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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. Według danych 

na dzień 31.12.2017 r. w  Okręgowym Inspektoracie Pracy w Krakowie pracowały 

153  osoby, w tym czynności kontrolno-nadzorcze i prewencyjne wykonywało 

95  inspektorów pracy. 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 m.in.: 

• 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 

2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, (Dz. U. Nr 99, 

poz. 1001 z późn. zm.), 

• prowadzenie kontroli czasu jazdy i czasu postoju, obowiązkowych przerw 

i czasu odpoczynku kierowców wykonujących przewozy drogowe, 
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• kontrola wypłaty minimalnego wynagrodzenia dla osób zatrudnionych 

na podstawie umów cywilnoprawnych. 

 

W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów prawa pracy lub przepisów dotyczących 

legalności zatrudnienia właściwe organy PIP uprawnione są między innymi do: 

 nakazania usunięcia stwierdzonych uchybień w przypadku, gdy naruszenie 

dotyczy przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy; 

 nakazania: wstrzymania prac lub działalności, gdy naruszenie powoduje 

bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia pracowników lub innych osób 

wykonujących te prace lub prowadzących działalność; skierowania do innych 

prac pracowników lub innych osób dopuszczonych do pracy wbrew 

obowiązującym przepisom przy pracach wzbronionych, szkodliwych lub 

niebezpiecznych albo pracowników lub innych osób dopuszczonych do pracy przy 

pracach niebezpiecznych, jeżeli pracownicy ci lub osoby nie posiadają 

odpowiednich kwalifikacji;  

 nakazania wstrzymania eksploatacji maszyn i urządzeń w sytuacji, gdy 

ich eksploatacja powoduje bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi; 

 zakazania wykonywania pracy lub prowadzenia działalności w miejscach, 

w których stan warunków pracy stanowi bezpośrednie zagrożenie dla życia 

lub zdrowia ludzi; 

 nakazania, 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, w tym osób wykonujących na własny 

rachunek działalność gospodarczą, zaprzestania prowadzenia działalności bądź 

działalności określonego rodzaju; 

 nakazania ustalenia, w określonym terminie, okoliczności i przyczyn wypadku; 

 nakazania wykonania badań i pomiarów czynników szkodliwych i uciążliwych 

w środowisku pracy w przypadku naruszenia trybu, metod, rodzaju 

lub częstotliwości wykonania tych badań i pomiarów lub konieczności 

stwierdzenia wykonywania pracy w szczególnych warunkach; 
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 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 Centralnym Rejestrze Podmiotów - Krajowej Ewidencji Podatników; 

 w rejestrze podatników VAT; 

 w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON) 

prowadzonym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego; 

 przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na koncie ubezpieczonego i koncie 

płatnika składek w zakresie podlegania ubezpieczeniom społecznym,  

a także danych o wypadkach przy pracy; 

 w Powszechnym Elektronicznym Systemie Ewidencji Ludności (RCI PESEL); 

 w rejestrze bezrobotnych; 

 w Krajowym Rejestrze Sądowym; 

 w Krajowym Rejestrze Karnym. 

 

3. DZIAŁANIA PRIORYTETOWE PIP W 2017 R. 

 

Podstawowym zadaniem w działalności 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 2017 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.  
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Inspektorzy pracy w 2017 roku przeprowadzili łącznie 80 783 kontrole, którymi objęto 

66 026 podmiotów –pracodawców i  przedsiębiorców. 

Podczas kontroli realizowano następujące zadania:  

 -  I etap zadań długofalowych (2016-2018) - obejmujący problemy ochrony pracy 

wymagające przyjęcia perspektywy długookresowej. W zakresie tych zagadnień 

kontrolowane między innymi było przestrzeganie prawa przy zawieraniu umów 

cywilnoprawnych i outsourcing pracowniczy.  

 -   zadania bieżące (na rok 2017) - ukierunkowane 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; zadania własne okręgowych 

inspektoratów pracy wynikającce ze specyfiki lokalnej. 

 - 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 wynikających z programów prewencyjnych.  

 

 - zadania własne OIP - uzupełnienie planu zadań koordynowanych centralnie, 

które  sygnalizują najistotniejsze problemy ochrony pracy na terenie poszczególnych 
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województw czy regionów. W Okręgowym Inspektoracie Pracy w Krakowie w 2017 r. 

zrealizowano następujące zadanie: „Przestrzeganie przepisów prawa pracy przez 

podmioty prowadzące działalność gospodarczą w miejscowościach turystycznych”. 

 

W ramach realizacji powyższego planu Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie 

przeprowadził ponad 4 950 kontroli oraz różnego rodzaju działania prewencyjne 

skierowane do młodzieży, studentów, pracowników i pracodawców. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

WYPADKI PRZY PRACY 
 

 

 

 

 

 

  

 



SPRAWOZDANIE OKRĘGOWEGO INSPEKTORA PRACY Z DZIAŁALNOŚCI OKRĘGOWEGO INSPEKTORATU PRACY W 
KRAKOWIE W 2017 R. 

 

14 
 

 

 



SPRAWOZDANIE OKRĘGOWEGO INSPEKTORA PRACY Z DZIAŁALNOŚCI OKRĘGOWEGO INSPEKTORATU PRACY W 
KRAKOWIE W 2017 R. 

 

15 
 

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 przez Państwową Inspekcję Pracy, systematyczne działania 

prewencyjne wśród pracodawców różnych branż, w tym m. in. kampania „Budowa. Stop 

wypadkom”, programy „Prewencja wypadkowa” i „Zdobądź dyplom PIP”, konkursy 

„Pracodawca organizator pracy bezpiecznej”, „Buduj bezpiecznie” oraz regularne 

szkolenia. 

Celem wymienionych działań jest upowszechnianie bezpiecznych i higienicznych 

warunków pracy w zakładach różnych branż oraz w gospodarstwach rolnych, 

promowanie dobrych praktyk i podnoszenie świadomości w zakresie bezpieczeństwa 

wśród pracowników i pracodawców. Działania prewencyjne są prowadzone równolegle 

z  działaniami kontrolno – nadzorczymi. Dla poprawy bezpieczeństwa konieczne 

są również zmiany legislacyjne (np. w prawie budowlanym oraz prawie zamówień 

publicznych), o które systematycznie wnioskuje Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie 

oraz działająca przy Okręgowym Inspektorze Pracy w Krakowie Małopolska Rada 

ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie.  

 

 

 

 

Liczba wypadków zbadanych w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Krakowie w 2017 roku 

w stosunku do roku 2016 wzrosła o  30%, natomiast wypadków ze skutkiem śmiertelnym 

o 24%. 

W roku 2017 inspektorzy pracy OIP w Krakowie zbadali okoliczności 

i przyczyny 151 wypadków przy pracy, (w tym 123 zaistniałych w 2017 r. 

oraz 26 które miały miejsce w 2016 r.). W wyniku tych wypadków 

poszkodowane zostały 174 osoby, w tym 95 doznało ciężkich uszkodzeń 

ciała, a 21 poniosło śmierć. 
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Analiza powyższych danych wskazuje na wzrost ogólnej liczby wypadków zbadanych 

w  roku 2017.  Uwagę przykuwa wzrost liczby wypadków ze skutkiem śmiertelnym.  

Podkreślić należy, że dane te uwzględniają wypadki dla których postępowanie 

nie zostało zakończone do 31 grudnia 2016 r., a ich badanie zakończono w 2017 r. 

(dotyczy m.in. 5 wypadków śmiertelnych z roku 2016). 

 

 

 

  

Rok 

Liczba zbadanych wypadków 

 

/ 

Liczba poszkodowanych w wypadkach 

ogółem 

w tym : 

śmiertelnych ciężkich 

2017 

ogółem 151 173 21 95 

w tym : 

wypadki zbiorowe 
12 34 0 1 

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 

Tabela 1. Liczba zbadanych w OIP w Krakowie wypadków przy pracy  

w latach 2015-2017 i statystyka skutków. 



SPRAWOZDANIE OKRĘGOWEGO INSPEKTORA PRACY Z DZIAŁALNOŚCI OKRĘGOWEGO INSPEKTORATU PRACY W 
KRAKOWIE W 2017 R. 

 

17 
 

 

 

 

 

  

 

Z uwagi na fakt, że skala wypadkowości w budownictwie wciąż jest wysoka, Państwowa 

Inspekcja Pracy dąży do jej zmniejszenia poprzez działania szkoleniowe, nadzorcze 

i  prewencyjne. W Małopolsce inspektorzy pracy przywiązują do tego szczególną wagę, 

bowiem systematycznie rośnie liczba prowadzonych budów i prac budowlanych. 

Jak  wynika z danych statystycznych, 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 tolerowanie odstępstw od zasad bezpiecznej 

pracy. 

przetwórstwo 
przemysłowe

budownictwo

handel i naprawy

transport, 
gospodarka 

magazynowa

opieka zdrowotna

usługi 
administrowania

pozostała 
działalność 
usługowa

rolnictwo i 
leśnictwo

dostawy wody

administracja 
publiczna

pozostała 
działalność 
usługowa

2017 30,6%

6,5%

5,3%

33,5%

3,5%
4,7%

Wykres 1. Liczba poszkodowanych w wypadkach ogółem w 2017 r. ( %) 

wg PKD.  

Analiza zbadanych przez OIP w Krakowie wypadków przy pracy pokazała, 

że w latach 2015–2017 największe zagrożenie wypadkowe na terenie 

województwa małopolskiego występowało w przetwórstwie przemysłowym 

i budownictwie.  
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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 roku 

2017 procentowy rozkład poszkodowanych w poszczególnych kategoriach jest prawie 

równomierny, z wyłączeniem pracowników w wieku przedemerytalnym. Najwięcej 

poszkodowanych (po 25% ogółu) odnotowano w grupie wiekowej 18-19 i 50-59 lat. 

Zbliżoną liczbę stwierdzono w grupie wiekowej: 30-39 lat (24%) i 40-49 lat (17%). 

Poszkodowani w grupie 60-69 lat stanowili 9 % ogółu.  
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Wykres 2. Struktura poszkodowanych w wypadkach przy pracy w 2017 r. 

wg wieku ( %). 
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Wśród poszkodowanych w wypadkach w roku 2017 nadal wysoki odsetek stanowią 

osoby o stażu do jednego roku pracy u danego pracodawcy – 43% poszkodowanych. 

Udział tej grupy wzrósł w stosunku do roku ubiegłego (33% ogółu poszkodowanych). 

Przedstawione dane statystyczne odnoszą się do stażu pracy wyłącznie u pracodawcy, 

u  którego doszło do wypadku, co nie pozwala na ocenę całości doświadczenia 

zawodowego poszkodowanego. 
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Wykres 3. Struktura poszkodowanych w wypadkach przy pracy w 2017 r. 

wg stażu pracy ( %) 
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W 2017 roku (podobnie jak w latach poprzednich) największą grupę poszkodowanych 

w zbadanych wypadkach w Małopolsce stanowili robotnicy obróbki metali i mechanicy 

maszyn – 57 poszkodowanych, robotnicy budowlani i pokrewni w budownictwie 

(53  poszkodowanych) oraz pracownicy w handlu  – 11 poszkodowanych. 

Pomimo tego, że w budownictwie wypadkom uległo mniej osób niż w produkcji, 

to jednak budownictwo było wciąż przodującą branżą w zakresie zagrożeń skutkujących 

wypadkami śmiertelnymi. Wśród 45 wypadków zbadanych na małopolskich budowach 

w 2017 roku, poszkodowane zostały 53 osoby, w tym 8 śmiertelnie, a 23 doznały 

ciężkich obrażeń ciała. Byli to głównie pracownicy zatrudnieni w ramach stosunku pracy, 

a 62 % z nich nie pracowało dłużej niż 1 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 także brak lub niewłaściwy nadzór nad wykonywanymi pracami 

oraz tolerowanie odstępstw od przepisów i zasad bezpieczeństwa pracy. 
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Wykres 4. Liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy w 2017 r. 
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Główna grupa przyczyn wypadków to grupa wynikająca ze złej organizacji pracy – 

(41,3% ogółu wskazanych przyczyn). Wśród tych przyczyn znalazły się: brak nadzoru 

(stwierdzono w 16% wypadków), tolerowanie odstępstw od zasad bezpiecznej pracy 

(stwierdzono w 12,4% wypadków), nieprawidłowości w zakresie instrukcji prowadzenia 

procesów, eksploatacji urządzeń energetycznych i obsługi maszyn i urządzeń 

(stwierdzono w 11,8% wypadków), niewłaściwa koordynacja prac zbiorowych 

(stwierdzono w 6% wypadków), a także tolerowanie przez nadzór stosowania 

niewłaściwej technologii (stwierdzono w 6 % wypadków). 

Powyższe nieprawidłowości wynikają z niewypełnienia swoich obowiązków przez osoby 

kierujące pracą pracowników, przez pracodawców kierujących bezpośrednio pracą 

zatrudnionych pracowników, a także z działań samych pracowników. 

 

Znaczna liczba przyczyn wynikała także z zachowań ludzkich – 37,1% ogółu. Wśród nich 

wskazać należy: niedostateczną koncentrację uwagi na  wykonywanej czynności 

(stwierdzono w 19,5% wypadków), lekceważenie przepisów i  zasad bhp (stwierdzono 

w  10,7% wypadków), lekceważenie zagrożenia (stwierdzono w 8,3% wypadków). 

Jako  przyczynę wypadków często wskazywano również zaskoczenie niespodziewanym 

zdarzeniem (13,6% wypadków). Znaczny obszar nieprawidłowego zachowania 

pracowników związany był z przechodzeniem lub przebywaniem w miejscach 

niedozwolonych, wejściem na obszar zagrożony bez upewnienia się czy nie ma 

niebezpieczeństwa (łącznie dotyczyło to 8,3% wypadków). W 5,3% wypadków 

stwierdzono wykonywanie pracy bez usunięcia zagrożenia, a w 7,7% – niewłaściwe 

operowanie kończynami w strefie zagrożenia. 

 

 

Dominującymi przyczynami wypadków (technicznymi, organizacyjnymi 

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

pracy, brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające, brak nadzoru 

oraz nieprawidłowe zachowanie się pracownika. 
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W zakresie przyczyn technicznych (21,6% ogółu przyczyn) dominującymi były: brak 

urządzeń zabezpieczających albo nieprawidłowa ich konstrukcja lub nieprawidłowe 

działanie (stwierdono w 24,3% wypadków), a także brak sygnalizacji zagrożeń 

(stwierdzono w 7,1% wypadków). 

 

 ZASTOSOWANE ŚRODKI PRAWNE 

W wyniku kontroli związanych z badaniem wypadków przy pracy inspektorzy pracy 

OIP w Krakowie wydali łącznie 180 decyzji, w tym: 

 14 decyzji dotyczyło wstrzymania prac,  

 18 decyzji dotyczyło wstrzymania eksploatacji urządzeń, przy których wydarzył 

się wypadek, 

 3 decyzje dotyczyły zakazu wykonywania prac, 

 37 decyzjom inspektorzy nadali rygor natychmiastowej wykonalności na 

podstawie art. 108 K.p.a. 

 

Decyzje wydane przez inspektorów pracy dotyczyły łącznie 2 060 pracowników.  

Ponadto inspektorzy pracy w 60 wystąpieniach skierowali 122 wnioski, dotyczące 

801 pracowników. Wnioski te dotyczyły między innymi: organizacji procesów 

technologicznych, organizacji transportu, nieprawidłowości organizacyjnych związanych 

z eksploatacją maszyn i urządzeń, narażenia na czynniki szkodliwe oraz przygotowania 

do pracy pracowników.  

Ponadto w związku ze stwierdzeniem 82 wykroczeń przeciwko prawom pracownika 

w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy, inspektorzy nałożyli 75 mandatów karnych 

na łączną kwotę 106 500 zł. 

Inspektorzy pracy skierowali ponadto 6 wniosków do sądów o ukaranie osób winnych 

popełnienia 7 wykroczeń. Sądy orzekając w powyższych sprawach nałożyły kary grzywny 

w łącznej wysokości 11 900 zł.  

W 2017 r. inspektorzy pracy w sprawach dotyczących wypadków przy pracy skierowali 

do prokuratury 4 zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. 
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 PRZYCZYNY STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI  

Konieczność poniesienia nakładów w sferze bezpieczeństwa i higieny pracy traktowana 

jest przez niektórych przedsiębiorców jako wydatek, który wpływa znacząco na stan 

finansowy zakładu i nie przynosi (w ich przekonaniu) żadnych korzyści. Takie 

postrzeganie obszaru bezpieczeństwa pracy prowadziło do czynienia oszczędności 

w  wydatkach na zabezpieczenia zbiorowe lub indywidualne pracowników, 

co  powodowało wzrost zagrożeń i niejednokrotnie doprowadziło w konsekwencji 

do wypadku przy pracy.  

Jako przyczynę stwierdzanych nieprawidłowości w budownictwie pracodawcy 

wskazywali zasady działania rynku budowlanego tj. dużą konkurencję oraz zaniżanie cen 

usług budowlanych. Również presja czasu związanego z wykonaniem danej inwestycji 

wpływała na konieczność szybkiego postępu robót, co nie zawsze udawało się 

skorelować z wymogiem wykonania odpowiednich zabezpieczeń. Budowa to wciąż 

miejsce równoczesnej pracy wielu firm (wykonawców i  podwykonawców) a to, przy 

braku właściwego nadzoru nad prowadzonymi pracami i  bezpieczeństwem pracujących 

osób, stwarza często realne zagrożenie wypadkowe. Przeprowadzone kontrole wykazały 

niską świadomość w zakresie bezpieczeństwa i  higieny pracy u pracodawców, osób 

kierujących pracownikami i samych pracowników. Nieprawidłowości w obszarze 

niewłaściwej ogólnej organizacji prac oraz niewłaściwej organizacji stanowisk pracy były 

przyczyną ponad 41% wypadków przy pracy.  

Tolerowanie odstępstw od przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przez osoby 

nadzoru oraz niewłaściwy (nieskuteczny) nadzór został stwierdzony w ponad 28 % 

zbadanych wypadków przy pracy. Znaczny odsetek ww. przyczyn wynikał również z tego, 

że nadrzędnym celem osób nadzorujących prace było uzyskanie rezultatu tych prac, 

jako  wskaźnika wynagradzania. Takie postępowanie prowadziło do lekceważenia 

podstawowych przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.  

W 2017 r. inspektorzy pracy OIP w Krakowie skierowali 6 wniosków do ZUS  

o podwyższenie pracodawcy składki wypadkowej o 100 %. 
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Dla pracowników liczy się przede wszystkim wynagrodzenie, w tym ewentualne profity 

w postaci premii czy nagród, które - w ich przekonaniu - będą większe, gdy praca szybciej 

zostanie wykonana, przez co często ograniczają lub pomijają konieczne zabezpieczenia. 

Powyższe nieprawidłowości najczęściej dotyczyły przedsiębiorców zatrudniających 

niewielką liczbę pracowników. 

Niewłaściwe zachowania pracowników zostały stwierdzone prawie w 63% wypadków. 

Ponad 45% wypadków przy pracy dotyczyło pracowników ze stażem pracy do jednego 

roku u danego pracodawcy, co może być skutkiem ich niewłaściwego przygotowania 

do  pracy, w tym braku właściwego przeszkolenia. Przy biernej postawie osób nadzoru 

i  skupieniu 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.  

 

W roku 2017, po raz kolejny inspektorzy pracy ujawnili nieprawidłowości dotyczące 

szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Oznacza to, że tematyka ta jest 

nadal traktowana jako tzw. ,,zło konieczne”, co w konsekwencji powoduje niewłaściwe 

przygotowanie pracowników do wykonywanych prac i błędy przy identyfikacji 

występujących zagrożeń związanych z wykonywanymi czynnościami. 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 często nie jest dostosowana do sytuacji przedsiębiorcy 

i  warunków pracy w danym zakładzie, a jest opracowywana na zasadzie powielania 

ogólnie przyjętych schematów.  

Prowadzone przez PIP kampanie prewencyjne i szkolenia na terenie dużych budów 

i  dużych zakładów pracy, pokazują coraz częściej zwiększającą się świadomość 

odpowiedzialności za życie i warunki pracy wśród pracodawców.  
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1. INFORMACJE WSTĘPNE O DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ 

    W 2017 R. 

 

W  

Najwięcej nieprawidłowości stwierdzono w obszarze zagadnień dotyczących wypłaty 

wynagrodzenia i innych świadczeń, stosunku pracy, legalności zatrudnienia, czasu pracy, 

a także bezpieczeństwa i higieny pracy.  

W roku 2017 do prokuratury skierowano 38 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia 

przestępstwa.  

 

Z roku na rok wzrasta liczba skarg i wniosków zgłaszanych do Urzędu. W 2017 roku 

liczba skarg wyniosła 4 200, podczas gdy w 2016 wpłynęło ich 4 080, a w 2015 – 3 590.  

Podobnie jak w latach poprzednich, największa liczba skarg dotyczyła niewypłacania 

wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń pieniężnych wynikających ze stosunku pracy 

lub opóźnień w ich wypłacie. Naruszenia w tym zakresie na ogół spowodowane były 

trudną sytuacją finansową pracodawców, która miała niejednokrotnie charakter 

długotrwały.  

 

W 2017 roku inspektorzy pracy OIP w Krakowie przeprowadzili łącznie 

4 967 kontroli, którymi objęto 4 232 podmioty gospodarcze. Jak 

pokazują dane statystyczne Inspektoratu, stwierdzone podczas kontroli 

nieprawidłowości były podstawą do wydania ogółem 22 529 decyzji, 

skierowania do kontrolowanych pracodawców lub przedsiębiorców 

19 856 wniosków w wystąpieniach oraz 1 503 poleceń. 

Przeprowadzone kontrole wykazały popełnienie 3 524 wykroczeń. 

Osoby winne popełnienia wykroczeń ukarane zostały 1 105 mandatami 

na łączną kwotę 1 354 500 zł. Inspektorzy OIP w Krakowie w 137 

przypadkach skierowali do sądu wnioski o ukaranie. 
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Zauważalnie wzrosła liczba skarg obejmujących swoim zakresem tematycznym 

zagadnienia dotyczące legalności zatrudnienia i wypłaty wynagrodzenia z umów 

cywilnoprawnych, szczególnie umów zlecenia. Związane jest to oczywiście 

z poszerzeniem od 2017 r. kompetencji organów PIP o możliwość objęcia kontrolą 

wypłaty minimalnej stawki godzinowej określonej ustawą z dnia 10 października 2002 r. 

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. 

 

2. KONTROLE PRAC BUDOWLANYCH W MAŁOPOLSCE 

Kontrole prac budowlanych w 2017 r. były realizowane na małopolskich budowach 

równolegle z działaniami prewencyjnymi (działania informacyjno–edukacyjne 

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

bezpieczeństwa oraz zmiany podejścia do tych zagadnień wśród pracodawców, osób 

nadzorujących pracę oraz pracowników. Działania prewencyjne połączone były 

z całoroczną działalnością kontrolno-nadzorczą placów budów. 

 

Kontrole prowadzono przez cały rok, a dobór placów budów 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,  

 zawiadomieniach samych inwestorów o rozpoczęciu robót budowlanych,  

 wynikach kontroli z lat poprzednich, które wykazały szereg powtarzających się 

nieprawidłowości. 

W ramach działalności kontrolno-nadzorczej inspektorzy OIP w Krakowie 

przeprowadzili w 2017 r. na terenie Małopolski 361 kontroli. Kontrolami objęto 

335 przedsiębiorców, na rzecz których pracę świadczyły łącznie 3 102 osoby. 

Działania inspektorów pracy objęły przede wszystkim budowy obiektów 

mieszkalnych, biurowych, konferencyjnych, handlowych oraz rozbiórki 

i modernizacje obiektów. 
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Dominującym rodzajem prac, które nadzorowali i kontrolowali inspektorzy pracy były 

prace na wysokości, w tym prace z wykorzystaniem rusztowań oraz roboty ziemne 

i prace w wykopach. 

Dokonując analizy najczęściej naruszanych przepisów bhp należy wskazać przede 

wszystkim obszary występowania bezpośrednich zagrożeń zdrowia lub życia  

tj.: prace na wysokości, eksploatację rusztowań, ochronę przeciwporażeniową, 

strefy niebezpieczne, a w dalszej kolejności obszar organizacji prac. 

Najwięcej stwierdzonych nieprawidłowości dotyczyło prac na wysokości i rusztowań -

problem ten dotyczył ponad  ¾ podmiotów poddanych kontroli. 

Przy wykonywaniu prac na wysokości naruszenia dotyczyły braku lub niewłaściwego 

zabezpieczenia stanowisk pracy w  środki zabezpieczające przed upadkiem z wysokości - 

środki ochrony zbiorowej (balustrady), braku zabezpieczeń w miejscach dojść i przejść 

do  stanowisk pracy, braku zabezpieczeń otworów technologicznych (w stropach, 

ścianach zewnętrznych, szybach dźwigowych)  oraz braku lub nieprawidłowo dobranych 

środków ochrony indywidualnej zabezpieczających przed upadkiem z wysokości. 

Głównymi przyczynami stwierdzanych nieprawidłowości w tych obszarach (podobnie 

jak  w latach poprzednich) były krótkie terminy realizacji inwestycji, ograniczanie 

kosztów na zabezpieczanie pracowników przed upadkiem z wysokości przy robotach 

tzw. krótkotrwałych (głównie u małych i prywatnych przedsiębiorców). Powtarzającym 

się problemem był brak jakichkolwiek zabezpieczeń lub stosowanie prowizorycznych 

tzw.  zbiorowych zabezpieczeń na wysokości w postaci różnego rodzaju balustrad (często 

niestabilnych, niekompletnych), niepełnych pomostów roboczych wypełnionych 

pojedynczymi deskami lub elementami systemów szalunkowych. Ujawniono również 

przypadki nieprawidłowo dobranych systemowych zabezpieczeń przed upadkiem 

z wysokości i braku możliwości ich zastosowania z uwagi na nietypowy układ konstrukcji 

obiektu czy rodzaj wykonywanych prac oraz stosowanie zabezpieczeń systemowych 

niezgodnie z dokumentacją techniczną producenta w sposób powtarzalny 

(np. prowizoryczne łączenie różnych systemów). 

W wielu przypadkach stwierdzono nieprawidłowy sposób zabezpieczenia pracownika 

przed upadkiem z wysokości przy zastosowaniu środków ochrony indywidualnej, z uwagi 

na niewłaściwy dobór środków ochrony indywidualnej lub punktów kotwiczenia 
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właściwych do warunków wykonywania prac i występujących zagrożeń oraz brak wiedzy 

u samych pracowników o właściwym sposobie ich użytkowania. 

W zakresie eksploatacji rusztowań najczęściej stwierdzano: brak lub nieprawidłowo 

zamontowane balustrady (w przypadku rusztowań przyściennych prawie zawsze brak 

balustrad wewnętrznych), nieprawidłowe wypełnienie pomostami powierzchni 

roboczych rusztowań, nieprawidłowe posadowienie, niezgodne z dokumentacją 

producenta lub projektem indywidualnym zakotwienie. Skutkowało to wykonywaniem 

pracy na rusztowaniach niekompletnych lub zmontowanych niezgodnie z dokumentacją, 

przepisami, nierzadko przez osoby bez uprawnień kwalifikacyjnych lub osoby 

odpowiedzialne za montaż o niskim poziomie wiedzy technicznej - w większości 

dotyczyło to rusztowań niskich (typowych) wykorzystywanych wewnątrz obiektów 

do prac wykończeniowych.  

Mniejszą liczbę nieprawidłowości, jednak stwierdzoną w ponad połowie kontroli, 

stanowiły naruszenia przepisów bhp w zakresie braku lub nieskutecznej ochrony 

przeciwporażeniowej eksploatowanych instalacji i urządzeń elektrycznych 

oraz zabezpieczenia i oznakowania stref niebezpiecznych. 

Znaczna liczba małych przedsiębiorców, włączających się do realizacji inwestycji 

na różnych jej etapach, wpływała na niekontrolowaną i nieprzewidywaną na etapie 

przygotowania inwestycji, rozbudowę tymczasowych instalacji elektrycznych na placach 

budów. Stosowanie instalacji (przewodów) i urządzeń w różnym stanie technicznym 

oraz o różnym stopniu ochrony IP, często wpływało na degradację istniejącej instalacji 

elektrycznej zasilającej plac budowy, a tym samym na wzrost zagrożeń związanych 

z jej eksploatacją. 

Nieprawidłowości w zakresie braku zabezpieczenia i oznakowania stref niebezpiecznych 

dotyczyły w większości małych podmiotów wykonujących różnego rodzaju prace 

wykończeniowe i pomocnicze przez krótki okres, na placach budów z dużą liczbą 

wykonawców.  

W obszarze organizacji prac najczęściej powtarzające się nieprawidłowości dotyczyły 

dokumentacji, w tym: oceny ryzyka zawodowego, protokołów pomiarów elektrycznych, 

protokołów odbioru rusztowań, decyzji UDT, instrukcji bhp, które stwierdzono w ponad 

połowie kontroli. 
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Przyczyną takiego stanu (głównie u małych przedsiębiorców) był brak wiedzy w zakresie 

bhp oraz niechęć do wprowadzania nowych procedur, głównie ze względu 

na konieczność poniesienia dodatkowych kosztów z tym zwiazanych.  

Ogólnie ujmując, liczba ujawnionych naruszeń przepisów bhp przy wykonywaniu prac 

w  obszarach stwarzających bezpośrednie zagrożenia dla zdrowia lub życia, czy też 

organizacji prac, na przestrzeni kilku ostatnich lat uległa niewielkim zmianom utrzymując 

się nadal na wysokim poziomie. 

 

     

 

Fot.1. Przykład nieprawidłowości przy realizacji prac budowlanych w Małopolsce w 2017 r. Brak zabezpieczeń 

zbiorowych wzdłuż krawędzi wykopu (zdjęcie lewe) i wzdłuż krawędzi stropu (zdjęcie prawe).   

 

 PRZYCZYNY STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI 

Przyczynami najczęściej naruszanych przepisów i powtarzających się nieprawidłowości są 

m.in.:  

 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, 

a jedynie terminem. 

 Brak przewidywania i zakładania już na etapie projektowania inwestycji, 

konkretnych rozwiązań technicznych służących do bezpiecznego wykonania prac, 

powodujący na etapie wykonawstwa dowolność, a w konsekwencji słabą jakość 

stosowanych w tym zakresie rozwiązań.  
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 Brak właściwej organizacji i koordynacji robót wykonywanych na budowach, 

głównie dużych i z dużą liczbą wykonawców – łączenie wielu funkcji przez 

kierownictwo budów, w tym sprawowanie nadzoru nad pracownikami firm 

podwykonawczych. 

 Rozdrobnienie firm wykonawczych realizujących prace - zlecanie zadań 

wykonywanych zazwyczaj przez jeden podmiot większej ilości małych 

wykonawców, co skutkuje często brakiem jakiejkolwiek koordynacji i możliwości 

zapewnienia skutecznego nadzoru. 

 Brak lub nieskuteczny nadzór przez osoby odpowiedzialne na budowie 

za bezpieczeństwo pracy nad wykonywaniem prac zgodnie z przepisami 

i zasadami bhp. 

 Ograniczanie przez pracodawców kosztów na zabezpieczanie pracowników  

i ich stanowisk pracy, w celu wypracowania większego zysku. 

 Zbyt małe zaangażowanie służb bhp działających u pracodawców zarówno 

w kontrole, jak też w doradztwo kadrze kierowniczej bezpośrednio na budowach, 

wynikające często z niskiego poziomu wiedzy i braku doświadczenia w branży 

budowlanej. 

 Schematyczny i ogólnikowy sposób prowadzenia szkoleń w zakresie bhp, 

skutkujący brakiem dostatecznej wiedzy u pracowników i pracodawców 

(zwłaszcza małych).  

 Niski poziom wiedzy posiadanej przez osoby prowadzące szkolenia bhp – 

dotyczyło to w szczególności szkoleń stanowiskowych.  

 Brak ze strony pracowników świadomości zagrożeń lub ich minimalizowanie 

w sytuacjach, które nie dają do tego podstaw. 

 Realizacja robót przez małych przedsiębiorców nie posiadających dostatecznego 

przygotowania technicznego i organizacyjnego oraz wiedzy budowlanej i kultury 

bezpiecznej pracy. 

 Wykonywanie prac na budowie przez wielu przedsiębiorców, na których 

przerzucana jest odpowiedzialność za stan bhp, mimo, iż mają mniejsze 

możliwości organizacyjne i finansowe do realizacji zleceń. 
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 ZASTOSOWANE ŚRODKI PRAWNE  

 

Podczas kontroli na placach budów zastosowano następujące środki prawne:  

 wydano 3 320 decyzji (439 pisemnych), obejmujących 16 000 pracowników, 

w tym:  

- 363 decyzji wstrzymania prac,  

- 70 decyzji skierowania pracowników do innych prac, 

- 206 decyzji wstrzymania eksploatacji maszyn i urządzeń, 

- 138 decyzji zakazu wykonywania prac, 

- 1 decyzję dotyczącą ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy. 

 

Nieprzestrzeganie przepisów bhp skutkowało zastosowaniem przez inspektorów pracy 

postępowań wykroczeniowych zakończonych nałożeniem 145 mandatów na kwotę 

170 900 zł za popełnienie 192 wykroczeń oraz 72 środków oddziaływania 

wychowawczego za popełnienie 83 wykroczeń. W wyniku kontroli, za popełnienie 

3 wykroczeń skierowano do sądu 3 wnioski o ukaranie. Na osoby winne nałożono 

grzywny w łącznej wysokości 3 200 zł.  

Efektem prowadzonych działań kontrolnych było również skierowanie dwóch wniosków 

do ZUS o podwyższenie składki wypadkowej o 100% na kolejny rok składkowy. 

 

 

 

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 i życia pracowników. 

Inspektorzy OIP w Krakowie w 2017 r. przeprowadzili 160 takich 

kontroli. 
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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:  

 660 decyzji dotyczących 2 018 pracowników, w tym: 

- 165 decyzji wstrzymujących pracę, dotyczących 501 pracowników,  

- 76 decyzji wstrzymujących eksploatację maszyn, dotyczących 216 pracowników, 

- 16 decyzji zakazujących wykonywania prac, dotyczących 73 pracowników, 

- 88 decyzji skierowania pracowników do innych prac, dotyczących 

172 pracowników, 

- 284 decyzje z rygorem natychmiastowej wykonalności, dotyczące 

1 055 pracowników. 

 

Nieprzestrzeganie przepisów bhp skutkowało nałożeniem przez inspektorów pracy 

120 mandatów na łączną kwotę 135 400 zł oraz zastosowaniem 32 środków 

oddziaływania wychowawczego.  

Efektem prowadzonych w budownictwie działań kontrolnych było również skierowanie 

jednego wniosku do ZUS o podwyższenie składki wypadkowej o 100 % na kolejny rok 

składkowy. 

W obecnym roku przeprowadzano również tzw. ,,rekontrole” budów, na których 

stwierdzono największą liczbę nieprawidłowości lub bezpośrednich zagrożeń dla życia 

i zdrowia pracowników – 102 rekontrole. Wykazały one, że ok. 84% pracodawców 

wykonało decyzje inspektorów pracy. 
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3. BUDOWY I REMONTY DRÓG W MAŁOPOLSCE 

W 2017 r. inspektorzy pracy nadzorowali prace przedsiębiorców budujących drogi, 

mosty i węzły komunikacyjne na terenie Małopolski. Kontrole trwały przez cały rok, 

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

z rozpoczynaniem nowych inwestycji (16 kontroli w II kwartale i 14 kontroli 

w IV kwartale). Na wybór budów objętych kontrolą miał wpływ charakter prowadzonych 

prac a co za tym idzie możliwość występowania bezpośrednich zagrożeń dla życia 

i zdrowia pracowników, osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych 

oraz samozatrudniających. 

 

 

 

Kontynuowano nadzór na trzech odcinkach drogi ekspresowej S7: Lubień-Naprawa, 

Naprawa-Skomielna Biała i Skomielna Biała-Chabówka przy współpracy z Wojewódzkim 

Małopolskim Inspektorem Nadzoru Budowlanego, Okręgowym Urzędem Górniczym 

w Krakowie oraz Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie. 

Równolegle z działalnością nadzorczą prowadzono działania prewencyjne i informacyjne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Na terenie Małopolski przeprowadzono 43 kontrole. Objęto nimi 

40 przedsiębiorców zatrudniających łącznie 940 osób. Dotyczyły one 

głównie obiektów mostowych i inżynieryjnych - przy realizacji których 

występowały prace na wysokości oraz robót drogowych wraz z infrastrukturą, 

zarówno nowobudowanych i remontowanych. 
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Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek 

Lubień – Naprawa.  

Brak zabezpieczeń przy ostatnim pomoście 

oraz poręczy pośrednich przy spocznikach 

 

 

    Budowa wiaduktu nad jezdnią 

ul. B. Komorowskiego w Krakowie.  

Oryginalne poręcze systemowych balustrad 

rusztowania zastąpiono prowizorycznymi 

deskami, komunikację  zapewniono 

swobodnie opartą, niezamocowaną drabiną 

 

Kontrole wykazały powtarzalność występowania nieprawidłowości związanych 

z organizacją budowy, w tym z przygotowaniem dokumentacji, które ze względu na swój 

charakter miały znaczny wpływ na występowanie bezpośrednich zagrożeń życia i zdrowia 

w kolejnych etapach realizacji robót. Pozostałe obszary z zauważalnymi najczęstszymi 

uchybieniami związane były z występowaniem bezpośrednich zagrożeń, tj. brakiem 

zabezpieczenia miejsc i stref niebezpiecznych oraz stanowisk pracy na wysokości, 

jak również z eksploatacją rusztowań. Tego typu nieprawidłowości są bardzo istotne 

w przypadku robót drogowo-mostowych prowadzonych na otwartym i dostępnym 

terenie, gdyż wiąże się to z narażeniem zdrowia nie tylko pracowników, ale także osób 

postronnych, nie związanych z budową i nie mających wiedzy w zakresie zagrożeń 

oraz ich ewentualnych skutków zdrowotnych. 
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Analiza danych z kontroli pod względem obserwowanych tendencji wskazała na: 

- obniżenie stanu bezpieczeństwa pracy w obszarze związanym z przygotowaniem 

organizacyjnym robót oraz zabezpieczeniem prac na wysokości,  

- pozostanie na podobnym wysokim poziomie nieprawidłowości związanych 

z eksploatacją rusztowań,  

- poprawę przestrzegania przepisów w obszarze prac ziemnych.  

W przypadku przedsiębiorców, których z uwagi na występujące nieprawidłowości, 

ponownie objęto kontrolą, stwierdzono poprawę stanu bezpieczeństwa pracy. 

 

Obserwowalnym zjawiskiem jest występujący, z roku na rok naprzemiennie, wzrost 

i spadek odsetka nieprawidłowości w różnych obszarach. Takie tendencje występują 

w przypadku opracowywania dokumentacji, zabezpieczenia miejsc i stref 

niebezpiecznych, zabezpieczania prac ziemnych oraz prac na wysokości. 

„Sinusoidalny” charakter powodowany jest przede wszystkim postępem robót na dużych 

budowach i cyklicznym występowaniem poszczególnych rodzajów robót. Ponadto 

zasadniczy wpływ ma również czas przeprowadzania kontroli w przypadku 

rozpoczynających się inwestycji, które później wskutek objęcia systematycznym 

nadzorem inspektora pracy w znaczący sposób wykazują poprawę bezpieczeństwa pracy. 

Natomiast w przypadku zabezpieczania stref i miejsc niebezpiecznych przyczyn 

zmienności należy dodatkowo upatrywać w terenowym charakterze prac drogowych 

oraz rodzaju kontrolowanych pracodawców, z których zdecydowana większość to małe 

podmioty, zatrudniane na krótkie okresy. Wśród nich  nadal zauważalne było zjawisko 

oszczędzania w obszarze zabezpieczeń oraz niska kultura bezpieczeństwa pracy, 

której poprawa wymuszana była wyłącznie kontrolami inspektorów pracy.  

 

 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:  
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 - 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 prawidłowych nawyków i bezpiecznych zachowań u osób nadzorujących 

(kultura bezpiecznej pracy),  

6. Brak właściwej organizacji stanowisk pracy, 

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: 

 166 decyzji dotyczących 850 pracowników, w tym: 

- 17 decyzji wstrzymania prac,  

- 8 decyzji skierowania do innych prac,  

- 1 decyzja wstrzymania eksploatacji maszyn, 

- 4 decyzje zakazujące wykonywania prac, 

- 62 decyzje z rygorem natychmiastowego wykonania. 

 skierowano 21 wystąpień zawierających 37 wniosków (dotyczących 

308 pracowników). 
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Nieprzestrzeganie przepisów bhp skutkowało przeprowadzeniem przez inspektorów 

pracy, w stosunku do osób winnych, postępowań wykroczeniowych zakończonych 

nałożeniem 10 mandatów karnych za 18 wykroczeń na kwotę łączną 11 500 zł oraz 

10 środków oddziaływania wychowawczego – za popełnienie 10 wykroczeń.  

W jednym przypadku skierowano do sądu wniosek o ukaranie. 

 

 DZIAŁANIA PREWENCYJNE ZWIĄZANE Z BUDOWNICTWEM 

W 2017 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. 

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. 

Działaniami prewencyjnymi objęto 19 placów budów kubaturowych i liniowych. 

Najwięcej szkoleń w tym obszarze odbyło się na budowach podlegających szczególnemu 

nadzorowi (droga ekspresowa S-7), prowadzonych przez podmioty zrzeszone 

w  „Porozumieniu dla bezpieczeństwa w budownictwie” (w ramach „Tygodnia 

Bezpieczeństwa”) oraz zgłoszonych do konkursu „Buduj bezpiecznie”.  

Szkolenie na odcinku S-7 Skomielna Biała - Rabka (generalny wykonawca Salinii Impregilo 

z Włoch) odbyło się 8 marca 2017 r., a na odcinku Lubień – Naprawa (generalny 

wykonawca to polsko – ukraińskie konsorcjum przedsiębiorstw: IDS-BUD S.A z Warszawy 

i Korporacja ALTIS-HOLDING z Kijowa) 29 marca 2017 r. i 15 września 2017 r. 

W ramach „Tygodnia Bezpieczeństwa” szkolenia odbyły się: 8 maja 2017 r. na budowie 

„Mota Engil Central Europe” w Krakowie ul. 29-Listopada/Prandoty, 10 maja 2017 r. – 

budowa budynków mieszkalnych Kraków ul. Pasternik („Mostostal”) oraz rozbudowa 

fabryki papieru w Kluczach („Hochtief Polska”), 15 maja 2017 r. na trzech budowach 

„Budimexu” – budynki mieszkalne Kraków ul. Dobrego Pasterza i ul. Lipska 

oraz rozbudowa „Comarch” S. A. w Czyżynach.  



SPRAWOZDANIE OKRĘGOWEGO INSPEKTORA PRACY Z DZIAŁALNOŚCI OKRĘGOWEGO INSPEKTORATU PRACY W 
KRAKOWIE W 2017 R. 

 

40 
 

Spośród 6 budów zgłoszonych do konkursu „Buduj bezpiecznie”, szkolenia odbyły się 

między innymi na budowie kompleksu trzech wysokościowych budynków biurowych 

w Krakowie przy ul. 29-ego Listopada/Opolska (zgłaszający inwestor „Echo Investment”) 

oraz na budowie budynków mieszkalnych w Krakowie przy ul. Wrocławskiej i budynku 

biurowego w Krakowie przy ul. Życzkowskiego (zgłaszający generalny wykonawca 

„Eiffage” S. A.) 

 

 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, nieposiadających 

wystarczającej wiedzy w tym zakresie oraz na braku skutecznego nadzoru nad 

wykonywanymi pracami. Nadal zauważalny jest brak wiedzy na temat zagrożeń 

oraz  brak 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. Należy zauważyć, że budowy objęte 

systematycznym nadzorem inspektora pracy, lub kontrolowane po raz kolejny, 

wykazywały znaczny wzrost poprawy warunków pracy, czego potwierdzeniem, pomimo 

znacznego stopnia trudności realizacji tych inwestycji, był nieomal całkowity brak 

ciężkich i śmiertelnych wypadków przy pracy na tych budowach.  

4. DECYZJE OKRĘGOWEGO INSPEKTORA PRACY NAKAZUJĄCE 

ZAPRZESTANIA 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 
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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 charakter trwały, czyli nie mogą być 

usunięte przez pracodawcę w wyniku nakazów inspektora pracy dotyczących 

pojedynczych uchybień.  

W roku 2017 Okręgowy Inspektor Pracy w Krakowie wydał dwie decyzje nakazujące 

zaprzestania działalności określonego rodzaju:  

1. działalności związanej z wykonywaniem prac warsztatowych i pomocniczych 

prowadzonych w zbudowanych prowizorycznie boksach magazynowych. Kontrola 

inspektora pracy wykazała, że działalność zakładu polegała na świadczeniu usług 

w zakresie wykonywania oznakowania ulic, dróg, placów budowy, przy budowach 

i remontach dróg. Do prowadzenia działalności wykorzystywano zaplecze 

magazynowe z warsztatem podręcznym i pomieszczeniem pomocniczym, gdzie 

dokonywano drobnych napraw, konserwacji znaków i innego wyposażenia 

stosowanego przy organizowaniu ruchu. Zaplecze to mieściło się 

w wynajmowanych obiektach. Stanowiska stałej pracy dla 4 osób- w warsztacie 

podręcznym (1 osoba) i pomieszczeniu pomocniczym (3 osoby) usytuowano 

w zabudowanych od czoła deskami boksach magazynowych pod wiatą 

zewnętrzną. Przedmiotowe pomieszczenia nie  posiadały oświetlenia naturalnego 

(nie posiadały okien) oraz wentylacji. Wysokość ww. pomieszczeń wynosiła 

2,3 m, podłogę stanowiła posadzka betonowa na gruncie, prowizoryczne 

ogrzewanie zapewniono poprzez przenośne ogrzewacze elektryczne tzw. 

„farelki”. Brak było możliwości doprowadzenia tych  pomieszczeń do stanu 

zgodnego z przepisami bhp ponieważ były to obiekty wynajmowane, 

a dodatkowo nie miały możliwości technicznych zwiększenia wysokości z uwagi 

na konstrukcję. Pracodawca przed rozpoczęciem prowadzenia działalności 

produkcyjnej w ww. pomieszczeniu nie występował do Państwowego 

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o wyrażenie zgody na obniżenie 

wysokości pomieszczenia oraz o wyrażenie zgody na oświetlenie wyłącznie 

światłem sztucznym. Wobec powyższego Okręgowy Inspektor Pracy wydał 

decyzję nakazującą zaprzestania działalności określonego rodzaju. 
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2. działalności związanej z produkcją deski paletowej w 2 zakładach. Podczas 

kontroli inspektora pracy w zakładzie w Jordanowie stwierdzono m.in. zniszczoną 

posadzkę, wybite szyby w oknach, przeciekający stropodach i uszkodzoną bramę 

wjazdową, co powodowało że prace wykonywane były w przeciągach, 

na  zawilgoconych posadzkach i zawilgoconych obrabiarkach do drewna, 

co  stanowiło bezpośrednie zagrożenie porażenia prądem elektrycznym, 

poślizgnięcia się, upadku oraz przemoknięcia. Osłabiona konstrukcja stropodachu 

stanowiła zagrożenie samoistnego jego zawalenia. Instalację odciągową trocin 

i  pyłów z maszyn do obróbki drewna, wykonano z rur z tworzyw sztucznych 

co  stwarzało możliwość pojawienia się ładunków elektryczności statycznej, 

zaiskrzenia i wystąpienia wybuchu nagromadzonego pyłu drzewnego oraz 

wystąpienia pożaru. Skład zrębki usytuowano bezpośrednio pod linią 

napowietrzną wysokiego napięcia (15 kV). Wykonywanie załadunków zrębki 

przy  użyciu ładowarek czołowych na naczepy ciągników siodłowych powodowało 

zagrożenie przeskoku łuku elektrycznego na pojazdy, a w konsekwencji 

bezpośrednie zagrożenie dla życia operatora sprzętu. Wobec powyższego 

Okręgowy Inspektor Pracy wydał decyzję nakazującą zaprzestania działalności 

określonego rodzaju. 

 

 

5. KONTROLE 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 2017 roku 

inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie przeprowadzili 

1 159 takich kontroli, którymi objęto 1 112 przedsiębiorców. Ich przedmiotem była:  

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

 kontrola opłacania składek na Fundusz Pracy, 

 kontrola przestrzegania zasad równego traktowania w zatrudnieniu. 

 

Podobnie jak w roku poprzednim, wśród podmiotów kontrolowanych dominowały małe 

zakłady, na rzecz których pracowało do 9 osób (ponad 55% ogółu skontrolowanych 

podmiotów). Branże, w których najczęściej prowadzono kontrole legalności zatrudnienia 

to: handel i naprawy (307 kontroli), budownictwo (189 kontroli), przetwórstwo 

przemysłowe (186 kontroli), zakwaterowanie i usługi gastronomiczne (111 kontroli) 

oraz pozostała działalność usługowa (65 kontroli). Kontrole ww. branż stanowiły ponad 

90% wszystkich kontroli z obszaru legalności zatrudnienia. Inspektorzy pracy kontrolą 

w  zakresie legalności zatrudniania objęli ponad 8 600 osób świadczących pracę 

zarobkową. Jeśli chodzi o formę własności, to ponad 98% kontroli przeprowadzono 

w podmiotach stanowiących własność prywatną. 

 

 NIEPRAWIDŁOWOŚCI Z ZAKRESU NIELEGALNEGO ZATRUDNIENIA 

 

W prawie 1 050 kontrolach (ponad 82% wszystkich kontroli) inspektorzy pracy 

stwierdzili, co najmniej jeden przypadek naruszenia przepisów z zakresu legalności 

zatrudnienia (ustawy kodeks pracy lub ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy) polegający na:  

 zatrudnianiu bez umowy o pracę,  

 niepotwierdzeniu w terminie warunków zatrudnienia,  

 niezgłoszeniu lub nieterminowym zgłoszeniu do ubezpieczenia społecznego, 

 niepowiadomieniu lub nieterminowym powiadomieniu przez bezrobotnego 

Powiatowego Urzędu Pracy o podjęciu zatrudnienia,  

 zgłoszeniu do ZUS nieprawidłowych danych mających wpływ na wymiar składek, 

 nieopłaceniu lub nieterminowym opłaceniu składek na Fundusz Pracy.  

 
Przepisy w zakresie legalności zatrudnienia zostały naruszone w stosunku do ponad 

3 000 osób, co stanowi ponad 34 % osób objętych kontrolą. 
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Kolejną, często ujawnianą, występującą w prawie 30% przeprowadzonych kontroli 

nieprawidłowością było naruszenie przepisów w zakresie Funduszu Pracy. Inspektorzy 

pracy ujawnili naruszenia polegające na nieopłaceniu lub nieterminowym opłaceniu 

składek na Fundusz Pracy w 338 kontrolach za prawie 7 700 ubezpieczonych. 

Przedsiębiorcy nie opłacili składek na Fundusz Pracy za ponad 1 000 ubezpieczonych 

w łącznej wysokości 135 000 zł.  

Najmniej nieprawidłowości ujawniono w zakresie obowiązku powiadamiania 

Powiatowego Urzędu Pracy przez bezrobotnego o fakcie podjęcia pracy zarobkowej. 

Dotyczyło to 21 bezrobotnych, którzy nie dopełnili ww. obowiązku. 

 

 ZASTOSOWANE ŚRODKI PRAWNE 

W efekcie przeprowadzonych w 2017 r. kontroli w obszarze legalności zatrudnienia 

i wykonywania innej pracy zarobkowej inspektorzy pracy: 

 Skierowali do kontrolowanych podmiotów 994 wystąpienia zawierające 1 275 

wniosków oraz wydali 184 polecenia regulujące stwierdzone podczas kontroli 

nieprawidłowości.  

 W stosunku do osób odpowiedzialnych za naruszenia przepisów przeprowadzono 

postępowania wykroczeniowe zakończone skierowaniem do sądu 47 wniosków 

o ukaranie; nałożono 35 mandatów na łączną kwotę 45 600 zł oraz zastosowano 

89 środków oddziaływania wychowawczego.   

 

 

 

Istotnym naruszeniem przepisów w zakresie legalności zatrudnienia było 

niezgłoszenie lub nieterminowe zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego 

osób wykonujących pracę zarobkową. Naruszenie przepisów w tym zakresie 

stwierdzono podczas 830 kontroli (wzrost w porównaniu do roku 

poprzedniego), w wyniku których ustalono niezgłoszenie lub nieterminowe 

zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych 2 183 osób.  
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 DZIAŁANIA PREWENCYJNE W ZAKRESIE LEGALNOŚCI ZATRUDNIENIA  

Inspektorzy pracy oraz pracownicy sekcji prewencji OIP w Krakowie realizując różnego 

rodzaju szkolenia, część działań poświęcali pracy nielegalnej. Prezentowano głównie 

przepisy dotyczące podstawy świadczenia pracy, zgłoszenia do ZUS, omawiano 

konsekwencje wynikające z nielegalnej pracy zarówno dla pracodawców (kary 

za naruszania przepisów) jak i samych pracujących (brak ubezpieczenia, trudność 

w dochodzeniu swoich praw, itp.) 

Przykłady działań prewencyjnych: 

 W marcu 2017 r. inspektor pracy sekcji legalności zatrudnienia przeprowadził 

szkolenie dla pracodawców wykonujących prace budowlane na odcinku drogi S7. 

Szkolenie odbyło się w biurze głównego wykonawcy prac w Skomielnej Białej 

i dotyczyło tematyki związanej z legalnym powierzaniem pracy obywatelom 

polskim oraz cudzoziemcom. 

 Udział przedstawicieli Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie 

w XII Powiatowych Dożynkach, które odbyły się 27 sierpnia 2017 r. w ogrodzie 

przy Klasztorze Bernardynów w Alwerni. Na stoisku Okręgowego Inspektoratu 

Pracy, z mieszkańcami powiatu chrzanowskiego, spotkali się między innymi 

pracownicy sekcji prawnej, którzy udzielali porad. Część pytających była 

zainteresowana kwestiami związanymi z zawieraniem umów o pracę i umów 

cywilnoprawnych.  

 Udział przedstawicieli OIP w Krakowie w wystawie zorganizowanej przez 

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Starostwo Powiatowe w Nowym 

Sączu i Gminę Nawojowa. Podczas dwóch dni (9 i 10 września 2017 r.) 

w Nawojowej pracownicy OIP (oddziału w Nowym Sączu) zorganizowali stoisko 

z materiałami prawnymi i prewencyjnymi Inspekcji. Odwiedzającym służyli 

poradami, z których część dotyczyła również legalności zatrudnienia. Podczas 

wystawy firmowe stoisko Inspekcji odwiedziło około 700 osób. 

 Szkolenie dla pracodawców zajmujących się produkcją wyrobów tartacznych. 

Głównym tematem, zorganizowanego we wrześniu 2017 r., szkolenia były 

zagrożenia występujące przy produkcji wyrobów tartacznych związane 
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z eksploatacją maszyn do obróbki drewna oraz przyczyny wypadków przy pracy. 

Część szkolenia poświęcona była przepisom prawa, ze szczególnym 

uwzględnieniem nawiązywania stosunku pracy, zawierania umów zlecenia, 

zgłaszania do ZUS osób świadczących pracę z uwzględnieniem konsekwencji 

braku takiego zgłoszenia w przypadku zaistnienia wypadku przy pracy.   

Wykład na Uniwersytecie Jagiellońskim dla studentów. W listopadzie 2017 r. 

inspektor pracy z sekcji legalności zatrudnienia przeprowadził wykład, w trakcie 

którego omówił między innymi kwestie legalności zatrudnienia. 

 

 PRZYCZYNY STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI  

Przyczyny stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowości, w szczególności 

polegających na zatrudnianiu pracowników bez umów czy też niezgłaszaniu 

pracujących do ubezpieczeń społecznych, w ocenie inspektorów pracy, na przestrzeni 

ostatnich lat nie uległy zmianie. Powód, dla którego powierzający pracę decydują się 

na nielegalne zatrudnienie, jest jeden i ten sam – wymierne korzyści finansowe przy 

małym prawdopodobieństwie poniesienia konsekwencji takiego działania. 

Zatrudniający 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. Koszty pracy 

(wynagrodzenie i jego pochodne: składki na ZUS, zaliczki na podatek dochodowy itp.) 

stanowią istotną część kosztów prowadzonej działalności, dlatego też chęć ich 

ograniczenia jest głównym powodem powierzania pracy bez umowy i bez zgłoszenia 

do ZUS.  

Inaczej wygląda sytuacja, jeśli chodzi o pracobiorców podejmujących nielegalną 

pracę. W tym przypadku powodów, dla których decydują się oni na taką formę 

świadczenia pracy jest więcej a przyczyny te uzależnione są od wielu czynników. 

Najczęściej podawanymi przyczynami, dla których pracobiorcy decydują się 

na nielegalną pracę są: 

 niewystarczające dochody z legalnej pracy; 
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 możliwość otrzymywania w danej chwili większego wynagrodzenia (osoba 

pracująca na czarno otrzymuje „do ręki” więcej niż gdyby pracowała legalnie); 

 utrata różnego rodzaju świadczeń uzależnionych od wysokości osiąganego 

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

zapomogi, 500+ na pierwsze dziecko, itp.); 

 chęć ukrycia prawdziwych dochodów (np. przed komornikiem), co uniemożliwia 

egzekucję różnego rodzaju należności pieniężnych w tym, co jest szczególnie 

naganne- świadczeń alimentacyjnych;  

 chęć zarobku na własne wydatki np. na wakacje itp., co ma miejsce w przypadku 

osób młodych, uczących się, utrzymywanych przez rodziców. 

 

6. KONTROLE 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 2017 r. prowadzili 

kontrole, których przedmiotem było przestrzeganie przepisów dotyczących legalności 

zatrudnienia, innej pracy zarobkowej oraz wykonywania pracy przez cudzoziemców.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W ostatnich latach dał się zauważyć znaczący 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 2 345 skontrolowanych cudzoziemców 2 297 było obywatelami 

W 2017 r. inspektorzy pracy przeprowadzili 483 kontrole legalności 

zatrudnienia cudzoziemców (w 2016 r. - 234), w 440 podmiotach. 

Kontrolami objęto ogółem 2 345 cudzoziemców (w 2016r. – 1 292). 

Porównując dane z  roku 2017 z latami poprzednimi można zauważyć 

znaczący wzrost liczby przeprowadzonych kontroli, skontrolowanych 

podmiotów oraz cudzoziemców objętych kontrolą. 
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krajów trzecich spoza obszaru UE/EOG lub Szwajcarii. Podobnie jak w poprzednich 

latach, najliczniejszą grupę skontrolowanych cudzoziemców stanowili obywatele 

Ukrainy. Inspektorzy pracy objęli kontrolami 2 104 obywateli tego kraju, co stanowi 

ok. 90% wszystkich skontrolowanych cudzoziemców. Ponadto kontrolami objęto także 

Białorusinów (43 osoby), Rosjan (20 osób) i obywateli Koreańskiej Republiki Ludowo-

Demokratycznej (15 osób). Wśród cudzoziemców, którzy zostali objęci kontrolami 

znalazło się:  

 596 cudzoziemców, od których wymagane było zezwolenie na pracę 

lub zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, 

 548 cudzoziemców zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę - 

pracujących na podstawie oświadczenia pracodawcy o zamiarze powierzenia 

wykonywania pracy, 

 38 cudzoziemców posiadających Kartę Polaka, 

 1 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 2017 r. 

byli w większości obywatele Ukrainy – 121 osób (w roku 2015 było to 39 osób, a w 2016 

- 98), a także obywatele Tajlandii (3 osoby) i obywatele Rosji, Armenii i Bangladeszu 

(po 1 osobie). 

W efekcie prowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono nielegalne 

wykonywanie pracy przez 127 cudzoziemców. Powyższe potwierdza, iż 

w wyniku kontroli PIP z roku na rok zwiększa się liczba stwierdzanych 

przypadków nielegalnego wykonywania pracy przez cudzoziemców. W 

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

13 przypadków, w 2015 – 53 przypadki, a w roku 2016 r. – 97 przypadków. 
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Zanotowano również wzrost liczby zagranicznych studentów, głównie ze wschodniej 

Europy i z krajów dawnego Związku Radzieckiego, którzy równolegle z nauką 

podejmowali pracę, aby uzyskać środki na utrzymanie.  

Najwięcej kontroli w 2017 r. przeprowadzono u pracodawców zajmujących się 

budownictwem (113 kontroli), przetwórstwem przemysłowym (90 kontroli), 

zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (66 kontroli), handlem oraz usługami 

związanymi z naprawami (60 kontroli) oraz transportem (51 kontroli). 

 

 

 STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI  

Do najistotniejszych nieprawidłowości, stwierdzonych podczas kontroli w 2017 r. należy 

zaliczyć: 

 powierzanie wykonywania pracy cudzoziemcom oraz wykonywanie pracy 

przez cudzoziemców bez wymaganego zezwolenia na pracę - nieprawidłowość 

ta dotyczyła 91 cudzoziemców, 

 wykonywanie pracy na innych warunkach niż określone w zezwoleniu na pracę – 

w tym zakresie stwierdzono nieprawidłowości w stosunku do 27 cudzoziemców, 

 nieprawidłowości w zakresie zawierania umów o pracę - taka sytuacja dotyczyła  

16 cudzoziemców, z którymi nie zawarto wymaganej umowy. 

 

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

bez zezwolenia, jak i bez zawartej na piśmie umowy. Stwierdzono także 3 przypadki 

nielegalnego pobytu cudzoziemców na terenie Małopolski. 

 

Poniższa tabela obrazuje zmiany w zakresie liczby kontroli przeprowadzanych  

w OIP w Krakowie w ostatnich latach oraz zmiany w zakresie liczby stwierdzonych 

przypadków nielegalnego powierzania pracy cudzoziemcom. 
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Rok Liczba 

kontroli 

Powierzanie 

nielegalnego 

wykonywania 

pracy 

Praca bez 

zezwolenia 

Praca na 

innych 

warunkach niż 

w zezwoleniu 

Brak 

umowy na 

piśmie 

Nielegalny 

pobyt 

2017 483 127 91 27 16 3 

2016 235 97 74 21 12 0 

2015 151 53 36 17 9 0 

2014 108 13 12 1 4 0 

2013 94 7 3 4 2 0 

 

Przepisy dotyczące zatrudniania cudzoziemców są nadal dla pracodawców i dla osób 

pragnących podjąć pracę w Polsce zawiłe i skomplikowane. Regulacje dotyczące 

legalności zatrudnienia cudzoziemców znajdują się w różnych aktach prawnych, 

co często ma wpływ na nierzetelne stosowanie tych przepisów przez podmioty 

zatrudniające cudzoziemców i powierzające im pracę. Wydaje się, że nowelizacja, która 

weszła w życie od 01.01.2018 r. nie poprawi tej sytuacji. 

 

Nadal zauważalne jest zjawisko polegające na niezrozumieniu przepisów dotyczących 

zezwoleń na pobyt i pracę oraz myleniu karty pobytu cudzoziemca z zezwoleniem na 

pracę. Dotyczy to sytuacji, w której cudzoziemcy wraz z decyzją wojewody, otrzymują 

kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”. Adnotacja ta była błędnie rozumiana 

jako zezwolenie na podjęcie zatrudnienia w dowolnym podmiocie na terenie Polski 

bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę.  

Zauważono również, podobnie jak w roku poprzednim, że cudzoziemcy nie dopełniali 

obowiązków informacyjnych wobec wojewody, w szczególności nie informując o utracie 

pracy lub o rezygnacji z pracy. Jak ustalono, cudzoziemcy ci później często podejmowali 

pracę u innego pracodawcy, niejednokrotnie z naruszeniem obowiązujących przepisów. 

Według informacji otrzymanych od pracodawców i organizacji zrzeszających 

przedsiębiorców, największą przeszkodą w zakresie zatrudniania cudzoziemców jest 

nie  tyle wysoki stopień skomplikowania przepisów prawnych, ile długi czas oczekiwania 

na wydanie zezwolenia na pracę lub na rejestrację oświadczenia o zamiarze powierzenia 

pracy. 
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Podobnie jak w latach poprzednich, głównymi przyczynami powstania nieprawidłowości 

w zakresie zatrudniania cudzoziemców lub powierzania im wykonywania innej pracy 

zarobkowej były: 

 nieznajomość przepisów dotyczących legalnego powierzania pracy cudzoziemcom – 

znaczna liczba przedsiębiorców nie była zorientowana w aktualnie obowiązujących 

przepisach w tym zakresie, przepisy są skomplikowane, ponadto są zawarte 

w różnych aktach prawnych, przedsiębiorcy uzyskują różne informacje - często 

niespójne- w różnych instytucjach zajmujących się legalnością pracy cudzoziemców 

(PIP, Straż Graniczna, urzędy wojewódzkie, powiatowe urzędy pracy), 

 długi czas oczekiwania na wydanie decyzji zezwalającej na pracę – pracodawcy 

często podejmują ryzyko zatrudnienia cudzoziemca bez wymaganego zezwolenia, 

gdyż potrzebują szybko zatrudnić pracownika i uważają, że nie mogą sobie pozwolić 

na długie oczekiwanie na pracownika będącego cudzoziemcem, związane jest 

to również- w niektórych branżach - z brakiem pracowników polskich, 

 chęć ograniczania kosztów, szczególnie w branży budowlanej oraz w agencjach pracy 

skutkowała powierzaniem pracy cudzoziemcom bez umów na piśmie, zatrudnianiem 

cudzoziemców na podstawie umów cywilnoprawnych- zwłaszcza umów zlecenia, 

a  w branży budowlanej na podstawie umów o dzieło, a także niezgłaszaniem 

cudzoziemców do ubezpieczenia społecznego; 

 mała świadomość cudzoziemców w zakresie przysługujących im praw 

oraz  możliwości ich dochodzenia, którzy z obawy o własny los (możliwość 

otrzymania decyzji opuszczenia RP) nie zgłaszali się o pomoc do organów 

kontrolnych. 

 

 ZASTOSOWANE ŚRODKI PRAWNE 

W związku z uchybieniami stwierdzonymi podczas kontroli w 2017 r. inspektorzy pracy 

podjęli przewidziane przepisami ustawy o PIP środki prawne. Wydano: 

- 248 decyzji, 

- 19 poleceń, 

- 373 wnioski w 211 wystąpieniach.  
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W okresie sprawozdawczym obejmującym 2017 rok wydano 5 decyzji płacowych 

dotyczących niewypłaconych świadczeń ze stosunku pracy, przysługujących 

zatrudnionym cudzoziemcom.  

Stwierdzono popełnienie 90 wykroczeń. Inspektorzy pracy skierowali 29 wniosków 

o ukaranie zawierających łącznie 41 zarzutów przeciwko osobom odpowiedzialnym 

za stwierdzone naruszenia. Wszystkie wnioski skierowano przeciwko osobom 

zatrudniającym lub powierzającym pracę. Nałożono 23 grzywny w drodze mandatów 

karnych na łączną kwotę 26 400 zł. W 36 przypadkach zastosowano środki oddziaływania 

wychowawczego, 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 2017 r. inspektorzy pracy przeprowadzili 19 kontroli w zakresie legalności 

zatrudniania cudzoziemców wspólnie ze Strażą Graniczną oraz 5 kontroli na wniosek 

Straży Granicznej. 

Współpraca z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim polegała przede wszystkim 

na informowaniu Wojewody o wynikach kontroli – przesłano 14 powiadomień. 

 

 

7. KONTROLE AGENCJI ZATRUDNIENIA 

 

7.1. Świadczące usługi (pośrednictwo pracy, doradztwo 

personalne, poradnictwo zawodowe) 
 

W roku 2017 inspektorzy pracy przeprowadzili w Małopolsce 32 kontrole agencji 

zatrudnienia świadczących usługi w ramach przestrzegania przepisów ustawy o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 
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 STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI 

 

Najistotniejszą spośród nieprawidłowości stwierdzonych w 2017 roku był fakt pobrania 

od osób kwot innych niż należne agencji na podstawie art. 85 ust. 2 pkt. 7 ustawy 

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Powyższe miało miejsce w dwóch 

przypadkach i dotyczyło 5 osób kierowanych do pracy, a łączna kwota pobranych opłat 

wyniosła 1 470 zł. 

Należy zauważyć, że tego negatywnego zjawiska nie stwierdzono w wyniku kontroli 

przeprowadzonych w roku 2016. 

Klasyfikując naruszenia, w kontekście przepisów wykroczeniowych, tj. art. 121 ustawy 

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w 2017 roku stwierdzono stosowanie 

przez jedną agencję zatrudnienia, kryteriów dyskryminujących z uwagi na wiek i płeć. 

Takich nieprawidłowości nie stwierdzano w latach poprzednich. 

Analizując powyższe nieprawidłowości, stanowiące równocześnie wykroczenia opisane 

w powyższym przepisie, należy zwrócić uwagę, na fakt, że wystąpiły one głównie 

w agencjach zatrudnienia prowadzonych przez cudzoziemców – obywateli Ukrainy. 

 

Innym niepokojącym zjawiskiem była duża liczba zarejestrowanych agencji zatrudnienia 

które, jak wynika z monitoringu ich działania prowadzonego przy współpracy 

z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie, nie prowadziły działalności w tym zakresie. 

Agencje te prawdopodobnie zbierały dane personalne od osób poszukujących pracy, 

w celu wykorzystania ich niezgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Pozostałe nieprawidłowości dotyczące naruszenia art. 85 ustawy o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy, dotyczyły w głównej mierze: 

-  braku informowania osób kierowanych do pracy za granicą o kwotach należnych 

agencji zatrudnienia z tytułu faktycznie poniesionych kosztów związanych 

ze skierowaniem do pracy za granicą,  poniesionych na dojazd i powrót osoby 

skierowanej, wydanie wizy, badania lekarskie, tłumaczenia dokumentów 

(stwierdzono w 2 agencjach),  

 nieinformowania osób kierowanych do pracy za granicą o zaliczaniu 

udokumentowanych okresów pracy do okresów pracy w Polsce (stwierdzono  

w  1 agencji), 
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 braku wykazu podmiotów do których kierowane były osoby do pracy za granicą, 

zawierającego w szczególności oznaczenie i siedzibę podmiotu oraz nazwę państwa 

pochodzenia podmiotu (stwierdzono w 1 agencji), 

 braku wykazu osób kierowanych do pracy za granicą, zawierającego imię i nazwisko, 

adres zamieszkania osoby, oznaczenie i siedzibę podmiotu, do którego skierowano 

osobę do pracy za granicą oraz nazwę państwa pochodzenia podmiotu, okresy 

zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej (stwierdzono w 1 agencji zatrudnienia), 

 nieprawidłowo sporządzonych umów z pracodawcą zagranicznym (stwierdzono 

w 3 agencjach), 

 nieprawidłowości w treści umów zawieranych z osobami kierowanymi do pracy 

u pracodawców zagranicznych (stwierdzono w 2 agencjach), 

 braku informacji o trybie i warunkach dopuszczania cudzoziemców do rynku pracy 

w państwie wykonywania pracy, w umowach z osobami kierowanymi do pracy 

u pracodawców zagranicznych (stwierdzono w 1 agencji zatrudnienia), 

 braku sporządzenia w języku polskim umów zawartych z pracodawcami 

zagranicznymi, do których kierowane były osoby do pracy (stwierdzono 

w 2 agencjach). 

 

Stwierdzono także pojedyncze przypadki naruszeń dotyczących: 

 przekazywania Marszałkowi Województwa nierzetelnej rocznej informacji 

o działalności agencji zatrudnienia, 

 przekazywania Marszałkowi Województwa rocznej informacji o działalności agencji 

zatrudnienia, niezgodnej ze stanem faktycznym, 

 nieprzekazania Marszałkowi Województwa rocznej informacji o działalności agencji 

zatrudnienia, 

 nieterminowego odprowadzania składek na Fundusz Pracy.  

 

W przypadku kontroli, w których stwierdzono nieodprowadzanie składek na Fundusz 

Pracy inspektorzy pracy zastosowali środki prawne, określone w ustawie z dnia 

13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy. W ww. przypadkach nie zachodziły 

przesłanki popełnienia wykroczenia, gdyż składki za skontrolowane okresy zostały 

opłacone w całości przed rozpoczęciem czynności kontrolnych. 



SPRAWOZDANIE OKRĘGOWEGO INSPEKTORA PRACY Z DZIAŁALNOŚCI OKRĘGOWEGO INSPEKTORATU PRACY W 
KRAKOWIE W 2017 R. 

 

55 
 

 

 PRZYCZYNY STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI 

Jak ustalono podczas spotkania inspektora pracy z przedstawicielami agencji 

zatrudnienia, które odbyło się w dniu 22 sierpnia 2017 r. w siedzibie WUP w Krakowie, 

odnotowano wzrost liczby rejestracji podmiotów prowadzonych przez cudzoziemców, 

głównie obywateli Ukrainy. Szkolenie zorganizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy, 

na które przybyło ok. 100 przedstawicieli różnych agencji zatrudnienia pokazało, 

że  w przypadku podmiotów prowadzonych przez cudzoziemców, znajomość przepisów 

z zakresu prowadzenia agencji zatrudnienia często bywa niewystarczająca. Dzieje się tak 

z uwagi na barierę językową, jak również brak zatrudnienia wykwalifikowanej kadry 

pracowniczej, znającej przepisy w tym obszarze.  

Analogicznie, przyczyną naruszenia obowiązujących przepisów, w zakresie pobierania 

od osób kierowanych do pracy u pracodawców zagranicznych, innych należności niż 

określone w art. 85 ust. 2 pkt. 7 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy oraz naruszenia zasady niedyskryminowania pracowników, był fakt, że agencje 

prowadzone były przez obywateli Ukrainy, którzy nie posiadali wystarczającej 

znajomości polskich przepisów w tym zakresie. 

 

7.2. Agencje pracy tymczasowej  
 

W roku 2017 inspektorzy pracy przeprowadzili w Małopolsce 25 kontroli agencji pracy 

tymczasowej w ramach przestrzegania przepisów ustawy o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy. 

 

 STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI 

 

W okresie sprawozdawczym stwierdzono trzy przypadki działania agencji pracy 

tymczasowej bez wymaganego certyfikatu.  

W wyniku powyższego inspektor pracy skierował do sądu wniosek o ukaranie w  zakresie 

wykroczenia opisanego w art. 121 ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach 
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rynku pracy. Sąd w wydanym wyroku nakazowym nałożył na osobę winną karę grzywny 

w wysokości 3 000 zł. 

Pomimo, iż nadal negatywnym zjawiskiem związanym z działaniem agencji pracy 

tymczasowej, było zatrudnianie osób w ramach umów cywilnoprawnych, w sytuacji gdy 

praca wykonywana była w warunkach charakterystycznych dla stosunku pracy, zauważyć  

należy, że liczba zakwestionowanych umów cywilnoprawnych w 2017 r. była 

zdecydowanie niższa niż w roku 2016. W okresie sprawozdawczym umowy 

cywilnoprawne zostały zakwestionowane w jednym tylko podmiocie, gdzie w stosunku 

do  8 osób stwierdzono wykonywanie pracy na podstawie umowy o dzieło, która miała 

cechy charakterystyczne dla stosunku pracy.  

Pozytywną tendencją, którą można było zauważyć w 2017 r. było odnotowanie znacznie 

mniejszej liczby przypadków niewypłacenia wynagrodzenia za pracę pracownikom 

tymczasowym, kierowanym do pracy u pracodawców zagranicznych. O ile w przypadku 

roku 2016 naruszenia w tym zakresie stwierdzono w przypadku 16 pracowników 

skierowanych do pracy u pracodawców zagranicznych (Francja) na łączną kwotę 

54 723zł, o tyle w roku 2017 nieprawidłowości stwierdzono w przypadku 3 pracowników 

tymczasowych, gdzie kwota zaniżonych wynagrodzeń wyniosła łącznie 3 828 zł.  

 

 PRZYCZYNY STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI 

Przyczyny naruszenia przepisów ustawy o zatrudnieniu pracowników tymczasowych: 

 nieznajomość lub lekceważenie przepisów w zakresie zatrudniania pracowników 

tymczasowych, 

 zmniejszenie kosztów pracy, poprzez zatrudnianie osób w celu wykonywania 

pracy tymczasowej w ramach umów cywilnoprawnych, 

 obciążanie pracowników tymczasowych ryzykiem związanym z prowadzeniem 

działalności gospodarczej, w konsekwencji czego dochodziło do nieterminowego 

regulowania należnych świadczeń ze stosunku pracy. 
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  ZASTOSOWANE ŚRODKI PRAWNE 

W wyniku kontroli przeprowadzonych w 2017 r. wydano: 

- 82 decyzje dotyczące 494 pracowników, 

- 12 poleceń dotyczących 107 pracowników, w tym 6 poleceń płacowych na kwotę 

26 977 zł, 

- 52 wystąpienia zawierające 157 wniosków dotyczących 3 904 pracowników, w tym 

19 wniosków płacowych na kwotę 1 331 zł, 

W związku z ujawnieniem 28 wykroczeń: 

- 6 pracodawców ukarano mandatami na łączną kwotę 7 700 zł., 

- 11 pracodawców ukarano środkami oddziaływania wychowawczego, 

- przeciwko 4 pracodawcom skierowano do sądu wnioski o ukaranie, w wyniku czego 

sądy wymierzyły grzywny w łącznej wysokości 9 000 zł. 

 

8. KONTROLE PODMIOTÓW LECZNICZYCH 

W ramach realizowanego zadania ,,Opieka zdrowotna – bezpieczeństwo pracy, prawna 

ochrona pracy oraz legalność zatrudnienia” inspektorzy pracy przeprowadzili 14 kontroli 

w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, w tym: 

- 7 wykonywało m.in. działalność leczniczą jako stacjonarne i całodobowe świadczenia 

zdrowotne - szpitalne, 

- 7 wykonywało działalność leczniczą jako ambulatoryjne świadczenia zdrowotne. 

 

Wśród 14 skontrolowanych podmiotów wykonujących działalność leczniczą, 

6 to podmioty lecznicze publiczne, działające w formie organizacyjno-prawnej, jako 

samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, w tym 4 z nich wykonywały działalność 

leczniczą jako stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne szpitalne 

a 2 wykonywały działalność leczniczą jako ambulatoryjne świadczenia zdrowotne. 

Pozostałych 8 podmiotów leczniczych stanowili przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, nazwani 

niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej, w tym 3 z nich wykonywało działalność 
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leczniczą jako stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne szpitalne (forma 

organizacyjno-prawna: 2 - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 1 - spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością, w której jednostka samorządu terytorialnego 

posiadała, co najmniej 51% udziałów) i 5 wykonywało działalność leczniczą jako 

ambulatoryjne świadczenia zdrowotne (forma organizacyjno-prawna: 4 - spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością, 1 – działalność gospodarcza prowadzona przez osobę 

fizyczną). 

 

W kontrolowanych podmiotach leczniczych zatrudnionych było 4 479 pracowników, 

w tym 2 004 kobiety, 229 niepełnosprawnych i 1 cudzoziemiec, a ponadto: 

- 714 osób świadczyło pracę na podstawie umów cywilnoprawnych (umów zlecenia), 

- 860 osób wykonywało pracę w  ramach prowadzonej przez nich działalności 

gospodarczej, tzw. samozatrudnienia (w tym w ramach indywidualnej 

lub specjalistycznej praktyki lekarskiej, pielęgniarskiej lub innej). 

 

Nieprawidłowości w zakresie objętym tematyką kontroli stwierdzono u wszystkich 

skontrolowanych pracodawców, tj. w 6 publicznych podmiotach leczniczych 

i  8  niepublicznych. Tematyka kontroli została rozszerzona o inne nieprawidłowości 

ujawnione w toku kontroli. 

Nieprawidłowości w zakresie dotyczącym postanowień regulaminów pracy stwierdzono 

w 12 podmiotach leczniczych, co stanowi 85,7% podmiotów objętych kontrolą, 

w których został wprowadzony regulamin pracy. 

Nieprawidłowości w tym zakresie dotyczyły m.in. ustalenia rozkładów i okresów 

rozliczeniowych czasu pracy, sporządzania harmonogramów pracy pracowników 

wykonujących pracę w przedłużonym do 12 godzin wymiarze czasu pracy, terminu 

wypłaty wynagrodzenia za pracę, wyposażania pracowników w środki ochrony 

indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, wykazu prac wzbronionych kobietom 

po nowelizacji przepisów. 

Nieprawidłowości w zakresie sporządzanych umów o pracę z pracownikami (art. 29 § 1 

Kodeksu pracy) stwierdzono w 2 podmiotach objętych kontrolą (w 14,3%). Dotyczyły one 

określenia rodzaju wykonywanej pracy oraz nieprawidłowego wskazania w umowie 

o pracę składników wynagrodzenia. 
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Nieprawidłowości w zakresie doręczania pracownikom informacji o warunkach 

zatrudnienia i uprawnieniach określonych w art. 29 § 3 Kodeksu pracy, stwierdzono 

w 10 kontrolowanych podmiotach (w 71,4%). Dotyczyły one nieprzekazania informacji 

pracownikom o  niektórych pozaumownych warunkach zatrudnienia lub braku 

zindywidualizowania warunków zatrudnienia dla konkretnego pracownika.  

 

Problematyka zgodności charakteru świadczonej pracy z rodzajem zawartej umowy była 

badana w 13 podmiotach leczniczych, co stanowi 92,8% objętych kontrolą, w których 

stwierdzono zatrudnianie na podstawie umów cywilnoprawnych. Inspektorzy pracy 

łącznie skontrolowali 127 umów cywilnoprawnych. 

Niezgodność stwierdzono w przypadku 2 osób świadczących pracę na podstawie umowy 

zlecenia w 2 podmiotach leczniczych publicznych (szpitalach), co stanowi 14,3% objętych 

kontrolą podmiotów leczniczych. 

 

Ustaleń w zakresie zatrudniania pracowników w wymiarze czasu pracy przekraczającym 

dobowy wymiar czasu dokonano w 4 podmiotach leczniczych objętych kontrolą 

(w 28,6%). Przekroczenia normy dobowej czasu pracy, wynikały z konieczności 

wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych i zrekompensowane były udzieleniem 

czasu wolnego w terminie uzgodnionym z pracownikiem lub wypłatą wynagrodzenia 

za pracę w godzinach nadliczbowych. 

 

Ustaleń w zakresie zatrudniania pracowników w wymiarze czasu pracy przekraczającym 

przeciętny tygodniowy wymiar czasu pracy dokonano w 4 podmiotach leczniczych 

(w 28,6%). Przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy wynikały 

z konieczności wykonywania pracy przede wszystkim w dniach wolnych od pracy, 

co spowodowane było brakiem możliwości zapewnienia wymaganej obsady 

pielęgniarskiej na zmianie, w związku z absencją chorobową lub inną usprawiedliwioną 

nieobecnością w pracy. 

 

Przestrzeganie przepisów dot. klauzuli opt-out (art.96 ustawy o działalności leczniczej). 

Ustalono, że dyżury medyczne pełnione były przez lekarzy zatrudnionych w ramach 
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stosunku pracy (bez lekarzy rezydentów) w 3 podmiotach leczniczych (szpitalach), 

co stanowiło 42,8% podmiotów objętych kontrolą. 

Nie stwierdzono przypadku pełnienia dyżurów medycznych przez lekarzy zatrudnionych 

w ramach stosunku pracy powyżej przeciętnie 48 godzin na tydzień w przyjętym okresie 

rozliczeniowym czasu pracy, bez wyrażenia pisemnej zgody lekarza.  

Ustalono również, że dyżury medyczne wynikające z odbywanej specjalizacji pełnili 

lekarze rezydenci zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w podmiotach leczniczych 

(szpitalach). 

Nieprawidłowości w zakresie pozostawania przez lekarzy w gotowości do udzielania 

świadczeń zdrowotnych (wykonujących pracę w ramach stosunku pracy) stwierdzono 

w 2 podmiotach leczniczych publicznych (szpitalach), co stanowi 28,6% kontrolowanych 

w tej grupie. 

Nieprawidłowości w tym zakresie dotyczyły pozostawania po godzinach pracy w tej 

samej dobie pracowniczej, bez zachowania odpoczynku dobowego. W pozostałych 

przypadkach gotowość do udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy realizowana 

była w ramach zawartych z nimi umów cywilnoprawnych, w których oprócz postanowień 

dotyczących pełnienia dyżurów lekarskich, strony ustaliły zasady pozostawania 

w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych. 

 

Nieprawidłowości w zakresie pełnienia dyżurów określonych w art. 1515 Kodeksu pracy 

stwierdzono w 1 podmiocie leczniczym (szpitalu), co stanowi 14,3% podmiotów 

leczniczych objętych kontrolą. 

Nieprawidłowości w tym zakresie dotyczyły pozostawania przez pracowników 

technicznych w gotowości do wykonywania pracy, po godzinach pracy w tej samej dobie, 

bez zachowania prawa do odpoczynku dobowego i tygodniowego. 

 

Naruszenia przepisów w zakresie obowiązku zapewnienia pracownikom odpoczynku 

dobowego i tygodniowego stwierdzono w 3 podmiotach leczniczych objętych kontrolą 

(w 21,4%), co związane było z pozostawaniem pracowników w gotowości do udzielania 

świadczeń zdrowotnych (w 2 podmiotach publicznych) lub pełnieniem dyżurów 

z naruszeniem przepisów, o których mowa w art. 1515 Kodeksu pracy (w 1 podmiocie 

niepublicznym). 
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Uchybienia w zakresie zapewnienia pracownikom odpoczynku dobowego 

i tygodniowego, którzy świadczyli pracę w ramach dwóch stosunków prawnych 

zawartych z tym samym pracodawcą stwierdzono w 5 podmiotach leczniczych (w 35,7%) 

objętych kontrolą. 

 

Nieprawidłowości w postanowieniach regulaminów wynagradzania stwierdzono 

w 5 podmiotach działalności leczniczej (w 36,7%) objętych kontrolą. Dotyczyły one 

głównie niedostosowania postanowień regulaminów wynagradzania do aktualnie 

obowiązujących przepisów ustawy o działalności leczniczej i przepisów Kodeksu pracy, 

np. wynagradzania za godziny nadliczbowe, zasad wypłaty dodatków, wynagrodzenia 

za czas niezdolności do pracy wskutek choroby, zasad naliczania odprawy rentowej 

i nagrody jubileuszowej. 

Nieprawidłowości w zakresie wypłaty wynagrodzenia za pracę, dotyczące nieterminowej 

wypłaty, zaniżenia wynagrodzenia za pracę i niewypłacenia dodatku za pracę w porze 

nocnej, stwierdzono w 3 podmiotach leczniczych na łączną kwotę 3 257 zł 

dla 5 pracowników. 

 

Nieprawidłowości w zakresie wypłaty wynagrodzenia za pracę w godzinach 

nadliczbowych stwierdzono w 1 szpitalu, na kwotę 2 455 zł dla 10 pracowników, 

co stanowi 7,1% podmiotów objętych kontrolą. 

 

Naruszenie przepisów przy udzielaniu urlopów wypoczynkowych stwierdzono 

w 8 podmiotach leczniczych (w 51,7%) objętych kontrolą. Dotyczyły one m.in. 

nieudzielenia pracownikom urlopu wypoczynkowego w roku kalendarzowym,  

w którym nabyli do niego prawo,  braku zachowania zasady udzielania urlopu  

w ten sposób aby co najmniej jedna jego część obejmowała 14 kolejnych dni 

kalendarzowych, nieudzielenia pracownikom zaległego urlopu za dany rok kalendarzowy 

do 30 września następnego roku.  

 

Nieprawidłowości w zakresie poddawania pracowników szkoleniu okresowemu 

w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy stwierdzono w 6 podmiotach leczniczych 



SPRAWOZDANIE OKRĘGOWEGO INSPEKTORA PRACY Z DZIAŁALNOŚCI OKRĘGOWEGO INSPEKTORATU PRACY W 
KRAKOWIE W 2017 R. 

 

62 
 

objętych kontrolą ( 42,9%). Dotyczyły one m.in. niepoddawania pracowników lub osób 

kierujących pracownikami szkoleniu okresowemu (w okresie odpowiednio do 6 

lub  12  miesięcy od podjęcia pracy), niezachowywaniu częstotliwości (ustalonych 

terminów) przeprowadzania szkoleń okresowych poszczególnych grup pracowników. 

 

Nieprawidłowości w zakresie poddawania pracowników okresowym badaniom lekarskim 

stwierdzono w 2  szpitalach, co stanowi 28,6% podmiotów w tej grupie oraz 14,3% 

podmiotów leczniczych objętych kontrolą. Polegały one na dopuszczeniu pracowników 

do wykonywania pracy bez aktualnych orzeczeń lekarskich stwierdzających brak 

przeciwwskazań do wykonywania powierzonej pracy, wskutek niezachowania terminu 

określonego w orzeczeniu lekarskim na wykonanie przez pracownika kolejnych badań 

okresowych. 

 

Naruszenia polegające na braku identyfikacji wszystkich czynników szkodliwych 

dla  zdrowia w środowisku pracy oraz zagrożeń związanych z wykonywaną pracą 

stwierdzono w 7 podmiotach leczniczych (w 50%) objętych kontrolą.  

Nieprawidłowości w zakresie informowania pracowników o ryzyku zawodowym 

występującym przy pracach wykonywanych na zajmowanym stanowisku stwierdzono 

w 4 podmiotach leczniczych (w 28,6% objętych kontrolą). 

Nieprawidłowości w zakresie wyposażania pracowników w odzież i obuwie robocze 

stwierdzono w 4 podmiotach leczniczych (w 28,6% objętych kontrolą). Dotyczyły one 

używania przez pracowników własnej odzieży i obuwia roboczego w związku 

z niedostarczeniem odzieży przez pracodawcę, a także - w przypadku podmiotów 

niepublicznych ambulatoryjnych - braku ustalenia zasad przydziału pracownikom odzieży 

i obuwia roboczego. 

Niesporządzenie dokumentacji z zaistniałych wypadków stwierdzono w 3 podmiotach 

leczniczych (w 21,4% objętych kontrolą). Nieustalenie okoliczności i przyczyn wypadków 

oraz niesporządzenie dokumentacji powypadkowej dotyczyło wypadków związanych 

ze zranieniem się personelu medycznego ostrymi narzędziami przy udzielaniu świadczeń 

zdrowotnych (36 pracowników) oraz zranieniem się ostrymi narzędziami skażonymi 

materiałem biologicznym przez personel techniczny i gospodarczy (9 pracowników). 
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W jednym przypadku stwierdzono niezgłoszenie organom PIP wypadku zbiorowego 

(drogowego). 

 

Uchybienia w zakresie terminowego zgłaszania do ubezpieczenia społecznego 

pracowników i osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych 

stwierdzono w 5 podmiotach leczniczych (w 35,7% objętych kontrolą). 

 

Nieprawidłowości w zakresie terminowego opłacania składek na Fundusz Pracy 

stwierdzono w 3 podmiotach leczniczych (w 21,4% objętych kontrolą). 

 

 ZASTOSOWANE ŚRODKI PRAWNE 

W związku z naruszeniem przepisów dotyczących prawnej ochrony pracy inspektorzy 

pracy zastosowali nw. środki prawne: 

 skierowano 139 wniosków w wystąpieniach, 

 wydano 14 poleceń, w tym 4 polecenia płacowe, w wyniku realizacji których 

4 pracownikom wypłacono wyrównanie zaniżonego wynagrodzenia i innych 

świadczeń należnych ze stosunku pracy na łączną kwotę 3 020 zł oraz przekazano 

na konto zfśs równowartość nieprzekazanego opisu w kwocie 27 000 zł 

dla 296 pracowników. 

 

W związku z naruszeniem przepisów prawa pracy w zakresie bezpieczeństwa i higieny 

pracy inspektorzy zastosowali nw. środki prawne: 

 wydano 68 decyzji pisemnych, w tym 4 nadano rygor natychmiastowej wykonalności 

na podstawie art. 108 Kpa oraz 4 decyzje ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków 

przy pracy dotyczące 45 pracowników, 

 wydano 87 decyzji ustnych, w tym 1 decyzję wstrzymania prac, 1 decyzję wstrzymania 

eksploatacji oraz 17 decyzji, którym nadano rygor natychmiastowej wykonalności 

na podstawie art. 108 Kpa, 

 skierowano 44 wnioski w wystąpieniach. 
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W związku z naruszeniem przepisów prawa pracy w zakresie legalności zatrudnienia 

i wykonywania innej pracy zarobkowej inspektorzy pracy skierowali do pracodawców 

9 wniosków. 

 

W konsekwencji kontroli przeprowadzonych w podmiotach leczniczych 4 sprawców 

wykroczeń, winnych popełnienia łącznie 9 wykroczeń ukarano mandatami na łączną 

kwotę 4 700 zł. W stosunku do 5 sprawców wykroczeń zastosowano środki 

oddziaływania wychowawczego (łącznie za 7 wykroczeń). 

 

 

9. KONTROLE CZASU PRACY I WYPŁATY WYNAGRODZEŃ  

 

Niewypłacanie wynagrodzenia to zarzut, który dominował w skargach, wpływających 

do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie. W 2017 roku był on przedmiotem 

około 2 000 zarejestrowanych skarg. Obok niewypłacania wynagrodzenia za pracę, 

zgłaszający podnosili kwestie m.in. niewypłacania przez pracodawców wynagrodzenia 

za pracę w godzinach nadliczbowych, za pracę w porze nocnej oraz odpraw emerytalno-

rentowych. 

 

 

 

Pomimo tego, że liczba wydanych w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Krakowie decyzji 

płacowych wyraźnie spadła w porównaniu z rokiem ubiegłym tj. 2016 - ze 120 do 83- 

W 2017 r. inspektorzy pracy przeprowadzili w województwie małopolskim 

120 kontroli (u 118 pracodawców zatrudniających 15 174 pracowników) 

w związku z nieprawidłowościami w obszarze czasu pracy oraz wypłaty 

wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń należnych ze stosunku pracy.  

W ich efekcie wydane zostały 83 decyzje płacowe (dla 4 551 

pracowników) na kwotę 10 020 151 zł.  

Do 31.12.2017 r. w wyniku realizacji wydanych decyzji wypłacono kwotę 

9 475 085 zł. (dla 4 366 pracowników).  
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łączna kwota na którą opiewały wydane decyzje zdecydowanie wzrosła. Wynikało 

to m.in. z naszych działań związanych z kłopotami firmy ALMA MARKET S.A.  

 

U wszystkich kontrolowanych pracodawców stwierdzono naruszenie przepisów prawa 

pracy w zakresie czasu pracy lub wynagrodzeń. Niektóre miały charakter marginalny 

np. dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia za pracę z naruszeniem przepisów prawa 

pracy, błędy w treści regulaminów wynagradzania, brak rekompensaty za pracę 

w niedziele i święta, inne dotyczyły znacznej liczby pracodawców i obejmowały dużą 

liczbę pracowników. Przykładem znaczących naruszeń prawa było niewypłacenie  

wynagrodzeń za pracę dotyczące bardzo dużej liczby pracowników i w znacznych 

kwotach czy brak rekompensaty za pracę w dniu wolnym od pracy wynikającym 

z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy. Powyższe nieprawidłowości ujawniono 

u  30 pracodawców i dotyczyły łącznie 2 222 pracowników. Zależność pomiędzy 

naruszeniami przepisów o czasie pracy a naruszeniami przepisów o wynagrodzeniach 

jest oczywista. Nierzetelnie prowadzona ewidencja czasu pracy lub wręcz ukrywanie 

pracy w godzinach nadliczbowych czy porze nocnej prowadzi do zaniżenia wysokości 

wynagrodzenia, co wykazano m.in. na przykładzie pracodawcy- firmy ochroniarskiej, 

która nie ewidencjonując pracy w godzinach nadliczbowych nie wypłaciła 

8 pracownikom dodatku za pracę w porze nocnej, w godzinach nadliczbowych i obniżyła 

wysokość wynagrodzenia za czas urlopu o łączną kwotę 82 714 zł. Również zatrudnianie 

pracowników dwukrotnie w tej samej dobie pracowniczej, z powodu braku umiejętności 

planowania i rozliczania czasu pracy spowodowało niewypłacenie pracownikom 

określonych przepisami należności.  

 

PRZYCZYNY STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI 

 brak płynności finansowej pracodawców spowodowany nieregulowaniem 

lub regulowaniem zobowiązań przez kontrahentów ze znacznym opóźnieniem, 

 niewłaściwe metody obliczania,  

 pomyłki w obliczaniu, 

 brak kandydatów do pracy o wymaganych kwalifikacjach, 

 nieznajomość i częste zmiany w przepisach prawa pracy, 
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ZASTOSOWANE ŚRODKI PRAWNE 

W wyniku przeprowadzonych kontroli, w celu uregulowania nieprawidłowości, 

inspektorzy pracy zastosowali następujące środki prawne:  

 83 decyzje płacowe dotyczące 4 551 pracowników na łączną kwotę 

10 020 151 zł,  

 358 wniosków w wystąpieniach, dotyczących 8 906 pracowników na łączną 

kwotę 473 581 zł,  

 22 polecenia płacowe dotyczące 102 pracowników na łączną kwotę 133 451 zł. 

Wg stanu na 31.01.2018 r. wyegzekwowano kwotę 9 838 981 zł. 

W związku ze stwierdzonymi podczas kontroli wykroczeniami na osoby odpowiedzialne 

nałożono 32 mandaty karne na łączną kwotę 46 500 zł, skierowano do sądu 5 wniosków 

o ukaranie oraz w stosunku do 16 pracodawców zastosowano środki oddziaływania 

wychowawczego.  

 

10. PIERWSZA KONTROLA 

Nowe podejście do ,,pierwszej kontroli” rozpoczęliśmy 01.03.2016 r., kontynuowaliśmy 

je w roku 2017 i będziemy kontynuować  w kolejnym okresie sprawozdawczym. Kontrole 

te mają na celu kompleksową identyfikację nieprawidłowości w zakresie prawa pracy, 

w tym przepisów bhp, a także przepisów dotyczących legalności zatrudnienia, 

a następnie podjęcie działań instruktażowo-doradczych, służących wyeliminowaniu przez 

pracodawców lub przedsiębiorców stwierdzonych uchybień oraz zapewnieniu 

przestrzegania ww. przepisów prawa w przyszłości. 

Instruktażowo-doradczy charakter kontroli polega na:  

 wskazaniu pracodawcy – a w zakresie bhp oraz legalności zatrudnienia także 

przedsiębiorcy niebędącemu pracodawcą lub innej jednostce organizacyjnej – 

nieprawidłowości występujących w podmiocie kontrolowanym oraz ich analizie 

pod kątem prawnym i technicznym wraz z zastosowaniem adekwatnych środków 

prawnych, tj. decyzji, wystąpień i poleceń, 

 określeniu czasu na wyeliminowanie uchybień, 
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 pouczeniu kontrolowanego o sposobach usunięcia uchybień oraz konieczności 

zorganizowania pracy w sposób zgodny z obowiązującym porządkiem prawnym, 

 okresowym niestosowaniu sankcji karnych wobec kontrolowanego podmiotu – 

wyjątek stanowią przypadki rażących naruszeń przepisów prawnej ochrony pracy, 

nielegalnego zatrudnienia oraz sytuacje bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia, 

skutkujące lub mogące skutkować śmiertelnymi, ciężkimi lub zbiorowymi wypadkami 

przy pracy. 

 

 

 

Skontrolowano podmioty zróżnicowane pod względem zatrudnienia: 

- 928 pracodawców zatrudniających miej niż 9 osób, 

- 289 pracodawców zatrudniających od 10 do 49 osób, 

- 45 pracodawców zatrudniających powyżej 50 osób. 

Największą grupę spośród podmiotów objętych „pierwszą kontrolą” stanowili 

pracodawcy i przedsiębiorcy prowadzący działalność handlową. W ogólnej liczbie 

przeprowadzonych kontroli 27% stanowiły kontrole podmiotów zajmujących się 

handlem hurtowym i detalicznym, po 15% kontrole zakładów przetwórstwa 

przemysłowego oraz budownictwo. Udział zakładów działających w  branży 

transportowej w ogólnej liczbie skontrolowanych podmiotów wyniósł 8%, podobnie jak 

podmiotów świadczących usługi noclegowe i gastronomiczne. 

W każdym podmiocie objętym „pierwszą kontrolą” inspektorzy pracy stwierdzili 

występujące z różnym nasileniem oraz o zróżnicowanym stopniu szkodliwości 

uchybienia, które następnie regulowano adekwatnymi środkami prawnymi.  

Obszerny zakres zagadnień objętych kontrolą i liczba stwierdzonych naruszeń przełożyły 

się bezpośrednio na liczbę wydanych środków prawnych, w szczególności decyzji 

W 2017 r. inspektorzy pracy przeprowadzili 1 262 kontrole  

w podmiotach, które dotychczas nie były kontrolowane przez organ 

Państwowej Inspekcji Pracy. 
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nakazujących usunięcie - natychmiast lub w ustalonym terminie - stwierdzonych 

nieprawidłowości dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (7 742 decyzje). 

Uwagę zwraca także liczba przypadków, w których naruszenia miały charakter rażący 

i generowały sytuacje bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia, powodując 

konieczność stosowania sankcji karnych wobec osób odpowiedzialnych. 147 sprawców 

wykroczeń ukarano mandatami, w tym 113 za nieprzestrzeganie przepisów lub zasad 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W stosunku do 17 pracodawców skierowano wnioski 

o ukaranie do sądu, w tym w stosunku do 6 za nieprawidłowy stan bezpieczeństwa 

i higieny pracy. 

Nieprawidłowości dotyczące stosunku pracy, w szczególności zawierania i rozwiązywania 

umów o pracę oraz prowadzenia dokumentacji pracowniczej stanowiły liczną grupę, 

niemniej jednak zauważyć należy, iż znaczna ich część ograniczała się do uchybień 

formalnych. Brak wśród nich występujących powtarzalnie i z dużą częstotliwością 

poważnych naruszeń skutkował ukaraniem mandatem 1 pracodawcy za rażące 

naruszenie przepisów o wypowiadaniu umów. W związku z niewydaniem świadectw 

pracy na osoby winne nałożono łącznie 9 grzywien.  

Około 25% pierwszych kontroli uwzględniało w swym zakresie problematykę stosowania 

przez pracodawców i przedsiębiorców umów cywilnoprawnych. Ogólna liczba osób 

świadczących pracę zarobkową na rzecz kontrolowanych podmiotów, na innej podstawie 

niż stosunek pracy, przekroczyła 10 tysięcy. Inspektorzy zakwestionowali zawarcie umów 

cywilnoprawnych w warunkach charakterystycznych dla stosunku pracy w wyniku 

41 kontroli.  

Problematyka dotycząca wynagrodzeń oraz ujawnione w tym zakresie naruszenia 

przepisów wymagają zwrócenia uwagi na problem prawidłowego i terminowego 

wypłacania pracownikom wynagrodzenia za pracę oraz innych świadczeń ze stosunku 

pracy. W 33 kontrolach inspektorzy pracy wydali 84 nakazy płacowe podlegające 

natychmiastowemu wykonaniu na łączną kwotę 1 062 486 zł. Znaczną część należnych 

pracownikom świadczeń udało się wyegzekwować jeszcze w czasie kontroli tj. 261 760 zł 

dla 400 pracowników. 

Zakres kontroli prowadzonych w podmiotach dotąd niekontrolowanych rozszerzany był 

o zagadnienia dotyczące legalności zatrudnienia obywateli polskich oraz cudzoziemców. 
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Legalność pobytu oraz pracy obcokrajowców badano w ponad 10% kontroli. Wśród 551 

cudzoziemców różnych narodowości, z których zdecydowaną większość stanowili 

obywatele Ukrainy, nielegalne zatrudnienie stwierdzono w stosunku do 59 osób.  

Naruszenia przepisów regulujących legalne zatrudnienie obywateli RP osiągnęły wyższy 

stopień. Spośród 3 528 cudzoziemców objętych kontrolą, niepotwierdzenie umowy 

o pracę na piśmie przed rozpoczęciem pracy stwierdzono wobec 54 pracowników.  

Znacznie częściej, bo aż 1 052 razy stwierdzono nieprawidłowości polegające 

na  niezgłoszeniu lub uchybieniu terminu zgłoszenia osób zatrudnionych 

do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych. 

Kontrole wykazały ponadto 1 071 przypadków niezawiadomienia Powiatowego Urzędu 

Pracy przez bezrobotnego o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej 

lub pozarolniczej działalności.  

 

 ZASTOSOWANE ŚRODKI PRAWNE 

W wyniku kontroli wydano łącznie: 

- 7 826 decyzji, z których 368 podlegało natychmiastowemu wykonaniu, w tym: 

 80 decyzji wstrzymujących pracę, 

 33 decyzje skierowania pracowników do innych prac, 

 142 decyzje wstrzymania eksploatacji maszyn, 

- 84 decyzje płacowe, 

- 8 643 wnioski w wystąpieniach, 

- skierowano 17 wniosków do sądu o ukaranie sprawców 52 wykroczeń, 

- nałożono 147 mandatów, za 264 wykroczenia na kwotę 175 800 zł., 

- za 635 wykroczeń zastosowano środki oddziaływania wychowawczego w stosunku 

do 430 sprawców. 
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11. REJESTRACJA ZAKŁADOWYCH UKŁADÓW ZBIOROWYCH 

PRACY 
 

W 2017 roku do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie wpłynęło 80 wniosków: 

• o rejestrację układu – 4, 

• o rejestrację protokołów dodatkowych – 63, 

• o wpis informacji – 13. 

Dane statystyczne dotyczące liczby wniosków układowych wskazują, że w 2017 roku 

do OIP w Krakowie wpłynęło mniej wniosków niż w roku ubiegłym (w 2016 r. – 

124 wnioski).  

Spośród wszystkich, 4 wnioski dotyczyły rejestracji układu (mniej niż w roku ubiegłym 

o 4). Zmniejszyła się także o 8 liczba wniosków o wpis informacji o wypowiedzeniu 

lub rozwiązaniu układu (porozumienia), których w 2016 r. wpłynęło 13. W 2017 r. 

wpisano do rejestru ogółem 5 informacji dot. rozwiązania układu w tym: 2 informacje 

o wypowiedzeniu układu i 3 informacje o rozwiązaniu układu. Zmalała również (z 5 do 1) 

liczba wniosków o odstąpieniu od stosowania układu. 

  

Z powyższych danych wynika, że w 2017 r. zarysowała się tendencja zniżkowa w zakresie 

liczby wniosków układowych. Pozytywnym zjawiskiem jest fakt, że po rozwiązaniu 

układów dotychczasowych, pracodawcy wynegocjowali 2 nowe układy, które zostały 

wpisane do rejestru, natomiast spośród 4 układów wpisanych do rejestru w okresie 

sprawozdawczym, 1 zawarty został przez pracodawców powstałych w wyniku 

przekształceń organizacyjnoprawnych. Po rocznym okresie stosowania układu, którym 

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

pracodawca wynegocjował własny układ, zachowując w nim korzystne regulacje 

wynikające z układu, którym pracownicy byli objęci w dniu przejścia zakładu na innego 

pracodawcę, w trybie art. 231 Kodeksu pracy. Ponadto w układach już zarejestrowanych, 

strony starały się utrzymać korzystne dla pracowników regulacje, zwłaszcza w zakresie 

różnych dodatków do wynagrodzenia, modyfikując jedynie ich wysokość protokołami 

dodatkowymi adekwatnie do możliwości finansowych, przez co pracodawcy w roku 

sprawozdawczym w ogóle nie skorzystali z możliwości zawieszenia postanowień układu. 
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W okresie sprawozdawczym pracownicy Okręgu udzielili ponad 6 000 porad dotyczących 

problematyki układowej. 

 

12. SKARGI I WNIOSKI  

 

 

 

Do końca roku rozpatrzono 3 870 skarg. Wśród ogólnej liczby skarg wniesionych 

w opisywanym okresie  850 uznano za zasadne, 735 za częściowo zasadne, a 807 uznano 

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

Większość skarg i wniosków pochodziła od osób zatrudnionych lub byłych 

pracowników - około 3 100 osób (w tym ponad 2 100 składających to grupa już 

niepracująca).  

Poza skargami i wnioskami pochodzącymi od pracowników, skargi składali: 

 byli pracownicy, 

 cudzoziemcy,  

 związki zawodowe,  

 organy władzy państwowej, 

 organy samorządowe, 

 osoby podejmujące pracę bez umowy,  

 osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych, 

 osoby anonimowe, 

 

W 2017 r. do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie wpłynęły 

4 204 skargi i wnioski, w tym: 

 3 259  - do siedziby OIP w Krakowie, 

    548   - do Oddziału w Tarnowie, 

    397  -  do Oddziału w Nowym Sączu. 

Największa liczba zarzutów zawartych w skargach (3 262) dotyczyła 

niewypłacenia wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń 

pieniężnych ze stosunku pracy.  
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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 zajęły zarzuty związane z zawieraniem 

umów o pracę (1 591) – najczęstsze zarzuty to brak zawarcia umowy o pracę w formie 

pisemnej oraz brak potwierdzenia na piśmie ustaleń co do stron umowy, rodzaju umowy 

oraz jej warunków przed dopuszczeniem pracownika do pracy, niewydanie świadectwa 

pracy lub  nieprawidłowości  w jego treści. 

Następna grupa zarzutów zawartych w skargach i wnioskach związana była z czasem 

pracy (556). Wśród nich najczęściej wskazywanymi nieprawidłowościami były: 

zatrudnianie pracowników w godzinach nadliczbowych bez rekompensaty z tego tytułu, 

brak lub nierzetelne prowadzenie ewidencji czasu pracy. 

 

Pośród zarzutów związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy (355) najwięcej 

dotyczyło braku obowiązkowego przeszkolenia w zakresie bhp, nieprzydzielania odzieży 

i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, dopuszczania do wykonywania  

pracy bez aktualnego orzeczenia lekarskiego, jak również  braku odpowiednich 

warunków pracy.  

Kolejną grupą zarzutów podnoszonych w skargach były zarzuty dotyczące legalności 

zatrudnienia (258), jak również zatrudnianie na podstawie umów cywilnoprawnych 

w warunkach wskazujących na wykonywanie pracy w ramach stosunku pracy. 

 
 

 ZASTOSOWANE ŚRODKI PRAWNE 

W efekcie przeprowadzonych kontroli skargowych wydano: 

 1 209 decyzji dotyczących 12 257 pracowników, 

Rozpatrując zgłaszane skargi małopolscy inspektorzy przeprowadzili 1 898 kontroli 

skargowych (w 2016 r. – 1 806 kontroli). 
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 1 803 wnioski w wystąpieniach dotyczące 40 059 pracowników, 

 355 poleceń dotyczących 898 pracowników, 

 225 środków oddziaływania wychowawczego. 

 

Stwierdzone nieprawidłowości były podstawą nałożenia 268 mandatów karnych 

(za popełnienie 386 wykroczeń) na łączną kwotę 342 000 zł. Do sądów skierowano 

39 wniosków o ukaranie za popełnienie 95 wykroczeń. 

 

13. PORADNICTWO Z ZAKRESU PRAWA PRACY 
 

Poradnictwo prawne to bardzo istotny - obok działalności kontrolno-nadzorczej 

i prewencyjnej - element działalności Państwowej Inspekcji Pracy. Porady udzielane były 

zainteresowanym codziennie bezpośrednio lub telefonicznie, a także w formie 

pisemnych opinii wysyłanych w odpowiedzi na kierowane zapytania. Ponadto prawnicy 

i inspektorzy pracy udzielili szeregu porad podczas targów, spotkań z pracodawcami, 

prowadzonych kampanii, spotkań z grupami zawodowymi. 

 

 

 

 

 

Ze względu na kryterium podmiotowe, z zapytaniami wystąpiło 24 835 podmiotów, 

w tym: 

 17 140 pracowników i byłych pracowników, 

 5 586 pracodawców, 

    304 związki zawodowe, 

 1 805 innych podmiotów. 

 

 

W 2017 r. małopolscy pracownicy PIP udzielili 108 283 porad z zakresu prawa pracy, 

w tym 6 837 porad technicznych. 
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 TEMATYKA PORAD  

 

Stosunek pracy (33 029 porad) 
 

W porównaniu z rokiem ubiegłym liczba udzielonych porad dotyczących stosunku pracy 

wykazała tendencję spadkową. 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 K.p., z powodu rażącego 

naruszenia praw pracowniczych przez pracodawcę. Często, problem ten pojawiał się 

w związku ze złą sytuacją finansową pracodawcy, ogłoszeniem 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 informacji o warunkach 

zatrudnienia.  

 

 Wynagrodzenia (14 120 porad) 

 

Analogicznie do poprzedniego okresu sprawozdawczego problemem, z którym 

najczęściej zgłaszali się do nas pracownicy pytający o poradę w tym zakresie 

tematycznym, były zagadnienia związane z brakiem i nieterminowością wypłaty 

wynagrodzenia i innych świadczeń pieniężnych, a także zasady dokonywania przez 

pracodawcę potrąceń z wynagrodzenia. Dużo pytań dotyczyło sposobów dochodzenia 

roszczeń, szczególnie możliwości przeprowadzenia kontroli przez inspektora pracy oraz 

możliwości egzekwowania nakazu płatniczego. Wątpliwości budziły także kwestie 

związane z wnoszeniem do sądów pracy pozwów o zapłatę i ewentualnych kosztów 

postępowania. W dalszym ciągu duże zainteresowanie dotyczyło odpraw emerytalnych 

i rentowych, a także odpraw z tytułu rozwiązania umów o pracę z przyczyn 

niedotyczących pracowników. Nadal utrzymywało się zainteresowanie zasadami 

rozliczania i wynagradzania za godziny nadliczbowe oraz kwestiami związanymi 

z rozliczeniem podróży służbowych (szczególnie kierowców, przedstawicieli handlowych i 



SPRAWOZDANIE OKRĘGOWEGO INSPEKTORA PRACY Z DZIAŁALNOŚCI OKRĘGOWEGO INSPEKTORATU PRACY W 
KRAKOWIE W 2017 R. 

 

75 
 

pracowników budowlanych). Pojawiały się też zapytania o warunki wynagradzania 

pracowników oddelegowanych do pracy w innych krajach UE. Zagadnieniem o dużym 

zainteresowaniu zarówno wśród zleceniobiorców jak i zleceniodawców była zmiana 

stanu prawnego dotycząca wprowadzenia minimalnej stawki godzinowej. 

 

 Czas pracy (12.135 porad) 

 

W przedmiotowym zakresie najczęściej były poruszane kwestie prawidłowego 

zastosowania różnych systemów czasu pracy oraz sporządzania rozkładów czasu pracy. 

Najwięcej wątpliwości budziło stosowanie równoważnego systemu czasu pracy 

i praktyczne znaczenie obowiązującego okresu rozliczeniowego. Pracownicy w dalszym 

ciągu sugerowali brak rzetelności w prowadzeniu przez pracodawców ewidencji czasu 

pracy, najczęściej w celu ukrycia nieprawidłowości przed podmiotem kontrolującym lub 

uniknięcia konieczności wypłaty świadczeń z tytułu wystąpienia godzin nadliczbowych. 

Wielokrotnie pytania dotyczyły problematyki polecania przez pracodawców pracy 

w dniach, które powinny być dla pracownika dniami wolnymi z tytułu przeciętnie 

pięciodniowego tygodnia pracy oraz udzielania dnia wolnego w zamian za taką pracę. 

Powtarzały się zapytania dotyczące pracy w godzinach nadliczbowych, a szczególnie 

możliwości odmowy wykonywania takiej pracy, limitu godzin nadliczbowych, sposobu 

rekompensaty a w przypadku wypłaty wynagrodzenia wraz z dodatkiem sposobu ich 

wyliczania, ewentualnie udzielania czasu wolnego w zamian za nadgodziny. Pracodawcy 

najczęściej zainteresowani byli kwestią praktycznego i właściwego interpretowania 

przepisów prawa pracy dotyczących systemów i rozkładów czasu pracy, a także 

ewidencjonowania czasu pracy.  

W problematyce dotyczącej czasu pracy częste zapytania dotyczyły możliwości 

udzielania nauczycielom zatrudnionym w oparciu o przepisy ustawy Karta Nauczyciela 

oraz nauczycielom akademickim zwolnienia z pracy na sprawowanie opieki z art. 188 K.p. 

Wątpliwości dotyczyły zarówno możliwości jak i formy wykorzystania tego zwolnienia 

od pracy w godzinach.  
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 Urlopy wypoczynkowe (5 253 porad) 

 

W przedmiotowej problematyce, podobnie jak w minionych okresach sprawozdawczych, 

głównym problemem były kwestie związane z udzielaniem urlopu zaległego. Często 

pojawiały się sytuacje sporne pomiędzy pracownikami a pracodawcą, dotyczące 

terminów udzielania takiego urlopu. Powtarzały się także 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. W dalszym ciągu wiele zapytań dotyczyło 

dopuszczalności i okoliczności odwołania z urlopu oraz sytuacji przerywających 

wykorzystywanie urlopu. Zainteresowanie budziły kwestie urlopów okolicznościowych, 

urlopu na żądanie oraz wymiaru urlopu udzielanego bezpośrednio po urlopie 

macierzyńskim, a przed złożeniem wniosku o urlop wychowawczy. Pojawiały się też 

pytania od pracowników niepełnosprawnych dotyczące 10 dniowego dodatkowego 

urlopu wypoczynkowego. Pracodawcy pytali przede wszystkim o zasady ustalania 

terminów udzielania urlopów oraz możliwości jednostronnego wyznaczenia dat jego 

wykorzystania przez pracodawcę lub odmowy udzielenia pracownikowi urlopu 

„na żądanie”. 

 

 Uprawnienia związane z rodzicielstwem (4 443 porad) 

 

Z zakresu tej tematyki, najwięcej pytań dotyczyło ostatnich zmian w dziale VIII Kodeksu 

pracy. Wątpliwości co do interpretacji zmienionych przepisów 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 korzystania z uprawnień rodzicielskich, trybu składania 

wniosków o udzielenie urlopów rodzicielskich, macierzyńskich i wychowawczych. 

Dla pracowników-rodziców oraz kobiet w ciąży nadal ważnym problemem były kwestie 

ochrony trwałości stosunku pracy, wymiaru urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego oraz 

tzw. ojcowskiego. Często poruszane były również zagadnienia dotyczące uprawnienia 
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do dni wolnych na opiekę nad zdrowym dzieckiem oraz ograniczeń związanych z pracą 

w godzinach nadliczbowych i wyjazdami służbowymi w przypadku osób wychowujących 

dziecko do lat 4. Pojawiały się również wątpliwości związane z możliwością podjęcia 

dodatkowej pracy w trakcie urlopu wychowawczego. Często zgłaszanym przez 

pracowników problemem była niepewność co do ich sytuacji prawnej w chwili powrotu 

do pracy po wykorzystywaniu uprawnień związanych z rodzicielstwem. Pracownicy 

często prosili o wskazanie obowiązków spoczywających na pracodawcy w związku 

z powrotem pracownika do pracy oraz wyjaśnienie wątpliwości dotyczących możliwości 

rozwiązania umowy o pracę z takim pracownikiem.  

Pracodawcy pytali także o kwestie: maksymalnego wieku dziecka, którego karmienie 

piersią uprawnia pracownicę do płatnych przerw oraz możliwości potwierdzania faktu 

karmienia piersią zaświadczeniami lekarskimi, pytania dotyczyły również wykazów 

prac  wzbronionych kobietom oraz wypłacania świadczeń związanych z ciążą 

i macierzyństwem.  

 

Uprawnienia młodocianych (275 porad) 

 

W poradach z tego zakresu powtarzały się kwestie dotyczące prawnej ochrony trwałości 

stosunku pracy młodocianego, a także pytania dotyczące możliwości wcześniejszego 

rozwiązania umowy  przez młodocianego i konsekwencji z tego wynikających. Pytania 

dotyczyły też norm czasu pracy młodocianych oraz wymiaru uprawnień urlopowych. 

Pojawiały się też problemy ewentualnego nierównego traktowania pracowników 

młodocianych przez pracodawców. Często nieprawidłowości w tym zakresie zgłaszali 

rodzice. 

 

Wypadki przy pracy (1 789 porad) 

 

W ramach przedmiotowej problematyki najwięcej pytań w dalszym ciągu skupiało się 

wokół procedur i formalności, które powinny zostać zachowane w razie zaistnienia 

wypadków przy pracy, a także w drodze do pracy i z pracy – w szczególności terminów 

i  formy ich dokumentowania, osób odpowiedzialnych za nieprzestrzeganie 

obowiązujących procedur, a także działań jakie należy podjąć, aby zmienić niekorzystną 
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treść protokołu lub uznać zdarzenie za wypadek przy pracy. Pytający często korzystali 

z możliwości złożenia skargi do PIP, w wyniku której pracodawca inicjował postępowanie 

powypadkowe. Pojawiały się też problemy dotyczące zaistnienia wypadku przy pracy 

poza granicami Polski oraz kwestie wypadków osób wykonujących pracę na innej 

podstawie niż umowa o pracę. 

 

Porady techniczne (6 837 porad) 

 

Najczęściej pracownicy i pracodawcy zwracali się z pytaniami dotyczącymi: 

- badania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy; 

- składu zespołu powypadkowego, kwalifikacji wypadków; 

- chorób zawodowych; 

- wymagań i stosowania środków ochrony indywidualnej oraz ich doboru; 

- obiektów i pomieszczeń pracy, warunków technicznych jakie winny spełniać 

budynki oraz pomieszczenia pracy przeznaczone na działalność produkcyjną, 

handlową i usługową; 

- wymagań przy prowadzeniu poszczególnych procesów technologicznych; 

- bezpieczeństwa i higieny pracy na budowie a w szczególności pracy na wysokości; 

- obliczania wydatku energetycznego; 

- spraw związanych z oceną ryzyka zawodowego; 

- kwalifikacji i zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy; 

- urządzeń i instalacji energetycznych; 

- maszyn i urządzeń technicznych, a szczególnie ich certyfikacji; 

- dostosowania maszyn i urządzeń do minimalnych wymagań; 

- wymaganych kwalifikacji do obsługi urządzeń technicznych; 

- warunków magazynowania i składowania oraz prac transportowych; 

- mikroklimatu i środowiska pracy; 

- badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, w tym 

głównie ich częstotliwości i działań zmierzających do ograniczenia czynników 

szkodliwych; 

- warunków otrzymywania posiłków profilaktycznych i napojów; 

- szkoleń z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy; 
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- wyznaczania pracowników do udzielania pierwszej pomocy . 

 

Z problemami dotyczącymi oceny ryzyka zawodowego w większości zgłaszali się 

pracownicy małych firm. Pracowników tych firm zapraszano najczęściej na indywidualne 

rozmowy do siedziby Okręgu, wręczono im broszury (ocena ryzyka w pięciu krokach) 

i omawiano problematykę występujących zagrożeń oraz  procedury oceny ryzyka. 

Najczęściej z porad korzystali właściciele małych zakładów pracy oraz firmy świadczące 

usługi zewnętrzne. Pracodawcy wykazywali 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. 

 

 

14. ZAWIADOMIENIA PROKURATURY O PODEJRZENIU 

POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA 

 

 

 

W wyniku złożonych przez inspektorów pracy zawiadomień wszczęto postępowanie 

w 20 sprawach.  

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

stanowiły - podobnie jak w roku poprzednim – najliczniejszą grupę zawiadomień 

(15 zawiadomień). Utrudnianie, czy uniemożliwianie przeprowadzenia czynności 

kontrolnych inspektorowi pracy, określone tym przepisem polegało między innymi 

W 2017 roku inspektorzy pracy skierowali do prokuratury 37 zawiadomień o 

podejrzeniu popełnienia przestępstwa ujawnionego w trakcie wykonywania 

czynności kontrolnych (w roku poprzednim – 26 zawiadomień). W poprzednich kilku 

latach utrzymywała się tendencja spadkowa w składaniu  zawiadomień. 
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na nieprzekazywaniu dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia kontroli, 

nieodbieraniu przez pracodawcę przesyłanej przez inspektora pracy korespondencji, 

niestawianiu się na wezwania. 

Drugą grupę pod względem liczby stanowiły zawiadomienia dotyczące przestępstwa 

z art. 218 § 1a K. k. (11 zawiadomień). Naruszanie praw pracowniczych wynikających 

ze stosunku pracy polegało m.in. na opóźnieniach lub niewypłacaniu wynagrodzenia 

za pracę, wynagrodzenia urlopowego, zawieraniu umów cywilnoprawnych 

w przypadkach świadczenia pracy w warunkach charakterystycznych dla stosunku pracy.  

Skierowano 11 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia innych przestępstw, 

stwierdzonych w trakcie czynności kontrolnych.  

 

 Współpraca PIP z prokuraturą: 

- liczba kontroli przeprowadzonych na wniosek prokuratury – 3 

- udział inspektorów pracy w prowadzonych przez prokuraturę postępowaniach 

(świadkowie, biegli) -  4,  

- udostępnianie dokumentacji z kontroli – 21. 

 

 

15. POWÓDZTWA O USTALENIE ISTNIENIA STOSUNKU PRACY  

 
Rok 2017 to drugi rok w ramach „Programu działania PIP na lata 2016-2018”, na który 

składają się zadania długofalowe, bieżące oraz stałe i w którym szczególną wagę 

przywiązuje się do prawidłowego zawierania umów cywilnoprawnych, stosowanych 

często w warunkach właściwych dla stosunku pracy. Inspektorzy pracy zajmowali się tym 

problemem w trakcie prowadzenia kontroli legalności zatrudnienia oraz prowadząc 

działania prewencyjne ukierunkowane na pokazywanie różnic między umowami o pracę 

a umowami cywilnoprawnymi. W przypadkach niechęci pracodawców do zmiany umów 

cywilnoprawnych na umowy o pracę inspektorzy pracy wnosili do sądów  powództwa 

o ustalenie istnienia stosunku pracy.  
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Powództwa te dotyczyły dwóch pracodawców, który zawarli umowy cywilnoprawne 

z osobami, na rzecz których wniesiono powództwa. Do końca 2017 r. sądy pracy wydały 

rozstrzygnięcia:. 

- odrzucenia powództwa – 1 (1 powództwo na rzecz 1 osoby), 

- wyroku ustalającego istnienie stosunku pracy – 1 (4 powództwa dot. 4 osób połączono 

do wspólnego rozpoznania). 

 

 

 

ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE W 2017 PRZEZ 

INSPEKTORÓW PRACY OIP W KRAKOWIE 
 

 

16. PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW PRAWA PRACY PRZEZ 

PODMIOTY PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ 

W MIEJSCOWOŚCIACH TURYSTYCZNYCH 
 

W 2017 roku inspektorzy pracy przeprowadzili 25 kontroli (u 23 pracodawców 

i  2  przedsiębiorców niebędących pracodawcami), w których pracę wykonywały 

863 osoby, w tym 770 pracowników. 

U 17 pracodawców stwierdzono naruszenia w zakresie przestrzegania przepisów prawa, 

które dotyczyły: 

W 2017 r. w OIP w Krakowie wniesiono 7 powództw o ustalenie 

istnienia stosunku pracy (w 2016 – 3 powództwa).  

Postępowania w przedmiotowych sprawach wniesiono na rzecz 7 osób: 

 4 osób zatrudnionych na podstawie umów zlecenia,  

 2 osób świadczących pracę bez żadnej umowy. 

 1 osoby zatrudnionej na podstawie innej umowy cywilnoprawnej, 
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 niewłaściwego prowadzenia akt osobowych (u 17 pracodawców w stosunku 

do 449 pracowników). W kontrolowanych zakładach pracy nie wprowadzono 

regulaminów pracy lub obwieszczenia. W aktach osobowych pracowników 

brakowało: kwestionariuszy osobowych, informacji o warunkach zatrudnienia oraz 

aneksów dotyczących zmiany warunków pracy i płacy.  Stwierdzono również brak 

pisemnych zgód na dokonywanie przelewów wynagrodzenia za pracę na rachunek 

bankowy pracowników oraz brak indywidualnych kart ewidencyjnych przydziału 

odzieży i obuwia roboczego. 

 nierzetelnego prowadzenia ewidencji czasu pracy (u 9 pracodawców wobec 

57 pracowników), a u jednego pracodawcy brak ewidencji czasu pracy w stosunku 

do 7 pracowników. Pracodawcy nie prowadzili indywidualnych kart ewidencji czasu 

pracy (ewidencja zbiorcza) lub prowadzoną dokumentacje poprawiali, zamazywali. 

Ponadto dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy nie 

ustalili dopuszczalnej liczby godzin pracy ponad określony w umowie niepełny 

wymiar czasu pracy, których przekroczenie uprawniałoby pracownika do dodatku 

do wynagrodzenia jak za pracę w godzinach nadliczbowych. 

 niezapewnienia pracownikom w każdym tygodniu pracy prawa do co najmniej 

35 godzin nieprzerwanego odpoczynku tygodniowego, obejmującego co najmniej 

11 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego (u 3 pracodawców w stosunku 

do 5 pracowników). 

 nieterminowego wypłacania wynagrodzeń za pracę (u 6 pracodawców wobec 

17 pracowników). 

 nieudzielania pracownikom zaległych urlopów wypoczynkowych oraz udzielanie ich 

w taki sposób, że żadna z części nie obejmowała 14 kolejnych dni kalendarzowych 

(u 6 pracodawców w stosunku do 41 pracowników). 

 nieterminowego zgłaszania do ubezpieczeń społecznych pracowników i innych osób 

wykonujących pracę zarobkową (u 7 pracodawców wobec 58 pracowników i osób 

zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych). 

 nieopłacenia składek na Fundusz Pracy (u 1 pracodawcy wobec 25 pracowników 

na kwotę 3 065 złotych). 
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 nielegalnego, bez wymaganego zezwolenia na pracę, zatrudnienie cudzoziemców 

(1 z Armenii oraz 2 z Ukrainy u 2 pracodawców). 

 

Przestrzeganie przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy: 

 

 nieprawidłowości w zakresie kierowania pracowników na wstępne i kontrolne 

badania lekarskie, których celem było uzyskanie aktualnego zaświadczenia 

o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na danym stanowisku pracy 

stwierdzono u 10 pracodawców w stosunku do 45 pracowników,   

 naruszenia dotyczące szkolenia wstępnego lub okresowego w dziedzinie 

bezpieczeństwa i higieny pracy stwierdzono u 15 pracodawców i dotyczyły 

431 pracowników,   

 uchybienia dotyczące przydziału odzieży i obuwia roboczego stwierdzono 

u 5 pracodawców i dotyczyły 41 pracowników,  

 brak okresowych badań i pomiarów instalacji elektrycznych potwierdzających 

skuteczność ochrony przeciwporażeniowej oraz niezabezpieczenie rozdzielnic 

elektrycznych bezpiecznikowych przed dostępem osób nieupoważnionych  

stwierdzono w 8 zakładach zatrudniających łącznie 70 pracowników, 

 brak oceny ryzyka zawodowego stwierdzono u 4 pracodawców wobec 

35 pracowników oraz u 1 przedsiębiorcy w stosunku do 1 zleceniodawcy,   

 nieoznakowanie i niezabezpieczenie miejsc niebezpiecznych stwierdzono 

w 13 zakładach pracy w stosunku zatrudniających łącznie 63 pracowników.  

 

Przyczynami nieprawidłowości w zakresie braku przestrzegania przepisów prawa pracy 

w tym bezpieczeństwa i higieny pracy oraz legalności zatrudnienia, były próby 

zapewnienia pełnej obsady stanowisk pracy osobami zatrudnionymi w ostatniej chwili, 

które miały podjąć pracę od „zaraz”, jak również prowadzenie spraw kadrowo-

płacowych bezpośrednio przez pracodawców niemających wystarczającej wiedzy 

i doświadczenia lub powierzanie tych obowiązków osobom niewykwalifikowanym, 

w tym służbom księgowym bez wiedzy kadrowej. 

 

Efekty działań kontrolnych 
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Na skutek działań kontrolnych inspektorów pracy: 

 zawarto umowy o pracę w miejsce umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia) 

z 3 pracownikami, 

 odprowadzono zaległe składki na Fundusz pracy w kwocie 3 063 złotych brutto 

przez jednego pracodawcę, 

 wyegzekwowano kwotę 6 130 złotych brutto dla 54 pracowników tytułem 

zaniżonych wynagrodzeń za pracę, 

 poprawiono ogólny stan bezpieczeństwa i higieny pracy w kontrolowanych 

placówkach gastronomicznych i hotelarskich. 

 

Zastosowane środki prawne 

 

W wyniku kontroli skierowano wystąpienia zawierające 174 wnioski, które dotyczyły 

876 pracowników.  

Ponadto w trakcie kontroli wydano 2 polecenia dotyczące wypłacenia świadczeń 

pieniężnych 2 pracownikom na kwotę 519,64 złotych.  

W wyniku podjętych działań inspektorzy pracy wydali 34 decyzje ustne oraz 39 decyzji 

pisemnych, z których 8 z rygorem natychmiastowej wykonalności.  

Ujawniono 22 przypadki popełnienia wykroczeń przeciwko prawom pracowników . 

Skierowano do sądu 3 wnioski o ukaranie w związku z popełnieniem 11 wykroczeń 

wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Kodeksu pracy 

oraz ustawy o minimalnym wynagrodzeniu o pracę.  

Na osoby winne popełnienia wykroczeń nałożono 3 mandaty na łączną kwotę: 

4 200 złotych. W stosunku do 10 osób naruszających przepisy prawa pracy zastosowano 

środki oddziaływania wychowawczego. 

Udzielono 136 porad prawnych, 109 porad technicznych oraz 72 porady z zakresu 

legalności zatrudnienia. 

 



 

 

 

 

 

 

DZIAŁALNOŚĆ 

PREWENCYJNA 
 

 



 

  



SPRAWOZDANIE OKRĘGOWEGO INSPEKTORA PRACY Z DZIAŁALNOŚCI OKRĘGOWEGO INSPEKTORATU PRACY W 
KRAKOWIE W 2017 R. 

 

87 
 

Działalność prewencyjna to istotny i szeroki obszar działań Państwowej Inspekcji Pracy, 

stosunkowo niedawno wprowadzony do ustawy o PIP, który od początku 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 traktował prawo pracy jako obowiązujący standard i będzie je na co dzień 

stosował. 

Mając do czynienia z tak szerokim spectrum odbiorców naszych działań – poczynając 

od najmłodszych, przez młodzież szkolną, studentów, osoby wchodzące na rynek pracy, 

aż po pracowników i pracodawców z różnych branż- należy sięgnąć po odpowiednie 

i skuteczne narzędzia prewencji. Podstawą zawsze było i 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 w 2017 roku realizował nowe projekty, które znalazły szerokie 

zainteresowanie wśród odbiorców. Poniżej prezentujemy ich wybrane przykłady: 
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1. KAMPANIE PREWENCYJNE  

 

 Kampania „Kultura bezpieczeństwa" 

 

 DANE LICZBOWE DO SPRAWOZDANIA 

II półrocze 

roku szk. 

2016/2017 

I - VI 

I półrocze 

roku szk. 

2017/2018 

IX -XII 

1.  Liczba szkół, które realizowały program  26 51 

2.  Liczba nauczycieli biorących udział w programie  56 76 

3.  

Liczba uczniów biorących udział w zajęciach: 2 785 395 

a) przeprowadzonych przez nauczycieli 
2 613 brak 

danych 

b) przeprowadzonych przez eksperta PIP/inspektora pracy 172 395 

4.  

Liczba studentów biorących udział w zajęciach: 160 11 

a) przeprowadzonych przez nauczycieli akademickich 
brak 

danych 

brak 

danych 

b) przeprowadzonych przez eksperta PIP/inspektora pracy 160 11 

5.  
Liczba podmiotów, które spełniły kryteria programu 

w 2017r. 
332 406 

6.  
Liczba szkół, które zadeklarowały przystąpienie do programu 

w roku szkolnym 2017/2018 (realizacja będzie w 2018 roku) 
X 51 

7.  
Liczba nauczycieli, którzy zadeklarowali przystąpienie do 

programu w roku szkolnym 2017/2018 (realizacja lekcji w 2018 r.) 
X 76 

8.  
Liczba stoisk, punktów informacyjnych, konferencji, seminariów, 

spotkań, szkoleń, itp. organizowanych przez OIP 
3 2 

9.  
Liczba wydawnictw PIP wykorzystanych przy realizacji 

zadania 
2 684 1 335 
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Na podstawie opinii zawartych w ankietach nadesłanych przez nauczycieli 

uczestniczących w programie oraz wyrażonych przez nich głównie w czasie dwóch 

spotkań zorganizowanych przez OIP w Krakowie (23.10.2017 r. - szkolenie dla nauczycieli 

szkół biorących udział w programie oraz 13.12.2017 r. - etap regionalny konkursu 

„Poznaj swoje prawa w pracy”), można przyjąć, że zdecydowana większość wysoko 

oceniła program. Wyrażający taką opinię poleciliby również udział w programie innym 

nauczycielom. Zajęcia w  większości były prowadzone w czasie lekcji przedmiotów 

zawodowych (budownictwo, gastronomia, drogownictwo, gospodarka samochodowa, 

hotelarstwo, obsługa ruchu turystycznego) oraz ogólnoekonomicznych (nauka 

o przedsiębiorczości, prawo pracy, kadry-płace itp.), w kilku przypadkach w ramach 

przedmiotu bezpieczeństwo i higiena pracy, sporadycznie w czasie godzin 

wychowawczych. Z opinii nauczycieli wynika, że największym zainteresowaniem uczniów 

cieszyły się zajęcia z zakresu wypadkowości i zagrożeń związanych z wykonywaniem 

pracy. Nauczyciele wyrazili również pozytywne opinie o przekazanych im materiałach 

dydaktycznych i prewencyjnych.  

 

Biorąc pod uwagę ww. opinie oraz dane liczbowe, kontynuacja programu jest 

uzasadniona, nawet w pespektywie wieloletniej, ponieważ co do zasady próby 

kształtowania bezpiecznych postaw wśród młodzieży stwarzają na pewno dużo większe 

szanse na uzyskanie pozytywnego rezultatu niż ma to miejsce wprzypadku osób 

dorosłych. Problem stanowi jednak wybiórczy charakter takiego oddziaływania – 

w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Krakowie zaproszenie do udziału w programie 

w roku szkolnym 2017/2018 wystosowaliśmy do 151 szkół z terenu województwa 

małopolskiego, a deklaracje przystąpienia do jego realizacji złożyło 51 z nich. 

Co oczywiste, udział w programie jest z założenia dobrowolny, jednak fakt, że tylko jedna 

trzecia z zaproszonych placówek pedagogicznych wyraziła zainteresowanie 

uczestnictwem w bezpłatnym dla nich przedsięwzięciu potwierdza, że zrozumienie 

potrzeby kształtowania szeroko rozumianych bezpiecznych postaw w środowisku pracy 

nie jest jeszcze zjawiskiem powszechnym. 
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 Program prewencyjny dla małych zakładów pracy ,,Zarządzanie 

bezpieczeństwem – prewencja wypadkowa” 

 

Lp. Dane liczbowe  Liczba 

1.  
Liczba pracodawców, do których skierowano zaproszenie do udziału 

w programie prewencyjnym PIP (czynność: przygotowanie) 

126 

2.  Liczba przeprowadzonych szkoleń dla pracodawców i ich przedstawicieli 4 

3.  Liczba pracodawców, którzy uczestniczyli w szkoleniach OIP 60 

4.  Liczba podmiotów, które objęto działaniami informacyjno-promocyjnymi 126 

5.  Liczba podmiotów, które zgodnie z wytycznymi spełniły kryteria programu 30 

6.  

Liczba 

pracodawców, 

którzy: 

a) przystąpili do programu prewencyjnego (wypełnili 
Kartę zgłoszenia udziału w programie) i odebrali „Listę 
kontrolną Zarządzanie bezpieczeństwem - prewencja 
wypadkowa” 

30 

b) przesyłali do OIP „Ankietę specjalistyczną” dołączoną 
do „Listy kontrolnej - Zarządzanie bezpieczeństwem 
pracy – prewencja wypadkowa” 

30 

7.  Liczba kontroli sprawdzających w wybranych zakładach pracy, które 

zakończyły się wręczeniem Zaświadczeń o ukończeniu programu 

prewencyjnego PIP 

13 

8.  Liczba egzemplarzy publikacji PIP przekazanych podczas szkoleń.  

ABC BHP-Informator dla Pracodawców (131), Praca w wysokich i niskich 

temperaturach (30), Zarządzanie BHP Lista Kontrolna z komentarzem (113), 

Wypadek przy pracy – poradnik pracodawcy (37) 

175 

9.  Liczba informacji w mediach dotyczących tematyki programu 2 

  

 

Według wytycznych, przekazanych przez Główny Inspektorat Pracy, przed rozpoczęciem 

działań prewencyjnych wytypowaliśmy zakłady na podstawie listy przekazanej przez ZUS. 

Selekcja opierała się na ilościowej analizie wypadków występujących u pracodawców 

(wg wykazów ZUS) oraz liczbie zatrudnionych. Dla wybranych pracodawców, 

zaproszonych do udziału w programie zorganizowano serię czterech szkoleń. Podczas 

szkolenia realizowanego w formie prezentacji pracodawcy otrzymali m.in. wydawnicze 

materiały promocyjne dotyczące wypadków przy pracy i oceny ryzyka zawodowego 

w liczbie (ogółem) 175 egzemplarzy. Fakt prowadzenia szkoleń rozpropagowaliśmy 

na stronie internetowej Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie oraz wysłaliśmy 
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126 pism profilaktycznych z zaproszeniem do udziału w szkoleniach. Ze względu na duże 

zainteresowanie pracodawców obejmujących terytorialnie całą Małopolskę, szkolenia 

odbyły się dwukrotnie w Krakowie, w Nowym Sączu i w Tarnowie. Łącznie uczestniczyły 

w nich 72 osoby reprezentujące 60 pracodawców. Po szkoleniach 30 chętnych 

pracodawców objęto działaniami prewencyjnymi i zakwalifikowano do dalszego etapu 

konkursu. Część pracodawców uczestniczących w szkoleniach nie zakwalifikowała się 

do dalszego etapu ze względu na odmienne kryteria (liczbę zatrudnionych 

pracowników). Z rozmów przeprowadzonych w trakcie szkoleń wynikało, że główne 

przesłanki, jakimi kierowali się pracodawcy przystępując do programu to niekryty strach 

przed „wizytą” inspekcji pracy, a w drugiej kolejności chęć zapoznania się z materiałami 

i prezentacjami przedstawianymi podczas szkoleń. Dużym zainteresowaniem słuchaczy 

cieszyła się kwestia normalizacji oceny ryzyka zawodowego i nowe regulacje 

standaryzacyjne jakie mają nastąpić w tym zakresie. Część pracodawców już w trakcie 

szkoleń mówiła o wprowadzaniu modernizacji i zmian w zakładach pracy. Inni 

pracodawcy i ich przedstawiciele zwracali uwagę na chęć poszerzenia swojej wiedzy 

poprzez udział w szkoleniu oraz możliwość uzyskania szczegółowych porad w zakresie 

poprawy bezpieczeństwa pracy. 

 

 

2. KONKURSY 

 

 „Pracodawca organizator pracy bezpiecznej” 

 

W 2017 roku w konkursie wzięło udział 11 firm z województwa małopolskiego. Komisja 

konkursowa na posiedzeniu w dniu 26 lipca 2017 r., dokonała oceny zakładów 

na podstawie przedłożonej dokumentacji oraz wyników przeprowadzonych wizytacji 

zakładów.  

W poszczególnych kategoriach przyznano następujące miejsca:  

 w kategorii I  -  firmy zatrudniające do 50 osób 

1. „Przychodnia Rodzinna” D. Okulska-Wężowicz, J. Kuta, A. Korzec, M. Jasiński 

Spółka Jawna ze Szczucina – wyróżnienie 
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 w kategorii II - firmy  zatrudniające od 50 do 250 pracowników 

1. Urząd Miasta Bochnia – wyróżnienie 

2. TLC Sp. z o.o. w Gorlicach - II miejsce 

3. Okno-Pol Sp. z o.o. w Mnikowie - II miejsce 

4. Austrotherm Sp. z o.o. w Oświęcimiu - III miejsce 

 

 kategoria III – firmy zatrudniające powyżej 250 pracowników 

1. Nidec Motors & Actuators  (Poland) Sp. z o.o. w Niepołomicach - I miejsce  

2. Schneider Electric Industries Polska Sp. z o.o. w Bukownie - II miejsce 

3. Dubiel Vitrum Sp.j. w Rabce Zdroju - III miejsce 

4. LSC Communications Europe Sp. z o.o. w Krakowie - III miejsce 

5. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. W Krakowie - wyróżnienie  

 

Zdobywca pierwszego miejsca – firma Nidec Motors & Actuators (Poland) Sp. z o.o. 

w Niepołomicach została nominowana do drugiego etapu konkursu na szczeblu 

centralnym. Uroczyste wręczenie nagród pracodawcom odbyło się 19.10.2017 r. 

w Dworku Białoprądnickim w Krakowie. Laureatom konkursu wręczono pamiątkowe 

statuetki, dyplomy oraz drobne upominki. Druga część gali przeznaczona została 

na panel dyskusyjny „Pracodawca cudzoziemiec – szansa czy zagrożenie dla polskiego 

rynku pracy” z udziałem zaproszonych ekspertów. 

 

„Konkurs dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych 

 

Rekordowa liczba 64 uczniów z 33 szkół ponadgimnazjalnych z województwa 

małopolskiego wystartowała w etapie regionalnym tegorocznej edycji konkursu „Poznaj 

swoje prawa w pracy” organizowanego przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie.  

Konkurs zorganizowano 13 grudnia 2017 r. w Hotelu Best Western w Krakowie. 

Uczniowie mieli do rozwiązania test złożony z 35 pytań, w którym znalazły się pytania 

między innymi o wymiar urlopu dla pracownika tymczasowego, zagadnienia związane 

z bhp czy wynagrodzeniem za pracę.  
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Nad przebiegiem konkursu czuwali pracownicy sekcji prawnej, promocji i prewencji 

OIP w Krakowie. Młodzież wykazała się bardzo dużym poziomem wiedzy i orientacją 

w tematach związanych z prawem pracy.  

Trzy osoby rozwiązały test bezbłędnie, uzyskując maksymalną liczbę punktów i – zgodnie 

z regulaminem- przeszły do etapu centralnego konkursu.  

Laureatami tegorocznej edycji konkursu regionalnego zostały: 

Klaudia Czerwień - z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu  

Alicja Maniowszczak  - z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu  

Karolina Sajdak  - z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 

w Tuchowie 

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i zestawy upominków 

(karty podarunkowe EMPIK, gadżety promocyjne PIP, podręcznik „Kultura 

bezpieczeństwa”). 

 

 „Konkurs dla pracowników młodocianych” 

 

Konkurs „Bezpiecznie od Startu” organizowany przez Małopolską Izby Rzemiosła 

i Przedsiębiorczości oraz Państwową Inspekcję Pracy miał na celu naukę zawodu 

od strony znajomości przepisów prawa i bezpieczeństwa pracy dla pracowników 

młodocianych zatrudnionych w rzemiośle. 

W roku 2017 eliminacje konkursu przeprowadzono w Izbach Rzemieślniczych 

w Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie. Frekwencja we wszystkich trzech eliminacjach 

była zróżnicowana: w Nowym Sączu udział wzięło 36 uczniów, w Tarnowie 60, 

a  w  Krakowie 22. Uczestnicy konkursu to młodzież odbywająca przygotowanie 

zawodowe u pracodawców zrzeszonych zarówno w cechach branżowych jak i w cechach 

terenowych. Wśród uczestników w każdej z trzech eliminacji wzięli udział 

przedstawiciele wielu rzemiosł, między innymi: budowlanych, gastronomii i fryzjerstwa.  

Konkurs miał formę pisemną i ustną. Zdobycie największej liczby punktów w drugiej 

części wyłoniło zwycięzców konkursów (2 uczniów z każdej izby) na etapie regionalnym, 

którzy reprezentowali Małopolskę na szczeblu centralnym. 
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Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali okolicznościowe dyplomy i nagrody. Państwowa 

Inspekcja Pracy dla laureatów w każdej z trzech Izb Rzemieślniczych  ufundowała 

po  2  tablety oraz zestaw gadżetów promocyjnych.  

Uczniowie z zakładów rzemieślniczych z całego kraju zmierzyli się w finale konkursu 

wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy „Bezpiecznie od startu”, który odbył 

się 31 maja 2017 r. w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie. W finałowej 

szóstce zwycięzców znalazła się Patrycja Chrobak z Tarnowa (ucząca się zawodu 

mechanik pojazdów samochodowych). 

 

 „Buduj bezpiecznie” 

 

Do konkursu zgłosiło się 6 podmiotów, którym komisja konkursowa na posiedzeniu 

w dniu 06.09.2017 r. przyznała punkty w poszczególnych kategoriach, uwzględniając 

wyniki kontroli placów budów. 

Przyznano następujące miejsca:  

I miejsce: „03 Business Campus” Kraków ul. Opolska 110, zgłoszona przez inwestora 

„Echo - Opolska Busines Park” Sp. z o.o. Spółka Komandytowa 

II miejsce ex aequo: budowa „Spiska KR 1630 Kraków Zespół Mieszkaniowy 

przy ul. Spiskiej etap 2”, Kraków ul. Spiska/Przedwiośnie, zgłoszona 

przez generalnego wykonawcę „ERBUD” S. A. 

budowa „Podium Park Budynek A” al. Jana Pawła II 43, Kraków, zgłoszenie 

generalnego wykonawcy Fabet Konstrukcje Sp. z o.o.  

III miejsce: „Zakład Produkcji Leków Budynek Usługowo-Produkcyjny” ul. Lipska 44 

w Krakowie, generalny wykonawca „Expres-Konkurent Sp. z o.o. Spółka 

Komandytowa.  

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 19 października 2017 r. w Dworku 

Białoprądnickim w Krakowie. Laureatom konkursu wręczono pamiątkowe statuetki, 

dyplomy oraz drobne upominki.  
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 „Bezpieczne gospodarstwo rolne” 

 

W ramach realizacji tematu w 2017 roku przeprowadzono 25 wizytacji gospodarstw 

rolników indywidualnych, uczestników konkursu, które objęły 88 podmiotów, w tym 

60 gospodarstw uczestniczących w konkursie.  

Rolnikom w trakcie wizytacji przekazywano materiały informacyjne PIP – „Pracuj 

bezpiecznie”, „Lista kontrolna”, „By lżej było nosić” „Pilarki łańcuchowe”, „Jak chronić 

układ mięśniowo – szkieletowy podczas pracy”. Dużym powodzeniem cieszył się komiks 

dla dzieci „Przygoda na wsi”. Łącznie przekazano ok. 350 pozycji. 

Konkurs podzielono na trzy placówki terenowe KRUS: w Krakowie, w Nowym Sączu oraz 

w Tarnowie. Podsumowanie wyników konkursu odbyło się oddzielnie w każdej 

z placówek terenowych a konkursu wojewódzkiego w Oddziale KRUS w Krakowie. 

W 2017 r. Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie wraz z Oddziałem Regionalnym KRUS 

realizował XV edycję Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne, 

przebiegającego pod Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

Andrzeja Dudy. Celem konkursu była promocja zasad ochrony zdrowia i życia 

w gospodarstwach rolnych. Udział w nim brały osoby pełnoletnie prowadzące 

produkcyjną działalność rolniczą i ubezpieczone w KRUS. Konkurs przebiegał w trzech 

etapach: regionalnym, wojewódzkim i centralnym. 

Podsumowanie etapu regionalnego odbyło się w dniu 06.06.2017 r. w placówce 

terenowej KRUS w Nowym Sączu, w dniu 29.05.2017 r. w siedzibie Małopolskiej Izby 

Rolniczej w Tarnowie oraz w dniu 07.06.2017 r. w Oddziale KRUS w Krakowie.  Do etapu 

wojewódzkiego zakwalifikowano 9 indywidualnych gospodarstw rolnych – laureatów 

etapów regionalnych. Właściciele gospodarstw mieli okazję do zaprezentowania swoich 

osiągnięć zawodowych, ale też poddania gospodarstwa audytowi bezpieczeństwa pracy.  

 

Zgodnie z regulaminem Konkursu, komisja konkursowa sprawdzała: 

- ład i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy; 

- stan budynków inwentarskich i pomieszczeń gospodarczych; 

- wyposażenie w osłony ruchomych części maszyn i urządzeń rolniczych; 

- stan techniczny pilarek tarczowych i łańcuchowych; 

- warunki obsługi i chowu zwierząt; 
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- stosowanie i jakość środków ochrony osobistej; 

- organizacje miejsc wypoczynku i zabaw dzieci; 

- rozwiązania techniczne i organizacyjne stosowane w gospodarstwie w celu 

ograniczenia ryzyka wypadku i zwiększenia bezpieczeństwa pracy. 

 

Za najbezpieczniejsze gospodarstwo rolne w województwie małopolskim w 2017r. 

uznano gospodarstwo Państwa Pauliny i Grzegorza Świdergałów z miejscowości 

Graboszyce, powiat oświęcimski. Jest to gospodarstwo o powierzchni 26,47 ha, 

specjalizujące się w produkcji ekologicznych jaj. Właściciele uprawiają również lecznicze 

odmiany pszenicy orkisz, z których powstają mąki i otręby orkiszowe wysokiej jakości.  

Drugie miejsce przyznano Beacie i Januszowi Cichowskim prowadzącym gospodarstwo 

w miejscowości Krzesławice, powiat myślenicki.  

Na trzecim miejscu sklasyfikowano gospodarstwo Elżbiety i Tadeusza Jarków 

z Zagorzyna, powiat nowosądecki.  

W ocenie Komisji na szczególne uznanie zasługują wprowadzane przez gospodarzy 

innowacyjne rozwiązania służące poprawie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dbałość 

i poszanowanie dla naturalnego środowiska. 

Finaliści etapów regionalnych i uczestnicy etapu wojewódzkiego otrzymali cenne 

nagrody ufundowane m.in. przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie oraz KRUS. 

Finalista etapu wojewódzkiego reprezentował Małopolskę w zmaganiach konkursowych 

na etapie centralnym, otrzymując dyplom oraz nagrody za udział w finale Konkursu 

i stosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo pracy w gospodarstwie rolnym.  

 

 

3. INNE DZIAŁANIA PREWENCYJNE 

 

W 2017 roku w Małopolsce przeprowadzono szereg „innych działań prewencyjnych” 

charakteryzujących się dużą różnorodnością. Przedstawiciele sekcji prewencji, przy 

wsparciu inspektorów i pracowników OIP byli obecni na targach pracy, stoiskach 

informacyjnych, podejmowali współpracę z samorządami i organizacjami pracodawców, 

realizowali szkolenia.  
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Należy podkreślić wysoką liczbę przeszkolonych społecznych inspektorów pracy oraz 

członków ponadzakładowych i zakładowych organizacji związkowych. Ogółem 

przeprowadzono 58 szkoleń, w których uczestniczyło 230 społecznych inspektorów 

pracy, a w szkoleniach organizacji związkowych 155 uczestników. 

Szkolenia dla społecznych inspektorów pracy zorganizowano dla wielu struktur, 

przedstawicieli firm i zakładów:  

 Philip Morris Polska (szkolenie dotyczące zagadnień związanych z elastycznym 

czasem pracy w ramach umowy o pracę),  

 Stalprodukt S. A. w Szaflarach,  

 Zarząd Międzyzakładowego NSZZ Pracowników Wojska Agencji Mienia 

Wojskowego w Warszawie (30 społecznych inspektorów pracy 

oraz 98 przedstawicieli Zarządu).  

 dla 38 członków zarządów zakładowych organizacji związkowych i społecznych 

inspektorów pracy Regionalnej Bazy Logistycznej Wojska Polskiego w Krakowie, 

 szkolenie dla SIP ZZ "Budowlani". 

 

Podczas szkoleń podkreślano możliwości wynikające z uprawnień oraz zadań organizacji 

związkowych w zakresie kierowania działalnością Społecznej Inspekcji Pracy, 

wykorzystania Społecznej Inspekcji Pracy dla poprawy warunków pracy, wskazywania 

Społecznym Inspektorom Pracy obszarów zainteresowania dla planowania pracy SIP. 

 

W ramach szkoleń związków zawodowych (organizacje zakładowe i międzyzakładowe) 

w Małopolsce przeprowadzono spotkania:  

 dla NSZZ Solidarność Małopolska w Krakowie,  

 dla Związku Nauczycielstwa Polskiego z inicjatywy ZNP Kraków Śródmieście, 

które odbyło się w Lublinie z udziałem 86 osób, 

 dla OPZZ Małopolska, 

 dla nowo wybranych społecznych inspektorów pracy Związku Nauczycielstwa 

Polskiego w Nowym Sączu,  
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 dla pracowników i związków zawodowych Komendy Wojewódzkiej Policji 

w Krakowie z zakresu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i zbiorowego 

prawa pracy.  

Z możliwości przeszkolenia w zakresie zmian w przepisach prawa pracy i bhp skorzystali 

również pracownicy bibliotek publicznych z inicjatywy Małopolskiego Oddziału 

Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP.  

 

SAMORZĄDY TERYTORIALNE 

Istotną grupą, dla której prowadzono szkolenia były samorządy terytorialne. Podczas 

spotkania z wiceprezydentem miasta Tarnowa omówiono zasady współpracy w obszarze 

bezpieczeństwa szkół i placówek oraz współpracy przy realizacji zadań prewencyjnych. 

W tym celu zorganizowano również spotkanie z kierownictwem gminy Tarnów.  

 

SAMORZĄDY ZAWODOWE 

W ramach realizacji, podpisanego przez Okręgowego Inspektora Pracy w Krakowie 

oraz Prezesa Oddziału OSPS BHP, Porozumienia o Współpracy odbyło się spotkanie 

z pracownikami Małopolskiego Oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników 

Służb BHP. Podczas spotkania zorganizowanego w kwietniu 2017 r. zaprezentowano 

program działania PIP, poinformowano o realizowanych w 2017 roku programach 

prewencyjnych i konkursach „Zdobądź Dyplom PIP" oraz „Pracodawca organizator pracy 

bezpiecznej".  

Dla upowszechnienia informacji o prowadzonych działaniach prewencyjnych, w tym 

organizowanych konkursach odbyły się spotkania z Dyrektorem Izby Przemysłowo-

Handlowej, Prezesem Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie, 

Kanclerzem Loży Małopolskiej BCC celem przedstawienia działań prewencyjnych.  

Pracownicy Oddziału w Nowym Sączu uczestniczyli w Międzynarodowej Wystawie 

Rolniczej „Agropromocja 2017” w Nawojowej. Podczas dwóch dni 

pracownicy  zorganizowali stoisko poradniczo-informacyjne z materiałami prawnymi 

i prewencyjnymi Inspekcji. Odwiedzającym służyli poradą prawną, informacjami 

na temat aktualnych przepisów z zakresu prawa pracy i bhp.  
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URZĘDY PRACY 

W ramach współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy przeprowadzono cykl szkoleń 

z zakresu zagadnień dotyczących legalności zatrudnienia, zmian w prawie pracy oraz 

agencji zatrudnienia. Tematyka obejmowała podstawowe informacje dotyczące 

stosunku pracy, w tym prawa pracownicze, nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku 

pracy, czas pracy, wynagrodzenie za pracę, urlopy wypoczynkowe. Omówiono również 

najnowsze zmiany w prawie pracy. 

 

MAŁOPOLSKA RADA DS. BEZPIECZEŃSTWA PRACY W BUDOWNICTWIE 

We wrześniu 2017 r. odbyło się posiedzenie członków Małopolskiej Rady 

ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie. W części merytorycznej uczestniczyli 

przedstawiciele Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie Sebastian Lewiński 

Dyrektor ds. BHP w Warbud SA oraz Rafał Łuczak Menadżer Departamentu BHP i OŚ 

Mota - Engil Central Europe SA. Porozumienie zostało założone początkowo przez 

sześciu prezesów największych firm budowlanych w Polsce. Obecnie w strukturze 

porozumienia uczestniczy 12 przedsiębiorstw. Przedstawiono prezentację dokonań 

kilkuletniej pracy nad podniesieniem kultury pracy w zakresie bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia pracowników.  

W efekcie dyskusji członkowie Rady podjęli inicjatywę powołania Porozumienia 

dla Bezpieczeństwa w Budownictwie w Małopolsce. Zaproszenie otrzyma kilka 

najlepszych firm w Małopolsce. Zebranie organizacyjne planowane jest w I kwartale 

2018 r. Jednocześnie przyjęto regulamin Małopolskiej Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy 

w Budownictwie przy Okręgowym Inspektorze Pracy w Krakowie oraz postanowiono 

powołać Prezydium Rady, którego ostateczne głosowanie nastąpi na najbliższym 

posiedzeniu. 

 

KONTAKTY Z MEDIAMI  

W ramach współpracy z mediami podczas prowadzonych działań prewencyjnych 

inspektorzy pracy cyklicznie przygotowywali artykuły do miesięcznika „Atest”, dotyczące 

interpretacji przepisów prawa pracy na konkretnych przykładach.  
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Na bieżąco udzielano informacji o realizowanej przez OIP w Krakowie działalności 

kontrolnej i prewencyjnej dla „Gazety Krakowskiej”, „Dziennika Polskiego”, „Gazety 

Wyborczej”, „Przełomu”, Radia Eska, Radia Kraków, Radia Tok FM, portalu Love Kraków, 

portalu Sądeczanin oraz Telewizji Kraków (odpowiedzi na pytania dziennikarzy, 

przekazywanie infopress). 

 

UCZELNIE WYŻSZE 

Inspektor pracy OIP w Krakowie uczestniczył w seminarium szkoleniowym 

Bezpieczeństwo w Nauce i Szkolnictwie Wyższym - BeNiSz - przedsięwzięciu redakcji 

„Atest” i współpracowników. Seminarium, które odbyło się w Krakowie-Przegorzałach 

w dniach 30 maja - 1 czerwca 2017 r., adresowane było przede wszystkim 

do pracowników, którzy na co dzień borykają się z problemami wynikającymi ze specyfiki 

prowadzenia w uczelniach i instytutach prac o charakterze eksperymentalnym: 

w laboratoriach i w terenie, podczas zajęć dydaktycznych i opieki naukowej, a także 

z problemami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia studentów, doktorantów, 

stypendystów, stażystów, wolontariuszy, itp. Podjęto decyzję o zorganizowaniu 

seminarium, w czasie którego uczestnicy mogliby wymienić się swoimi doświadczeniami 

w rozwiązywaniu tych problemów i zaprezentować dobre praktyki. 

Oprócz specjalistycznych wykładów, istotnym elementem seminarium były spotkania 

z przedstawicielami inspekcji pracy, inspekcji sanitarnej oraz straży pożarnej.  

W ramach stałej współpracy zorganizowano cykliczne szkolenia dla studentów 

Uniwersytetu Jagiellońskiego.  

 

TARGI, STOISKA INFORMACYJNE 

W miesiącu maju odbył się w Tarnowie festyn z okazji Dni Osób Niepełnosprawnych. 

Państwowa Inspekcja Pracy była jedną z zaproszonych instytucji. Na specjalnie 

przygotowanym stoisku udzielano porad prawnych, rozdawano broszury informacyjne 

oraz gadżety prewencyjne. Najwięcej porad dotyczyło zatrudnienia na podstawie umów 

o pracę. 

Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie wziął udział w Targach Pracy zorganizowanych 

przez Grodzki Urząd Pracy w Krakowie „Majówka z pracą”, które odbyły się  
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23 maja 2017 r. w Tauron Arena Kraków. W Targach wzięło udział blisko 100 podmiotów 

reprezentujących pracodawców, agencje zatrudnienia, urzędy pracy, głównie z lokalnego 

rynku pracy. Stoisko Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie odwiedzały zarówno 

osoby aktualnie poszukujące pracy, jak również chcące uzyskać poradę prawną 

w indywidualnej sprawie. Tematami dominującymi w rozmowach było nadużywanie 

umów cywilnoprawnych, praca tymczasowa, niewypłacanie wynagrodzenia, praca 

cudzoziemców. Szacunkowe oceny wskazują, że stoisko OIP w Krakowie odwiedziło 

kilkaset osób, którym przekazano ponad 900 wydawnictw. 

Przedstawiciele OIP w Krakowie 7 grudnia 2017 roku uczestniczyli w Targach Pracy 

organizowanych przez Biuro Karier UJ w Auditorium Maximum w Krakowie. Wzięło 

w nich udział blisko czterdziestu wystawców reprezentujących wiele branż, 

m.in. przedsiębiorstwa prywatne i instytucje państwowe. Wydarzenie cieszyło się dużym 

zainteresowaniem. Przy stoisku PIP licznie gromadzili się studenci i absolwenci chcący 

porozmawiać z przedstawicielami Inspekcji na temat kariery i możliwości rozwoju 

zawodowego. Otrzymali porady prawne oraz wydawnictwa PIP. 
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Dokonując podsumowania działalności Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie 

pamiętać należy, że rok 2017 to przede wszystkim czas inspektorów pracy poświęcony 

zwalczaniu nielegalnego zatrudnienia w różnych obszarach gospodarki oraz kontrole 

skupione na egzekwowaniu minimalnej stawki godzinowej. W naszej działalności 

kontrolno-nadzorczej i prewencyjnej skupiliśmy się również nad poprawnością 

zawierania umów cywilnoprawnych i umów terminowych. Debatą „Pracodawca 

cudzoziemiec – szansa czy zagrożenie dla  polskiego rynku pracy”, z udziałem 

zaproszonych gości, rozpoczęliśmy realizację kampanii informacyjnej „Pracuję legalnie” 

skierowanej do cudzoziemców podejmujących w Polsce pracę oraz zatrudniających ich 

pracodawców. Kampania ta będzie prowadzona przez dwa następne lata w formie 

szkoleń, spotkań i porad. 

 

W minionym roku kontynuowaliśmy również zainicjowane w 2016 r. audytowe 

„pierwsze kontrole” Państwowej Inspekcji Pracy. Odwiedzaliśmy zakłady jeszcze 

niekontrolowane, by przeprowadzić kontrolę kompleksową, wyeliminować istniejące 

nieprawidłowości, udzielić porady i informacji oraz zapobiec łamaniu przepisów prawa 

wynikających z ich nieznajomości. 

 

Inspektorzy pracy prowadzili również intensywne działania mające na celu 

ustabilizowanie rynku pracy i ułatwienie funkcjonowania na nim zarówno pracownikom 

jak i pracodawcom. Dlatego też z działaniami kontrolnymi ściśle połączone były działania 

prewencyjne: szkolenia, konkursy oraz kampanie.  

 

Szczególnie cenne jest dla nas przyłączenie się do realizowanych przez nas akcji tak 

dużej grupy pracodawców, władz samorządowych, urzędów i organizacji, gdyż tylko 

wspólnymi siłami będziemy mogli realnie kształtować rynek pracy i stwarzać 

wchodzącym na rynek pracy perspektywę aktywnego rozwoju.  

 

W minionym roku inspektorzy pracy przeprowadzili blisko 5 000 kontroli, w tym 4 200 

z nich zrealizowano po otrzymaniu skargi lub wniosku o kontrolę. Podczas 

prowadzonych działań inspektorzy pracy spotykali się najczęściej z nieprawidłowościami 

z zakresu wypłaty wynagrodzeń, legalności zatrudnienia, czasu pracy oraz warunków 
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pracy. Szczególną uwagę zwraca rosnąca liczba skarg od pracowników – cudzoziemców. 

Po zmianach przepisów dotyczących  zatrudniania cudzoziemców, kontrole pracy 

cudzoziemców i  wszystkich aspektów z tym związanych mogą w najbliższym okresie 

stać się jednym z wiodących przedmiotów w naszych działaniach.  

Prowadząc kontrole obserwowaliśmy napływ liczby pracowników z zagranicy, 

szczególnie z terenu Ukrainy. W celu eliminacji zagrożeń takich jak np. nielegalne 

przekazywanie sobie pracowników czy handel zezwoleniami na pracę, podejmowaliśmy 

(i będziemy podejmować w latach kolejnych) wspólne działania z Małopolskim Urzędem 

Wojewódzkim, Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie oraz przedstawicielami 

pracodawców.  

O efektywności pracy małopolskich inspektorów świadczyć mogą kwoty uzyskane dla 

pracowników na skutek  wydanych decyzji płacowych – w 2017 r. inspektorzy pracy OIP 

w Krakowie wydali środki prawne zobowiązujące do wypłaty wynagrodzeń i innych 

świadczeń pieniężnych na ponad 21 500 000 zł dla 24 659 pracowników. Poziom kwot 

wyegzekwowanych to głównie wynik trudności ekonomicznych pracodawców ale  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 (budowy dużych inwestycji mieszkalnych, biurowych 

czy komunikacyjnych). Szczególnie uważnie przyglądamy się rozpoczynającym się 

budowom, organizując szkolenia, a jeśli była potrzeba to także kontrole. Nadal 

(w związku z większą liczbą wypadków przy pracy w budownictwie w roku 2017) 

konieczny jest nadzór inspektorów pracy nad realizacją inwestycji w Małopolsce (krótkie 

kontrole oraz systematyczne działania prewencyjne), które pozwolą na zmniejszenie 

wypadkowości w tej branży w przyszłości. 

Dotychczas Małopolska, przez kilka poprzednich lat, według danych statystycznych 

GUS, pozostawała w czołówce „bezpiecznych regionów”. W 2017 roku w OIP 

w Krakowie odnotowano jednak wzrost liczby wypadków śmiertelnych i ciężkich, 
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szczególnie w branży budowlanej, co budzi niepokój. Analiza przyczyn pokazała, 

że  do  wypadków dochodziło na skutek złej organizacji miejsc pracy bądź nierzetelnego 

nadzoru, jak również – co podkreślają inspektorzy pracy – niewłaściwego zachowania się 

pracowników. Dlatego podczas organizowanych szkoleń staramy się zaszczepiać dobrą 

organizację pracy i dobre praktyki, zarówno wśród osób nadzoru, jak i pracowników. 

Z satysfakcją obserwujemy, że element bezpieczeństwa wśród wiodących firm branży 

budowlanej stał się ważną częścią kreowania wizerunku firmy.  

W 2018 roku będziemy upowszechniać dobre praktyki podczas kontroli audytowych, 

kontrolować wypłatę minimalnej stawki godzinowej przy umowach zlecenia, 

kontrolować czas pracy w różnych branżach, 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, czasu pracy oraz legalności zatrudnienia. Nie przestaniemy 

dbać o bezpieczne warunki pracy na placach budów, w zakładach przemysłowych, 

w kopalniach i obszarach o największym zagrożeniu. Będziemy promować małopolskie 

zakłady, które w sposób twórczy łączą organizację produkcji z dbałością 

o bezpieczeństwo i warunki pracy – będziemy ich zachęcać do startu w konkursie 

„Pracodawca organizator pracy bezpiecznej”.  

Dziękując Wszystkim za współpracę przy realizacji naszych zadań, zapraszam 

do współpracy na rzecz ochrony pracy w Małopolsce w 2018 roku.  
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