraz wizytował 

budowy. Dodatkowo z  racji nadzoru inspek-

tor pozostawał do dyspozycji kierownictwa 

budowy w  zakresie rozwiązywania proble-

mów związanych z  bezpieczną organizacją 

prac w sytuacjach nietypowych, tak charakte-

rystycznych dla robót drogowo–mostowych, 

np. przy opracowywaniu i wdrażaniu procedur 

organizacyjnych, czy też przy doborze najwłaś-

ciwszych sposobów zabezpieczeń. W  ramach 

takich działań wspólnie opracowany został 

i wdrożony system koordynacji bhp, którego 

działanie nadzorowane było przez inspektora 

pracy. Czynności nadzorcze inspektora pracy, 
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poprzedzone zostały spotkaniem szkoleniowo 

– informacyjnym z  osobami odpowiedzialny-

mi za bezpieczeństwo pracy oraz organizację 

pracy na budowie. Przez cały czas prowadzo-

ne były, równolegle z  kontrolami, działania 

prewencyjne polegające w  dużej mierze na 

doradztwie w zakresie stosowanych zabezpie-

czeń i rozwiązań organizacyjnych. Dodatkowo 

podjęta została ścisła współpraca z  kierowni-

ctwem budowy oraz służbą bhp tej budowy, 

co znalazło bezpośrednie przełożenie na pod-

wykonawców.

W  wyniku działań inspektora pracy na budo-

wie generalny wykonawca Strabag Sp. z  o.o. 

z  inicjatywy inspektora pracy zorganizował 

szkolenie w  zakresie prowadzenia ewaluacji 

z budowanych pylonów mostu o wysokości ok. 

60 m oraz zakupił sprzęt do ewakuacji. Szko-

lenie przeprowadziła zewnętrzna wyspecjali-

zowana firma, która zademonstrowała sprzęt 

ochrony przed upadkiem z wysokości i sprzęt 

do ewakuacji przy wykonywaniu prac na obiek-

tach mostowych; w czasie szkolenia pracowni-

cy ćwiczyli w sposób praktyczny ewakuację.

Przyjęte i wdrożone, we współpracy z inspek-

torem pracy, zasady bezpieczeństwa pracy 

skutkowały natychmiastowym powstrzyma-

niem wypadkowości na budowie, po wcześ-

niejszym (w okresie od lutego do maja 2015 r.) 

zaistnieniu 3 wypadków przy pracy. Wypadki 

nie powodowały ciężkich lub śmiertelnych 

urazów ciała.

2. Budowa Mostu Granicznego na rzece Po-

prad w Piwnicznej

Inwestorem z ramienia RP była Generalna Dy-

rekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział 

w Krakowie. Inwestorem ze strony Słowacji 

była Slovenska Sprava Ciest, Miletičova 19, 

826 19 Bratislava. Nadzór inwestorski powie-

rzono, zgodnie z prawem słowackim, podmio-

towi zewnętrznemu: Inžinierske združenie AM-

BERG – BUNG, Amberg Engineering Slovakia, 

s.r.o., Ing. Pavol Šoltés – STD z Koszyc. 

Rola inwestora polskiego ograniczała się do 

partycypowania w kosztach inwestycji oraz 

ustanowienia inspektora nadzoru i kierowni-

ka robót mostowych. funkcje te pełniły osoby 

zatrudnione odpowiednio przez nadzór inwe-

storski ze strony słowackiej oraz generalnego 

wykonawcę – firmę słowacką. Na budowie za-

pewniono powołanie koordynatorów ds. bhp: 

jednego, działającego z ramienia inwestora 

słowackiego oraz drugiego powołanego 

przez generalnego wykonawcę.

Z  uwagi na powyższą organizację realizacji 

inwestycji oraz obowiązujący w  Polsce stan 

prawny, tj. brak regulacji umożliwiających 

podjęcie działań kontrolnych w  stosunku do 

firm słowackich wykonujących prace budow-

lane części mostu znajdującej się po stronie 

polskiej, inspektorzy pracy podjęli współpracę 

Fot. 7. „Budowa drogi ekspresowej S7 w Krakowie na odcinku węzeł 
Rybitwy – węzeł Igołomska” – szkolenie z zasad bezpiecznej ewakuacji 
poszkodowanego.
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z  inwestorem i  wykonawcą słowackim, moni-

torując równocześnie budowę. Ponadto inwe-

stycja została objęta kontrolami słowackiej 

inspekcji pracy, z  którą nawiązano ścisłą 

współpracę. 

W ramach działań PIP budowa była syste-

matycznie wizytowana przez inspektorów 

pracy. Wielomiesięczna praca inspektorów 

polskich i słowackich w zakresie kontroli i pre-

wencji, ich współpraca z przedstawicielami kie-

rownictwa wykonawców i podwykonawców 

odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na bu-

dowie mostu transgranicznego nad Popradem 

inwestycji, przyniosły efekt w postaci zakoń-

czenia  budowy bez wypadku przy pracy.

3. Budowa obwodnicy Nowego Sącza

Inwestycje zakończono w 2015 r. Wyko-

nawcą było Przedsiębiorstwo Usług Tech-

nicznych „INTERCOR" Spółka z o.o. z  Za-

wiercia. Około 21 firm podwykonawczych 

budowało most nad rze ką Dunajec, połą-

czonego z  estakadą, któ  rego ustrój nośny 

stanowiła konstrukcja skrzynkowa z beto-

nu sprężonego. Obiekt zrealizowany został  

w trzech technologiach: metodą tradycyjną 

dwa odcinki (przęsła o łącznej długości 220 m 

+ 112 m), metodą nawisową (przęsło nurtowe 

o rozpiętości 110 m) oraz metodą nasuwania 

podłużnego (przęsła o długości 435 m).

Budowa została objęta systematycznym 

nadzorem inspektora pracy. Na budowie 

kontynuowano działania bhp w ramach nadzo-

ru i podjętej współpracy z  generalnym wyko-

nawcą; po stronie wykonawcy było stałe, bie-

żące eliminowanie bezpośrednich zagrożeń 

życia i zdrowia pracowników, a inspektorzy 

pracy kontynuowali kontrole. Wynikiem takich 

działań było eliminowanie szeregu zagrożeń 

oraz wdrażanie dalszych dobrych praktyk w za-

kresie bezpieczeństwa pracy. 

Efektem stosowania systemu nadzoru budowy 

były zwiększone standardy bezpieczeństwa, co 

znalazło przełożenie na poprawę stanu wypad-

kowości; przez cały okres trwania inwestycji 

wystąpił jeden – lekki wypadek przy pracy.

Podsumowując należy zaznaczyć, że najlep-

szym wskaźnikiem uzyskanych efektów 

przy nadzorze i kontroli robót budowlanych 

jest poziom wypadkowości.

Systematyczny, stały nadzór inspektora pracy 

na powyższych inwestycjach drogowo–mosto-

wych w 2015 r., skutkował bezpieczeństwem 

na tych budowach, czego potwierdzeniem jest 

fakt, że przez cały ten okres nie wystąpiły cięż-

kie i śmiertelne wypadki przy pracy.

Ponadto na uwagę zasługuje efekt współpracy 

inspektora z mniejszymi firmami wykonaw-

czymi, motywujący ich do dbania o poziom 

bezpieczeństwa na prowadzonych budowach, 

a nawet zwiększania kosztów na poprawę wa-

runków pracy.
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PRZyCZyNy NIEPRAWIDłOWOśCI

 nieprawidłowo wdrożone w  polskim usta-

wodawstwie postanowienia Dyrektywy Rady 

z 24 czerwca 1992 r. w sprawie wdrożenia mi-

nimalnych wymagań bezpieczeństwa i ochro-

ny zdrowia na tymczasowych lub ruchomych 

budowach (92/57/EWG), co ma bezpośrednie 

przełożenie na: 

•	 brak obowiązków i  odpowiedzialności in-

westora w  zakresie bezpieczeństwa pracy 

na etapie projektowania inwestycji (błędy 

projektowe, bądź przyjmowanie rozwiązań 

projektowych trudnych do realizacji z  za-

chowaniem zasad bezpieczeństwa),

•	 brak poczucia odpowiedzialności i  podej-

mowania własnych działań przez inwestora 

na etapie realizacji inwestycji, 

•	 powoływanie koordynatora bhp przez wy-

konawców robót, a nie przez inwestora, co 

wyłącza jego niezależność.

 niski, często rutynowy sposób przeprowa-

dzania szkoleń stanowiskowych w  dziedzinie 

bhp,

 nieprawidłowości w funkcjonowaniu służb 

bhp działających u małych pracodawców, 

 pomijanie wcześniejszego etapu przygoto-

wywania i organizowania robót budowlanych, 

czego wynikiem jest rutynowe, opracowywa-

nie istotnych dokumentów,

 brak wyrobionych prawidłowych nawyków 

i  bezpiecznych zachowań u  osób nadzorują-

cych (kultura bezpiecznej pracy), 

 brak właściwej organizacji stanowiska pra-

cy pracownika,

 wykonywanie robót przez drobnych wy-

konawców nieposiadających dostatecznego 

przygotowania zawodowego w dziedzinie bu-

downictwa.

ZASTOSOWANE śRODKI PRAWNE

Dla poprawy stanu bezpieczeństwa na kontro-

lowanych budowach i eliminacji zagrożeń oraz 

stwierdzonych nieprawidłowości wydano na-

stępujące środki prawne:

 135 decyzji wobec w  stosunku do 1269 

pracowników:

•	 9 decyzji pisemnych,

•	 167 decyzji ustnych, 

•	 15 decyzji wstrzymania prac, 

•	 5 decyzji skierowania do innych prac 

18 pracowników, 

•	 3 decyzje wstrzymania eksploatacji ma-

szyn,

 Skierowano 17 wystąpień zawierających 31 

wniosków (w stosunku do 424 pracowników).

Nieprzestrzeganie przepisów bhp skutkowa-

ło zastosowaniem przez inspektorów pracy, 

w  stosunku do osób winnych postępowań 

wykroczeniowych zakończonych nałożeniem 

8 mandatów karnych kredytowanych na kwo-

tę 9 200 zł za 12 wykroczeń oraz zastosowa-

niem 7 środków oddziaływania wychowaw-

czego – za 10 wykroczeń.
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PODSUMOWANIE

Kontrole przeprowadzone w 2015 r. wykazały, 

że nieprawidłowości przy prowadzonych robo-

tach drogowych i mostowych w niektórych ob-

szarach utrzymują się na niepokojąco wysokim 

poziomie. Analiza rodzaju nieprawidłowości 

oraz ich cykliczność na przestrzeni ostatnich 

lat, wskazuje na zdecydowaną większość nie-

prawidłowości mieszczących się w  obszarze 

związanym z  przygotowaniem i  zabezpiecza-

niem stanowisk pracy. Źródłem takiego sta-

nu są nieprawidłowe działania osób nadzoru, 

polegające na przerzucaniu przez te osoby 

obowiązku organizacji pracy na stanowiskach 

na samych pracowników, którzy nie posiadają 

wystarczającej wiedzy w  tym zakresie. Nadal 

zauważalny jest brak wiedzy na temat zagro-

żeń oraz świadomości odpowiedzialności u in-

westorów, którzy nie są zainteresowani bezpie-

czeństwem podczas realizacji ich inwestycji, 

a jedynie terminem i kosztami inwestycji. 

W  takiej sytuacji przeniesienie odpowiedzial-

ności za bezpieczeństwo podczas wykony-

wania prac budowlanych jedynie na wyko-

nawców nie może skutecznie wyeliminować 

występowania zagrożeń.

Trzeba podkreślić, że budowy objęte stałym 

nadzorem inspektora pracy wykazywały zna-

czy wzrost poprawy warunków pracy, czego 

potwierdzeniem jest brak wypadków przy 

pracy na tych budowach, pomimo dużego 

stopnia trudności realizacji tych inwestycji.

Decyzje Okręgowego Inspektora Pracy nakazujące  
zaprzestanie prowadzenia działalności

04. 

Okręgowy Inspektor Pracy, na podstawie 

art. 11 pkt. 5 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. 

o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. Nr 89, poz. 

589 z późn. zm.) w przypadku stwierdzenia, że 

stan bezpieczeństwa i  higieny pracy zagraża 

życiu lub zdrowiu pracowników (lub osób fi-

zycznych wykonujących pracę na innej podsta-

wie niż stosunek pracy) wydaje decyzje naka-

zujące zaprzestania prowadzenia działalności 

przez zakład lub jego część bądź działalności 

określonego rodzaju. Decyzje takie podejmuje 

się wówczas, gdy wymienione nieprawidłowo-

ści mają charakter trwały, czyli nie mogą być 

usunięte przez pracodawcę w wyniku nakazów 

inspektora pracy dotyczących pojedynczych 

uchybień.

W  roku 2015 r. Okręgowy Inspektor Pracy 

w  Krakowie wydał 2 decyzje nakazujące za-

przestanie działalności określonego rodzaju: 

 Pierwsza decyzja – zaprzestanie dzia-

łalności związanej z  produkcją konstrukcji 

metalowych i  ich części oraz naprawą i  kon-

serwacją wyrobów metalowych w  Zakładzie 

ślusarskim Produkcyjno–Usługowym. 
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Pracodawca  urządził spawalnie w pomieszcze-

niach o wysokości 3,4 m. Nie istniały możliwo-

ści techniczne zwiększenia wysokości pomiesz-

czeń z uwagi na konstrukcję obiektu. Dlatego 

Okręgowy Inspektor Pracy wydał decyzję na-

kazującą zaprzestanie działalności określone-

go rodzaju. Jej skutkiem była przebudowa po-

mieszczeń – obecnie służą, jako pomieszczenia 

magazynowe.

 decyzja druga zaprzestanie działalności 

polegającej na produkcji metalowych ławek 

i  innych użytkowych konstrukcji metalo-

wych przez zakład w Olkuszu. 

Jak wykazała kontrola inspektora pracy produk-

cja ławek z kątowników stalowych z elementa-

mi siedzisk wykonanych z tworzyw sztucznych, 

prowadzona była w dwóch kontenerach o wy-

miarach 5,0 m x 3,0 m x 2,15 m (wysokość) i dru-

gim o wymiarach 4,5 m x 6,5 m x 2,18 m, który 

służył, jako pomieszczenie spawalni. Pomiesz-

czenia nie posiadały okien – produkcja odby-

wała się przy oświetleniu elektrycznym. W kon-

tenerach pracowało 6 osób zatrudnionych na 

umowy cywilnoprawne, a oprócz nich jedna na 

umowę o  pracę. Nieprawidłowości stwierdzo-

ne w  zakresie wysokości pomieszczeń pracy, 

tj. niezapewnienie wymaganej przez przepisy 

bezpieczeństwa i  higieny pracy minimalnej 

wysokości pomieszczeń stałej pracy oraz cza-

sowej pracy miały charakter trwały i nie można 

było ich usunąć ze względu na ich konstrukcję. 

Decyzja Okręgowego Inspektora Pracy została 

zrealizowana - według informacji pracodawcy 

zaprzestano produkcji w kontenerach.

Kontrola legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej
05. 

Zgodnie z  ustawą o  Państwowej Inspekcji 

Pracy do jej zadań należy kontrola legalności 

zatrudnienia, innej pracy zarobkowej oraz wy-

konywania działalności. W ciągu 2015 r. inspek-

torzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy 

w Krakowie przeprowadzili łącznie 1299 takich 

kontroli, którymi objęto 1273 przedsiębiorców. 

Ich przedmiotem była: 

•	 legalność zatrudnienia lub wykonywania 

innej pracy zarobkowej,

•	 legalność wykonywania działalności,

•	 obowiązek opłacania składek na fundusz 

Pracy,

•	 przestrzeganie zasad równego traktowa-

nia przy zatrudnianiu.

Podobnie jak w roku poprzednim wśród pod-

miotów kontrolowanych dominowały małe, 

na rzecz, których pracowało do 9 osób (ponad 

67% ogółu skontrolowanych podmiotów). 

Branże, w których prowadzono kontrole legal-

ności zatrudnienia to: handel i  naprawy (423 

kontrole), zakwaterowanie i  usługi gastrono-

miczne (216 kontroli), przetwórstwo przemy-

słowe (195 kontroli) oraz budownictwo (178 

kontroli). Kontrole ww. branżach stanowiły 

prawie 80% wszystkich kontroli z legalności za-

trudnienia.
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NIEPRAWIDłOWOśCI Z ZAKRESU 

NIELEGALNEGO ZATRUDNIENIA

W  prawie 950 skontrolowanych podmiotach 

(około 75% ogółu objętych kontrolą) inspekto-

rzy pracy stwierdzili, co najmniej jeden przypa-

dek naruszenia przepisów z zakresu legalności 

zatrudnienia (ustawy kodeks pracy lub ustawy 

o  promocji zatrudnienia i  instytucjach rynku 

pracy) polegający na: zatrudnianiu bez umowy  

o  pracę, niepotwierdzeniu w  terminie warun-

ków zatrudnienia, niezgłoszeniu lub nietermi-

nowym zgłoszeniu do ubezpieczenia społecz-

nego, niepowiadomieniu lub nieterminowym 

powiadomieniu przez bezrobotnego Powia-

towego Urzędu Pracy o podjęciu zatrudnienia, 

zgłoszeniu do ZUS nieprawidłowych danych 

mających wpływ na wymiar składek, nieopła-

ceniu lub nieterminowym opłaceniu składek 

na fundusz Pracy.

Najbardziej szkodliwe społecznie formy 

nielegalnego zatrudnienia polegające na 

zatrudnianiu bez potwierdzenia na piśmie 

rodzaju zawartej z  pracownikiem umowy 

o  pracę lub niezgłoszeniu do ubezpiecze-

nia społecznego osoby wykonującej pracę 

zarobkową ujawniono w  196 skontrolowa-

nych podmiotach (ponad 15% ogółu skon-

trolowanych podmiotów) wobec 406 osób 

(prawie 5% objętych kontrolami osób wy-

konujących pracę zarobkową). W  stosun-

ku do poprzedniego roku zaobserwowano 

nieznaczny wzrost stwierdzonych przypad-

ków nielegalnej pracy zarówno, jeśli chodzi 

o  liczbę podmiotów zatrudniających niele-

galnie, jak i o liczbę osób, które nielegalnie 

pracowały.

Wykres 7.
zatrudnianie bez zawarcia pisemnej umowy o pracę z podziałem na liczbę podmiotów oraz liczbę 
pracowników w Małopolsce (2013–2015).
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Przeprowadzone w 2015 r. kontrole ujawni-

ły przypadki zatrudniania pracowników bez 

potwierdzania na piśmie rodzaju i warunków 

zawartej umowy. Przepisy w tym zakresie na-

ruszyło 101 pracodawców, którzy nie zawar-

li na piśmie umów o pracę z 144 pracowni-

kami. Jak widać na zamieszczonym wykresie 

w latach 2013–2015r. zaobserwowano wzrost 

zarówno podmiotów, którzy nie potwierdza-

li pracownikom umów o pracę na piśmie, jak 

i pracowników, których prawa były naruszane. 

Istotnym naruszeniem przepisów w zakre-

sie legalności zatrudnienia, jakie zostało 

ujawnione podczas prowadzonych w 2015 r. 

kontroli było niezgłoszenie do ubezpiecze-

nia społecznego osób wykonujących pracę 

zarobkową. Przepisy w tym zakresie naru-

szyło 165 przedsiębiorców nie zgłaszając do 

ubezpieczenia społecznego 363 osób.

Wykres 8.
Przypadki niezgłoszenia osób pracujących do ubezpieczenia społecznego ujawnione w latach 2013–2015 
w Małopolsce.
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Jak pokazano na wykresie, w analizowanym 

okresie nastąpił znaczący wzrost liczby 

ujawnionych przypadków niezgłoszenia 

osób wykonujących pracę zarobkową do 

ubezpieczenia społecznego. W 2015 r. w sto-

sunku do 2014 r. nastąpił wzrost o ponad 73%, 

jeśli chodzi o przedsiębiorców naruszających 

prawo oraz o prawie 58% jeśli chodzi o osoby, 

których prawa zostały naruszone.

Kolejnym istotnym naruszeniem przepi-

sów w obszarze legalności zatrudnienia 

było niepłacenie składek na Fundusz Pra-

cy. Przeprowadzone w  2015 r. kontrole  

w tym zakresie ujawniły nieopłacenie skła-

dek na Fundusz Pracy przez 135 przedsię-

biorców (wzrost o ponad 18% w stosunku do 

roku poprzedniego) na łączną kwotę prawie 

260 000 zł (spadek o ponad 14% w stosunku 

do 2014 r.) dla 1442 ubezpieczonych.
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Prowadząc kontrole legalności zatrudnienia 

inspektorzy pracy sprawdzali również wypeł-

nienie przez osoby bezrobotne obowiąz-

ku powiadomienia Powiatowego Urzędu 

Pracy o  fakcie podjęcia pracy zarobkowej. 

W 2015 roku inspektorzy sprawdzili w Powia-

towych Urzędach pracy 369 osób fizycznych 

świadczących pracę zarobkową. Rok wcześ-

niej inspektorzy pracy dokonali sprawdzenia 

podobnej liczby osób. W  wyniku weryfikacji 

ustalono, że na dzień rozpoczęcia kontroli 28 

bezrobotnych nie powiadomiło PUP o  fakcie 

podjęcia zatrudnienia (wzrost w stosunku do 

2014 r.  o ponad 27%) z czego 7 bezrobotnych 

pobierało zasiłek dla bezrobotnych.

ZASTOSOWANE śRODKI PRAWNE

W efekcie przeprowadzonych w 2015 r. 

kontroli w obszarze legalności zatrudnie-

nia i  wykonywania innej pracy zarobko-

wej inspektorzy pracy skierowali do kon-

trolowanych podmiotów 891 wystąpień 

zawierających 1236 wniosków oraz wy-

dali 216 poleceń regulujących stwierdzo-

ne podczas kontroli nieprawidłowości.  

W stosunku do osób odpowiedzialnych 

za naruszenia przepisów rozpoczęto po-

stępowanie wykroczeniowe zakończone 

skierowaniem do sądu 90 wniosków  

o ukaranie, nałożeniem 47 mandatów na 

kwotę 61  400 zł oraz zastosowaniem 79 

środków oddziaływania wychowawczego.

NIEPRAWIDłOWOśCI Z ZAKRESU NIELEGALNEGO ZATRUDNIENIA

Lp. rodzaj działania Liczba Kwota (zł)

1. Potwierdzenie na piśmie rodzaju i warunków zawartej  
z pracownikiem umowy o pracę 132

2. Zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego 328

3. Opłacenie składek na fundusz Pracy 1 145 154 767

Tabela 4.
Efekty kontroli legalności zatrudnienia w 2015 r.

W  2015 r. na skutek działań kontrolnych in-

spektorów pracy zalegalizowano pracę dla 307 

osób. Legalizacja polegała na: potwierdzeniu 

na piśmie rodzaju i warunków zawartej z pra-

cownikiem umowy o  pracę, zawarciu umowy 

o pracę lub zgłoszeniu do ubezpieczenia spo-

łecznego.
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LEGALNOść ZATRUDNIENIA NA 

„SZLAKU PIERWSZEJ PRACy”

Inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu 

Pracy w  Krakowie realizując kampanię „Szla-

kiem pierwszej pracy” przeprowadzili w okresie 

letnim (maj–sierpień) 193 kontrole ukierunko-

wane przede wszystkim na ujawnianie przypad-

ków powierzania pracy bez zawarcia umowy 

o  pracę w  formie pisemnej lub bez potwier-

dzenia warunków umowy o  pracę na piśmie 

w wymaganym terminie, a także ujawnianiu 

zjawiska „pracy na tzw. próbę” oraz niedopeł-

nienie obowiązku zgłoszenia osób pracujących 

do ubezpieczenia społecznego (w  sytuacjach, 

w których było to wymagane). Równolegle pro-

wadzone działania informacyjno-prewencyjne 

w ramach kampanii „Szlakiem pierwszej pracy” 

skierowane były głównie do osób rozpoczy-

nających karierę zawodową oraz do tych, któ-

rzy wakacje postanowili poświęcić na pracę, 

szczególnie w  handlu i  branży turystycznej. 

W czerwcu 2015 r. w Oddziale w Nowym Sączu 

odbyła się konferencja prasowa inaugurująca 

II etap kampanii, podczas której odpowiada-

no na pytania dziennikarzy i  omówiono wy-

niki dotychczas przeprowadzonych kontroli  

w zakresie legalności zatrudnienia i najczęściej 

stwierdzone nieprawidłowości.

Organizowano mobilne centra porad praw-

nych w  miejscowościach turystycznych mało-

polski: w  Gródku nad Dunajcem, Bukowinie, 

Białce Tatrzańskiej, Czchowie, Tarnowie, No-

wym Sączu i w Krakowie. Na zakończenie kam-

panii sądecki i  tarnowski Oddział Państwowej 

Inspekcji Pracy zorganizował w swoich siedzi-

bach dzień otwarty dla tych wszystkich, którzy 

chcieliby uzyskać poradę prawną, porozma-

wiać o  problemach i  wątpliwościach związa-

nych z nawiązywaniem stosunku pracy. Dodat-

kowo wraz z  inspektorami pracy dyżur pełnili 

specjaliści z powiatowych urzędów pracy – do-

radca zawodowy, doradca instytucjonalny, po-

średnik pracy oraz specjaliści z Zakładu Ubez-

pieczeń Społecznych. W  sierpniu Dzień Porad 

Prawnych zorganizowano również w  „Galerii 

Krakowskiej”. W  94 skontrolowanych pod-

miotach – co stanowi 49% ogółu objętych 

kontrolą inspektorzy pracy stwierdzili, co 

najmniej jeden przypadek naruszenia prze-

pisów dotyczących legalności zatrudnienia 

polegających na: zatrudnianiu bez potwier-

dzenia na piśmie rodzaju umowy o  pracę, 

niepotwierdzaniu w terminie warunków za-

trudnienia, niezgłoszeniu lub nietermino-

wym zgłoszeniu do ubezpieczenia społecz-

nego oraz nieopłaceniu lub nieterminowym 

opłaceniu składek na Fundusz Pracy.

PRZyCZyNy STWIERDZONyCh 

NIEPRAWIDłOWOśCI 

Czynnik generujący nielegalne zatrudnienie 

od lat jest ten sam – to czynnik ekonomiczny. 

Pracodawcy i przedsiębiorcy niebędący praco-

dawcami decydują się na ryzyko nielegalnego 

zatrudnienia, ponieważ sankcje jakie grożą 

z tego tytułu są wciąż niewspółmierne do uzy-

skanych korzyści. Zatrudniający nielegalnie 

pracowników zainteresowani są głównie ob-

niżeniem kosztów swojej działalności, co prze-

kłada się na większe zyski oraz możliwość bycia 

bardziej konkurencyjnym w  branży, w  której 

funkcjonują. Przedsiębiorca zatrudniający le-
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galnie pracowników nie jest w stanie konkuro-

wać z  przedsiębiorcą zatrudniającym pracow-

ników na czarno. Koszty pracy (wynagrodzenia 

i jego pochodne: składki na ZUS, zaliczki na po-

datek dochodowy itp.) stanowią istotną część 

kosztów prowadzonej działalności, dlatego też 

chęć ich ograniczenia jest głównym powodem 

zatrudniania pracowników nielegalnie.

Jeśli chodzi o podejmujących nielegalną pracę, 

to czynnik motywujący jest tu ścisłe powiązany 

z wiekiem, doświadczeniem zawodowym i  sy-

tuacją życiową danej osoby. Wchodzących na 

rynek pracy, często jeszcze studentów czy ucz-

niów, którzy traktują pierwszą pracę jako źródło 

dodatkowego, a nie jedynego dochodu, intere-

suje przede wszystkim czynnik ekonomiczny. 

Młode osoby podejmując pracę na krótki okres 

czasu, nie rozważają kwestii rodzaju propono-

wanej im (bądź nie) umowy, warunków pracy 

(poza wynagrodzeniem), godzą się na pracę 

bez żadnej umowy. Podczas kontroli inspekto-

ra pracy oświadczają – idąc na układ z  praco-

dawcą – że jeszcze nie zdążyli podpisać umowy 

zlecenia lub umowy o pracę. Do inspekcji pracy 

wracają przy pierwszym konflikcie z pracodaw-

cą, który najczęściej dotyczy niewypłacenia wy-

nagrodzenia.

Z  syndromem „pracy pierwszego dnia” lub 

„pracy na próbę” w  Małopolsce inspektorzy 

pracy spotykają się coraz częściej zwłaszcza 

w okresie wakacyjnym. 

Ponadto pozostałych podejmujących „pracę na 

czarno" skłania najczęściej: 

•	 brak możliwości znalezienia legalnej pracy,

•	 niskie wynagrodzenie z  legalnego źródła 

utrzymania,

•	 utrata różnego rodzaju świadczeń uzależ-

nionych od wysokości osiąganego z legal-

nego źródła dochodu (zasiłki z  pomocy 

społecznej, dotacje do mieszkania, zapo-

mogi itp.),

•	 sytuacja życiowa.

Aby ograniczyć nielegalne zatrudnienie ko-

nieczne jest wprowadzenie zmian legislacyj-

nych, o które już od kilku lat występujemy do 

ustawodawcy, a  które polegać mają na obo-

wiązku zgłoszenia przez przedsiębiorcę do 

ubezpieczenia społecznego każdej pracującej 

osoby fizycznej przed jej dopuszczeniem do 

pracy. Wówczas kontrola legalności zatrud-

nienia polegałaby na ustaleniu danych osób 

wykonujących w  danym momencie pracę, 

a następnie sprawdzeniu czy osoby te przed jej 

rozpoczęciem zostały zarejestrowane w  ZUS. 

W  przypadku braku rejestracji, kontrolujący 

stwierdzaliby nielegalną pracę.

Kolejnym rozwiązaniem jest postulat o  obo-

wiązku podpisania umowy o pracę z pracowni-

kiem przed dopuszczeniem go do pracy. Brak 

takiej umowy i  dopuszczenie pracownika do 

pracy w pierwszym dniu byłby równoznaczny 

z nielegalną pracą, za co grozić powinny odpo-

wiednio wysokie sankcje. Ich wysokość byłaby 

uzależniona od liczby pracujących nielegalnie 

osób. Wśród konsekwencji oprócz jednorazo-

wych kar pieniężnych należałoby stosować 

inne, wydaje się bardziej dotkliwe, takie jak: 

zwrot wszelkiego rodzaju otrzymanych od 

państwa funduszy, dotacji, ulg podatkowych, 

zakaz składania ofert przy zamówieniach 

publicznych, brak możliwości występowania  

o stażystów itp. 
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Wszystkie te działania powinny być skierowane 

na podmioty powierzające pracę, ponieważ jak 

wynika z obserwacji to one są odpowiedzialne 

za zjawisko nielegalnego zatrudnienia. Dopiero 

wówczas, gdy potencjalne korzyści płynące z za-

trudniania pracowników na czarno będą zniko-

me w porównaniu z konsekwencjami, znaczna 

część przedsiębiorców przestanie być zaintere-

sowana podejmowaniem takiego ryzyka.

Kontrola legalności zatrudnienia oraz wykonywania pracy  
przez cudzoziemców

06. 

Realizując zadanie określone w  art. 10 ust. 1 

pkt. 4 ustawy o  Państwowej Inspekcji Pracy, 

inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu 

Pracy w Krakowie w 2014 r. prowadzili kontro-

le, których przedmiotem było przestrzeganie 

przepisów dotyczących legalności zatrudnie-

nia, innej pracy zarobkowej oraz wykonywania 

pracy przez cudzoziemców. 

W  2015 r. inspektorzy pracy Okręgowego 

Inspektoratu Pracy w Krakowie przeprowa-

dzili łącznie 151 kontroli legalności zatrud-

nienia cudzoziemców, w  145 podmiotach. 

Kontrolami objęto ogółem 2841 cudzoziem-

ców. Porównując dane za rok 2015 z latami 

poprzednimi można zauważyć znaczący 

wzrost zarówno liczby przeprowadzonych 

kontroli i skontrolowanych podmiotów, jak 

i wzrost liczby cudzoziemców objętych kon-

trolą. zwiększyła się także ilość stwierdzo-

nych nieprawidłowości. 

Wśród 2841 skontrolowanych cudzoziemców 

1843 było obywatelami krajów trzecich spo-

za obszaru UE/EOG lub Szwajcarii. Podobnie 

jak w  poprzednich latach, najliczniejszą gru-

pę skontrolowanych cudzoziemców stanowili 

obywatele Ukrainy. Inspektorzy pracy objęli 

kontrolami 1292 obywateli tego kraju, co sta-

nowi ok. 45% wszystkich skontrolowanych 

cudzoziemców. Wśród cudzoziemców, którzy 

zostali objęci kontrolami znalazło się:

•	 731 cudzoziemców, od których było wy-

magane zezwolenia na pracę lub zezwole-

nie na pobyt czasowy i pracę,

•	 711 cudzoziemców zwolnionych z obo-

wiązku uzyskania zezwolenia na pracę –

pracujących na podstawie oświadczenia 

pracodawcy o zamiarze powierzenia wy-

konywania pracy,

•	 40 cudzoziemców posiadających Kartę Po-

laka,

•	 23 cudzoziemców posiadających zezwole-

nie na pobyt czasowy w celu wykonywania 

pracy w zawodzie wymagającym wysokich 

kwalifikacji.

ANALIZA LOKALNEGO RyNKU PRACy

W  zakresie legalności zatrudnienia cu-

dzoziemców w  ostatnim roku liczba kon-

troli wzrosła o  ok. 46% w  porównaniu do 
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2014 r. Kontrolami objęto także dwukrotnie 

więcej cudzoziemców. Zwiększyła się także 

ilość stwierdzonych nieprawidłowości. Jednym  

powodów jest wzrost przyjazdu cudzoziem-

ców do Polski i  do województwa małopol-

skiego. Dodatkowo Kraków, a także inne duże 

miasta na terenie województwa małopolskie-

go – Tarnów i  Nowy Sącz – stanowią atrak-

cyjne miejsce edukacji. Zanotowano wzrost 

liczby zagranicznych studentów, głównie ze 

wschodniej Europy i z krajów dawnego Związ-

ku Radzieckiego, którzy równolegle z  nauką 

podejmują również pracę, aby uzyskać środki 

na utrzymanie w Polsce.

W  2015 r. najwięcej kontroli przeprowa-

dzono u  pracodawców zajmujących się 

budownictwem (38 kontroli), handlem 

oraz usługami związanymi z  naprawami 

(28 kontroli), przetwórstwem przemysło-

wym (26 kontroli) oraz zakwaterowaniem  

i usługami gastronomicznymi (21 kontroli).

Na terenie województwa małopolskiego znaj-

dują się liczne miejscowości turystyczne, w któ-

rych cudzoziemcy szybko znajdują zatrudnienie 

– zwłaszcza w  tzw. „wysokim sezonie” – 

w  gastronomii, hotelarstwie czy handlu. 

Jednak podobnie jak w latach poprzednich 

branżą, w  której stwierdzono największą 

liczbę zatrudnionych cudzoziemców pozo-

staje budownictwo.

Ponadto na terenie Krakowa oraz w  innych 

większych miastach województwa małopol-

skiego mają siedziby firmy związane z outso-

urcingiem oraz polskie oddziały dużych mię-

dzynarodowych firm i korporacji. W firmach 

tych zatrudnia się nawet kilkuset cudzoziem-

ców – większość z  nich stanowią obywatele 

Unii Europejskiej. W ciągu 2015 r. inspekto-

rzy pracy w OIP w Krakowie przeprowadzili 

8 kontroli u  pracodawców, którzy zatrud-

niają więcej niż 100 cudzoziemców.

W ramach kontroli legalności zatrudniania cu-

dzoziemców inspektorzy kontrolowali mię-

dzy innymi korzystanie z  uproszczonego 

systemu zatrudniania i wykonywanie pracy 

przez cudzoziemców na podstawie oświad-

czeń o  zamiarze powierzenia pracy. Stwier-

dzono wykonywanie pracy przez łącznie 711 

cudzoziemców zwolnionych z  obowiązku po-

siadania zezwolenia na pracę i pracujących na 

podstawie oświadczeń pracodawcy o zamiarze 

powierzenia wykonywania pracy, zarejestro-

wanych we właściwych urzędach pracy. Zgod-

nie z obowiązującymi przepisami zagadnienie 

to dotyczyło zatrudnienia obywateli Ukrainy, 

Armenii, Białorusi, Rosji, Gruzji i  Mołdowy.  

W  trakcie prowadzonych kontroli skierowano 

zapytania do niektórych kontrolowanych pod-

miotów o liczbę zarejestrowanych oświadczeń 

i  informację ilu cudzoziemców ostatecznie 

podjęło pracę w  związku z  zarejestrowany-

mi oświadczeniami. Uzyskano informację, 

że pracodawcy zarejestrowali łącznie 953 

oświadczenia, a  pracę podjęło do dnia za-

kończenia tych kontroli 636 cudzoziemców.

Wśród pracodawców, do których skierowano 

takie zapytanie znajdowała się działająca na te-

renie Małopolski firma IT, która zarejestrowała 

453 oświadczenia. W firmie tej do dnia kontro-

li podjęło pracę 295 cudzoziemców. Ustalono 

w trakcie kontroli, że firma ta jest częścią mię-

dzynarodowej korporacji, która posiadała od-

działy na terenie Ukrainy. Oddziały te zostały 
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zlikwidowane w związku z sytuacją polityczną 

na Ukrainie, a  pracownikom zaproponowano 

przeniesienie do oddziału w Polsce. Większość 

pracowników z Ukrainy skorzystała z tej możli-

wości. W okresie prowadzenia kontroli jeszcze 

nie wszyscy pracownicy firmy zostali relokowa-

ni do Polski.

W  Okręgowym Inspektoracie Pracy w  Krako-

wie w  2015 r. przeprowadzono 3 kontrole, 

w których stwierdzono wykonywanie pracy 

przez cudzoziemców delegowanych do pra-

cy w  Polsce. Wszystkie kontrole zostały prze-

prowadzone na budowach i wykazały zatrud-

nianie pracowników – obywateli Koreańskiej 

Republiki Ludowo–Demokratycznej. łącznie 

sprawdzono wykonywanie pracy przez 22 cu-

dzoziemców delegowanych do pracy przez 

pracodawców zagranicznych.

STWIERDZONE NIEPRAWIDłOWOśCI 

I ICh PRZyCZyNy

Do najistotniejszych nieprawidłowości, które 

zostały stwierdzone przez inspektorów pracy 

OIP w Krakowie w 2015 r. należy zaliczyć:

•	 powierzanie wykonywania pracy cudzo-

ziemcom oraz wykonywanie pracy przez 

cudzoziemców bez wymaganego zezwo-

lenia na pracę – nieprawidłowość ta doty-

czyła 35 badanych cudzoziemców,

•	 wykonywanie pracy na innym stanowi-

sku i  na innych warunkach niż określone  

w  zezwoleniu na pracę – w  tym zakresie 

stwierdzono nieprawidłowości w stosunku 

do 17 cudzoziemców,

•	 nieprawidłowości w  zakresie zawierania 

umów o  pracę – taka sytuacja dotyczyła  

9 cudzoziemców, z  którymi nie zawarto 

wymaganej umowy,

•	 niezgłaszanie oraz nieterminowe zgłasza-

nie do ubezpieczeń społecznych zatrud-

nionych lub wykonujących inną pracę 

zarobkową cudzoziemców – stwierdzono 

naruszenia w stosunku do 118 cudzoziem-

ców,

•	 nieopłacanie lub nieterminowe opłacanie 

składek na fundusz Pracy – nieprawidło-

wość w  tej materii dotyczyła łącznie 485 

cudzoziemców,

•	 naruszenia przepisów z  zakresu prawnej 

ochrony pracy oraz dotyczących bezpie-

czeństwa i higieny pracy. Stwierdzono na-

ruszenie tych przepisów wobec 252 cudzo-

ziemców.

W ocenie inspektorów pracy przyczyną stwier-

dzonych nieprawidłowości były:

•	 brak wiedzy na temat obowiązują-

cych przepisów – wprowadzenie zmian  

w  przepisach dotyczących zatrudnia-

nia cudzoziemców w  roku 2014 i  2015 

spowodowało, że znaczna liczba przed-

siębiorców nie była zorientowana  

w  aktualnie obowiązujących przepisach 

w tym zakresie, 

•	 chęć osiągnięcia mniejszych kosztów przez 

pracodawców (szczególnie w  branży bu-

dowlanej) – skutkowało to zatrudnianiem 

cudzoziemców bez zawartych umów na 

piśmie, a co za tym idzie także niezgłasza-

niem cudzoziemców do ubezpieczenia 

społecznego;

•	 trudną sytuację finansową pracodawców, 

która skutkowała najczęściej niewypłaca-

niem należnego wynagrodzenia, a  także 
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nieopłacaniem lub nieterminowym opła-

caniem składek na fundusz Pracy.

W  2015 r. coraz rzadziej spotykano zezwole-

nia na pracę wydawane na podstawie ustawy 

o promocji zatrudnienia, a coraz częściej w trak-

cie kontroli spotykano cudzoziemców, którzy 

posiadali jednolite zezwolenia na pobyt i pracę.

DZIAłANIA PREWENCyJNE

W 2015 r. wyznaczony inspektor pracy z Okrę-

gowego Inspektoratu Pracy w Krakowie w po-

rozumieniu z  sekcją prewencji oraz z  rzecz-

nikiem prasowym OIP, przeprowadził cykl 

spotkań z cudzoziemcami – studentami uczą-

cymi się w  krakowskich szkołach wyższych. 

Zorganizowano 3 spotkania – na Akademii 

Górniczo–hutniczej, w  Krakowskiej Akademii 

im. Andrzeja frycza Modrzewskiego oraz na 

Uniwersytecie Jagiellońskim, w trakcie których 

inspektor pracy przedstawił prezentację na te-

mat możliwości legalnego wykonywania pracy 

przez cudzoziemców w Polsce. W seminarium 

zorganizowanym w  dniu 31 marca 2015 r. na 

AGh brali udział także przedstawiciele Placów-

ki Straży Granicznej w Krakowie–Balicach oraz 

przedstawiciele Małopolskiego Urzędu Woje-

wódzkiego. Celem seminarium było zapozna-

nie cudzoziemców z przepisami i obowiązkami 

dotyczącymi legalnego pobytu na terenie Pol-

ski oraz legalnego zatrudnienia. 

Spotkanie w  Krakowskiej Akademii im. frycza 

Modrzewskiego zostało zorganizowane w  ra-

mach prowadzonej przez krakowski Okręg 

kampanii „Szlakiem Pierwszej Pracy”. W spotka-

niu – w roli trenera – uczestniczył przedstawiciel 

jednego z  większych krakowskich pracodaw-

ców Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunika-

cyjnego S.A.. Wykład dla studentów zagranicz-

nych na Uniwersytecie Jagiellońskim na temat 

legalnego wykonywania pracy cudzoziemców 

na terenie Polski odbył się 4 grudnia 2015 r.

Ponadto w dniu 15 czerwca 2015 r. wyznaczo-

ny inspektor pracy wziął udział w seminarium 

zorganizowanym w Urzędzie Pracy dla dorad-

ców bezrobotnych. Również w  trakcie tego 

seminarium inspektor pracy przedstawił pre-

zentację dotyczącą legalnego zatrudnienia cu-

dzoziemców w Polsce.

Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie w za-

kresie kontroli legalności wykonywania pracy 

przez cudzoziemców, systematycznie współ-

pracuje z  innymi organami kontroli i nadzoru, 

przede wszystkim ze Strażą Graniczną i  Ma-

łopolskim Urzędem Wojewódzkim. W  ciągu 

2015 r. inspektorzy pracy przeprowadzili łącz-

nie 13 kontroli w zakresie legalności zatrudnia-

nia cudzoziemców na wniosek innych organów 

– blisko połowa tych wniosków pochodziła od 

Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W  związku z  kontrolami przeprowadzonymi 

w zakresie legalności zatrudnienia cudzoziem-

ców przeprowadzonymi w 2015 r. inspektorzy 

pracy skierowali łącznie 71 powiadomień in-

formujących o wynikach kontroli zatrudniania 

i powierzania pracy cudzoziemcom. Część po-

wiadomień została skierowana w celu ewentu-

alnego podjęcia działań pozostających w kom-

petencji tych organów, w tym najwięcej:

•	 16 powiadomień skierowano do Straży 

Granicznej, 
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•	 13 powiadomień przesłano do Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych,

•	 10 powiadomień skierowano do Depar-

tamentu funduszy w  Ministerstwie Pracy 

i Polityki Socjalnej,

•	 7 powiadomień skierowano do Wojewody.

W  trakcie 21 kontroli współdziałano ze Stra-

żą Graniczną. Wspólnie z  funkcjonariuszami 

Straży Granicznej przeprowadzono 5 kontroli, 

2 kontrole przeprowadzono na wniosek tego 

organu, a w 16 przypadkach inspektorzy pracy 

przekazali do Straży Granicznej pisemną infor-

mację o wynikach kontroli.

W  2015 r. kontynuowano stałą współpracę 

z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim w Kra-

kowie w  sprawach dotyczących kontroli le-

galności zatrudnienia lub kontroli legalności 

wykonywania pracy przez cudzoziemców. 

W  związku omawianym zagadnieniem, prze-

prowadzono 6 kontroli na wniosek Wojewody 

i  skierowano do Małopolskiego Urzędu Woje-

wódzkiego 7 powiadomień o  zakresie i  wyni-

kach kontroli.

Kontrole prowadzone na wniosek MUW doty-

czyły przede wszystkim zatrudniania cudzo-

ziemców bez zezwolenia lub zatrudniania ich 

niezgodnie z zezwoleniem na pracę.

Kontrola agencji zatrudnienia
07. 

W roku 2015 na terenie województwa małopol-

skiego certyfikat agencji zatrudnienia posiada-

ło 572 podmioty ( w 2014 r. – 457 podmiotów). 

Z wiedzy inspektorów pracy wynika, iż czynnie 

w tym zakresie działało ok. 20% agencji. Pozo-

stałe podmioty wprawdzie posiadały certyfi-

kat, ale faktycznie zajmowały się inną działal-

nością gospodarczą, lub na skutek zaprzestania 

działalności nie zostały jeszcze wykreślone  

z rejestru. 

Inspektorzy pracy skontrolowali w Małopolsce 

27 agencji zatrudnienia w  ramach przestrze-

gania przez nie przepisów ustawy o promocji 

zatrudnienia i  instytucjach rynku pracy. Kon-

trole przeprowadzane były w związku z rozpa-

trywaniem skarg, na podstawie powiadomień 

Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz w  wyniku 

monitoringu ogłoszeń ofert pracy. 

Zgodnie z  porozumieniem zawartym pomię-

dzy Okręgowym Inspektorem Pracy w  Krako-

wie a Dyrektorem Wojewódzkiego Urzędu Pra-

cy, dotyczącym zasad współpracy działającym 

w  imieniu Marszałka Województwa Małopol-

skiego, inspektorzy pracy już od kilku lat syste-

matycznie współpracują z  przedstawicielami 

WUP w  Krakowie. W  minionym roku opraco-

wano wspólnie z Dyrektorem WUP w Krakowie 

plan kontroli agencji zatrudnienia, który zakła-

dał przeprowadzenie kontroli agencji na tere-

nie miasta Krakowa, nowo zarejestrowanych 

agencji oraz jednej z agencji zatrudnienia wraz 

z jej centrami aktywizacyjnymi na terenie wo-
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jewództwa małopolskiego. Plan kontroli był re-

alizowany w ciągu całego roku. Obok kontroli  

w ramach współpracy z WUP prowadzono cy-

kliczne spotkania warsztatowe i  szkolenia dla 

pracowników i klientów WUP.

W 2015 r. inspektorzy pracy przeprowadzili 27 

kontroli agencji za zatrudnienia. W ich efekcie 

stwierdzono 2 przypadki działania agencji za-

trudnienia bez wymaganego certyfikatu.

STWIERDZONE NIEPRAWIDłOWOśCI

Najczęściej stwierdzano nieprawidłowości 

dotyczące niepodawania w dokumentach, 

ogłoszeniach i ofertach numeru wpisu do re-

jestru agencji zatrudnienia oraz nienazwania 

w przypadku ofert pracy dotyczącej wykony-

wania pracy tymczasowej jako „oferta pracy 

tymczasowej”. Stwierdzono też przypadki skła-

dania po terminie marszałkowi województwa, 

corocznej informacji z działalności agencji za-

trudnienia oraz prowadzenia agencji zatrud-

nienia bez wymaganego certyfikatu, a także 

nieterminowego odprowadzania składek na 

fundusz Pracy. Ponadto stwierdzono pojedyn-

cze przypadki dotyczące: 

•	 nieinformowania miejscowo właściwego 

marszałka województwa o miejscu prowa-

dzonej działalności, w zakresie działania 

agencji zatrudnienia,

•	 nieinformowania marszałka o aktualnym 

adresie agencji zatrudnienia,

•	 nieprzekazywaniu na piśmie przed skiero-

waniem osoby do pracy tymczasowej, do 

podmiotu działającego poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej informacji o kosz-

tach, opłatach i innych należnościach, 

w tym określonych w art. 85 ust. 2  pkt. 7 

ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promo-

cji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

(Dz. U. z 2013 r., poz. 674 ze zmianami oraz 

z 2014 r. Dz. U. poz. 1146), związanych z kie-

rowaniem do pracy oraz podjęciem i wyko-

nywaniem pracy za granicą.

Wskazane wyżej uchybienia za wyjątkiem nie-

terminowego opłacania składek na fundusz 

Pracy, wynikają głównie z niewiedzy praw-

nej osób odpowiedzialnych za prowadzenie 

działalność kontrolowanych firm. Przyczyną 

niepodawania w ofercie pracy informacji, że 

oferta dotyczy pracy tymczasowej, jest chęć 

ukrycia przed osobami poszukującymi pracy, 

iż nie jest to „stała” praca, tylko praca tymcza-

sowa. Informacja taka zdaniem osób prowa-

dzących agencję pracy tymczasowej powo-

duje mniejsze zainteresowanie tą ofertą osób 

poszukujących pracy. 

Uchybienia związane z opóźnieniami w od-

prowadzaniu składek na fundusz Pracy wiążą 

się z przejściowymi trudnościami finansowy-

mi agencji zatrudnienia i zaniedbaniami osób 

odpowiedzialnych za terminowe odprowa-

dzanie składek.

Z uwagi na stwierdzone nieprawidłowości, ko-

nieczne jest prowadzenie działalności szkole-

niowej wśród agencji zatrudnienia i osób, czy 

też podmiotów zmierzających podjąć działal-

ność w zakresie agencji zatrudnienia, celem 

uświadomienia obowiązków wynikających 

z prowadzenia tego typu działalności gospo-

darczej. Również pożądane jest poszerzanie 

współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy, 
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w celu pozyskiwania informacji o agencjach, 

co do których działalności istnieje podejrzenie, 

o naruszaniu przepisów prawa.

Prowadzone w  2015 r. kontrole agencji za-

trudnienia pokazały, że w  dalszym ciągu ne-

gatywnym zjawiskiem związanym z  działa-

niem agencji zatrudnienia w  zakresie pracy 

tymczasowej, jest zatrudnianie osób w  ra-

mach umów cywilnoprawnych, podczas 

gdy praca wykonywana jest w  warunkach 

charakterystycznych dla stosunku pracy. 

Problemy z udowodnieniem podczas kontro-

li, iż agencja zatrudnienia zatrudnia osoby do 

wykonywania pracy tymczasowej na podsta-

wie umów cywilnoprawnych w  warunkach, 

w których powinna być zawarta umowa o pra-

cę, wiążą się z gromadzeniem odpowiednich 

dowodów tzw. „osobowych” t.j. wynikających 

z  przesłuchania osób zatrudnionych na pod-

stawie umów cywilnoprawnych w charakterze 

świadków, na okoliczność charakteru wyko-

nywanej pracy, (poprzez zeznania, wykazanie 

pozorności zawartej umowy cywilnoprawnej 

w warunkach, gdy powinna być zawarta umo-

wa o pracę). Osoby wykonujące pracę tymcza-

sową na podstawie umów cywilnoprawnych, 

przesłuchiwane w  charakterze świadków na 

okoliczność charakteru i sposobu wykonywa-

nia czynności służbowych, z uwagi na obawę 

utraty pracy, składają zeznania, które wyklu-

czają możliwość ustalenia przez inspektora 

pracy, iż praca ta była wykonywana w ramach 

stosunku pracy. Przedstawione przez agencję 

zatrudniania podczas kontroli umowy cywil-

noprawne, w  zakresie zawartych w  nich po-

stanowień, także nie dają podstawy do kwe-

stionowania stosunku będącego podstawą 

zatrudnienia. 

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 

osiem kontroli w agencjach zatrudniających 

osoby, które następnie były „wysyłane” do pra-

cy u pracodawcy użytkownika na podstawie 

umów cywilnoprawnych.

Kolejnym zjawiskiem zaobserwowanym w ob-

rębie działania agencji zatrudnienia jest pro-

wadzenie działalności w zakresie tzw. „out-

sourcingu”, polegającego na wykonywaniu 

usług na rzecz innego podmiotu. W przypad-

ku sześciu agencji zatrudnienia ustalono, iż 

obok działania w zakresie pracy tymczasowej 

agencje zajmują się również tak rozumianym 

outsourcingiem. Taka działalność może stano-

wić próbę obejścia obowiązków i ograniczeń 

wynikających z ustawy z dnia 9  lipca 2003 r.  

o zatrudnieniu pracowników tymczasowych, 

którą to ustawę, nie stosuje się do tzw. „outso-

urcingu”. 

W dwóch przypadkach inspektor pracy zakwe-

stionował zawarte umowy o świadczenie usług 

w zakresie tzw. „outsourcingu”, gdyż w świetle 

zgromadzonego podczas kontroli materiału 

dowodowego, działalność ta była realizowana 

w oparciu o ustawę z dnia 9 lipca 2003 r. o za-

trudnieniu pracowników tymczasowych. 

PRZyCZyNy STWIERDZONyCh 

NIEPRAWIDłOWOśCI

Najczęstszymi przyczynami naruszenia przepi-

sów ustawy „o promocji zatrudnienia i instytu-

cjach rynku pracy” była:

•	 nieznajomość lub lekceważenie prze-

pisów w zakresie funkcjonowania agencji 
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zatrudnienia przez osoby odpowiedzialne 

za prowadzenie tego typu działalności go-

spodarczej,

•	 chęć ukrycia przed osobami poszukują-

cymi pracy faktu, że rekrutująca firma 

to agencja zatrudnienia. W powszech-

nym obiegu działalność agencji zatrud-

nienia wciąż jeszcze jest kojarzona pejo-

ratywnie (rozpowszechniony medialnie 

kontekst np. sprawy „obozów pracy” we 

Włoszech),

•	 brak legalnej definicji „outsourcin-

gu”, co usunęłoby wątpliwości dotyczące 

kwestii związanej z wykonywaniem usłu-

gi polegającej na „udostępnianiu” pracy 

osób dla innego podmiotu, w kontekście 

ewentualnego wykonywania takiej usługi 

w oparciu o przepisy ustawy z dnia 9 lipca 

2003 r. o zatrudnieniu pracowników tym-

czasowych.

ZASTOSOWANE śRODKI PRAWNE

W wyniku przeprowadzonych kontroli in-

spektorzy pracy skierowali 15 wystąpień 

zawierających 21 wniosków. Kontrolowane 

podmioty poinformowały o realizacji 14-stu 

z nich. 

W przedmiocie ujawnionych wykroczeń skie-

rowano trzy wnioski o ukaranie w  zakresie 

wykroczenia dotyczącego naruszenia art. 121 

ust.1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pro-

mocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 

t.j prowadzenia agencji zatrudnienia bez wy-

maganego wpisu do rejestru agencji zatrud-

nienia:

•	 w jednej sprawie, sąd w postępowaniu 

nakazowym orzekł grzywnę w  wysokości  

10 000 zł, wyrok sądu jest prawomocny,

•	 w dwóch pozostałych sprawach, w dal-

szym ciągu toczy się postępowanie.

PODSUMOWANIE 

W czasie kontroli stwierdzono głównie niepra-

widłowości w  zakresie niepodawania w  do-

kumentach, ogłoszeniach i  ofertach numeru 

wpisu do rejestru agencji, co głównie wiąza-

ło się z  niewiedzą osób odpowiedzialnych za 

prowadzenie agencji zatrudnienia o tym usta-

wowym obowiązku, a także z tym, że agencje 

zatrudnienia nie chcą w  swoich ogłoszeniach 

zamieszczać informacji, iż poszukują pracow-

nika tymczasowego.  Zdaniem przedstawicieli 

agencji wpływa to na małe zainteresowanie 

ofertą, co spowodowane jest ugruntowaną 

w polskim społeczeństwie dużą nieufnością do 

wszelkich form pośrednictwa w  zatrudnieniu 

oraz pracy tymczasowej. W 2015 r. stwierdzono 

nieprawidłowości dotyczące nieterminowego 

przedstawienia informacji marszałkowi woje-

wództwa na temat działania agencji zatrud-

nienia za rok kalendarzowy, co wynikało z za-

niedbań osób odpowiedzialnych w agencjach 

zatrudnienia za sporządzania tego raportu.

W  dalszym ciągu osoby korzystające z  usług 

agencji zatrudnienia nie mają często wiedzy 

na temat możliwości skorzystania z  pomocy 

PIP w przypadku łamania prawa przez agencje 

zatrudnienia. świadczy o tym stosunkowo nie-

wielka liczba skarg jakie wpłynęły do Inspek-

toratu w  Krakowie. Przyczyną tego stanu jest 
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również fakt, że często osoby pokrzywdzone 

przez agencję, przebywają za granicą RP. Wy-

nika to także z  małej świadomości w  zakresie 

swoich praw osób poszukujących pracy za po-

średnictwem agencji zatrudnienia. Ponadto 

duża liczba skarg dotyczy coraz bardziej roz-

powszechnianej praktyki tzw. „outsourcingu” 

usług, który jak to wyżej wskazano może sta-

nowić próbę obchodzenia obowiązków i ogra-

niczeń wynikających z przepisów dotyczących 

pracy tymczasowej.  Dlatego konieczne wydaje 

się podjęcie dalszych działań o charakterze in-

formacyjno–doradczym, w tym zakresie. Kon-

tynuować należy  również  działania prewen-

cyjne w  ramach współpracy z  Wojewódzkim 

Urzędem Pracy, ze Strażą Graniczną, a  także 

ze Stowarzyszeniem Agencji Zatrudnienia oraz 

innymi organizacjami zrzeszającymi agencje 

zatrudnienia w zakresie prowadzenia rozmów, 

szkoleń i seminariów dotyczących przestrzega-

nia przepisów ustawy „o promocji zatrudnienia 

i  instytucjach rynku pracy” oraz ustawy „o  za-

trudnieniu pracowników tymczasowych”.

Kontrole podmiotów leczniczych
08. 

Kontrole w podmiotach leczniczych ukierun-

kowano na przestrzeganie przepisów prawa 

pracy w  zakresie dotyczącym: zgodności 

charakteru świadczonej pracy z  rodzajem 

zawartej umowy, czasu pracy (w tym odpo-

czynku dobowego i tygodniowego), wypłaty 

wynagrodzenia, urlopów wypoczynkowych 

oraz zakładowego funduszu świadczeń so-

cjalnych. Zakres kontroli obejmował również 

przestrzeganie wybranych przepisów bez-

pieczeństwa i  higieny pracy, m.in. w  zakre-

sie dotyczącym oceny ryzyka zawodowego, 

szkoleń w  dziedzinie bezpieczeństwa i  hi-

gieny pracy, badań profilaktycznych, pomia-

ru czynników szkodliwych dla zdrowia, wy-

posażenia pracowników w  odzież, obuwie 

robocze i środki ochrony indywidualnej oraz 

zagadnień dotyczących organizacji nadzoru 

i kontroli stanu bhp, a także wypadków przy 

pracy. 

Inspektorzy pracy przeprowadzili 22 kontrole 

w podmiotach wykonujących działalność lecz-

niczą, w tym w 21 podmiotach działających na 

terenie województwa małopolskiego, jeden 

z  kontrolowanych podmiotów wykonywał 

działalność na terenie województwa mazo-

wieckiego. 13 z nich (tj. 59% skontrolowanych) 

wykonywało działalność w rodzaju stacjonarne 

i  całodobowe świadczenia zdrowotne szpital-

ne i inne niż szpitalne. Pozostałe 9 podmiotów 

wykonywało działalność w rodzaju ambulato-

ryjne świadczenia zdrowotne m.in. w zakresie 

podstawowej i  specjalistycznej opieki zdro-

wotnej, ratownictwa medycznego.

Wśród 22 skontrolowanych podmiotów wy-

konujących działalność leczniczą, 11 z nich to 

publiczne podmioty działające m.in. w  nastę-

pujących formach organizacyjno–prawnych: 

samodzielne publiczne zakłady opieki zdro-
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wotnej (9), instytut badawczy (1), spółka ak-

cyjna z udziałem skarbu państwa (1). 9 z nich 

wykonywało działalność w rodzaju stacjonarne 

i  całodobowe świadczenia zdrowotne szpital-

ne i inne niż szpitalne. 

Pozostałe skontrolowane podmioty stano-

wili przedsiębiorcy w  rozumieniu przepisów 

ustawy z  dnia 2 lipca 2004 r. o  swobodzie 

działalności gospodarczej – do 30 czerwca 

2011 r. nazywane niepublicznymi zakładami 

opieki zdrowotnej (własność prywatna, mie-

szana z udziałem samorządu), w tym 4 z nich 

wykonywały działalność w rodzaju stacjonar-

ne i całodobowe świadczenia zdrowotne szpi-

talne.

Podmioty lecznicze objęte kontrolą utworzone 

i prowadzone są przez:

•	 2 podmioty utworzone przez publiczną 

uczelnię medyczną,

•	 2 podmioty utworzone przez samorząd 

wojewódzki,

•	 6 podmiotów utworzonych przez Powiaty: 

Nowosądecki, Limanowski, Nowotarski, 

Myślenicki i Gminę Szczurowa,

•	 1 podmiot (Instytut Badawczy) utworzony 

przez Radę Ministrów,

•	 2 podmioty utworzone przez spółkę 

z  udziałem Skarbu Państwa oraz spółkę 

z udziałem samorządu, 

•	 pozostałe podmioty utworzone przez spół-

ki z o.o., spółki cywilne lub osoby fizyczne.

Wśród zatrudnionych pracowników najlicz-

niejszą grupę zawodową stanowiły pielęg-

niarki. Ponadto w skontrolowanych zakładach 

680 osób świadczyło pracę na podstawie 

umów cywilnoprawnych. Usługi medyczne 

na rzecz skontrolowanych zakładów świad-

czyło 959 jednoosobowych podmiotów go-

spodarczych (indywidualne i  specjalistyczne 

praktyki lekarskie, indywidualne praktyki pie-

lęgniarskie) oraz niepubliczne zakłady opieki 

zdrowotnej. Przeprowadzone kontrole w pod-

miotach leczniczych wykazały, że najczęściej 

stwierdzane nieprawidłowości w zakresie praw-

nej ochrony pracy dotyczyły regulaminów 

pracy, co stwierdzono w blisko 82% skontrolo-

wanych. W  jednym podmiocie niepublicznym 

prowadzącym działalność w rodzaju ambulato-

ryjne świadczenia zdrowotne i zatrudniających 

mniej niż 20 pracowników, pracodawca nie wy-

dał obwieszczenia ustalającego rozkłady czasu 

pracy oraz przyjęty okres rozliczeniowy. Uchy-

bienia w zakresie obowiązującego w zakładzie 

regulaminu pracy ujawniono w 17 podmiotach 

leczniczych i  polegały one na nieokreśleniu  

w wewnątrzzakładowych źródłach prawa pra-

cy m.in.: systemów i  rozkładów czasu pracy 

i  okresu rozliczeniowego oraz przypadków 

zmiany ustalonego rozkładu czasu pracy (har-

monogramu); terminu wypłaty wynagrodze-

nia; sposobu informowania pracowników 

o  ryzyku zawodowym, które wiąże się z  wy-

konywaną pracą; zasad zaopatrywania pra-

cowników w  odzież i  obuwie robocze oraz 

środki ochrony indywidualnej; wykazu prac 

wzbronionych kobietom. Inspektorzy ujaw-

nili również niedostosowanie postanowień 

regulaminów pracy do powszechnie obowią-

zujących przepisów, w  tym ustawy o  działal-

ności leczniczej, m.in. w  zakresie: dobowej  

i  tygodniowej normy czasu pracy, rozkładów 

czasu pracy, dyżurów medycznych, urlopów 

wypoczynkowych. Kontrolujący ujawnili rów-

nież w  treści regulaminów pracy zapisy naru-

szające przepisy prawa pracy.
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Kolejne najczęściej stwierdzane nieprawidło-

wości dotyczyły umów o pracę, co stwierdzo-

no w  blisko 64% skontrolowanych podmio-

tów. Inspektorzy poddali kontroli 553 umowy 

o pracę zawarte z pracownikami. Uchybienia 

w treści zawartych umów o pracę stwierdzo-

no w stosunku do 63 pracowników i dotyczyły 

one głównie braku określonego miejsca wy-

konywania pracy oraz wszystkich składników 

wynagrodzenia, a  także nieustalenia w  umo-

wach o  pracę zawartych z  pracownikami za-

trudnionymi w  niepełnym wymiarze czasu 

pracy, dopuszczalnej liczby godzin pracy po-

nad określony w umowie wymiar czasu pracy, 

których przekroczenie uprawnia pracownika, 

oprócz normalnego wynagrodzenia do do-

datku do wynagrodzenia, o  którym mowa 

w art.1511 § 1 Kodeksu pracy. Ujawniono rów-

nież błędne zapisy w  zawartych umowach 

o  pracę, a  dotyczące m.in.: obowiązującego 

systemu czasu pracy oraz stosowanych kar. 

Dla przykładu w  umowach o  pracę zawar-

tych z pracownikami szpitala niepublicznego 

zawarto zapisy dotyczące tajemnicy przed-

siębiorstwa, zgodnie z  którymi w  przypadku 

naruszenia przez pracownika postanowień 

umowy w  przedmiocie tajemnicy przedsię-

biorstwa zobowiązany jest on do zapłaty kary 

umownej w kwocie 50 000 złotych.

Również w  blisko 64% skontrolowanych pod-

miotów inspektorzy ujawnili nieprawidłowości 

w  zakresie pisemnej informacji o  warunkach 

zatrudnienia. W  4 podmiotach (niepublicz-

nych) pracodawcy nie poinformowali 61 pra-

cowników o  warunkach zatrudnienia, o  któ-

rych mowa w  art. 29 § 3 Kodeksu pracy. Zaś 

doręczone 101 pracownikom (w  11 podmio-

tach leczniczych) informacje zawierały uchy-

bienia m.in. w zakresie dobowej i tygodniowej 

normy czasu pracy, okresu wypowiedzenia 

umowy o pracę, terminu wypłaty wynagrodze-

nia za pracę. 

Problematyka zgodności charakteru świadczo-

nej pracy z rodzajem zawartej umowy badana 

była w  22 podmiotach leczniczych. Inspekto-

rzy pracy skontrolowali 564 umowy cywil-

noprawne. Nieprawidłowości stwierdzono 

w  8 podmiotach (tj. w  36% skontrolowanych) 

i dotyczyły one 43 osób. Stwierdzono, że praco-

dawcy zawierali z  osobami wykonującymi za-

wód medyczny, umowy zlecenia, przedmiotem 

których było wykonywanie czynności m.in. pie-

lęgniarki, położnej lub pełnienie przez lekarzy 

dyżuru medycznego. Inspektorzy dokonując 

oceny tych umów stwierdzili niezgodność ro-

dzaju zawartej umowy z charakterem wykony-

wanej pracy tj. zawarcie umowy cywilnopraw-

nej w warunkach umowy o pracę.

Kontrolując przestrzeganie przepisów o czasie 

pracy inspektorzy ujawnili w  12 podmiotach 

(tj.: blisko 55% skontrolowanych), niezacho-

wanie obowiązującej pracowników dobowej 

normy czasu pracy. Stwierdzono, że 193 

pracowników (na 897 skontrolowanych) prze-

pracowało łącznie 42 453 godziny w przekro-

czeniach obowiązującej ich normy dobowej 

czasu pracy. W  11 podmiotach (tj. 50% skon-

trolowanych) ujawniono nieprawidłowości 

w zakresie obowiązującej pracowników tygo-

dniowej normy czasu pracy. Stwierdzono, że 

836 pracowników (na 2 759 skontrolowanych) 

przepracowało łącznie 55 829 godzin w prze-

kroczeniach przeciętnej tygodniowej normy 

czasu pracy. Powyższe wynikało z planowania 

i wykonywania pracy w godzinach nadliczbo-
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wych, w dni wolne od pracy oraz zobowiązy-

wania pracowników do pozostawania poza 

normalnymi godzinami pracy w  gotowości 

do wykonywania pracy wynikającej z  umo-

wy o  pracę, podczas której świadczyli pracę. 

W  większości przypadków dotyczyło to pie-

lęgniarek. Ujawniono także przypadki zatrud-

niania pracowników powyżej dopuszczalnej 

liczby godzin nadliczbowych przeciętnie 

w tygodniu. Uchybienia te dotyczyły 22 pra-

cowników, którzy przepracowali łącznie 882 

godziny powyżej dopuszczalnej liczby godzin 

nadliczbowych przeciętnie w tygodniu. W 27% 

skontrolowanych podmiotów leczniczych, 

udziela  jących świadczeń w rodzaju stacjonar-

ne i całodobowe świadczenia zdrowotne szpi-

talne, w tym w 5 publicznych, pracodawcy nie 

zapewnili pracownikom odpoczynku dobo-

wego, a w blisko 5% – tygodnio wego. Stwier-

dzone nieprawidłowości dotyczyły głównie 

lekarzy. Inspektorzy stwierdzili, że lekarze 

świadczyli pracę, pełnili dyżury medyczne 

oraz pozostawali w  gotowości do udzielania 

świadczeń zdrowotnych nieprzerwanie przez 

31 godzin 35 minut, 55 godzin, 72 godziny 

a  nawet 120 godzin bez wymaganego od-

poczynku.

Kontrole ujawniły również występujące nadal 

przypadki wykonywania przez pracowników 

medycznych szpitali (głównie lekarzy) ciągłej 

pracy w  tym samym przedsiębiorstwie pod-

miotu leczniczego na podstawie kilku sto-

sunków prawnych, w  tym umowy cywilno-

prawnej zawartej z  podmiotem zewnętrznym 

świadczącym usługi dla podmiotu lub umów 

cywilnoprawnych zawartych z jednoosobowy-

mi praktykami lekarskimi. Podmioty lecznicze 

zawierają umowy z niepublicznymi zakładami 

opieki zdrowotnej, na udzielanie świadczeń 

zdrowotnych (m.in. pełnienie dyżurów medycz-

nych, wykonywanie czynności pielęgniarki na 

bloku operacyjnym) po godzinach normalnej 

ordynacji oraz w dni wolne od pracy, niedziele 

i święta. W czasie kontroli stwierdzono, że leka-

rze i pielęgniarki świadczące usługi medyczne 

na podstawie umów cywilnoprawnych zawar-

tych z  nzoz-ami, byli jednocześnie pracowni-

kami podmiotów leczniczych, na rzecz których 

świadczone były te usługi. Ww. wykonywali 

pracę na podstawie umowy o pracę i umowy 

zawartej z  nzoz-em, w  tym samym przedsię-

biorstwie podmiotu leczniczego, nieprzerwa-

nie przez 31 godzin 35 minut, 55 godzin, 

55 godzin 35 minut. Ww. nie zapewniono wy-

maganych odpoczynków po zakończeniu dy-

żuru oraz odpoczynków tygodniowych. Nadal 

w  jednym z podmiotów leczniczych 2 lekarzy 

zaliczonych do umiarkowanego stopnia nie-

pełnosprawności świadczyło pracę w ramach 

stosunku pracy zawartego ze szpitalem i pełni-

ło dyżury medyczne w  ramach umowy cywil-

noprawnej zawartej z nzoz-em nieprzerwanie 

nawet przez 55 godzin.

W  wyniku przeprowadzonych kontroli w  17 

podmiotach leczniczych (w 5 podmiotach za-

trudniających mniej niż 20 pracowników pra-

codawcy nie mieli obowiązku ustalenia regula-

minu wynagradzania) inspektorzy stwierdzili 

w  blisko 53% skontrolowanych nieprawidło-

wości w  zakresie regulaminu wynagradzania. 

Nieprawidłowości te polegały na nieustaleniu 

bądź ustaleniu w sposób niezgodny z przepi-

sami prawa m.in. stawek wynagrodzenia za 

pracę na określonych stanowiskach, wynagro-

dzenia za czas niezdolności do pracy i pełnio-

ne dyżury medyczne, dodatków przysługują-
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cych pracownikom medycznym zatrudnionym 

w  systemie pracy zmianowej w  podmiotach 

wykonujących działalność w  rodzaju stacjo-

narne i  całodobowe świadczenia zdrowotne, 

dodatków za pracę w  porze nocnej, dodat-

ków za procedury wysoko specjalistyczne, 

a  także w  przypadku samodzielnych publicz-

nych zakładów opieki zdrowotnej – okresów 

uprawniających do dodatku za wysługę lat, 

zasad naliczania i  wypłacania nagród jubile-

uszowych i  odpraw emerytalno–rentowych. 

Podkreślić należy, że prawidłowe postanowie-

nia regulaminu wynagradzania mają istotne 

znaczenie dla właściwego naliczenia wynagro-

dzenia dla pracowników. Nieprecyzyjne prze-

pisy wewnątrzzakładowe, czy też brak ustaleń 

w  tym zakresie powoduje błędy w  ustalaniu 

i wypłacaniu wynagrodzeń i innych świadczeń 

pieniężnych ze stosunku pracy.

Wyniki kontroli wskazują, że w przedmiocie na-

leżności pracowniczych najczęściej naruszane 

były przepisy dotyczące wypłaty wynagrodze-

nia za pełnione dyżury medyczne (co stwier-

dzono w  blisko 63% skontrolowanych pod-

miotów wykonujących działalność w  rodzaju 

stacjonarne i  całodobowe świadczenia zdro-

wotne). Nieprawidłowości polegały na zaniże-

niu 55 pracownikom wynagrodzenia za dyżury 

medyczne, w  łącznej kwocie 79 100 złotych. 

Zaniżenia wynikały m.in. z  nieprawidłowego 

obliczenia stawki godzinowej wynagrodzenia 

zasadniczego, nieuwzględnienia wszystkich 

składników stałych przy obliczaniu „wynagro-

dzenia normalnego”, błędnego ustalenia liczby 

godzin dyżuru opłacanych dodatkiem 100%,  

a także nie wypłacenia dodatku za pracę w po-

rze nocnej.

Kolejne najczęściej stwierdzane nieprawidło-

wości w  zakresie należności pracowniczych 

dotyczyły wypłaty wynagrodzenia za pracę 

w godzinach nadliczbowych, co stwierdzono 

w  33% skontrolowanych podmiotów. Praco-

dawcy nie wypłacili 69 pracownikom należne-

go wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, 

a 104 zaniżyli jego wysokość, w łącznej kwocie 

2 156 463 złotych. Zaniżenia wynikały m.in. 

z nieprawidłowego naliczenia „wynagrodzenia 

normalnego” lub dodatku.

Ponadto inspektorzy stwierdzili w  blisko 23% 

skontrolowanych podmiotów naruszanie prze-

pisów prawa pracy przy dokonywaniu potrą-

ceń z wynagrodzenia. Pracodawcy dokonywali 

potrąceń z naruszeniem kwoty wolnej od po-

trąceń oraz dokonywali potrąceń należności in-

nych niż wymienione w art. 87 § 1 i § 7 Kodeksu 

pracy bez uzyskania pisemnej zgody pracow-

nika. Również w  blisko 23% skontrolowanych 

podmiotów nie wypłacono 741 pracownikom 

w łącznej kwocie 65 037 złotych ekwiwalentu 

pieniężnego za używanie własnej odzieży 

i  obuwia roboczego w  związku z  niewyda-

niem przez pracodawcę.

Nieprawidłowości związane z  wypłatą wyna-

grodzenia za pracę inspektorzy stwierdzili 

w  blisko 14% skontrolowanych podmiotów. 

Pracodawcy nie wypłacili w  jednym przypad-

ku, a 361 pracownikom zaniżyli wysokość wy-

nagrodzenia, w łącznej kwocie 63 474 złotych. 

Zaniżenia wynagrodzenia wynikały najczęściej 

z  niewypłacenia pracownikom medycznym 

zatrudnionym w  systemie pracy zmianowej 

dodatku w wysokości 45% stawki godzinowej 

wynagrodzenia zasadniczego za pracę wyko-

nywaną w porze dziennej w niedziele i święta 
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oraz dni wolne od pracy wynikające z przecięt-

nie pięciodniowego tygodnia pracy. Również 

w blisko 14% skontrolowanych podmiotów in-

spektorzy ujawnili nieprawidłowości związane 

z wypłatą wynagrodzenia za urlop wypoczyn-

kowy. Pracodawcy zaniżyli 50 pracownikom 

wynagrodzenie za urlop na łączną kwotę 3 517 

złotych.

Ponadto inspektorzy ujawnili w  blisko 64% 

skontrolowanych podmiotów nieprawidłowo-

ści w zakresie udzielania pracownikom urlopu 

wypoczynkowego. Pracodawcy nie udzielili 

210 pracownikom urlopu wypoczynkowego, 

do którego nabyli prawo w latach 2012–2013. 

Liczba dni urlopu zaległego u poszczególnych 

pracowników wynosiła nawet 36 dni. 

W 23% skontrolowanych podmiotów inspekto-

rzy stwierdzili nieprawidłowości związane z re-

gulaminem zakładowego funduszu świadczeń 

socjalnych. W 3 podmiotach ujawniono niepra-

widłowości w  treści regulaminów zakładowe-

go funduszu świadczeń socjalnych, które naj-

częściej polegały na ograniczeniu kręgu osób 

uprawnionych do skorzystania ze świadczeń 

socjalnych. W  15% skontrolowanych podmio-

tów ujawniono nieprawidłowości związane 

z wypłacaniem świadczeń z zakładowego fun-

duszu świadczeń socjalnych.

Inspektorzy pracy stwierdzili nieprawidłowo-

ści zarówno w  publicznych, jak i  niepublicz-

nych podmiotach wykonujących działalność 

leczniczą.

Strukturę nieprawidłowości przedstawiono 

poniżej.
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Inspektorzy stwierdzili nieprawidłowości za-

równo w  podmiotach wykonujących dzia-

łalność w rodzaju stacjonarne i całodobowe 

świadczenia zdrowotne szpitalne i inne niż 

szpitalne, jak i w podmiotach wykonujących 

działalność  w rodzaju ambulatoryjne świad-

czenia zdrowotne.

Ujawnione nieprawidłowości przedstawiono 

poniżej.
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Wyniki działań kontrolno–nadzorczych in-

spektorów pracy w  2015 roku wskazują, że 

stan przestrzegania przepisów w  podmiotach 

leczniczych w niektórych obszarach nie ulega 

poprawie, a w innych uległ nawet pogorszeniu 

w  stosunku do 2014 roku. Nieprawidłowości 

w zakresie regulaminów pracy, przestrzegania 

norm dobowych i  tygodniowych czasu pracy, 

wypłaty wynagrodzenia, w  tym za godziny 

nadliczbowe, udzielania urlopów wypoczynko-

wych, inspektorzy stwierdzali częściej w  pub-

licznych podmiotach. W  zakresie przestrzega-

nia norm dobowych czasu pracy inspektorzy 

ujawnili nieprawidłowości w 55% skontrolowa-

nych podmiotów (w 2014 roku nieprawidłowo-

ści w tym zakresie ujawniono w 28% skontrolo-

wanych podmiotów), a  tygodniowych w  50% 

skontrolowanych podmiotów (w  2014 roku 

nieprawidłowości w  tym zakresie ujawniono 

w 44% skontrolowanych podmiotów). 

Stwierdzono również przypadki niezapewnie-

nia pracownikom pełniącym dyżury medycz-

ne (w  podmiotach leczniczych prowadzących 

działalność leczniczą w  rodzaju stacjonarne 

i całodobowe świadczenia zdrowotne), co naj-

mniej 11 godzinnego nieprzerwanego odpo-

czynku bezpośrednio po zakończeniu dyżuru. 

Inspektorzy stwierdzili, że lekarze świadczyli 

pracę, pełnili dyżury medyczne oraz pozosta-

wali w  gotowości do udzielania świadczeń 

zdrowotnych nieprzerwanie przez 31 godz. 

35 minut, 55 godzin, 72 godziny a  nawet 

120 godzin bez wymaganego odpoczynku. 

Zdaniem kontrolujących taki stan stwarza po-

ważne i realne zagrożenie dla zdrowia nie tyko 

osób, którym udzielane są świadczenia me-

dyczne, ale i  dla samych pracowników. Ujaw-

nione nieprawidłowości dotyczące wypłaty 

należności pracowniczych bezsprzecznie mają 

związek z coraz trudniejszą sytuacją finansową 

podmiotów leczniczych. Niepokojącym zjawi-
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skiem są ujawnione nieprawidłowości w  za-

kresie udzielania urlopów wypoczynkowych, 

co stanowi naruszanie prawa do wypoczynku, 

jako jednej z  zasad konstytucyjnych i  jednej 

z podstawowych zasad polskiego prawa pracy.

 W związku ze stwierdzonymi nieprawid-

łowościami inspektorzy pracy: 

•	 wydali w czasie kontroli 30 poleceń pisem-

nych, w  tym 19 dotyczących wypłaty wy-

nagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku 

pracy. W  wyniku realizacji tych poleceń 

pracodawcy wypłacili 800 pracownikom 

wynagrodzenia i  inne świadczenia ze sto-

sunku pracy na łączną kwotę 116 705 zł, 

a jeden z pracodawców przekazał na kon-

to zfśs 75% równowartości odpisów dla 

lekarzy stażystów i  lekarzy rezydentów 

w  kwocie 161 218 zł, a  kolejny wypłacił 

pracownicy zaniżoną kwotę tj. 467 zł dofi-

nansowania do wypoczynku,

•	 skierowali do pracodawców 214 wnio-

sków zawartych w wystąpieniach, 

•	 ukarali 5 osób grzywnami w drodze man-

datów karnych na łączną kwotę 5 900 zł,

•	 zastosowali środki oddziaływania wy-

chowawczego wobec 8 osób,

•	 skierowali do sądu 1 wniosek o ukaranie, 

powiadomili o  wynikach kontroli i  stwier-

dzonych nieprawidłowościach: Organiza-

cje Związkowe, Państwową Inspekcję Sa-

nitarną, Straż Pożarną, Powiatowy Urząd 

Pracy, Starostę, inne podmioty, w tym Na-

rodowy fundusz Zdrowia.

Wskazać należy, że w  trakcie kontroli praco-

dawcy wypłacili 324 pracownikom świadcze-

nia wynikające ze stosunku pracy w  łącznej 

kwocie 27 773 zł, co nie wymagało już kiero-

wania przez inspektorów pracy wniosków i po-

leceń w tym zakresie.

W  ocenie kontrolujących, podobnie jak w  la-

tach poprzednich, jedną z najczęściej występu-

jących przyczyn naruszeń przepisów (zarówno 

w publicznych, jak i w niepublicznych podmio-

tach) pozostaje brak świadomości pracodaw-

ców w  zakresie obowiązujących przepisów 

prawa pracy lub też błędna ich interpretacja. 

Nieład legislacyjny oraz nadinterpretacja prze-

pisów wynikająca z  niespójności niektórych 

zapisów zawartych w  ustawie o  działalności 

leczniczej i  Kodeksie pracy czyni je mało zro-

zumiałymi i  powoduje trudności w  stosowa-

niu. Częstą przyczyną jest też brak właściwe-

go nadzoru ze strony kadry kierowniczej nad 

osobami kierującymi pracą poszczególnych 

komórek organizacyjnych, do obowiązków 

których należy m.in. planowanie i  rozliczanie 

czasu pracy, prowadzenie ewidencji czasu 

pracy podległego personelu. W wielu podmio-

tach kontrolujący ujawnili brak woli stosowa-

nia przez pracodawców przepisów prawa lub 

świadome ich łamanie. Jako przykład wskazać 

należy zobowiązywanie pracowników do po-

zostawania w gotowości do udzielania świad-

czeń zdrowotnych, podczas których świadczą 

pracę z  naruszeniem obowiązujących odpo-

czynków dobowych i  tygodniowych, jak rów-

nież zawieranie umów z  podmiotami gospo-

darczymi prowadzonymi przez pracowników 

podmiotu na udzielanie świadczeń zdrowot-

nych, w tym w ramach dyżurów medycznych, 

czy też z podmiotami zewnętrznymi, w których 

świadczenia zdrowotne udzielane są przez pra-

cowników szpitala. W  ocenie kontrolujących 

przyczynami stwierdzonego stanu są względy 

ekonomiczne, tj. dążenie do obniżania kosz-
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tów działalności podmiotu, w  tym oszczędza-

nie na kosztach pracy poprzez zmniejszanie 

zatrudnienia, jak również, w  niektórych rejo-

nach, nasilające się braki kadrowe pracow-

ników medycznych w  grupach zawodowych 

lekarzy, pielęgniarek. Ujawnione nieprawid-

łowości w  zakresie udzielania urlopów wypo-

czynkowych wynikają również z  ograniczenia 

zatrudnienia w  niektórych grupach zawodo-

wych. Stwierdzone nieprawidłowości w zakre-

sie przekazywania równowartości odpisów 

na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, 

jak również rozporządzania przez pracodaw-

ców środkami funduszu w  sposób niezgodny  

z  przepisami ustawy (tj. przeznaczanie ich na 

działalność bieżącą – wypłatę wynagrodzeń 

i  składek na ubezpieczenia społeczne) bez-

sprzecznie mają związek z coraz trudniejszą sy-

tuacją finansową podmiotów leczniczych.

Wśród innych przyczyn należy wskazać nie-

znajomość obowiązujących przepisów przez 

pracowników merytorycznych zajmujących się 

sprawami kadrowo–płacowymi. Dotyczyło to 

w szczególności nie wypłacenia pracownikom 

wynagrodzenia za pracę w godzinach nadlicz-

bowych, dokonywania potrąceń z  wynagro-

dzenia za pracę  z naruszeniem kwoty wolnej od 

potrąceń. Podkreślić należy, że prawidłowość 

obliczania wynagrodzenia za pracę w  godzi-

nach nadliczbowych jest integralnie związana  

z problemem rozliczania czasu pracy pracow-

ników. Niewłaściwe ustalenie liczby przepra-

cowanych godzin nadliczbowych, automa -

tycz  nie powodowało zaniżenie z  tego tytułu 

wynagrodzenia. Niewłaściwa metoda i pomył-

ki w  obliczaniu świadczeń pieniężnych były 

przyczyną stwierdzonych nieprawidłowości 

w zakresie obliczania wynagrodzenia i dodat-

ków za pracę w godzinach nadliczbowych, na-

leżnego wynagrodzenia za dyżur medyczny. 

Najwięcej wątpliwości przy obliczaniu wyna-

grodzenia za pracę w  godzinach nadliczbo-

wych lub za czas dyżuru medycznego, budzi-

ło pojęcie tzw. „normalnego wynagrodzenia”, 

w skład którego powinny wchodzić wszystkie 

otrzymywane przez pracownika stale i  syste-

matycznie składniki wynagrodzenia. Wśród 

innych przyczyn należy wymienić wadliwe 

źródła prawa wewnątrzzakładowego. Niepra-

widłowe zapisy regulaminu wynagradzania 

miały wpływ na naliczanie świadczeń pienięż-

nych przysługujących pracownikom.

W  ocenie pracodawców przyczynami stwier-

dzonych nieprawidłowości są niewystarczają-

ce środki finansowe na działalność statutową 

podmiotów, co wymusza konieczność poszu-

kiwania oszczędności. Wiele podmiotów pub-

licznych prowadzących działalność w zakresie 

stacjonarne i  całodobowe świadczenia zdro-

wotne od lat boryka się z  problemem niewy-

starczającego poziomu finansowania świad-

czeń zdrowotnych – niska wycena procedur 

medycznych przy stale rosnących kosztach 

działalności powoduje narastanie zobowią-

zań. W  wielu rejonach (szczególnie w  małych 

aglomeracjach) występują trudności w  po-

zyskiwaniu do pracy personelu medycznego 

 w grupach zawodowych lekarzy i pielęgniarek.

Przeprowadzone kontrole w  zakresie prze-

strzegania przepisów bezpieczeństwa i  higie-

ny pracy w podmiotach leczniczych wykazały, 

że najczęściej stwierdzane nieprawidłowości 

dotyczyły oceny ryzyka zawodowego, co 

ujawniono w  59% skontrolowanych podmio-

tów.  W  6 podmiotach pracodawcy nie doko-
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nali udokumentowanej oceny ryzyka zawo-

dowego występującego przy wykonywaniu 

prac na 10 stanowiskach pracy, zaś w 11 pod-

miotach kontrolujący ujawnili nieprawidłowo-

ści w  dokonanej ocenie ryzyka zawodowego 

na 329 stanowiskach pracy. Nieprawidłowości 

te w  większości dotyczyły braku opisu oce-

nianego stanowiska pracy z  wyszczególnie-

niem stosowanych narzędzi i  materiałów, wy-

stępujących na stanowisku niebezpiecznych, 

szkodliwych i  uciążliwych czynników środo-

wiska pracy. Ujawniono również przypadki 

zamieszczania opisów ocenianych stanowisk 

pracy wskazujących na brak obserwacji pro-

cesu pracy. W  ponad połowie skontrolowa-

nych podmiotów pracodawcy nie uwzględnili 

wszystkich zagrożeń związanych z wykonywa-

ną pracą na 59 stanowiskach pracy, tj. zagrożeń 

powodowanych czynnikami chemicznymi sto-

sowanymi do dezynfekcji sprzętu i powierzch-

ni oraz sterylizacji, czynnikami biologicznymi, 

obciążeniami układu mięśniowo–szkieletowe-

go. Ujawniono również nieprawidłowości do-

tyczące identyfikacji zagrożeń, dotyczące m.in. 

nie dokonania wartościowania oceny ryzyka 

zawodowego odrębnie dla każdego z  czynni-

ków środowiska pracy.

Kolejne najczęściej ujawniane nieprawid-

łowości dotyczyły wyposażenia pracowni-

ków w  środki ochrony indywidualnej, co 

stwierdzono w  połowie skontrolowanych 

podmiotów. W  9 podmiotach pracodawcy 

nie dostarczyli 302 pracownikom (na 499 

skontrolowanych) środków ochrony indywi-

dualnej, zaś w  pozostałych podmiotach do-

starczone 19 pracownikom środki ochrony 

indywidualnej, nie były dostosowane do wy-

stępujących zagrożeń. Dla przykładu – w pub-

licznym szpitalu pracodawca nie wyposażył 

pracowników przygotowujących roztwory 

środków dezynfekcyjnych zawierających 

substancje niebezpieczne i  wykonujących 

dezynfekcję narzędzi oraz powierzchni w ga-

binecie zabiegowym w  środki ochrony indy-

widualnej (wskazane w  karcie charaktery-

styki danego środka), zapewniające ochronę 

przed substancjami chemicznymi, tj.: okula-

ry ochronne typu gogle, ubranie ochronne 

z  długimi rękawami. Tym pracownikom za-

pewniono osłony twarzy przeciwodpryskowe. 

 

W  ponad 18% skontrolowanych podmiotów 

wydane pracownikom środki ochrony indywi-

dualnej nie spełniały wymagań dotyczących 

oceny zgodności. Najczęściej były to: okulary 

ochronne, osłony twarzy, w które wyposażono 

pracowników do stosowania przy wykonywa-

niu prac z  użyciem środków chemicznych za-

wierających substancje niebezpieczne.

Inspektorzy sprawdzili wyposażenie w odzież 

i  obuwie robocze 3 101 pracowników za-

trudnionych w  kontrolowanych podmiotach. 

Nieprawidłowości kontrolujący stwierdzili 

w  9 podmiotach (tj. 36% skontrolowanych). 

W  7 podmiotach pracodawcy nie wydali 952 

pracownikom odzieży i obuwia roboczego, zaś  

w  pozostałych podmiotach inspektorzy ujaw-

nili nieprawidłowości w zakresie wyposażenia 

w  odzież i  obuwie robocze, które dotyczy-

ły 23 pracowników. Stwierdzono przypadki 

świadczenia pracy przez pracowników w odzie-

ży roboczej i  obuwiu roboczym zakupionym 

we własnym zakresie. Najczęściej w tych przy-

padkach pracownicy piorą odzież roboczą we 

własnym zakresie. Ujawniono również, że sto-

sowane przez pracowników obuwie robocze 
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zakupione we własnym zakresie nie jest dosto-

sowane do rodzaju wykonywanych prac. 

W 23% skontrolowanych podmiotów (w więk-

szości prowadzących działalność w  rodzaju 

stacjonarne i  całodobowe świadczenia zdro-

wotne szpitalne) inspektorzy stwierdzili nie-

prawidłowości dotyczące badań i  pomiarów 

czynników szkodliwych dla zdrowia wystę-

pujących w  środowisku pracy. W  4 podmio -

tach ujawniono przypadki nie przeprowadze-

nia badań i pomiarów czynników szkodliwych 

dla zdrowia występujących w środowisku pra-

cy, zaś w pozostałych podmiotach uchybienia 

dotyczące terminów ich przeprowadzania. 

Najwięcej braków badań i pomiarów dotyczy-

ło: pola elektromagnetycznego, formaldehy-

du oraz środków chemicznych zawierających 

substancje niebezpieczne stosowanych do 

dezynfekcji powierzchni i  sprzętu oraz stery-

lizacji. Dla przykładu w jednym z publicznych 

podmiotów prowadzącym działalność w  ro-

dzaju stacjonarne i  całodobowe świadczenia 

zdrowotne szpitalne pomimo upływu terminu 

nie przeprowadzono pomiarów natężeń pól 

elektromagnetycznych emitowanych od urzą-

dzeń medycznych (diatermii chirurgicznych do 

cięcia i koagulacji) eksploatowanych w salach 

operacyjnych do zabiegów chirurgicznych.

W 23% skontrolowanych podmiotów (w więk-

szości prowadzących działalność w  rodzaju 

ambulatoryjne świadczenia zdrowotne) pra-

codawcy nie określili czynników szkodliwych 

dla zdrowia, które powinny być monitorowane 

w  środowisku pracy. W  ponad 36% skontro-

lowanych podmiotów pracodawcy stosowali 

w procesach dezynfekcji i sterylizacji substan-

cje i mieszaniny chemiczne niebezpieczne bez 

aktualnych spisów tych substancji, a  w  blisko 

29% skontrolowanych, bez kart charakterystyki 

substancji i  mieszanin. Inspektorzy stwierdzili 

również w  45% skontrolowanych podmiotów 

braki instrukcji bezpiecznej pracy z substancja-

mi i mieszaninami chemicznymi stosowanymi 

w procesach dezynfekcji i sterylizacji m.in. do-

tyczącej zasad bezpiecznego postępowania, 

w tym na wypadek awarii, nieprzewidzianego 

zdarzenia, magazynowania i składowania.

W 32% skontrolowanych podmiotów inspek-

torzy stwierdzili nieprawidłowości dotyczące 

szkoleń w  zakresie bhp – instruktażu sta-

nowiskowego. Inspektorzy ujawnili w  4 pod-

miotach dopuszczanie do pracy 136 pracowni-

ków bez poddania ich wstępnemu szkoleniu 

w  zakresie bhp – instruktażowi stanowi-

skowemu, zaś w  3 podmiotach przeprowa-

dzenie instruktażu stanowiskowego dla 20 

pracowników dopiero w  trakcie zatrudnienia. 

W  23% skontrolowanych podmiotów praco-

dawcy dopuścili do pracy 12 pracowników bez 

wstępnego szkolenia w zakresie bhp – instruk-

tażu ogólnego, zaś w przypadku 18 pracowni-

ków stwierdzono uchybienia w  tym zakresie. 

W  ponad 27% skontrolowanych podmiotów 

ujawniono nieprawidłowości dotyczące szko-

leń okresowych w zakresie bezpieczeństwa 

i  higieny pracy. W  4 podmiotach pracodaw-

cy nie zapewnili 65 pracownikom szkolenia 

okresowego, zaś w 3 podmiotach inspektorzy 

ujawnili uchybienia w tym zakresie i dotyczyły 

one 77 pracowników. Uchybienia te najczęściej 

polegały na braku programów szkoleń bądź 

niedostosowaniu ich do zakresu działalności 

danego podmiotu oraz do rodzajów i  warun-

ków prac wykonywanych na poszczególnych 

stanowiskach pracy, w tym występujących za-
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grożeń. W  10% skontrolowanych podmiotów 

ujawniono nieprawidłowości w  zakresie szko-

lenia pracodawców.

Nieprawidłowości w zakresie poddawania pra-

cowników badaniom lekarskim okresowym 

inspektorzy ujawnili w 32% skontrolowanych 

podmiotów leczniczych, w  większości prowa-

dzących działalność w  rodzaju stacjonarne 

i  całodobowe świadczenia zdrowotne szpital-

ne i inne niż szpitalne. W 4 podmiotach praco-

dawcy dopuszczali do pracy 243 pracowników 

bez aktualnych orzeczeń lekarskich z  badań 

okresowych określających brak przeciwwska-

zań do pracy na powierzonym stanowisku, zaś 

w  3 podmiotach inspektorzy ujawnili niepra-

widłowości w tym zakresie, które dotyczyły 17 

pracowników. Nieprawidłowości te najczęściej 

polegały na nieprzekazaniu lekarzowi informa-

cji o  warunkach pracy, w  tym występujących 

na stanowisku czynnikach szkodliwych, uciąż-

liwych lub niebezpiecznych. W  18% skontro-

lowanych podmiotów inspektorzy ujawnili 

nieprawidłowości dotyczące wstępnych badań 

lekarskich. Najczęściej dotyczyły one dopusz-

czania do pracy pracowników bez wstępnych 

badań lekarskich bądź poddawania pracow-

ników wstępnym badaniom dopiero w  takcie 

zatrudnienia. W  14 podmiotach inspektorzy 

kontrolowali problematykę kontrolnych ba-

dań lekarskich stwierdzając nieprawidłowości 

w tym zakresie w ponad 21% skontrolowanych 

zakładów, które dotyczyły 10 pracowników. 

Kontrolujący ujawnili przypadki dopuszczania 

do pracy pracowników bez badań lekarskich 

kontrolnych potwierdzających zdolność do 

wykonywania pracy na dotychczasowym sta-

nowisku w  związku z  niezdolnością do pracy 

trwającą dłużej niż 30 dni.

W  ponad 46% podmiotów zatrudniających 

powyżej 100 pracowników (i  prowadzących 

działalność w rodzaju stacjonarne i całodobo-

we świadczenia zdrowotne szpitalne) inspek-

torzy stwierdzili nieprawidłowości w  zakresie 

utworzenia służby bhp. Nieprawidłowości te 

polegały na niedostosowaniu liczby pracow-

ników służby bhp do aktualnego zatrudnienia 

i  występujących zagrożeń wypadkowych lub 

chorobowych, powierzaniu zadań służby bhp 

firmie zewnętrznej, a  także obciążanie służ-

by bhp innymi zadaniami. W  62% skontrolo-

wanych podmiotów zatrudniających do 100 

pracowników (w  większości niepublicznych 

prowadzących działalność w  rodzaju ambula-

toryjne świadczenia zdrowotne) inspektorzy 

stwierdzili nieprawidłowości w  zakresie za-

pewnienia wykonywania zadań służby bhp.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowoś-

ciami, inspektorzy pracy:

•	 wydali 155 decyzji pisemnych zawartych 

w nakazach, z których 16 opatrzonych było 

rygorem natychmiastowej wykonalności,

•	 wydali 119 decyzji ustnych, które zostały 

wykonane w czasie kontroli,

•	 w  4 przypadkach wstrzymali prace, a  w  2 

eksploatację maszyn i urządzeń, 

•	 skierowali do pracodawców 73 wnioski 

zawarte w wystąpieniach,

•	 ukarali 3 osoby grzywnami w drodze man-

datów karnych na łączną kwotę 3 900 zł,

•	 wobec 7 osób zastosowali środki oddzia-

ływania wychowawczego,

•	 skierowali do sądu 1 wniosek o ukaranie.

Wyniki działań kontrolno–nadzorczych inspek-

torów pracy w  2015 roku wskazują, że stan 

przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i hi-
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gieny pracy w  kontrolowanych podmiotach 

leczniczych nie ulega poprawie. W niektórych 

obszarach stwierdzone naruszenia obowiązu-

jących przepisów występowały w  stopniu ra-

żącym. Ujawnione nieprawidłowości dotyczyły 

zarówno publicznych podmiotów jak również 

przedsiębiorców (niepublicznych podmiotów). 

W  ocenie inspektorów niektórzy pracodawcy 

(szczególnie w  podmiotach niepublicznych) 

nie posiadają żadnej wiedzy na temat ich 

obowiązków z zakresu bhp, pomimo posiada-

nia aktualnego zaświadczenia o  ukończeniu 

szkolenia okresowego w zakresie bhp dla pra-

codawców. Również specjaliści ds. bhp spoza 

podmiotu leczniczego, którym powierzono 

wykonywanie zadań służby bhp, nie posiada-

ją znajomości szczegółowych przepisów bhp 

obowiązujących w podmiotach wykonujących 

działalność leczniczą.

Wśród innych przyczyn należy wskazać brak 

służby bhp w podmiotach lub niewywiązywa-

nie się z powierzonych jej zadań.

Należy również podkreślić, że szereg niepra-

widłowości stwierdzonych podczas kontroli 

nie wymagało dużych nakładów finansowych, 

a  jedynie podjęcia pewnych działań organiza-

cyjnych. świadczyć o takim stanie rzeczy może 

fakt wykonania przez pracodawców w  czasie 

kontroli 119 decyzji ustnych wydanych przez 

inspektorów pracy. Nie wynikają one tylko 

z braku środków finansowych, ale także z bra-

ku prawidłowej organizacji pracy podległych 

służb oraz lekceważenia spraw bhp ze strony 

pracodawców skupiających się głównie na 

prowadzeniu działalności podstawowej pod-

miotu leczniczego.

Kontrole wypłaty wynagrodzeń
09. 

Niewypłacanie wynagrodzenia dominuje 

w  skargach, wpływających do Okręgowego 

Inspektoratu Pracy w Krakowie. W 2015 r. był 

to przedmiot ponad 1500 zarejestrowanych 

skarg. Obok niewypłacania wynagrodzenia za 

pracę, zgłaszający podnosili kwestie niepła-

cenia przez pracodawców wynagrodzenia za 

pracę w godzinach nadliczbowych oraz w po-

rze nocnej, a także niewypłacania ekwiwalentu 

za urlop wypoczynkowy, odpraw przysługują-

cych w związku z rozwiązaniem umowy o pra-

cę z  przyczyn niedotyczących pracowników 

oraz odpraw emerytalno–rentowych.

W  2015 r. inspektorzy pracy przeprowa-

dzili w  województwie małopolskim 1177 

kontroli w  związku z  nieprawidłowościami 

związanymi z wypłatą wynagrodzeń za pra-

cę i  innych świadczeń ze stosunku pracy. 

W ich efekcie wydanych zostało 532 decyzje 

płacowe (dla 4 205 pracowników) na kwo-

tę 7 396 893 zł. do końca 2015 r. w efekcie 

prowadzonych działań wypłacono kwotę 

1 656 395 zł (dla 1 143 pracowników). Kwota 

ta ulega ciągłej weryfikacji, ponieważ pro-

ces realizacji decyzji i wypłacanie wynagro-

dzeń jest w toku.
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W porównaniu z  rokiem poprzednim w Okrę-

gowym Inspektoracie Pracy w  Krakowie nie-

znacznie spadła liczba wydanych decyzji 

płacowych, ale wyraźnie zmalała kwota wska-

zanych w  nich należności do wypłacenia. 

W 2015 r. wydano 532 decyzje płacowe – tyl-

ko  dwadzieścia więcej w  roku poprzednim 

(551 decyzji). Znaczna różnica widoczna jest 

już w  kwotach: w  2015 r. nakazano wypła-

cić 7 396 893 zł, podczas gdy w  2014 kwota 

wskazana w decyzjach wyniosła 13 928 417 zł.  

Może to świadczyć o  spadku niepokojącego 

zjawiska, jakim jest niewpłacanie wynagrodzeń 

i poprawie sytuacji na rynku pracy. Ale analizu-

jąc wszystkie wydane środki przez inspektorów 

pracy należy zwrócić uwagę, że wysokie kwoty  

należności pojawiają się również w  pozosta-

łych środkach prawnych (polecenia, wystą-

pienia), po które sięgnęli inspektorzy pracy 

w 2015 r. świadczyć to może o  tym, że zobo-

wiązania finansowe wobec pracowników nie 

dawały podstaw do wydania decyzji (inspektor 

pracy wystawia nakaz zapłaty wynagrodzenia 

w sprawach bezspornych, nie budzących żad-

nych wątpliwości, który podlega natychmia-

stowemu wykonaniu) – i większej liczbie spraw 

o charakterze spornym (np. wynagrodzenie za 

pracę w godzinach nadliczbowych).

PRZyCZyNy STWIERDZONyCh 

NIEPRAWIDłOWOśCI

•	 problemy finansowe pracodawców,

•	 spadek lub brak zamówień,

•	 czekanie na uregulowanie finansowych 

zaległości od podwykonawców,

•	 nieznajomość przepisów prawa pracy,

•	 konflikty w firmach,

•	 pomyłki w obliczeniach lub niewłaściwa 

metoda obliczania.

ZASTOSOWANE śRODKI PRAWNE

W wyniku przeprowadzonych kontroli, w celu 

uregulowania nieprawidłowości, inspektorzy 

pracy zastosowali następujące środki prawne: 

•	 wydali 532 decyzje płacowe dotyczą-

ce 4205 pracowników na łączną kwotę 

7 396 893 zł, 

•	 skierowali 1565 wniosków w  wystąpie-

niach, dotyczące 26 294 pracowników, na 

kwotę 910 257 zł, 

•	 zrealizowano 455 poleceń płacowych dla 

4132 pracowników na kwotę 1 488 070 zł. 

W  związku ze stwierdzonymi podczas prze-

prowadzonych kontroli 3197 wykroczenia-

mi na osoby odpowiedzialne nałożono 1420 

mandatów karnych na kwotę 1  723 750 zł  

lub skierowano 212 wnioski o ukarania do sądu. 

Podobnie jak w  roku ubiegłym, w  2015 r. 

większość naruszeń miała miejsce w  prze-

twórstwie przemysłowym, budownictwie, 

handlu, usługach i  transporcie. Większość 

decyzji odnosiła się do zakładów małych 

i średnich.

Dominującą przyczyną nieprawidłowości w za-

kresie wynagrodzenia za pracę i innych świad-

czeń ze stosunku pracy jest brak środków finan-

sowych oraz nieznajomość przepisów prawa 

pracy. Ta pierwsza sytuacja spowodowana jest 

zmienną sytuacją gospodarczą w Europie. Na-
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dal odczuwalne są jeszcze w niektórych sekto-

rach problemy na rynkach wschodnich (Rosja, 

Ukraina). Poza tym w niektórych branżach za-

czyna się obserwować szukanie tańszej siły ro-

boczej czyli pracownika – cudzoziemca, który  

w razie problemów finansowych firmy będzie 

musiał poczekać na wynagrodzenie.

Ponadto utrzymujące się na wysokim pozio-

mie obciążenia z tytułu składek na ubezpiecze-

nie społeczne i  podatków, przy ograniczeniu 

dostępu do środków z  instytucji finansowych 

(głównie z banków) powodują, że pracodawcy 

nie mają wystarczających środków pieniężnych 

nie tylko na zaspokajanie bieżących wydatków 

(pensji dla pracowników), ale przede wszyst-

kim na inwestycje i  rozwój działalności. Wciąż 

utrudniony start na rynku pracy ma młode po-

kolenie – podejmujące pierwszą pracę równo-

legle ze studiami, dla zdobycia doświadczenia 

zawodowego. Absolwenci z  wykształceniem, 

znajomością języków i doświadczeniem zawo-

dowym mają problem ze znalezieniem pracy 

w zawodzie.

Rejestracja zakładowych układów zbiorowych pracy
10. 

Od dnia wejścia w  życie przepisów o  obo-

wiązku rejestracji układów zbiorowych pracy 

do końca 2015 r., w  Okręgowym Inspektora-

cie Pracy w  Krakowie zarejestrowano ogółem 

1037 układów i  20 porozumień o  stosowaniu 

układu - łącznie 1057 układy i porozumienia. 

Łącznie do końca 2015 roku, obowiązują-

cych i stosowanych było 496 układów i po-

rozumień o stosowaniu układu (w tym 5 po-

rozumień). 

W 2015 roku do Okręgowego Inspektoratu Pra-

cy w Krakowie wpłynęły ogółem 115 wnioski o:

•	 rejestrację układu – 13,

•	 rejestrację protokołów dodatkowych – 75,

•	 wpis informacji – 27.

W 2015 r. zarejestrowano 8 zakładowych ukła-

dów zbiorowych pracy, w tym: 4 układy zare-

jestrowano po raz pierwszy i 4 po uprzednim 

rozwiązaniu poprzedniego układu.

Spośród ogólnej liczby 543 obowiązujących 

i stosowanych układów i porozumień o stoso-

waniu układu (w tym 8 porozumień) 376 ukła-

dów zawarto po raz pierwszy i 159 układów –

po uprzednim rozwiązaniu układu dotychczas 

obowiązującego.



Sprawozdanie Okręgowego Inspektora Pracy z działalności Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie w 2015 r. 

74

W 2015 r. wpłynęło do Okręgowego In-

spektoratu Pracy  w Krakowie 3 590  skargi 

i wnioski, w tym:

•	 2 755 – do siedziby OIP w Krakowie,

•	 448 – do Oddziału w Tarnowie,

•	 379 – do Oddziału w Nowym Sączu.

Największa liczba zarzutów zawartych w skar-

gach – 2 986, dotyczyła niewypłacenia wyna-

grodzenia za pracę i innych świadczeń pienięż-

nych ze stosunku pracy.  

Do końca roku rozpatrzono 2 834 spraw. Wśród 

ogólnej liczby skarg wniesionych w  opisywa-

nym okresie, 560 okazało się zasadne, 921 częś-

ciowo zasadne, 546 uznano za bezzasadne. Po-

zostałe przekazano do innych organów lub są 

w trakcie rozpatrzenia.

Większość skarg i wniosków pochodziła od 

pracowników lub byłych pracowników – blisko 

2900 osób (z czego  ponad 1900 składających 

to byli pracownicy). Skargi te, jak już wspo-

mniano dotyczyły głównie kwestii niewypłaca-

nia przez pracodawców należnych świadczeń 

pieniężnych, między innymi wynagrodzenia za 

pracę, ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy, 

świadczenia urlopowego, odpraw przysługują-

cych w związku z rozwiązaniem umowy o pra-

cę z przyczyn niedotyczących pracowników 

oraz odpraw emerytalno–rentowych.

Poza skargami i wnioskami pochodzącymi od 

pracowników, skargi złożyły:

•	 osoby anonimowe,

•	 pracownicy tymczasowi,

•	 cudzoziemcy,

•	 związki zawodowe, 

•	 organy władzy państwowej,

•	 społeczni inspektorzy pracy, 

•	 organy samorządowe,

•	 osoby podejmujące pracę bez umowy.

Skargi i wnioski 
11. 

Fot. 8.  Porady prawne w „Galerii Krakowskiej" w ramach kampanii „Szlakiem pierwszej pracy"
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Największa liczba zarzutów zawartych 

w skargach – 2 986 dotyczyła niewypłacenia 

wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń 

pieniężnych ze stosunku pracy.

W  głównej mierze odnosiły się one do nie-

wypłacania lub nieterminowego wypłacania 

wynagrodzenia za pracę, wynagrodzenia 

oraz ekwiwalentu za urlop wypoczynko-

wy, 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–ren-

towych. 

Częste były przypadki likwidacji pracodawcy 

bez uprzedniego rozliczenia się z  pracowni-

kiem oraz niewydania świadectwa pracy i do-

kumentów niezbędnych dla potrzeb ZUS. 

Kolejne miejsce w  strukturze przedmiotowej 

zajmują zarzuty związane z  zawieraniem 

umów o  pracę (1583) – najczęstsze zarzuty 

to niezawieranie umowy o  pracę lub praca 

bez żadnej umowy, niewydanie pracownikowi 

świadectwa pracy, nieprawidłowości przy jego 

wydawaniu lub w jego treści.

Następna grupa zarzutów zawartych w  skar-

gach i  wnioskach związana była z  czasem 

Wykres 9.
Struktura przedmiotowa zarzutów, skarg i wniosków zarejestrowanych w OIP Kraków w 2015 r.
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pracy (708). Wśród nich najczęściej wskazy-

wanymi nieprawidłowościami były: zatrud-

nianie pracowników w  godzinach nadliczbo-

wych powyżej dopuszczalnej normy, brak lub 

nierzetelne prowadzenie ewidencji czasu pra-

cy, zatrudnianie pracowników  w  czasie  prze-

kraczającym ustalony wymiar bez zapłaty 

dodatkowego wynagrodzenia lub udzielenia 

czasu wolnego.

Wśród zarzutów związanych z  bezpieczeń-

stwem i  higieną pracy najwięcej dotyczyło 

nieprzydzielania pracownikom odzieży i  obu-

wia roboczego oraz środków czystości, braku 

obowiązkowego przeszkolenia pracowników 

w  zakresie bhp, dopuszczania pracowników 

do  pracy bez wykonania obowiązkowych 

badań aktualnego orzeczenia lekarskiego, 

oświetlenia oraz temperatury w miejscu pracy.

Wśród skarg dotyczących urlopów pracow-

niczych (193 zarzutów) największą grupę 

stanowiły zarzuty związane z  nieudzielaniem 

urlopu wypoczynkowego w  roku kalendarzo-

wym, w  którym nabyto do niego prawo lub 

w terminie do końca III-go kwartału następne-

go roku kalendarzowego. 

Tyle samo skarg zarejestrowano w  obszarze 

dyskryminacji i  mobbingu. Główne narusze-

nia w omawianym zakresie dotyczyły między 

innymi dyskryminacji pracowników i  przeja-

wiały się np. w odmowie nawiązania stosunku 

pracy, niekorzystnym ukształtowaniu wyna-

grodzenia za pracę lub innych warunków wy-

nagrodzenia, oraz nieprzyznawaniu lub nie-

adekwatnym przyznawaniu innych świadczeń 

związanych z pracą.

Kolejną grupą zarzutów w skargach były zarzu-

ty w  zakresie legalności zatrudnienia (191), 

które dotyczyły m.in. zatrudniania pracow-

ników bez zawarcia umowy o pracę w  formie 

pisemnej, braku potwierdzenia na piśmie wa-

runków umowy o pracę, zatrudniania na pod-

stawie umów cywilnoprawnych osób w warun-

kach wskazujących na wykonywanie przez nie 

pracy w ramach stosunku pracy.

Inspektorzy pracy badają zasadność zawar-

tych w skargach zarzutów podczas czynno-

ści kontrolnych (kontrole skargowe – dru-

ga grupa kontroli realizowanych w  ciągu 

całego roku, obok kontroli tematycznych). 

W 2015 r. inspektorzy OIP w Krakowie prze-

prowadzili na terenie Małopolski 1748 ta-

kich kontroli  u 1547 przedsiębiorców.

ZASTOSOWANE śRODKI PRAWNE

W efekcie przeprowadzonych 1748  kontroli 

skargowych wydano:

•	 316 decyzji dla 2152 pracowników,

•	 1844 wniosków w wystąpieniach,

•	 322 polecenia dla 2765 pracowników,

•	 215 środków oddziaływania wychowaw-

czego.

Stwierdzone nieprawidłowości były podsta-

wą nałożenia 311 mandatów karnych (za po-

pełnienie 480 wykroczeń) na łączną kwotę 

389 550  zł.

Do sądów skierowano 75  wniosków o ukaranie 

za popełnienie 170 wykroczeń.
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Poradnictwo prawne stanowi bardzo istot-

ny – obok działalności kontrolno–nadzorczej 

i  prewencyjnej – element działalności Pań-

stwowej Inspekcji Pracy. W 2015 r. na terenie 

objętym działaniem Okręgowego Inspek-

toratu Pracy w  Krakowie udzielono ogółem 

185 201 porad z zakresu prawa pracy. Udzie-

lane są zainteresowanym codziennie bezpo-

średnio lub telefonicznie, a  także w  formie 

pisemnej opinii, wysyłanej w  odpowiedzi 

na kierowane zapytania. Ponadto prawnicy 

udzielają szeregu porad przy okazji działań 

o  charakterze prewencyjnym podczas tar-

gów, spotkań z  pracodawcami, prowadzo-

nych kampanii, szkoleń dla różnych branż 

z grupami zawodowymi.  

W ramach kampanii „Szlakiem pierwszej pra-

cy” po raz pierwszy udzielano ich zaintereso-

wanym podczas akcji letniej na małopolskich 

szlakach turystycznych oraz w Galerii Kra-

kowskiej.

Poradnictwo z zakresu prawa pracy
12. 

Fot. 9.  Porady prawne na „Szlaku pierwszej pracy” w Bukowinie
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W 2015 r. na terenie objętym działaniem Okrę-

gowego Inspektoratu Pracy w Krakowie udzie-

lono ogółem 185 201 porad z  zakresu prawa 

pracy. W ramach tej liczby 144 360 porad uzy-

skali interesanci w  siedzibie OIP oraz oddzia-

łach w  Nowym Sączu i  Tarnowie, natomiast 

40 841 porad udzielono w  ramach kontroli. 

W formie pisemnej wysłano 1002 porad.

TEMATyKA PORAD

 Stosunek pracy 

Porady z  przedmiotowej problematyki doty-

czyły prawidłowego nawiązania i rozwiązania 

stosunku pracy, a w szczególności podstawo-

wych elementów umowy o  pracę oraz wy-

maganego przepisami terminu jej zawarcia. 

W  dalszym ciągu duża liczba udzielonych 

porad związana była z  rozwiązaniem umo-

wy o  pracę bez wypowiedzenia na podsta-

wie art. 55 K.p., z powodu rażącego narusze-

nia praw pracowniczych przez pracodawcę. 

W  zakresie treści umów, pytania dotyczyły 

prawidłowego określenia składników wyna-

grodzenia, określenia miejsca pracy oraz za-

kresu obowiązków na stanowisku pracy, 

a  także zindywidualizowanej informacji dla 

pracowników, zgodniez  wymogami art. 29 

§ 3 K.p. W przedmiocie tematyki rozwiązania 

stosunku pracy najczęstsze pytania dotyczy-

ły okresów wypowiedzenia, w  szczególności 

możliwości ich skrócenia jednostronnie bądź 

w drodze porozumienia. Pytania kierowane ze 

strony pracowników dotyczyły także niezgod-

nych z przepisami prawa praktyk stosowanych 

przez pracodawców tj. zatrudniania osób na 

podstawie umów o  pracę po wcześniejszym 

zatrudnianiu ich na podstawie umów zlece-

nia, przy czym umowa zlecenie pełniła wów-

czas rolę umowy na próbę mającą potwierdzić 

przydatność pracownika do pracy na danym 

stanowisku. Wiele pytań dotyczyło występu-

jącego nadal problemu zastępowania umów 

o pracę umowami cywilnoprawnymi w sytua-

cji wykonywania pracy w warunkach wskazu-

jących na istnienie stosunku pracy.

 Wynagrodzenia 

Przedmiotem porad dotyczących wynagro-

dzeń pracowniczych były przede wszystkim 

brak i  nieterminowość wypłaty wynagrodzeń 

i  innych świadczeń pieniężnych, a  także zasa-

dy dokonywania przez pracodawcę potrąceń 

z  wynagrodzenia. Dużo pytań dotyczyło spo-

sobów dochodzenia roszczeń z  tego zakresu, 

szczególnie dotyczących przebiegu kontro-

li prowadzonej przez inspektora pracy oraz 

ewentualnych kosztów postępowania przed 

sądem pracy. Niesłabnące zainteresowanie 

budziły kwestie odpraw emerytalnych i  ren-

towych, a  także odpraw z  tytułu rozwiązania 

umowy z  przyczyn niedotyczących pracowni-

ków. Wiele pytań dotyczyło też zakresu ustawy 

o emeryturach pomostowych. Wciąż utrzymy-

wało się zainteresowanie zasadami rozliczania 

i wynagradzania za godziny nadliczbowe oraz 

kwestiami rozliczeń z  tytułu podróży służbo-

wych (szczególnie kierowców, przedstawicieli 

handlowych i  pracowników budowlanych). 

Powtarzały się pytania obejmujące kwestie od-

powiedzialności materialnej pracowników za 

powierzone mienie, szczególnie w aspekcie za-

wierania umów o wspólnej odpowiedzialności 

materialnej.
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 czas pracy 

W przedmiotowym zakresie najczęściej poru-

szane były kwestie prawidłowego zastosowa-

nia różnych systemów czasu pracy w praktyce 

i właściwego interpretowania w tym zakresie 

przepisów prawa pracy, a także ewidencjono-

wania czasu pracy. Pracownicy często suge-

rowali brak rzetelności w  prowadzeniu przez 

pracodawców ewidencji czasu pracy (według 

twierdzeń zgłaszających pracowników często 

jedyną ewidencję stanowiła lista obecności, 

potwierdzająca wyłącznie obecność pracow-

ników w pracy w poszczególnych dobach, bez 

wskazania liczby godzin pracy). Nierzetelność 

prowadzenia ewidencji czasu pracy polegała 

także na potwierdzaniu w  nich danych nie-

zgodnych z  rzeczywistością (w  celu ukrycia 

nieprawidłowości przed podmiotem kontro-

lującym lub uniknięcia konieczności wypłaty 

świadczeń z  tytułu godzin nadliczbowych).

Poruszaną problematykę stanowiło także za-

trudnianie pracowników przez większą licz-

bę dni niż przypadające do przepracowania 

w danym okresie rozliczeniowym. Często py-

tania dotyczyły problematyki polecania przez 

pracodawców pracy w dniach, które powinny 

być dla pracownika wolne z  tytułu średnio 

pięciodniowego tygodnia pracy oraz udziela-

nia dnia wolnego w zamian za taką pracę do 

końca okresu rozliczeniowego. Pytania doty-

czyły ujemnych dla pracownika konsekwencji 

ze strony pracodawcy z  tytułu ewentualnej 

odmowy wykonywania pracy w  przypadku 

wyżej wskazanych naruszeń. Powtarzały się 

zapytania z  zakresu godzin nadliczbowych 

i ustalania pracy w porze nocnej, a szczegól-

nie możliwości odmowy pracy w  godzinach 

nadliczbowych, sposobu wyliczania wyna-

grodzenia dodatkowego za godziny nadlicz-

bowe, ewentualnie udzielania czasu wolnego 

w zamian za nadgodziny.

 Urlopy wypoczynkowe

Powtarzały się wątpliwości związane z  pla-

nem urlopów, zasadami wyliczania wymiaru 

urlopu dla pracowników pracujących w  nie-

pełnym wymiarze czasu pracy oraz w  syste-

mach czasu pracy o wydłużonej lub obniżonej 

normie dobowej czasu pracy. Nadal wiele py-

tań dotyczyło dopuszczalności i  okoliczności 

odwołania z urlopu oraz sytuacji przerywają-

cych wykorzystanie urlopu. Zainteresowanie 

budziły kwestie urlopów okolicznościowych, 

interpretacji prawnej instytucji urlopu na żą-

danie oraz wymiaru urlopu udzielanego bez-

pośrednio po urlopie macierzyńskim, a przed 

złożeniem wniosku o  urlop wychowawczy. 

Wyjaśnienia wymagały również wątpliwości 

jakie powstały w  związku z  nowelizacją Ko-

deksu pracy w  zakresie terminu wykorzysta-

nia zaległego urlopu wypoczynkowego. Wiele 

pytań dotyczyło też zasad wypłacania świad-

czeń urlopowych z  zakładowego funduszu 

świadczeń socjalnych, a  także dochodzenia 

roszczeń z tym związanych.

 Uprawnienia związane z rodzicielstwem 

Dla pracowników–rodziców nadal najistotniej-

szym problemem były kwestie ochrony trwa-

łości stosunku pracy kobiet w  ciąży, wymiaru 

urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu 

macierzyńskiego, rodzicielskiego oraz tzw. oj-

cowskiego. Często poruszane były również za-

gadnienia dotyczące uprawnienia do dni wol-

nych na opiekę nad zdrowym dzieckiem oraz 
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ograniczeń związanych z  pracą w  godzinach 

nadliczbowych i wyjazdami służbowymi w przy-

padku opieki nad dzieckiem do lat 4. Pojawiały 

się również wątpliwości związane z możliwoś-

cią podjęcia dodatkowej pracy w  trakcie urlo-

pu wychowawczego. Aktualne pozostawały 

pytania dotyczące treści art. 187 Kodeksu pra-

cy w  zakresie określenia maksymalnego wie-

ku dziecka, którego karmienie piersią upraw-

nia pracownicę do płatnych przerw w  pracy. 

Zdarzały się pytania dotyczące wykazów prac 

wzbronionych kobietom, wypłacania świad-

czeń związanych z  ciążą i  macierzyństwem. 

Jeden przypadek zakończony postępowaniem 

kontrolnym dotyczył nieudzielenia urlopu wy-

chowawczego zgodnie z  wnioskiem pracow-

nika. Występowały też incydentalne przypadki 

poradnictwa w  przedmiocie uchylenia się od 

skutków prawnych oświadczenia woli pracow-

nicy o  rozwiązaniu umowy o  pracę na mocy 

porozumienia stron. W jednym z nich w wyni-

ku udzielonej porady skutkującej wniesieniem 

skargi dotyczącej wypłaty w należnej wysoko-

ści wynagrodzenia chorobowego pracownicy 

w okresie ciąży, w czasie kontroli potwierdzono 

zasadność jej zgłoszenia. Z  uwagi na noweli-

zację przepisów prawa związanych z rodziciel-

stwem z  datą wejścia w  życie od 2.01.2016 r., 

wiele pytań dotyczyło przedmiotowej proble-

matyki m.in. przepisów intertemporalnych do 

stanów faktycznych zaistniałych przed wcho-

dzącą w życie nowelizacją.

 Uprawnienia młodocianych 

W  poradach z  tego zakresu powtarzały się 

kwestie dotyczące prawnej ochrony trwałości 

stosunku pracy młodocianego, a  także pyta-

nia dotyczące możliwości jego wcześniejszego 

rozwiązania przez młodocianego i konsekwen-

cji prawnych. Pytania dotyczyły też norm czasu 

pracy młodocianych oraz wymiaru uprawnień 

urlopowych.

 Wypadki przy pracy 

W  ramach tej tematyki wciąż najwięcej pytań 

dotyczyło procedur i formalności, które powin-

ny zostać zachowane w  razie zaistnienia wy-

padku przy pracy, a  także w drodze do pracy, 

w szczególności terminu i formy ich dokumen-

towania, a  także osób odpowiedzialnych za 

nieprzestrzeganie obowiązujących procedur. 

Zainteresowani petenci pytali również o  defi-

nicję wypadku przy pracy.

 równe traktowanie i mobbing

W  ramach problematyki związanej z  równym 

traktowaniem w  zatrudnieniu i  mobbingiem 

specjaliści udzieli 1250 porad, z czego 260 porad 

dotyczyło mobbingu i 988 porad dyskryminacji. 

W  tym roku można zaobserwować nieznaczny 

spadek porad udzielonych w  tej tematyce. Po-

rady z  tego zakresu dotyczyły głównie dyskry-

minacji ze względu na zatrudnienie na czas 

określony i nieokreślony oraz w pełnym lub nie-

pełnym wymiarze czasu pracy. W znikomym za-

kresie sygnalizowano dyskryminację ze względu 

na niepełnosprawność i  przynależność związ-

kową, albo wiek i płeć. Nie odnotowano porad 

w ramach dyskryminacji z powodu narodowości, 

orientacji seksualnej, przekonań politycznych, 

rasy, pochodzenia etnicznego, czy też wyznania.

Dyskryminacja z  uwagi na ww. kryteria głów-

nie przejawiała się w  różnicowaniu sytuacji 

pracowników w zakresie:
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•	 nawiązywania stosunku pracy,

•	 ustalania warunków zatrudnienia,

•	 wstrzymywania rozwoju zawodowego (np. 

poprzez utrudnianie awansu oraz stawia-

nie przeszkód w  podnoszeniu kwalifikacji 

zawodowych – zarówno w zakresie skiero-

wania przez pracodawcę na szkolenia i kur-

sy, czy podejmowania przez pracownika 

prywatnych działań w tym kierunku).

W  kwestii porad dotyczących mobbingu za-

pytania odnosiły się do przypadków takiego 

działania zarówno ze strony pracodawcy, jak 

i współpracowników oraz kierownictwa niższe-

go szczebla. Pracownicy oczekiwali precyzyjnej 

odpowiedzi na pytanie, czy są oni mobbingo-

wani. Udzielana informacja zaś dotyczyła defi-

nicji mobbingu oraz środków prawnych, jakie 

przysługują pokrzywdzonemu pracownikowi.

W  ramach tej problematyki wciąż dały się za-

uważyć wątpliwości odnośnie definicji pojęcia 

mobbingu w świadomości części pracowników 

zgłaszających się po poradę. Często za mob-

bing uważane są incydentalne zachowania, 

sytuacje dodatkowego obciążania zadaniami, 

czy zwiększenie zakresu obowiązków wynika-

jące z obiektywnych potrzeb.

WARUNKI PRACy (PORADy TEChNICZNE) 

W  okresie sprawozdawczym udzielono ogó-

łem 31 575 porad, w  tym bezpośrednio pod-

czas kontroli 20 131.

Najczęściej pracownicy i pracodawcy zwracali 

się z pytaniami dotyczącymi:

•	 tworzenia i  wykonywania zadań służby 

bezpieczeństwa i higieny pracy,

•	 szkoleń z  dziedziny bezpieczeństwa i  hi-

gieny pracy,

•	 wymagań i  stosowania środków ochrony 

indywidualnej,

•	 dostosowanie maszyn i urządzeń do mini-

malnych wymagań,

•	 bezpieczeństwa i higieny pracy na budowie,

•	 badania okoliczności i  przyczyn wypad-

ków przy pracy,

•	 spraw związanych z oceną ryzyka zawodo-

wego,

•	 pracy na wysokości,

•	 obiektów i pomieszczeń pracy, warunków 

technicznych jakie winny spełniać budyn-

ki oraz pomieszczenia pracy przeznaczo-

ne na działalność produkcyjną, handlową 

i usługową,

•	 maszyn i urządzeń technicznych, certyfika-

cji maszyn i urządzeń,

•	 wyznaczania pracowników do udzielania 

pierwszej pomocy,

•	 wykonywania działań w  zakresie zwalcza-

nia pożarów i ewakuacji pracowników,

•	 badań i pomiarów czynników szkodliwych 

dla zdrowia w  środowisku pracy, w  tym 

głównie ich częstotliwości i  działań zmie-

rzających do ograniczenia stężeń czynni-

ków szkodliwych,

•	 obliczania wydatku energetycznego,

•	 warunków otrzymywania posiłków profi-

laktycznych i napojów,

•	 prac transportowych ręcznych.

Najczęściej z porad korzystają właściciele ma-

łych zakładów pracy oraz firmy świadczące 

usługi zewnętrzne. Pracodawcy wykazują duże 

zainteresowanie rozwiązaniami systemowymi 
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– wprowadzaniem zintegrowanego systemu 

zarządzania jakością, bezpieczeństwem i higie-

ną pracy oraz środowiskiem. Bezpłatne porady 

udzielane przez pracowników OIP dla wielu 

osób są nadal jedyną możliwością uzyskania 

pomocy prawnej. Udzielane porady technicz-

ne wpływają pozytywnie na poprawę stanu 

warunków bezpieczeństwa i  higieny pracy 

w zakładach pracy.

Zawiadomienia prokuratury o podejrzeniu
popełnienia przestępstwa

13. 

W 2015 roku nasi inspektorzy pracy skiero wali 

do prokuratury 29 zawiadomień o  podejrze-

niu popełnienia przestępstwa ujawnionego 

w  trakcie wykonywania działań kontrolnych 

(w roku poprzednim – 32 zawiadomienia). Od 

kilku lat utrzymuje się tendencja spadkowa 

w składaniu zawiadomień przez inspektorów.

W  wyniku złożonych zawiadomień wszczęto 

postepowanie w 16 sprawach. 

Zawiadomienia dotyczące podejrzenia popeł-

nienia przestępstwa z art. 225 § 2 K.k. stanowiły 

– podobnie jak w  roku poprzednim – najlicz-

niejszą grupę zawiadomień (9 zawiadomień). 

Utrudnianie, czy uniemożliwianie przeprowa-

dzenia czynności kontrolnych inspektorowi 

pracy, określone tym przepisem polegało m.in. 

na nieprzekazywaniu niezbędnej do przepro-

wadzenia kontroli dokumentacji, nieodbie-

raniu przez pracodawcę przesyłanej przez in-

spektora pracy korespondencji, niestawianiu 

się na prawidłowo doręczane wezwania.

Drugą grupę pod względem liczby stanowi-

ły zawiadomienia dotyczące przestępstwa 

z  art. 218 § 1a K.k. (5 zawiadomień). Naru-

szanie praw pracowniczych wynikających 

ze stosunku pracy polegało m.in. na zaniżaniu, 

opóźnieniach lub niewypłacaniu wynagrodze-

nia za pracę, dodatku za pracę w  godzinach 

nadliczbowych, wynagrodzenia urlopowego, 

ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypo-

czynkowy, niewydawaniu świadectwa pracy, 

niepotwierdzaniu warunków umowy o  pracę 

na piśmie, zawieraniu umów cywilnoprawnych 

w  przypadkach świadczenia pracy w  warun-

kach charakterystycznych dla stosunku pracy. 

Skierowano 8 zawiadomień o podejrzeniu po-

pełnienia innych przestępstw stwierdzonych 

w trakcie czynności kontrolnych.

Liczba wydanych postanowień o  umorzeniu 

postępowania kształtowała się na podobnym 

poziomie (10 w  2014  r.). Wzrosła nieznacznie 

liczba postanowień o odmowie wszczęcia po-

stępowania karnego – w 2015 r. – 7 postano-

wień (5 w 2014 r.).
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W 2015 r. skierowano do sądów 181 wnio-

sków o ukaranie (w 2014 r. – 180 wniosków), 

w  których ujawniono 358 wykroczeń prze-

ciwko prawom osób wykonujących pracę 

zarobkową.

Najwięcej wykroczeń popełniono z  ustawy 

„o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy” – 138, z  art. 282 K.p. – 123, z  art. 283 

K.p. – 60 oraz z  art. 281 K.p. – 50, z  ustawy 

o ZfśS – 2, ustawy „o  informowaniu pracow-

ników i  przeprowadzaniu z  nimi konsultacji” 

– 1. Nie stwierdzono popełnienia wykroczeń 

z pozostałych ustaw.

do końca 2015 r. sądy rozpatrzyły 206 wnio-

sków, z czego w 178 przypadkach orzeczo-

no grzywny. Łączna kwota orzeczonych 

grzywien wyniosła 385 950 zł.

Uznając winnym odstąpiono od wymierzenia 

grzywny w  5 przypadkach (w   2014  r. – w  1 

przypadku), sądy 13 razy uniewinniły obwi-

nionego (w  2014 r. – 7 razy), w  6  przypad-

kach umorzono postępowanie (w  2014 r. – 

w  5 przypadkach), orzeczono 2 kary nagany 

(w  2014 r. – 8 razy). Sądy 2 razy odmówiły 

wszczęcia postępowania w sprawie (w 2014 r. 

– 3 razy). 

W  porównaniu do 2014 r. liczba skierowa-

nych wniosków do sądu nieznacznie zwięk-

szyła się. zmniejszyła się liczba nałożonych 

mandatów, w których średnia kwota grzyw-

ny uległa niewielkiemu zmniejszeniu. In-

spektorzy rzadziej niż w  roku poprzednim 

stosowali wobec sprawców wykroczeń środ-

ki oddziaływania wychowawczego.

W  okresie sprawozdawczym zwiększyła się, 

w stosunku do roku poprzedniego liczba przy-

padków uniewinnień. Zwiększyła się liczba 

umorzeń postępowania wykroczeniowego. 

W  dalszym ciągu przyczyna umorzeń postę-

powania wiąże się z  długim prowadzeniem 

postępowań przez sądy, na skutek dopusz-

czania licznych dowodów wnioskowanych 

przez obrońców obwinionych. Zmniejszy-

ła się w  stosunku do roku ubiegłego liczba 

orzeczonych nagan. Zwiększyła się liczba 

wyroków, w  których odstępując od wymie-

rzania kary uznaje się winę obwinionych.  

W  okresie sprawozdawczym sąd dwa razy 

wydał postanowienie o  odmowie wszczęcia 

postępowania w  sprawie o  wykroczenia. Od 

jednego postanowienia, oskarżyciel publiczny 

wniósł zażalenie do sądu wyższej instancji. Po-

dobnie jak w latach poprzednich, na wysokość 

orzekanych kar wpływa w dużym stopniu tłu-

maczenie pracodawców, że to oni zatrudniają 

pracowników, dają miejsca pracy i w ten spo-

sób ograniczają bezrobocie, natomiast prze-

pisy prawa pracy utrudniają im działalność 

i  są nieżyciowe. Na wysokość orzekanych kar 

ma także duży wpływ sytuacja finansowa ob-

winionych, natychmiastowe podjęcie działań 

w celu usunięcia stwierdzonych naruszeń pra-

wa pracy, dotychczasowa niekaralność. Przy 

Postępowanie w sprawach o wykroczenia przeciwko  
prawom osób wykonujących pracę zarobkową

14. 
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orzekaniu kary sądy biorą także pod uwagę 

liczbę pracowników, których czyny określone 

we wnioskach dotyczą i czy powodują one 

bezpośrednie zagrożenie dla życia i  zdrowia. 

W  2015 r. zwiększyła się średnia kwota grzy-

wien w wydanych orzeczeniach w stosunku do 

lat poprzednich. Zwiększyła się również śred-

nia kwota grzywien nałożonych w drodze na-

kazów karnych. Sądy rzadziej niż w roku ubie-

głym, kierowały sprawy na posiedzenia w celu 

wydania wyroków nakazowych.

Ograniczenie zagrożeń przy pracach remontowo– 
budowlanych w centrum Krakowa 

15. 

Tematy własne realizowane w 2015 r. przez inspektorów OIP w Krakowie

Inspektorzy pracy OIP w  Krakowie konty-

nuowali w  2015 roku kontrole, których ce-

lem miało być „Ograniczenie zagrożeń 

przy pracach remontowo–budowalnych 

w centrum Krakowa”. Działania te – realizowa-

ne jako temat własny – miały ograniczyć nie-

prawidłowości związane z zagrożeniem życia 

lub zdrowia zarówno dla pracowników, jak 

i osób postronnych, na przykład mieszkańców 

czy turystów. 

Kontrolami ponownie objęto nie tylko nie-

prawidłowości związane z  zabezpieczeniem 

stref i  miejsc niebezpiecznych, ale także sze-

reg innych istotnych zagadnień związanych 

z  bezpieczeństwem wykonywania pracy, 

dotyczących m.in. prac na wysokości, prac 

w wykopach, nadzoru nad pracownikami czy 

stosowania środków ochrony indywidulanej. 

Wśród głównych kryteriów doboru podmio-

tów do kontroli były więc zagrożenia powo-

dowane wykonywaną pracą, bez względu 

na wielkość budowy i  wielkość podmiotów 

zatrudniających, a  także lokalizacja budowy 

w  centrum Krakowa. Kontrole prowadzono 

przez cały rok. O  doborze placów budów do 

kontroli decydowali sami inspektorzy pracy, 

wykorzystując również informacje z  rozpo-

znania terenu, oraz ze skarg i  pism kierowa-

nych do Państwowej Inspekcji Pracy. łącznie 

przeprowadzono 106 kontroli pracodawców 

w zakresie tej tematyki.

Fot. 10.  Remont torowiska przy ul. Dunajewskiego w Krakowie – właś-
ciwe zabezpieczenie terenu budowy po interwencji inspektorów pracy 
zgodnie z projektem organizacji ruchu.
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ZASTOSOWANE śRODKI PRAWNE

Efektem przeprowadzonych kontroli było 

znaczne ograniczenie istniejących zagrożeń 

i nieprawidłowości poprzez zastosowane środ-

ki prawne: 

•	 wydano ogółem 558 decyzji, dotyczących 

ponad 2600 pracowników:

- 79 decyzji  wstrzymujących pracę,

- 18 decyzji skierowania pracowników  

do innych prac,

- 10 decyzji   wstrzymujących eksploa-

tację maszyn,

- 12  decyzji zakazującą wykonywania 

prac,

•	 415 decyzje z rygorem natychmiastowej 

wykonalności, 

•	 zastosowano 15  środków oddziaływania  

wychowawczego, 

•	 skierowano do pracodawców 14 wystą-

pień zawierających 18 wniosków,  dotyczą-

cych 61 pracowników.

Na osoby odpowiedzialne popełnienia 60 wy-

kroczeń nałożono 36 mandatów karnych na 

kwotę 44 500 zł.

Analiza wyników przeprowadzonych kontroli 

wykazała,  dużą liczbę nieprawidłowości w na-

stępujących obszarach bezpośredniego zagro-

żenia dla życia i zdrowia pracujących:

•	 praca na wysokości,

•	 nieprawidłowości związane z zabezpie-

czeniem terenu budowy oraz stref niebez-

piecznych,

•	 brak środków ochrony indywidulanej.

Przeprowadzone działania nastawione były na 

eliminowanie nieprawidłowości związanych  

z wykonywaniem prac budowlanych w cen-

trum Krakowa. Uzyskane wyniki  potwierdzają 

skuteczność działań – likwidację zagrożeń i po-

prawę bezpieczeństwa zarówno dla pracowni-

ków,  jak i  osób postronnych – w tym wypadku 

mieszkańców czy turystów. 

Konieczne jest podejmowanie przez wykonaw-

ców indywidualnych rozwiązań technicznych 

zmniejszających wymiary stref niebezpiecz-

nych oraz posiadanie odpowiednich zezwoleń 

na zajętości przestrzeni miejskiej. W kliku przy-

padkach na stosunkowo dużych zadaniach nie 

wykonano odpowiednich zabezpieczeń obsza-

ru prac pomimo precyzyjnych wytycznych dot. 

organizacji ruchu i zabezpieczenia budowy ze 

względu na oszczędności.  

Działania ze strony PIP będą kontynuowane 

w kolejnych latach ze względu na poprawę  

bezpieczeństwa ze względu na wzmożony 

ruch turystyczny w  Krakowie. Ze względu na 

turystyczny charakter całej Małopolski nale-

ży rozważyć organizację podobnych działań 

w centrach turystycznych miast.
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Kontrole przeprowadzono u 21 pracodawców 

z regionów turystycznych Małopolski, zajmują-

cych się zakwaterowaniem, gastronomią, kul-

turą, rozrywką i rekreacją. Wszystkie podmioty 

skontrolowane prowadziły działalność w sek-

torze prywatnym. 

Przeprowadzone kontrole wykazały, że praco-

dawcy powyższych branż najczęściej nie prze-

strzegali przepisów dotyczących:

•	 legalnego zatrudnienia – „syndrom pierw-

szego dnia w pracy”, bezpłatne „okresy 

próbne”,

•	 wypłaty wynagrodzenia,

•	 niewypłacenia wynagrodzeń za pracę za 

godziny nadliczbowe w wyniku przekro-

czenia normy dobowej i tygodniowej,

•	 założenia i prowadzenia rzetelnego ewi-

dencji czasu pracy, 

•	 niewypłacenia odpraw w związku z rozwią-

zaniem umów o pracę z przyczyn niedoty-

czących pracowników,

•	 profilaktycznej opieki lekarskiej i przepro-

wadzania szkoleń w dziedzinie bezpie-

czeństwa i higieny pracy.

ZASTOSOWANE śRODKI PRAWNE

W  wyniku przeprowadzonych czynności kon-

trolnych do pracodawców skierowano 22 wy-

stąpienia zawierające 166 wniosków, które do-

tyczyły 200 pracowników. Ponadto na skutek 

stwierdzonych nieprawidłowości wydano 186 

decyzji nakazowych, z  czego 22 decyzje z  ry-

gorem natychmiastowej wykonalności. W sto-

sunku do osób naruszających przepisy prawa 

pracy wszczęto postepowanie wykroczeniowe 

zakończone skierowaniem do sądu wniosku 

o  ukaranie, nałożeniem grzywien w  drodze 

mandatu kredytowanego na łączną kwotę 

12 300 zł oraz zastosowaniem środka oddziały-

wania wychowawczego (wobec 11 osób). 

Stan przestrzegania przepisów prawa pracy 

w  tej branży budził dużo zastrzeżeń, szcze-

gólnie w  czasie wzmożonego ruchu tury-

stycznego (okres wakacji i  ferii zimowych). 

świadczyć o tym może liczba corocznie skła-

danych skarg przez pracowników zatrudnio-

nych w tej branży do OIP w Krakowie. Inspek-

torzy podczas prowadzonych kontroli wciąż 

spotykali się z syndromem „pierwszego dnia 

w pracy” i „pracy na próbę”. Podczas kontroli 

danego podmiotu, pracownicy oświadczali, 

że jest to ich pierwszy dzień w pracy i nie zdą-

żyli jeszcze podpisać umowy. Dochodziło do 

sytuacji, że wszyscy pracownicy na zmianie 

byli „pierwszy dzień w pracy". Dlatego wska-

zana jest zmiana ustawy o  ubezpieczeniach 

społecznych i Kodeksu pracy, gdzie istniałby 

obowiązek podpisywania umowy o  pracę 

z  pracownikiem dzień przed planowanym 

rozpoczęciem pracy i  zgłoszenia takiej oso-

by do ubezpieczenia społecznego przed do-

puszczeniem do pracy.

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

16. 
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Działalność prewencyjna to istotny i szeroki 

obszar działań Państwowej Inspekcji Pracy, sto-

sunkowo niedawno wprowadzony do ustawy 

o PIP. Od zawsze był bardzo aktywnie realizo-

wany  przez  pracowników Inspekcji.  

Celem tych działań – kierowanych do różnych 

grup wiekowych, zawodowych i  społecznych 

jest przede wszystkim podnoszenie wiedzy 

o  przepisach prawa pracy, budowanie posta-

wy pewnego, kompetentnego pracownika czy 

pracodawcy, który będzie traktować prawo 

pracy jako obowiązujący standard, do stoso-

wania na co dzień.  

Oczywiście mając do czynienie z tak szerokim 

spectrum odbiorców naszych działań  – od naj-

młodszych poczynając przez młodzież szkolną, 

studentów, osoby wchodzące na rynek pracy, 

aż po pracowników i pracodawców z  różnych 

branż, trzeba sięgać po odpowiednie i  sku-

teczne narzędzia prewencji. Podstawą zawsze 

jest nawiązanie właściwej relacji z  docelową 

grupą odbiorców i przełamanie schematów 

w organizowanych akcjach i działaniach.  

Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie 

sięgając po nowoczesne metody  prewen-

cyjne i dbając o ich skuteczność, realizuje 

nowe projekty, budzące zainteresowanie  

grup docelowych, społecznych i medial-

nych. W ramach nowych metod prewen-

cyjnych od maja do września 2015 r. Okręg 

realizował kampanię „Szlakiem pierwszej 

pracy” w ramach ogólnopolskiej akcji „Na 

fali pierwszej pracy. ” 

Poniżej prezentujemy wybrane przykłady  

ze zrealizowanych  działań  prewencyjnych 

w 2015 r.

Działalność prewencyjna 

Kampanie prewencyjne 
01. 

 Kampania „Szlakiem Pierwszej Pracy"

Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie w ra-

mach tegorocznej edycji kampanii PIP „Na fali 

pierwszej pracy” przeprowadził na terenie Ma-

łopolski kampanię „Szlakiem pierwszej pracy”. 

Akcja realizowana była od maja do września, 

a  jej podstawowym celem było przeciwdzia-

łanie nielegalnemu zatrudnieniu oraz pomoc 

osobom wchodzącym lub powracającym na 
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rynek pracy. Docelową grupą odbiorczą reali-

zowanych działań były przede wszystkim oso-

by rozpoczynające karierę zawodową – studen-

ci i  absolwenci szkół wyższych, a  także osoby 

powracające na rynek pracy. Skala podjętych 

działań na poszczególnych etapach kampanii 

znacznie rozszerzyła i zróżnicowała grupę od-

biorców. Przeprowadzone cykle szkoleń, porad 

prawnych, spotkań z  pracodawcami miały na 

celu podnieść ogólną wiedzę z  zakresu pra-

wa pracy, przygotować do profesjonalnych 

procesów rekrutacji, pokazać metody działań 

hR i  praktyczne wskazówki dla rozpoczynają-

cych karierę zawodową. Patronat honorowy 

nad kampanią objęli: Wojewoda Małopolski, 

Marszałek Województwa Małopolskiego, Pre-

zydent Miasta Krakowa, Loża Małopolska Busi-

ness Center Club, Izba Przemysłowo-handlowa 

w  Krakowie, Wojewódzki Urząd Pracy, Gmina 

Gródek nad Dunajcem, Gmina Czchów oraz 

Gmina Bukowina Tatrzańska. Patronat medial-

ny objęli: TVP Kraków, ONET.PL

Kampania realizowana była od maja do wrześ-

nia 2015 r. w następujących etapach: 

I. Szkolenia „Szlakiem pierwszej pracy. Jak 

budować swój wizerunek w  firmie?” dla 

studentów i  absolwentów na uczelniach 

wyższych wspólnie z  ciekawymi pracodaw-

cami – organizatorami dobrych praktyk. I etap 

kampanii został przeznaczony na cykl szkoleń 

dla studentów uczelni wyższych oraz klientów 

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w  Krakowie. 

Jeszcze przed rozpoczęciem wakacji i  pracy 

sezonowej chcieliśmy dotrzeć do grupy doce-

lowej, aby podnosić wiedzę z zakresu przepi-

sów prawa pracy oraz wyposażyć w  przydat-

ne wskazówki przy podejmowaniu pierwszej 

pracy. Ponieważ „strach zawsze wypływa z nie-

wiedzy” naszym celem było nie tylko dostar-

czenie merytorycznej wiedzy dla uczestników 

spotkań, ale także zwiększenie ich wiedzy 

praktycznej, a  przez to wyrobienie nawyku 

asertywnych zachowań w nowym środowisku 

pracy. Dlatego do współpracy z  PIP zaprosili-

śmy znane firmy: Astor, Coca-Cola hellenic, RR 

Donnelly, Bukowiańskie Towarzystwo Geoter-

malne, MPK S.A. w  Krakowie, Raben, Galeco, 

Onet.pl., prezentujące swoje doświadczenia 

z  procesów rekrutacji pracowników oraz cie-

kawe propozycje dla osób rozpoczynających 

ścieżkę zawodowej kariery. Podczas wspól-

nych szkoleń przedstawiciele firm opowia-

dali o  swoich doświadczeniach z  procesów 

rekrutacji pracowników. Prezentowali swoje 

propozycje dla osób rozpoczynających ka-

rierę zawodową. Działy hR podkreślały, że ry-

nek pracy otwiera przed młodymi ogromne 

możliwości – pracodawcy szukają obecnie 

nowych pracowników już na etapie edukacji, 

by jak najszybciej odpowiednio przygotować 

do pracy w  zespole (korporacje). Tematem 

szkoleń były także zagadnienia legalności za-

trudnienia, form zatrudnienia oraz zawierania 

umów. Spotkania odbyły się między innymi na 

Uniwersytecie Jagiellońskim, Krakowskiej Aka-

demii im. A. frycza Modrzewskiego, Akademii 

Górniczo–hutniczej w  Krakowie, Politechnice 

Krakowskiej, Akademii Sztuk Pięknych w  Kra-

kowie, Wyższej Szkole Europejskiej im. Józefa 

Tischnera, Akademii Ignatianum, Uniwersyte-

cie Pedagogicznym. Bardzo aktywnie w  reali-

zację kampanii włączył się Wojewódzki Urząd 

Pracy, we współpracy z  którym przeprowa-

dzono szkolenia specjalistyczne – na przykład 

dla doradców i  opiekunów programu EURES. 

łącznie w  okresie maj–czerwiec przeprowa-
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dzono 20 szkoleń na uczelniach oraz w Urzę-

dach Pracy w Małopolsce, w których uczestni-

czyli studenci polscy, ale również zagraniczni 

(szkolenie dla ponad 100 studentów ukraiń-

skich na Akademii im. A. frycza Modrzewskie-

go). Wszystkie cieszyły się dużym zaintereso-

waniem i  będą kontynuowane w  bieżącym 

roku akademickim.

II. Kontrole legalności zatrudnienia w woje-

wództwie małopolskim (maj–wrzesień 2015). 

Równolegle z  intensywnie prowadzoną kam-

panią informacyjno–prewencyjną prowadzo-

ne były działania kontrolne, na terenie całej 

Małopolski, mające na celu walkę z  nielegal-

nym zatrudnieniem, „pracą na próbę” oraz zja-

wiskiem „pierwszego dnia w pracy”. Czynności 

kontrolne ukierunkowano głównie na branże 

gastronomiczne (ze względu na nasilenie tam 

nielegalnego zatrudnienia w  okresie waka-

cyjnym), w  tym restauracje, puby, kawiarnie, 

lodziarnie, cukiernie, drobne punkty gastrono-

miczne; hotelarską (szczególnie hotele, pensjo-

naty, schroniska) oraz handel i usługi. łącznie 

przeprowadzono około 200 kontroli z zakresu 

legalności zatrudnienia, a  ich wyniki wstępne 

przedstawiono podczas konferencji prasowej 

12 sierpnia w Krakowie.

III. Informacyjno – prewencyjna akcja: ru-

szaj z  nami „Szlakiem pierwszej pracy”. 

W okresie wakacji (lipiec –sierpień) na popular-

nych szlakach turystycznych pojawiał się nie-

bieski namiot OIP w Krakowie, a w nim dyżur 

pełnili pracownicy PIP, prawnicy, inspektorzy 

pracy, pracownicy merytoryczni. Tutaj uzyskać 

można było bezpłatną poradę prawną, złożyć 

skargę, sięgnąć po ciekawe materiały wydaw-

nicze. Akcja letnia trwała do 12 sierpnia br. Rea-

lizowana była dzięki współpracy i uprzejmości 

gmin oraz pracodawców w Gródku nad Dunaj-

cem, Białce, Bukownie Tatrzańskiej, Czchowie 

oraz Krakowie.

Konferencja prasowa inaugurująca drugi 

etap kampanii informacyjnej PIP odbyła się 

24 czerwca br. w Oddziale PIP w Nowym Sączu. 

Z  przedstawicielami mediów spotkali się kie-

rownik Oddziału w  Nowym Sączu, kierownik 

sekcji prewencji i promocji oraz rzecznik praso-

wy OIP w Krakowie – koordynatorka projektu. 

Podczas spotkania przedstawicielom mediów 

przybliżono główny cel i  założenia akcji ma-

jącej na celu przeciwdziałanie nielegalnemu 

zatrudnieniu, adresowanej do osób rozpoczy-

nających karierę zawodową i  aktualne szuka-

jących pracy. Kierownik oddziału omówiła kil-

ka ciekawych przykładów z  jakimi zetknęli się 

inspektorzy podczas przeprowadzanych kon-

troli – zwróciła uwagę na zjawisko nagminnie 

stosowane przez pracodawców w  niektórych 

branżach – „przyuczania” do pracy czy  „pracy 

na próbę", które zawsze wraca w okresie waka-

cyjnym. 

Fot. 11.  Konferencja prasowa w Nowym Sączu inaugurująca drugi 
etap kampanii
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4–5 lipca br. pracownicy Okręgowego Inspek-

toratu Pracy w  Krakowie ruszyli „Szlakiem 

Pierwszej Pracy”. W  Gródku nad Dunajcem 

zorganizowano pierwszy punkt informacyjno-

-poradniczy Państwowej Inspekcji Pracy, gdzie 

można było uzyskać bezpłatną poradę praw-

ną, złożyć skargę, a  także otrzymać ciekawe 

materiały wydawnicze Państwowej Inspekcji 

Pracy. Gmina Gródek nad Dunajcem – aktyw-

nie włączyła się w realizację kampanii – udo-

stępniając teren na nasz niebieski namiot - sto-

isko poradnicze i  promując kampanię wśród 

swoich mieszkańców i turystów. Akcja została 

wpisana w program „Dni Jeziora Rożnowskie-

go" – cyklicznej imprezy Gródka nad Dunaj-

cem. 

Kolejne punkty na Szlaku kampanii to Białka, 

Bukowina Tatrzańska i czchów. W Białce Ta-

trzańskiej gościliśmy w  lipcu br. Rozmawiano 

głównie o pracy i problemach z nią związanych, 

doradzano, rozdawano wydawnictwa i  mate-

riały związane z kampanią. W namiocie pojawia-

li się zarówno Białczanie (dużą popularnością 

cieszyły się materiały o bezpiecznej pracy w go-

spodarstwie rolnym i bezpieczeństwie dzieci),  

jak i turyści z całej Polski. Materiały PIP powę-

drowały nawet za granicę – do Stanów Zjed-

noczonych i Niemiec. Stoisko odwiedziły także 

osoby na stałe pracujące za granicą, przebywa-

jące na urlopie w Polsce. 

Najczęstszymi zagadnieniami, jakie poruszano 

w pytaniach, poradach i rozmowach były kwe-

stie legalności zatrudnienia, czasu pracy, wy-

płaty za godziny nadliczbowe, mobbingu oraz 

warunków pracy. Kampania „Szlakiem pierw-

szej pracy” spotkała się z bardzo dużym zainte-

resowaniem i życzliwym przyjęciem. Turystom 

spodobał się pomysł szybkiego dostępu do po-

trzebnych informacji i profesjonalnej konsulta-

cji prawnej podczas wakacji, kiedy można spo-

Fot. 12.  Stoisko informacyjne „Szlakiem pierwszej pracy" w Białce Tatrzańskiej
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kojnie przeanalizować dany problem i  zabrać 

ze sobą potrzebne materiały.

 

22 lipca stoisko PIP odwiedził Okręgowy In-

spektor Pracy w Krakowie. Rozmawiał z miesz-

kańcami i turystami oraz spotkał się w Urzędzie 

Gminy ze starostą Gminy Bukowina. W spotka-

niu uczestniczyła również kierownik oddziału 

PIP w  Nowym Sączu. Podczas spotkania pod-

sumowano współpracę w  ramach zawarte-

go z  Gminą porozumienia, podziękowano za 

włączenie się w  realizację kampanii „Szlakiem 

Pierwszej Pracy” oraz poruszono zagadnienia 

związane z lokalnym rynkiem pracy. Na koniec 

obie strony wyraziły chęć dalszej współpracy 

w ramach kolejnych tego typu działań prewen-

cyjnych. 

Termy BUKOVINa – laureat konkursu PIP 

„Pracodawca – Organizator Pracy Bezpiecz-

nej” aktywnie włączyły się w  kampanię 

„Szlakiem Pierwszej Pracy”. Uczestniczyły 

w  kampanii od początku jej realizacji, szkoląc 

razem z  nami studentów małopolskich szkół 

wyższych i  biorąc udział w  promocji akcji. 

W  lipcu kompleks udostępnił dla potrzeb ak-

cji teren przed wejściem na baseny. Niebieski 

namiot Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kra-

kowie i  kampanii „Szlakiem Pierwszej Pracy" 

23–24 lipca br. witał gości kompleksu basenów 

termalnych Termy Bukovina.

U  podnóża Tatr budziliśmy ciekawość, zain-

teresowanie i  miłe zaskoczenie wśród gości 

Term. Nasze stoisko odwiedzały całe rodziny 

przebywające na wakacjach, ale również grupy 

zorganizowane (kolonie, wycieczki). Podob-

nie jak w Białce udzielaliśmy informacji, porad 

prawnych z zakresu prawa pracy i bhp, opowia-

daliśmy o prowadzonej kampanii. Słuchaliśmy 

opowiadań o  pracy i  doradzaliśmy odwiedza-

jącym nasze stoiska. Gościom podobał się po-

mysł szybkiego dostępu do potrzebnych infor-

macji oraz profesjonalnej konsultacji prawnej 

w wolnym czasie – podczas wakacji – kiedy nie 

trzeba się spieszyć i można spokojnie przeana-

lizować każdy problem. 

W ostatnim dniu lipca niebieski namiot kampa-

nii stanął przed siedzibą nowosądeckiego Od-

działu OIP w Krakowie. Pod jego osłoną w ra-

mach dnia Otwartego Oddziału w  Nowym 

Sączu wspólnie porad udzielali inspektorzy 

pracy oraz zaproszeni do współpracy przed-

stawiciele Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

Fot. 13.  Spotkanie organizatorów na Szlaku w Urzędzie Gminy Buko-
wina – uczestnika kampanii.

Fot. 14. Porady na Szlaku w Termach Bukovina.
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Oddział w  Nowym Sączu oraz Powiatowego 

Urzędu Pracy dla Powiatu nowosądeckiego. 

Kilkadziesiąt osób skorzystało z  możliwości 

uzyskania porad. W  zakresie prawa pracy py-

tano o  zagadnienia dotyczące nawiązywania 

i  rozwiązywania stosunku pracy, umów cywil-

noprawnych, wynagrodzeń i czasu pracy. Z ob-

szaru działania PUP zainteresowani poruszano-

li kwestię zatrudnienia subsydiowanego, stażu 

pracy, i szkolenia dla młodych do 30 roku życia. 

Zasiłki chorobowe i  macierzyńskie, ubezpie-

czenia emerytalno–rentowe, warunki przyzna-

wania emerytur pomostowych i  świadczenia 

emerytalne to pytania najczęściej kierowane 

do specjalistów z ZUS. 

Akcję letnią Ruszaj z nami „Szlakiem Pierwszej 

Pracy” zakończył 7 sierpnia Dzień Porad Praw-

nych w  Galerii Krakowskiej. To była pierwsza 

tego typu akcja w  Polsce. Do jej zorganizo-

wania zainspirowała koordynatora projektu 

rosnąca liczba udzielanych porad prawnych 

(zarówno bezpośrednich jak i  telefonicznych). 

Akcja odbyła się na mocy porozumienia zawar-

tego z Galerią Krakowską, w ramach kampanii  

„Szlakiem Pierwszej Pracy". Była wcześniej roz-

propagowana w mediach i internecie.

Nasi eksperci dyżurowali w  godzinach pra-

cy Galerii – od 9.00 do 22.00 – udzielając po-

rad z  zakresu prawa pracy i  bhp, a  także po-

trzebnych informacji o  działaniach PIP oraz 

prowadzonej działalności Urzędu. Podczas 

całodziennego dyżuru prawników PIP goście 

Galerii: rozmawiali z ekspertami PIP o proble-

mach i  wątpliwościach związanych z  zatrud-

nieniem; uzyskali bezpłatną poradę prawną 

i zabierali ciekawe materiały wydawnicze przy-

gotowane przez PIP z zakresu prawa pracy.

Nasze stoisko odwiedzały zarówno osoby 

wcześniej poinformowane o  akcji, przygoto-

wane do rozmowy, ale również klienci Galerii, 

niekiedy zaskoczeni obecnością Inspekcji Pra-

cy w  galerii handlowej. Idea udzielania porad 

w takim miejscu uzyskała bardzo duże popar-

cie. O porady prawne pytali również pracowni-

cy sklepów samej Galerii. Tematyka porad była 

bardzo różnorodna – od form zatrudnienia, 

zwolnienia z  pracy, brak wypłaconych wyna-

grodzeń, brak umowy o  pracę, kwestie mob-

bingu, urlop macierzyńskiego i  uprawnienia 

związane z rodzicielstwem lub urlopem wypo-

czynkowym. Podczas Dnia Otwartego na sto-

isku informacji o  kampanii rzecznik prasowy 

udzielała mediom.

IV. 12 sierpnia w  Galerii „Gil" Politechniki 

Krakowskiej zorganizowano konferencję 

„Po  kolenie y a  umowa o  pracę – marzenie 

czy przeżytek?” podsumowującą kampa-

nię z udziałem organizatorów, przedstawicieli 

władz i  zaproszonych gości. Spotkaniu prze-

wodniczył Okręgowy Inspektor Pracy w Krako-

wie, a wzięli w nim udział: wicedyrektor Depar-

tamentu Prewencji i  Promocji GIP, wojewoda 

małopolski, kanclerz Loży Małopolski BCC, wo-
Fot. 15. Porady prawne w Galerii Krakowskiej. 
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jewódzki Urząd Pracy, a  także współorganiza-

torzy kampanii – pracodawcy.

W konferencji uczestniczyli również przedstawi-

ciele władz samorządowych - wójt Gródka nad 

Dunajcem, przedstawiciele związków zawodo-

wych oraz pracodawców: prezes Krakowskiej 

Kongregacji Kupieckiej i  prezes Małopolskiej 

Izby Rzemiosła i  Przedsiębiorczości. Obecni 

były również władze małopolskich uczelni wyż-

szych (m.in. Politechniki Krakowskiej, Akademii 

Ekonomicznej i  innych) oraz sami studenci, do 

których adresowano kampanię.

Na początku podziękowano za współpracę 

i aktywne włączenie się w realizację kampanii. 

Koordynator kampanii przedstawiła i omówiła 

poszczególne etapy jej realizacji:

•	 zorganizowano ponad 20 szkoleń  „Szla-

kiem pierwszej pracy/Jak budować swój 

wizerunek?” na małopolskich uczelniach 

wyższych i w urzędach pracy realizowanych 

wspólnie z pracodawcami (maj–czerwiec),

•	 przeprowadzono akcję letnią „Szlakiem 

pierwszej pracy" – w  Gródku nad Dunaj-

cem, Bukowinie, Białce Tatrzańskiej, Czcho-

wie, Tarnowie, Nowym Sączu i Krakowie,

•	 zorganizowano Dzień Porad Prawnych 

w Galerii Krakowskiej,

•	 prowadzono kontrole legalności zatrud-

nienia – osób ze szczególnym zwróceniem 

uwagi na osoby nowozatrudnione w bran-

żach: usługi, handel, hotelarstwo, gastro-

nomia, pensjonaty.

Okręgowy Inspektor Pracy w  Krakowie przed-

stawił analizę działalności kontrolno–nadzorczej 

w zakresie legalności zatrudnienia w Małopolsce 

i rozpoczął dyskusję wokół tego tematu z udzia-

łem zaproszonych gości. Okręgowy Inspektor 

Pracy w  Krakowie w  swoim wystąpieniu pod-

kreślił, że na naszym rynku pracy istnieją utrud-

nienia, które mogą zrazić wchodzących na rynek 

pracy, ale również osoby powracające do niej. Na-

potykają na problemy z  wypłatą wynagrodzeń, 

patologicznym zjawiskiem „pracy na próbę", 

zmową pracownik-pracodawca i  syndromem 

„pierwszego dnia w pracy", które bez odpowied-

nich narzędzi Inspekcja Pracy nie jest w  stanie 

skutecznie wyeliminować. Dlatego od kilku lat 

PIP wnioskuje o zmiany w polskim prawie pracy. 

Jeżeli ustawodawca je uwzględni, to pracodawca 

będzie zobligowany przepisem na przykład do 

podpisywania z  pracownikiem umowy o  pracę 

przed dopuszczeniem do pracy. Wtedy zniknie 

syndrom „pierwszego dnia w pracy".

Punktem wyjściowym do II części spotkania – 

dyskusji – było pytanie:  „Pokolenie y a umowa 

o pracę – marzenie czy przeżytek?" – w kontek-

ście elastycznych form zatrudnienia, pokolenia 

ludzi młodych wchodzących i  tworzących ten 

rynek pracy,  a jednocześnie szarą strefę, z któ-

rą Inspekcja Pracy stara się walczyć. Dyskusja 

była bardzo ożywiona.

Fot. 16. Konferencja „Pokolenie Y a umowa o pracę – marzenie czy 
przeżytek?”
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Głos zabrali wszyscy obecni goście. Dyskusja 

w tak szerokim gronie pokazała jednak wspól-

ną płaszczyznę do działania. Okręgowy Inspek-

tor Pracy podkreślił w tym kontekście koniecz-

ność zmian legislacyjnych. Podobne wnioski 

zgłaszali przedsiębiorcy – o zmniejszenie kosz-

tów zatrudnienia, ale i  o  konieczność zmian 

legislacyjnych. Związki zawodowe – podkreśla-

jąc przy tym rolę umowy o pracę, zgadzały się 

z koniecznością obniżenia kosztów pracy. Pod-

czas spotkania podkreślono, że zmiana prawa 

powinna również obejmować ujednolicenie 

baz danych oraz możliwość korzystania z tych 

baz on-line przez wszystkie organy Państwa, 

co znacznie skróci czas uzyskania przez służby 

niezbędnych informacji do wykonywania czyn-

ności kontrolnych.

Obecny na konferencji wojewoda małopolski, 

podkreślał, że najważniejsza jest – uczciwość, 

która „powinna stanowić punkt wyjścia zarów-

no pracownika, jak i pracodawcy".  

Podsumowując dyskusję i  dziękując za udział 

w kampanii Okręgowy Inspektor Pracy podkre-

ślił, że tworzenie jednolitego prawa, które bę-

dzie uwzględniało trzy interesy: przedsiębior-

ców, państwa i pracowników to bardzo trudne 

zadanie, ale po to, właśnie są takie spotkania, 

żeby nasze wnioski w  końcu dotarły do osób 

z mocą ustawodawczą.

 Kampania informacyjno–prewencyjna 

„Stres w pracy? znajdź rozwiązanie”

Państwowa Inspekcja Pracy realizuje długofa-

lowy program prewencyjny „Przeciwdziałanie 

negatywnym skutkom  stresu”,  którego celem 

jest zapobieganie skutkom stresu w  miejscu 

pracy. Do kampanii przystąpił Okręgowy In-

spektorat Pracy w  Krakowie. W  2015 r. działa-

niom prewencyjnym towarzyszyła specjalna 

kampania informacyjno-promocyjna „Stres 

w pra  cy? Znajdź rozwiązanie!”. 

W  ramach realizacji wspomnianej kampanii 

przeprowadzono cykl warsztatów szkole-

niowych „Stres w  pracy? Znajdź rozwiązanie” 

dla studentów i   różnych grup zawodowych. 

Warsztaty prowadziły psycholożki, a  także 

pracownicy Okręgowego Inspektoratu Pracy 

w Krakowie. 

 Szkolenia dla studentów i absolwentów

W ramach współpracy z Biurami Karier uczelni 

wyższych i  współpracy nawiązanej przy reali-

zacji kampanii „Szlakiem pierwszej pracy” zor-

ganizowano szkolenia.

24 listopada wraz z  Sekcją Karier UJ zorgani-

zowano szkolenie „Stres w  pracy? Znajdź roz-

wiązanie!” dla studentów i  absolwentów UJ. 

Spotkanie składało się z  dwóch części: Część 

teoretyczną poprowadziła ekspert Państwo-

wej Inspekcji Pracy psycholog, która w swoim 

wykładzie przedstawiła m.in. obowiązki praco-

dawcy w  zakresie przeciwdziałania negatyw-

nym skutkom zagrożeń psychospołecznych; 

czym jest stres zawodowy i  zagrożenia psy-

chospołeczne, przyczyny stresu i  implikacje 

zdrowotne, wpływ stresu na funkcjonowanie 

organizacji, sposoby radzenia sobie ze stresem. 

W  części warsztatowej trener zapoznała słu-

chaczy z praktycznymi sposobami radzenia so-

bie ze stresem. Podczas warsztatów słuchacze 
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poznali między innymi antystresowe działanie 

na ciało – techniki psychorelaksacyjne.

10 grudnia 2015 r. na akademii Igntianum 

odbyły się warsztaty „Stres w  pracy? Znajdź 

rozwiązanie!" prowadzone przez psycholo-

ga. Warsztaty miały na celu inspirowanie do 

rozwijania umiejętności radzenia sobie ze stre-

sem poprzez poznanie mechanizmów rządzą-

cych stresem, uświadomienie sobie przyczyn 

oraz poznanie skutków. Spotkanie służyło upo-

wszechnianiu informacji o  działaniach, jakie 

należy podjąć, aby móc skutecznie zarządzać 

stresem i zagrożeniami psychospołecznymi dla 

zdrowia i bezpieczeństwa. 

W  szkoleniu uczestniczyło 15 studentów 

różnych kierunków i  narodowości (polskiej, 

czeskiej i  białoruskiej). W  części wstępnej 

prowadząca przedstawiła najpopularniejsze 

psychologiczne koncepcje stresu – holmes 

i Rahe, hobfol, Lazarusa. Poruszyła również za-

gadnienia sposobów radzenia sobie ze stresem 

i  samooceny  odczuwanego stresu.  W  zespo-

łach zostały przeprowadzone ćwiczenia proak-

tywne radzenie sobie ze stresem – zarządzanie 

sobą w czasie:

•	 wyznaczanie celów,

•	 wyznaczanie priorytetów,

•	 analiza alokacji własnego czasu,

•	 realizacja własnego celu w  świecie ukła-

dów i zobowiązań – asertywna odmowa.

Zajęcia zakończył trening autogenny Schultza 

z udziałem wszystkich uczestników.

 Szkolenia dla pracodawców i organizacji 

Wybraliśmy kilka grup zawodowych, do któ-

rych wspólnie ze specjalistami opracowaliśmy 

formę i  treść prowadzonych zajęć. Inspiracją 

była analiza skarg i  wniosków wpływających 

do PIP oraz udzielanych porad prawnych. Kam-

pania objęła: 

- nauczycieli:

•	 9 listopada – wykład dla nauczycieli gim-

nazjalnych. W  zajęciach uczestniczyło 15 

osób.

•	 3 grudnia – warsztaty dla członków związ-

ku Nauczycielstwa Polskiego w  Nowym 

Sączu. Warsztaty prowadzili wspólnie psy-

cholog oraz pracownicy OIP w  Krakowie. 

W części praktycznej analizie poddano kon-

kretne przykłady zachowań z „życia szkoły” 

i próbowano znaleźć wspólnie rozwiązanie 

w  sytuacjach stresogennych (przypadki 

kiedy stresorem jest rodzic, uczeń, sytua-

cja). Na koniec spotkania przeanalizowano 

zjawisko mobbingu, molestowania i  dys-

kryminacji w  pracy. W  warsztatach wzięło 

udział 40 osób, wszyscy otrzymali materiały 

PIP dotyczące walki ze stresem. 

– 24 listopada – szkolenie dla związków za-

wodowych Banku PKO Sa, dotyczące przede 

Fot. 17.  Akademii Igntianum „Stres w pracy? Znajdź rozwiązanie!"
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wszystkim zjawiska mobbingu i dyskryminacji 

w pracy. W spotkaniu wzięło udział 42 osoby.

– Poprowadzono w  listopadzie br. szkolenie 

„Stres w  miejscu pracy? znajdź rozwiąza-

nie” dla Ogólnopolskiego Stowarzyszenia 

Pracowników Służby BHP oddział małopol-

ska. Wzięło w nim udział 45 osób. 

– 1 grudnia br. w ramach prowadzonej kam-

panii zorganizowano szkolenie dla kadry me-

nadżerskiej OSM Skała – W spotkaniu uczestni-

czyło 20 pracowników firmy. Szkolenie cieszyło 

się dużym zainteresowaniem uczestników, któ-

rzy chętnie i aktywnie brali udział w ćwiczeniach, 

zaproponowanych przez prowadzących.

Analizowano wspólnie sytuacje stresogenne 

i  metody radzenia sobie ze stresem. Z  grupą 

przeanalizowano między innymi pozytywne my-

ślenie o sobie, jako podstawa radzenia sobie ze 

stresem, w tym:

•	 zapobieganie negatywnemu myśleniu o so-

bie – reagowanie na krytykę i pochwały,

•	 informacja zwrotna – mój wpływ na relacje 

z innymi,

•	 moje mocne strony – autoanaliza.

Uczestnikom przybliżono również techniki psy-

chorelaksacyjne. 

Informacja o  prowadzonej kampanii została 

przekazana do mediów: 

Radio ESKA, Radio ZET, Radio TOK fM, Radio Zło-

te Przeboje, fakt, Gazeta Krakowska.

Ponadto informacje o większości szkoleń prowa-

dzonych we współpracy z Biurami Karier trafiło 

do mediów społecznościowych. Biura Karier in-

nych uczelni wykazały zainteresowanie konty-

nuowaniem szkoleń w  formie warsztatów  w za-

kresie tego tematu w kolejnym półroczu.Fot. 18. Szkolenie dla kadry menadżerskiej OSM Skała

Konkursy 
02. 

W  roku 2015 przeprowadzono dwie edycje 

konkursu „Poznaj swoje prawa w  pracy” dla 

młodzieży szkół ponadgimnazjalnych: 28 

stycznia 2015 r., w której brało udział 21 ucz-

niów z jedenastu szkół z terenu województwa 

małopolskiego, i drugą 10 grudnia 2015 r. dla 

45 uczniów z  23 szkół. Młodzież rozwiązała 

test błyskawicznie. Pierwsze testy zostały od-

dano już po 4 minutach. 

Do etapu centralnego zakwalifikowały się: 

uczennica z Zespołu Szkół im. Stanisława Sta-

szica w  Nowym Targu, dwie uczennice z  Ze-

społu Szkół nr 3 im. ks. J. Tischnera w Wado-
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wicach, które uzyskały 15 na 15 możliwych 

punktów. Uczestnicy konkursu otrzymali na-

grody rzeczowe i upominki.

 „Buduj bezpiecznie”

W  konkursie „Buduj bezpiecznie” nagrodzo-

nych zostało 5 firm. Celem konkursu jest 

upowszechnianie bezpiecznych i  higienicz-

nych warunków pracy na placach budów, 

w  tym promowanie wykonawców robót 

budowlanych, którzy zapewniają bezpiecz-

ne stanowiska pracy w  procesie realizacji 

obiektów budowlanych oraz przyczyniają się 

do ogólnego wzrostu poziomu bezpieczeń-

stwa pracy w  budownictwie w  skali kraju.  

W konkursie mogą uczestniczyć pracodawcy - 

wykonawcy robót budowlanych na budowach, 

które w trakcie trwania konkursu zamkną etap 

stanu surowego prac.

I Miejsce 

•	 BUMA CONTRACTOR Sp. z  o.o. Sp. K. Kra-

ków, ul. Wadowicka 6 za przygotowanie 

i realizację „DOT OffICE budynek A” w Kra-

kowie przy ulicy Czerwone Maki,

•	 SKANSKA S.A. WARSZAWA Oddział Budow-

nictwa Inżynieryjnego w Krakowie, al. Po-

wstańców śląskich 26 za przygotowanie 

i realizację I etapu modernizacji drogi wo-

jewódzkiej nr 786 Koszyce – Brzesko.

II Miejsce

•	 Krakowskie Konsorcjum Inwestycyjne 

KRAKOIN Sp. z o.o. Kraków, ul. Narwik 25 za 

przygotowanie i  realizację zespołu zabu-

dowy mieszkalnej wielorodzinnej w Krako-

wie przy ulicy Bochenka/Szpakowa.

•	 firma Remontowo Budowlana Adam Mot-

łoch Sp. z o.o. Kraków, ul. fatimska 16/4 za 

przygotowanie i realizację IX etapu zespo-

łu budynków mieszkalnych w  Krakowie 

przy ulicy Okulickiego.

III Miejsce

•	 Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemy-

słowego ChEMOBUDOWA Kraków S.A. Kra-

ków, ul. Klimeckiego 24 za przygotowanie 

i realizację budynku mieszkalnego wieloro-

dzinnego w Krakowie przy ulicy śliwkowej.

 XXII edycja „Pracodawca – Organizator 

Pracy Bezpiecznej”

Rozszerzył się również wachlarz branżowy 

firm startujących w  konkursie „Pracodawca 

– organizator pracy bezpiecznej”, a  on sam 

zyskuje na znaczeniu, bo kształtuje wize-

runek firm. Podstawowym celem konkursu 

jest promowanie pracodawców, dbających  

o  pracowników, przestrzegających przepi-

sów prawa pracy oraz organizujących pracę 

w  sposób zapewniający najwyższy poziom 

bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia. W  ocenie 

uczestników konkursu punktowane były cieka-

we inicjatywy i rozwiązania realizowane przez 

pracodawców, zarówno nowe rozwiązania 

techniczno–organizacyjne na terenie firmy, jak 

i  podejście do pracowników, strategia zarzą-

dzania i działania z obszaru społecznej organi-

zacji biznesu. Kapituła konkursowa dokonywa-

ła kontroli i  ocen firm według następujących 

kryteriów:
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•	 przestrzeganie przepisów prawa pracy,

•	 przestrzeganie przepisów i zasad bhp,

•	 rozwiązania systemowe dotyczące zarzą-

dzania bhp, 

•	 wypadki przy pracy,

•	 dodatkowe elementy ochrony pracy.

W konkursie mogły wziąć udział jedynie firmy, 

które w okresie trzech ostatnich lat nie odno-

towały śmiertelnych, ciężkich lub zbiorowych 

wypadków przy pracy (z wyłączeniem nagłych 

przypadków medycznych i  wypadków komu-

nikacyjnych poza zakładem pracy). Ze względu 

na różnorodność problemów związanych z za-

pewnieniem bezpiecznych warunków pracy 

w  zakładach o  różnej wielkości zatrudnienia, 

pracodawcy byli oceniani w trzech grupach:

I  kategoria – zakłady pracy do 50 zatrudnio-

nych,

II kategoria – zakłady pracy od 51 do 250 za-

trudnionych,

III kategoria – zakłady pracy powyżej 250 za-

trudnionych.

XXII edycja konkursu „Pracodawca organi-

zator pracy bezpiecznej” w  Małopolsce cie-

szyła się dużą popularnością wśród praco-

dawców różnorodnych branż. Wystartowały 

duże zakłady produkcyjne, komunikacyjne, 

a  także mniejsze firmy usługowe i  hotelar-

skie. W finale konkursu zgromadzono świet-

nych laureatów:

Firma „Orlik” Wioleta Kowalczyk z  Buko-

winy Tatrzańskiej – zdobywca II miejsca 

w konkursie w kategorii firm do 50 zatrudnio-

nych. Prowadzony przez firmę „Pensjonat Orlik” 

jest miejscem, w którym nie tylko przyjemnie 

i bezpiecznie się odpoczywa, ale również bez-

piecznie i  komfortowo pracuje. „Pensjonat” 

został otwarty w styczniu 2012 roku. świadczy 

usługi noclegowe, gastronomiczne oraz rekre-

acyjne. W założeniach obiekt ma spełniać wy-

magania gości ceniących sobie luksus i wygo-

dę podczas pobytów wypoczynkowych oraz 

przedstawicieli firm, zwracających uwagę na 

infrastrukturę i wyposażenie obiektu, podczas 

spotkań biznesowych. Pensjonat wyznaczył 

sobie za cel osiągnięcie miejsca w  czołówce 

reprezentantów rynku hotelarskiego w Powie-

cie Tatrzańskim w kategorii Pensjonatów czte-

rogwiazdkowych i w czerwcu 2015 roku został 

skategoryzowany przez Marszałka Wojewódz-

twa Małopolskiego właśnie jako taki obiekt. 

Największym sukcesem Pensjonatu okazały 

się usługi świadczone przez wykwalifikowaną 

kadrę pracowników, wyposażenie, zapewnie-

nie bezpieczeństwa oraz stworzenie domowej 

atmosfery w obiekcie, która przyciąga tu gości 

przez cały rok.

Fot. 19. Firma „Orlik” Wioleta Kowalczyk z Bukowiny Tatrzańskiej – 
zdobywca II miejsca w konkursie Pracodawca – Organizator Pracy 
Bezpiecznej
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Tobacco Trading International Poland Sp. 

z  o.o. – zdobywca I  miejsca w  kategorii do 

50 zatrudnionych firma zostało założona 

28 kwietnia 1994 roku. Spółka zajmuje się im-

portem i  dystrybucją wysokogatunkowych 

wyrobów tytoniowych takich, jak: tabaka, cy-

gara, cygaretki tytonie papierosowe, fajkowe 

oraz komplementarne do nich – fajki, zapal-

niczki, akcesoria fajkowe i papierosowe. firma 

przystąpiła do wdrażania systemu zarządzania 

bezpieczeństwem i  higieną pracy. Pracodaw-

ca przeprowadza ocenę ryzyka zawodowego 

i  stosuje odpowiednie środki profilaktyczne 

zmniejszające to ryzyko oraz zapewnia nie-

zbędne szkolenia. Jednym z  głównych prio-

rytetów jest likwidowanie źródeł zagrożeń, 

a  także unikanie ryzyka w  miejscu pracy oraz 

dostosowywanie warunków pracy do psycho-

fizycznych właściwości pracowników. Stara się 

angażować wszystkich pracowników w działa-

nia związane z polityka bhp. 

W  kategorii zatrudniającej do 250 pracowni-

ków I  miejsce zajęła firma Pilkington IGP 

Sp. z o.o. firma zajmuje się produkcją szkła od 

roku 1826. W roku 2006 zakład został przejęty 

przez japoński koncern NSG Group. Marka Pil-

kington została zachowana jako nazwa pro-

duktów Grupy przeznaczonych dla przemysłu 

budowlanego i  motoryzacyjnego. Głównym 

procesem produkcyjnym jest produkcja szyb 

zespolonych, który składa się z  kilku faz. Ob-

róbka i transport na różnych etapach procesu 

technologicznego prowadzone są na maszy-

nach i urządzeniach posiadających odpowied-

nie certyfikaty dopuszczające je do stosowa-

nia. Stan techniczny, oznakowanie, ergonomia 

urządzeń oraz osłony zapewniają bezpieczeń-

stwo pracy.

Podstawowy cel jaki stawiany jest kierowni-

ctwu zakładu to ograniczanie źródła zagro-

żeń. W  tym celu działania zostały powiązane 

z  funkcjonowaniem Zintegrowanego Syste-

mu Zarządzania, zawierającego wszystkie 

elementy, w  tym wdrożony własny system 

bhp oparty na wytycznych grupy NSG. Oce-

nę stanu bezpieczeństwa pracy w  zakładzie 

w  Krakowie przeprowadza się zgodnie z  wy-

tycznymi Systemu Przeglądu i  Oceny Bez-

pieczeństwa Grupy opartą na „Ocenie Bez-

pieczeństwa Pracy wg 4 dróg”. Dokonuje się 

również oceny stanu kondycji technicznej 

maszyn i urządzeń oraz elementów wyposaże-

nia stanowisk pracy w  ramach audytów „5 S”, 

„Quality Patrol” oraz „Obserwacji kluczowych 

bezpiecznych zachowań”. Działania w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy są skoordyno-

wane z  podejmowanymi w  obszarach zarzą-

dzania jakością i zarządzania środowiskowego 

i posiadają wspólne uregulowania systemowe. 

Ustanowiona Polityka Bezpieczeństwa stano-

wi ramy do ustalania i przeglądu celów doty-

czących bezpieczeństwa i  higieny pracy. Dla 

ciągłej poprawy warunków pracy używa się 

motta: „Pracujmy bez wypadków i  zranień”. 

Efektem jest praca bez wypadku od 3,5 roku. 

Fot. 20. W kategorii do 250 pracowników I miejsce zajęła firma Pilking-
ton IGP Sp. z o.o.
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Wytyczne, które stanowią najwyższy priorytet, 

to bezpieczna praca pracowników na wszyst-

kich stanowiskach w  firmie. Rozwinięta dzia-

łalność specjalnie powołanego do tego celu 

pionu spowodowała, że firma ciągle działa na 

rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy. Nie tyl-

ko obowiązkowe audyty, ale również własne 

analizy zarządzania powodują, że w ostatnich 

latach obniżono wskaźnik wypadkowości.

W  kategorii zatrudniającej powyżej 250 pra-

cowników I  miejsce zajęła firma Miejskie 

Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sa w Kra-

kowie.

MPK SA w Krakowie to 140 – letnia komunika-

cja tramwajowa i 94 – letnia komunikacja au-

tobusowa. Podstawową działalnością Spółki są 

przewozy pasażerskie na terenie miasta Krako-

wa i gmin ościennych. MPK S.A. w obsługuje 25 

linii tramwajowych i  148 linii autobusowych, 

a  przy tym od wielu lat podejmuje działania 

na rzecz poprawy warunków i bezpieczeństwa 

pracy. Jest firmą szczególną w  swojej branży, 

ponieważ z sukcesem myśli nie tylko o komu-

nikacji miejskiej, ale również interpersonalnej. 

Motywuje wszystkich pracowników do zdro-

wej i  twórczej rywalizacji, której efektem jest 

poprawa bezpieczeństwa i  warunków pracy. 

Dzięki niej wewnątrzzakładowy konkurs "wios-

na–jesień” mógł świętować w tym roku jubileu-

szową XXXV edycję.

Spółka posiada zintegrowany system zarzą-

dzania jakością oraz środowiskiem i daleko za-

awansowane prace nad włączeniem do syste-

mu zarządzania bezpieczeństwem pracy. Tylko 

w 2014 r. zakupiono łącznie 36 nowych auto-

busów, a  do końca 2015 r. oddanych zosta-

nie do eksploatacji 36 najnowocześniejszych 

niskopodłogowych tramwajów, w  znacznym 

stopniu zmniejszyły liczbę wypadków drogo-

wych i kolizji zaistniałych z powodu niespraw-

ności pojazdów. Wpływa to na zmniejszenie 

zmęczenia, a  co za tym idzie zachowania wy-

maganego stopnia koncentracji prowadzą-

cych pojazdy. Monitorowany jest stan toro-

wisk tramwajowych, na bieżąco zgłaszane są 

uszkodzenia wpływające na bezpieczeństwo 

w  ruchu i  usuwane przez odpowiedzialne za 

naprawy służby miejskie. O  skuteczności po-

dejmowanych działań świadczyć mogą rów-

nież wyniki badań środowiska pracy, gdzie od 

2011 roku nie zanotowano przekroczeń NDS 

i  NDSCh czynników szkodliwych dla zdrowia. 

Dodatkowe działania to przede wszystkim 

około 9 mln zł w 2014 r. oraz blisko 24 mln zł 

w  roku bieżącym, przeznaczone na remonty, 

modernizację obiektów, inwestycje, które mają 

bezpośredni lub pośredni wpływ na poprawę 

warunków pracy – między innymi budowa no-

wych obiektów na końcówkach linii tramwajo-

wych i autobusowych wyposażonych w część 

higieniczno – sanitarną i socjalną.

Fot. 21. W kategorii powyżej 250 pracowników I miejsce zajęło Miejskie 
Przedsiębiorstwo Komunikacyjne SA w Krakowie.
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Przedstawiciele firm odebrali nagrody z  rąk 

Okręgowego Inspektora Pracy i Prezesa Mało-

polskiego Oddziału OSPS BhP. 

Gratulując nagrodzonym Okręgowy Inspektor 

Pracy powiedział: Nikt z  nas nie jest w  stanie 

przewidzieć przyszłości, ale możemy ją świado-

mie planować. Dlatego nawet w sytuacjach kry-

zysowych w przypadku pracodawców organiza-

torów pracy bezpiecznej mamy przeświadczenie, 

że ewentualne problemy będą przez firmy roz-

wiązywane wspólnie z pracownikami lub w spo-

sób dla nich najdogodniejszy. Ten tytuł nobilituje 

i motywuje do kolejnych działań na rzecz rozwo-

ju firmy i pracowników – najcenniejszego kapita-

łu każdego zakładu, w który warto inwestować.

„Zdobądź dyplom PIP” 
03. 

Programu prewencyjnego dla mikrozakładów 

„Zdobądź dyplom PIP” został zrealizowany. 

Program ukończyło, uzyskując Dyplom, 42 pra-

codawców. Spośród wszystkich uczestników, 

w  związku negatywnym wynikiem kontroli 

audytowej bądź nie spełnieniem założeń, pro-

gramu nie ukończyło 13 uczestników, z  tego 

w  4-ech zakładach stwierdzono wykroczenia 

(brak zabezpieczenia maszyn, niewypłacenie 

należności z  tytułu pracy w  godzinach nad-

liczbowych, dopuszczenie do pracy pracowni-

ka bez wymaganych kwalifikacji i  aktualnych 

orzeczeń lekarskich), w 6-ciu przypadkach nie 

poinformowano o realizacji wydanych decyzji 

pokontrolnych, w  jednym podmiocie liczba 

zatrudnionych przewyższała liczbę kwalifiku-

jącą zakład do programu przy uwzględnieniu, 

iż prowadzona działalność nie jest zaliczana do 

branż „wysokiego ryzyka”, w  jednym przypad-

ku brak było możliwości weryfikacji spełnia-

nych wymagań.

W ramach programu przeprowadzono 2 szko-

lenia, w których łącznie wzięło udział 28 przed-

stawicieli zakładów. Zaproszenia kierowano 

w przeważającej części do pracodawców, którzy 

uzyskali informację o prowadzonym programie 

i jako pierwsi przysłali karty zgłoszenia do pro-

gramu. Główną przesłanką, jaką inspektor kie-

rował się zapraszając pracodawców było adre-

sowanie pism do firm, które nie uczestniczyły 

 w programie i nie były kontrolowane. Jednak-

że coraz częściej zdarza się, iż to pracodawcy 

uprzedzają inspektora sami zgłaszając się do 

programu.
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Dokonując podsumowania działalności Okrę-

gowego Inspektoratu Pracy w  Krakowie pa-

miętać należy, że 2015 rok zdominowało zja-

wisko umów cywilnoprawnych, tzw. „umów 

śmieciowych”, nielegalnego zatrudnienia, 

syndromu „pracy na próbę” i „pierwszego dnia 

w pracy” oraz pracy na czarno. Pojęcia te poja-

wiały się w mediach, dyskusjach społecznych 

i politycznych. 

Praca bez żadnej umowy czyli nielegalna, co-

raz częściej wiązała się również ze zjawiskiem 

niewypłacania należnego wynagrodzenia. Na-

rastanie tych dwóch zjawisk wywoływało od 

kliku lat niezadowolenie, ataki w  stronę PIP, 

coraz gorętszą dyskusję medialną, społeczną 

i polityczną.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom – a czę-

sto wyobrażeniom – na temat możliwości 

i  kompetencji inspektorów pracy rozpoczęli-

śmy intensywne działania mające na celu usta-

bilizowanie rynku pracy i ułatwienie startu na 

nim szczególnie osobom młodym poprzez: 

kontrole „zgodności umowy cywilnoprawnej 

z charakterem świadczonej pracy (odrębny te-

mat); „egzekwowanie przepisów prawa pracy 

przy zatrudnianiu”, kontrole legalności zatrud-

nienia; porady prawne; działania prewencyj-

ne: szkolenia i kampanie prewencyjne, a wśród 

nich szczególnie kampanię „Szlakiem pierw-

szej pracy”.

Kampania ta była projektem łączącym dzia-

łania prewencyjne i  kontrolne, prowadzo-

nym od maja od sierpnia 2015 r., w kilku eta-

pach. W  ramach I  etapu przeprowadzono 

ponad 20 szkoleń „Jak budować swój wize-

runek w firmie” na małopolskich uczelniach. 

Bardzo aktywnie w realizację kampanii włączył 

się Wojewódzki Urząd Pracy, dzięki któremu 

udało się przeprowadzić kilka szkoleń, między 

innymi dla doradców i  opiekunów programu 

EURES. Zaprosiliśmy do współpracy przy kam-

panii małopolskich pracodawców. dzięki 

wsparciu Małopolskiej Loży Bcc oraz Izby 

Przemysłowo–Handlowej w  nasze działania 

aktywnie włączyły się firmy, tworzące we włas-

nym zakresie możliwości startu i  rozwoju dla 

nowych pracowników: Astor, Coca-Cola helle-

nic, RR Donnelly, Bukowiańskie Towarzystwo 

Geotermalne, MPK S.A. w Krakowie, Raben, Ga-

leco, Onet.pl. 

Podczas wspólnych szkoleń przedstawiciele 

firm opowiadali o  swoich doświadczeniach 

z  procesów rekrutacji pracowników. Prezen-

towali propozycje dla osób rozpoczynających 

karierę zawodową. 

Podczas II etapu – akcji letniej „Szlakiem 

Pierwszej Pracy” – realizowanej dzięki współ-

pracy małopolskich gmin i  pracodawców –

wyszliśmy z  murów biurowca na małopolskie 

szlaki. Nasi specjaliści dyżurowali w  popular-

Podsumowanie
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nych miejscowościach turystycznych, gdzie 

w okresie letnim często podejmuje się pierw-

szą pracę. Niebieski namiot OIP w  Krakowie 

budził ciekawość i  zainteresowanie – i  służył 

informacją, poradami prawnymi, profesjonal-

nymi materiałami. 

Przez całe wakacje dyżurowaliśmy w  Bukowi-

nie Tatrzańskiej, Białce, Gródku nad Dunajcem, 

Czchowie i  Krakowie. W  sierpniu w  Krakowie 

nasz punkt porad prawnych stanął w  Galerii 

Krakowskiej.

Równolegle z  akcją prewencyjną inspektorzy 

pracy prowadzili wzmożone kontrole legal-

ności zatrudnienia szczególnie w  branżach 

takich jak gastronomia, hotelarstwo, handel, 

usługi. W ramach akcji przeprowadzono około 

200 kontroli. 

Szczególnie cenne jest dla nas przyłączenie 

się do akcji tak dużej grupy pracodawców, 

władz samorządowych, urzędów, organi-

zacji – tylko wspólnymi siłami będziemy mo-

gli realnie kształtować rynek pracy i  stwarzać 

młodym ludziom perspektywę rozwoju. Mamy 

nadzieję, że nasi współpracownicy wezmą rów-

nież udział w tegorocznej edycji kampanii. 

Łącznie w  minionym roku nasi inspekto-

rzy przeprowadzili 5300 kontroli, z  czego 

1748 zrealizowano po otrzymaniu skargi. 

Podczas prowadzonych działań spotykali się 

najczęściej z  nieprawidłowościami z  zakresu 

wypłaty wynagrodzeń, legalności zatrudnie-

nia, czasu pracy oraz warunków pracy. Na-

leży zwrócić uwagę na rosnącą liczbę skarg 

od pracowników – cudzoziemców. Kontrole 

pracy cudzoziemców i  wszystkich aspek-

tów z  tym związanych, może w  najbliż-

szym okresie stać się jednym z  wiodących 

tematów w  naszych kontrolach. Obserwu-

jemy systematyczny napływ pracowników-

-cudzoziemców do Małopolski. To tania siła 

robocza, (jeszcze !) w zawodach słabo opłaca-

nych, podejmują pracę nielegalnie, za niskim 

wynagrodzeniem. Z drugiej jednak strony, co-

raz szersza grupa obcokrajowców podejmuje 

w Polsce pracę równolegle z wyższymi studia-

mi, które kończy i  zostaje, szukając pracy le-

galnej i dobrze płatnej.

W  kontekście pracy cudzoziemców należy 

zwrócić uwagę na rosnące znaczenie agen-

cji zatrudnienia i pracy tymczasowej, które 

zaczynają dominować na rynku pracy, budząc 

wiele obaw ze strony naszych pracowników, 

z powodu nieznajomości prawa. Cały czas mo-

nitorujemy rynek agencji zatrudnienia, szko-

limy studentów i  przyszłych pracowników, 

aby umieli uniknąć oszustwa i pracy bez wy-

nagrodzenia, szczególnie za granicą. W  tym 

obszarze, podobnie jak w zakresie legalności 

zatrudnienia i  kształtowania rynku pracy od 

kilu już lat współpracujemy z  Wojewódzkim 

Urzędem Pracy w Krakowie oraz Małopolskim 

Urzędem Wojewódzkim. 

O efektywności pracy małopolskich inspekto-

rów może świadczyć kwota wydanych decy-

zji płacowych – w 2015 r. inspektorzy pracy 

OIP Kraków wydali nakazy wypłaty wyna-

grodzeń i  innych świadczeń pieniężnych 

na ponad 7,3 mln zł dla ponad 4 tys. pra-

cowników. Stosunkowo niski poziom kwoty 

wyegzekwowanej – ok. 1,6 mln zł to głównie 

wynik trudności ekonomicznych pracodaw-

ców, a  kwota wypłaconych należności syste-
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matycznie rośnie, w  związku z  sukcesywną 

realizacją środków prawnych.

Niestety trudności ekonomiczne zawsze były 

bodźcem do radykalnego cięcia kosztów pro-

dukcji, co w  efekcie odbijało się na bezpiecz-

nych warunkach pracy. Dlatego nasi inspekto-

rzy – nauczeni wieloletnią praktyką – obejmują 

stałym nadzorem duże inwestycje budowlane 

w  regionie (obiekty sportowe, konferencyjne, 

centra handlowe, drogi i  mosty). Szczególnie 

uważnie przyglądamy się rozpoczynającym 

się budowom. Efekt przynoszą stały nadzór 

inspektorów pracy nad realizacją najwięk-

szych inwestycji w  Małopolsce (prowadzone 

krótkie kontrole oraz systematycznie działania 

prewencyjne). Dla poprawy bezpieczeństwa 

i  zmniejszenia wypadków przy pracy zreali-

zowaliśmy również temat własny – „Ograni-

czenie zagrożeń przy pracach remontowo–

budowlanych w  centrum Krakowa” który 

pozwolił bezwypadkowo poprowadzić prace 

budowlano–remontowe przy wzmożonym ru-

chu turystycznym w centrum Krakowa. W tym 

roku objęte zostały nadzorem inspektora pracy 

budowa mostu granicznego na rzece Poprad 

i obwodnicy Nowego Sącza. 

Dzięki właśnie takim działaniom Małopolska 

od kilku już lat pozostaje w czołówce „bez-

piecznych regionów”, jak pokazują dane 

statystyczne GUS. W 2015 r. spadła liczba za-

rejestrowanych rzez OIP w  Krakowie wypad-

ków przy pracy. Analizy przyczyn pokazuje, że 

do wypadku dochodzi na skutek złej organiza-

cji miejsc pracy, niewłaściwego wyposażenie 

bądź nierzetelnego nadzór i  – co podkreślają 

inspektorzy pracy – niewłaściwe zachowanie 

się pracowników. Dlatego nasi pracownicy sta-

rają się zaszczepić dobre zachowania i  dobre 

praktyki już wśród najmłodszych przez prowa-

dzone spotkania, szkolenia, konkursy oraz ak-

cie prewencyjne. Z  radością obserwujemy, że 

element bezpieczeństwa wśród liczących się 

firm branży budowlanej stał się, ważną częś-

cią wizerunku firmy. Wypadek przy pracy, złe 

warunki pracy mają przełożenie ekonomiczne 

i  podważają wypracowaną markę oraz wiary-

godność firmy.

W 2016 r. jako Okręg będziemy przede wszyst-

kim upowszechniać dobre praktyki w  kontro-

lowanych zakładach, zapobiegać wypadkom, 

informować, przeprowadzać skuteczne kampa-

nie z wykorzystaniem środków przekazu i no-

wych narzędzi PR. Kontynuowana będzie kam-

pania „Szlakiem pierwszej pracy”, której celem 

jest zwrócenie uwagi na przestrzeganie prze-

pisów prawa pracy przy zatrudnianiu. Szcze-

gólną uwagę zwrócimy na nieprawidłowości 

z zakresu zawierania umów cywilnoprawnych 

oraz legalności zatrudnienia. Nie przestanie-

my dbać o  bezpieczne warunki pracy na bu-

dowach, szpitalach, w  kopalniach i  obszarach 

o największym zagrożeniu, ale i w najmniejszej 

firmie. A przede wszystkim będziemy starać się 

odpowiadać na sygnały Państwa o nieprawid-

łowościach i  naruszeniach prawa, które poja-

wią się w małopolskich zakładach. 

Dziękując Wszystkim za aktywne włączenie 

się i pomoc w realizacji naszych zadań, zapra-

szam do współdziałania na rzecz ochrony pra-

cy w Małopolsce w kolejnym roku. Czekamy na 

propozycje wspólnych projektów.

Tadeusz fic

Okręgowy Inspektor Pracy w Krakowie
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w 2015 r.
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OGÓŁEM, w tym: 5321 24456 905 354 633 531 2 3843 20034 1498

1. Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo 56 462 4 4 12 0 0 44 180 13

2. Górnictwo i wydobywanie 21 62 0 0 0 0 0 15 56 3

3. Przetwórstwo przemysłowe 1018 6724 106 71 258 133 2 750 3409 247

4. Wytwarzanie energii 12 40 0 0 0 0 0 8 27 0

5. Dostawa wody 49 299 1 3 3 2 0 36 186 7

6. budownictwo 1229 5872 703 228 263 106 0 616 2608 159

7. Handel, naprawy 1286 6057 36 20 53 97 0 1051 6245 463

8. Transport i gospodarka magaz. 252 554 8 10 8 35 0 209 1029 101

9. zakwaterowanie i usługi gastr. 385 1566 5 3 3 40 0 324 1926 156

10. informacja i komunikacja 48 103 1 0 2 19 0 45 268 13

11. Finanse i ubezpieczenia 27 60 2 0 0 2 0 24 102 7

12. Obsługa rynku nieruchomości 43 82 0 1 1 12 0 34 141 16

13. Działalność profesjonalna 136 415 20 4 10 22 0 97 511 42

14. Usługi administrowania 217 300 10 4 2 14 0 151 602 44

15. administracja publiczna 47 112 1 0 0 2 0 38 223 13

16. Edukacja 170 359 0 0 0 25 0 139 631 57

17. Opieka zdrowotna i pomoc społ. 138 745 5 2 15 6 0 113 844 87

18. Kultura, rozrywka i rekreacja 44 131 3 3 3 1 0 30 158 4

19. Pozostała działalność usługowa 143 513 0 1 0 15 0 119 888 66

20. Gospodarstwa domowe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21. Organizacje eksterytorialne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22. Działalność nieokreślona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kontrole i środki prawne
(wg sekcji gospodarki narodowej PKD)

1) łączna liczba decyzji wydanych przez inspektorów pracy na podstawie art.11 pkt 1, 2, 3, 4, 6, 6a, 7 ustawy o PIP; 
2) liczba decyzji wydanych przez Okręgowego Inspektora Pracy na podstawie art. 11 pkt 5 ustawy o PIP; 
3) liczba wystąpień skierowanych przez inspektora pracy na podstawie art.11 pkt 8 ustawy o PIP; 
4) liczba poleceń skierowanych przez inspektora pracy na podstawie art.11 pkt 8 ustawy o PIP.

Źródło: dane PIP
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OGÓŁEM, w tym zakłady  
o zatrudnieniu

5321 24456 905 354 633 531 2 3843 20034 1498

1. 1–9 3111 13935 613 238 391 264 2 2183 11837 799

2. 10–49 1400 7091 253 92 178 203 0 1063 5598 461

3. 50–249 528 2020 20 16 56 43 0 399 1792 168

4. 250 i powyżej 282 1410 19 8 8 21 0 198 807 70

Kontrole i środki prawne
(wg wielkości zatrudnienia)
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OGÓŁEM, w tym zakłady  
o zatrudnieniu

5321 24456 905 354 633 531 2 3843 20034 1498

1. Sektor publiczny a)  ogółem,
w tym własność:

342 1360 9 4 23 16 0 267 1454 122

1. państwowa 85 376 5 3 9 3 0 47 263 17

2. samorządowa 245 944 3 1 14 13 0 211 1170 103

3. mieszana 12 40 1 0 0 0 0 9 21 2

2. Sektor prywatny b) ogółem,
w tym własność:

4975 23081 896 350 610 515 2 3573 18569 1374

1. prywatna krajowa 4551 20960 853 327 587 468 2 3306 17513 1289

2. prywatna zagraniczna 191 745 8 4 6 6 0 125 456 18

3. prywatna mieszana 233 1376 35 19 17 41 0 142 600 67

3. Sektor mieszany zrównoważony c) 3 14 0 0 0 0 0 2 10 2

4. Nieokreślona własność 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0

Kontrole i środki prawne
(wg form własności)

Źródło: dane PIP

Źródło: dane PIP

a) sektor publiczny obejmuje podmioty stanowiące własność państwową, jednostek samorządu terytorialnego oraz z przewagą kapitału podmiotów sektora publicznego;
b) sektor prywatny obejmuje podmioty gospodarki stanowiące własność prywatną krajową, zagraniczną oraz z przewagą kapitału podmiotów sektora prywatnego;
c) sektor mieszany zrównoważony obejmuje własność mieszaną między sektorami z takim samym udziałem własności sektora publicznego i prywatnego.

1) łączna liczba decyzji wydanych przez inspektorów pracy na podstawie art.11 pkt 1, 2, 3, 4, 6, 6a, 7 ustawy o PIP; 
2) liczba decyzji wydanych przez Okręgowego Inspektora Pracy na podstawie art. 11 pkt 5 ustawy o PIP; 
3) liczba wystąpień skierowanych przez inspektora pracy na podstawie art.11 pkt 8 ustawy o PIP; 
4) liczba poleceń skierowanych przez inspektora pracy na podstawie art.11 pkt 8 ustawy o PIP.

1) łączna liczba decyzji wydanych przez inspektorów pracy na podstawie art.11 pkt 1, 2, 3, 4, 6, 6a, 7 ustawy o PIP; 
2) liczba decyzji wydanych przez Okręgowego Inspektora Pracy na podstawie art. 11 pkt 5 ustawy o PIP; 
3) liczba wystąpień skierowanych przez inspektora pracy na podstawie art.11 pkt 8 ustawy o PIP; 
4) liczba poleceń skierowanych przez inspektora pracy na podstawie art.11 pkt 8 ustawy o PIP.
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OGÓŁEM, w tym: 4841 2670 527 1644 1426 212 1192 29

1. Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo 27 13 3 11 5 2 6 1

2. Górnictwo i wydobywanie 7 5 0 2 5 0 2 1

3. Przetwórstwo przemysłowe 872 498 113 261 266 38 180 6

4. Wytwarzanie energii 9 4 0 5 3 0 2 0

5. Dostawa wody 32 19 0 13 10 0 9 0

6. budownictwo 1330 917 104 309 527 45 240 8

7. Handel, naprawy 1168 582 113 473 284 50 335 3

8. Transport i gospodarka magaz. 218 120 34 64 68 12 50 1

9. zakwaterowanie i usługi gastr. 405 183 57 165 87 24 123 3

10. informacja i komunikacja 52 33 3 16 18 2 11 1

11. Finanse i ubezpieczenia 22 15 1 6 9 1 4 0

12. Obsługa rynku nieruchomości 21 11 0 10 6 0 9 0

13. Działalność profesjonalna 150 60 30 60 27 10 41 4

14. Usługi administrowania 117 40 16 61 27 7 45 1

15. administracja publiczna 39 13 0 26 10 0 20 0

16. Edukacja 62 19 5 38 14 4 28 0

17. Opieka zdrowotna i pomoc społ. 142 71 17 54 31 8 32 0

18. Kultura, rozrywka i rekreacja 24 13 4 7 8 2 6 0

19. Pozostała działalność usługowa 144 54 27 63 21 7 49 0

20. Gospodarstwa domowe 0 0 0 0 0 0 0 0

21. Organizacje eksterytorialne 0 0 0 0 0 0 0 0

22. Działalność nieokreślona 0 0 0 0 0 0 0 0

Wykroczenia i przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową
(wg sekcji gospodarki narodowej PKD)

Źródło: dane PIP



Wykroczenia i przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową
(wg wielkości zatrudnienia)
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OGÓŁEM, w tym zakłady o zatrudnieniu 4841 2670 527 1644 1426 212 1192 29

1. 1–9 3079 1637 368 1074 870 148 781 22

2. 10–49 1216 749 100 367 396 43 271 3

3. 50–249 376 202 36 138 107 13 100 2

4. 250 i powyżej 170 82 23 65 53 8 40 2

Wykroczenia i przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową
(wg form własności)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

OGÓŁEM, w tym zakłady o zatrudnieniu 4841 2670 527 1644 1426 212 1192 29

1. Sektor publiczny a) ogółem,
w tym własność:

204 104 11 89 51 4 63 1

1. państwowa 57 36 6 15 15 2 7 1

2. samorządowa 144 66 5 73 35 2 55 0

3. mieszana 3 2 0 1 1 0 1 0

2. Sektor prywatny b) ogółem, 
w tym własność:

4634 2563 516 1555 1374 208 1129 28

1. prywatna krajowa 4335 2416 462 1457 1283 191 1058 27

2. prywatna zagraniczna 121 60 27 34 37 7 27 1

3. prywatna mieszana 178 87 27 64 54 10 44 0

3. Sektor mieszany zrównoważony c) 3 3 0 0 1 0 0 0

4. Nieokreślona własność 0 0 0 0 0 0 0 0

Źródło: dane PIP

a) sektor publiczny obejmuje podmioty stanowiące własność państwową, jednostek samorządu terytorialnego oraz z przewagą kapitału podmiotów sektora publicznego;
b) sektor prywatny obejmuje podmioty gospodarki stanowiące własność prywatną krajową, zagraniczną oraz z przewagą kapitału podmiotów sektora prywatnego;
c) sektor mieszany zrównoważony obejmuje własność mieszaną między sektorami z takim samym udziałem własności sektora publicznego i prywatnego.

Źródło: dane PIP
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Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie

pl. Szczepański 5
31-011 Kraków

kancelaria@krakow.pip.gov.pl 
www.krakow.pip.gov.pl 

tel.: 12 422 90 82
fax: 12 421 50 11

z działalności Okręgowego Inspektoratu Pracy
w Krakowie w 2015 r. 
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