
108 
 

Szanowni Państwo,  
zapraszam do lektury „Sprawozdania Okręgowego Inspektora Pracy 
z działalności Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie w 2016 r.”. 
Dokument ten prezentuje jedynie małą część działalności nadzorczo-kontrolnej 
i prewencyjnej prowadzonej przez pracowników Okręgu w całej Małopolsce. 
 
W minionym roku  przeprowadziliśmy łącznie blisko 5000 kontroli, które objęły 
różne sektory gospodarki: 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 nieprawidłowościach w działaniu firmy bądź o naruszeniach 
w obszarze przepisów prawa pracy. Reakcja na Państwa skargi to dla nas 
zawsze działanie priorytetowe. W tym roku te sygnały wpływały od Państwa 
ponad 4000 razy. 
Często pierwsze wątpliwości czy obawy udawało się rozwiązać już na etapie 
porady prawnej. Poradnictwo z zakresu prawa pracy to istotny element naszej 
działalności. Nasi prawnicy byli do Państwa dyspozycji codziennie 
z merytoryczną poradą podczas  dyżurów. Porad udzielamy również zawsze 
podczas  naszych kontroli, szczególnie podczas  tej pierwszej, która najczęściej 
nie ma charakteru represyjnego. Przywiązujemy dużą wagę do działalności 
prewencyjnej. Dlatego podejmując walkę z nielegalnym zatrudnieniem 
ruszyliśmy po raz drugi „Szlakiem pierwszej pracy”. Wspólnie z małopolskimi 
pracodawcami prezentowaliśmy dobre praktyki wśród wchodzących na rynek 
pracy w całej Małopolsce. Równocześnie nasi inspektorzy ruszyli Szlakiem 
kontrolując legalność zatrudnienia. Dokładny opis naszych działań 
prezentujemy w poniższym „Sprawozdaniu”.  
Temat umów cywilnoprawnych i tworzenia elastycznego rynku pracy będzie 
zapewne działaniem priorytetowym na kolejne lata dla inspektorów pracy. 
Podobnie jak bezpieczeństwo pracy, o które dbamy szczególnie, ponieważ życie 
ludzkie to bezcenna inwestycja.  
Staramy się, aby ta dewiza zaczęła przyświecać również małopolskim 
pracodawcom, inwestorom, kierownikom budów, pracownikom budowlanym 
oraz wszystkim innym pracownikom. Nasze działania zwieńczyło 
rozstrzygnięcie konkursów „Bezpieczna budowa” oraz „Pracodawca – 
organizator pracy bezpiecznej”. Laureaci to kreatywni pracodawcy, którzy 
rozwijając swoje firmy wiedzą, że dobra organizacja pracy i zapewnienie jej 
bezpiecznych warunków służy rozwojowi firmy.  
Dziękując wszystkim partnerom i współpracownikom za realizowane zadania 
w 2016 r. zapraszam do lektury.  

 Józef Bajdel 
 
  

Okręgowy Inspektor Pracy w Krakowie 
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1. PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA PIP 

Państwowa Inspekcja Pracy jest organem powołanym do sprawowania nadzoru  

i kontroli przestrzegania prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad 

bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów dotyczących legalności 

zatrudnienia i innej pracy zarobkowej. Państwowa Inspekcja Pracy podlega Sejmowi 

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, jeden z 16 okręgowych inspektoratów 

pracy w Polsce – działających w ramach Państwowej Inspekcji Pracy - obejmuje 

swoim działaniem i nadzorem obszar województwa małopolskiego. W strukturze 

organizacyjnej Inspektoratu funkcjonują dwa oddziały – w Nowym Sączu  

i w Tarnowie. W roku 2016 w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Krakowie łącznie 

pracowało 160 osób, w tym czynności kontrolno-nadzorcze i prewencyjne 

wykonywało 100 inspektorów pracy (wg danych na 01.12.2016). Przy Okręgowym 

Inspektorze Pracy w Krakowie jako organ doradczy działa Małopolska Rada ds. 

Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie.  

 

2. ZAKRES KOMPETENCJI PIP 

 

Do podstawowych zadań Państwowej Inspekcji Pracy należy: 

• nadzór i kontrola przestrzegania przepisów prawa pracy, 

w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów 

dotyczących stosunku pracy, wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń 

wynikających ze stosunku pracy, czasu pracy, urlopów, uprawnień 

pracowników związanych z rodzicielstwem, zatrudniania młodocianych 

i osób niepełnosprawnych; 

• kontrola wyrobów wprowadzonych do obrotu pod względem spełniania 

wymagań bhp, 

• kontrola legalności zatrudnienia, innej pracy zarobkowej i wykonywania 

działalności, 
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• kontrola przestrzegania obowiązku prowadzenia agencji zatrudnienia 

zgodnie z warunkami określonymi w przepisach o promocji zatrudnienia i 

instytucjach rynku pracy, 

• kontrola legalności zatrudnienia, innej pracy zarobkowej oraz 

wykonywania pracy przez cudzoziemców; 

• podejmowanie działań polegających na zapobieganiu i eliminowaniu 

zagrożeń w środowisku pracy w szczególności poprzez: 

- badanie i analizowanie okoliczności i przyczyn wypadków przy 

pracy i chorób zawodowych,  

- udzielanie porad i informacji z zakresu prawa pracy,  

- inicjowanie przedsięwzięć w sprawach ochrony pracy w rolnictwie 

indywidualnym, 

- podejmowanie działań prewencyjnych i promocyjnych 

zmierzających do zapewnienia przestrzegania prawa pracy. 

• kontrola ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych 

warunkach lub o szczególnym charakterze, 

• prawo wnoszenia powództw, a za zgodą zainteresowanej osoby, 

uczestnictwo w postępowaniu przed sądem pracy, w sprawach o ustalenie 

istnienia stosunku pracy, 

• wydawanie i cofanie zezwoleń na wykonywanie pracy zarobkowej przez 

dzieci do lat 16, 

• opiniowanie projektów aktów prawnych z zakresu prawa pracy, 

• udzielanie informacji o minimalnych warunkach zatrudnienia pracowników 

skierowanych do pracy na terytorium RP z państwa będącego członkiem Unii 

Europejskiej, a także współpraca z urzędami państw członkowskich UE 

odpowiedzialnymi za nadzór nad warunkami pracy i zatrudniania 

pracowników, 

• ściganie wykroczeń przeciwko prawom osób wykonujących pracę 

zarobkową, a także 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.), 
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• prowadzenie kontroli czasu jazdy i czasu postoju, obowiązkowych 

przerw i czasu odpoczynku kierowców wykonujących  przewozy drogowe. 

 

W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów prawa pracy lub przepisów 

dotyczących legalności zatrudnienia właściwe organy PIP uprawnione są do: 

• nakazania usunięcia stwierdzonych uchybień w ustalonym terminie 

w przypadku naruszenia przepisów bhp, 

• nakazania wstrzymania prac lub działalności, gdy naruszenie powoduje 

bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia  pracobiorców, a także 

skierowania do innych prac pracobiorców w razie wykonywania czynności 

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 działalności w miejscach 

powodujących bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, 

• nakazania zaprzestania pracy lub działalności, gdy ich prowadzenie 

zagraża życiu lub zdrowiu pracobiorców, 

• nakazania ustalenia w określonym terminie okoliczności i przyczyn 

wypadku, 

• nakazania pracodawcy wypłaty należnego wynagrodzenia za pracę, 

a także innego świadczenia przysługującego pracownikowi, 

• skierowania wystąpienia 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 

administracyjnego.  

 

PIP ma prawo nieodpłatnego korzystania z danych zgromadzonych:  

• w Krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej 

(REGON) prowadzonym przez Prezesa GUS, 
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• przez ZUS na koncie ubezpieczonego i koncie płatnika składek, w zakresie 

podlegania ubezpieczeniu społecznemu,  

• w Krajowej Ewidencji Podatników,  

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

 

• w Krajowym Rejestrze Sądowym,  

• w Krajowym Rejestrze Karnym, 

• w rejestrze bezrobotnych.  

 

3. DZIAŁANIA PRIORYTETOWE PIP W 2016 R. 

 

Podstawowym zadaniem działań Państwowej Inspekcji Pracy jest uzyskanie 

poprawy stanu przestrzegania prawa pracy w kontrolowanych zakładach. 

Działalności kontrolno-nadzorczej towarzyszą działania o charakterze prewencyjno-

promocyjnym, które służą kształtowaniu nawyków bezpiecznej pracy.   

Opracowując  Program działania PIP na rok 2016 uwzględniono potrzeby krajowego 

rynku pracy oraz wskazówki Rady Ochrony Pracy i komisji sejmowych. Program 

powstał z uwzględnieniem wniosków zgłoszonych przez związki zawodowe, 

organizacje pracodawców, instytuty badawcze i organy kontroli warunków pracy.  

Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadziła w 2016  r. 80 tys. kontroli wśród 110 

tys. podmiotów - pracodawców, przedsiębiorców, w postaci następujących  zadań:  

 -  I etap zadań długofalowych (2016-2018) - obejmujących problemy ochrony 

pracy wymagające przyjęcia perspektywy długookresowe. W zakresie tych 

zagadnień kontrolowane między innymi było przestrzeganie prawa przy zawieraniu 

umów cywilnoprawnych i outsourcing pracowniczy.  

 - zadania bieżące (na rok 2016) - ukierunkowanych na kompleksową ocenę 

wybranych problemów ochrony pracy, stanowiące odpowiedź na najpilniejsze 

potrzeby w sferze egzekwowania uprawnień pracowniczych i zapewnienia 

właściwych warunków pracy.  

 - zadania wspólne - służące zdiagnozowaniu wybranych problemów w celu 

ukierunkowania działań PIP w następnych latach; zadań własnych okręgowych 

inspektoratów pracy, wynikających ze specyfiki lokalnej. 
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 – zadania stałe - wynikające wprost z zapisów ustawowych, albo związane 

z koniecznością stałego monitorowania sytuacji w wybranych obszarach ochrony 

pracy, do których należą: 

• badanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, 

• badanie zgłaszanych skarg, 

• kontrole w budownictwie,  

• kontrole przestrzegania przepisów w zakresie czasu pracy,  

• kontrole udzielania urlopów wypoczynkowych, 

• kontrole uprawnień związanych z rodzicielstwem, 

• kontrole legalności zatrudnienia, 

• kontrole przestrzegania przepisów dotyczących zatrudniania 

pracowników młodocianych,  

• kontrole przestrzegania przepisów dotyczących zatrudniania osób 

niepełnosprawnych, 

• kontrole agencji zatrudnienia i pracowników tymczasowych 

•  realizacja zadań  założonych w programach prewencyjnych .  

 

 - zadania własne OIP -  uzupełnienie planu zadań koordynowanych centralnie, 

które sygnalizuje najistotniejsze problemy ochrony pracy na terenie poszczególnych 

województw czy regionów. W Okręgowym Inspektoracie Pracy w Krakowie 

w 2016 r. zrealizowano następujące zadania: „Przestrzeganie przepisów prawa 

pracy, w tym przepisów bhp w podmiotach prowadzących działalność 

związaną z przetwórstwem mlecznym w zakresie produkcji regionalnych 

serów” oraz „Ograniczenie zagrożeń przy pracach remontowo – budowlanych 

w centrum Krakowa”.  

W ramach realizacji  powyższego planu Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie 

w 2016 r. zrealizował około 4868 kontroli oraz różnego rodzaju cykliczne i roczne 

działania prewencyjne skierowane do młodzieży, pracowników i pracodawców. 
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1.WYPADKI PRZY PRACY 

Jak pokazują dane Głównego Urzędu Statystycznego od kilku już lat  Małopolska 

plasuje się w grupie województw o najniższym wskaźniku wypadków przy pracy. 

Przyczyniają się do tego prowadzone systematycznie przez Państwową Inspekcję 

Pracy działania prewencyjne wśród pracodawców różnych branż – kampanie 

„Szanuj życie”, „Budownictwo. Stop wypadkom”, systematyczne szkolenia oraz 

konkurs „Buduj bezpiecznie”.  

Celem wymienionych działań jest upowszechnianie bezpiecznych i higienicznych 

warunków pracy na placach budów, zakładach różnych branż czy gospodarstwach 

rolnych, promowanie dobrych praktyk oraz podnoszenie świadomości 

bezpieczeństwa wśród pracowników i pracodawców. Działania prewencyjne są 

prowadzone równolegle z działaniami kontrolno – nadzorczymi. Dla poprawy 

bezpieczeństwa konieczne są również zmiany legislacyjne w prawie budowlanym 

oraz prawie zamówień publicznych, o które systematycznie wnioskuje OIP oraz 

działająca przy Okręgowym Inspektorze Pracy w Krakowie Małopolska Rada 

ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie.  

 

 

Biorąc pod uwagę formę zatrudnienia, zbadanych zostało : 

- 100 wypadków przy pracy,  

- 12 wypadków innych, 

- 3 wypadki zbiorowe , 

- 1 wypadek zbiorowy. 

 

Liczba wypadków zbadanych w OIP Kraków w 2016r. w stosunku do 2015r. zmalała 

o 3,3.% Wzrosła o 13,3% liczba wypadków ze skutkiem śmiertelnym. 

  

W roku 2016 inspektorzy pracy OIP w Krakowie zbadali okoliczności 

i przyczyny 116 wypadków przy pracy,( 106 zaistniałych w 2016r., oraz 10 

z 2015r.). W wyniku tych wypadków, poszkodowanych zostało 130  osób, 

w tym 54 doznało ciężkich uszkodzeń ciała, a 17 poniosło śmierć. 
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Analiza powyższych danych OIP pokazuje nieznaczny wzrost ogólnej liczby 

wypadków zbadanych w 2016 r. Zwraca uwagę wyraźny wzrost liczby wypadków 

ze skutkiem śmiertelnym. Dane te są zbieżne z informacjami Głównego Urzędu 

Statystycznego  za III kwartały 2016 r. GUS odnotował minimalnie wyższy poziom 

ogólnej liczby wypadków (3608 w 2015 r. i 3645 w 2016 r.) w województwie 

małopolskim, jednakże wskaźnik częstotliwości wypadków na 1000 zatrudnionych 

zmalał z 3,56 na 3,47 (przy średniej krajowej 4,52).  

 

 

 

  

Rok 
Liczba zbadanych wypadków 

 
/ 

Liczba poszkodowanych w wypadkach 

ogółem 

w tym : 

śmiertelnych ciężkich 

2016 

ogółem 116 130 17 54 

w tym : 

wypadki zbiorowe 10 24 0 4 

2015 

ogółem 121 138 15 50 

w tym : 

wypadki zbiorowe 
10 27 0 0 

2014 

ogółem 128 149 17 59 

w tym : 

wypadki zbiorowe 
14 36 5 4 
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Źródło: GUS 

 

W województwie małopolskim wskaźniki wypadkowości kształtowały się znacznie 

poniżej średniego poziomu w Polsce. Wg GUS w porównaniu do roku 2015 nastąpił 

wzrost liczby wypadków śmiertelnych (z 8 na 18 wypadków) oraz spadek 

wypadków ciężkich (z 26 na 22 wypadków) dla województwa małopolskiego. Dane 

te na chwilę obecną (luty 2016 r.) – nie są jeszcze ostateczne. 

 

  

Poszkodowani w wypadkach przy pracy według województw za okres I-III 
kwartał 2016 r. (wskaźnik częstości wypadków na 1000 pracujących). 
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Wypadkowość w budownictwie wciąż jest wysoka, ale można zaobserwować 

poprawę sytuacji w tej branży. PIP dąży do tego przez działania szkoleniowe, 

nadzorcze i prewencyjne. W Małopolsce inspektorzy pracy przywiązują do tego 

szczególne znaczenie, bowiem systematycznie rośnie tu liczba prowadzonych 

budów i prac budowlanych. Do wypadków najczęściej przyczynia się złe 

zabezpieczenie stanowisk pracy (zwłaszcza na wysokości), niewłaściwe 

wyposażenie w środki ochrony indywidualnej, a z przyczyn organizacyjnych: brak 

lub niewłaściwy nadzór nad wykonywanymi pracami oraz tolerowanie odstępstw 

od zasad bezpiecznej pracy. 

39%

28%

13%

5%
3%4%4%

4%

przetwórstwo przemysłowe

budownictwo

handel i naprawy

opieka zdrowotna

górnictwo

usługi administrowania

zaopatrywanie w energię

rolnictwo i leśnictwo

Wykres 1. Liczba poszkodowanych w wypadkach ogółem w 2016 r. ( %) 

wg PKD.  

 

Analiza zbadanych przez OIP w Krakowie wypadków przy pracy pokazała, 

że w 2014–2016 największe zagrożenie wypadkowe na terenie województwa 

małopolskiego występuje w przetwórstwie przemysłowym (39%) i 

budownictwie (28%).  
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Dodatkowo zagrożenie potęgowane jest przez czynnik ludzki – pracownicy 

lekceważą zagrożenia, często motywowani czynnikiem materialnym nie dbają 

o właściwe wykonanie zabezpieczeń stałych, jak również o stosowanie ochron 

indywidualnych. 

 

 

 

 

 

Dokonując analizy wiekowej pracowników poszkodowanych można zauważyć, 

że w 2016 r. - rozkład procentowy poszkodowanych w poszczególnych kategoriach 

jest prawie równomierny, z wyłączeniem pracowników młodocianych i w wieku 

przedemerytalnym. Najwięcej poszkodowanych (23% ogółu) odnotowano w grupie 

wiekowej 50-59 lat. Zbliżoną liczbę stwierdzono w pozostałych grupach wiekowych: 

19 -29 lat (21%), 30-39 lat (22,3%), 40-49 lat (21%). Poszkodowani w grupie 60-69 

lat stanowili 12 % ogółu. Najmniej poszkodowanych, bo tylko dwie osoby  

zanotowano w grupie młodocianych. 

Wykres 2. Struktura poszkodowanych w wypadkach przy pracy w 2016 r. 
wg wieku ( %). 
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W 2016 r. nadal wysoki odsetek stanowią osoby o stażu do jednego roku pracy 

w danym zakładzie – 33% poszkodowanych. Udział tej grupy  zmalał w stosunku 

do roku ubiegłego – (43% ogółu poszkodowanych). Zamieszczone dane statystyczne 

odnoszą się do stażu pracy wyłącznie u pracodawcy, gdzie doszło do wypadku, 

co nie pozwala na ocenę całości doświadczenia zawodowego poszkodowanego. 

 

 

  

Wykres 3. Struktura poszkodowanych w wypadkach przy pracy w 2016 r. 

wg stażu pracy ( %) 
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Podobnie jak w latach poprzednich, największą grupę poszkodowanych 

w zbadanych wypadkach w Małopolsce stanowili robotnicy pomocniczy 

w budownictwie i górnictwie (blisko 16 %) oraz elektrycy budowlani 

i elektromechanicy.  

0 5 10 15 20

Wykres 4. Najczęściej poszkodowani w wypadkach  przy pracy w 2016 r. 

wg zawodów (w %). 
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Budownictwo stanowiło wciąż przodującą branżę w zakresie zagrożeń skutkujących 

wypadkami śmiertelnymi. Wśród 30 wypadków zbadanych na małopolskich 

budowach w 2016 r.,  poszkodowanych zostało 33 osoby, w tym 4 śmiertelnie, a 16 

doznało ciężkich obrażeń ciała. Byli to głównie pracownicy zatrudnieni w ramach 

stosunku pracy (79%), a 60 % z nich nie pracowało dłużej niż rok u danego 

pracodawcy. Podobnie jak w latach poprzednich do wypadków najczęściej 

przyczyniało się złe zabezpieczenie stanowisk pracy (zwłaszcza na wysokości), 

niewłaściwe wyposażenie w środki ochrony indywidualnej, a z przyczyn 

organizacyjnych: brak lub niewłaściwy nadzór nad wykonywanymi pracami oraz 

łamanie zasad bezpiecznej pracy. 

 

 

 

Znaczna liczba przyczyn wynika z zachowań ludzkich (46 % ogółu przyczyn), wśród 

których należy podkreślić: niedostateczną koncentrację uwagi na wykonywanej 

czynności, lekceważenie zagrożeń oraz przepisów i zasad bhp. Często 

wskazywano również jako przyczynę wypadku zaskoczenie niespodziewanym 

zdarzeniem – 25%. Znaczny obszar nieprawidłowego zachowania pracowników 

związany jest z przebywaniem w miejscach niedozwolonych i wejściem na obszar 

zagrożony bez upewnienia się czy nie ma tam niebezpieczeństwa.  

Dalsze przyczyny powodujące wypadki to grupa wynikająca ze złej organizacji 

pracy – (31 % ogółu wskazanych przyczyn). W tej grupie wskazać należy brak 

nadzoru oraz tolerowanie odstępstw od zasad bezpiecznej pracy. Przyczyna tych 

nieprawidłowości wynika z niewypełnienia swoich obowiązków przez osoby 

kierujące pracą pracowników, przez pracodawców kierujących bezpośrednio pracą 

zatrudnionych pracowników, a także z działań samych pracowników. 

Dominującymi przyczynami wypadków (technicznymi, organizacyjnymi 

i ludzkimi) bez względu na ich skutki była zła lub nieprawidłowa organizacja 

pracy, nieprawidłowe zachowanie pracownika, brak nadzoru, brak lub 

niewłaściwe urządzenia. zabezpieczające. 
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W zakresie przyczyn technicznych dominującymi przyczynami był brak urządzeń 

zabezpieczających, ich nieprawidłowa konstrukcja bądź nieprawidłowe 

działanie, a także niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych. 

• ZASTOSOWANE ŚRODKI PRAWNE 
 

W wyniku przeprowadzonych przez inspektorów pracy 120 kontroli związanych 

z badaniem wypadków przy pracy wydano łącznie 137 decyzji, w tym: 

• 20 decyzji dotyczyło wstrzymania prac,  

• 10 wstrzymania eksploatacji urządzeń, przy których wydarzył się 

wypadek, 

• 28 decyzjom inspektorzy nadali rygor natychmiastowej wykonalności  

Decyzje wydane przez inspektorów dotyczyły  ponad 1488 pracowników.  

Ponadto inspektorzy pracy w 59 wystąpieniach skierowali 130 wniosków, 

dotyczących 3 643 pracowników. Wnioski te dotyczyły między innymi: organizacji 

procesów technologicznych, organizacji transportu, nieprawidłowości 

organizacyjnych związanych z eksploatacją maszyn i urządzeń, narażenia 

i zagrożenia czynnikami szkodliwymi oraz przygotowania do pracy pracowników.  

Ponadto w związku ze stwierdzeniem 87 wykroczeń przeciwko prawom 

pracowniczym w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy, inspektorzy nałożyli 

66 mandatów karnych na łączną kwotę 95 400 zł. 

Zastosowano 5 środków wychowawczych. Ponadto inspektorzy pracy skierowali 

9 wniosków do sądów o ukaranie osób winnych popełnienia 11 wykroczeń. Sądy 

rozstrzygając złożone wnioski nałożyły kary w łącznej kwocie 28 500 zł. W 2016 r. 

inspektorzy pracy w sprawach dotyczących wypadków przy pracy skierowali do 

prokuratury jedno zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. 
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• PRZYCZYNY STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI  

Nakłady w sferze bezpieczeństwa i higieny pracy, ponoszone przez przedsiębiorców, 

traktowane są jako znaczny wydatek, który wpływa znacząco na stan finansowy 

zakładu, nieprzynosząc w ich przekonaniu w zasadzie żadnych profitów. Takie 

postrzeganie bezpieczeństwa prowadzi do czynienia znacznych oszczędności 

w wydatkach na stosowne zabezpieczenia, co decyduje niejednokrotnie 

o ujawnieniu się zagrożeń prowadzących do wypadków przy pracy.  

W budownictwie, pracodawcy jako przyczynę występowania nieprawidłowości 

wskazują zasady działania rynku budowlanego i związaną z nimi konkurencję oraz 

zaniżanie cen usług budowlanych, Konieczność  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 robót, co nie zawsze udaje się skorelować z kwestią wykonania 

odpowiednich zabezpieczeń. Budowa to wciąż miejsce równoczesnej pracy wielu 

firm – wykonawców i podwykonawców– a to stwarza często realne zagrożenie 

wypadkowe, przy braku kontroli nad prowadzonymi robotami i bezpieczeństwem 

pracujących osób. Przeprowadzone kontrole pokazały wciąż zbyt małą świadomość 

w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy u pracodawców, osób kierujących 

pracownikami i samych pracowników. W tym obszarze można doszukiwać się 

niewłaściwej ogólnej organizacji prac oraz niewłaściwej organizacji 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 nadzór został stwierdzony w około 

W 2016 r. inspektorzy pracy OIP w Krakowie skierowali 9 wniosków do ZUS  

o podwyższenie o 100 % składki wypadkowej. Z tego jeden wniosek 

skierowano po kontrolach związanych z badaniem wypadków. 
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20 % zbadanych wypadków przy pracy. Znaczny odsetek ww. przyczyn wynika 

również  z tego, że nadrzędnym celem osób nadzoru jest uzyskanie rezultatu pracy,  

 

gdyż są za to wynagradzani przez pracodawców. Takie postępowanie prowadzi do 

lekceważenia, często podstawowych, przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny 

pracy. Widoczna jest również niekompetencja osób kierujących pracownikami,  

a także w niektórych 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 przekonaniu, będą większe gdy 

szybciej wykonają swoje obowiązki, a co osiągają często poprzez „działanie na 

skróty” i niestosowanie czy niewykonanie stosownych zabezpieczeń. 

W szczególności dotyczy to małych przedsiębiorców.  

Niewłaściwe zachowania pracowników zostały stwierdzone w 80 % wypadków. 

Ponad 40% wypadków przy pracy dotyczyło pracowników ze stażem pracy 

do jednego roku u danego pracodawcy, co może być skutkiem ich niewłaściwego 

przygotowania do pracy i przeszkolenia. Przy biernej postawie osób nadzoru 

i skupienia przedsiębiorcy na rezultacie pracy, zachowania tych pracowników nie są 

korygowane, co przekłada się na ich bezpieczeństwo i w efekcie prowadzi 

do wystąpienia zagrożeń wypadkowych. W szczególności odnieść to należy 

do stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, w tym sprzętu 

chroniącego przed upadkiem z wysokości.  

Niestety w kwestii szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy ujawniła się 

po raz kolejny tendencja  traktowania szkoleń jako formalnego obowiązku, który 

ciąży na pracodawcy. Natomiast jakość szkolenia często schodziła na drugi plan. 

Pracodawcy mają jedynie na względzie wypełnienie obowiązku wynikającego 

z przepisów prawa i nie traktują szkoleń jako czynnika pomocnego we właściwym 

organizowaniu stanowisk pracy i unikaniu zagrożeń wypadkowych. Podobnie 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 schematów Pozytywny jest jednak 

fakt, że wskutek prowadzonych przez PIP kampanii prewencyjnych i szkoleń na 
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terenie budów, i zakładów z roku na rok zwiększa się świadomość 

odpowiedzialności za życie i warunki pracy wśród pracodawców, którzy sami, 

dbając o swój wizerunek, organizują takie szkolenia dla pracowników i dbają,  

by zakłady były obszarem bezpiecznej pracy i nie stwarzały zagrożenia dla zdrowia 

i życia.  

 

• EFEKTY DZIAŁALNOŚCI KONTROLNO-NADZORCZEJ 

 

W każdej kontroli związanej z badaniem wypadku przy pracy, w której stwierdzono 

nieprawidłowy stan praworządności (w tym dotyczący zagadnień związanych 

z bezpieczeństwem pracy), podejmowane były środki prawne (decyzje) mające 

doprowadzić do poprawienia się stanu bezpieczeństwa. Wykonanie przez 

przedsiębiorców nakazów wydanych przez inspektora pracy, skutkuje poprawą 

warunków pracy dla określonej grupy pracowników, których to działanie dotyczy.  

W wyniku przeprowadzonych kontroli następowała nie tylko bieżąca, doraźna 

poprawa stanu bezpieczeństwa, lecz również zmianie i poprawie organizacja 

wewnętrznego systemu nadzoru nad przestrzeganiem bhp, co przynosi efekty 

długofalowe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



SPRAWOZDANIE OKRĘGOWEGO INSPEKTORA PRACY Z DZIAŁALNOŚCI OKRĘGOWEGO 
INSPEKTORATU PRACY W KRAKOWIE W 2016 R. 

27 
 

 

 

 

 

 

 

DZIAŁALNOŚĆ 

KONTROLNO -

NADZORCZA 

 I PORADNICTWO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SPRAWOZDANIE OKRĘGOWEGO INSPEKTORA PRACY Z DZIAŁALNOŚCI OKRĘGOWEGO 
INSPEKTORATU PRACY W KRAKOWIE W 2016 R. 

28 
 

 

 

  

 

 



SPRAWOZDANIE OKRĘGOWEGO INSPEKTORA PRACY Z DZIAŁALNOŚCI OKRĘGOWEGO 
INSPEKTORATU PRACY W KRAKOWIE W 2016 R. 

29 
 

1. INFORMACJE WSTĘPNE O DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ W 2016 R. 

W  

Najwięcej nieprawidłowości stwierdzono w obszarze wypłaty wynagrodzeń, 

stosunku pracy, legalności zatrudnienia, czasu pracy, a także bezpieczeństwa 

i higieny pracy.  

W roku 2016 do prokuratury skierowano 25 zawiadomień o podejrzeniu 

popełnienia przestępstwa. Liczba kierowanych zawiadomień od kilku lat 

zmniejsza się sukcesywnie: 

- 29 zawiadomień – w 2015 r.  

- 32 zawiadomienia – w 2014 r.  

 

Z roku na rok rośnie liczba zgłaszanych do urzędu skarg. W 2016 r. liczba skarg 

wyniosła już 4 080 skarg, podczas gdy w roku  2015 – 3 590. Ich przedmiotem 

były głównie zarzuty związane z niewypłaceniem wynagrodzenia, stosunkiem pracy 

oraz czasem pracy.  

  

W 2016 roku inspektorzy pracy OIP w Krakowie przeprowadzili łącznie 

4 868 kontroli, które  objęły  4 050 podmiotów gospodarczych. Jak 

pokazują dane statystyczne Inspektoratu, stwierdzone podczas kontroli 

nieprawidłowości były podstawą do wydania ogółem 22 986 decyzji 

oraz skierowania do kontrolowanych pracodawców lub przedsiębiorców 

20 034 wniosków w wystąpieniach oraz 1 443 poleceń. 

Przeprowadzone kontrole wykazały popełnienie 3 991 wykroczeń. 

Osoby odpowiedzialne za popełnione wykroczenia ukarane zostały 

1 166 mandatami na łączna kwotę 1 422 900 zł. Inspektorzy OIP 

w Krakowie w 179 przypadkach skierowali do sądu wnioski 

o ukaranie.   

 

 

29 
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2. KONTROLE PRAC BUDOWLANYCH W MAŁOPOLSCE 

Kontrole prac budowlanych w 2016 r.  były realizowane na małopolskich budowach 

równolegle z działaniami prewencyjnymi (działania informacyjno–edukacyjne 

w budownictwie oraz  konkurs „Buduj bezpiecznie”) w celu podniesienia stanu 

bezpieczeństwa na budowach oraz zmiany podejścia do zagadnień bhp wśród 

pracodawców, osób nadzorujących pracę oraz pracowników. Działania prewencyjne 

połączone były z całoroczną działalnością kontrolno-nadzorczą prowadzonych 

budów. 

 

 

Kontrole prowadzono przez cały rok, a dobór placów budów do przeprowadzonych 

kontroli opierał się (podobnie jak w latach poprzednich) na: 

• skargach i wnioskach  kierowanych do Państwowej Inspekcji Pracy, 

• informacjach o dużych inwestycjach w Małopolsce, 

• informacjach z rozpoznania terenu,  

• zawiadomień samych inwestorów o rozpoczęciu robót budowlanych,  

• wynikach kontroli w latach poprzednich, które wykazały szereg 

powtarzających się nieprawidłowości. 

Dominującym rodzajem prac, który nadzorowali i kontrolowali inspektorzy pracy 

były: praca na wysokości (prowadzona na 115 budowach), w tym prace 

z wykorzystaniem rusztowań i roboty ziemne oraz w wykopach (wystąpiły 23 razy). 

 

  

W ramach działalności kontrolno-nadzorczej inspektorzy OIP w Krakowie 

przeprowadzili w 2016 r. na terenie Małopolski 345 kontroli na 156 

placach budów. Kontrolami objęto 320 przedsiębiorców, na rzecz których 

świadczyło pracę łącznie 3386 osób. Działania inspektorów pracy objęły  

przede wszystkim budowy obiektów mieszkalnych, biurowych, 

konferencyjnych,  handlowych, oraz  rozbiórki i modernizacje obiektów 

budowlanych. 
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Lp. 

 Badane zagadnienie 

 

 

Liczba zbadanych 
budowy/podmioty 

Stwierdzono 

Liczba łącznych 
nieprawidłowości 

budowy/podmioty 

 

Odsetek 
łącznych 

nieprawidło-
wości 

budowy/pod-

mioty 

1 
Zabezpieczenie i oznakowanie 
strefy i miejsca niebezpiecznego 

147 / 265 112 / 184 76% /69%  

2 

Ochrona przeciwporażeniowa dla 
instalacji i urządzeń elektrycznych  
(w tym zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem mechanicznym) 

125 / 259 90 / 166 72% / 64% 

3 
Zastosowanie na stanowiskach 
pracy środków ochrony zbiorowej 
przed upadkiem z wysokości 

115 / 228 104 / 182 90% / 80% 

4 

Zabezpieczenie przejść, dojść do 
stanowisk pracy oraz klatek 
schodowych przed upadkiem osób 
z wysokości 

114 / 240 83 / 155 73% / 65% 

5 

Zabezpieczenie otworów w 
stropach, ścianach zewnętrznych, 
szybów dźwigów itp. przed 
możliwością wpadnięcia do nich 
osoby 

89 / 193 64 / 136 72% / 70% 

6 
Udokumentowany odbiór 
rusztowania przez osoby 
uprawnione 

66 / 85 40 / 49 61% / 58% 

7 
Balustrady ochronne na 
rusztowaniu przy pomostach 
roboczych 

86 / 120 82 / 108 95% / 90% 

 

  

Tabela 1. Zestawienie nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli 

występujących na placach budów w 2016 r. 
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Analizując powyższe dane procentowe dotyczące występujących nieprawidłowości 

zarówno u pracodawców, jak też na placach budów, należy zauważyć występujące 

różnice pomiędzy procentem pracodawców, a procentem placów budów, które 

wynikają z wykonywania pracy przez kilku pracodawców na jednym placu budowy 

przy równoczesnym zróżnicowaniu występowania nieprawidłowości u każdego 

pracodawcy. 

Szczegółowa analiza danych w poszczególnych zagadnieniach, wskazuje na 

występowanie dużego odsetka nieprawidłowości (prawie 72%) w obszarach 

występowania bezpośrednich zagrożeń dla życia i zdrowia pracujących: 

• przy pracach na wysokości, w zakresie 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 

wpadnięcia do nich osoby oraz zabezpieczenia pracującego przed upadkiem 

z wysokości z użyciem środków ochrony indywidualnej. Zarówno w zakresie 

zabezpieczeń na wysokości dojść, przejść, otworów technologicznych jak 

i zabezpieczeń indywidualnych pracującego, występujące uchybienia mają 

znaczący wpływ na zagrożenia życia i zdrowia ludzkiego - jedynie co trzeci 

podmiot realizuje prace zgodnie z przepisami. 

• przy eksploatacji rusztowań – w zakresie zabezpieczania pomostów 

roboczych balustradami 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.  

• zabezpieczania miejsc i stref niebezpiecznych oraz ochrony 

przeciwporażeniowej – nieprawidłowości wystąpiły na większości budów, 

a jedynie co trzeci przedmiot realizował prace zgodnie z przepisami.  
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•  w zakresie ochrony przeciwporażeniowej oraz zabezpieczenia stałych 

stanowisk pracy – kontrole wykazały nieprawidłowości na ponad połowie 

placów budów.  

 

 
Fot.1. Przykład nieprawidłowości przy realizacji prac budowlanych w Małopolsce w 2016r. 
Przeciwwaga podczas obrotu ramienia żurawia mógł uderzyć, zepchnąć lub przewrócić pracownika np. 
na wystające pręty zbrojeniowe.   
 

• PRZYCZYNY STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI 

• brak obowiązków i odpowiedzialności inwestora w zakresie bezpieczeństwa 

pracy zarówno na etapie projektowania inwestycji, jak też jej realizacji, 

skutkiem czego inwestor nie jest zainteresowany bezpiecznym wykonaniem 

robót, 

• konkurencja na rynku i organizacja przetargów, w których najważniejszym, 

a często jedynym, kryterium jest cena realizacji inwestycji, 

• brak skutecznego nadzoru na budowie,  

• brak właściwej organizacji i koordynacji robót wykonywanych na budowach, 

głównie dużych i z dużą liczbą wykonawców, 

• łączenie wielu funkcji przez kierownictwo budów, 

• schematyczny i ogólnikowy sposób prowadzenia szkoleń w zakresie bhp,  

• brak u pracowników świadomości zagrożeń lub ich lekceważenie, 
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• ograniczanie przez pracodawców kosztów na zabezpieczanie pracowników i 

ich stanowisk 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 

nieprzestrzegania przepisów i zasad bhp, 

• rozdrobnienie firm wykonawczych realizujących prace – brak koordynacji 

pracy, 

• nierealne terminy oddania inwestycji deklarowane przez inwestorów, 

• procedura zamówień publicznych i przetargów na realizację inwestycji 

budowlanych (cena jako  rozstrzygające kryterium), 

• duża rotacja pracowników na budowach brak specjalistów i  konieczność 

zwiększenia środków finansowych przeznaczonych na ich przygotowanie do 

pracy.  

 

• ZASTOSOWANE ŚRODKI PRAWNE  

Podczas prowadzonych kontroli na placach budów zastosowano następujące środki 

prawne:  

− wydano 2 746 decyzji (z tego 396 pisemnych), obejmujące 15 204 

pracowników, w tym :  

- 307 decyzji wstrzymania prac,  

- 101 decyzji skierowania pracowników do innych prac, 

- 141 decyzji wstrzymania eksploatacji maszyn i urządzeń, 

- 87 decyzji zakazu wykonywania prac, 

- 4 decyzje zakazu prowadzenia działalności. 

Nieprzestrzeganie przepisów bhp skutkowało zastosowaniem przez inspektorów 

pracy postępowań wykroczeniowych zakończonych nałożeniem 160 mandatów na 

kwotę 1 88 400 zł za popełnienie 207 wykroczeń oraz 66 środków oddziaływania 

wychowawczego za popełnienie 89 wykroczeń. W trakcie kontroli, za popełnienie 

3 wykroczeń, skierowano 3 wnioski do sądu, w których orzeczono grzywny 

w łącznej kwocie 12 000 zł. Dotyczyły dwóch pracodawców oraz osoby kierującej 

pracownikami. 
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Efektem prowadzonych działań kontrolnych było również skierowanie trzech 

wniosków do ZUS o podwyższenie składki wypadkowej o 100 % na kolejny rok 

składkowy. ZUS w dwóch przypadkach wydał decyzje o podwyższeniu o 100% 

składki. 

 

 

Podstawowym celem krótkich kontroli była eliminacja nieprawidłowości 

związanych z bezpośrednim zagrożeniem życia lub zdrowia, w szczególności 

nieprawidłowości związanych z wykonywaniem prac na wysokości oraz 

w wykopach. W trakcie prowadzonych czynności, kontrolom poddawano również 

szereg innych zagadnień związanych z bezpieczeństwem wykonywania pracy, 

dotyczących między innymi wymogów związanych z dopuszczeniem do pracy 

pracowników, czy dopuszczeniem do eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych.  

W związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w trakcie krótkich kontroli 

inspektorzy pracy zastosowali następujące środki prawne:  

• 1088 decyzje dotyczące 4602 pracowników, w tym: 

- 244 decyzje wstrzymujące pracę, dotyczące 956 pracowników,  

- 66 decyzji wstrzymujących eksploatację maszyn,  

- 7 decyzji zakazujących wykonywania prac,  

- 86 decyzji skierowania pracowników do innych prac, dotyczących 

196 pracowników, 

- 1 decyzję wstrzymania działalności. 

 

Dla uzyskania trwałej poprawy bezpieczeństwa pracy na budowach oraz 

przekonania wykonawców do skutecznego egzekwowania od pracowników 

przestrzegania przepisów i zasad bhp. Okręgowy Inspektorat Pracy 

w Krakowie prowadził, podobnie jak w roku poprzednim, dodatkową formę 

kontroli „krótkie kontrole w budownictwie”, ukierunkowane głównie na 

likwidację bezpośrednich zagrożeń dla zdrowia lub życia pracowników. 

Inspektorzy OIP w Krakowie w roku 2016 przeprowadzili 213 takich 

kontroli.   
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• do pracodawców skierowano 36 wystąpień zawierających 74 wniosków do 

realizacji, dotyczących 248 pracowników. 

Na osoby odpowiedzialne stwierdzonych wykroczeń nałożono grzywny w postaci 

136 mandatów kredytowych na kwotę 159 400 zł. 

 

• DZIAŁANIA PREWENCYJNE 

W 2016 r. prowadzone były działania prewencyjne, celem  podnoszenia 

bezpieczeństwa pracy na budowach i poprawa warunków pracy. Systematycznie 

organizowano spotkania szkoleniowe na rozpoczynających się budowach, terenach 

inwestycji objętych stałym nadzorem inspektora pracy oraz budowach objętych 

rutynowymi działaniami kontrolno-nadzorczymi w całej Małopolsce. Podobnie jak w 

latach poprzednich większość działań prewencyjno-promocyjnych prowadzona była 

w grupie małych i średnich przedsiębiorstw budowlanych, we współpracy 

z pracodawcami dużych firm będących jednocześnie generalnymi wykonawcami 

realizowanych inwestycji. 

W ramach opisywanych działań organizowane były miedzy innymi spotkania 

szkoleniowe na budowach zgłoszonych do konkursu „Buduj bezpiecznie” (Buma, 

Chemobudowa, Krakoin, Technobud, Re-Bau, Expres Konkurent, Strabag), 

budowach pod stałym nadzorem inspektora pracy oraz placach objętych 

rutynowymi działaniami kontrolno-nadzorczymi. We współpracy z partnerami 

zrzeszonymi w „Porozumieniu dla bezpieczeństwa w budownictwie” zorganizowano 

szkolenia na budowach prowadzonych przez poszczególne podmioty, w tym 

zrealizowanych w ramach Tygodnia Bezpieczeństwa (Mostostal Warszawa, 

Budimex, Hochtief, Warbud). Inspektorzy pracy podczas kontroli na terenie 

wizytowanych budów obok działań o charakterze kontrolno-nadzorczym prowadzili 

również działania prewencyjno-promocyjne w zakresie m.in. stosowania dobrych 

praktyk. Udzielano porad z zakresu ogólnej organizacji prac i stanowisk pracy czy 

właściwego doboru środków ochrony indywidualnej. 
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• BEZPIECZEŃSTWO PRACY NA MAŁOPOLSKICH BUDOWACH 
W 2016 R. 

 

Poziom bezpieczeństwa i higieny pracy na budowach jest zróżnicowany i decyduje 

o nim m.in. sytuacja ekonomiczna poszczególnych przedsiębiorców, ich 

przygotowanie techniczne, organizacyjne, kultura pracy oraz wiedza na temat 

występujących zagrożeń u pracodawców i osób nadzoru.  

Skala nieprawidłowości występujących na placach małopolskich budów w prawie 

wszystkich obszarach uległa pogorszeniu w porównaniu do lat poprzednich. 

Największy wzrost procentowy liczby budów, na których stwierdzono 

występowanie nieprawidłowości wystąpił w zakresie zatrudniania bez wymaganych 

uprawnień kwalifikacyjnych, dopuszczenia do pracy bez niezbędnego przeszkolenia 

w zakresie instruktażu stanowiskowego i bez aktualnego orzeczenia lekarskiego 

o braku przeciwwskazań do pracy, braku skutecznej ochrony przeciwporażeniowej 

(od 38% do 78%). Mniejszy wzrost zaobserwować można w zakresie 

niewyposażania pracowników w środki ochrony indywidualnej, opracowania 

instrukcji bezpiecznego wykonywania robót budowlanych, przy wykonywaniu prac 

na wysokości i na rusztowaniach, zabezpieczenia i oznakowania stref oraz miejsc 

niebezpiecznych. 

Poprawę zaobserwowano w obszarze prowadzenia robót ziemnych i w wykopach to 

inaczej niż przez kilka lat, kiedy odnotowywano znaczny wzrost nieprawidłowości 

w tym obszarze. Analiza przyczyn występowania nieprawidłowości oraz ich 

powtarzalności na przestrzeni ostatnich lat wskazuje na zdecydowaną większość 

nieprawidłowości mieszczących się w obszarze związanym z przygotowaniem 

i zabezpieczaniem stanowisk pracy, tj. prace w wykopach, prace na wysokości, 

na rusztowaniach. Podłożem takiego stanu jest zła organizacja, polegająca 

na przerzucaniu przez osoby nadzoru (pracodawców, przedsiębiorców) obowiązku 

organizowania stanowisk pracy na samych pracowników, nieposiadających 

wystarczającej wiedzy w tym zakresie. Widoczne pogorszenie (w obszarze 

organizacji i przygotowania robót) może być wynikiem między innymi 

wprowadzania coraz większej liczby małych firm podwykonawczych z uwagi na 

widoczny wzrost różnych inwestycji budowlanych, tworzących coraz bardziej 
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rozbudowaną listę wykonawców. Niskie koszty wykonywania robót i małe zyski dla 

firm znajdujących się na końcu łańcucha wykonawców, mogą być źródłem większej 

ilości stwierdzanych nieprawidłowości w badanych obszarach. Podsumowując 

działalność kontrolno-nadzorczą na małopolskich budowach w 2016 r. należy 

zauważyć, że wiele naruszeń przepisów stwierdzanych w trakcie kontroli budów to 

efekt nieprawidłowości powstających już na etapie przygotowania inwestycji. 

Widoczny brak wiedzy i świadomości o rzeczywistych zagrożeniach związanych 

z realizacją danej inwestycji sprzyja działaniom inwestorów, którzy nie są 

zainteresowani bezpieczeństwem, a jedynie terminem i kosztami inwestycji 

ustalając krótkie, wręcz niemożliwe terminy wykonania. Szacując koszty inwestycji 

zakładają niewielkie lub nierealne nadkłady finansowe na zabezpieczenia stanowisk 

pracy i samych pracowników, a terminowość jest priorytetem z uwagi na kary 

umowne znacznie wyższe niż kary związane z nieprzestrzeganiem przepisów i zasad 

bhp. 

Rezygnowanie z generalnego wykonawcy przy realizowaniu inwestycji 

budowlanych na rzecz przedsiębiorców niebędących pracodawcami lub 

niezatrudniających pracowników, a jedynie zapewniających nadzór techniczny nad 

prowadzonymi pracami (np. samozatrudniający się kierownik budowy), zmierza do 

przerzucania odpowiedzialności za stan bhp i organizowanie stanowisk pracy na 

małych przedsiębiorców stanowiących znaczną większość wśród kontrolowanych. 

Wprowadzanie na budowy wielu wykonawców, w tym podmiotów 

samozatrudniających się uniemożliwia skuteczne egzekwowanie stosowania 

przepisów bhp. Stwarza to duże trudności w koordynacji prowadzonych prac, 

wprowadza chaos oraz powoduje naruszanie przepisów bhp. Brak 

odpowiedzialności jednych wykonawców za naruszenie przepisów bhp, sprzyja 

generowaniu tych samych nieprawidłowości przez kolejnych. Występujący na 

budowach proceder nielegalnego zatrudniania lub zatrudniania na umowy 

cywilnoprawne prowadzi m.in. do sztucznego i systematycznego zaniżania 

rynkowych stawek za pracę i wartości inwestycji, co z kolei zmusza pozostałe 

podmioty do „szukania” oszczędności dla zachowania konkurencyjności lub dla 

utrzymania opłacalności prowadzonej działalności. Niestety często oszczędności 

szuka się w wyposażeniu lub innym asortymencie bhp. 
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Nierealne terminy realizacji inwestycji, specyficzne pojmowanie tak zwanych 

oszczędności i ograniczania kosztów działalności gospodarczej, negatywnie 

oddziałuje na sposób postępowania pracodawców w dziedzinie zapewniania 

pracownikom właściwej opieki profilaktycznej i szkoleń bhp, co w połączeniu 

z brakiem dostatecznej świadomości o możliwych negatywnych konsekwencjach 

takiego postępowania może prowadzić do wielu nieprzewidzianych sytuacji 

i niebezpieczeństw z uwagi na specyfikę i różnorodność zagrożeń występujących 

przy pracach budowlanych. Nadal wielu pracodawców nie posiada wiedzy 

o istniejącym obowiązku zawarcia umowy na świadczenie profilaktycznej opieki 

zdrowotnej nad pracownikami z wybraną jednostką służby medycyny pracy lub 

właściwego utworzenia służby bhp m.in. poprzez powierzenie wykonywania zadań 

służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy. W ogólnej świadomości, zwłaszcza 

małych pracodawców, brak jest uzasadnienia dla faktycznej celowości poddawania 

pracowników badaniom profilaktycznym i szkoleniom stanowiskowym w zakresie 

bhp. Czynnik ekonomiczny stanowi w takich przypadkach główne kryteria 

decydujące o wyborze lekarza lub osób prowadzących szkolenia bhp. 

Podejmowanie stałych działań w obszarze przygotowania i organizacji robót, w tym 

samego zabezpieczania stanowisk pracy, jest niezbędne dla dalszej poprawy 

warunków pracy na budowach. 

 

3. BUDOWY I REMONTY DRÓG W MAŁOPOLSCE 

W 2016 r. inspektorzy pracy  nadzorowali prace przedsiębiorców budujących drogi, 

mosty i węzły komunikacyjnych całej Małopolski. Kontrole trwały przez cały rok, 

przy największym natężeniu w sezonie letnim i jesiennym, co związane jest 

z rozpoczynaniem nowych inwestycji. Na wybór budów objętych kontrolą miał 

wpływ charakter prowadzonych prac i możliwość występowania bezpośrednich 

zagrożeń dla życia i zdrowia osób bądź skumulowanie różnorakich zagrożeń. 
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W związku z objęciem nadzorem budowy trzech odcinków drogi ekspresowej S7: 

Lubień-Naprawa, Naprawa-Skomielna Biała i Skomielna Biała-Chabówka nawiązano 

i podjęto współpracę z Wojewódzkim Małopolskim Inspektorem Nadzoru 

Budowlanego, Okręgowym Urzędem Górniczym w Krakowie, Generalną Dyrekcją 

Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie. Równolegle z działalnością  

nadzorczą prowadzono także działania prewencyjne i informacyjne.  

 

 

Fot.2. Budowa drogi ekspresowej S7 w Krakowie na odcinku węzeł Rybitwy – węzeł Igołomska” –

zdemontowane zabezpieczenia krawędzi płyty żelbetowej mostu podczas montowania konstrukcji 
stalowej nasuwanego przęsła – nieprawidłowość wyeliminowana w wyniku kontroli inspektora pracy 

Kontrole i nadzór nad prowadzonymi budowami pokazały największy wzrost 

odsetka nieprawidłowości w porównaniu z rokiem poprzednim 

w 4 obszarach: zabezpieczenia terenu budowy, zabezpieczenia ścian wykopów, 

składowania urobku w pobliżu wykopu oraz posadowienia rusztowań (wzrost 

Na terenie Małopolski przeprowadzono 43 kontrole na 15 placach budowy. 

Objęto nimi 30 przedsiębiorców zatrudniających łącznie 593 osoby. Dotyczyły 

głównie obiektów mostowych i inżynieryjnych, przy realizacji których 

występują prace na wysokości oraz robót drogowych, wraz z infrastrukturą, 

zarówno nowobudowanych, jak również remontowanych. 
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średnio powyżej 50% w stosunku do roku poprzedniego). Najniższy wskaźnik 

wzrostu nieprawidłowości wystąpił w zakresie wyposażania w środki ochrony 

indywidualnej (o 15% w stosunku do roku ubiegłego). Widoczna jest natomiast 

wyraźna poprawa warunków pracy w obszarach występowania bezpośrednich 

zagrożeń życia i zdrowia, mogących skutkować wypadkami śmiertelnymi i ciężkimi 

przy pracach na wysokości: w obszarze zabezpieczenia stanowisk pracy na 

wysokości, otworów w stropach, ścianach zewnętrznych, szybów dźwigów oraz 

dojść do stanowisk pracy na wysokości. W obszarze zabezpieczenia stanowisk pracy 

na wysokości zauważalny jest, z roku na rok, systematyczny spadek 

nieprawidłowości, co jest bardzo pozytywnym zjawiskiem, tym bardziej, 

że w 2016 r. we wszystkich trzech obszarach związanych z pracami na wysokości 

nastąpiła poprawa warunków pracy. 

 

• STAŁY NADZÓR NAD BUDOWAMI DRÓG I MOSTÓW 

W MAŁOPOLSCE 

 

 1. Droga ekspresowa S7 w Krakowie  odcinek węzeł Rybitwy – węzeł 

Igołomska: 

Wykonawca – Konsorcjum firm Strabag Sp. z o.o. i Strabag Infrastruktura 

Inwestor: GDDKiA Oddział w Krakowie 

Budowa objęta została systematycznym nadzorem inspektora pracy. 

Inwestycje rozpoczęto w 2014 r., a  zakończenie planowane jest na 2017 r. 

W realizację zadania zaangażowano około 20 firm podwykonawczych, zgłaszanych 

do generalnego wykonawcy. Średnie zatrudnienie pracownicze na budowie zmienia 

się wraz z postępem robót. Czynności nadzorcze inspektora pracy, poprzedzone 

zostały spotkaniem szkoleniowo - informacyjnym z osobami odpowiedzialnymi za 

bezpieczeństwo pracy oraz organizację pracy na budowie. Równolegle z kontrolami, 

prowadzone były działania profilaktyczne polegające w dużej mierze na doradztwie 

w zakresie stosowanych zabezpieczeń i rozwiązań organizacyjnych oraz 

motywowaniu nadzoru budowy do stosowania wyższych standardów 

bezpieczeństwa. Podjęta ścisła współpraca z kierownictwem budowy oraz służbą 

bhp tej budowy, znalazła bezpośrednie przełożenie na oddziaływanie na 
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podwykonawców. Rezultatem takich działań było przede wszystkim uzyskanie 

zmiany podejścia do zagadnień bezpieczeństwa pracy przez nadzór generalnego 

wykonawcy, co przełożyło się na samodzielnie wdrażanie przez generalnego 

wykonawcę rozwiązań znacząco poprawiających  warunki pracy: 

- generalny wykonawca realizujący budowę obiektów mostowych, w tym mostu 

wantowego nad rzeką Wisłą, planując wykonanie skomplikowanych robót 

wysokościowych z użyciem kosza montowanego do żurawia wystąpił do 

Państwowej Straży Pożarnej o opracowanie i zapewnienie ewakuacji pracowników 

z takiego kosza. PSP wcześniej przeprowadziła kilka szkoleń, w czasie których 

praktycznie ćwiczono ewakuację.  

- wypracowano u kadry kierowniczej nawyki monitorowania bezpiecznego 

wykonywania prac zarówno przez pracowników własnych, jak też 

podwykonawców, co w sposób znaczący podniosło poziom bezpieczeństwa.  

- przyjęte i wdrożone, we współpracy z inspektorem pracy, zasady bezpieczeństwa 

pracy skutkowały utrzymaniem niskiego poziomu wypadkowości na budowie. 

Należy podkreślić że na terenie budowy mimo skomplikowanych, nietypowych 

i szczególnie niebezpiecznych prac (prace związane z wykonaniem 62 metrowych 

pylonów, montowaniem want, nasuwem konstrukcji płyty mostu, prace 

wykonywane z wody przy użyciu sprzętu wodnego, prowadzeniem prac w zasięgu 

napowietrznych linii wysokiego napięcia lub w kolizji z czynnymi dla ruchu 

kołowego drogami publicznymi, itp.) miały miejsce tylko 2 lekkie wypadki przy 

pracy skutkujące drobnymi urazami.  

Systematyczny, stały nadzór inspektora pracy na dużych inwestycjach drogowo-

mostowych w 2016 r., skutkował bezpieczeństwem na pozostałych budowach, czego 

potwierdzeniem jest fakt, że przez cały ten okres nie wystąpiły ciężkie 

i śmiertelne wypadki przy pracy. Ponadto na uwagę zasługuje efekt współpracy 

inspektora z osobami nadzoru, motywujący ich do samodzielnego systematycznego 

monitorowania realizacji robót pod względem bezpieczeństwa oraz zmiany 

podejścia przy planowaniu wykonywania robót tak, by uwzględniane były przede 

wszystkim bezpieczne sposoby pracy. 
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• PRZYCZYNY NIEPRAWIDŁOWOŚCI 
 

1. nieprawidłowo wdrożone w polskim ustawodawstwie postanowienia 

Dyrektywy Rady z 24 czerwca 1992 r. w sprawie wdrożenia minimalnych 

wymagań bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na tymczasowych lub 

ruchomych budowach (92/57/EWG), co ma bezpośrednie przełożenie na:  

 - brak obowiązków i odpowiedzialności inwestora w zakresie 

bezpieczeństwa pracy na etapie projektowania inwestycji (błędy projektowe, 

bądź przyjmowanie rozwiązań projektowych trudnych do realizacji 

z zachowaniem zasad bezpieczeństwa), 

 - brak poczucia odpowiedzialności i podejmowania własnych działań przez 

inwestora na etapie realizacji inwestycji, 

- powoływanie koordynatora bhp przez wykonawców robót, a nie przez 

inwestora, co wyłącza jego niezależność. 

2. rutynowy sposób przeprowadzania szkoleń stanowiskowych w dziedzinie 

bhp, 

3. nieprawidłowości w funkcjonowaniu służb bhp działających u małych 

pracodawców,  

4. pomijanie wcześniejszego etapu przygotowywania i organizowania robót 

budowlanych, czego wynikiem jest rutynowe opracowywanie istotnych 

dokumentów, 

5. brak wyrobionych prawidłowych nawyków i bezpiecznych zachowań u osób 

nadzorujących (kultura bezpiecznej pracy),  

6. brak właściwej organizacji stanowiska pracy pracownika, 

7. wykonywanie robót przez drobnych wykonawców nieposiadających 

dostatecznego przygotowania zawodowego w dziedzinie budownictwa.  

 

• ZASTOSOWANE ŚRODKI PRAWNE  
 

Dla poprawy stanu bezpieczeństwa na kontrolowanych budowach i eliminacji 

zagrożeń oraz stwierdzonych nieprawidłowości wydano następujące środki prawne: 

  

• 176 decyzji wobec w stosunku do 1029 pracowników,  w tym: 
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- 16 decyzji wstrzymania prac,  

- 7 decyzji skierowania do innych prac 21 pracowników,  

- 4 decyzji wstrzymania eksploatacji maszyn, 

• skierowano 23 wystąpienia zawierające 42 wnioski (w stosunku do 

275 pracowników). 

 

Nieprzestrzeganie przepisów bhp skutkowało zastosowaniem przez inspektorów 

pracy, w stosunku do osób winnych postępowań wykroczeniowych zakończonych 

nałożeniem 11 mandatów karnych kredytowanych na kwotę 12 900 zł 

za 15 wykroczeń oraz 5 środków oddziaływania wychowawczego–za popełnienie 

5 wykroczeń.  

 

• DZIAŁANIA PREWENCYJNE 

W 2016 r. kontynuowane były działania prewencyjne związane z propagowaniem 

bezpieczeństwa pracy i kultury pracy na budowach. W ramach tych działań 

organizowane były spotkania informacyjne i szkoleniowo – seminaryjne na 

budowach objętych systematycznym nadzorem zarówno nowych jak też trwających. 

Inspektorzy pracy podczas kontroli budów prowadzili również działania 

prewencyjno-promocyjne w zakresie stosowania dobrych praktyk na 

budowach. W ramach tych działań udzielano między innymi porad z zakresu 

ogólnej organizacji prac i stanowisk pracy, właściwego doboru środków ochrony 

indywidualnej. W sumie podczas kontroli udzielono ponad 104 porady z zakresu 

bezpieczeństwa pracy.  

Istotnym elementem działań prewencyjnych były działania prowadzone na budowie 

drogi ekspresowej S7 w Krakowie na odcinku węzeł Rybitwy – węzeł Igołomska, 

będącej pod stałym nadzorem inspektora pracy, z uwagi na specyfikę budowy oraz 

budowany największy w Krakowie most wantowy na rzece Wiśle. Równolegle 

wprowadzono tam  prewencyjne środki oddziaływania, w formie ciągłego 

doradztwa, monitorowaniu działania wdrożonego systemu bezpieczeństwa, w tym 

ustalonego dla potrzeb budowy systemu koordynacji bhp. W ramach stałego 

nadzoru inspektor pracy dodatkowo pozostawał do dyspozycji kierownictwa 
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budowy w zakresie rozwiązywania problemów związanych z bezpieczną organizacją 

prac w  sytuacjach nietypowych, tak charakterystycznych dla robót drogowo-

mostowych: przy opracowywaniu i wdrażaniu procedur organizacyjnych, czy też 

przy doborze najwłaściwszych sposobów zabezpieczeń. Na budowie kontynuowane 

są cykliczne szkolenia dla kadry kierowniczej generalnego wykonawcy oraz osób 

odpowiedzialnych z ramienia podwykonawców.   

W 2016 roku rozpoczęła się  realizacja kolejnej dużej inwestycji drogowej 

w Małopolsce – budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Lubień – Chabówka. 

Inwestycja podzielona została na trzy odcinki Lubien  –  Naprawa,  Naprawa -

 Skomielna Biała, Skomielna Biała – Chabówka. Środkowy odcinek obejmuje budowę 

najdłuższego tunelu w Polsce prowadzonego pod górą Luboń Mały. Państwowa 

Inspekcja Pracy, z uwagi na charakter i zakres robót na tym zadaniu, objęła 

wszystkie trzy odcinki szczególnym nadzorem. W związku z powyższym 15 

listopada 2016 r. Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie zorganizował spotkanie 

z udziałem generalnych wykonawców poszczególnych odcinków, oraz inwestora, 

reprezentowanego przez Dyrektora Oddziału GDDKiA w Krakowie wraz 

z koordynatorami kontraktów i inspektorami nadzoru. Na spotkanie zaproszeni 

zostali również w ramach współpracy, przedstawiciele innych organów 

kontrolnych: Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Krakowie 

i Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie. 

Celem spotkania było określenie zasad współpracy PIP OUG, WINB z inwestorem 

oraz kierownictwem budów, a także wypracowanie metod wdrażania systemu 

bezpieczeństwa na budowach.  

 

• PODSUMOWANIE  

Analiza występowania nieprawidłowości oraz ich powtarzalności w latach 

ubiegłych, wskazuje na zdecydowaną większość nieprawidłowości mieszczących się 

w obszarze związanym z przygotowaniem i zabezpieczaniem stanowisk pracy. 

Źródłem takiego stanu są nieprawidłowe działania osób nadzoru, polegające 

na przerzucaniu przez te osoby obowiązku organizacji pracy na stanowiskach 

na samych pracowników,  nie posiadających wystarczającej wiedzy w tym zakresie 
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oraz na braku skutecznego nadzoru nad wykonywanymi pracami. Potwierdzeniem 

prawdziwości tej tezy jest budowa drogi ekspresowej S7 w Krakowie, gdzie wskutek 

systematycznych działań inspektora pracy - w tym pozakontrolnych - nadzór 

budowy szczebla średniego wraz z kierownikiem budowy samodzielnie monitorują 

stan bezpieczeństwa prac. Ma to bezpośrednie przełożenie zarówno w zauważalnej 

poprawie warunków pracy, jak też zmianie mentalnej samych pracowników. Nadal 

zauważalny jest brak wiedzy na temat zagrożeń oraz świadomości 

odpowiedzialności u inwestorów, którzy nie są zainteresowani bezpieczeństwem 

podczas realizacji ich inwestycji, a jedynie terminem i kosztami inwestycji. W takiej 

sytuacji przeniesienie odpowiedzialności za bezpieczeństwo podczas wykonywania 

prac budowlanych jedynie na wykonawców nie może skutecznie wyeliminować 

występowania zagrożeń. Przykładem przemawiąjącym za bezpośrednim 

zaangażowaniem inwestora przełożeniem w bezpieczeństwo realizacji prac 

budowlanych jest realizacja kolejnej już inwestycji Generalnej Dyrekcji Dróg 

Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie – budowy drogi ekspresowej S7 

w Krakowie, gdzie inwestor współuczestniczył w zapewnieniu bezpiecznych 

warunków pracy na tej inwestycji, a co jest widoczne w stosowanych wysokich 

standardach bezpieczeństwa. Należy zauważyć, że budowy objęte systematycznym 

nadzorem inspektora pracy wykazywały znaczny wzrost poprawy warunków pracy, 

czego potwierdzeniem jest praktycznie brak wypadków przy pracy na tych 

budowach, mimo znacznego stopnia trudności realizacji tych inwestycji.  

 

4. DECYZJE OKRĘGOWEGO INSPEKTORA PRACY NAKAZUJĄCE 

ZAPRZESTANIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI  

 

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 fizycznych wykonujących pracę na innej podstawie 

niż stosunek pracy) wydaje decyzje nakazujące zaprzestania prowadzenia 

działalności przez zakład lub jego część bądź działalności określonego rodzaju. 

Decyzje takie podejmuje się wówczas, gdy wymienione nieprawidłowości mają 
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charakter trwały, czyli nie mogą być usunięte przez pracodawcę w wyniku nakazów 

inspektora pracy dotyczących pojedynczych uchybień.  

W roku 2016 r. Okręgowy Inspektor Pracy w Krakowie wydał jedną decyzję 

nakazującą zaprzestanie działalności określonego rodzaju: zaprzestanie 

działalności polegającej na produkcji akcesoriów samochodowych. Kontrola 

inspektora pracy wykazała, że część produkcji wykonywana była w tymczasowej 

hali namiotowej, w której zorganizowano stałe stanowiska pracy, ustawionej na 

posesji w lipcu 2016 r. bez decyzji pozwolenia na budowę. Hala o wym. 20 m x 13 m 

oraz ok 6 m wysokości, posiadała ściany do wysokości 4 metrów wykonane z płyt 

aluminiowych z wypełnieniem poliuretanowym, a dach wykonany był z jednej 

warstwy plandeki namiotowej. Wejście do hali prowadziło bezpośrednio z zewnątrz 

bez przedsionka lub innych rozwiązań chroniących przed nadmiernym dopływem 

chłodnego powietrza. W hali, w której zorganizowano stałe stanowiska pracy brak 

było okien zapewniających oświetlenie dzienne. Oświetlenie zapewniono wyłącznie 

elektrycznym światłem, bez wymaganej zgody właściwego Państwowego 

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. 

W hali brakowało ponadto instalacji wodociągowej, kanalizacji, wentylacji 

grawitacyjnej i stałej instalacji ogrzewczej. Kontrola wykazała również brak stałych 

przewodów kominowych do odprowadzania dymu i spalin. Nie wydzielono 

pomieszczenia szatni dla pracowników, ani pomieszczenia umywalni ani toalety.  

Wobec powyższego Okręgowy Inspektor Pracy wydał decyzję nakazującą 

zaprzestania działalności określonego rodzaju. 

 

5. KONTROLA LEGALNOŚCI ZATRUDNIENIA I INNEJ PRACY 

ZAROBKOWEJ 

Zgodnie z ustawą o Państwowej Inspekcji Pracy do jej zadań należy kontrola 

legalności zatrudnienia, innej pracy zarobkowej oraz wykonywania działalności. 

W ciągu 2016 r. inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie 

przeprowadzili łącznie 1052 takich kontroli, którymi objęto 1025 przedsiębiorców. 

Ich przedmiotem była:  

• legalność zatrudnienia lub wykonywania innej pracy zarobkowej, 
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• legalność wykonywania działalności, 

• obowiązek opłacania składek na Fundusz Pracy, 

• przestrzeganie zasad równego traktowania przy zatrudnianiu. 

 

Podobnie jak w roku poprzednim wśród podmiotów kontrolowanych dominowały 

małe zakłady, na rzecz których pracowało do 9 osób (ponad 70% ogółu 

skontrolowanych podmiotów). Branże, w których najczęściej prowadzono kontrole 

legalności zatrudnienia to: handel i naprawy, przetwórstwo przemysłowe, 

budownictwo, zakwaterowanie i usługi gastronomiczne oraz pozostała działalność 

usługowa. Kontrole tych branż stanowiły ponad 80% wszystkich kontroli 

z legalności zatrudnienia. Inspektorzy pracy objęli kontrolą w zakresie legalności 

zatrudniania ponad 7 500 osób, z czego prawie 10 % były to osoby już niepracujące 

na dzień kontroli. Jeśli chodzi o opłacanie składek na Fundusz Pracy to inspektorzy 

skontrolowali w tym zakresie prawie 12 000 osób. 

 

• NIEPRAWIDŁOWOŚCI Z ZAKRESU NIELEGALNEGO ZATRUDNIENIA 

 

W prawie 920 skontrolowanych podmiotach (około 88% ogółu objętych kontrolą) 

inspektorzy pracy stwierdzili, co najmniej jeden przypadek naruszenia przepisów 

z zakresu legalności zatrudnienia (Kodeks Pracy lub ustawy o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy) polegający na: zatrudnianiu bez umowy o pracę, 

niepotwierdzeniu w terminie warunków zatrudnienia, niezgłoszeniu do 

ubezpieczenia społecznego, niepowiadomieniu przez bezrobotnego Powiatowego 

Urzędu Pracy o podjęciu zatrudnienia, zgłoszeniu do ZUS nieprawidłowych danych 

mających wpływ na wymiar składek, nieopłaceniu lub nieterminowym opłaceniu 

składek na Fundusz Pracy. 

W 2016 r. w Małopolsce skala nielegalnego zatrudnienia ogółem kształtowała się 

następująco:  

a) nielegalne zatrudnienie ogółem dotyczyło łącznie 1967 osób (spadek 

w porównaniu  do roku poprzedniego – w 2015 r. 2053 osób), 

b) nielegalne zatrudnienie przez cały okres zatrudnienia zostało ujawnione 

w stosunku do 286 osób (w 2015 r. takich przypadków było 406), 
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c) czasowe nielegalne zatrudnienie (stwierdzone nieterminowe 

potwierdzenie umowy o pracę na piśmie lub nieterminowe zgłoszenie do 

ubezpieczenia społecznego dotyczyło 1 681 osób (w 2015 r. sytuacja ta 

dotyczyła 1 647 osób). 

 

 

 

 

Przeprowadzone w 2016 r. kontrole ujawniły przypadki zatrudniania pracowników 

bez potwierdzania na piśmie rodzaju i warunków zawartej umowy. Przepisy w tym 

zakresie naruszyło 97 pracodawców, którzy nie zawarli na piśmie umów 

o pracę z 133 pracownikami. Jak widać na zamieszczonym wykresie w latach 

2014-2016 r. zaobserwowano spadek o 4% podmiotów, które nie dopełniły tego 

obowiązku. 
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Wykres 1. Zatrudnienie bez zawarcia pisemnej umowy o pracę z podziałem na 

liczbę podmiotów oraz liczbę pracowników w Małopolsce  
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Jak pokazano na wykresie, w analizowanym okresie po wzroście w 2015 r. 

w stosunku do 2014 r. nastąpił w 2016 r. znaczący spadek (ponad 38%) liczby 

ujawnionych osób wykonujących pracę zarobkową, które nie zostały zgłoszone do 

ubezpieczenia społecznego. W obszarze liczby podmiotów naruszających powyższy 

obowiązek zaobserwować można również spadek w 2016 r. w stosunku do 2015 r. 

o ponad 15%.  
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Istotnym naruszeniem przepisów w zakresie legalności zatrudnienia, jakie 

zostało ujawnione podczas prowadzonych w 2016 r. kontroli było 

niezgłoszenie do ubezpieczenia społecznego osób wykonujących pracę 

zarobkową. Przepisy w tym zakresie naruszyło 140 przedsiębiorców (spadek 

w porównaniu do roku poprzedniego) niezgłaszających do ubezpieczenia 

społecznego 224 osób.  

Wykres nr 2. Przypadki niezgłoszenia osób pracujących do ubezpieczenia 
społecznego  ujawnione  w latach 2014 – 2016  w Małopolsce. 
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• ZASTOSOWANE ŚRODKI PRAWNE 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Istotnym naruszeniem przepisów w obszarze legalności zatrudnienia było 

niepłacenie składek na Fundusz Pracy. Przeprowadzone w 2016 r. kontrole 

w tym zakresie ujawniły nieopłacenie składek na Fundusz Pracy przez 

126 przedsiębiorców (spadek o ponad 7% w stosunku do 2015 r.) na 

łączną kwotę ponad 348 000 zł (wzrost o ponad 25% w stosunku 

do 2015 r.) za 1346 ubezpieczonych (spadek o ponad 7% w stosunku 

do 2015 r.). 

 W efekcie przeprowadzonych w 2016 r. kontroli w obszarze legalności 

zatrudnienia i wykonywania innej pracy zarobkowej inspektorzy pracy 

skierowali do kontrolowanych podmiotów 870 wystąpień zawierających 

1 120 wniosków oraz wydali 168 poleceń regulujących stwierdzone 

podczas kontroli nieprawidłowości. W stosunku do osób 

odpowiedzialnych za naruszenia przepisów przeprowadzono 

postępowanie wykroczeniowe zakończone skierowaniem do sądu 

63 wniosków o ukaranie; nałożeniem 44 mandatów na kwotę 

53 900 zł oraz zastosowano 97 środków oddziaływania 

wychowawczego.  

  skierowanie 
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EFEKTY DZIAŁALNOŚCI KONTROLNO-NADZORCZEJ  

 

 

Rodzaj działania Liczba Kwota 

(zł) 

1. Potwierdzenie na piśmie rodzaju i warunków 

zawartej z pracownikiem umowy o pracę 
109  

2. Zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego 239  

3. Opłacenie składek na Fundusz Pracy 
1 128 

265 

343 

 

W 2016 r. na skutek działań kontrolnych inspektorów pracy zalegalizowano pracę 

dla 250 osób. Legalizacja polegała na: potwierdzeniu na piśmie rodzaju i warunków 

zawartej z pracownikiem umowy o pracę, zawarciu umowy o pracę lub zgłoszeniu 

do ubezpieczenia społecznego.  

 

• LEGALNOŚĆ ZATRUDNIENIA NA „SZLAKU PIERWSZEJ PRACY” 

Już po raz drugi inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie na 

terenie Małopolski zrealizowali kampanię „Szlakiem pierwszej pracy”. Prowadzone 

działania informacyjno-prewencyjne w ramach kampanii skierowane były głównie 

do osób rozpoczynających karierę zawodową oraz do tych, którzy wakacje 

postanowili poświęcić na pracę, szczególnie w handlu, gastronomii, usługach 

i branży turystycznej. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1.  Efekty kontroli legalności zatrudnienia w  2016 r. 
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        Fot.3 Kampania „Szlakiem Pierwszej Pracy” – stoisko OIP w Krakowie w Białce Tatrzańskiej. 

 

Organizowano mobilne centra porad prawnych w miejscowościach turystycznych 

małopolski: Dobczycach, Łącku, Szczawnicy, Białce Tatrzańskiej, Bukowinie 

Tatrzańskiej, Dąbrowie Tarnowskiej oraz Krakowie. W ramach kampanii 

zorganizowano również w dniach 6-7 sierpnia  „Dzień Porad Prawnych w „Bonarka 

City Center” Na stoisku PIP w jednym z największych krakowskich centrów 

handlowych przez 2 dni dyżurowali prawnicy OIP w Krakowie. Przez dwa dni 

udzielono porad blisko 200 zainteresowanym. Wśród nich byli goście galerii, 

pracodawcy, pracownicy i  obsługa. Kolejnym działaniem prewencyjnym 

prowadzonym na terenie OIP w Krakowie był cykl szkoleń pod nazwą „Nowy 

w pracy - czyli jak skutecznie budować swój wizerunek w firmie”. Organizowane 

szkolenia były kierowane dla studentów uczelni wyższych i realizowane w nowej 

formule - warsztaty prowadzone wspólnie przez inspektorów i pracodawców.  

Przeprowadzono łącznie 12 szkoleń. 

 

• PRZYCZYNY STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI  

Czynnik generujący nielegalne zatrudnienie od lat jest ten jest niezmienny – to 

czynnik ekonomiczny. Pracodawcy i przedsiębiorcy niebędący pracodawcami 

decydują się na ryzyko nielegalnego zatrudnienia, ponieważ sankcje jakie grożą 

z tego tytułu są wciąż niewspółmierne do uzyskanych korzyści. Zatrudniający 
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nielegalnie pracowników zainteresowani są głównie obniżeniem kosztów swojej 

działalności, co przekłada się na większe zyski oraz możliwość bycia bardziej 

konkurencyjnym w branży, w której funkcjonują. Przedsiębiorca zatrudniający 

legalnie pracowników nie jest w stanie konkurować z przedsiębiorcą 

zatrudniającym pracowników na czarno. Koszty pracy (wynagrodzenia i jego 

pochodne: składki na ZUS, zaliczki na podatek dochodowy) 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 sytuacją życiową danej osoby.  

Wchodzących na rynek pracy, często jeszcze studentów czy uczniów, którzy traktują 

pierwszą pracę jako źródło dodatkowego, a nie jedynego dochodu, interesuje przede 

wszystkim czynnik ekonomiczny. Młode osoby podejmując pracę na krótki okres 

czasu, nie rozważają kwestii rodzaju proponowanej im umowy, warunków pracy 

(poza wynagrodzeniem), godzą się na pracę bez żadnej umowy. Ponadto 

pozostałych  podejmujących pracę na czarno skłania najczęściej:  

• brak możliwości znalezienia legalnej pracy, 

• niskie wynagrodzenie z legalnego źródła utrzymania, 

• utrata różnego rodzaju świadczeń uzależnionych od wysokości osiąganego 

z legalnego źródła dochodu (zasiłki z pomocy społecznej, dotacje do 

mieszkania), 

• sytuacja życiowa. 

Aby ograniczyć nielegalne zatrudnienie konieczne jest wprowadzenie zmian 

legislacyjnych, o które już od kilku lat występujemy do ustawodawca, które polegać 

mają na obowiązku zgłoszenia przez przedsiębiorcę do ubezpieczenia społecznego 

każdej pracującej osoby fizycznej przed jej dopuszczeniem do pracy. Wówczas 

kontrola legalności zatrudnienia 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. 
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6. KONTROLA LEGALNOŚCI ZATRUDNIENIA ORAZ 

WYKONYWANIA PRACY PRZEZ CUDZOZIEMCÓW 

 

Realizując zadanie określone w art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy o Państwowej Inspekcji 

Pracy, inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie w 2016 r. 

prowadzili kontrole, których przedmiotem było przestrzeganie przepisów 

dotyczących legalności zatrudnienia, innej pracy zarobkowej oraz wykonywania 

pracy przez cudzoziemców.  

 

 

 

 

 

 

W ostatnich latach dało się zauważyć wzrost napływu cudzoziemców do Polski, 

w tym do województwa małopolskiego. W szczególności Kraków, a także inne duże 

miasta na terenie województwa małopolskiego przyciągają osoby chcące podjąć 

naukę i pracę w Polsce. Wśród 1 292 skontrolowanych cudzoziemców 1 245 było 

obywatelami krajów trzecich spoza obszaru UE/EOG lub Szwajcarii. Podobnie jak 

w poprzednich latach, najliczniejszą grupę skontrolowanych cudzoziemców 

stanowili obywatele Ukrainy. Inspektorzy pracy objęli kontrolami 1033 obywateli 

tego kraju, co stanowi ok. 80% wszystkich skontrolowanych cudzoziemców. 

Ponadto kontrolami objęto także obywateli Koreańskiej Republiki Ludowo-

Demokratycznej (67 osób), Rosji, Chin i Białorusi. Wśród cudzoziemców, którzy 

zostali objęci kontrolami znalazło się:  

− 596 cudzoziemców, od których było wymagane zezwolenia na pracę lub 

zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, 

W 2016 r. inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie 

przeprowadzili łącznie 234  kontroli legalności zatrudnienia 

cudzoziemców, w 217 podmiotach. Kontrolami objęto ogółem 1 292 

cudzoziemców. Porównując dane za rok 2016 z latami poprzednimi można 

zauważyć znaczący wzrost liczby przeprowadzonych kontroli 

i skontrolowanych podmiotów, przy jednoczesnym spadku liczby 
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− 548 cudzoziemców zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę 

- pracujących na podstawie oświadczenia pracodawcy o zamiarze 

powierzenia wykonywania pracy, 

− 38  cudzoziemców posiadających Kartę Polaka, 

− jeden  cudzoziemiec posiadający zezwolenie na pobyt czasowy w celu 

wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji. 

 

• ANALIZA LOKALNEGO RYNKU PRACY 

 

Nielegalnie zatrudnianymi lub nielegalnie wykonującymi pracę cudzoziemcami 

w 2016 r. byli w większości obywatele Ukrainy – 89 osób (w roku 2015 było to 39 

osób), a także obywatele Algierii, Armenii, Filipin, Kazachstanu, Rosji, Tajlandii 

i jedna osoba nieposiadająca obywatelstwa, będąca narodowości palestyńskiej. 

Powodów takiej sytuacji  można upatrywać w nasileniu przyjazdu cudzoziemców do 

Polski i do województwa małopolskiego. Dodatkowo Kraków, a także inne duże 

miasta na terenie regionu - Tarnów i Nowy Sącz  - stanowią atrakcyjne miejsce 

edukacji dla studentów. Zanotowano wzrost liczby zagranicznych studentów, 

głównie ze wschodniej Europy i z krajów dawnego Związku Radzieckiego, którzy 

równolegle z nauką  podejmują również pracę, aby uzyskać środki na utrzymanie.  

Najwięcej kontroli w 2016 r. przeprowadzono u pracodawców zajmujących się 

budownictwem (51 kontroli), przetwórstwem przemysłowym (43 kontrole), 

handlem oraz usługami związanymi z naprawami (33 kontrole) oraz 

zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (26 kontroli). 

W zakresie legalności zatrudnienia cudzoziemców w 2016 roku liczba 

kontroli widocznie wzrosła w porównaniu do 2015 r. W efekcie 

prowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono nielegalne 

wykonywanie pracy przez 97 cudzoziemców. W tym obszarze kolejny 

rok z rzędu nastąpił znaczący wzrost w porównaniu do lat ubiegłych. W 

roku 2013 r. stwierdzono tylko 7 takich przypadków, w roku 2014 – 

13 przypadków, a w roku poprzednim 2015 r. – 53 przypadki. 
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Cudzoziemcy zatrudnienie znajdują najszybciej w usługach, handlu, gastronomii, 

hotelarstwie oraz budownictwie. W związku ze zmianami na rynku pracy oraz 

tzw. „rynkiem pracownika” bez problemu znajdują pracę w Polsce na korzystnych 

warunkach.  

W obszarze delegowania cudzoziemców do pracy w Polsce przeprowadzono 

11 kontroli, w których stwierdzono wykonywanie pracy przez 121 

cudzoziemców delegowanych do pracy w Polsce, z czego 67 osób było 

obywatelami Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej.  

  

 

• STWIERDZONE  NIEPRAWIDŁOWOŚCI  

Do najistotniejszych nieprawidłowości, które zostały stwierdzone przez 

inspektorów pracy OIP w Krakowie w 2016 r. należy zaliczyć: 

• powierzanie wykonywania pracy cudzoziemcom oraz wykonywanie pracy 

przez cudzoziemców bez wymaganego zezwolenia na pracę - 

nieprawidłowość ta dotyczyła 74 badanych cudzoziemców, 

• wykonywanie pracy na innym stanowisku i na innych warunkach niż 

określone w zezwoleniu na pracę – w tym zakresie stwierdzono 

nieprawidłowości w stosunku do 21 cudzoziemców, 

• nieprawidłowości w zakresie zawierania umów o pracę - taka sytuacja 

dotyczyła  

12 cudzoziemców, z którymi nie zawarto wymaganej umowy. 

 

W niektórych sytuacjach zdarzało się, że ten sam cudzoziemiec pracował zarówno 

bez zezwolenia, jak i bez zawartej na piśmie umowy. 

W ocenie inspektorów pracy przyczyną stwierdzonych nieprawidłowości były: 

• brak wiedzy na temat obowiązujących przepisów – wprowadzenie zmian 

w przepisach dotyczących zatrudniania cudzoziemców spowodowało, 

że znaczna liczba przedsiębiorców jest zdezorientowana w aktualnie 

obowiązujących przepisach w tym zakresie,  



SPRAWOZDANIE OKRĘGOWEGO INSPEKTORA PRACY Z DZIAŁALNOŚCI OKRĘGOWEGO 
INSPEKTORATU PRACY W KRAKOWIE W 2016 R. 

58 
 

• chęć osiągnięcia mniejszych kosztów przez pracodawców (szczególnie 

 w branży budowlanej) - skutkowało to zatrudnianiem cudzoziemców bez 

zawartych umów na piśmie,  

• trudna sytuacja finansowa pracodawców, która skutkowała najczęściej 

niewypłacaniem należnego wynagrodzenia, a także nieopłacaniem lub 

nieterminowym opłacaniem składek na Fundusz Pracy. 

 

•  ZASTOSOWANE ŚRODKI PRAWNE 

W związku z uchybieniami stwierdzonymi podczas kontroli inspektorzy pracy 

podjęli przewidziane przepisami ustawy o PIP środki prawne: 

- 163 decyzji nakazowych, 

- 29 poleceń, 

- 241 wniosków w 153 wystąpieniach.  

W okresie sprawozdawczym obejmującym 2016 r. wydano 5 decyzji płacowych 

dotyczących niewypłaconych świadczeń ze stosunku pracy, przysługujących 

zatrudnionym cudzoziemcom. Stwierdzono popełnienie 90 wykroczeń. W 2016 r. 

inspektorzy skierowali do właściwych sądów karnych 23 wnioski o ukaranie 

w stosunku do osób odpowiedzialnych za stwierdzone naruszenia przepisów 

dotyczących legalności powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom oraz innych 

przepisów prawa pracy zawierających łącznie 30 zarzutów. Wszystkie wnioski 

skierowano przeciwko osobom zatrudniającym lub powierzającym pracę. 

Nałożono grzywny w drodze 13 mandatów karnych na łączną kwotę 15 100 zł.  

W 36 przypadkach zastosowano środki wychowawcze, które dotyczyły głównie 

cudzoziemców wykonujących nielegalnie pracę. 

Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie w zakresie kontroli legalności 

wykonywania pracy przez cudzoziemców, systematycznie współpracował z innymi 

organami kontroli i nadzoru, przede wszystkim ze Strażą Graniczną i Małopolskim 

Urzędem Wojewódzkim. W trakcie 2016 r. inspektorzy pracy przeprowadzili łącznie 

20 kontroli w zakresie legalności zatrudniania cudzoziemców na wniosek innych 
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organów: Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Najwyższej Izby Kontroli, Policji, 

Straży Granicznej, powiatowych urzędów pracy oraz ZUS. 

 

7. KONTROLE AGENCJI ZATRUDNIENIA 

 

W roku 2016 inspektorzy pracy przeprowadzili  w Małopolsce łącznie 31 kontroli 

agencji zatrudnienia w ramach przestrzegania przepisów ustawy o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

Kontynuowano współpracę z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim w Krakowie. 

Odbyło się  spotkanie robocze, którego celem było doprecyzowanie zasad wymiany 

informacji w przypadkach agencji pracy tymczasowej,  występujących o zezwolenia 

na pracę dla cudzoziemców, gdzie w wyniku uzyskanych prze WUP informacji może 

dochodzić do naruszeń obowiązujących przepisów. W trakcie spotkania 

przedstawiciele Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego podnosili kwestie 

wydawanych dla agencji pracy tymczasowych zezwoleń na pracę, w których jako 

pracodawcę użytkownika wskazuje się podmiot mający siedzibę na terenie Polski. 

W praktyce pojawiają się przypadki, w których praca jest wykonywana niezgodnie 

z wydanym zezwoleniem  czyli pracownik tymczasowy, bądź w ogóle nie świadczy 

pracy lub praca świadczona jest u innego pracodawcy użytkownika mającego swoją 

siedzibę na terenie innego kraju członkowskiego UE. W wyniku dokonanych ustaleń 

usprawniono przepływ informacji dotyczący podmiotów, w tym prowadzących 

agencję zatrudnienia, w których istnieje podejrzenie „handlu zezwoleniami” lub 

wysyłania obywateli innych państw (głównie Ukrainy) na podstawie zezwoleń na 

pracę wydanych na terytorium RP do pracodawców mających swoje siedziby na 

terenie innych państw członkowskich Unii Europejskiej. 

W roku 2016 r. przeprowadzono dwa szkolenia na rzecz Wojewódzkiego Urzędu 

Pracy w Krakowie, w których uczestniczyła grupa ok. 90 osób reprezentująca 

agencje zatrudnienia (w tym agencje pracy tymczasowej)  działające na terenie 

Województwa Małopolskiego.  

Przez cały 2016 r. skierowano do Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy 

w Krakowie dwa powiadomienia dotyczące wykreślenia z rejestru dwóch agencji 
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zatrudnienia, działających również jako agencje pracy tymczasowej, w związku 

z zaprzestaniem prowadzenia faktycznej działalności w tym zakresie. 

 

• STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI 

 

Najczęściej stwierdzano nieprawidłowości dotyczące niepodawania 

w dokumentach, ogłoszeniach i ofertach numeru wpisu do rejestru agencji 

zatrudnienia oraz nienazwania w przypadku ofert pracy dotyczącej wykonywania 

pracy tymczasowej jako ”oferta pracy tymczasowej”. Stwierdzono też przypadki 

składania po terminie  marszałkowi województwa, corocznej informacji 

z działalności agencji zatrudnienia oraz prowadzenia agencji zatrudnienia bez 

wymaganego certyfikatu, a także nieterminowego odprowadzania składek na 

Fundusz Pracy. Ponadto stwierdzono pojedyncze przypadki dotyczące:  

• nieinformowania miejscowo właściwego marszałka województwa o miejscu 

prowadzonej działalności, w zakresie działania agencji zatrudnienia, 

• nieinformowania marszałka województwa, o aktualnym adresie agencji 

zatrudnienia, 

• nieprzekazywaniu na piśmie przed skierowaniem osoby do pracy 

tymczasowej, do podmiotu działającego poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej informacji o kosztach, opłatach i innych należnościach, w tym 

określonych w art. 85 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. 

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r., poz. 674 

ze zmianami oraz z 2014r. Dz. U. poz. 1146), związanych z kierowaniem do 

pracy oraz podjęciem i wykonywaniem pracy za granicą. 

Wskazane wyżej uchybienia za wyjątkiem nieterminowego opłacania składek na 

Fundusz Pracy, wynikają głównie z niewiedzy prawnej 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 tymczasowa. 

Informacja taka zdaniem osób prowadzących agencję pracy tymczasowej powoduje 

mniejsze zainteresowanie tą ofertą osób poszukujących pracy. Uchybienia związane 

z opóźnieniami w odprowadzaniu składek na Fundusz Pracy wiążą się 
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z przejściowymi trudnościami finansowymi agencji zatrudnienia i zaniedbaniami 

osób odpowiedzialnych za terminowe odprowadzanie składek. 

Z uwagi na stwierdzone nieprawidłowości, konieczne jest prowadzenie działalności 

szkoleniowej wśród agencji zatrudnienia i osób czy też podmiotów zmierzających 

podjąć działalność w zakresie agencji zatrudnienia, celem uświadomienia 

obowiązków wynikających z prowadzenia tego typu działalności gospodarczej. 

Również pożądane jest poszerzanie  współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy, 

w celu pozyskiwania informacji o agencjach, co do których działalności istnieje 

podejrzenie, o naruszaniu  przepisów prawa.      

Prowadzone w 2016 r. kontrole agencji zatrudnienia pokazały, że w dalszym ciągu 

negatywnym zjawiskiem związanym  z działaniem agencji zatrudnienia w zakresie 

pracy tymczasowej jest zatrudnianie osób w ramach umów cywilnoprawnych, 

podczas gdy praca wykonywana jest w warunkach charakterystycznych dla 

stosunku pracy. Problemy z udowodnieniem podczas kontroli, iż agencja  zatrudnia 

osoby do wykonywania pracy tymczasowej na podstawie umów cywilnoprawnych 

w warunkach, w których powinna być zawarta umowa o pracę, wiążą się 

z gromadzeniem odpowiednich dowodów”, (celem wykazania  poprzez zeznania, 

pozorności zawartej umowy cywilnoprawnej). Jednocześnie przedstawione przez 

agencję zatrudniania podczas kontroli umowy cywilnoprawne, w zakresie 

zawartych w nich postanowień, nie dają podstawy do kwestionowania stosunku 

będącego podstawą zatrudnienia.  

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono osiem kontroli w agencjach 

zatrudniających osoby, które następnie były „wysyłane” do pracy u pracodawcy 

użytkownika na podstawie umów cywilnoprawnych.  

 

• PRZYCZYNY STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI 

Najczęstszymi przyczynami naruszenia przepisów ustawy „o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy” była: 

 

• nieznajomość lub lekceważenie przepisów w zakresie funkcjonowania 

agencji zatrudnienia przez osoby odpowiedzialne za prowadzenie tego typu 

działalności gospodarczej, 
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•  zmniejszenie kosztów pracy, poprzez zatrudnianie osób w celu 

wykonywania pracy tymczasowej w ramach umów cywilnoprawnych, 

• chęć ukrycia przed osobami poszukującymi pracy faktu, że rekrutująca  

firma to agencja zatrudnienia. W powszechnym obiegu działalność agencji 

zatrudnienia wciąż jeszcze jest kojarzona pejoratywnie.  

• brak legalnej definicji „outsourcingu”, co usunęłoby wątpliwości dotyczące 

kwestii związanej z wykonywaniem usługi 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 tymczasowych.  

 

• ZASTOSOWANE ŚRODKI PRAWNE 

W wyniku przeprowadzonych kontroli wydano: 

-  13 poleceń w tym 10 poleceń o przekształcenie umów cywilnoprawnych w umowy 

o pracę oraz trzy polecenia w zakresie wypłaty nienależnie potrąconych świadczeń 

na łączną kwotę 1547 zł. Wszystkie polecenia zostały przez pracodawców 

zrealizowane w trakcie kontroli, 

- 10 wystąpień skierowanych do agencji pracy tymczasowej zawierających łącznie 

19 wniosków,  

 - 7 decyzji w  stosunku do skontrolowanych podmiotów. 

W świetle ujawnionych wykroczeń skierowano do sądu łącznie trzy wnioski 

o ukaranie: 

- dwa wnioski o ukaranie w zakresie wykroczenia dotyczącego naruszenia art. 121 

ust.1ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy, w związku z prowadzeniem agencji zatrudnienia (agencji pracy tymczasowej) 

bez wymaganego wpisu do rejestru agencji zatrudnienia. W obu sprawach, sąd 

w wyroku nakazowym ukarał osoby winne karami grzywny po 3000 zł.  

- jeden wniosek o ukaranie w zakresie wykroczenia określonego w art.120 

ust.1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy polegającego  na powierzeniu pracy przez agencję pracy tymczasowej bez 

wymaganego zezwolenia na pracę 4 obywatelom Ukrainy. 
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8. KONTROLE PODMIOTÓW LECZNICZYCH 

Kontrole w podmiotach leczniczych ukierunkowano na przestrzeganie przepisów 

prawa pracy w zakresie dotyczącym: zgodności charakteru świadczonej pracy 

z rodzajem zawartej umowy, czasu pracy (w tym odpoczynku dobowego 

i tygodniowego), wypłaty wynagrodzenia, urlopów wypoczynkowych oraz 

zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Zakres kontroli obejmował również 

przestrzeganie wybranych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, m.in. 

w zakresie dotyczącym oceny ryzyka zawodowego, szkoleń w dziedzinie 

bezpieczeństwa i higieny pracy, badań profilaktycznych, pomiaru czynników 

szkodliwych dla zdrowia, wyposażenia 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 12 kontroli w podmiotach wykonujących 

działalność leczniczą. 11 z nich (tj. prawie 92% skontrolowanych) wykonywało 

działalność jako stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne szpitalne i inne 

niż szpitalne. Pozostały skontrolowany podmiot wykonywał działalność jako 

ambulatoryjne świadczenia zdrowotne. Wśród 12 skontrolowanych podmiotów 

wykonujących działalność leczniczą, 7 z nich to publiczne podmioty działające 

w formie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Pozostałe 

podmioty stanowili 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, samorządowa), 

w tym 4 z nich wykonywały działalność jako stacjonarne i całodobowe świadczenia 

zdrowotne szpitalne i inne niż szpitalne. 

Przeprowadzone kontrole w podmiotach leczniczych wykazały, że najczęściej 

stwierdzane nieprawidłowości w zakresie prawnej ochrony pracy dotyczyły 

regulaminów pracy, co stwierdzono u ok. 90 % pracodawców. W jednym 

podmiocie niepublicznym prowadzącym działalność jako ambulatoryjne 

świadczenia zdrowotne i zatrudniającym mniej niż 20 pracowników, pracodawca 

nie wydał obwieszczenia ustalającego rozkłady czasu pracy oraz przyjętego okresu 

rozliczeniowego. Uchybienia w zakresie obowiązującego w podmiocie regulaminu 

pracy ujawniono w 7 podmiotach leczniczych i polegały one na nieokreśleniu 
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w wewnątrzzakładowych źródłach prawa pracy m.in.: systemów i rozkładów czasu 

pracy i okresu rozliczeniowego oraz przypadków zmiany ustalonego rozkładu czasu 

pracy (harmonogramu); terminu wypłaty wynagrodzenia; sposobu informowania 

pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą; zasad 

zaopatrywania pracowników w odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony 

indywidualnej; wykazu prac wzbronionych kobietom. Problematykę zgodności 

charakteru świadczonej pracy z rodzajem zawartej umowy badano w 7 podmiotach 

leczniczych. Inspektorzy pracy skontrolowali 930 umów cywilnoprawnych. 

Nieprawidłowości stwierdzono w 5 podmiotach (tj. w 71% skontrolowanych) 

i dotyczyły one 219 osób. Stwierdzono, że pracodawcy zawierali z osobami 

wykonującymi zawód medyczny umowy zlecenia, przedmiotem których było 

wykonywanie czynności m.in. pielęgniarki, położnej lub pełnienie przez lekarzy 

dyżuru medycznego. Inspektorzy dokonując oceny tych umów stwierdzili 

niezgodność rodzaju zawartej umowy z charakterem wykonywanej pracy 

tj. zawarcie umowy cywilnoprawnej w warunkach charakterystycznych dla umowy 

o pracę.  

W 6 podmiotach inspektorzy skontrolowali przestrzeganie przepisów o czasie pracy. 

Ujawnili w 3 podmiotach (tj.: 50% skontrolowanych), niezachowanie dobowej 

normy czasu pracy. Stwierdzono, że 67 pracowników (na 268 skontrolowanych) 

przepracowało łącznie 951 godzin w przekroczeniach obowiązującej ich normy 

dobowej czasu pracy. W 4 podmiotach (tj. prawie 67 % skontrolowanych ujawniono 

nieprawidłowości w zakresie tygodniowej normy czasu pracy. Stwierdzono, 

że 60 pracowników (na 236 skontrolowanych) przepracowało łącznie 928 godzin 

w przekroczeniach przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy. Powyższe wynikało 

z planowania i wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych, w dni wolne od 

pracy oraz zobowiązywania pracowników do pozostawania poza normalnymi 

godzinami pracy w gotowości do wykonywania pracy wynikającej z umowy o pracę, 

podczas której świadczyli pracę.  

W większości przypadków dotyczyło to pielęgniarek. W 66% skontrolowanych 

podmiotów leczniczych udzielających świadczeń w rodzaju stacjonarne 

i całodobowe świadczenia zdrowotne szpitalne, w  tym w 4 publicznych, 

pracodawcy nie zapewnili pracownikom odpoczynku dobowego, a w 50% 
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tygodniowego. Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły głównie lekarzy 

i pielęgniarek. Inspektorzy stwierdzili, że lekarze świadczyli pracę, pełnili dyżury 

medyczne oraz pozostawali w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych 

nieprzerwanie przez 31 godz. 35 minut, 54 godziny 35 minut, a nawet 79 godzin 

35 minut bez wymaganego odpoczynku. Kontrole ujawniły również występujące 

nadal przypadki wykonywania przez pracowników medycznych szpitali (głównie 

lekarzy i pielęgniarki) ciągłej pracy w tym samym przedsiębiorstwie podmiotu 

leczniczego na podstawie kilku stosunków prawnych, w tym  umów 

cywilnoprawnych zawartych z jednoosobowymi praktykami lekarskimi bądź 

pielęgniarskimi. Stwierdzono przypadki niezapewnienia odpoczynku dobowego 

pielęgniarkom świadczącym pracę na podstawie dwóch stosunków prawnych tj.: 

umowy o pracę i umowy o świadczenie usług pielęgniarskich zawartej 

z indywidualną praktyką pielęgniarską. Ww. świadczyły pracę w ramach stosunku 

pracy i umowy o świadczenie usług pielęgniarskich nieprzerwanie przez 24 lub 36 

godzin. 

Wyniki kontroli wskazują, że w przedmiocie należności pracowniczych najczęściej 

naruszane były przepisy dotyczące wypłaty wynagrodzenia za pracę w godzinach 

nadliczbowych, co stwierdzono w 83% skontrolowanych podmiotów. Pracodawcy 

nie wypłacili 62 pracownikom należnego wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, 

a 12 zaniżyli jego wysokość, w łącznej kwocie 20.338 złotych. Zaniżenia wynikały 

m.in. z nieprawidłowego naliczenia „wynagrodzenia normalnego” lub dodatku. 

Kolejną nieprawidłowością w zakresie należności pracowniczych było naruszanie 

przepisów dotyczących wypłaty wynagrodzenia za pełnione dyżury medyczne 

(co stwierdzono w 50% skontrolowanych podmiotów wykonujących działalność 

w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne). Nieprawidłowości 

polegały na zaniżeniu 21 pracownikom wynagrodzenia za dyżury medyczne, 

w łącznej kwocie 45 289 zł. Zaniżenia wynikały m.in. z nieprawidłowego obliczenia 

stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego, nieuwzględnienia wszystkich 

składników stałych przy obliczaniu „wynagrodzenia normalnego”, błędnego 

ustalenia liczby godzin dyżuru opłacanych dodatkiem 100%, a także nie wypłacenia 

dodatku za pracę w porze nocnej. Nieprawidłowości związane z wypłatą 

wynagrodzenia za pracę inspektorzy stwierdzili w blisko 43 % skontrolowanych 
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podmiotów. Pracodawcy nie wypłacili 24 pracownikom, a 261 pracownikom 

zaniżyli wysokość wynagrodzenia, w łącznej kwocie 265 505 zł. Zaniżenia 

wynagrodzenia wynikały najczęściej z niewypłacenia pracownikom medycznym 

zatrudnionym w systemie pracy zmianowej dodatku w wysokości 45% stawki 

godzinowej wynagrodzenia zasadniczego za pracę wykonywaną w porze dziennej w 

niedziele i święta oraz dni wolne od pracy wynikające z przeciętnie pięciodniowego 

tygodnia pracy Ponadto inspektorzy stwierdzili w 40% skontrolowanych 

podmiotów naruszanie przepisów prawa pracy przy dokonywaniu potrąceń 

z wynagrodzenia. Pracodawcy dokonywali potrąceń z naruszeniem kwoty wolnej 

od potrąceń oraz dokonywali potrąceń należności innych niż wymienione w art. 87 § 

1 i § 7 Kodeksu pracy bez uzyskania pisemnej zgody pracownika. Również w 40% 

skontrolowanych podmiotów nie wypłacono 501 pracownikom ekwiwalentu 

pieniężnego za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego w łącznej kwocie 

483 844 zł. Ponadto inspektorzy ujawnili w 6 skontrolowanych podmiotach 

nieprawidłowości w zakresie udzielania pracownikom urlopu wypoczynkowego.  

Przeprowadzone kontrole w zakresie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa 

i higieny pracy w podmiotach leczniczych wykazały, że najczęściej stwierdzane 

nieprawidłowości dotyczyły oceny ryzyka zawodowego, co ujawniono w 83% 

skontrolowanych podmiotów. W 3 podmiotach pracodawcy nie dokonali 

udokumentowanej oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu 

prac na 17 stanowiskach pracy, zaś w 5 podmiotach kontrolujący ujawnili 

nieprawidłowości w dokonanej ocenie ryzyka zawodowego na 113 stanowiskach 

pracy. Nieprawidłowości w większości dotyczyły m.in.: braku opisu ocenianego 

stanowiska pracy z wyszczególnieniem stosowanych narzędzi i materiałów, 

występujących na stanowisku niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych 

czynników środowiska pracy. Ujawniono również przypadki zamieszczania opisów 

ocenianych stanowisk pracy wskazujących na brak obserwacji procesu pracy. 

W ponad 83% skontrolowanych podmiotów pracodawcy nie uwzględnili wszystkich 

zagrożeń związanych z wykonywaną pracą na 24 stanowiskach pracy, tj. zagrożeń 

powodowanych m.in.: czynnikami chemicznymi stosowanymi do dezynfekcji 

sprzętu i powierzchni oraz sterylizacji, czynnikami biologicznymi, obciążeniami 

układu mięśniowo – szkieletowego. Kolejne najczęściej ujawniane nieprawidłowości 



SPRAWOZDANIE OKRĘGOWEGO INSPEKTORA PRACY Z DZIAŁALNOŚCI OKRĘGOWEGO 
INSPEKTORATU PRACY W KRAKOWIE W 2016 R. 

67 
 

dotyczyły wyposażenia pracowników w środki ochrony indywidualnej, 

co stwierdzono w 60% skontrolowanych podmiotów. W 3 podmiotach pracodawcy 

nie dostarczyli 97 pracownikom (na 112 skontrolowanych) środków ochrony 

indywidualnej. 

Inspektorzy sprawdzili wyposażenie w odzież i obuwie robocze 

867 pracowników zatrudnionych w kontrolowanych podmiotach. Nieprawidłowości 

stwierdzono w 3 podmiotach. Pracodawcy nie wydali 471 pracownikom odzieży 

i obuwia roboczego, Stwierdzono przypadki świadczenia pracy przez pracowników 

w odzieży roboczej i obuwiu roboczym zakupionym we własnym zakresie. 

Najczęściej w tych przypadkach pracownicy prali odzież roboczą we własnym 

zakresie.  

Inspektorzy ujawnili również nieprawidłowości w zakresie: badań i pomiarów 

czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy, szkoleń 

w zakresie bhp, badań profilaktycznych, służby bhp. 

 

9. KONTROLE WYPŁATY WYNAGRODZEŃ  

 

Niewypłacanie wynagrodzenia to zarzut, który dominował w skargach, 

wpływających do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie. W 2016 r. był on 

przedmiotem ponad 1500 zarejestrowanych skarg. Obok niewypłacania 

wynagrodzenia za pracę, zgłaszający podnosili kwestie niepłacenia przez 

pracodawców wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych oraz w porze 

nocnej, a także niewypłacania ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy, odpraw 

przysługujących w związku z rozwiązaniem umowy o pracę z przyczyn 

niedotyczących pracowników oraz odpraw emerytalno-rentowych. 
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W porównaniu z rokiem poprzednim w Okręgowym Inspektoracie Pracy 

w Krakowie liczba wydanych decyzji płacowych wyraźnie spadła, ale kwota decyzji 

pozostała na zbliżonym poziomie.  W 2015 r. wydano 532 decyzje płacowe – o 114 

więcej niż obecnie. Może to sugerować, że problemy płacowe pojawiają się 

w większych firmach.  

PRZYCZYNY STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI 

• problemy  finansowe pracodawców, 

• likwidacja zakładów,  

• czekanie na uregulowanie finansowych  zaległości od podwykonawców, 

• nieznajomość i zmiany w przepisach prawa pracy, 

• pomyłki w obliczeniach lub niewłaściwa metoda rozliczania wynagrodzeń.  

 

• ZASTOSOWANE ŚRODKI PRAWNE 

W wyniku przeprowadzonych kontroli, w celu uregulowania nieprawidłowości, 

inspektorzy pracy zastosowali następujące środki prawne:  

•  409 decyzje płacowych dotyczących 4517 pracowników na łączną kwotę 

7 922 626 zł,  

• 1307 wniosków w wystąpieniach, dotyczących 19 383 pracowników, na kwotę 

473 581 zł,  

•  414 poleceń płacowych dla 1869 pracowników na łączną kwotę 1 662 172 zł. 

W 2016 r. inspektorzy pracy przeprowadzili w województwie małopolskim 

1140 kontroli w związku z nieprawidłowościami w obszarze wypłaty 

wynagrodzeń za pracę i innych świadczeń ze stosunku pracy. W ich efekcie 

wydanych zostało 409 decyzji płacowych (dla 4517 pracowników) na 

kwotę 7 922 626 zł. Do końca 2016 r. w efekcie prowadzonych działań 

wypłacono kwotę 1 943 389 zł (dla 1599 pracowników). Kwota ta ulega 

ciągłej weryfikacji, ponieważ proces realizacji decyzji i wypłacanie 

wynagrodzeń jest w toku. 
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W związku ze stwierdzonymi podczas przeprowadzonych kontroli wykroczeniami 

na osoby odpowiedzialne nałożono 274 mandaty karne na kwotę 350 400 zł 

i skierowano 66 wniosków o ukaranie do sądu.  

Podobnie jak w roku ubiegłym większość stwierdzonych naruszeń 

odnotowano w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu, 

usługach i transporcie. Większość decyzji odnosiła się do zakładów małych 

i średnich. 

Dominującą przyczyną nieprawidłowości w zakresie wynagrodzenia za pracę 

i innych świadczeń ze stosunku pracy były trudności finansów pracodawcy, zmienny 

rynek pracy oraz nieznajomość przepisów prawa pracy. Poza tym w pracodawcy 

skarżą się na brak specjalistów, porzucanie przez pracowników pracy i problemy 

ze znalezieniem osób odpowiedzialnych.  

Ponadto utrzymujące się na wysokim poziomie obciążenia z tytułu składek na 

ubezpieczenie 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 (wynagrodzeń dla pracowników), ale przede wszystkim na inwestycje 

i prowadzonej rozwój działalności.  

 

10. REJESTRACJA ZAKŁADOWYCH UKŁADÓW ZBIOROWYCH PRACY 

 

W 2016 roku do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie wpłynęły ogółem 124 

wnioski: 

• o rejestrację układu – 13, 

• o rejestrację protokołów dodatkowych – 72, 

• o wpis informacji – 39. 

Wpisano do rejestru 8 zakładowych układów zbiorowych pracy,  z czego 3 układy 

wpisano do rejestru po raz pierwszy, a 5 - po uprzednim rozwiązaniu poprzedniego 

układu.  

Z powyższych danych wynika, że w 2016 r. zarysowała się tendencja zwyżkowa 

w zakresie liczby wniosków układowych. Za pozytywne należy uznać fakt, że nie 
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zmniejszyła się liczba układów wpisanych do rejestru i  liczba ta utrzymała się 

na tym samym poziomie, co w roku 2015 - 8 układów.  

Pozytywnym zjawiskiem jest również to, że po rozwiązaniu układów 

dotychczasowych, pracodawcy wynegocjowali nowe układy, które zostały wpisane 

do rejestru. Natomiast 3 spośród 8 układów wpisanych do rejestru w okresie 

sprawozdawczym, zostały zawarte przez pracodawców powstałych w wyniku 

przekształceń organizacyjnoprawnych. Po rocznym okresie stosowania układów, 

którymi pracownicy byli objęci w dniu przejścia zakładu na innego pracodawcę, 

nowi pracodawcy wynegocjowali własne układy, zachowując w nich korzystne 

regulacje wynikające z układów, którymi pracownicy byli objęci  w dniu przejścia 

zakładu na innego pracodawcę, w trybie art. 231 Kodeksu pracy. Ponadto 

w układach już zarejestrowanych, strony starają się utrzymać korzystne dla 

pracowników regulacje, zwłaszcza w zakresie różnych dodatków do wynagrodzenia, 

modyfikując jedynie ich wysokość protokołami dodatkowymi, adekwatnie 

do możliwości finansowych pracodawcy przez co, pracodawcy rzadziej korzystają 

z instytucji zawieszenia postanowień układu. Świadczy o tym fakt, że w 2016 r. 

wpłynął tylko jeden wniosek o wpis informacji o zawieszeniu układu, tj. 

o 5 wniosków mniej, niż w roku ubiegłym.  

 

11. SKARGI I WNIOSKI  

 

 

W 2016 r. wpłynęło do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie 

4 080 skarg i wniosków, w tym: 

• 3204  - do siedziby OIP w Krakowie, 

•  481   - do Oddziału w Tarnowie, 

•  395  -  do Oddziału w Nowym Sączu. 

Największa liczba zarzutów zawartych w skargach dotyczyła 

niewypłacenia wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń 

pieniężnych ze stosunku pracy.   
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Do końca roku rozpatrzono 3462 skarg. Wśród ogólnej liczby skarg wniesionych 

w opisywanym okresie, 700 uznano za zasadne, 801 za częściowo zasadne, a 776 

uznano za bezzasadne. Pozostałe przekazano do innych organów lub są w trakcie 

rozpatrzenia. 

Większość skarg i wniosków pochodziła od osób zatrudnionych lub byłych 

pracowników- blisko 3000 osób (z czego ponad 2300 składających to grupa już 

niepracująca).  

Poza skargami i wnioskami pochodzącymi od pracowników, skargi złożyły: 

• pracownicy tymczasowi, 

• cudzoziemcy,  

• związki zawodowe,  

• organy władzy państwowej, 

• organy samorządowe , 

• osoby podejmujące pracę bez umowy,  

• osoby anonimowe, 

Skargi te, jak już wspomniano dotyczyły głównie kwestii niewypłacania przez 

pracodawców należnych świadczeń pieniężnych, między innymi wynagrodzenia za 

pracę, ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy, świadczenia urlopowego, odpraw 

przysługujących w związku z rozwiązaniem umowy o pracę. 

 

 
 

Skarżący podnosili zarzuty niewypłacania lub nieterminowego wypłacania 

wynagrodzenia za pracę, ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy, wynagrodzenia 

za pracę w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej, odpraw przysługujących 

w związku z rozwiązaniem umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracowników 

oraz odpraw emerytalno-rentowych.  

Kolejne miejsce w strukturze przedmiotowej zajmują zarzuty związane 

z zawieraniem umów o pracę (1777) – najczęstsze zarzuty to niezawieranie 

Największa liczba zarzutów zawartych w skargach – 3254 dotyczyła 

niewypłacenia wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń pieniężnych 

ze stosunku pracy. 
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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 skargach i wnioskach związana była 

z czasem pracy (588). Wśród nich najczęściej wskazywanymi 

nieprawidłowościami były: zatrudnianie pracowników w godzinach nadliczbowych 

powyżej dopuszczalnej normy, brak lub nierzetelne prowadzenie ewidencji czasu 

pracy, zatrudnianie pracowników w czasie przekraczającym ustalony wymiar bez 

zapłaty dodatkowego wynagrodzenia lub udzielenia czasu wolnego. 

Wśród zarzutów związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy najwięcej 

dotyczyło nieprzydzielania pracownikom odzieży i obuwia roboczego oraz środków 

czystości, braku obowiązkowego przeszkolenia pracowników w zakresie bhp, 

dopuszczania pracowników do pracy bez aktualnego orzeczenia lekarskiego oraz 

warunków pracy.  

Kolejną grupą zarzutów w skargach były zarzuty dotyczące legalności 

zatrudnienia (220), w których informowano między innymi o: zatrudnianiu 

pracowników bez zawarcia umowy o pracę w formie pisemnej, braku potwierdzenia 

na piśmie warunków umowy o pracę, zatrudnianiu na podstawie umów 

cywilnoprawnych osób w warunkach wskazujących na wykonywanie przez nie 

pracy w ramach stosunku pracy. 

 

 

 

• ZASTOSOWANE ŚRODKI PRAWNE 

W efekcie przeprowadzonych  kontroli skargowych wydano: 

• 1435 decyzji dla  26 764 pracowników, 

• 1951 wniosków w wystąpieniach dla 62 639 pracowników 

Rozpatrując zgłaszane skargi małopolscy inspektorzy przeprowadzili 1806 

kontroli skargowych (druga liczbowo grupa kontroli realizowanych w ciągu 

całego roku, obok kontroli zadaniowych), które objęły 1563 

przedsiębiorców W 2015 r. inspektorzy OIP w Krakowie przeprowadzili na 

terenie Małopolski 1748  takich kontroli  u 1547 przedsiębiorców.   
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• 322 polecenia dla 5782 pracowników, 

• 224 środków oddziaływania wychowawczego. 

Stwierdzone nieprawidłowości były podstawą nałożenia 276 mandatów karnych 

(za popełnienie 437 wykroczeń) na łączną kwotę  346 600 zł. Do sądów skierowano 

54 wniosków o ukaranie za popełnienie 115 wykroczeń. 

 

12. PORADNICTWO Z ZAKRESU PRAWA PRACY 

 

Poradnictwo prawne to bardzo istotny - obok działalności kontrolno-nadzorczej 

i prewencyjnej - element działalności Państwowej Inspekcji Pracy. Porady udzielane 

są zainteresowanym codziennie bezpośrednio lub telefonicznie, a także w formie 

pisemnej opinii, wysyłanej w odpowiedzi na kierowane zapytania. Ponadto 

prawnicy i inspektorzy pracy  udzielają szeregu porad podczas targów, spotkań 

z pracodawcami, prowadzonych kampanii, spotkań z grupami zawodowymi.   

W ramach kampanii „Szlakiem pierwszej pracy” po raz pierwszy udzielano ich 

w niebieskim namiocie Inspekcji wszystkich zainteresowanym podczas akcji letniej 

na małopolskich szlakach turystycznych oraz podczas Dnia Porad Prawnych 

w Galerii „Bonarka City  Center” w Krakowie . 

 

 Fot. 4 Dzień Porad  Prawnych w „Bonarka City Center" 
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W 2016 r. Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie udzielił ogółem 142 724 porad 

z zakresu prawa pracy. W ramach tej liczby 128 167 porad uzyskali interesanci 

w siedzibie OIP oraz oddziałach w Nowym Sączu i Tarnowie, natomiast 14 557 

porad udzielono w ramach kontroli. W formie pisemnej wysłano do osób 

zainteresowanych  1200  porad. 

 

• TEMATYKA PORAD  

 

Stosunek pracy  

W porównaniu z rokiem ubiegłym liczba udzielonych porad dotyczących stosunku 

pracy utrzymuje się na zbliżonym poziomie. Porady z przedmiotowej problematyki 

dotyczyły prawidłowego nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, 

a w szczególności podstawowych elementów umowy o pracę oraz wymaganego 

przepisami terminu jej zawarcia. W dalszym ciągu duża liczba udzielonych porad 

związana była z rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia na podstawie art. 

55§11 Kodeksu pracy z powodu rażącego naruszenia praw pracowniczych przez 

pracodawcę. Często problem ten pojawiał się w związku ze złą sytuacją finansową 

pracodawcy, ogłoszenia jego upadłości, a co za tym idzie opóźnień w wypłacie 

wynagrodzenia. W zakresie treści umów, pytania dotyczyły prawidłowego 

określenia składników wynagrodzenia, określenia miejsca pracy oraz zakresu 

obowiązków na stanowisku pracy, a także zindywidualizowanej informacji dla 

pracowników, zgodnie z wymogami art. 29 § 3 Kodeksu pracy Pracownicy 

najczęściej kierowali pytania w przedmiocie tematyki rozwiązania stosunku pracy. 

Dotyczyły one możliwości odwołania się od rozwiązania umowy o pracę, terminów  

i wymogów formalnych dla składania pozwów w sprawach związanych 

z rozwiązaniem umowy o pracę. Często pojawiały się też zapytania o długość 

okresów wypowiedzenia, w szczególności możliwości ich skrócenia jednostronnie 

bądź w drodze porozumienia. Pytania kierowane ze strony pracodawców dotyczyły 

zmian w przepisach ograniczających zatrudnianie na podstawie umów 

terminowych, szczególnie treści przepisów intertemporalnych. Wiele pytań 

dotyczyło występującego nadal problemu zastępowania umów o pracę umowami 
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cywilnoprawnymi w sytuacji wykonywania pracy w warunkach wskazujących na 

istnienie stosunku pracy.  

 

 Wynagrodzenia  

Przedmiotem porad dotyczących wynagrodzeń pracowniczych były przede 

wszystkim  brak i nieterminowość wypłaty wynagrodzeń i innych świadczeń 

pieniężnych, a także zasady dokonywania przez pracodawcę potrąceń 

z wynagrodzenia. Dużo pytań dotyczyło sposobów dochodzenia roszczeń z tego 

zakresu, szczególnie dotyczących przebiegu kontroli prowadzonej przez inspektora 

pracy oraz ewentualnych kosztów postępowania przed sądem pracy. Niesłabnące 

zainteresowanie budziły kwestie odpraw emerytalnych i rentowych, a także odpraw 

z tytułu rozwiązania umowy z przyczyn niedotyczących pracowników. Wiele pytań 

dotyczyło też zakresu ustawy o emeryturach pomostowych. Wciąż utrzymywało się 

zainteresowanie zasadami rozliczania i wynagradzania za godziny nadliczbowe oraz 

kwestiami rozliczeń z tytułu podróży służbowych (szczególnie kierowców, 

przedstawicieli handlowych i pracowników budowlanych). Pojawiały się też 

zapytania o warunki wynagradzania pracowników oddelegowanych do pracy 

w innych krajach UE. 

 

 Czas pracy  

W przedmiotowym zakresie najczęściej poruszane były kwestie prawidłowego 

zastosowania różnych systemów czasu pracy w praktyce i właściwego 

interpretowania w tym zakresie przepisów prawa pracy, a także ewidencjonowania 

czasu pracy. Pracownicy często sugerowali brak rzetelności w prowadzeniu przez 

pracodawców ewidencji czasu pracy ( według twierdzeń zgłaszających 

pracowników często jedyną ewidencję stanowiła lista obecności, potwierdzająca 

wyłącznie obecność pracowników w pracy w poszczególnych dobach, bez wskazania 

liczby godzin pracy). Nierzetelność prowadzenia ewidencji czasu pracy polegała 

także na potwierdzaniu w nich danych niezgodnych z rzeczywistością (w celu 

ukrycia nieprawidłowości przed podmiotem kontrolującym lub uniknięcia 

konieczności wypłaty świadczeń z tytułu godzin nadliczbowych). Poruszaną 

problematykę stanowiło także zatrudnianie pracowników przez większą liczbę dni 
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niż przypadające do przepracowania w danym okresie rozliczeniowym. Często 

pytania dotyczyły problematyki polecania przez pracodawców pracy w dniach, które 

powinny być dla pracownika wolne z tytułu średnio pięciodniowego tygodnia pracy 

oraz udzielania dnia wolnego w zamian za taką pracę do końca okresu 

rozliczeniowego. Powtarzały się zapytania z zakresu godzin nadliczbowych 

i ustalania pracy w porze nocnej, a szczególnie możliwości odmowy pracy 

w godzinach nadliczbowych, sposobu wyliczania wynagrodzenia dodatkowego 

za godziny nadliczbowe.  

 Urlopy wypoczynkowe 

 

Powtarzały się wątpliwości związane z planem urlopów, zasadami wyliczania 

wymiaru urlopu dla pracowników pracujących w niepełnym wymiarze czasu pracy 

oraz w systemach czasu pracy o wydłużonej lub obniżonej normie dobowej czasu 

pracy. Nadal wiele pytań dotyczyło dopuszczalności i okoliczności odwołania 

z urlopu oraz sytuacji przerywających wykorzystanie urlopu. Zainteresowanie 

budziły kwestie urlopów okolicznościowych, interpretacji prawnej instytucji urlopu 

na żądanie oraz wymiaru urlopu udzielanego bezpośrednio po urlopie 

macierzyńskim, a przed złożeniem wniosku o urlop wychowawczy. Wyjaśnienia 

wymagały również wątpliwości jakie powstały w związku z nowelizacją Kodeksu 

pracy w zakresie terminu wykorzystania zaległego urlopu wypoczynkowego. Wiele 

pytań dotyczyło też zasad wypłacania świadczeń urlopowych z zakładowego 

funduszu świadczeń socjalnych, a także dochodzenia roszczeń z tym związanych. 

  

 Uprawnienia związane z rodzicielstwem  

 

Dla pracowników-rodziców nadal najistotniejszym problemem były kwestie 

ochrony trwałości stosunku pracy kobiet w ciąży, wymiaru urlopu macierzyńskiego, 

dodatkowego urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego oraz tzw. ojcowskiego. Często 

poruszane były również zagadnienia dotyczące uprawnienia do dni wolnych na 

opiekę nad zdrowym dzieckiem oraz ograniczeń związanych z pracą w godzinach 

nadliczbowych i wyjazdami służbowymi w przypadku opieki nad dzieckiem do lat 4. 

Pojawiały się również wątpliwości związane z możliwością podjęcia dodatkowej 
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pracy w trakcie urlopu wychowawczego. Aktualne pozostawały pytania dotyczące 

treści art. 187 Kodeksu pracy w zakresie określenia maksymalnego wieku dziecka, 

którego karmienie piersią uprawnia pracownicę do płatnych przerw w pracy. 

Zdarzały się pytania dotyczące wykazów prac wzbronionych kobietom, wypłacania 

świadczeń związanych z ciążą i macierzyństwem. Jeden przypadek zakończony 

postępowaniem kontrolnym dotyczył nieudzielenia urlopu wychowawczego zgodnie 

z wnioskiem pracownika. Występowały też incydentalne przypadki poradnictwa 

w przedmiocie uchylenia się od skutków prawnych oświadczenia woli pracownicy 

o rozwiązaniu umowy o pracę na mocy porozumienia stron. W jednym z nich 

w wyniku udzielonej porady skutkującej wniesieniem skargi dotyczącej wypłaty 

w należnej wysokości wynagrodzenia chorobowego pracownicy w okresie ciąży, 

w czasie kontroli potwierdzono zasadność jej zgłoszenia. Z uwagi na nowelizację 

przepisów prawa związanych z rodzicielstwem., wiele pytań dotyczyło tej tematyki. 

Wątpliwości co do interpretacji zmienionych artykułów zgłaszali zarówno 

pracownicy jak i pracodawcy. Dotyczyły one w szczególności kwestii udzielania 

urlopu rodzicielskiego, możliwości jego podziału i wykorzystania jego części 

w terminie późniejszym, łączenia wykonywania pracy i urlopu rodzicielskiego, 

świadczeń pieniężnych należnych w trakcie wykorzystywania uprawnień 

rodzicielskich, trybu składania wniosków o udzielenie urlopów rodzicielskich, 

macierzyńskich i wychowawczych. 

Uprawnienia młodocianych  

W poradach z tego zakresu powtarzały się kwestie dotyczące prawnej ochrony 

trwałości stosunku pracy młodocianego, a także pytania dotyczące możliwości jego 

wcześniejszego rozwiązania przez młodocianego i konsekwencji 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 powinny zostać zachowane w razie zaistnienia wypadku przy pracy, a także w 

drodze do pracy, w szczególności terminu i formy ich dokumentowania, a także osób 

odpowiedzialnych za nieprzestrzeganie obowiązujących procedur. W roku 

sprawozdawczym petenci pytali również o definicję wypadku przy pracy. 



SPRAWOZDANIE OKRĘGOWEGO INSPEKTORA PRACY Z DZIAŁALNOŚCI OKRĘGOWEGO 
INSPEKTORATU PRACY W KRAKOWIE W 2016 R. 

78 
 

• Równe traktowanie i mobbing 

W ramach problematyki związanej z równym traktowaniem w zatrudnieniu 

i mobbingiem w 2016 r. udzielono 1 173 porady. W tej liczbie odnotowano 193 

porad dotyczących mobbingu, oraz 954 porady w zakresie dyskryminacji 

i 26 porad w temacie molestowania.  

Liczba udzielonych porad w tej tematyce jest zbliżona w stosunku do lat ubiegłych. 

Porady z tego zakresu dotyczyły głównie dyskryminacji płacowej. Pojawiały się 

także problemy niedozwolonego różnicowania sytuacji pracowników ze względu na 

zatrudnienie na czas określony i nieokreślony oraz w pełnym lub niepełnym 

wymiarze czasu pracy. W znikomym zakresie sygnalizowano dyskryminację ze 

względu na niepełnosprawność i przynależność związkową, albo wiek i płeć. Nie 

odnotowano porad z zakresu dyskryminacji z powodu orientacji seksualnej, 

przekonań politycznych, rasy, pochodzenia etnicznego, czy też wyznania. 

W przeciwieństwie do lat poprzednich odnotowano natomiast porady w ramach 

dyskryminacji z powodu narodowości. Dyskryminacja z uwagi na ww. kryteria 

głównie przejawiała się w różnicowaniu sytuacji pracowników w zakresie: 

• wynagrodzenia 

• nawiązywania stosunku pracy, 

• wstrzymywania rozwoju zawodowego (np. poprzez utrudnianie awansu czy 

skierowania przez pracodawcę na szkolenia i kursy, czy podejmowania przez 

pracownika prywatnych działań w tym kierunku). 

W kwestii porad dotyczących mobbingu zapytania odnosiły się do przypadków 

takiego działania zarówno ze strony pracodawcy, jak i współpracowników oraz 

kierownictwa niższego szczebla. Pracownicy byli zainteresowani przede wszystkim 

zakwalifikowaniem opisywanych zachowań do kategorii mobbingu. Oczekiwali 

informacji, co do możliwych działań w takiej sprawie i środków prawnych, jakie 

przysługują pokrzywdzonemu pracownikowi. Pojawiały się też prośby o wskazówki, 

co do strategii procesowej oraz gromadzenia dowodów. 

• Warunki pracy  

W okresie sprawozdawczym udzielono ogółem 28 249 porad, w tym bezpośrednio 

podczas kontroli 16 697. 
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Najczęściej pracownicy i pracodawcy zwracali się z pytaniami dotyczącymi: 

• szkoleń z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy, 

• wymagań i stosowania środków ochrony indywidualnej, 

• bezpieczeństwa i higieny pracy na budowie, 

• badania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, 

• spraw związanych z oceną ryzyka zawodowego, 

• pracy na wysokości, 

• obiektów i pomieszczeń pracy, warunków technicznych jakie winny spełniać 

budynki oraz pomieszczenia pracy przeznaczone na działalność produkcyjną, 

handlową i usługową, 

• maszyn i urządzeń technicznych, certyfikacji maszyn i urządzeń, 

• wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji 

pracowników, 

• badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, 

obliczania wydatku energetycznego, 

• warunków otrzymywania posiłków profilaktycznych i napojów, 

• prac transportowych ręcznych. 

 

Najczęściej z porad dotyczących warunków pracy korzystają właściciele małych 

zakładów pracy oraz firmy świadczące usługi zewnętrzne. Pracodawcy wykazują 

duże zainteresowanie rozwiązaniami systemowymi – wprowadzaniem 

zintegrowanego systemu zarządzania jakością, bezpieczeństwem i higieną pracy 

oraz środowiskiem. Bezpłatne porady udzielane przez pracowników OIP dla wielu 

osób są nadal jedyną możliwością uzyskania pomocy prawnej. Udzielane porady 

techniczne wpływają pozytywnie na poprawę stanu warunków bezpieczeństwa 

i higieny pracy w zakładach pracy. 
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13. ZAWIADOMIENIA PROKURATURY O PODEJRZENIU 

POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA 

 
 

W wyniku złożonych przez inspektorów pracy zawiadomień wszczęto postepowanie 

w 16 sprawach.  

Zawiadomienia dotyczące podejrzenia popełnienia przestępstwa z art. 225 § 2 K.k. 

stanowiły - podobnie jak w roku poprzednim – najliczniejszą grupę zawiadomień 

(4 zawiadomienia). Utrudnianie, czy uniemożliwianie przeprowadzenia czynności 

kontrolnych inspektorowi pracy, określone tym przepisem polegało między innymi 

na nieprzekazywaniu niezbędnej do przeprowadzenia kontroli dokumentacji, 

nieodbieraniu przez pracodawcę przesyłanej przez inspektora pracy 

korespondencji, niestawianiu się na prawidłowo doręczane wezwania. 

Drugą grupę pod względem liczby stanowiły  zawiadomienia dotyczące 

przestępstwa z art. 218 § 1a K.k. (3 zawiadomienia). Naruszanie praw 

pracowniczych wynikających ze stosunku pracy (art. 218 § 1a K.k.) polegało m.in. na 

zaniżaniu, opóźnieniach lub niewypłacaniu wynagrodzenia za pracę, dodatku za 

pracę w godzinach nadliczbowych, wynagrodzenia urlopowego, ekwiwalentu za 

niewykorzystany urlop wypoczynkowy, niewydawaniu świadectwa pracy, 

niepotwierdzaniu warunków umowy o pracę na piśmie, zawieraniu umów 

cywilnoprawnych w przypadkach świadczenia pracy w warunkach 

charakterystycznych dla stosunku pracy.  

Skierowano 10 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia innych przestępstw 

stwierdzonych w trakcie czynności kontrolnych.  

  

W 2016 roku inspektorzy pracy skierowali do prokuratury 26 

zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa ujawnionego 

w trakcie wykonywania działań kontrolnych (w roku poprzednim – 29 

zawiadomienia). Od kilku lat utrzymuje się tendencja spadkowa w składaniu  

zawiadomień przez inspektorów.  

 



SPRAWOZDANIE OKRĘGOWEGO INSPEKTORA PRACY Z DZIAŁALNOŚCI OKRĘGOWEGO 
INSPEKTORATU PRACY W KRAKOWIE W 2016 R. 

81 
 

14. POWÓDZTWA O USTALENIE ISTNIENIA STOSUNKU 

PRACY  

 „Program działania PIP na lata 2016-2018” na które składają się zadania 

długofalowe, bieżące i stałe, szczególną wagę przywiązuje do problemu 

prawidłowego zawierania umów cywilnoprawnych, stosowanych często 

w warunkach właściwych dla stosunku pracy. Inspektorzy pracy współpracują 

w tym obszarze prowadząc kontrole legalności zatrudnienia, prawidłowego 

zawierania umów cywilnoprawnych czy prowadząc szeroką kampanię prewencyjną 

w tym zakresie. Istotny element tych działań stanowi również wnoszenie 

powództwa o ustalenie istnienia stosunku pracy.  

 

 
Powództwa te dotyczą jednego pracodawcy, który zawarł umowy cywilnoprawne 

z osobami, na rzecz których wniesiono powództwa. Wszystkie sprawy wszczęto, nie 

nastąpiło odrzucenie powództwa, zwrot lub jego cofnięcie. Do końca 2016 r. Sąd 

Pracy nie wydał jeszcze  rozstrzygnięć. 

 

 

 

 

 

 

  

W 2016 r. OIP w Krakowie wniósł  3 powództwa o ustalenie istnienia 

stosunku pracy na terenie właściwości miejscowej Okręgowego 

Inspektoratu Pracy w Krakowie. Postępowania w przedmiotowych 

sprawach wniesiono na rzecz: 

• 3 osób łącznie, 

• 2 osób zatrudnionych na podstawie umów zlecenia,  

• 1 osoby świadczącej pracę bez żadnej umowy. 
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ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE W 2016 PRZEZ 

INSPEKTORÓW PRACY OIP W KRAKOWIE 
 

15. PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW PRAWA PRACY I BHP W 
PODMIOTACH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANĄ 
Z PRODUKCJĄ REGIONALNĄ SERÓW 
 
Inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie przeprowadzili 10 

kontroli w podmiotach prowadzących działalność związaną z przetwórstwem 

mlecznym w zakresie produkcji regionalnych serów.  Działania te miały - ograniczyć 

nieprawidłowości związane z zagrożeniem życia lub zdrowia zarówno dla 

pracowników jak i osób postronnych – na przykład mieszkańców czy turystów.  

Z uwagi na szczególne wymagania higieniczne związane z produkcją żywności 

w czasie kontroli szczególny nacisk położono na przestrzeganie przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie stanu technicznego maszyn, urządzeń 

i sprzętu, przygotowania pracowników do pracy, prawidłowości oceny ryzyka 

zawodowego, wyposażenia w odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony 

indywidualnej, funkcjonalności i prawidłowości wyposażenia pomieszczeń 

magazynowych, stanu i wyposażenia pomieszczeń socjalnych dla pracowników, 

stanu technicznego budynków zakładu oraz jego infrastruktury, a także czystości 

i porządku w otoczeniu zakładu pracy. Ponadto kontrola obejmowała wybrane 

zagadnienia dotyczące prawnej ochrony pracy (stosunek pracy, czas pracy, 

wynagrodzenie, urlop wypoczynkowy) i legalność zatrudnienia. 
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Fot. 5 . Mieszarka piekarnicza, wykorzystywana do mieszania bundzu, nie posiadała osłony lub innego skutecznego 
urządzenia ochronnego zabezpieczającego przed dostępem do strefy niebezpiecznej wynikającej z pracy mieszadła.  

 
 

Najwięcej nieprawidłowości występowało w obszarze bezpieczeństwa i higieny 

pracy. Natomiast w mniejszym stopniu w zakresie prawnej ochrony pracy 

i legalności zatrudnienia. Niepokoić powinien fakt nielegalnego zatrudnienia 

pracowników w dwóch spośród 10 skontrolowanych podmiotów (ogółem 

4 pracowników). Najczęściej ujawnione nieprawidłowości dotyczyły obiektów 

i pomieszczeń pracy, przygotowania pracowników do pracy, maszyn i innych 

urządzeń technicznych, magazynowania i składowania, stosowania mieszanin 

chemicznych, przygotowania pracowników do pracy (badania lekarskie, szkolenie 

bhp), oceny ryzyka zawodowego, stosunku pracy i czasu pracy. 
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Fot. 6. Niezapewnienie pracownikom odpowiednich miejsc do siedzenia. 

Istotne znaczenie dla bezpieczeństwa pracy powinna mieć właściwie 

przeprowadzona ocena ryzyka zawodowego. Natomiast analiza kontroli pokazała, 

że 80% podmiotów nie dokonało w ogóle udokumentowanej oceny ryzyka 

zawodowego związanego z wykonywaną pracą lub nie przeprowadziło oceny dla 

wszystkich stanowisk pracy, albo nieprawidłowo sporządziło ocenę ryzyka 

zawodowego. Konsekwencją tego jest również nieinformowanie pracowników 

o zagrożeniach wynikających z przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego 

i zasadach ochrony przed tymi zagrożeniami, co zostało odnotowane u 40% 

skontrolowanych pracodawców. Stan taki może niepokoić, gdyż może powodować 

lekceważenie elementarnych zasad bezpieczeństwa przez pracowników, 

nieświadomych wszystkich zagrożeń i niezapoznanych z zasadami ochrony przed 

zagrożeniami, z którymi mogą się spotkać w procesie pracy.  

Również pracodawcy, którzy nie przeprowadzili oceny ryzyka zawodowego 

występującego na stanowiskach pracy, i w związku z tym niemający potwierdzonej 

analizą wiedzy na temat zagrożeń występujących w procesie pracy, mogą nie 

przywiązywać należytej uwagi do przestrzegania przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. Potwierdzają to wyniki kontroli, ponieważ we 
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wszystkich podmiotach, w których odnotowano brak lub nieprawidłową ocenę 

ryzyka zawodowego, stwierdzono również naruszenia przepisów dotyczących np.: 

stanu pomieszczeń pracy, eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych, 

stosowania niebezpiecznych mieszanin chemicznych, instalacji i urządzeń 

elektrycznych, magazynowania i składowania. 

Zwrócenia uwagi wymaga także zagadnienie dotyczące szkolenia w zakresie bhp 

pracowników. Bowiem nieznajomość obowiązujących przepisów, lub ich 

niezrozumienie, ma również wpływ na stan przestrzegania prawa i poziom 

bezpieczeństwa pracy. Nieprawidłowości dotyczące tego zagadnienia odnotowano 

w takiej samej liczbie podmiotów, jak w przypadku oceny ryzyka zawodowego.  

Znaczna część pracodawców bagatelizowała obowiązek prawidłowego prowadzenia 

dokumentacji pracowniczej, szczególnie akt osobowych (90%) i ewidencji czasu 

pracy (50%) a 80 % nie poinformowało, bądź nieprawidłowo poinformowało, 

pracowników o warunkach zatrudnienia.  

 

• ZASTOSOWANE ŚRODKI PRAWNE 

W związku ze stwierdzonymi w toku kontroli nieprawidłowościami inspektorzy 

pracy wydali 141 decyzji, a 20 decyzjom pisemnym nadano rygor natychmiastowej 

wykonalności ze względu na ochronę zdrowia lub życia pracowników. Ponadto 

skierowano do pracodawców 10 wystąpień zawierających 95 wniosków w sprawie 

wyeliminowania naruszeń przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 

oraz prawnej ochrony pracy. Osoby odpowiedziane za stwierdzone wkroczenia 

ukarano grzywną w drodze mandatu karnego. Łączna kwota wymierzonych 

grzywien wyniosła 3 500 zł. 

Trzeba zaznaczyć, iż większość ujawnionych nieprawidłowości dotyczących 

zagadnień bhp pracodawcy starali się jak najszybciej usunąć. Podsumowując wyniki 

kontroli należy uznać, że stan przestrzegania przepisów prawa pracy w tym 

przepisów bhp w podmiotach prowadzących działalność związaną z przetwórstwem 

mlecznym w zakresie produkcji regionalnych serów wskazuje na konieczność 

dalszego sprawowania nadzoru i monitorowania w celu uzyskania zdecydowanej 

poprawy warunków pracy.  
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Działalność prewencyjna to istotny i szeroki obszar działań Państwowej Inspekcji 

Pracy, stosunkowo niedawno wprowadzony do ustawy o PIP, od zawsze był bardzo 

aktywnie realizowany  przez  pracowników Inspekcji. 

Celem tych działań – kierowanych do różnych grup wiekowych, zawodowych 

 i społecznych jest przede wszystkim  podnoszenie wiedzy o przepisach prawa 

pracy, budowanie postawy pewnego, kompetentnego pracownika czy pracodawcy, 

który  będzie traktować prawo pracy jako obowiązujący standard, który będzie na co 

dzień stosować. 

Oczywiście mając do czynienie z tak szerokim spectrum odbiorców naszych działań  

– od najmłodszych poczynając przez młodzież szkolną, studentów, osoby wchodzące 

na rynek pracy, aż po pracowników i pracodawców z różnych branż, należy  sięgać 

po odpowiednie i skuteczne 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 i skuteczne 

metody  prewencji, realizuje nowe projekty, budząc szerokie zainteresowanie 

grup odbiorców.  

Poniżej prezentujemy wybrane  przykłady  ze zrealizowanych działań 

prewencyjnych w 2016 r. 

 

1. KAMPANIE PREWENCYJNE  

• Kampania „Szlakiem Pierwszej Pracy" 

Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie w ramach tegorocznej edycji kampanii PIP 

„Na fali pierwszej pracy” przeprowadził na terenie Małopolski kampanię „Szlakiem 

pierwszej pracy”. Akcja realizowana była od maja do grudnia, a jej podstawowym 

celem było przeciwdziałanie nielegalnemu zatrudnieniu oraz pomoc osobom 

wchodzącym lub powracającym na rynek pracy. Docelową grupą odbiorczą 

realizowanych działań były przede wszystkim osoby rozpoczynające karierę 

zawodową – studenci i absolwenci szkół wyższych, a także osoby powracające na 

rynek pracy. Skala podjętych działań na poszczególnych etapach kampanii znacznie 

rozszerzyła i zróżnicowała grupę odbiorców. Przeprowadzone cykle szkoleń, porad 

prawnych, spotkań z pracodawcami miały na celu  podnieść ogólną wiedzę z zakresu 
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prawa pracy, przygotować do profesjonalnych procesów rekrutacji, pokazać metody 

działań HR i praktyczne wskazówki dla rozpoczynających karierę zawodową.  

Patronat honorowy nad kampanią  objęli: Wojewoda Małopolski, Marszałek 

Województwa Małopolskiego Prezydent Miasta Krakowa, Loża Małopolska Business 

Center Club, Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie, Wojewódzki Urząd Pracy, 

Gmina Czchów, Gmina Bukowina Tatrzańska oraz media.  

Etapy realizacji kampanii:  

Tworząc strategię kampanii w oparciu o analizę problemu syndromu „pracy na 

próbę” (rozmowy ze studentami, biurami karier uczelni, pracownikami różnych 

branż, ponadto  analiza „czarnych list pracodawców”, spotkania w WUP, wyniki 

kontroli, zmiany na rynku pracy) opracowano główne etapy jej realizacji, jak niżej:  

1. szkolenia „Nowy w pracy - czyli jak skutecznie budować swój wizerunek 

w firmie” dla studentów uczelni wyższych oraz uczniów szkół średnich, 

wspólnie z inspektorami pracy i pracodawcami (organizowane maj-

czerwiec i październik-grudzień). W ramach realizacji kampanii 

przeprowadzono nową formułę szkoleń: warsztaty prowadzone  wspólnie 

przez inspektorów i pracodawców. W szkolenia aktywnie włączyły się 

międzynarodowe firmy. Przedstawiciele firm w ramach uczestnictwa 

współpracy z PIP prowadzili kilkugodzinne szkolenia na uczelniach wyższych 

w całej Małopolsce (również dla studentów zagranicznych). Przeprowadzono 

łącznie 12 szkoleń (Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Krakowska, 

Akademia Ignatianum). 

2. Akcja letnia „Szlakiem Pierwszej Pracy”  – informacyjno - prewencyjna akcja 

letnia została zaplanowana w całej Małopolsce, w miejscowościach 

atrakcyjnych dla turystów, gdzie równocześnie w okresie wakacyjnym rozwija 

się intensywnie gastronomia, usługi, handel. Dlatego niebieski namiot OIP 

w Krakowie czyli punkt informacyjny stanął w tym roku w: Dobczycach, 

Łącku, Szczawnicy, Białce Tatrzańskiej, Bukowinie Tatrzańskiej, 

Dąbrowie Tarnowskiej oraz Krakowie. Z udzielanych porad prawnych 

i informacji, korzystali mieszkańcy danych miejscowości, ale przede wszystkim 

turyści z całej Polski. 
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Fot.7  Stoisko informacyjne „Szlakiem Pierwszej Pracy” w Termy Bukovina 

 

Materiały PIP trafiły do Niemiec, Norwegii i na Ukrainę. Odwiedzającym podobał się 

pomysł szybkiego dostępu do potrzebnych informacji i profesjonalnej konsultacji 

prawnej w wolnym czasie, kiedy można spokojnie porozmawiać i przeanalizować 

dany problem. Podczas akcji letniej rozdaliśmy prawie 9200 naszych materiałów. 

Najczęstszymi zagadnieniami, jakie poruszano w pytaniach, poradach i rozmowach 

były kwestie legalności zatrudnienia, czasu pracy, wypłaty za godziny nadliczbowe, 

mobbingu oraz warunków pracy.  

Akcja stanowiła również cenne źródło obserwacji sytuacji rynku pracy. 

W porównaniu z rokiem ubiegłym zauważono: wzrost liczby porad udzielonych 

zatrudniającym oraz wzrost liczby porad dla pracowników-cudzoziemców 

(głównie obywateli Ukrainy). 

Cała akcja była odpowiednio promowana: poprzez infopress, przez rozmowy 

i wywiady dla mediów: TVP Info Kraków, TVN24; Radio Kraków; Dziennik Polski; 

Gazeta Krakowska ; RMF, Radio Zet, Radio Eska; Lovekrakow.pl. 

Patronat medialny nad kampanią: Radio Kraków i TVP Info Kraków.  

3. Kontrole legalności zatrudnienia – prowadzone równolegle z akcją letnią na 

terenie całej Małopolski. ustalono, że kontrole ukierunkowane będą głównie 
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na branże: handel, gastronomia, hotelarstwo i usługi. W okresie czerwiec – 

sierpień wykonano ok. 180 kontroli legalności zatrudnienia oznaczonych 

w systemie symbolem SPP.  

Dane z kontroli wykazały, że co druga wykazała nieprawidłowości w obszarze 

legalnego zatrudnienia. Rekontrole wykażą, czy pracodawcy uwzględniają 

zmiany w przepisach prawa pracy, które weszły w życie z dniem 1 września 

2016 r. 

4. „Dzień Porad Prawnych w „Bonarka City Center” (6-7 sierpnia). Dzięki 

założeniom projektu jako pierwsi w Polsce sprawdziliśmy, że centrum 

handlowe to doskonałe miejsce na udzielanie porad prawnych. Galeria 

chętnie przystąpiła do projektu zastrzegając sobie nawet  wyłączność na 

współpracę w ramach akcji. Na stoisku PIP w „Bonarka City Center” przez 2 dni 

dyżurowali prawnicy, inspektorzy pracy, pracownicy działu prewencji OIP 

w Krakowie.  

 

 
Fot.8  Stoisko informacyjne „Szlakiem Pierwszej Pracy” w „Bonarka City Center” 

 

Przez stoisko przewinęło się blisko 200 zainteresowanych osób – goście 

galerii, pracodawcy, pracownicy i obsługa. 
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5. W październiku 2016 r. odbyła się w Krakowie debata podsumowująca 

kampanię  „Rynek pracownika - szanse czy zagrożenia na rynku pracy” 

z udziałem, przedstawicieli GIP, lokalnych władz, partnerów i pracodawców. 

Przedstawiono wnioski w kontekście realizowanych szkoleń na uczelniach 

i kolejnych działań prewencyjnych.  

Hasło przewodnie tegorocznej kampanii w Krakowie: „Inspekcja wychodzi 

z murów”, zostało w pełni zrealizowane. Porady prawne, szkolenia, konsultacje, 

wydawnictwa, kontrole legalności zatrudnienia pokazały pełny wachlarz działań 

Inspekcji, jako urzędu mobilnego, reagującego na problemy z zatrudnieniem tu 

i teraz.  

Kształtuje to pozytywny obraz całego urzędu PIP, nie tylko w okręgu krakowskim. 

Ten właśnie aspekt kampanii podkreślił Dyrektor Departamentu Prewencji 

i Promocji Głównego Inspektoratu Pracy Zbigniew Kowalczyk na spotkaniu 

z organizatorami kampanii, pracodawcami i władzami Bukowiny Tatrzańskiej. 

Opracowany i zrealizowany projekt jest przykładem skutecznego połączenia działań 

prewencyjnych i kontrolnych, doskonale opracowanym już na etapie strategii, 

sprawnie koordynowanym przy realizacji poszczególnych etapów prac 

i przynoszącym wymierne efekty w walce z syndromem „pierwszego dnia w pracy”. 

Dodatkowo akcja utrwaliła wizerunek PIP jako urzędu „blisko ludzi”, służącego 

poradą prawną i profesjonalną informacją. Na terenie Małopolski zarówno ze strony 

pracodawców, jak i pracowników zgłaszano potrzebę kolejnych edycji kampanii, 

szczególnie w kontekście wzrostu zatrudniania cudzoziemców.  

 

2. KONKURSY  

W roku 2016  przeprowadzono dwie edycje konkursu „Poznaj swoje prawa 

w pracy” dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.  Konkurs rozstrzygnięto 

w grudniu  2016 r., a wzięło w nim udział 50 uczniów z 25 szkół z terenu 

województwa małopolskiego. Wszyscy uczestnicy prezentowali wysoki poziom 

wiedzy z zakresu prawa pracy. Do etapu centralnego zgłoszono trzy uczennice, które 

zdobyły maksymalną liczbę punktów na etapie okręgowym. Uczestnicy konkursu 

otrzymali nagrody rzeczowe i upominki. 
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� „Buduj bezpiecznie” 

W konkursie „Buduj bezpiecznie” nagrodzonych zostało 5 firm. Celem konkursu jest 

upowszechnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy na placach budów, 

w tym promowanie wykonawców robót budowlanych, którzy zapewniają 

bezpieczne stanowiska pracy w procesie realizacji obiektów budowlanych oraz 

przyczynią się do ogólnego wzrostu poziomu bezpieczeństwa pracy w budownictwie 

w skali kraju. W konkursie mogą uczestniczyć pracodawcy - wykonawcy robót 

budowlanych na budowach, które w trakcie trwania konkursu co najmniej zamkną 

etap stanu surowego.  

 I Miejsce  

� STRABAG Sp. z o.o. STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. - za S7 T 

Trasa Nowohucka, 

 II Miejsce 

� ERBUD S.A. Oddział Kraków za  budowę przy  ul. Spiskiej w Krakowie, 

� TECHNOBUD NOWY SĄCZ Sp. z o.o. za budowę Zabłocie Business Park 

w Krakowie 

� III Miejsce 

� ERBUD S.A. Oddział Kraków,  za Budowę  Porto Office w Krakowie  

� BUMA Contractor Sp. z o.o. za budowę Park Club w  Krakowie,  

� EXPRES-KONKURENT Sp. z o.o. Sp. K.  za budowę ul. Spacerowa w Balicach.   

 

Przyznano również dwa wyróżnienia dla firm, które uzyskały poniżej 90 punktów: 

� Re – Bau Sp. z o.o.  za budowę budynku „Artis” przy ul. Promienistych 

w Krakowie, 

� Chemobudowa – Kraków S.A. za  budowę „Apartamenty Bajeczna” 

w Krakowie. 

 

• XXIII edycja „Pracodawca- Organizator Pracy Bezpiecznej” 

 

Rozszerza się również wachlarz branżowy firm startujących w konkursie 

„Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”, a on sam zyskuje na znaczeniu, 

bo kształtuje wizerunek firm. Podstawowym celem konkursu jest promowanie 
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pracodawców, dbających o pracowników, przestrzegających przepisów prawa pracy 

oraz organizujących pracę w sposób zapewniający najwyższy poziom 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W ocenie uczestników konkursu punktowane 

były ciekawe inicjatywy i rozwiązania realizowane przez pracodawców, zarówno 

nowe rozwiązania techniczno-organizacyjne na terenie firmy, jak  i podejście do 

pracowników, strategia zarządzania i działania z obszaru społecznej organizacji 

biznesu. Kapituła konkursowa dokonywała  kontroli i ocen firm według 

następujących kryteriów: 

� Przestrzeganie przepisów prawa pracy 

� Przestrzeganie przepisów i zasad bhp 

� Rozwiązania systemowe dotyczące zarządzania bhp  

� Wypadki przy pracy 

� Dodatkowe elementy ochrony pracy. 

W konkursie mogły wziąć udział jedynie firmy, które  w okresie trzech ostatnich  lat 

nie odnotowały śmiertelnych, ciężkich lub zbiorowych wypadków przy pracy 

(z wyłączeniem nagłych przypadków medycznych i wypadków komunikacyjnych 

poza zakładem pracy). Ze względu na różnorodność  problemów związanych z 

zapewnieniem bezpiecznych warunków pracy w zakładach o różnej wielkości 

zatrudnienia, pracodawcy byli oceniani w trzech grupach: 

I kategoria - zakłady pracy do 50 zatrudnionych, 

II kategoria - zakłady pracy od 51 do 250 zatrudnionych, 

III kategoria - zakłady pracy powyżej 250 zatrudnionych. 

 

XXIII edycja konkursu „Pracodawca organizator pracy bezpiecznej” w Małopolsce 

cieszyła się dużą popularnością wśród pracodawców różnorodnych branż. 

Wystartowały duże zakłady produkcyjne, komunikacyjne, a także mniejsze firmy 

usługowe i hotelarskie. 

W poszczególnych kategoriach do konkursu w roku 2016 zgłoszono dziewięć 

zakładów pracy, w tym w kategorii zatrudnienia do 50 pracowników dwa, 

w kategorii zatrudniających od 51 do 250 pracowników zgłosiło się trzech 

pracodawców, natomiast grupa zakładów największych, zatrudniających ponad 

250 pracowników reprezentowana była przez cztery zakłady. 
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Okręgowa Komisja Konkursowa funkcjonująca pod przewodnictwem Zastępcy OIP 

ds. Nadzoru w swoim składzie posiadała również Kanclerza Loży Małopolskiej BCC 

oraz Prezesa Oddziału Małopolskiego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia 

Pracowników Służb BHP a także inspektorów pracy i przedstawiciela związku 

zawodowego. 

W poszczególnych kategoriach przyznano kolejno następujące miejsca w Konkursie 

na szczeblu Okręgowego Inspektoratu Pracy: 

 kategoria I – zatrudniający do 50 pracowników:  

1. Firma "Orlik" Wioleta Kowalczyk, Bukowina Tatrzańska,  

2. Elan Vital, Kraków,  

 kategoria II – zatrudniający od 51 do 250 pracowników: 

1. Laboratorium Kosmetyków Naturalnych Farmona Sp. z o.o. Kraków,  

2. Wytwórnia Podkładów Strunobetonowych Strunbet Sp. z o.o., Bogumiłowice 

3. Fabryka Mebli RYŚ Sp. z o.o. ZPCH,  Krzywaczka 

kategoria III – zatrudniający powyżej 251 pracowników: 

1. Valvex S.A. Jordanów,  

2. Fabryka Taśm Transporterowych Wolbrom S.A. Wolbrom,  

2. NIDEC Motors&Actuators (Poland) Sp. z o.o. Niepołomice, 

3. Gegenbauer Polska Sp. z o.o. Kraków. 

Zdobywcy pierwszych miejsc w poszczególnych kategoriach zostali nominowani do 

drugiego etapu Konkursu na szczeblu centralnym. Uroczyste podsumowanie 

wyników konkursu miało miejsce w Dworku Białoprądnickim. Uczestnikom 

konkursu wręczono grawerowane trofea oraz dyplomy pamiątkowe. 

 

Na szczeblu krajowym, wśród pracodawców zatrudniających do 250 

pracowników, Laboratorium Kosmetyków Naturalnych „Farmona” uzyskało 

wyróżnienie.  
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• „Bezpieczne gospodarstwo rolne”. 

W ramach konkursu przeprowadzono 41 wizytacji gospodarstw rolników 

indywidualnych, uczestników konkursu „Bezpieczne gospodarstwo rolne” 2016 r., 

które objęły łącznie 68 podmiotów, z tego 32 gospodarstwa uczestniczące 

w konkursie. Rolnikom w trakcie wizytacji przekazywano materiały merytoryczne  

PIP. Udzielano porad prawnych. W Okręgowym Inspektoracie Pracy w Krakowie 

konkurs podzielony jest na trzy placówki terenowe KRUS: w Krakowie, w Nowym 

Sączu oraz w Tarnowie. W roku sprawozdawczym odnotowano mniejszą niż 

wcześniej liczbę uczestników konkursu, gdyż z reguły było to 13 – 16 gospodarstw, 

a obecnie około 10, co wraz z konkursem wojewódzkim daje liczbę 32 gospodarstw. 

Podsumowanie wyników konkursu odbyło się oddzielnie w każdej z placówek 

terenowych oraz konkursu wojewódzkiego w Oddziale KRUS w Krakowie. Spotkanie 

jest okazją do rozmowy o bezpieczeństwie pracy w gospodarstwach rolnych oraz 

do wręczenia laureatom cennych i praktycznych nagród.  

 

3.INNE DZIAŁANIA PREWENCYJNE 

 

Małopolska Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie 

Inspektorzy OIP w Krakowie wzięli udział 11.02.2016 r. w Posiedzeniu na terenie 

Zakładu Termicznego Przetwarzania Odpadów, gdzie Przewodniczący Rady 

przedstawił informacje uzyskane w Małopolskim Ośrodku Medycyny Pracy na temat 

stosowania okularów korekcyjnych przez pracowników przy pracach budowlanych. 

Temat wywołał dyskusję, gdyż pracodawcy niechętnie godzą się na wydatkowanie 

dodatkowych środków np. na zakup gogli z wkładką korekcyjną.  

Okręgowy Inspektor Pracy przedstawił stan przestrzegania prawa podczas 

wykonywania robót budowlanych, oraz omówił stan wypadkowości w Małopolsce, 

wskazując, że sytuacja, przez pryzmat wskaźników wypadkowych, jest dobra. 

Działania prewencyjne powodują, wzrost kultury pracy, skutkujący między innymi . 

najniższymi wskaźnikami wypadków w RP. Przewodniczący Związku Zawodowego 

Operatorów Żurawi, który został nowym członkiem Rady, wystąpił z wnioskiem 

o poparcie przez Radę postulatów dotyczących: uregulowania przepisami rangi 
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rozporządzenia zasad bezpieczeństwa pracy przy obsłudze żurawi wieżowych, 

wprowadzenia obowiązku szkolenia przez UDT sygnalistów (hakowych), 

zainstalowanie wiatromierzy na żurawiach, przez producentów lub użytkowników, 

wprowadzenia obowiązku okresowych ćwiczeń z zakresu ewakuacji operatorów 

żurawi wieżowych, co zyskało akceptację zebranych. 

Kolejne spotkanie Rady odbyło się 22 kwietnia 2016 roku, podczas Targów 

Budownictwa, gdzie głównym tematem było „Zarządzanie bezpieczeństwem pracy 

a ryzyko zawodowe” oraz dyskusja nad projektem rozporządzenia w sprawie bhp 

przy eksploatacji żurawi wieżowych opracowanym przez Związek Zawodowy 

Operatorów Żurawi Wieżowych, przesłanym 26 lutego br. w postaci Stanowiska 

Rady do Ministra Infrastruktury oraz do Głównego Inspektora Pracy. 
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Dokonując podsumowania działalności Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie  

pamiętać należy, że 2016 rok to przede wszystkim rok walki z nielegalnym 

zatrudnieniem. Dlatego szczególną rolę w naszej działalności kontrolno-

nadzorczej i prewencyjnej odegrały: kontrola poprawności zawierania umów 

cywilnoprawnych, umów terminowych oraz  audytowych  „pierwszych kontroli” 

Państwowej Inspekcji Pracy. Te pojęcia mogli Państwo obserwować w perspektywie  

działalności naszego urzędu, ale również w dyskusjach medialnych, debatach 

społecznych i politycznych.  

Inspektorzy pracy rozpoczęli intensywne działania mające na celu ustabilizowanie 

rynku pracy i ułatwienie funkcjonowania na nim pracownikom i pracodawcom. 

Z działaniami kontrolnymi ściśle połączone były działania prewencyjne: szkolenia, 

konkursy oraz realizowane kampanie, a wśród nich między innymi kampania 

„Szlakiem pierwszej pracy”. 

Wspomniana akcja – prowadzona w kilku etapach - łączyła działania prewencyjne 

i kontrolne. Pod szyldem „Szlakiem pierwszej pracy” przeprowadzono ponad 12 

szkoleń na małopolskich uczelniach wyższych. Do współpracy przy realizacji 

kampanii zaproszeni zostali małopolscy pracodawcy. Podczas akcji letniej  

realizowanej z małopolskimi gminami i samorządami - wyszliśmy z murów urzędu 

na małopolskie szlaki. Nasi specjaliści dyżurowali w popularnych miejscowościach 

turystycznych, gdzie w okresie wakacyjnym dużo osób podejmuje pierwszą pracę 

w takich branżach jak gastronomia, hotelarstwo, handel czy usługi. Równolegle 

z akcją prewencyjną inspektorzy pracy prowadzili wzmożone kontrole legalności 

zatrudnienia. 

Szczególnie cenne jest dla nas przyłączenie się do akcji tak dużej grupy 

pracodawców, władz samorządowych, urzędów, organizacji - tylko wspólnymi 

siłami będziemy mogli realnie kształtować rynek pracy i stwarzać wchodzącym na 

rynek pracy  perspektywę aktywnego rozwoju. Mamy nadzieję, że nasi partnerzy 

wezmą również udział w kolejnych edycjach kampanii.  

Łącznie w minionym roku inspektorzy pracy przeprowadzili 4868 kontroli, 

z czego 1806 zrealizowano po otrzymaniu skargi. Podczas prowadzonych 

działań spotykali się najczęściej z nieprawidłowościami z zakresu wypłaty 

wynagrodzeń, legalności zatrudnienia, czasu pracy oraz warunków pracy. Należy 
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zwrócić uwagę na rosnącą liczbę skarg od pracowników – cudzoziemców. Kontrole 

pracy cudzoziemców i wszystkich aspektów z tym związanych, może 

w najbliższym okresie stać się jednym z wiodących zadań w naszych 

działaniach. Pracodawcy sygnalizowali, że również wśród cudzoziemców 

rozpoczęło się zjawisko „rynku pracownika”, przejawiające się stawianiem 

pracodawcy nierealnych do realizacji warunków przy zatrudnieniu, fikcyjne 

„zatrudnianie się na papierze”, porzucanie pracy z dnia na dzień. Inspektorzy cały 

rok kontrolują również działalność agencji zatrudnienia. W tym obszarze szkolimy 

studentów oraz pozostałych przyszłych pracowników, aby umieli poradzić sobie na 

rynku pracy, również za granicą. W tym celu od kilu już lat realizujemy wspólne 

akcje z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie oraz Małopolskim Urzędem 

Wojewódzkim. 

O efektywności pracy małopolskich inspektorów może świadczyć kwoty 

w wydanych decyzjach płacowych – w 2016 r. inspektorzy pracy OIP Kraków 

wydali nakazy wypłaty wynagrodzeń i innych świadczeń pieniężnych na ponad 

7 922 626 zł dla ponad 4 tys. pracowników. Stosunkowo niski poziom kwoty 

wyegzekwowanej to głównie wynik trudności ekonomicznych pracodawców, 

a kwota wypłaconych należności systematycznie rośnie, w związku z sukcesywną 

realizacją środków prawnych. Niestety trudności ekonomiczne zawsze były 

bodźcem do radykalnego cięcia kosztów produkcji, co w efekcie odbijało się na 

bezpiecznych warunkach pracy. Dlatego inspektorzy – nauczeni wieloletnią 

praktyką – obejmują stałym nadzorem duże inwestycje budowlane w regionie (na 

przykład budowy dróg i mostów). Szczególnie uważnie przyglądamy się 

rozpoczynającym się budowom. Efekt przynosi stały nadzór inspektorów pracy 

nad realizacją największych inwestycji w Małopolsce (prowadzone krótkie kontrole 

oraz systematycznie działania prewencyjne), który pozwolił bezwypadkowo 

poprowadzić skomplikowane prace budowlane.  

Dzięki właśnie takim działaniom Małopolska od kilku już lat pozostaje 

w czołówce „bezpiecznych regionów”, jak pokazują dane statystyczne GUS. 

OIP w Krakowie odnotował w 2016 r. wzrost liczby wypadków śmiertelnych 

i ciężkich. Analiza przyczyn pokazuje, że do wypadku dochodzi na skutek złej 
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organizacji miejsc pracy, niewłaściwego wyposażenie bądź nierzetelnego nadzoru 

oraz – co podkreślają inspektorzy pracy – niewłaściwego zachowania się 

pracowników. Dlatego staramy się zaszczepić dobrą organizację pracy i dobre 

praktyki już przez systematyczne spotkania, szkolenia, konkursy oraz akcje 

prewencyjne i to już wśród najmłodszych. Z satysfakcją obserwujemy, że element 

bezpieczeństwa wśród wiodących  firm branży budowlanej stał się, ważną częścią  

tworzenia wizerunku firmy. Nasze szkolenia przynoszą efekty – coraz więcej 

pracodawców poprawę warunków pracy traktuje jako tworzenie dobrego 

wizerunku firmy. 

 W 2017 r. jako Okręg będziemy upowszechniać dobre praktyki podczas kontroli 

audytowych, kontrolować wypłatę minimalnej stawki godzinowej przy umowach 

zlecenia, udzielać porad prawnych i prowadzić działania prewencyjne podnoszące 

znajomość prawa pracy i ograniczające nielegalne zatrudnienie. Szczególną uwagę 

zwrócimy na nieprawidłowości z zakresu zawierania umów cywilnoprawnych oraz 

legalności zatrudnienia. Nie przestaniemy dbać o bezpieczne warunki pracy na 

placach budów, w kopalniach i obszarach o największym zagrożeniu. A przede 

wszystkim będziemy starać się odpowiadać na sygnały Państwa 

o nieprawidłowościach i naruszeniach prawa, które pojawią się w małopolskich 

zakładach.  

Dziękując Wszystkim za współpracę przy realizacji naszych zadań, zapraszam 

do współdziałania na rzecz ochrony pracy w Małopolsce w kolejnym roku.  

 

Józef Bajdel 

 

Okręgowy Inspektor Pracy w Krakowie 

 

 

 

 

 

  



SPRAWOZDANIE OKRĘGOWEGO INSPEKTORA PRACY Z DZIAŁALNOŚCI OKRĘGOWEGO 
INSPEKTORATU PRACY W KRAKOWIE W 2016 R. 

104 
 

 
  

 

 



SPRAWOZDANIE OKRĘGOWEGO INSPEKTORA PRACY Z DZIAŁALNOŚCI OKRĘGOWEGO 
INSPEKTORATU PRACY W KRAKOWIE W 2016 R. 

105 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DANE STATYSTYCZNE  
Z DZIAŁALNOŚCI OIP 

W KRAKOWIE  
W 2016 R. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



108 
 

 
  

 

 



SPRAWOZDANIE OKRĘGOWEGO INSPEKTORA PRACY Z DZIAŁALNOŚCI OKRĘGOWEGO 
INSPEKTORATU PRACY W KRAKOWIE W 2016 R. 

107 
 

KONTROLE I ŚRODKI PRAWNE 
WG SEKCJI PKD 
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KONTROLE I ŚRODKI PRAWNE 
WG WIELKOŚCI ZATRUDNIENIA 
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KONTROLE I ŚRODKI PRAWNE 
WG FORM WŁASNOŚCI  

 


