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1. Podmioty lecznicze – kontrole
wybranych zagadnień prawa pracy
W 2012 r. inspektorzy pracy przeprowadzili 248
kontroli w podmiotach wykonujących działalność
leczniczą. Spośród nich 132 (53% skontrolowanych)
prowadziły działalność w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne szpitalne i inne niż
szpitalne, pozostałe zaś – działalność w rodzaju
ambulatoryjne świadczenia zdrowotne. Skontrolowane podmioty zatrudniały ogółem blisko 65 tys.
pracowników, w tym prawie 43 tys. kobiet. Ponadto w skontrolowanych podmiotach ponad 5,1 tys.
osób pracowało na podstawie umów cywilnoprawnych. Usługi medyczne na rzecz skontrolowanych
zakładów świadczyło 6,7 tys. podmiotów gospodarczych, w tym niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej
oraz inne podmioty w ramach indywidualnej i specjalistycznej praktyki lekarskiej oraz indywidualnej
praktyki pielęgniarki.
Wśród 248 skontrolowanych podmiotów wykonujących działalność leczniczą, 134 (54%) stanowiły publiczne zakłady opieki zdrowotnej (własność
państwowa, samorządowa i mieszana), w tym 118
– samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej.
Pozostałe podmioty (własność prywatna i mieszana)
stanowili przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów
ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (42%
skontrolowanych) oraz podmioty utworzone przez
fundacje i stowarzyszenia oraz kościoły i związki
wyznaniowe.
Problematyka zgodności charakteru świadczonej pracy z rodzajem zawartej umowy badana była
w 209 podmiotach. Inspektorzy pracy skontrolowali 2 850 umów cywilnoprawnych. Nieprawidłowości stwierdzono w ponad 9% skontrolowanych podmiotów i dotyczyły one 44 osób. Zawarcie umowy
cywilnoprawnej zamiast umowy o pracę, pomimo
istnienia warunków właściwych dla stosunku pracy
(tj. m.in. sposobu wykonywania pracy oraz podporządkowania w procesie pracy) stwierdzono w 19
przypadkach (dotyczyły one techników rtg, pielęgniarek, lekarzy). W pozostałych przypadkach pracodawcy zawierali umowy zlecenia z własnymi pracownikami (lekarzami, pielęgniarkami, technikami
rtg) na świadczenie tej samej rodzajowo pracy, co
określona w umowie o pracę. Praca wykonywana
przez ww. pracowników (poza normalnymi godzinami pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej)
była de facto kontynuowaniem stosunku pracy
w godzinach nadliczbowych.
Przykładowo, podmiot leczniczy prowadzący
działalność w rodzaju ambulatoryjne świadczenia

zdrowotne zawierał z zatrudnionymi pielęgniarkami
umowy zlecenia na czas określony, na następujące
po sobie okresy miesięczne, których przedmiotem
było wykonywanie usług medycznych. Pracownice świadczyły pracę na podstawie umów o pracę
w godzinach od 8.00 do 15.35, a następnie do 19.00
wykonywały te same czynności, w tym samym miejscu, na podstawie umowy zlecenia. W kolejnym
podmiocie leczniczym inspektorzy ujawnili zawieranie z pielęgniarkami zatrudnionymi na podstawie
umów o pracę dodatkowych umów cywilnoprawnych, których przedmiotem była praca opiekunki,
podczas gdy w rzeczywistości rodzaj wykonywanych czynności był tożsamy.
Przeprowadzone kontrole podmiotów leczniczych wykazały, że najczęściej stwierdzane nieprawidłowości dotyczyły regulaminu pracy, co ujawniano przede wszystkim w podmiotach niepublicznych.
W 34 podmiotach pracodawcy nie ustalili systemów
i rozkładów czasu pracy oraz przyjętych okresów
rozliczeniowych. Ponadto uchybienia polegały na
nieokreśleniu pory nocnej, terminu wypłaty wynagrodzenia, sposobu informowania pracowników
o ryzyku zawodowym, wyposażania pracowników
w odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej, a także wykazu prac wzbronionych kobietom. Inspektorzy ujawnili również niedostosowanie
postanowień regulaminów pracy do powszechnie
obowiązujących przepisów, w tym ustawy o działalności leczniczej, a dotyczących m.in. dobowej
i tygodniowej normy czasu pracy, rozkładów czasu
pracy, okresów rozliczeniowych, dyżurów medycznych, urlopów wypoczynkowych.
W ponad połowie skontrolowanych podmiotów, w większości niepublicznych, inspektorzy pracy ujawnili nieprawidłowości dotyczące pisemnej
informacji o warunkach zatrudnienia. W 100 podmiotach leczniczych inspektorzy stwierdzili naruszenia dotyczące treści umów o pracę.
Kontrolując przestrzeganie przepisów o czasie pracy inspektorzy ujawnili (przede wszystkim
w placówkach publicznych) niezachowanie obowiązującej pracowników dobowej normy czasu pracy. Uchybienia polegały głównie na dwukrotnym
wykonywaniu pracy w tej samej dobie przez personel medyczny, tj. lekarzy, pielęgniarki, techników
fizykoterapii, asystentki stomatologiczne, higienistki
szkolne, rejestratorki. Stwierdzono również przypadki świadczenia pracy przez pracowników objętych
5–godzinną dobową normą czasu pracy (techników
rtg i pielęgniarki) dwukrotnie w tej samej dobie, czy
też powierzania „dyżurów pod telefonem”, w trakcie
których pracownicy wykonywali pracę.
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W ponad 26% skontrolowanych podmiotów
leczniczych (głównie publicznych) stwierdzono nieprawidłowości związane z niezachowaniem obowiązującej pracowników tygodniowej normy czasu
pracy. Wynikało to z planowania i wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych w dni wolne od pracy
oraz zatrudniania pracowników powyżej przeciętnie
5 dni w tygodniu w przyjętym okresie rozliczeniowym. W większości przypadków dotyczyło to pielęgniarek. Ujawniono również przypadki zatrudniania
pracowników, objętych skróconą normą czasu
pracy (tj. techników rtg i pielęgniarek), z przekroczeniem obowiązującej ich przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy, tj. 25 godzin.
W jednym z publicznych podmiotów leczniczych (działalność w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne) powszechnie stosowaną praktyką było zatrudnianie pracowników,
objętych skróconą normą czasu pracy do 5 godzin
na dobę (pielęgniarek i techników rtg w pracowni
badań naczyń i serca), z przekroczeniem obowiązującej ich normy dobowej czasu pracy (tj. po 7 lub 8
godzin na dobę) oraz z przekroczeniem obowiązującej ich przeciętnej normy tygodniowej czasu pracy.
Ujawniono, że jedna z pracownic w 2012 r. przepracowała 401 godzin nadliczbowych.
W 208 podmiotach leczniczych inspektorzy pracy skontrolowali ewidencję czasu pracy ponad 5,2
tys. pracowników, którzy wykonywali pracę w godzinach nadliczbowych. W 11 podmiotach (tj. w ponad
5% skontrolowanych) ujawniono przypadki zatrudniania pracowników powyżej dopuszczalnej liczby
godzin nadliczbowych przeciętnie w tygodniu.
Inspektorzy pracy ujawnili również w 11 podmiotach leczniczych (na 193 skontrolowane)
zatrudnianie pracowników w godzinach nadliczbowych powyżej dopuszczalnego limitu godzin
nadliczbowych w roku kalendarzowym, tj. 150
godzin lub innej liczby godzin, ustalonej zgodnie
z art. 151 § 1 Kp.
W prawie 25% skontrolowanych podmiotów,
w większości publicznych i wykonujących działalność w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, pracodawcy nie zapewnili pracownikom odpoczynku dobowego, a w ponad 13%
– tygodniowego.
Stwierdzono również przypadki niezapewnienia pracownikom pełniącym dyżury medyczne
(w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe
świadczenia zdrowotne) co najmniej 11-godzinnego nieprzerwanego odpoczynku bezpośrednio po
zakończeniu dyżuru.
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Kontrole ujawniły również występujące nadal
przypadki wykonywania przez pracowników podmiotów leczniczych (prowadzących działalność
w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia
zdrowotne) ciągłej pracy w tym samym miejscu i tego samego rodzaju, na podstawie kilku stosunków prawnych, w tym umowy cywilnoprawnej zawartej z podmiotem zewnętrznym lub
umów zawartych z jednoosobowymi praktykami
lekarskimi bądź pielęgniarskimi prowadzonymi
przez tych pracowników.
Ujawniono m.in., iż lekarze świadczyli pracę w tym samym podmiocie na podstawie umowy o pracę oraz umowy cywilnoprawnej zawartej
z innym, niepublicznym podmiotem leczniczym,
nieprzerwanie przez 31 do 72 godzin, a w jednym
przypadku nawet 127 godzin bez wymaganego
odpoczynku. W jednym z podmiotów stwierdzono
przypadki świadczenia pracy przez lekarzy z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności na podstawie dwóch stosunków prawnych (umowa o pracę
oraz umowa zlecenia z podmiotem niepublicznym
– na pełnienie dyżurów) łącznie przez 55 godzin,
z dwoma 35-minutowymi przerwami.
W 69 podmiotach leczniczych wykonujących
działalność w rodzaju stacjonarne i całodobowe
świadczenia zdrowotne inspektorzy pracy badali
problematykę przestrzegania przepisów dotyczących klauzuli opt-out. W prawie 12% skontrolowanych ujawnili nieprawidłowości, które polegały na
zatrudnianiu lekarzy powyżej przeciętnie 48 godzin
na tydzień w okresie rozliczeniowym, pomimo niewyrażenia zgody na takie zatrudnienie. Ujawniono
również, że zgody na takie zatrudnienie uzyskiwane były od pracowników w trakcie okresu rozliczeniowego.
W prawie 22% skontrolowanych w tym zakresie
podmiotów leczniczych inspektorzy pracy stwierdzili naruszenia przepisów dotyczących regulaminu
wynagradzania (układu zbiorowego pracy), polegające na nieustaleniu bądź ustaleniu niezgodnie
z przepisami prawa określonych składników wynagrodzenia.
W sferze należności pracowniczych najczęściej
naruszane były przepisy dotyczące wypłaty wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych
(nieprawidłowość ta wystąpiła przede wszystkim
w podmiotach publicznych).
Różnego rodzaju nieprawidłowości związane
z wypłatą wynagrodzenia za pracę inspektorzy
stwierdzili w prawie 20% skontrolowanych podmio-
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tów leczniczych, przy czym w 10 z nich stwierdzili niewypłacenie wynagrodzenia 22 pracownikom.
Ponadto w ok.12% skontrolowanych podmiotów
leczniczych ujawniono naruszenia przepisów prawa pracy przy dokonywaniu potrąceń z wynagrodzenia.
Kolejne nieprawidłowości (w ponad 12% skontrolowanych podmiotów leczniczych wykonujących
działalność w rodzaju stacjonarne i całodobowe
świadczenia zdrowotne) dotyczyły niewypłacenia
bądź zaniżenia wynagrodzenia za pełnione dyżury medyczne.

Kontrolujący stwierdzili również w około 9%
skontrolowanych podmiotów leczniczych nieprawidłowości w zakresie wypłaty wynagrodzenia za
urlop wypoczynkowy (dotyczyły 280 pracowników).
Ujawniono również niewypłacenie 2 049 pracownikom ekwiwalentu pieniężnego za używanie
własnej odzieży i obuwia roboczego, 478 pracownikom zaś pracodawcy zaniżyli jego wysokość.
Wskazać należy, że w trakcie kontroli pracodawcy wypłacili 835 pracownikom należne wynagrodzenia za pracę i inne świadczenia ze stosunku
pracy w łącznej kwocie ponad 248,2 tys. zł, co nie

Wykres 38. Podmioty lecznicze – naruszenia przepisów

wypłata wynagrodzenia za prac´

20
19
26

tygodniowa norma czasu pracy

24
28

ekwiwalent pieni´˝ny za u˝ywanie
własnej odzie˝y i obuwia roboczego

35
32

udzielanie urlopów wypoczynkowych

54
39

dobowa norma czasu pracy

35
40

prawidłowoÊç umów o prac´

43
46

wynagrodzenie za prac´ w godzinach
nadliczbowych

56
50

odzie˝ robocza i Êrodki ochrony
indywidualnej

44
51

informacja o warunkach zatrudnienia

67
62

regulamin pracy (zakładowy układ
zbiorowy pracy)

60
% podmiotów, w których naruszono przepisy
2012

2011

Źródło: dane PIP

81

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PIP W 2012 r.
wymagało już kierowania przez inspektorów pracy
wniosków i poleceń.
Wyniki kontroli wskazują, że stan przestrzegania prawa w podmiotach leczniczych nie uległ istotnej poprawie, a w niektórych obszarach nawet
pogorszył się w stosunku do 2011 r. Ujawnione
nieprawidłowości dotyczyły zarówno publicznych
zakładów opieki zdrowotnej, jak i przedsiębiorców
(niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej) oraz
podmiotów utworzonych przez fundacje i stowarzyszenia, kościoły i związki wyznaniowe.
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami inspektorzy pracy:
99 wydali 554 decyzje w sprawach bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym 3 decyzje wstrzymania eksploatacji maszyn,
99 wydali 150 decyzji nakazujących wypłatę
należnych wynagrodzeń i innych świadczeń ze
stosunku pracy na łączną kwotę 756 tys. zł,
99 skierowali do pracodawców 252 wystąpienia
z 2 162 wnioskami,
99 wydali 72 polecenia ustne,
99 ukarali 51 osób grzywnami w drodze mandatów karnych na łączną kwotę 57 tys. zł,
99 wobec 98 osób zastosowali środki oddziaływania wychowawczego,
99 do sądu skierowali 2 wnioski o ukaranie,
99 w 2 przypadkach zawiadomili prokuraturę
o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.
W ocenie kontrolujących jedną z najczęściej
występujących przyczyn naruszeń przepisów pozostaje nieznajomość regulacji prawnych lub błędna
ich interpretacja przez kierownictwo podmiotów oraz
pracowników zajmujących się sprawami kadrowo-płacowymi. Niejasność i niespójność niektórych przepisów zawartych w ustawie o działalności leczniczej
i Kodeksie pracy czyni je mało zrozumiałymi i powoduje trudności w stosowaniu. Dotyczy to w szczególności niewypłacania pracownikom wynagrodzenia
za pracę w godzinach nadliczbowych, dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za pracę z naruszeniem kwoty wolnej od potrąceń. Podkreślić należy,
że prawidłowość obliczania wynagrodzenia za pracę
w godzinach nadliczbowych jest integralnie związana z problemem rozliczania czasu pracy pracowników. Niewłaściwe ustalenie liczby przepracowanych
godzin nadliczbowych automatycznie powodowało
zaniżenie z tego tytułu wynagrodzenia. Niewłaściwa
metoda i pomyłki w obliczaniu świadczeń pieniężnych były przyczyną stwierdzonych nieprawidłowości
w zakresie obliczania wynagrodzenia i dodatków za
pracę w godzinach nadliczbowych, należnego wynagrodzenia za dyżur medyczny. Najwięcej wątpliwo-
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ści pracodawców przy obliczaniu wynagrodzenia za
pracę w godzinach nadliczbowych lub za czas dyżuru
medycznego budziło pojęcie „normalnego” wynagrodzenia, w skład którego powinny wchodzić wszystkie
otrzymywane przez pracownika stale i systematycznie składniki wynagrodzenia. Wśród innych przyczyn
należy wymienić wadliwe źródła prawa wewnątrzzakładowego. Nieprawidłowe zapisy regulaminu wynagradzania miały wpływ na naliczanie świadczeń pieniężnych przysługujących pracownikom.
Częstą przyczyną naruszeń jest też brak właściwego nadzoru ze strony kadry kierowniczej nad
osobami kierującymi poszczególnymi komórkami
organizacyjnymi, których obowiązkiem jest m.in. prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze
stosunkiem pracy, planowanie i rozliczanie czasu pracy podległego personelu. W wielu podmiotach kontrolujący ujawnili świadome łamanie przepisów prawa.
W ocenie kontrolujących, wśród przyczyn stwierdzonego stanu rzeczy znajdują się także względy ekonomiczne, tj. dążenie do obniżania kosztów działalności podmiotu, w tym oszczędzanie na kosztach pracy
poprzez zmniejszanie zatrudnienia, jak również, w niektórych rejonach, nasilające się braki kadrowe pracowników medycznych w grupach zawodowych
lekarzy, pielęgniarek, techników rtg. Ujawnione nieprawidłowości w zakresie udzielania urlopów wypoczynkowych wynikają również z ograniczenia zatrudnienia w niektórych grupach zawodowych.
W ocenie pracodawców (poza brakami
kadrowymi personelu medycznego) przyczynami stwierdzonych nieprawidłowości są niewystarczające środki finansowe na działalność
statutową podmiotów, co wymusza konieczność
poszukiwania oszczędności.
Ujawniony stan przestrzegania przepisów prawa
pracy wskazuje na potrzebę kontynuowania kontroli
w podmiotach wykonujących działalność leczniczą.
Niezwykle istotne jest także upowszechnianie wiedzy
z zakresu prawa pracy w podmiotach leczniczych –
w ramach różnego rodzaju działań promocyjnych.
Rodzaj ujawnionych nieprawidłowości, jak również
ich przyczyny, wskazują bowiem na brak dostatecznej wiedzy zarówno u kierowników komórek organizacyjnych, jak i zarządzających podmiotami leczniczymi.
Jednocześnie przeprowadzone przez inspektorów pracy kontrole wskazują na potrzebę zmian
legislacyjnych, które powinny odnosić się do:
• stworzenia prawnego mechanizmu eliminującego możliwość wykonywania pracy w tym
samym podmiocie leczniczym na podstawie
różnych stosunków prawnych, bez zachowania prawa do odpoczynku;
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•

jednoznacznego wskazania w ustawie o działalności leczniczej, że czas pozostawania w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych nie
może naruszać prawa do odpoczynku.

2. Przestrzeganie przepisów o czasie
pracy w podmiotach należących do
sektora bankowego oraz zakładach
innych branż
W 2012 r. inspektorzy pracy przeprowadzili
1 627 kontroli dotyczących czasu pracy w zakładach różnych branż, w tym 131 kontroli w podmio-

tach prowadzących działalność w sektorze bankowym. Kontrole te objęły łącznie 1 596 podmiotów
(w tym 128 banków) zatrudniających łącznie ponad
167 tys. pracowników (w tym przeszło 69 tys. kobiet
i 714 młodocianych).
Podobnie jak w latach 2010–2011 (w trakcie
których prowadzone były kontrole dotyczące czasu pracy w zakładach różnych branż), najwięcej nieprawidłowości stwierdzono w zakresie dotyczącym
obowiązku określenia w układzie zbiorowym pracy,
regulaminie pracy lub obwieszczeniu – systemów
czasu pracy, rozkładów czasu pracy i okresów roz-

Wykres 39. Odsetek pracodawców naruszających przepisy o czasie pracy

zatrudnianie pracowników w ramach dopuszczalnej liczby godzin
nadliczbowych przeci´tnie w tygodniu

9,9
10,1
12,4

udzielanie pracownikowi raz na 4 tygodnie niedzieli
wolnej od pracy

11,0
9,4
9,7

zapewnienie innego dnia wolnego lub dodatkowego
wynagrodzenia za prac´ w niedziele, Êwi´ta

11,5
9,6
10,9
16,4
17,2
18,3

zatrudnianie pracowników z zachowaniem 35-godzinnego
odpoczynku tygodniowego

przestrzeganie przeci´tnie tygodniowej normy czasu pracy
(rekompensata)

18,3
12,6
16,7
19,8

przestrzeganie normy dobowej (rekompensata)

9,8
16,3
21,7
21,1
24,9

zatrudnianie pracowników z zachowaniem 11-godzinnego
odpoczynku dobowego

35,8
38,0

zapewnienie dni wolnych wynikajàcych z przeci´tnie
pi´ciodniowego tygodnia pracy w przyj´tym okresie
rozliczeniowym

42,0
44,8
48,0
47,1

prowadzenie ewidencji czasu pracy

49,8
52,0
46,8

okreÊlenie systemów czasu pracy, rozkładów czasu pracy
i okresów rozliczeniowych

% pracodawców naruszajàcych przepisy

2012

2011

2010
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liczeniowych (w 2010 r. ten rodzaj nieprawidłowości
stwierdzono u 46,8% kontrolowanych pracodawców,
w roku 2011 – u 52%).
Niepokoi utrzymująca się na wysokim poziomie
skala nieprawidłowości w zakresie prowadzenia ewidencji czasu pracy, ponieważ przekłada się to na
prawidłowość ustalania wynagrodzenia pracownika
i innych przysługujących mu świadczeń związanych
z pracą. Odsetek pracodawców, u których stwierdzono naruszenia przepisów w tej kwestii, pomimo
nieznacznej poprawy, ciągle jest znaczący.

Pracodawcy i osoby reprezentujące pracodawców jako przyczyny nieprawidłowości wskazują najczęściej czynniki od nich niezależne, które utrudniają bądź uniemożliwiają im przestrzeganie
przepisów i jednocześnie, w ich ocenie, zwalniają
z odpowiedzialności za łamanie prawa pracy.
Według pracodawców przyczyny nieprawidłowości są następujące:
–– zła kondycja finansowa zakładu pracy, która
jest spowodowana w szczególności niewywiązywaniem się kontrahentów z zawartych umów

Wykres 40. Odsetek pracowników, wobec których naruszono przepisy o czasie pracy

udzielanie pracownikowi raz na 4 tygodnie niedzieli wolnej od
pracy

zatrudnianie pracowników w ramach dopuszczalnej liczby
godzin nadliczbowych w roku kalendarzowym

zapewnienie innego dnia wolnego lub dodatkowego
wynagrodzenia za prac´ w niedziele, Êwi´ta

zatrudnianie pracowników w ramach dopuszczalnej liczby
godzin nadliczbowych przeci´tnie w tygodniu

zatrudnianie pracowników z zachowaniem 35-godzinnego
odpoczynku tygodniowego

2,5
3,1
4,6
2,8
1,7
3,8
3,2
16,6
3,4
4,6
4,0
6,1
5,8
5,3
9,0
6,8

zatrudnianie pracowników z zachowaniem 11-godzinnego
odpoczynku dobowego

8,0
8,8
10,2

przestrzeganie normy dobowej (rekompensata)

6,8
7,4
10,3

przestrzeganie przeci´tnie tygodniowej normy czasu pracy
(rekompensata)

7,4
7,3
11,4

jednokrotne zatrudnienie w tej samej dobie

18,4
9,0
16,0

zapewnienie dni wolnych wynikajàcych z przeci´tnie
pi´ciodniowego tygodnia pracy w przyj´tym okresie
rozliczeniowym

22,4
20,0
% pracowników, w odniesieniu do których naruszono przepisy
2012
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––
––

––
––

––

handlowych i wydłużonymi terminami płatności;
wysokie koszty zatrudniania pracowników;
nieracjonalność przepisów prawa pracy, które
nakładają na pracodawców zbyt dużo obowiązków, powodują zwiększenie biurokracji i powstawanie dodatkowych zbędnych kosztów;
niewłaściwe działania pracowników, którzy
dowolnie zmieniają godziny pracy;
niejasność i niespójność niektórych przepisów,
skomplikowane regulacje prawne dotyczące
czasu pracy, w szczególności jego rozliczania;
nieprawidłowa praca firm zewnętrznych prowadzących sprawy kadrowo-płacowe.

Natomiast zdaniem inspektorów pracy, przyczynami występujących nieprawidłowości są:
–– dążenie do obniżania kosztów działalności, w tym oszczędzanie na kosztach pracy
poprzez zmniejszanie zatrudnienia;
–– przyjęcie jako priorytet działań zmierzających
do realizacji celów ekonomicznych z marginalnym traktowaniem spraw pracowniczych;
–– świadome naruszenia przepisów prawa pracy;
–– niewystarczająca znajomość przepisów prawa
przez pracodawców, w szczególności w zakresie zmian w stanie prawnym;
–– brak należytej staranności przy prowadzeniu
dokumentacji z zakresu prawa pracy;

Wykres 41. Odsetek pracodawców naruszających przepisy o czasie pracy w sektorze bankowym i zakładach
innych branż

zatrudnianie pracowników w ramach dopuszczalnej liczby
godzin nadliczbowych przeci´tnie w tygodniu
udzielanie pracownikowi raz na 4 tygodnie niedzieli wolnej
od pracy
zatrudnianie pracowników z zachowaniem 35-godzinnego
odpoczynku tygodniowego
zatrudnianie pracowników z zachowaniem 11-godzinnego
odpoczynku dobowego
zapewnienie innego dnia wolnego lub dodatkowego
wynagrodzenia za prac´ w niedziele, Êwi´ta
przestrzeganie przeci´tnie tygodniowej normy czasu pracy
(rekompensata)

0,0
10,9
0,0
11,6
6,9
17,3
10,0
22,8
11,7
11,5
16,8
18,4
28,2

przestrzeganie normy dobowej (rekompensata)
19,1
zapewnienie dni wolnych wynikajàcych z przeci´tnie
pi´ciodniowego tygodnia pracy w przyj´tym okresie
rozliczeniowym

30,9
36,3

okreÊlenie systemów czasu pracy, rozkładów czasu pracy
i okresów rozliczeniowych

31,3
51,5
35,9

prowadzenie ewidencji czasu pracy

45,6
% pracodawców naruszajàcych przepisy
sektor bankowy

inne bran˝e
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wadliwie
skonstruowane
źródła
prawa
wewnątrzzakładowego, w szczególności przyjęcie systemów czasu pracy, rozkładów czasu
pracy i okresów rozliczeniowych niedostosowanych do rodzaju prowadzonej działalności
gospodarczej;
niewłaściwa interpretacja przepisów prawa
pracy, w szczególności w kwestii planowania
i rozliczania czasu pracy;
brak właściwego nadzoru ze strony kadry kierowniczej nad osobami, których obowiązkiem
jest m.in. planowanie i rozliczanie czasu pracy
podległego personelu oraz przerzucanie odpowiedzialności i zadań organizacyjnych dotyczących spraw pracowniczych na firmy zewnętrzne
świadczące usługi kadrowo-płacowe.

Należy przy tym zaznaczyć, że tendencja
do ograniczania kosztów działalności związanej
z zatrudnianiem pracowników, poprzez utrzymanie niskiego stanu zatrudnienia oraz świadome naruszanie przepisów, występuje zarówno
w małych, jak i dużych zakładach. Pracodawcy
w pierwszej kolejności starają się obniżać koszty zatrudnienia, głównie poprzez redukcję etatów, co z kolei prowadzi do konieczności zapewnienia normalnego funkcjonowania zakładu przy
zmniejszonej obsadzie personalnej. Ten stan jest
przyczyną niezapewnienia pracownikom odpoczynku dobowego i tygodniowego, jak i konieczności wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych, w tym powyżej limitu przeciętnie

Wykres 42. Odsetek pracowników, wobec których naruszono przepisy o czasie pracy w sektorze bankowym
i zakładach innych branż

udzielanie pracownikowi raz na 4 tygodnie niedzieli wolnej
od pracy

0,0

zatrudnianie pracowników w ramach dopuszczalnej liczby
godzin nadliczbowych przeci´tnie w tygodniu

0,0

zatrudnianie pracowników w ramach dopuszczalnej liczby
godzin nadliczbowych w roku kalendarzowym

2,7

5,3
0,2
3,2

zatrudnianie pracowników z zachowaniem 11-godzinnego
odpoczynku dobowego

0,8

zatrudnianie pracowników z zachowaniem 35-godzinnego
odpoczynku tygodniowego

0,9

zapewnienie innego dnia wolnego lub dodatkowego
wynagrodzenia za prac´ w niedziele, Êwi´ta
przestrzeganie przeci´tnie tygodniowej normy czasu pracy
(rekompensata)

przestrzeganie normy dobowej (rekompensata)
zapewnienie dni wolnych wynikajàcych z przeci´tnie
pi´ciodniowego tygodnia pracy w przyj´tym okresie
rozliczeniowym
jednokrotne zatrudnienie w tej samej dobie

7,8

6,7
2,2
3,3
4,1
11,2
8,4
10,4
8,8
17,0
9,4
11,7
% pracowników, w odniesieniu do których naruszono przepisy

sektor bankowy
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tygodniowego i w roku kalendarzowym, czy też
z naruszeniem przepisów o przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy.
Warto też zwrócić uwagę na niewystarczającą znajomość prawa pracy, która stanowi istotną przyczynę naruszeń przepisów o czasie pracy
w małych zakładach, gdzie brak jest wyspecjalizowanych komórek kadrowych i niekiedy część spraw pracowniczych zostaje przekazana firmom zewnętrznym.
Osoby prowadzące te firmy uzupełniają i aktualizują
swoją wiedzę, ale przede wszystkim w zakresie niezbędnym do prowadzenia podstawowej działalności
księgowo-rachunkowej, natomiast prawo pracy traktowane jest jako zagadnienie marginalne. W dużych
i średnich zakładach, w których wydzielono komórki
kadrowe, przyczyn nieprawidłowości należy szukać
zarówno po stronie niewłaściwego przygotowania
niższej kadry kierowniczej, nieposiadającej należytej
wiedzy potrzebnej do prawidłowego organizowania
czasu pracy podległych pracowników, jak i po stronie kierowników wyższego szczebla, zobowiązanych
do bieżącego i stałego nadzoru nad prawidłowością
sporządzanych dokumentacji.
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami inspektorzy pracy:
99 wydali 16 decyzji nakazujących wypłatę
należnych wynagrodzeń i innych świadczeń ze
stosunku pracy na łączną kwotę 258,5 tys. zł,
99 skierowali do pracodawców 1 317 wystąpień
z 4 544 wnioskami (w tym 103 wystąpienia
z 320 wnioskami do pracodawców z sektora
bankowego),
99 wydali 58 poleceń ustnych,
99 ukarali 418 osób grzywnami w drodze mandatów karnych na łączną kwotę ponad 512 tys. zł
(w tym 16 mandatów na kwotę 20,8 tys. zł dot.
sektora bankowego),
99 wobec 250 osób (w tym 21 z sektora bankowego) zastosowali środki oddziaływania wychowawczego,
99 do sądu skierowali 35 wniosków o ukaranie.
Podsumowując wyniki kontroli należy stwierdzić,
że stan przestrzegania przepisów dotyczących czasu
pracy w kontrolowanych podmiotach nadal nie jest
zadowalający. Uzasadnione jest kontynuowanie kontroli w tym zakresie, a także prowadzenie działań promocyjnych wpływających na poszerzenie znajomości
przepisów oraz ich właściwe interpretowanie. Biorąc
jednak pod uwagę, że jedną ze zidentyfikowanych
przyczyn powstawania nieprawidłowości jest niejasność i niespójność przepisów o czasie pracy, konieczne wydaje się dokonanie zmian legislacyjnych.

3. Wynagrodzenia i inne świadczenia
ze stosunku pracy
A. Kontrole wypłaty wynagrodzeń
i innych świadczeń ze stosunku pracy
w zakładach różnych branż
W 2012 r. inspektorzy pracy przeprowadzili 9 200 kompleksowych kontroli przestrzegania
przepisów prawa pracy przy wypłacie wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy w 8 728
podmiotach. W kontrolowanych zakładach zatrudnionych było łącznie prawie 645 tys. pracowników,
w tym 214,8 tys. kobiet i 3,2 tys. młodocianych.
Spośród skontrolowanych w tym zakresie pracodawców, 17% nie wypłacało pracownikom wynagrodzenia za pracę. Odsetek skontrolowanych pracodawców, którzy nie przestrzegali terminu wypłaty
wynagrodzenia wyniósł 20%. Niewypłacenie wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych
oraz należnego ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy stwierdzono odpowiednio u 31% i 30% pracodawców, u których badano dane zagadnienie.
U 26% stwierdzono niewypłacenie odprawy z tytułu
rozwiązania stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracownika, u 11% niewypłacenie odszkodowania za skrócony okres wypowiedzenia, zaś u 20%
dodatkowego wynagrodzenia za pracę w porze
nocnej.
Z obserwacji inspektorów pracy wynika, że bardzo często zaległości w wypłacie wynagrodzeń
sięgają kilku miesięcy, a pierwotne uchybienia
w zakresie terminowości wypłat poszczególnych
składników wynagrodzenia przeradzają się w zjawisko niewypłacania wynagrodzeń w ogóle. Sytuacja
ta powodowana jest w znacznej mierze problemami finansowymi, z którymi borykają się pracodawcy. Walka o utrzymanie się na zdestabilizowanym
rynku przy długotrwałym niedoborze środków pieniężnych skłania pracodawców do szukania różnych
– nie zawsze zgodnych z prawem – sposobów realizacji obowiązku wypłaty należnych pracownikom
wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy.
Podobnie jak w latach poprzednich, brak środków finansowych jest wskazywany przez pracodawców jako główna przyczyna ujawnionych
naruszeń w zakresie wypłaty wynagrodzenia za
pracę i innych świadczeń ze stosunku pracy. Trudną sytuację ekonomiczną pracodawcy tłumaczą kryzysem gospodarczym, wciąż rosnącymi kosztami
pracy oraz wzrostem innych obciążeń fiskalno-prawnych (np. podwyższenie składki na ubezpieczenie
rentowe leżące po stronie płatnika), czy daleko

87

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PIP W 2012 r.
idącymi ograniczeniami w możliwości pozyskiwania nowych źródeł finansowania działalności (m.in.
w wyniku zaostrzenia polityki kredytowej). Wskazują
też na znaczne opóźnienia w realizacji zobowiązań
przez kontrahentów, jak również trudności w wyegzekwowaniu należności za zrealizowane zobowiązania. O ile w wielu przypadkach twierdzeniom
tym nie sposób odmówić wiarygodności, to – biorąc pod uwagę fakt, iż jeszcze w czasie trwających
kontroli niektórzy pracodawcy regulowali zaległości
wobec swoich pracowników – nie zawsze opóźnienia w rozliczeniach z kontrahentami były rzeczywistą
przyczyną nieprawidłowości dotyczących wypłaty
wynagrodzeń. Wydaje się bowiem, że nadal część
pracodawców traktuje należności pracownicze
jako zadłużenie drugiej kategorii, pierwszeństwo
przyznając podmiotom gospodarczym, z którymi
współpracuje.
Wymaga podkreślenia, iż często, oprócz zaległości względem pracowników, pracodawcy posiadają znaczne zaległości z tytułu nieodprowadzonych
składek na ubezpieczenie społeczne czy podatków.
Wówczas niejednokrotnie, zamiast wypłacać świadczenia należne pracownikom, pracodawcy przeznaczają środki pieniężne, którymi dysponują, na inne
zobowiązania, co pozwala na przetrwanie przejściowych trudności finansowych bez konieczności pozyskiwania środków poprzez sprzedaż majątku trwałego firmy.

Terminowe regulowanie innych zobowiązań,
niż należności ze stosunku pracy, chroni pracodawcę przed koniecznością zapłaty wysokich odsetek
za zwłokę, podczas gdy niewypłacenie wynagrodzeń w terminie nie obliguje do naliczenia odsetek,
tych bowiem pracownicy mogą dochodzić jedynie
na drodze postępowania sądowego. Tymczasem
kontrole PIP wskazują, że w przypadku uzyskania
przez pracowników należnych świadczeń, najczęściej rezygnują oni z dochodzenia prawa do odsetek.
W dalszym ciągu pracodawcy dysponujący
kwotą niższą niż suma wierzytelności pracowniczych decydują się na wypłatę wynagrodzenia
w ratach, zaspokajając roszczenia pracowników
jedynie w granicach wynagrodzenia zasadniczego, bądź odsuwają w czasie realizację zobowiązań wobec byłych lub nieobecnych pracowników. Łamanie praw pracowniczych rzadko
spotyka się ze sprzeciwem osób poszkodowanych, którzy przyzwalają na te praktyki z obawy przed utratą pracy. Gotowość złożenia skargi lub dochodzenia roszczeń na drodze sądowej
pojawia się z reguły w chwili definitywnego rozstania z pracodawcą.
Przeprowadzone kontrole wskazują, iż częstą
przyczyną nieprawidłowości w zakresie wypłaty
wynagrodzenia i innych świadczeń ze stosunku pracy jest także nieznajomość obowiązujących prze-

Wykres 43. Przyczyny naruszeń w zakresie wypłaty wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy

niewłaÊciwa
metoda obliczania

pomyłki
w obliczeniach

7%

bezpodstawne
potràcenie

wadliwy układ
zbiorowy pracy lub
regulamin
0,2% wynagradzania

5%

3%

nieznajomoÊç
przepisów
20,8%

inne

32%

32%
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pisów. Natomiast znacznie rzadziej powodem niewypłacenia świadczenia w należnej wysokości były
niewłaściwe metody naliczania świadczeń lub
pomyłki w obliczeniach. Pracodawcy coraz częściej korzystają z outsourcingu, co z jednej strony
pozwala skoncentrować się na procesach zarządczych, z drugiej jednak prowadzi do powierzania
kwestii kadrowo-płacowych biurom rachunkowym,
specjalizującym się nie w sprawach pracowniczych,
a raczej podatkowych czy związanych z ubezpieczeniami społecznymi. Nierzadko pracownicy tych podmiotów nie znają zasad obliczania świadczeń pracowniczych bądź też bazują na nieaktualnych przepisach.
Należy też zwrócić uwagę na narastający problem
korzystania przez pracodawców z kadrowo-płacowych programów komputerowych zawierających błędy lub nieaktualizowanych.
Przyczyną nieprawidłowości stwierdzonych
w czasie kontroli jest również nieprowadzenie lub
nierzetelne prowadzenie ewidencji czasu pracy.
Pracodawcy podejmują ryzyko ewentualnych konsekwencji wykroczeniowych z tego tytułu, licząc na
korzyści wynikłe z niewypłacania wynagrodzenia
za godziny nadliczbowe czy dodatkowego wynagrodzenia za pracę w porze nocnej.
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami inspektorzy pracy:

99 wydali 5 426 decyzji nakazujących wypłatę
należnych wynagrodzeń i innych świadczeń
ze stosunku pracy na łączną kwotę ponad
109,5 mln zł,
99 skierowali do pracodawców 8 693 wystąpienia z 12 763 wnioskami,
99 wydali 602 polecenia ustne,
99 ukarali 2 150 osób grzywnami w drodze mandatów karnych na łączną kwotę 2,7 mln zł,
99 wobec 1 094 osób zastosowali środki oddziaływania wychowawczego,
99 do sądu skierowali 533 wnioski o ukaranie,
99 w 16 przypadkach zawiadomili prokuraturę
o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.
Zdarza się, że stwierdzone nieprawidłowości
są usuwane już w trakcie kontroli (o ile pracodawca dysponuje środkami pieniężnymi, a świadczenia
nie wypłacono z powodu nieznajomości przepisów
lub zaniżono w następstwie pomyłek w obliczaniu
czy błędnej interpretacji przepisów). W takich przypadkach pracodawcy, a częściej służby kadrowo-finansowe, bardzo chętnie korzystają z poradnictwa Państwowej Inspekcji Pracy. Niebagatelnym
efektem tych porad jest podniesienie poziomu wiedzy w zakresie prawidłowego naliczania świadczeń
pieniężnych przez osoby do tego zobowiązane, co
powinno procentować w przyszłości mniejszą liczbą naruszeń.

Wykres 44. Struktura decyzji płacowych – wg wielkości zakładów

od 50 do 249

250 i wi´cej
zatrudnionych

zatrudnionych
20,8%
6,4%

29,7%
43,1%

od 10 do 49
zatrudnionych

do 9
zatrudnionych

Źródło: dane PIP
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Wciąż aktualny pozostaje postulat doprecyzowania najbardziej niejednoznacznych przepisów,
rodzących wątpliwości i rozbieżne interpretacje, których rozstrzygnięcie wymaga odwołania do orzecznictwa Sądu Najwyższego; dotyczy to w szczególności określenia terminu wypłaty wynagrodzenia
i innych świadczeń ze stosunku pracy, zwłaszcza
ekwiwalentu za urlop, w razie rozwiązania umowy
o pracę, czy zdefiniowania pojęcia „normalne” wynagrodzenie w aspekcie wypłaty wynagrodzenia za
pracę w godzinach nadliczbowych.
Trzeba podkreślić, że skomplikowane i mało
klarowne metody naliczania poszczególnych
świadczeń (zwłaszcza w przypadku godzin
nadliczbowych, wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy czy ekwiwalentu za urlop) sprawiają,
iż nie tylko pracodawcy mają problem z ustaleniem kwot należnych pracownikom, ale też
sami uprawnieni nie są w stanie, nie dysponując fachową wiedzą, określić rozmiaru własnych
wierzytelności względem podmiotu zatrudniającego.
Dążąc do poszerzenia wiedzy osób odpowiedzialnych za sprawy kadrowo-płacowe oraz poprawy jakości dokumentacji związanej z rozliczaniem
pracowników, konieczna jest dalsza popularyzacja przepisów prawa pracy, zwłaszcza wśród
pracodawców niekorzystających z usług profesjonalnych kadr oraz twórców programów kadrowo-płacowych.
Jak już wyżej zaznaczono, liczba przeprowadzonych w roku sprawozdawczym kontroli
ukierunkowanych na problematykę świadczeń
pracowniczych wyniosła ponad 9 tys., przy czym
50% z nich wiązało się jednocześnie z badaniem
zgłoszonej skargi. Fakt ten jest powodem nieporównywalności uzyskanych danych statystycznych z danymi z lat poprzednich (dla przykładu:
w 2011 r. przeprowadzono 1,4 tys. takich kontroli, z których prawie 70% dotyczyło zgłoszonych
skarg). Niemniej, analiza danych ze wszystkich
kontroli przeprowadzonych w omawianym okresie (zarówno kompleksowych, jak i realizowanych
w ramach rutynowej działalności inspekcyjnej,
a dotyczących wypłaty wynagrodzeń i innych
świadczeń) pozwala na stwierdzenie, że skala
naruszeń w tym obszarze utrzymuje się na niepokojąco wysokim poziomie.

90

Wykres 45. Wypłata wynagrodzeń i innych świadczeń
w latach 2010–2012

Liczba pracodawców, u których
inspektorzy stwierdzili niewypłacenie
wynagrodzenia
3 053

2 947
2 714

2010

2011

2012

Liczba pracodawców, u których
inspektorzy stwierdzili nieterminowoÊç
wypłaty wynagrodzeƒ
4 757

2010

4 906

2011

5 127

2012

Liczba pracodawców, u których
inspektorzy stwierdzili ró˝nego rodzaju
naruszenia przepisów dot. wypłaty
wynagrodzeƒ i innych Êwiadczeƒ
17 176

2010

Źródło: dane PIP

17 538
16 797

2011

2012
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B. Kontrole wypłaty wynagrodzeń
i innych świadczeń ze stosunku pracy
w podmiotach należących do sektora
bankowego

W 2012 r. inspektorzy pracy przeprowadzili 154
kompleksowe kontrole przestrzegania przepisów
prawa pracy przy wypłacie wynagrodzeń i innych
świadczeń ze stosunku pracy u 150 pracodawców należących do sektora bankowego. W kontrolowanych zakładach zatrudnionych było łącznie
ponad 45,2 tys. pracowników, w tym ponad 34,8
tys. kobiet.
Najczęściej występującą nieprawidłowość
u skontrolowanych pracodawców z sektora bankowego stanowiło niewypłacenie wynagrodzenia
za pracę w godzinach nadliczbowych z tytułu
przekroczenia normy dobowej, m.in. w następstwie powrotu do pracy w tej samej dobie. Jed-

nym z powodów takiego stanu było pokrywanie
się harmonogramowych godzin pracy pracownika z godzinami otwarcia placówki bankowej, podczas gdy pracownik faktycznie dłużej pozostawał
w dyspozycji pracodawcy z uwagi na czynności
związane z rozpoczęciem lub zakończeniem pracy
banku. Ponadto naruszenia normy dobowej wynikały z konieczności zmiany miejsca wykonywania pracy (placówki) w poszczególnych dniach
tygodnia, dla których ustalono różne godziny
otwarcia. Świadczy to o nieznajomości przepisów prawa pracy w zakresie ustalania dobowego
wymiaru i rozkładu czasu pracy pracowników oraz
definicji doby pracowniczej, szczególnie w sytuacji gdy prowadzona ewidencja czasu pracy wskazuje na wykonywanie pracy w tej samej dobie pracowniczej.
Należy zwrócić uwagę na znikomą liczbę przypadków niewypłacenia wynagrodzenia w kontrolowanych podmiotach sektora bankowego

Wykres 46. Wypłata wynagrodzeń i innych świadczeń w sektorze bankowym – naruszenia przepisów
wyp∏ata wynagrodzenia i jej terminowoÊç

potràcenia z wynagrodzenia

7

12

wypłata nale˝noÊci z tytułu podró˝y słu˝bowej
i jej terminowoÊç

18

wypłata wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy
i jej terminowoÊç

18

wypłata ryczałtu za prac´ w porze nocnej
i jej terminowoÊç
wypłata dodatku za prac´ w niedziele i Êwi´ta
i jej terminowoÊç
wypłata odprawy z tytułu rozwiàzania stosunku pracy
z przyczyn niedotyczàcych pracownika i jej terminowoÊç
wypłata dodatkowego wynagrodzenia za prac´
w porze nocnej i jej terminowoÊç
wypłata ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy
i jej terminowoÊç

20

24

25

26

29

wypłata wynagrodzenia za prac´ w godzinach
nadliczbowych i jej terminowoÊç

56
% pracodawców naruszajàcych przepisy

Źródło: dane PIP
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% pracodawców, u których
w 2012 r. stwierdzono
nieprzestrzeganie przepisów

Zagadnienia objęte kontrolą

sektor
bankowy

inne
podmioty

Wypłata wynagrodzenia

1

17

Wypłata wynagrodzenia w terminie

6

20

Wypłata wynagrodzenia w wysokości co najmniej równej minimalnemu
wynagrodzeniu za pracę

1

3

Wypłata wynagrodzenia w prawidłowej wysokości

8

9

Potrącenia z wynagrodzenia

12

10

Wypłata wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych

33

31

Wypłata wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych w terminie
i w prawidłowej wysokości

26

14

Wypłata dodatku za pracę w porze nocnej

26

20

Wypłata dodatku za pracę w niedziele i święta

14

10

Źródło: dane PIP

(nieprawidłowość tę stwierdzono jedynie w odniesieniu do 0,2% skontrolowanych w tym zakresie
pracowników banków, w porównaniu z 20% pracowników skontrolowanych w tym zakresie u pracodawców spoza sektora bankowego). Wydaje się
zatem, iż skutki kryzysu gospodarczego nie miały wpływu na stopień realizacji przez te podmioty
obowiązków dotyczących wypłaty wynagrodzenia
i innych świadczeń pracowniczych. Potwierdza to

fakt, iż niemal w ogóle skontrolowani pracodawcy nie wskazywali złej sytuacji ekonomicznej jako
przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości. Większość uchybień była wynikiem nieznajomości
przepisów przez osoby realizujące obowiązki
kadrowo-płacowe w kontrolowanych podmiotach.
Tę przyczynę wskazywano najczęściej w aspekcie
niewywiązywania się z obowiązku wypłaty wynagrodzenia i dodatku za pracę w godzinach nadlicz-

Wykres 47. Przyczyny naruszeń przepisów w zakresie wypłaty wynagrodzeń i innych świadczeń
ze stosunku pracy w sektorze bankowym

wadliwy układ
zbiorowy pracy
lub regulamin
wynagradzania

14%

1%
pomyłki
w obliczeniach

brak Êrodków
finansowych

inne

2%

4%
8%

niewłaÊciwa
metoda obliczania

72%

Źródło: dane PIP
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nieznajomoÊç
przepisów
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bowych w należnej wysokości, zwłaszcza z tytułu
podejmowania pracy w tej samej dobie pracowniczej. Z kolei błędne naliczanie wynagrodzenia
urlopowego wynikało m.in. z nieuwzględniania
w podstawie świadczenia zmiennych składników
wynagrodzenia, np. dodatku za pracę na drugiej
zmianie, dodatku za udział w transporcie wartości
pieniężnych, dodatku kasjerskiego.
Wśród przyczyn stwierdzonych nieprawidłowości należy również wskazać powielaną, często nieświadomie, błędną interpretację przepisów prawa
pracy oraz brak nadzoru kierownictwa nad osobami
odpowiedzialnymi za prawidłowe rozliczenie czasu
pracy, a tym samym za właściwe naliczenie świadczeń pracowniczych. W pewnej mierze ujawnione
naruszenia spowodowane były również niejasnością przepisów prawa pracy regulujących problematykę wynagrodzeń (np. brak jasno sprecyzowanego
pojęcia periodycznych składników wynagrodzenia,
uwzględnianych przy obliczaniu wynagrodzenia za
urlop wypoczynkowy czy terminu wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy).
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami inspektorzy pracy:
99 wydali 13 decyzji nakazujących wypłatę
należnych wynagrodzeń i innych świadczeń ze
stosunku pracy na łączną kwotę 17,8 tys. zł,
99 skierowali do pracodawców 104 wystąpienia
z 224 wnioskami,
99 wydali 13 poleceń ustnych,
99 ukarali 15 osób grzywnami w drodze mandatów karnych na łączną kwotę ponad 17,3 tys. zł,
99 wobec 27 osób zastosowali środki oddziały
wania wychowawczego,
99 do sądu skierowali 1 wniosek o ukaranie.
Jak wskazują wyniki przeprowadzonych
w 2012 r. kontroli w zakresie wynagrodzeń i innych
świadczeń ze stosunku pracy w podmiotach należących do sektora bankowego, liczba nieprawidłowości w odniesieniu do liczby zatrudnionych
pracowników nie jest znaczna, a większość naruszeń nie miała charakteru rażącego. Niemniej jednak stan praworządności w ww. zakresie wymaga
dalszego monitorowania, ze szczególnym akcentem
na zagadnienia terminowości wypłaty wynagrodzenia za pracę, wypłaty dodatku za pracę w godzinach
nadliczbowych wynikających z dwukrotnego podejmowania pracy w ramach tej samej doby pracowniczej oraz ustalania podstawy wynagrodzenia za
urlop wypoczynkowy.
Zważywszy, że wiodącą przyczyną naruszeń
przepisów w zakresie wypłaty wynagrodzenia

i innych świadczeń ze stosunku pracy w sektorze
bankowym była nieznajomość prawa, celowe wydaje się prowadzenie działań prewencyjnych (np. dystrybucja ulotek, broszur, spotkania z pracodawcami
z tego sektora oraz ich służbami kadrowo-księgowymi, współpraca z mediami). Chodzi przede wszystkim o dotarcie do osób odpowiedzialnych za naliczanie takich świadczeń z najważniejszymi informacjami
z zakresu wynagrodzeń za pracę i innych należności
pieniężnych obligatoryjnych dla wszystkich pracowników. Działania tego rodzaju bez wątpienia przyczynią się do uniknięcia przynajmniej części nieprawidłowości.

4. Kontrole placówek handlowych
(wielkopowierzchniowych, innych)
A. Prawna ochrona pracy

•

Placówki wielkopowierzchniowe

Kontrolą objęto 97 placówek u 47 pracodawców
(zatrudniających blisko 8 tys. pracowników), przy
czym 11 spośród nich to placówki, w których przeprowadzono rekontrole. Wśród skontrolowanych
podmiotów ponad 51% zostało wytypowanych do
kontroli na podstawie napływających skarg.
Przeprowadzone kontrole nie potwierdziły
zasadności połowy zgłoszonych skarg, a 15% spośród nich okazało się w pełni zasadnych.
W największej liczbie placówek ujawniono nieprawidłową treść świadectw pracy; dotyczyło to
18% spośród poddanych ocenie świadectw.
W porównaniu z rokiem poprzednim zmalał
odsetek placówek, w których ujawniono nieudzielenie urlopu wypoczynkowego w roku, w którym pracownik nabył do niego prawo (problem
dotyczył jedynie 39 zatrudnionych). Stwierdzone
w placówkach wielkopowierzchniowych nieprawidłowości z reguły odnosiły się do niewielkich grup
zatrudnionych (przykładowo: nieudzielenie odpoczynku dobowego lub tygodniowego – 79 pracowników; niewypłacenie wynagrodzenia za pracę
w godzinach nadliczbowych – 30, a jego zaniżenie – 32 osoby).
Niepokoić może nieewidencjonowanie czasu
pracy 42 osób (w 3 placówkach) i nieprawidłowe
prowadzenie ewidencji dla 101 osób (w 19% placówek), ale – biorąc pod uwagę liczbę poszkodowanych pracowników – należy zauważyć, w porównaniu z ubiegłymi latami znaczącą poprawę w tym
zakresie.
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Wykres 48. Placówki wielkopowierzchniowe – naruszenia przepisów z zakresu prawnej ochrony pracy

udzielanie urlopu wypoczynkowego w roku,
w którym pracownik nabył do niego prawo

6
19
29
9

treÊç regulaminu wynagradzania

7
8
10

treÊç umowy o prac´

12
13
16

treÊç regulaminu pracy

20
18
19

prawidłowoÊç prowadzenia ewidencji czasu pracy

18
19
19

udzielanie nale˝nego odpoczynku

19
26
21

przestrzeganie przeci´tnie pi´ciodniowego tygodnia pracy

20
23
22

wypłata wynagrodzenia za godziny nadliczbowe

15
15
31

treÊç Êwiadectwa pracy

29
20

2012

2011

2010

% placówek naruszajàcych przepisy

Źródło: dane PIP

Aktualność zachowuje stwierdzenie, że nieprawidłowości ujawniane są przede wszystkim
w jednostkach kontrolowanych po raz pierwszy. Inspektorzy pracy sygnalizowali ponadto,
że w placówkach wielkopowierzchniowych należących do międzynarodowych sieci handlowych,
stan praworządności w stosunkach pracy jest
lepszy niż w placówkach prowadzonych przez
przedsiębiorców lokalnych.

•

Pozostałe placówki handlowe
(mniejsze sklepy)

Kontrolą objęto 529 placówek u 517 pracodawców (zatrudniających ponad 12,5 tys. pracowników),
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z których 67 poddano rekontroli. Typowanie placówek
do kontroli odbywało się przede wszystkim na podstawie własnego rozpoznania; jedynie 13% z nich skontrolowano w następstwie zgłoszonych skarg (potwierdzono częściową lub całkowitą zasadność 51% skarg).
W odniesieniu do wielu kontrolowanych obszarów prawnej ochrony pracy odnotowano zwiększenie odsetka placówek, w których nie przestrzegano
przepisów. Dotyczy to zwłaszcza wynagrodzenia za
godziny nadliczbowe, udzielania należnego odpoczynku, treści świadectw pracy. Jednocześnie
zmniejszeniu uległa kwota należności niewypłaconych pracownikom – wyniosła ona nieco ponad
52 tys. zł (wobec blisko 140 tys. w 2010 r. i 67 tys.
w 2011 r.). Nieprawidłowości w tym zakresie objęły 3% zatrudnionych w kontrolowanych sklepach

V. WYNIKI KONTROLI UJĘTYCH W PLANIE ROCZNYM
Wykres 49. Mniejsze placówki handlu detalicznego – naruszenia przepisów z zakresu prawnej ochrony pracy
4

udzielanie urlopu wypoczynkowego w roku, w którym
pracownik nabył do niego prawo
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przestrzeganie przeci´tnie pi´ciodniowego tygodnia pracy
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prawidłowoÊç prowadzenia ewidencji czasu pracy

23
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wypłata wynagrodzenia za godziny nadliczbowe
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13
32

treÊç Êwiadectwa pracy

23
18
47
46

prowadzenie akt osobowych

52
2012

2011

2010

% placówek naruszajàcych przepisy

Źródło: dane PIP

(w 2010 r. – 17%, w 2011 r. – 6%). Zmalała także
przeciętna kwota niewypłaconych świadczeń (137 zł
wobec 179 zł w 2011 r.).
Ujawniono również przypadki wypłacania
wynagrodzenia za pracę poza ewidencją płac,
co powoduje zaniżanie świadczeń pochodnych od
wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenie społeczne i podatku dochodowego.

––

Inspektorzy pracy podkreślają, że w małych
placówkach handlowych występuje szersze spektrum nieprawidłowości niż w placówkach wielkopowierzchniowych.
Przyczynami nieprawidłowości w sferze prawnej ochrony pracy w kontrolowanych placówkach
handlowych są, podobnie jak w latach poprzednich:

––

––
––

––

brak wiedzy o przepisach prawa pracy, przede wszystkim wśród pracodawców – właścicieli małych sklepów, nieposiadających własnych
służb kadrowych i księgowych;
niestaranne i niesystematyczne prowadzenie
dokumentacji dot. stosunku pracy;
traktowanie innych spraw z zakresu bieżącej
działalności placówki jako ważniejszych niż
obowiązki wynikające z przepisów prawa pracy;
zbyt mała liczba osób zatrudnionych w placówkach handlowych – w stosunku do liczby
dni oraz godzin otwarcia tych placówek, duża
rotacja pracowników;
brak bieżącego nadzoru ze strony kierownictwa średniego szczebla nad czasem pracy
pracowników;
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––

nastawienie części pracodawców na zwiększenie konkurencyjności względem innych podmiotów handlowych, kosztem przestrzegania
przepisów prawa pracy.

Systematyczne działania kontrolno-nadzorcze,
a także prewencyjno-promocyjne, adresowane do
pracodawców z branży handlowej przynoszą pozytywne efekty, co jest szczególnie widoczne w placówkach wielkopowierzchniowych, zwłaszcza
należących do dużych sieci handlowych i ponownie
kontrolowanych. Zaniepokojenie budzi zaś stan przestrzegania przepisów w małych placówkach handlowych. Na taką sytuację ma wpływ fakt, iż placówki te
często ulegają likwidacji, a na ich miejsce powstają nowe, popełniające takie same błędy.
Inspektorzy pracy podkreślają, że z reguły nieprawidłowości stwierdzane w sklepach (szczególnie wielkopowierzchniowych) nie mają charakteru
umyślnego naruszenia.
Jednak wiele małych firm, wobec niepewnej
sytuacji gospodarczej, szuka znaczących oszczędności finansowych ograniczając koszty osobowe
i wydatki na zapewnienie właściwej obsługi prawnej i kadrowej oraz świadomie narusza zakaz pracy
w placówkach handlowych w święta. Zamknięcie
w te dni placówek wielkopowierzchniowych powoduje, że mali przedsiębiorcy mają szansę na zwiększenie dochodów, co w niektórych przypadkach stanowi warunek kontynuowania działalności.
B. Bezpieczeństwo i higiena pracy

•

Placówki wielkopowierzchniowe

Kontrolą objęto 97 placówek u 47 pracodawców.
Podobnie jak w latach poprzednich, najczęściej
ujawniane w roku sprawozdawczym nieprawidłowości dotyczyły braku ładu i porządku w ciągach
komunikacyjnych oraz składowania i magazynowania towarów. Wspomniane naruszenia wynikają
zazwyczaj z nieregularnych dostaw towarów i nadmiernego natężenia ich przepływu przez placówkę.
Składowanie towarów w niewłaściwych miejscach (np. na ciągach komunikacyjnych, pod
drzwiami ewakuacyjnymi) stanowi utrudnienie dla
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ruchu wewnątrzzakładowego oraz ewentualnej
ewakuacji pracowników i innych osób (klientów)
w przypadku np. pożaru. Niewłaściwie składowany towar na regałach stwarza również zagrożenia
wypadkowe dla pracowników i klientów.
Wiele zastrzeżeń budziła eksploatacja urządzeń i instalacji elektrycznych (m.in. niezabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych
tablice rozdzielcze, uszkodzone gniazda, niezabezpieczone przed uszkodzeniem przewody elektryczne).
Wyniki kontroli przeprowadzonych w 2012 r.
wskazują ponadto na występowanie znaczącej skali nieprawidłowości w zakresie wyposażania pracowników w odzież i obuwie robocze oraz środki
ochrony indywidualnej. Nieprawidłowości te stwierdzono w 29% kontrolowanych placówek i dotyczyły
odpowiednio: 14% pracowników objętych kontrolą
(w zakresie wyposażenia w odzież i obuwie robocze) i 10% (w zakresie wyposażenia w środki ochrony indywidualnej).
Odnotowano, w porównaniu z wynikami kontroli z lat poprzednich, wzrost skali nieprawidłowości
dot. oceny ryzyka zawodowego – stwierdzono je
w prawie co trzeciej placówce i dotyczyły 16% kontrolowanych pracowników.
W placówkach wielkopowierzchniowych
przybywa sprzętu zmechanizowanego do transportu z własnym napędem. Zmniejsza się więc
obciążenie pracowników wynikające z ręcznego
przemieszczania ciężarów, również przy użyciu
wózków ręcznych, zwłaszcza że niektóre z nich
(np. typu roll cage) mogą stwarzać zagrożenia
wypadkowe; w jednej z placówek doszło do takiego wypadku.
W kontrolowanych placówkach inspektorzy pracy ujawnili łącznie 7 przypadków rażących naruszeń przepisów, powodujących bezpośrednie
zagrożenie życia lub zdrowia pracowników, m.in.
podczas przemieszczania towarów. Wstrzymali więc
prace w celu zapobieżenia wypadkom, 15 pracowników zaś skierowali do innych prac z powodu m.in.
przekroczenia dopuszczalnych mas towarów transportowanych przez kobiety i niestosowania środków
ochrony indywidualnej.
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Wykres 50. Placówki wielkopowierzchniowe – naruszenia przepisów z zakresu bhp
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•

Pozostałe placówki handlowe
(mniejsze sklepy)

Kontrolą objęto 529 placówek u 517 pracodawców.
W porównaniu z wynikami kontroli z lat poprzednich nie zanotowano w roku sprawozdawczym
poprawy. Nieprawidłowości dotyczyły szczególnie
takich zagadnień, jak:
–– przygotowanie pracowników do pracy (9%
pracowników objętych kontrolą nie odbyło
szkoleń wstępnych, a 17% – okresowych; 17%
pracowników nie miało aktualnego orzeczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do
wykonywania pracy na danym stanowisku),
–– ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach
pracy,

––

magazynowanie i składowanie towarów,
w tym brak instrukcji bezpiecznego wykonywania prac magazynowych,
–– pomiary skuteczności ochron przeciwporażeniowych.
Problemem stwierdzonym w 29% placówek były
ponadto nieprawidłowości w zakresie wyposażenia
pracowników w odzież i obuwie robocze. Dotyczyły 25% pracowników objętych kontrolą.
Duża skala naruszeń prawa pracy wynikała
m.in. z tego, że 25% pracodawców prowadzących placówki handlowe nie odbyło wymaganego szkolenia w dziedzinie bhp, a w 28% placówek, wbrew obowiązkowi, nie powierzono nikomu
zadań służby bhp.
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Wykres 51. Mniejsze placówki handlu detalicznego – naruszenia przepisów z zakresu bhp
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Bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia pracowników inspektorzy pracy stwierdzili
w 3 przypadkach i wstrzymali prace, ponadto skierowali 2 pracowników do innych prac.
Stan przestrzegania przepisów bhp w placówkach wielkopowierzchniowych budzi mniej
zastrzeżeń niż w pozostałych (mniejszych) placówkach.
W ocenie inspektorów pracy kontrolujących
placówki handlowe przyczynami nieprawidłowości
w zakresie bhp są zwłaszcza:
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––

––

––
––

zła organizacja pracy i brak właściwego nadzoru nad pracownikami i sposobem wykonywania przez nich pracy;
lekceważenie spraw bhp przez pracodawców
i kadrę kierowniczą (premiowane jest szybkie
wykonanie zadania przez pracownika, a nie –
zgodne z przepisami bhp);
pośpiech w okresach znacznego nasilenia prac
(np. podczas wzmożonych dostaw towarów);
nadmierny – w stosunku do pojemności
magazynów – przepływ towarów, co wymu-
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sza okresowe ich składowanie w miejscach do
tego nieprzeznaczonych;
–– niewłaściwe wykonywanie zadań przez własne
służby bhp (w placówkach wielkopowierzchniowych) lub niekorzystanie przez pracodawców (w małych placówkach) z fachowej
obsługi w zakresie bhp świadczonej przez pracowników zatrudnionych przy innej pracy lub
specjalistów z zewnątrz;
–– niedostateczny
stan
zatrudnienia
na
poszczególnych zmianach.
Pracodawcy tłumaczyli uchybienia trudnościami
finansowymi, dużą rotacją pracowników i lekceważeniem przez nich przepisów bhp.
W związku ze stwierdzonymi w placówkach
wielkopowierzchniowych nieprawidłowościami
inspektorzy pracy:
99 wydali 868 decyzji, w tym:
–– 7 decyzji wstrzymania prac,
–– 5 decyzji wstrzymania eksploatacji maszyn,
–– 14 decyzji skierowania do innych prac
15 osób,
99 skierowali do pracodawców 100 wystąpień
z 564 wnioskami,
99 ukarali 29 osób grzywnami w drodze mandatów karnych na łączną kwotę 32,6 tys. zł,
99 wobec 31 osób zastosowali środki oddziały
wania wychowawczego,
99 do sądu skierowali 2 wnioski o ukaranie.
Natomiast w mniejszych placówkach handlowych:
99 wydali 3 875 decyzji, w tym:
–– 3 decyzje wstrzymania prac,
–– 6 decyzji wstrzymania eksploatacji maszyn,
–– 2 decyzje skierowania do innych prac
2 osób,
99 wydali 5 decyzji nakazujących wypłatę należnych wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy na łączną kwotę 9,6 tys. zł,
99 skierowali do pracodawców 503 wystąpienia
z 3 482 wnioskami,
99 ukarali 141 osób grzywnami w drodze mandatów karnych na łączną kwotę 155,6 tys. zł,
99 wobec 152 osób zastosowali środki oddziały
wania wychowawczego,
99 do sądu skierowali 17 wniosków o ukaranie.
***
Mając na uwadze uzyskane dotychczas efekty,
Państwowa Inspekcja Pracy kontynuować będzie

działania prewencyjno-kontrolne w branży handlowej, ze zwróceniem szczególnej uwagi na placówki nowo powstałe oraz takie, które ze względu na
rodzaj poprzednio stwierdzonych nieprawidłowości,
czy też zgłaszane skargi pracownicze – wymagają
wizyty inspektora pracy.

5. Kontrole bezpieczeństwa pracy
i prawnej ochrony pracy w zakładach
średnich (50–249 pracujących)
i dużych (250 i więcej pracujących)
W 2012 r. kompleksowe kontrole objęły 104 średnie lub duże zakłady, prowadzące różnorodną działalność w sekcji przetwórstwo przemysłowe (m.in. produkcja sprzętu transportowego, produkcja maszyn
i urządzeń, produkcja materiałów budowlanych,
produkcja metali i wyrobów metalowych, przetwórstwo tworzyw sztucznych, produkcja leków, produkcja odzieży, produkcja artykułów żywnościowych).
W kontrolowanych podmiotach (60 należało do grupy
zakładów średnich, natomiast 44 – do grupy zakładów dużych) zatrudnionych było łącznie 33,6 tys. pracowników, w tym 11,9 tys. kobiet i 150 młodocianych.
W 25 zakładach działały związki zawodowe i społeczna inspekcja pracy. W trakcie kontroli inspektorzy
podjęli współpracę z ich przedstawicielami.
A. Prawna ochrona pracy
Kontrole średnich i dużych zakładów ujawniły
podobne uchybienia, jednak ich skala była różna.
W obu grupach zakładów dominowały takie nieprawidłowości, jak: błędy w treści zakładowych źródeł prawa pracy (ich postanowienia były nieaktualne,
a ponadto np. regulaminy pracy zawierały postanowienia dotyczące rozkładów czasu pracy niezgodne
z faktycznie stosowanymi; regulaminy wynagradzania
nie określały zasad wypłaty niektórych specyficznych
dla danego pracodawcy świadczeń – np. ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej), nieprawidłowe prowadzenie akt osobowych (ponad ¼ skontrolowanych akt) oraz nieterminowe wydawanie świadectw
pracy lub nieprawidłowe zapisy w świadectwach
(w średnich zakładach uchybienia stwierdzono w 24%
skontrolowanych świadectw, w dużych zakładach
prawie w 67%; nie ujawniono ani jednego przypadku niewydania świadectwa pracy). Dużą grupę nieprawidłowości stanowiło nierzetelne prowadzenie
ewidencji czasu pracy – dotyczyło to blisko 22%
poddanych kontroli pracowników (jej nieprowadzenie ujawniono jedynie w przypadku 16 pracowników).
Niezapewnienie odpoczynku dobowego
stwierdzono wprawdzie u ponad 26% skontrolowa-
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Wykres 52. Średnie i duże zakłady – naruszenia przepisów z zakresu prawnej ochrony pracy
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nych pracodawców, ale nieprawidłowość ta została
ujawniona jedynie w odniesieniu do niespełna 2,5%
pracowników poddanych kontroli.
Wyniki kontroli wskazują, że stan przestrzegania
przepisów prawa pracy u kontrolowanych pracodawców jest niepokojący, tym bardziej że korzystają oni z wyspecjalizowanych służb kadrowo-księgowych. Należy przypuszczać, że służby te w sposób
niewłaściwy wykonują swoje obowiązki, co wynika z ich
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niedostatecznego przygotowania merytorycznego
(wskazuje na to nieumiejętność zweryfikowania poprawności obliczeń wykonywanych za pomocą zakupionych
programów kadrowych, służących do ustalania wymiaru urlopu, indywidualnych rozkładów czasu pracy oraz
wysokości świadczeń należnych pracownikom). Szereg
nieprawidłowości ma związek ze stosowaniem regulacji zakładowych, nieaktualnych w stosunku do przepisów powszechnie obowiązujących. Istotną przyczy-
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ną stwierdzonych uchybień jest również niewłaściwa
interpretacja przepisów, źle funkcjonujący lub w ogóle
niefunkcjonujący nadzór nad pracownikami oraz niewłaściwa organizacja pracy wynikająca z utrzymania
minimalnego zatrudnienia, przy maksymalnie wydłużonych godzinach działalności zakładów.
Stwierdzone nieprawidłowości w wielu przypadkach są skutkiem obniżania kosztów pracy – w tym unikania zatrudnienia dodatkowych
pracowników – co prowadziło do naruszania
norm czasu pracy, zatrudniania pracowników
dwukrotnie w tej samej dobie pracowniczej, stosowania przerywanego czasu pracy, niezachowania przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy,
stosowania „ruchomego” czasu pracy, niewypłacania wynagrodzenia za godziny nadliczbowe.
W ocenie pracodawców ujawnione uchybienia
wynikają głównie z kryzysu gospodarczego i sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw, a także wysokich
kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników.
B. Bezpieczeństwo pracy
W czasie kontroli inspektorzy pracy zwracali
szczególną uwagę na systemowe podejście pracodawców do podstawowych obowiązków w zakresie
ochrony zdrowia i życia pracowników oraz zapewnienia bezpiecznych warunków pracy.
Analiza wyników kontroli wskazuje, że niemal
w co drugim zakładzie popełniano błędy już na
etapie oceny ryzyka zawodowego – jednego z najistotniejszych elementów zarządzania bezpieczeństwem pracy. W co piątym zakładzie nie przeprowadzono w ogóle udokumentowanej oceny ryzyka,
a spośród zakładów, które ten obowiązek spełniły,
w co czwartym nie ujęto w ocenie wszystkich stanowisk pracy lub nie zidentyfikowano wszystkich zagrożeń związanych z wykonywaną pracą. Dotyczyło to
zarówno dużych, jak i średnich zakładów. W połowie
zakładów nie uwzględniono w ocenie ryzyka kryteriów dla kobiet ciężarnych i osób młodocianych. W co
trzecim zakładzie ocena nie była aktualizowana po
zaistniałych wypadkach przy pracy, a w co piątym
dokonano jej bez udziału pracowników zatrudnionych
na ocenianych stanowiskach pracy.
Braki i uchybienia dotyczące oceny ryzyka
zawodowego powodowały stosowanie niewłaściwych lub nieskutecznych środków zapobiegających zagrożeniom zawodowym na stanowiskach pracy.

Nieprawidłowości wynikające z nieprzestrzegania przepisów bhp wystąpiły we wszystkich kontrolowanych obszarach. Najczęściej dotyczyły one
nieprzestrzegania wymogów technicznych odnoszących się do eksploatowanych maszyn i urządzeń. Na 2 144 skontrolowane maszyny i urządzenia techniczne, aż 646 – w ponad połowie zakładów
– nie spełniało minimalnych wymagań w zakresie
wyposażenia w odpowiednie urządzenia: ochronne,
sterownicze, do uruchomienia oraz całkowitego lub
awaryjnego zatrzymywania.
Nieprawidłowości, często o charakterze powtarzalnym, stwierdzano na etapie bieżącej eksploatacji
sprzętu roboczego. Dotyczyły one głównie braku oznakowania barwami i znakami bezpieczeństwa elementów stwarzających zagrożenie. Stwierdzono również
przypadki użytkowania maszyn z celowo usuniętymi, otwartymi, uszkodzonymi bądź niepełnymi
osłonami elementów ruchomych, a także przypadki
usuwania czujników uruchamiających blokady dostępu do części i elementów niebezpiecznych. Kontrolowani pracodawcy z reguły tłumaczyli to specyfiką
indywidualnych zamówień klientów lub koniecznością obrobienia elementu o nietypowych gabarytach.
Kolejnym newralgicznym obszarem w kontrolowanych zakładach był transport wewnątrzzakładowy oraz składowanie materiałów. Najczęściej
stwierdzano brak: określenia zasad ruchu po terenie
zakładu; oznakowania dróg transportowych; instrukcji w sprawie bezpiecznego wykonywania ręcznych
prac transportowych; instrukcji bezpiecznego magazynowania i składowania materiałów, a także niewłaściwy dobór miejsca lub niewłaściwy sposób
składowania materiałów.
Kontrole obiektów i pomieszczeń pracy często
wykazywały brak oznakowania barwami bezpieczeństwa miejsc grożących potknięciem się, upadkiem,
uderzeniem. W co czwartym zakładzie stwierdzano
niewłaściwy stan techniczny elementów pomieszczeń pracy na etapie bieżącej eksploatacji (ściany,
posadzki, okna, drzwi, pomosty robocze), nieodpowiednią wymianę powietrza w pomieszczeniach pracy, pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych oraz
innych miejscach obiektów zakładowych, a także niedostateczne wyposażenie oraz niewłaściwy stan techniczny pomieszczeń higieniczno-sanitarnych.
W zakresie przygotowania pracowników do
pracy (badania lekarskie, szkolenia w dziedzinie
bhp, uprawnienia kwalifikacyjne) najwięcej zastrzeżeń dotyczyło nieprzeprowadzania szkoleń okresowych w wymaganych terminach, nieposiadania
programów tych szkoleń oraz programów instruktaży stanowiskowych.
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Z analizy kontroli wynika, że większości stwierdzonych uchybień można było uniknąć, zwiększając nadzór i podejmując odpowiednie działania na etapie bieżącej pracy.
W co czwartym kontrolowanym zakładzie
inspektorzy pracy stwierdzili niedokonywanie przez
służby bhp bieżących kontroli warunków pracy oraz
niesporządzanie rocznych analiz stanu bhp z propozycjami działań poprawy warunków pracy. W zakładach, w których służba bhp prawidłowo wykonywała
swoje zadania oraz współpracowała ze społecznym
nadzorem nad warunkami pracy, stwierdzono znacząco mniejszą liczbę nieprawidłowości.
Zastrzeżenia inspektorów pracy dotyczyły także komisji bhp. W co trzecim dużym zakładzie jej
skład był nieprawidłowy, a w co czwartym komisja
bhp nie realizowała wszystkich zadań określonych
w Kodeksie pracy.
Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości
w kontrolowanych zakładach według inspektorów pracy to:
–– niewłaściwie przeprowadzane analizy oceny
ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy,
–– stosowanie środków zapobiegawczych nieadekwatnych do istniejących zagrożeń zawodowych,
–– brak odpowiednich umiejętności i wiedzy u pracodawców, osób sprawujących nadzór oraz
pracowników w zakresie identyfikacji zagrożeń
oraz minimalizowania ryzyka zawodowego,
–– lekceważenie zagrożeń przez samych pracowników oraz tolerowanie odstępstw od
podstawowych zasad i przepisów bhp przez
pracowników nadzoru,
–– przestarzały park maszynowy w większości
skontrolowanych zakładów, niespełniający
minimalnych wymagań w zakresie bezpieczeństwa pracy.
W ocenie inspektorów pracy, zdecydowanie
lepiej przedstawia się stan przestrzegania przepisów bhp w dużych zakładach, które wdrożyły system zarządzania bhp (lub jego elementy)
w ramach zintegrowanego zarządzania różnymi
obszarami działalności (np. ISO, HACCP) oraz
wykazują duże zaangażowanie w bieżące utrzymanie systemu. W pozostałych kontrolowanych
zakładach stwierdzano w mniejszym lub większym zakresie poszczególne elementy systemowego zarządzania bhp, jednak ich funkcjonowanie pozostawiało wiele do życzenia. Najgorzej
stan przestrzegania przepisów bhp inspektorzy
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pracy ocenili w grupie zakładów średnich zatrudniających od 50 do 100 pracujących.
Pracodawcy jako przyczynę naruszeń przepisów bhp często wskazywali:
–– mnogość i złożoność obowiązujących przepisów oraz trudności związane z ich interpretacją,
–– wysokie koszty pracy oraz brak środków finansowych na modernizacje i inwestycje,
–– konieczność koncentrowania się na podstawowych zagadnieniach produkcyjnych, związanych
z utrzymaniem się na rynku w warunkach spowolnienia gospodarczego i dużej konkurencji.
W związku ze stwierdzonymi w średnich
i dużych zakładach nieprawidłowościami zarówno
w zakresie bhp, jak i prawnej ochrony pracy, inspektorzy PIP:
99 wydali 2 138 decyzji dot. bhp, w tym:
–– 36 decyzji wstrzymania prac,
–– 69 decyzji wstrzymania eksploatacji
maszyn,
–– 12 decyzji skierowania do innych prac
22 osób,
99 wydali 24 decyzje nakazujące wypłatę należnych wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy na łączną kwotę blisko 219 tys. zł,
99 skierowali do pracodawców 122 wystąpienia
z 1 182 wnioskami,
99 wydali 32 polecenia ustne,
99 ukarali 47 osób grzywnami w drodze mandatów karnych na kwotę 62,6 tys. zł,
99 wobec 22 osób zastosowali środki oddziaływania wychowawczego,
99 do sądu skierowali 1 wniosek o ukaranie.
Ponadto w czasie kontroli inspektorzy pracy
udzielili 443 porady prawne oraz 687 porad z zakresu technicznego bezpieczeństwa pracy, informowali
także pracodawców o możliwościach udziału w programach prewencyjnych PIP i przekazywali publikacje dotyczące problematyki prawa pracy.
Ustalenia inspektorów wskazały, iż niezbędne
jest:
• dalsze wspieranie kontroli PIP działalnością
informacyjno-promocyjną służącą upowszechnianiu wiedzy o prawnej ochronie pracy, a także o praktycznych sposobach rozwiązywania
problemów dotyczących bezpieczeństwa
pracy, metodach zarządzania sprawami bezpieczeństwa i ochroną zdrowia oraz możliwościach udziału w dobrowolnych programach
prewencyjnych dla pracodawców zaangażo-
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•

wanych w poprawę bezpieczeństwa i warunków pracy,
prowadzenie
ukierunkowanych
kontroli przestrzegania przepisów bhp w średnich
zakładach, charakteryzujących się licznymi
zagrożeniami wypadkowymi, ze szczególnym
zwróceniem uwagi na skuteczność środków
zapobiegających wypadkom przy pracy oraz
systemowe podejście do poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy.

6. Kontrole zapewnienia bezpiecznych
warunków pracy w zakładach nowo
powstałych
Inspektorzy pracy przeprowadzili 804 kontrole
w 802 podmiotach gospodarczych różnych branż.
W tej liczbie dominowały zakłady o stanie zatrudnienia do 9 pracowników (ponad 80%). Łącznie w skontrolowanych zakładach pracowało prawie 17 tys.
osób (zatrudnieni na umowę o pracę stanowili 93%
ogółu pracujących).

Wyniki kontroli wskazują na znaczne naruszenia przepisów.
Istotne znaczenie dla bezpieczeństwa pracy ma
prawidłowo przeprowadzona ocena ryzyka zawodowego. Nie dokonano jej dla 31% stanowisk objętych kontrolą, a dla 13% ocena ta była niekompletna
(nie uwzględniono m.in. wszystkich zagrożeń występujących na stanowisku).
Brak wymaganych instrukcji bhp inspektorzy
pracy stwierdzili w odniesieniu do 27% stanowisk
pracy; wśród instrukcji, które znajdowały się na stanowiskach – co dziesiąta miała uchybienia.
Spośród pracowników objętych kontrolą, 6%
nie odbyło szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp,
a 26% odbyło takie szkolenie, jednak bez programu,
co stanowiło nie tylko naruszenie zasad prowadzenia
szkoleń, ale również przepisów. Ujawniono przypadki, w których żaden z pracowników w zakładzie pracy nie odbył wstępnego szkolenia w zakresie bhp.
Konsekwencją powyższych nieprawidłowości
było niepoinformowanie pracowników o zagroże-

Wykres 53. Zakłady nowo powstałe – naruszenia przepisów

szkolenie wst´pne pracowników (instrukta˝ stanowiskowy)

badania lekarskie wst´pne

wykonywanie zadaƒ słu˝by bhp

oznakowanie i zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych

przestrzeganie przepisów bhp dotyczàcych prac
szczególnie niebezpiecznych
badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia

eksploatacja urzàdzeƒ i instalacji elektrycznych

udost´pnienie pracownikom instrukcji bhp

25

33

36

38

40

42

44

48

wyznaczenie pracowników do udzielania pierwszej pomocy

51

ocena ryzyka zawodowego

52
% zakładów, w których naruszono przepisy

Źródło: dane PIP
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niach, ryzyku zawodowym, zasadach ochrony przed
zagrożeniami, zasadach postępowania w przypadku awarii i innych sytuacji zagrażających ich zdrowiu
i życiu, co zostało stwierdzone przez inspektorów
pracy w co trzecim zakładzie pracy. Jeżeli dodać, że
12% osób kierujących pracownikami i 20% pracodawców nie odbyło, mimo upływu terminu,
wymaganego szkolenia w dziedzinie bhp, a 6%
pracowników dopuszczono do pracy bez lekarskich
badań wstępnych – stan przygotowania pracowników i kadry kierowniczej do bezpiecznego wykonywania pracy należy ocenić negatywnie.
Na pracodawcy spoczywa obowiązek wskazania czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, dla których wykonuje się badania i pomiary, a następnie – w terminie 30 dni od rozpoczęcia
działalności – zapewnienia ich wykonania. Niestety
39% kontrolowanych pracodawców nie wskazało
do badań i pomiarów ww. czynników; ze 195 pracodawców, którzy wskazali czynniki szkodliwe, 81 nie
zapewniło ich badań i pomiarów.
Z kontroli wynika, że 141 pracodawców prowadziło prace szczególnie niebezpieczne, jednak 57
spośród nich nie dopełniło obowiązków sporządzenia wykazu tych prac, ustanowienia bezpośredniego
nadzoru, podjęcia stosownych środków zabezpieczających, przeprowadzenia instruktażu pracowników.
Nieprawidłowości w zakresie eksploatacji urządzeń i instalacji elektrycznych polegały głównie
na: braku badań skuteczności ochron przeciwporażeniowych, występowaniu uszkodzeń instalacji
elektrycznej, niezabezpieczeniu tablic rozdzielczych.
Do dnia przeprowadzania kontroli zarejestrowano w kontrolowanych zakładach łącznie 63 wypadki
przy pracy, w tym 5 ciężkich i 1 śmiertelny. Mimo że
nie jest to liczba znacząca, nie usprawiedliwia jednak tej części pracodawców (nawet zatrudniających
tylko kilka osób), którzy nie wyznaczyli pracownika
do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
(stanowili oni ponad połowę ogółu skontrolowanych
pracodawców).
Ważnym obowiązkiem, lecz nie zawsze właściwie wypełnianym przez pracodawców, jest zapewnienie wykonywania zadań służby bhp w zakładzie
pracy. Wyniki kontroli ujawniły, że 31% pracodawców nie zapewniło w ogóle wykonywania zadań
służby bhp, a w 5% zakładów inspektorzy pracy
stwierdzili inne uchybienia uniemożliwiające jej prawidłowe funkcjonowanie (np. za mały wymiar czasu
pracy przeznaczony na wypełnianie zadań).
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami inspektorzy pracy:
99 wydali 3 706 decyzji, w tym:
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11 decyzji wstrzymania prac,
40 decyzji wstrzymania eksploatacji
maszyn,
–– 11 decyzji skierowania do innych prac
20 osób,
99 skierowali do pracodawców 455 wystąpień
z 1 146 wnioskami,
99 ukarali 32 osoby grzywnami w drodze mandatów karnych na łączną kwotę 36,6 tys. zł,
99 wobec 119 osób zastosowali środki oddziaływania wychowawczego,
99 do sądu skierowali 3 wnioski o ukaranie.
Mając na względzie niewielki poziom naruszeń
prawa, a także początkowy okres działalności pracodawcy, inspektorzy pracy odstąpili wobec 84 (10%)
pracodawców od stosowania środków prawnych,
poprzestając na ustnym pouczeniu o sposobach
zorganizowania pracy zgodnie z przepisami prawa
i odebrali od nich oświadczenia o terminie usunięcia
ujawnionych w toku kontroli uchybień. Tylko w 27
(3%) zakładach inspektorzy pracy nie stwierdzili
naruszeń przepisów.
W 2013 r. inspektorzy pracy sprawdzą wykonanie wydanych środków prawnych, do czego zobowiązali się pracodawcy w oświadczeniach.
Ponieważ kontrole przeprowadzano u pracodawców po raz pierwszy, inspektorzy pracy częściej
stosowali środki oddziaływania wychowawczego
niż mandaty karne wobec osób winnych popełnienia wykroczeń.
W ocenie inspektorów pracy główną przyczyną nieprzestrzegania przepisów i zasad bhp w nowo
powstałych zakładach pracy jest niski poziom wiedzy pracodawców i osób kierujących pracownikami,
wynikający m.in. z faktu, że obowiązujący przepis
dopuszcza odbycie pierwszego szkolenia okresowego w dziedzinie bhp w terminie do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach, a także z braku doświadczenia w organizowaniu pracy w sposób
bezpieczny. Nie bez wpływu na ten stan pozostaje
hierarchia celów – dla nowego pracodawcy liczy
się na ogół efekt ekonomiczny. W licznych przypadkach braku merytorycznego wsparcia pracodawców ze strony służby bhp, inspektorzy pracy niejako zmuszeni byli wejść w jej rolę w zakładzie pracy.
Świadczy o tym liczba (ponad 4 tys.) porad udzielonych pracodawcom podczas kontroli, a także oczekiwanie pracodawców, że pierwsza kontrola inspektora pracy pomoże im właściwie zorganizować zakład
pracy pod kątem wymagań bhp. Pracodawcy skarżyli
się przy tym na zawiłość i rozległość przepisów prawa pracy, w tym bhp, i brak poradników opisujących
w prosty sposób wymagania przepisów.
––
––
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Pierwsza kontrola we wczesnym okresie prowadzenia działalności jest źródłem wiedzy dla
nowego pracodawcy. Nie tyle istotne są sankcje,
ile przekonanie pracodawcy, że organy powołane do nadzoru nad warunkami pracy mogą ukierunkować jego działalność na zgodną z przepisami bhp.
Stwierdzony podczas kontroli stan warunków
pracy w nowo powstałych zakładach uzasadnia:
• kontynuowanie kampanii kontrolno-prewencyjnej w zakładach nowo powstałych;
• przeprowadzenie kontroli sprawdzających
wykonanie wydanych decyzji, wniosków, poleceń i zobowiązań (oświadczeń) odebranych
od pracodawców przez inspektorów pracy;
• bezpłatne udostępnianie wszystkim początkującym pracodawcom poradników ułatwiających organizowanie procesu pracy zgodnie
z przepisami prawa pracy;
• wprowadzenie obowiązku odbycia przez pracodawcę i osobę kierującą pracownikami – przed
objęciem po raz pierwszy tych funkcji – przeszkolenia w zakresie wymagań przepisów prawa pracy oraz organizacji i metod zapewnienia
bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

7. Bezpieczeństwo i higiena pracy
w zakresie gospodarowania
odpadami komunalnymi (transport,
unieszkodliwianie), ze szczególnym
uwzględnieniem narażenia
pracowników na działanie szkodliwych
czynników biologicznych
W 2012 r. przeprowadzono 174 kontrole w
podmiotach prowadzących działalność w zakresie
gospodarowania odpadami komunalnymi. Wśród
kontrolowanych zakładów, 58 zajmowało się transportem odpadów komunalnych (z miejsc ich powstawania na składowiska, do sortowni, kompostowni),
32 eksploatowały składowiska odpadów komunalnych, sortując i przesypując odpady, a także dokonując ich unieszkodliwiania (recyklingu). Pozostałe 83 podmioty prowadziły działalność związaną
zarówno z transportem, jak i eksploatacją składowisk odpadów komunalnych. Część zakładów
prowadzących wysypiska odpadów komunalnych
posiadała dodatkowo wyspecjalizowane sortownie
lub kompostownie. Wśród kontrolowanych zakładów: 19 zatrudniało do 9 pracujących, 77 – od 10 do
49 pracujących, 72 – od 50 do 249 pracujących, 6 –
powyżej 250 pracujących. W niektórych zakładach

usług komunalnych prace przy odpadach wykonywały także osoby bezrobotne na podstawie porozumień między starostą a gminą w sprawie organizowania tzw. prac społecznie użytecznych.
Kontrolowane zakłady zatrudniały ogółem
ponad 12,9 tys. pracowników, w tym 6 640 w warunkach narażenia na działanie szkodliwych czynników biologicznych (wirusy, bakterie chorobotwórcze, grzyby). Inspektorzy pracy kontrolowali
warunki pracy m.in. na stanowiskach pracy: operatora sprzętu ciężkiego, sortowacza odpadów (w tym
wykonującego sortowanie ręczne), kierowcy ładowacza, konserwatora, mechanika samochodowego
oraz tzw. placowego.
Analiza wyników kontroli wykazała, iż w zakresie przygotowania pracowników do pracy najwięcej
uchybień dotyczyło oceny ryzyka zawodowego oraz
szkoleń w dziedzinie bhp. Prawie połowa skontrolowanych pracodawców nie przeprowadziła oceny ryzyka zawodowego lub nie objęła taką oceną
wszystkich stanowisk pracy. Wśród pracodawców,
którzy ten wymóg spełnili, co piąty nie uwzględnił
w ocenie ryzyka najistotniejszych zagrożeń związanych ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi,
czynnikami chemicznymi oraz z obciążeniem układu
mięśniowo-szkieletowego (uchybienia w tym zakresie dotyczyły 231 stanowisk spośród 625 objętych
kontrolą).
U ponad połowy skontrolowanych pracodawców ujawniono nieprawidłowości dotyczące szkoleń
w dziedzinie bhp. Najczęstszym uchybieniem był
brak okresowych szkoleń pracowników (dotyczyło
to 686 pracowników z 2 353 objętych kontrolą w tym
zakresie) oraz brak programów szkoleń (dotyczyło
to 815 szkoleń na 2 515 objętych kontrolą).
W 528 programach szkoleń w zakresie bhp
(na 1 122 skontrolowane) nie uwzględniono
narażenia na działanie szkodliwych czynników
biologicznych. W 545 programach szkoleń (na
1 735 skontrolowanych) nie ujęto zagrożeń związanych z obciążeniem układu mięśniowo – szkieletowego. Wynikało to z faktu, iż przeprowadzone
szkolenia odbywały się według bardzo ogólnie
sformułowanych programów, nieobejmujących
określonych rodzajów i warunków wykonywania
prac na stanowiskach robotniczych.
Stwierdzono także przypadki braku aktualnych
orzeczeń lekarskich o zdolności do wykonywania pracy na określonym stanowisku (dot. 144 pracowników spośród 2 115 objętych kontrolą w tym
zakresie).
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Wykres 54. Gospodarowanie odpadami komunalnymi (transport, unieszkodliwianie) – naruszenia przepisów

instrukcja eksploatacji sk∏adowiska odpadów *

20

Êrodki ochrony indywidualnej *

31

instrukcje bhp dot. r´cznego sortowania odpadów;
instrukcje zbierania, załadunku i transportu odpadów

44

odzie˝ robocza

44

ocena ryzyka zawodowego

45

wyposa˝enie pojazdów do transportu odpadów **

49

prace szczególnie niebezpieczne

49

szkolenie w dziedzinie bhp oraz programy szkoleƒ

53

zaplecze higieniczno-sanitarne

55

wyznaczenie na składowiskach (w pomieszczeniach oraz
przestrzeniach zewn´trznych) stref po˝arowych i stref
zagro˝enia wybuchem *

56
% zakładów, w których naruszono przepisy

* zakłady zajmujàce si´ wyłàcznie unieszkodliwianiem (składowaniem) odpadów komunalnych
** zakłady, które dysponowały Êrodkami transportu odpadów komunalnych

Źródło: dane PIP

W trakcie kontroli inspektorzy pracy ujawnili również wykonywanie czynności zbierania i usuwania
odpadów komunalnych przez osoby bezrobotne,
w ramach prac społecznie użytecznych, bez badań
lekarskich potwierdzających zdolność tych osób
do wykonywania takich prac. Sytuacja taka wynika z zapisu § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych, który stanowi, że „Starosta, w celu ustalenia zdolności
do wykonywania prac społecznie użytecznych, przed
skierowaniem osoby uprawnionej do tych prac, może
skierować ją na badania lekarskie, o których mowa
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w art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy”. Brzmienie zapisu skutkuje tym, że podmioty organizujące
prace społecznie użyteczne – wykonywane przez
bezrobotnych w warunkach narażenia na ww. czynniki szkodliwe – nie mają obowiązku kierowania ich
na profilaktyczne badania lekarskie.
Istotną nieprawidłowością, stwierdzoną u co
trzeciego kontrolowanego pracodawcy, było niezapewnienie pracownikom odpowiednich środków
ochrony indywidualnej, głównie rękawic chroniących przed szkodliwymi czynnikami biologicznymi,
okularów ochronnych oraz masek przeciwpyłowych.
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Nieprzydzielenie środków ochrony indywidualnej lub
ich niewłaściwy dobór dotyczył 1 026 pracowników
z 2 811 objętych kontrolą. Stwierdzono także niestosowanie przydzielonych pracownikom środków
ochrony indywidualnej – okularów ochronnych lub
masek przeciwpyłowych (w 162 przypadkach).
Omówione zaniedbania w zakresie przygotowania pracowników do pracy stanowiły wynik braku wiedzy o zagrożeniach występujących podczas wykonywania pracy w kontakcie z odpadami
komunalnymi. Niedostateczna wiedza pracodawców
o skutkach narażenia na działanie szkodliwych czynników biologicznych była przyczyną m.in. niezapewnienia 956 pracownikom (w 46% skontrolowanych
zakładów) możliwości skorzystania ze szczepień
ochronnych (WZW A, tężec, dur brzuszny) wskazanych w przepisach prawa.
Poważne uchybienia ujawnili także inspektorzy
PIP w procesach pracy i organizacji stanowisk
pracy. Występowały one w różnym zakresie, w co
drugim kontrolowanym zakładzie. Nieprawidłowości
polegały m.in. na braku lub niewłaściwym opracowaniu instrukcji bhp dotyczących: ręcznego sortowania, zbierania, załadunku i transportu odpadów.
Z reguły w opracowanych instrukcjach nie
uwzględniano zasad postępowania z materiałami skażonymi szkodliwymi czynnikami biologicznymi i procedur postępowania w razie zdarzeń
związanych z uwolnieniem szkodliwego czynnika biologicznego.
W trakcie kontroli składowisk odpadów stwierdzano uchybienia polegające na nieustaleniu
kategorii strefy pożarowej oraz niewyznaczeniu
w pomieszczeniach i przestrzeniach zewnętrznych
stref zagrożenia wybuchem.
Powtarzalny charakter w ponad połowie zakładów miały także nieprawidłowości dotyczące
zaplecza higieniczno-sanitarnego dla pracujących
w warunkach zagrożenia czynnikami biologicznymi. Polegały one m.in. na braku szatni przepustowych, niezapewnieniu oddzielnych pomieszczeń
do spożywania posiłków i napojów, oddzielnych
szafek na odzież domową i roboczą oraz środków
higieny osobistej i środków do odkażania skóry
i błon śluzowych dla pracowników.
W czasie kontroli samochodów do przewozu
odpadów, u co trzeciego pracodawcy prowadzącego transport odpadów stwierdzano brak udokumentowanej kontroli stanu technicznego tych pojazdów
(ogumienia, mechanizmu i instalacji unoszących
oraz wyładowczych), natomiast u co drugiego –

niewyposażenie pojazdu do transportu odpadów
w pojemniki z solą fizjologiczną lub wodą destylowaną do przemywania oczu, a także w pojemnik
zapewniający dostęp do czystej wody.
Przyczyny stwierdzonych naruszeń prawa to:
–– niewystarczająca znajomość obowiązujących
przepisów i zasad bhp przez pracodawców,
osoby kierujące pracą oraz pełniące zadania
służby bhp, w szczególności w zakresie wymagań dot. ochrony zdrowia pracowników narażonych na działanie szkodliwych czynników
biologicznych w procesach gospodarowania
odpadami komunalnymi,
–– lekceważenie podstawowych wymagań bhp
oraz tolerowanie niewłaściwych zachowań pracowników przez osoby z nadzoru; brak nawyków bezpiecznej pracy.
Podsumowując wyniki przeprowadzonych kontroli należy stwierdzić, że poziom przestrzegania
przepisów i zasad bhp w większości kontrolowanych zakładów prowadzących działalność w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi był
bardzo niski.
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami inspektorzy pracy:
99 wydali 2 177 decyzji, w tym:
–– 3 decyzje wstrzymania prac,
–– 20 decyzji wstrzymania eksploatacji
maszyn,
–– 5 decyzji skierowania do innych prac
5 osób,
99 skierowali do pracodawców 159 wystąpień
z 991 wnioskami,
99 ukarali 26 osób grzywnami w drodze mandatów karnych na łączną kwotę 29,4 tys. zł,
99 wobec 44 osób zastosowali środki oddziaływania wychowawczego,
99 do sądu skierowali 1 wniosek o ukaranie.
Działania kontrolne wspierano akcją informacyjną polegającą na upowszechnianiu materiałów szkoleniowych, zawierających informacje o zagrożeniach
biologicznych i chemicznych (związanych także ze
stosowaniem środków biobójczych) oraz zagrożeniach dla układu mięśniowo-szkieletowego.

•

Analiza wyników kontroli wskazuje na potrzebę:
dalszego upowszechniania wiedzy o skutkach
narażenia na szkodliwe działanie czynników
biologicznych występujących w zakładach,
które zajmują się gospodarką odpadami
komunalnymi oraz o sposobach minimalizowania ryzyka zawodowego,
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•

znowelizowania rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lipca 2011 r.
w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych, poprzez wprowadzenie obowiązku
kierowania na profilaktyczne badania lekarskie
osób bezrobotnych przez podmioty organizujące prace społecznie użyteczne.

8. Kontrole przestrzegania przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy
w przedsiębiorstwach zajmujących
się wytwarzaniem energii elektrycznej
w elektrowniach wodnych
Temat jest kontynuacją prowadzonych od
2010 r. kontroli u pracodawców zajmujących się
wytwarzaniem energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.
Podstawowym celem kontroli elektrowni wodnych było rozpoznanie skali występujących zagrożeń i ich przyczyn oraz wyegzekwowanie skutecznych środków zapobiegających tym zagrożeniom
lub eliminujących je.
Szczególną uwagę inspektorzy zwrócli na
prace serwisowe i remontowe w elektrowniach
wodnych, ponieważ większość eksploatowanych
w nich turbozespołów i budowli hydrotechnicznych pochodzi z lat 20. ubiegłego stulecia.
Kontrole (73) zostały przeprowadzone w 40
podmiotach gospodarczych zatrudniających 1 895
pracowników, w tym 499 kobiet.
Uchybienia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy stwierdzono we wszystkich kontrolowanych jednostkach.
Najwięcej nieprawidłowości dotyczyło braku
instrukcji lub braku aktualizacji instrukcji eksploatacji turbozespołów i urządzeń pomocniczych oraz
instalacji energetycznych, określających procedury
i zasady wykonywania niezbędnych czynności przy
ich obsłudze. Stwierdzono także nieprzeprowadzenie badań i pomiarów czynników szkodliwych na
stanowiskach pracy, w tym natężenia hałasu emitowanego przez te urządzenia, w szczególności na
terenie turbinowni i maszynowni. Poważnym uchybieniem było niezapewnienie realizacji obowiązku
meldowania się oraz nieustalenie procedur postępowania w razie braku meldunku od pracownika wykonującego jednoosobowo oględziny eksploatowanych maszyn i urządzeń energetycznych.
Inspektorzy stwierdzili też nieokreślenie – w instrukcji eksploatacji turbozespołów i urządzeń pomocniczych oraz instalacji energetycznych – rodzajów
prac, które powinny być wykonywane przez co
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najmniej dwie osoby. Uwagę zwraca brak oznakowania czytelnymi informacjami o dopuszczalnym
obciążeniu urządzeń do składowania, tj. regałów,
podestów w wydzielonych pomieszczeniach magazynów z zapasowymi częściami przeznaczonymi do
usuwania awarii turbozespołów i urządzeń pomocniczych. Niepokój budzi nieopracowanie instrukcji
organizacji bezpiecznej pracy przy eksploatowanych
urządzeniach i instalacjach energetycznych, w tym
dotyczącej obowiązujących procedur bezpieczeństwa przy wykonywaniu prac w pobliżu wody przy
urządzeniach hydrotechnicznych. Ujawniono także nieprawidłowości polegające na niezapewnieniu skutecznej ochrony przed porażeniem prądem
elektrycznym w obwodach odbiorczych elektrowni
wodnej oraz nieprzeprowadzaniu w ustalonych terminach badań i pomiarów w tym zakresie. Zastrzeżenia inspektorów budziło niezapewnienie wymaganych urządzeń ochronnych elementów ruchomych
oraz innych części eksploatowanych turbozespołów
i urządzeń pomocniczych, które stwarzają zagrożenie. Upoważnione osoby z dozoru nie realizowały
także obowiązku wydawania poleceń pisemnych
na prace wykonywane w warunkach szczególnego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego przy
urządzeniach i instalacjach energetycznych. Wydawano ponadto polecenia bez określenia wszystkich
niezbędnych środków związanych z bezpiecznym
przygotowaniem miejsca pracy oraz wskazania osób
odpowiedzialnych za ich wykonanie (np. podczas
prac konserwacyjno – remontowych turbozespołów realizowanych przez wykonawców z zewnątrz).
W ocenie inspektorów pracy przyczyny
stwierdzonych nieprawidłowości wynikają z:
–– bagatelizowania zagrożeń, o czym świadczy
duża liczba uchybień możliwych do likwidacji
jeszcze w trakcie kontroli;
–– przekonania, szczególnie wśród pracowników, że doświadczenie przy obsłudze
maszyn, urządzeń i instalacji może skutecznie zastąpić środki ochronne i zabezpieczenia w użytkowanych maszynach;
–– braku właściwego nadzoru, ze strony osób
prowadzących eksploatację urządzeń i instalacji energetycznych elektrowni, nad pracownikami i sposobem wykonywania przez nich
pracy;
obowiązków
określonych
–– zaniedbywania
w przepisach bhp dotyczących eksploatacji
urządzeń i instalacji energetycznych elektrowni, szczególnie w zakresie procedur odnoszących się do organizacji pracy przy tego
rodzaju urządzeniach;

V. WYNIKI KONTROLI UJĘTYCH W PLANIE ROCZNYM
Wykres 55. Elektrownie wodne – naruszenia przepisów
realizacja obowiàzku wydawania poleceƒ pisemnych na
prace wykonywane przy urzàdzeniach i instalacjach
energetycznych oraz dopuszczania do wykonywania tych
prac

21,0

wyposa˝enie maszyn i urzàdzeƒ w odpowiednie
urzàdzenia ochronne

24,5

skuteczna ochrona przed pora˝eniem pràdem
elektrycznym

25,0

wyposa˝enie terenu elektrowni wodnej nad brzegiem
zbiorników, kanałów itp. w koła ratunkowe z odpowiednià
długoÊcià linki

26,5

instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy
urzàdzeniach i instalacjach energetycznych

26,7

oznakowanie urzàdzeƒ przeznaczonych do składowania
czytelnymi informacjami o dopuszczalnym ich obcià˝eniu

29,2

okreÊlenie rodzajów prac, które powinny byç wykonywane
co najmniej przez dwie osoby

30,4

realizacja obowiàzku meldowania si´ oraz post´powania
w razie braku meldunków od pracownika wykonujàcego
jednoosobowo czynnoÊci eksploatacyjne

37,9

badania i pomiary czynników szkodliwych na
stanowiskach pracy zwiàzanych z eksploatacjà
turbozespołów i urzàdzeƒ pomocniczych

38,3

instrukcje eksploatacji zatwierdzone przez pracodawc´,
okreÊlajàce zasady wykonywania czynnoÊci przy
eksploatacji turbozespołów oraz instalacji energetycznych

39,2

% zakładów, w których naruszono przepisy

Źródło: dane PIP

––

––

błędów organizacyjnych popełnianych przez
osoby odpowiedzialne za zapewnienie bezpiecznej pracy podczas wykonywania czynności eksploatacyjnych, w tym remontowych
i naprawczych;
nieprzestrzegania zakładowych uregulowań
prawnych, w tym w zakresie instrukcji eksploatacji turbozespołów, urządzeń pomocniczych

i instalacji energetycznych, a także zasad przydziału środków ochrony indywidualnej.
Pracodawcy natomiast – jako przyczyny
stwierdzonych uchybień – wskazują:
–– trudności finansowe i brak środków na korzystanie z usług profesjonalnych firm zajmujących się obsługą tego typu podmiotów
gospodarczych;
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niejasność i nieprecyzyjność przepisów, które
w odniesieniu do danego problemu występują
w różnych aktach prawnych, oraz częste ich
zmiany;
–– mnogość prowadzonej dokumentacji związanej z eksploatacją obiektów hydrotechnicznych, urządzeń i instalacji energetycznych.
W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości
inspektorzy pracy:
99 wydali 816 decyzji, w tym:
–– 8 decyzji wstrzymania prac,
–– 2 decyzje wstrzymania eksploatacji
maszyn,
–– 2 decyzje skierowania do innych prac
3 osób,
99 skierowali do pracodawców 47 wystąpień ze
134 wnioskami,
99 ukarali 4 osoby grzywnami w drodze mandatów karnych na łączną kwotę 5,4 tys. zł,
99 wobec 9 osób zastosowali środki oddziaływania wychowawczego.
Ponadto inspektorzy pracy w trakcie kontroli upowszechniali wydawnictwa PIP (takie jak:
poradnik bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracodawców, publikacja omawiająca ocenę ryzyka
zawodowego i metody jego ograniczania) oraz
przekazywali ulotki informujące o stresie w pracy
i zagrożeniach czynnikami chemicznymi w miejscu pracy.
Mając na uwadze, że były to kontrole po raz
pierwszy przeprowadzone wg jednolitych kryteriów, oraz uwzględniając skalę i rodzaj stwierdzonych naruszeń przepisów i zasad bhp – można
stwierdzić, iż zakłady te wymagają bieżącego nadzoru, wspomaganego działaniami prewencyjno-promocyjnymi.

9. Kontrole zakładów, w których
z przyczyn wynikających z cech
miejsca pracy, urządzeń lub
używanych substancji i mieszanin
może wystąpić atmosfera wybuchowa
Przeprowadzono łącznie 305 kontroli i rekontroli, w tym: 226 kontroli w zakładach różnych
branż, gdzie w miejscu pracy może wystąpić atmosfera wybuchowa oraz 79 rekontroli w zakładach
kontrolowanych w 2011 r., w których stwierdzono
naruszenia przepisów bhp związane z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybu-
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chowej. W grupie nowo kontrolowanych, było 15
zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej i 19 o zwiększonym ryzyku, w drugiej zaś (tj. grupie zakładów rekontrolowanych) odpowiednio: 7 i 3. Największy odsetek
wśród nowo skontrolowanych zakładów stanowiły małe przedsiębiorstwa zatrudniające od 10 do
49 pracowników (39%), najmniejszy – duże zakłady zatrudniające 250 i więcej pracowników (13%);
dla zakładów rekontrolowanych udział ten wynosił
odpowiednio 33% i 18%.
Skontrolowane zakłady – wg sekcji PKD
Skontrolowane zakłady
wg sekcji PKD

% zakładów, w których
przeprowadzono:
kontrole

rekontrole

Przetwórstwo
przemysłowe

57

67

Dostawa wody

3

1

Budownictwo
Handel, naprawy
Inne

3

0

33

25

4

7

Źródło: dane PIP

Jak ustalili inspektorzy pracy, w zakładach
nowo kontrolowanych, w miejscach gdzie
może wystąpić atmosfera wybuchowa pracowało 3,1 tys. osób (12% ogółu zatrudnionych),
a w rekontrolowanych – 1,5 tys. osób (8% ogółu
zatrudnionych).
W zakładach rekontrolowanych, w latach
2009–2011 doszło do 3 wypadków przy pracy związanych z wystąpieniem w miejscu pracy atmosfery
wybuchowej, w tym 1 był śmiertelny. W zakładach
tych miało ponadto miejsce 1 zdarzenie potencjalnie wypadkowe związane z wystąpieniem atmosfery wybuchowej. Natomiast w zakładach nowo
kontrolowanych odnotowano w omawianym okresie 1 taki wypadek przy pracy (zaklasyfikowany
jako lekki) oraz 3 zdarzenia potencjalnie wypadkowe związane z ww. zagrożeniem; wszystkie
zdarzyły się w 2011 r. Należy zaznaczyć, że dane
o zdarzeniach potencjalnie wypadkowych są szacunkowe (uzyskują je inspektorzy pracy podczas
kontroli). Zgodnie bowiem z obowiązującymi przepisami pracodawca nie ma obowiązku ich rejestrowania; mimo to w niektórych zakładach ewidencjonowano takie zdarzenia.

V. WYNIKI KONTROLI UJĘTYCH W PLANIE ROCZNYM
Wykres 56. Miejsca pracy, w których istnieje możliwość wystąpienia atmosfery wybuchowej
– naruszenia przepisów

8

szkolenie wst´pne w dziedzinie bhp z uwzgl´dnieniem
ochrony przed wybuchem

30

stosowanie przez osoby pracujàce Êrodków ochrony
indywidualnej zabezpieczajàcych przed powstaniem
wyładowaƒ elektrostatycznych

2

wyposa˝enie osób pracujàcych w odpowiednie Êrodki ochrony
indywidualnej, w tym odzie˝ ochronnà antyelektrostatycznà

3

18

37
13

pisemne instrukcje wykonywania prac w przestrzeniach
zagro˝onych wybuchem

43
19

oznaczanie znakiem ostrzegawczym „EX”

65
11

podział przestrzeni zagro˝onych wybuchem na strefy

aktualizacja dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem

25
8
41
21

terminowe przeglàdy stosowanych Êrodków ochronnych

29
25

dokument zabezpieczenia przed wybuchem

72
23

ocena ryzyka dot. atmosfery wybuchowej

76
% zakładów, w których naruszono przepisy

zakłady rekontrolowane w 2012 r.

zakłady kontrolowane w 2011 r.

szkolenie wst´pne w dziedzinie bhp z uwzgl´dnieniem
ochrony przed wybuchem
stosowanie przez osoby pracujàce Êrodków ochrony indywidualnej
zabezpieczajàcych przed powstaniem wyładowaƒ elektrostatycznych

27
17

wyposa˝enie osób pracujàcych w odpowiednie Êrodki
ochrony indywidualnej, w tym odzie˝ ochronnà antyelektrostatycznà

35

pisemne instrukcje wykonywania prac w przestrzeniach
zagro˝onych wybuchem

34

oznaczanie znakiem ostrzegawczym „EX”

57
29

podział przestrzeni zagro˝onych wybuchem na strefy
aktualizacja dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem
terminowe przeglàdy stosowanych Êrodków ochronnych

25
48
65

dokument zabezpieczenia przed wybuchem
ocena ryzyka dot. atmosfery wybuchowej

61
% zakładów, w których naruszono przepisy
zakłady nowo kontrolowane w 2012 r.

Źródło: dane PIP
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Należy zauważyć, iż dane o rekontrolowanych zakładach, gdzie naruszono przepisy, dotyczą w większości pracodawców u których stwierdzono raczej uchybienia niż całkowity brak realizacji
ciążącego na nich obowiązku. Porównanie danych
z 2012 r. z wynikami kontroli w tych samych podmiotach w roku 2011 r. świadczyć może m.in. o skuteczności działań kontrolnych PIP. Niemniej, przeprowadzona przez inspektorów pracy weryfikacja
sposobu realizacji środków pokontrolnych wydanych w 2011 r. ujawniła pewne nieprawidłowości.
Pracodawcy tłumaczą stan stwierdzony podczas
rekontroli m.in. brakiem szczegółowej znajomości przedmiotowej problematyki, a co za tym idzie
– trudnościami w ocenie poprawności działań
w tym zakresie podejmowanych (w ich imieniu)
przez osoby zajmujące się w zakładzie zagadnieniami związanymi z zagrożeniem wybuchem.
W ocenie inspektorów pracy sytuacja ta w wielu
przypadkach jest wynikiem m.in. niedoceniania
wagi problemu przez pracodawców oraz niskiego poziomu wiedzy o tych zagrożeniach. Trzeba jednak podkreślić, iż właściwa organizacja prac
w miejscach, w których może wystąpić atmosfera wybuchowa, nie jest łatwa i wymaga znajomości nie tylko przepisów bhp, lecz także wiedzy
z różnych dziedzin (np. fizyka, chemia, mechanika)
warunkującej zapewnienie adekwatnych do zagrożenia środków ochronnych zapobiegających tworzeniu się i wystąpieniu zapłonu atmosfery wybuchowej oraz ograniczenie szkodliwego efektu wybuchu.
Spośród zakładów nowo kontrolowanych
najwięcej nieprawidłowości stwierdzono w mikro‑ 
i pozostałych małych przedsiębiorstwach, co
znalazło swoje odzwierciedlenie w liczbie wydanych środków prawnych dot. naruszenia przepisów omawianego rozporządzenia (ok. 2/3 wydanych decyzji i wniosków w wystąpieniach dotyczyło
małych zakładów). Za wysoki uznać należy odsetek (46%) zakładów objętych kontrolą, w których
pracodawcy nie zapewnili sporządzenia oceny ryzyka w zakresie wystąpienia w miejscach
pracy atmosfery wybuchowej, a także zakładów
(16%), gdzie sporządzone oceny nie spełniały
wymagań określonych w obowiązującym akcie
prawnym (nie uwzględniono wszystkich miejsc
lub nie wzięto pod uwagę np. prawdopodobieństwa i czasu występowania atmosfery wybucho-
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wej, prawdopodobieństwa wystąpienia oraz uaktywnienia się źródeł zapłonu, w tym wyładowań
elektrostatycznych, czy też nie uwzględniono
rozmiarów przewidywanych skutków wybuchu).
Powyższe nieprawidłowości dotyczą 274 miejsc
pracy, w których może występować atmosfera
wybuchowa, co stanowi 38% ogółu skontrolowanych miejsc. Zaznaczyć należy, iż inspektorzy pracy objęli kontrolą 82% miejsc pracy w zakładach,
gdzie istnieje możliwość wystąpienia atmosfery
wybuchowej.
Jak wynika z kontroli, nie wszyscy pracodawcy przywiązują wagę do kwestii sporządzania
dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem,
co potwierdza fakt nieposiadania ww. dokumentu przez prawie co drugiego pracodawcę. Innym
uchybieniem, które wykazano w zakładach nowo
kontrolowanych, jest niespełnienie – w sporządzonych dokumentach zabezpieczenia przed wybuchem – wszystkich wymagań określonych w obowiązującym przepisie prawa (głównie z powodu
pomijania wielu istotnych zapisów, które powinny znajdować się w tych dokumentach) – 22%
zakładów.
Z kolei brak stosowania szeregu środków
ochronnych (technicznych i organizacyjnych)
wymienionych w dokumencie zabezpieczenia przed
wybuchem stwierdzono w co ósmym zakładzie pracy. Jeszcze częściej, bo w co czwartym zakładzie,
nie podzielono przestrzeni zagrożonych wybuchem
na strefy.
W 19% nowo skontrolowanych zakładów nie
prowadzono systematycznych (zgodnie z terminami określonymi w dokumencie zabezpieczenia przed
wybuchem) przeglądów urządzeń eksploatowanych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem,
co ma istotne znaczenie dla bezpieczeństwa procesowego. W ocenie inspektorów pracy uchybienia
te były wynikiem lekceważenia problemu przez
pracodawców.
Poprawy wymaga także wyposażanie osób –
pracujących w miejscach, w których może wystąpić
atmosfera wybuchowa w ilościach zagrażających
bezpieczeństwu i zdrowiu – w odpowiednie środki
ochrony indywidualnej, w tym odzież ochronną
antyelektrostatyczną. Nie wyposażono w nie 8%
osób pracujących w tych miejscach lub wyposażono niewłaściwie (ok. 6%).
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Reasumując, zaznaczyć należy, że kontrole przeprowadzone w 2012 r., podobnie jak rok
wcześniej, ujawniły bardzo zróżnicowany stan
przestrzegania przez pracodawców przepisów
dotyczących bezpieczeństwa pracy w miejscach,
w których może występować atmosfera wybuchowa. Na podkreślenie zasługuje jednak fakt,
iż rekontrole przyniosły w większości przypadków eliminację stwierdzonych nieprawidłowości. Natomiast w odniesieniu do zakładów kontrolowanych po raz pierwszy, analiza wyników
wyraźnie wskazuje, że w około 50–60% z nich
występują problemy z wdrożeniem przepisów znowelizowanego rozporządzenia dot. bhp
w miejscach, w których może występować atmosfera wybuchowa.
Szczególnie w zakładach posiadających pojedyncze stanowiska pracy, na których może występować atmosfera wybuchowa, wiedza pracodawców w zakresie szeroko rozumianej prewencji
przeciwwybuchowej jest mała. Z punktu widzenia
osób kierujących tymi zakładami, przepisy rozporządzenia w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych
z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej są niejednoznaczne i sprawiają
trudności interpretacyjne. Wątpliwości dotyczące
stosowania niektórych przepisów ww. rozporządzenia ma także Państwowa Inspekcja Pracy. W styczniu 2013 r. Główny Inspektor Pracy skierował w tej
sprawie wystąpienie do Ministra Gospodarki.
Pracodawcy wśród przyczyn stwierdzonych nieprawidłowości wymieniają m.in. złą kondycję finansową spowodowaną stagnacją na rynku oraz wysokie
koszty sporządzanej przez specjalistów dokumentacji dot. atmosfer wybuchowych, a także problemy
z dostępem do opracowań pomocnych w zapewnieniu bezpiecznych warunków pracy w miejscach,
gdzie może wystąpić atmosfera wybuchowa.
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami inspektorzy pracy:
99 wydali 2 726 decyzji, w tym:
–– 21 decyzji wstrzymania prac,
–– 17 decyzji wstrzymania eksploatacji
maszyn,
–– 32 decyzje skierowania do innych prac
67 osób,
99 skierowali do pracodawców 215 wystąpień
z 965 wnioskami,

99 ukarali 51 osób grzywnami w drodze mandatów karnych na łączną kwotę 63,6 tys. zł,
99 wobec 44 osób zastosowali środki oddziaływania wychowawczego,
99 do sądu skierowali 4 wnioski o ukaranie.
Ponadto udzielili łącznie 1,3 tys. porad technicznych.
O stwierdzonych podczas kontroli nieprawidłowościach zawiadomiono właściwe organy, w tym
m.in.: nadzór budowlany (8 pism), inspekcję sanitarną (6), straż pożarną (5), dozór techniczny (5),
wojewódzki ośrodek medycyny pracy (2), inspekcję ochrony środowiska (2), Transportowy Dozór
Techniczny (1).
Analiza ustaleń inspektorów PIP wskazuje m.in.
na potrzebę:
• kontynuacji działań kontrolnych w omawianym
obszarze, w tym rekontroli w zakładach, w których w 2012 r. stwierdzono nieprawidłowości
polegające na niewywiązywaniu się przez pracodawców z obowiązków nałożonych przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki
z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych
wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej;
• znowelizowania tych przepisów ww. rozporządzenia, które budzą wątpliwości interpretacyjne;
• uwzględnienia w większym stopniu przez pracodawców i jednostki prowadzące działalność
szkoleniową w dziedzinie bhp – problematyki
dot. bezpieczeństwa podczas wykonywania
prac w miejscach, gdzie może występować
atmosfera wybuchowa.

10. Działania kontrolno-prewencyjne
w wybranych zakładach branży
naftowej
W roku 2012 kontynuowano działania kontrolno-prewencyjne w zakładach branży naftowej wspólnie z kontrolerami z Państwowej Straży Pożarnej
oraz Inspekcji Ochrony Środowiska. Zakres i forma
realizacji zadania wynikały z podpisanej w listopadzie 2011 r. w Głównym Inspektoracie Pracy „Deklaracji w sprawie porozumienia na rzecz poprawy
bezpieczeństwa pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska w przemyśle naftowym
i gazowym”.
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•

Działania prewencyjne – samokontrole
baz paliw i surowcowych

Grupa Robocza ds. Przemysłu Naftowego
i Gazowego składająca się z przedstawicieli trzech
urzędów oraz wybranych zakładów branży naftowej określiła nadrzędny cel, polegający na przeglądzie i weryfikacji procedur służących systematycznej
poprawie bezpieczeństwa pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska.
Na podstawie uzgodnionych w ramach Grupy
list kontrolnych każda z wytypowanych 40 baz paliw
w Polsce dokonała samokontroli i usunęła we własnym zakresie braki i niedociągnięcia.
W ramach samokontroli ujawniono następujące zaniedbania:
–– w 2 bazach paliw – przypadki niesprawnego
detektora i braku dokumentacji przeliczeniowej do określenia dolnej granicy wybuchowości;
–– w 3 bazach paliw – brak wyposażenia stanowisk kolejowego frontu przeładunku produktów naftowych w skuteczne zabezpieczenia
chroniące pracowników obsługi tych stanowisk przed upadkiem z wysokości;
–– w 2 bazach paliw – przypadki niezapewnienia
bezpiecznych warunków pracy na platformie
załadowczej załadunku cystern drogowych;
–– w 3 bazach paliw – brak pomiaru natężenia
i równomierności oświetlenia światłem elektrycznym w centralnej pompowni paliw i pompowniach przeciwpożarowych;
–– w 1 bazie paliw – zły stan zakładowych dróg
i ich obrzeży.
Samokontrole nie wykazały istotnych uchybień
w zakresie rejestrowania wypadków przy pracy oraz
profilaktyki przeciwwypadkowej. Wszystkie wnioski
po zaistniałych wypadkach zostały zrealizowane.

•

Kontrole baz paliw i surowcowych

Państwowa Inspekcja Pracy wspólnie z Państwową Strażą Pożarną i Inspekcją Ochrony Środowiska skontrolowała w 2012 r. 16 spośród 40 zakładów
działających w strukturach Operatora Logistycznego
Paliw Płynnych Sp. z o.o., PKN ORLEN SA, PERN
„Przyjaźń” SA, Grupy LOTOS SA, PGNiG SA, które
łącznie zatrudniały blisko 2 tys. pracowników, w tym
412 kobiet. Wśród skontrolowanych było 11 zakładów dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii
przemysłowej i 5 zakładów zwiększonego ryzyka
wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.
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Inspektorzy pracy odnotowali wysoką zgodność zakładowych ustaleń, wynikających z przeprowadzonych samokontroli, z własnymi ustaleniami w zakresie przestrzegania przepisów bhp. Tylko
w kilkunastu przypadkach na 330 zagadnień (zawartych w liście kontrolnej dotyczącej bhp) wystąpiły
różnice w stosunku do stanu faktycznego.
Najistotniejsze przykłady nieprawidłowości to:
–– brak aktualnego wykazu prac szczególnie niebezpiecznych (w 1 bazie paliw),
–– brak oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy, na których występuje zagrożenie
wybuchem (w 1 bazie paliw),
–– brak awaryjnych wyłączników prądu na kolejowym froncie rozładowczym (w 1 bazie paliw),
–– brak uprawnień kwalifikacyjnych typu D
u mistrza, wymaganych dla eksploatowanych
urządzeń i instalacji energetycznych (również
w 1 bazie paliw).
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami inspektorzy pracy:
99 wydali 55 decyzji,
99 skierowali do pracodawców 10 wystąpień
z 45 wnioskami.
Większość inspektorów pracy ocenia samokontrole pracodawców, przeprowadzone na podstawie
wcześniej uzgodnionych list kontrolnych, jako efektywną metodę oddziaływania PIP, a także współpracujących urzędów, na zakłady dużego lub zwiększonego ryzyka – w zakresie skutecznego zapobiegania
powyższym awariom i wypadkom przy pracy.
Działania prewencyjne poprzedzające kontrole pozwoliły na uzyskanie pełniejszych informacji
o stanie przestrzegania obowiązujących przepisów
w zakładach branży naftowej. Wspólne kontrole prowadzone przez ww. organy – w zakresie wzajemnie
uzupełniających się kompetencji – wpłynęły na skuteczne wdrożenie rozwiązań technicznych i technologicznych, służących poprawie bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia na terenach objętych działalnością baz paliw i surowcowych branży naftowej.

11. Kontrole podziemnych zakładów
górniczych, ze szczególnym
uwzględnieniem wewnętrznych
jednostek organizacyjnych, w których
notowana jest największa liczba
wypadków
W 2012 r. inspektorzy pracy przeprowadzili
13 kontroli w zakładach górniczych (w 10 kopalniach węgla kamiennego i 3 kopalniach rudy miedzi), zatrudniających łącznie prawie 49 tys. pra-
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cowników. Planowe działania kontrolne skupiono
w miejscach i obszarach generujących największe zagrożenia skutkujące wypadkami przy pracy. Do kontroli wytypowano oddziały w kopalniach
o największej liczbie wypadków w 2011 r. W oddziałach tych w kolejnych latach odnotowano następującą statystykę wypadków: 70 (w 2009 r.), 77 (w 2010)
i 104 (w 2011 r.).
Analiza 251 dokumentacji powypadkowych
ujawniła nieprawidłowości w ustalaniu przyczyn
wypadków przy pracy w 10 zakładach. Nieprawidłowości dotyczyły:
–– niepodawania w dokumentacji powypadkowej
wszystkich okoliczności mających wpływ na
zdarzenia, co warunkuje ustalenie wszystkich
przyczyn wypadku (w 74 dokumentacjach),
–– ustalania jako przyczyny wypadku wydarzenia
powodującego uraz (w 69 dokumentacjach),
–– ustalania przyczyn nieadekwatnych do okoliczności wynikających z dokumentacji powypadkowej (w 47 dokumentacjach),
–– ustalania jako przyczyny wypadku zaskoczenia
niespodziewanym zdarzeniem w sytuacji, gdy

pracownicy zostali poinformowani o warunkach wykonywania pracy oraz o możliwych
niebezpiecznych sytuacjach (w 40 dokumentacjach),
–– formułowania przyczyn wypadku zbyt ogólnie
(podawanie jako przyczyny złej koordynacji
prac zbiorowych, bez wyjaśnienia, na czym
problem polegał – w 14 dokumentacjach).
W dziewięciu zakładach stwierdzono nieprawidłowe formułowanie wniosków profilaktycznych, które:
–– były nieadekwatne do przyczyn wypadku, co
może sugerować, że nie zostały zidentyfikowane wszystkie okoliczności i przyczyny zdarzenia (w 17 dokumentacjach),
–– nie uwzględniały wszystkich ustalonych
wcześniej przyczyn wypadku (w 11 dokumentacjach).
W kontrolowanych oddziałach zakładów górniczych przeprowadzono i udokumentowano ocenę ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy.
Inspektorzy zbadali 30 kart oceny ryzyka zawodowego, w których zidentyfikowano występujące zagro-

Wykres 57. Podziemne zakłady górnicze – naruszenia przepisów
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żenia oraz oszacowano dla nich ryzyko zawodowe.
Stwierdzili tylko jeden przypadek niezapoznania pracownika z dokumentem oceny ryzyka zawodowego
(na 240 pracowników objętych kontrolą). W trzech
kartach nie zostały uwzględnione wszystkie czynniki środowiska pracy, m.in. konieczność dojazdu
środkami transportu dołowego do miejsca pracy
oraz wykonywania pracy w wymuszonej pozycji ciała przy pobierce spągu w wyniku zmniejszenia się
gabarytów wyrobiska.
W trakcie kontroli sprawdzono użytkowanie
maszyn i urządzeń zabudowanych w wyrobiskach
ścianowych, przodkowych, komorach maszyn i urządzeń sterowniczych oraz na trasach dojścia do tych
wyrobisk. Przedmiotem oceny były kombajny ścianowe oraz chodnikowe, przenośniki zgrzebłowe
i taśmowe, kruszarki, obudowa zmechanizowana,
zespoły pompowe, trasy oraz urządzenia kolejek szynowych podwieszanych (w sumie – 51 urządzeń).
Najczęściej stwierdzano:
–– nieprawidłowości dotyczące urządzeń do
awaryjnego zatrzymywania maszyny (w 4
zakładach), np. wstrzymano eksploatację
przenośnika taśmowego ze względu na brak
możliwości awaryjnego zatrzymania;
–– nieutrzymywanie maszyn i urządzeń w należytym stanie technicznym oraz czystości
zapewniającej użytkowanie ich bez szkody
dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników
(w 8 zakładach), np. wstrzymano eksploatację
przenośnika taśmowego w związku z nadmiarem nagromadzonego urobku w rejonie kołowrotu napinającego taśmę;
–– brak urządzeń ochronnych lub stosowanie
niewłaściwych (w 4 zakładach), np. nie zabezpieczono klapy osłony silnika lokomotywy elektrycznej dołączonej do składu osobowego;
–– niewłaściwą eksploatację urządzeń elektrycznych w wykonaniu przeciwwybuchowym
(w 3 zakładach), np. nie dokręcono śruby
pokrywy odpływu komory przyłączeniowej
wyłącznika zasilającego pompę;
–– niewłaściwe zabezpieczenie instalacji i urządzeń elektrycznych (w 3 zakładach), np.
składowane w chodniku badawczym drewno
przygniotło kabel energetyczny.
Podczas kontroli przeprowadzonych na stanowiskach pracy zlokalizowanych w wyrobiskach
górniczych kontrolujący odnotowali:
–– nieprawidłową zabudowę stropu i ociosów
(w 5 zakładach), np. braki w opince obudowy
w chodnikach;
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––

złą organizację stanowisk pracy (w 4 zakładach), np. brak swobodnego dostępu do
aparatu
telefonicznego,
zabudowanego
w pochylni wentylacyjnej;
–– brak prawidłowej obrywki stropu i ociosów
(w 2 zakładach);
–– nieprawidłowości dotyczące procesów pracy (w 2 zakładach), np. eksploatacja kolejki podwieszanej niezgodnie z opracowaną
dokumentacją (zabudowa na łuku obudowy
chodnikowej trasy kolejki podwieszanej, razem
z konstrukcją przenośnika taśmowego);
–– niewłaściwy stan techniczny urządzeń sygnalizacji zagrożeń (w 2 zakładach), np. niesprawny
przycisk – służący do wywołania dyspozytora
– w sygnalizatorze alarmowym zabudowanym
na napędzie przenośnika ścianowego.
Kontrole stanu technicznego dróg komunikacyjnych do oddziałów i stanowisk pracy ujawniły:
–– zalegające w przejściach materiały, elementy
maszyn i urządzeń, nagromadzony urobek, co
utrudniało poruszanie się załogi, szczególnie
w sytuacjach awaryjnych (w 3 zakładach);
–– nieprawidłowo zabudowane schody górnicze
(powodujące możliwość poślizgnięcia) oraz
przejścia nad przenośnikami; niestabilne lub zbyt
niskie poręcze bądź ich brak (w 3 zakładach);
–– zalegające na spągu wyrobisk rozlewiska wodne znacznie utrudniające lub uniemożliwiające
przejście (w 2 zakładach).
Ponadto w 4 kontrolowanych zakładach stwierdzono nieprawidłowości dotyczące maszyn i urządzeń służących do transportu ludzi po drogach
komunikacyjnych do oddziałów.
Kontroli poddano także regulacje wewnątrzzakładowe dotyczące zasad przeprowadzania przeglądów i prac konserwacyjnych maszyn i urządzeń.
Sprawdzono 22 książki kontroli bieżących i okresowych. Jak wynika z ustaleń inspektorów, w 3 zakładach nie przeprowadzono należytych kontroli maszyn
i urządzeń zabudowanych na odstawie urobku ze
ściany (przenośniki taśmowe i zgrzebłowe). W dwóch
zakładach kontroli nie przeprowadziły osoby z dozoru wyższego, a w jednym osoby z dozoru średniego.
Sprawdzono także 5 projektów technicznych
związanych z prowadzeniem robót górniczych
i transportowych. W związku z nieprzestrzeganiem
ustaleń dokumentacji technicznej nakazano wstrzymanie eksploatacji kolejki podwieszanej ze względu
na nieprawidłową zabudowę jej trasy.
Ponadto 240 pracowników objęto kontrolą pod
kątem stosowania przez nich odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej. Stwierdzono brak ochra-
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niaczy na kolana (dotyczyło 7 pracowników w 1 zakładzie) i niestosowanie odzieży roboczej dopuszczonej
do pracy w wyrobiskach górniczych (1 pracownik).
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami inspektorzy pracy:
99 wydali 147 decyzji, w tym:
–– 7 decyzji wstrzymania eksploatacji
maszyn,
–– 2 decyzje skierowania do innych prac
8 osób,
99 skierowali do pracodawców 15 wystąpień
z 66 wnioskami,
99 ukarali 11 osób grzywnami w drodze mandatów karnych na łączną kwotę ponad 12,1 tys. zł.
Ponadto udzielili 93 porad z zakresu technicznego bezpieczeństwa pracy oraz prawnej ochrony pracy.
Podsumowując ustalenia inspektorów należy
wskazać, iż duża liczba nieprawidłowości w dokumentacjach dot. wypadków przy pracy wskazuje
na potrzebę dalszego doskonalenia przez kontrolowanych pracodawców procedury dochodzeń
powypadkowych.
Chociaż szkolenia w zakresie bhp dla pracowników i osób z dozoru ruchu są prowadzone i odpowiednio dokumentowane, nie ma to
przełożenia na ograniczenie liczby wypadków
i zagrożeń czy niewłaściwych zachowań w miejscu pracy.
Pomimo opracowanych zasad odbioru, eksploatacji i konserwacji maszyn i urządzeń, w praktyce
maszyny te nie zawsze są w takim stanie sprawności technicznej, który gwarantowałby pełne bezpieczeństwo użytkownikom.
Również niektóre prace górnicze prowadzi się
z pominięciem bezpiecznych zasad i przepisów
wynikających ze stosowanych technologii – szczególnie w zakresie wykonania prawidłowej obudowy
i zapewnienia bezpieczeństwa na drogach komunikacyjnych.
Uwzględniając powyższe ustalenia, należy:
• kontynuować kontrole jednostek organizacyjnych podziemnych zakładów górniczych,
w których w latach ubiegłych wystąpiła największa liczba wypadków przy pracy i chorób
zawodowych,
• w trakcie kolejnych kontroli zwrócić szczególną uwagę na poprawność przeprowadzonych
dochodzeń powypadkowych oraz na wykonywanie przeglądów stanowisk pracy i stanu
technicznego maszyn przez służby bhp, komisje ds. bezpieczeństwa i higieny pracy oraz
osoby z dozoru.

12. Przestrzeganie przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy
w podmiotach gospodarczych
świadczących prace w ruchu
podziemnych zakładów górniczych
W 2012 r. kontrolą objęto 18 zakładów świadczących usługi na rzecz kopalń. Skontrolowane firmy
zatrudniały łącznie prawie 6,4 tys. pracowników i zajmowały się m.in. wykonywaniem robót górniczych
oraz montażowych na dole kopalń, w tym drążeniem
chodników przygotowawczych przy użyciu kombajnów chodnikowych lub materiałów wybuchowych,
a także wykonywaniem robót związanych z obsługą
i konserwacją maszyn, urządzeń i instalacji.
W trakcie kontroli stanowisk pracy w wyrobiskach dołowych, szczególną uwagę zwracano na:
stan obudowy wyrobisk i dróg transportowych, długość i stan dróg prowadzących do stanowisk pracy,
stan techniczny użytkowanych maszyn i urządzeń,
miejsca składowania materiałów.
Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły m.in.
nieprzestrzegania procedur ustalonych w projektach technicznych, technologiach i instrukcjach
prowadzenia robót, tj.:
–– niewłaściwego stanu technicznego dróg
transportowych, przejść, dojść dla załogi (w
7 zakładach);
–– braku lub niekompletnej obrywki stropu i ociosów w wyrobiskach górniczych (w 3 zakładach);
–– nieoznakowania miejsc niebezpiecznych (w 3
zakładach);
–– nieprawidłowego doboru miejsca składowania
materiałów (w 3 zakładach);
–– niezabezpieczenia maszyn przed możliwością
przemieszczenia się (w 2 zakładach);
–– nieprawidłowej eksploatacji i nienależytego
stanu technicznego przenośników taśmowych
(w 2 zakładach);
–– niewłaściwej organizacji pracy (w 2 zakładach);
–– nieprawidłowej eksploatacji urządzeń i instalacji elektrycznych (w 2 zakładach);
–– nieprawidłowości w zabudowie zapór przeciwwybuchowych i tam wentylacyjnych (w 3
zakładach);
–– nieprawidłowego rozmieszczenia i wyposażenia hydrantów gaśniczych i szafek hydrantowych (w 2 zakładach).
Analiza dokumentacji oceny ryzyka zawodowego wykazała: nieprzeprowadzenie jej na wszystkich
stanowiskach pracy (w 3 zakładach), niezapoznanie
19 pracowników z oceną ryzyka (w 3 zakładach),
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PIP W 2012 r.
Wykres 58. Podmioty gospodarcze świadczące prace w ruchu podziemnych
zakładów górniczych  – naruszenia przepisów
zatrudnianie pracowników z zachowaniem
35-godzinnego odpoczynku tygodniowego

2

ocena ryzyka zawodowego

3

zabudowa zapór przeciwwybuchowych i tam
wentylacyjnych

3

dobór miejsca składowania materiałów

3

oznakowanie miejsc niebezpiecznych

3

obrywka stropu i ociosów

3

zapewnienie przeci´tnie pi´ciodniowego
tygodnia pracy w przyj´tym okresie
rozliczeniowym
zatrudnianie pracowników z zachowaniem
11-godzinnego odpoczynku dobowego

stan techniczny dróg transportowych dla załogi

4

6

7

liczba podmiotów, w których naruszono przepisy

Źródło: dane PIP

brak przedstawiciela pracowników w zespole dokonującym oceny (w 1 zakładzie).
Podkreślić należy, że pracownicy poddawani byli
wstępnym szkoleniom w zakresie bhp – instruktażowi ogólnemu oraz stanowiskowemu przed dopuszczeniem do pracy w ruchu zakładu górniczego. Nieliczne nieprawidłowości dotyczyły prowadzenia
instruktażu stanowiskowego przez osobę bez przeszkolenia w zakresie metod instruktażu.
W latach 2009–2012 (do dnia kontroli) zarejestrowano w ww. zakładach 56 chorób zawodowych, w tym 40 u emerytów i rencistów. Dominowały: pylica płuc – 40 przypadków, uszkodzenie słuchu
– 5 oraz zespół wibracyjny – 8. Ze względu na specyfikę prowadzonych robót (różnorodność i krótkie
terminy ich realizacji) działalność profilaktyczna pracodawców koncentrowała się na doborze środków
ochrony indywidualnej oraz kontroli ich użytkowania.
Kontrole PIP nie ujawniły nieprawidłowości w tym
zakresie, jednak stwierdzona wzrostowa tendencja
zachorowalności na pylicę płuc może wskazywać
na wcześniejsze zaniedbania w profilaktyce chorób
dróg oddechowych.
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Analiza 154 dokumentacji powypadkowych
ujawniła, że w większości przypadków zakładowe
zespoły prawidłowo ustaliły przyczyny i okoliczności
zdarzeń wypadkowych oraz prawidłowo sformułowały wnioski profilaktyczne wraz ze wskazaniem terminów i osób odpowiedzialnych za ich realizację. Do
dokumentacji powypadkowych dołączono informacje o sposobie i terminie realizacji środków profilaktycznych. W uzasadnionych przypadkach wskazywano na konieczność weryfikacji kart oceny ryzyka
zawodowego na stanowiskach, na których doszło
do wypadku przy pracy. Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły: nieustalenia wszystkich okoliczności i przyczyn wypadku (np. uznanie wydarzenia
powodującego uraz za przyczynę wypadku) – w 10
dokumentacjach; formułowania wniosków profilaktycznych nieadekwatnych do przyczyn wypadku –
w 4 dokumentacjach.
W zakresie przestrzegania przepisów o czasie
pracy inspektorzy ujawnili: niezapewnienie pracownikom nieprzerwanego odpoczynku dobowego (w 6
zakładach), naruszenie zasady średnio pięciodniowego tygodnia pracy (w 4 zakładach), niezapew-

V. WYNIKI KONTROLI UJĘTYCH W PLANIE ROCZNYM
nienie pracownikom nieprzerwanego odpoczynku
tygodniowego (w 2 zakładach).
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami inspektorzy pracy:
99 wydali 154 decyzje, w tym:
–– 5 decyzji wstrzymania prac,
–– 4 decyzje wstrzymania eksploatacji
maszyn,
–– 4 decyzje skierowania do innych prac
11 osób,
–– 14 decyzji nakazujących wypłatę należnych wynagrodzeń i innych świadczeń ze
stosunku pracy na łączną kwotę 10,1 tys. zł,
99 skierowali do pracodawców 20 wystąpień ze
147 wnioskami,
99 ukarali 13 osób grzywnami w drodze mandatów karnych na łączną kwotę ponad
15,9 tys. zł,
99 wobec 1 osoby zastosowali środek oddziaływania wychowawczego.
Ponadto udzielili 156 porad z zakresu technicznego bezpieczeństwa pracy oraz prawnej ochrony pracy.
W ocenie inspektorów pracy, przyczynami
nieprawidłowości są: niewystarczająca znajomość
przepisów lub zła interpretacja prawa; niewłaściwy
nadzór nad pracownikami lub jego brak; niewłaściwe, niedostateczne lub niesystematyczne kontrole
stanu bezpieczeństwa, przeprowadzane zwłaszcza
przez pracowników służby bhp.
Pracodawcy tłumacząc zaistniałe uchybienia, wskazują natomiast na: częste w ostatnich
latach zmiany przepisów polegające na wprowadzaniu nowych, bardzo zaostrzonych regulacji prawnych
z zakresu bhp, warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać obiekty i instalacje
technologiczne oraz stosowane procedury; bieżące
zaniedbania wynikające z niedostatecznego nadzoru
sprawowanego przez pracowników średniego szczebla dozoru; trudne warunki ekonomiczne prowadzenia specjalistycznej działalności; problemy z pozyskaniem pracowników posiadających dostateczną wiedzę
i kompetencje zawodowe, świadomych ciążącej na
nich odpowiedzialności za bezpieczeństwo; konieczność unowocześniania maszyn, urządzeń, instalacji
(lub ich części), jak również innego wyposażenia mającego wpływ na bezpieczeństwo, w celu sprostania
obowiązkom wynikającym z uregulowań prawnych;
dużą fluktuację załóg spowodowaną przechodzeniem pracowników do pracy w kopalniach, skutkującą znacznymi stratami finansowymi.
Stwierdzone nieprawidłowości dotyczące stanowisk pracy i stosunkowo duża liczba wypadków przy
pracy wskazują na potrzebę objęcia kolejnymi kontro-

lami podmiotów prowadzących roboty na rzecz kopalń
– w celu monitorowania stanu bezpieczeństwa oraz
wpłynięcia na jego poprawę, tym bardziej że wzrasta liczba prac wykonywanych przez firmy zewnętrzne
w ruchu podziemnych zakładów górniczych.

13. Bezpieczeństwo pracy przy
pozyskiwaniu i zrywce drewna
Kontroli poddane zostały głównie zakłady usług
leśnych wykonujące prace w zakresie gospodarki
leśnej na rzecz Lasów Państwowych (nadleśnictw).
Inspektorzy przeprowadzili 362 kontrole w 357
podmiotach gospodarczych (w tym w 4 nadleśnictwach), zatrudniających łącznie 2,4 tys. osób.
Wśród kontrolowanych zakładów usług leśnych
dominowały firmy o zatrudnieniu do 9 pracowników.
Mimo że w lasach postępuje mechanizacja
prac przy pozyskiwaniu drewna (głównie poprzez
eksploatację sprowadzanych z zagranicy używanych maszyn do ścinki, okrzesywania i przerzynania
kłód), to jednak większość kontrolowanych zakładów usług leśnych używała do tego celu podstawowego sprzętu: pilarek spalinowych, tyczek kierunkowych do obalania drzew cienkich, klinów,
obracaków, ściągaczy linowych, siekieromłotów do
łupania drewna. W niektórych zakładach w trakcie
ręcznych prac transportowych stosowano narzędzia
pomocnicze (takie jak kleszcze zaciskowe i haki)
w celu zmniejszenia uciążliwości pracy i ochrony
układu mięśniowo–szkieletowego.
Zrywka i układanie drewna stosowego i wielkowymiarowego prowadzone były głównie przy użyciu ciągników rolniczych przystosowanych do tego
celu, rzadziej specjalistycznych ciągników leśnych.
Także i przy tych pracach daje się zauważyć postęp
technologiczny, przede wszystkim dzięki mechanizacji załadunku (eksploatacji maszyn samozaładowczych).
Wyniki kontroli wskazują, że stan przestrzegania przepisów bhp przez pracodawców zajmujących się pozyskiwaniem i zrywką drewna jest
niezadowalający. Co drugi pracodawca dopuścił
do eksploatacji przyczepy załadowcze z żurawiem hydraulicznym bez decyzji Urzędu Dozoru
Technicznego, zezwalającej na jego eksploatację
(nieprawidłowość dotyczyła 38% żurawi objętych
kontrolą). W stosunku do 17% innych urządzeń
technicznych (pilarek, ciągników zrywkowych,
lin, ściągaczy linowych) inspektorzy pracy wnieśli
zastrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa pracy.
Wiele uwag inspektorzy pracy mieli również
do stosowanych technik ścinki i obalania drzew
(brak progu, zawiasy, nieprawidłowe podcięcie, sto-
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PIP W 2012 r.
Wykres 59. Pozyskiwanie i zrywka drewna – naruszenia przepisów
wydanie i stosowanie Êrodków ochrony
indywidualnej

25 (w 2011 r. – 22%)

zapewnienie pierwszej pomocy

25 (w 2011 r. – 30%)

bezpieczne wykonywanie prac przy Êcince
i zrywce drewna
spełnienie wymagaƒ bhp dotyczàcych maszyn
i urzàdzeƒ technicznych
przestrzeganie przepisów dotyczàcych prac
szczególnie niebezpiecznych

badania lekarskie

udost´pnienie pracownikom instrukcji bhp

szkolenie w dziedzinie bhp

ocena ryzyka zawodowego

30 (w 2011 r. – 28%)

31 (w 2011 r. – 31%)

31

32

35 (w 2011 r. – 23%)

36

43

50 (w 2011 r. – 36%)

obj´cie dozorem technicznym eksploatacji ˝urawi
% zakładów, w których naruszono przepisy

Źródło: dane PIP

sowanie krótkich prowadnic pił przy ścince drzew
grubych, nieprawidłowe usuwanie drzew zawieszonych). Zaniedbywano także prace przygotowawcze do ścinki. Nie były oczyszczane szyje
korzeniowe drzew o zgrubiałej korowinie w miejscu
przykładania rzazów, nie usuwano nabiegów korzeniowych utrudniających obalanie drzew.
Bezpieczne techniki ścinki i zrywki drzew nie
są określone w przepisach powszechnie obowiązujących. Pracownicy wykonują takie prace na
podstawie instrukcji bhp wydawanych przez
pracodawców lub instrukcji zatwierdzonej przez
dyrektora generalnego Lasów Państwowych.
Korzystają również z wiedzy zdobytej m.in. podczas szkoleń w dziedzinie bhp. Niestety w co
trzecim zakładzie pracy nie udostępniono pracownikom instrukcji bhp oraz nie przeszkolono
ich w dziedzinie bhp.
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Kontrole wykazały, że duża część pracodawców nie zapewniła pracownikom profilaktycznych
badań lekarskich, a także ochrony medycznej
przed skutkami ukąszeń przez kleszcze.
Jedynie 35% kontrolowanych pracodawców
zapewniło pracownikom badania przesiewowe na
obecność boreliozy. Ten stan mógłby się poprawić, gdyby we wskazówkach metodycznych (stanowiących załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra
Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r.
w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich
wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy) uwzględniono, w ramach badań okresowych dla szkodliwego czynnika „Borrelia burgdorferi”, badania przesiewowe w kierunku boreliozy.
Powinny one dotyczyć pracowników należących
do tzw. grup wysokiego ryzyka (np. leśnicy oraz
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inni pracownicy zatrudnieni przy ścince i pozyskiwaniu drewna).
Prace przy pozyskiwaniu drewna są bardzo niebezpieczne. W skontrolowanych zakładach zarejestrowano w latach 2010 – 2012 (do dnia przeprowadzenia kontroli) 12 wypadków śmiertelnych i 12
ciężkich (głównie podczas obalania drzew).
Duży wpływ na ograniczenie liczby wypadków i ich skutków mają: rzetelna ocena ryzyka zawodowego, działania obniżające poziom
tego ryzyka, a także zapewnienie pracownikom
– wykonującym prace w trudnodostępnym terenie – pierwszej pomocy przedmedycznej. Niestety ponad 40% kontrolowanych pracodawców
nie dokonało oceny ryzyka zawodowego lub oceniło je niewłaściwie, a 25% nie zapewniło pracownikom możliwości uzyskania, w razie wypadku, pierwszej pomocy przedmedycznej. Ponadto
prawie co piąty pracownik nie był wyposażony
w wymagane środki ochrony indywidualnej
(głównie w hełmy ochronne i spodnie z wkładką
antyprzecięciową).
W porównaniu z wynikami kontroli przeprowadzonych w 2011 r. zwraca przede wszystkim uwagę
wzrost skali nieprawdiłowości w zakresie udostępniania pracownikom instrukcji bezpiecznej ścinki
i zrywki drzew oraz eksploatacji żurawi służących
do załadunku drewna.
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami inspektorzy pracy:
99 wydali 1 923 decyzje, w tym:
–– 90 decyzji wstrzymania prac,
–– 58 decyzji wstrzymania eksploatacji
maszyn,
–– 79 decyzji skierowania do innych prac
118 osób,
99 skierowali do pracodawców 282 wystąpienia
z 969 wnioskami,
99 ukarali 113 osób grzywnami w drodze mandatów karnych na łączną kwotę 131,2 tys. zł,
99 do sądu skierowali jeden wniosek o ukaranie.
W dwóch zakładach usług leśnych inspektorzy pracy ujawnili rażące naruszenia przepisów bhp, które nie zostały wyeliminowane mimo
wydanych środków prawnych, co wykazały kontrole sprawdzające. Skutkiem lekceważenia obowiązku
zapewnienia ochrony zdrowia i życia pracowników
był, oprócz kary grzywny, wzrost o 100% składki na
ubezpieczenia wypadkowe, którą Zakład Ubezpieczeń Społecznych podwyższył na wniosek inspektorów pracy.

Zakłady usług leśnych uzyskują zlecenia
na pozyskiwanie drewna w wyniku przetargów
organizowanych przez Lasy Państwowe, gdzie
o wygraniu decyduje głównie zaoferowana
cena usługi. Duża konkurencja sprawia, że prace te podejmowane są przez ww. zakłady za najniższą stawkę, co wymusza ograniczanie kosztów pozyskiwania drewna do minimum, w tym
nakładów na zapewnienie bezpiecznych warunków pracy.
Następną przyczyną nieprawidłowości jest niedostateczna wiedza pracodawców o bezpiecznej organizacji prac leśnych i słaba znajomość
przepisów (35 pracodawców nie odbyło wymaganego szkolenia okresowego w dziedzinie bhp). Mało
skuteczny jest nadzór pracodawców świadczących
usługi leśne nad prowadzonymi pracami: brakuje
doradztwa ze strony specjalistów do spraw bhp.
Błędy w technice prowadzenia ścinki i obalania
drzew, których szczególnie licznie dopuszczają się
drwale o krótkim stażu pracy, świadczą o niedostatecznej jakości szkolenia, głównie w zakresie umiejętności posługiwania się narzędziami i wykonywania rzazów, a także – co już wcześniej zaznaczono
– o niezapewnieniu przez pracodawców podręcznych instrukcji bhp (zwłaszcza gdy brak przepisów
dotyczących bezpiecznego pozyskiwania drewna
przy użyciu ręcznych narzędzi w różnych, możliwych
do przewidzenia, sytuacjach).
W czasie prowadzonych kontroli inspektorzy
pracy udzielili ponad 2 tys. porad, głównie dotyczących organizacji prac w lesie, wymagań kwalifikacyjnych dla drwali i operatorów maszyn, stosowania
środków ochrony indywidualnej, praw i obowiązków
stron stosunku pracy, legalności zatrudnienia.
Wyniki kontroli oraz wymagania w zakresie
bezpiecznych metod pozyskiwania drewna zostały
omówione przez inspektorów pracy na naradach
szkoleniowych w nadleśnictwach, a także na
seminariach i konferencjach, w których uczestniczyli pracownicy Lasów Państwowych i pracodawcy
z zakładów usług leśnych. W Okręgowym Inspektoracie Pracy w Olsztynie przeprowadzono II edycję
konkursu wśród przedsiębiorców leśnych, którego
celem było upowszechnianie bezpiecznych metod
pozyskiwania drewna i promowanie pracodawców
wykazujących troskę o bezpieczeństwo i zdrowie
pracowników. Podobny konkurs został zorganizowany przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie.
Na stronie internetowej Państwowej Inspekcji
Pracy został udostępniony poradnik pt. Bezpieczne pozyskiwanie drewna.
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W związku z licznymi nieprawidłowościami
stwierdzonymi w czasie kontroli zasadne jest:
• określenie w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu
niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej
ramowego programu szkolenia operatorów
pilarek (osób użytkujących zawodowo pilarki
do ścinki drzew w lesie), w tym minimalnej liczby godzin zajęć teoretycznych i praktycznych;
• wprowadzenie badań przesiewowych w kierunku boreliozy do zakresu badań okresowych
pracowników należących do tzw. grup wysokiego ryzyka, którzy są narażeni na czynnik
biologiczny „Borrelia burgdorferi”;
• określenie przez Lasy Państwowe jednolitych
zasad postępowania dotyczących koordynacji
prac wykonywanych w tym samym miejscu,
a także ramowego zakresu obowiązków koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników
zatrudnionych w tym samym miejscu;
• kontynuowanie kontroli prowadzenia prac przy
pozyskiwaniu i zrywce drewna;
• promowanie bezpieczeństwa pracy wśród pracowników, pracodawców i przedsiębiorców
sektora usług leśnych.

14. Zarządzanie bezpieczeństwem
w małych zakładach
(do 50 pracujących), w których
wystąpiły wypadki przy pracy
W 2012 r. inspektorzy pracy kontynuowali kontrole ukierunkowane na ocenę skuteczności środków
zmniejszających ryzyko wypadkowe w małych zakładach, w których odnotowano duże nasilenie wypadków
przy pracy, w tym wykazujących cechy powtarzalności. Inspektorzy, analizując działania pracodawców
w ostatnich trzech latach w zakresie prewencji
wypadkowej, zwracali szczególną uwagę na podstawowe elementy systemowego zarządzania sprawami bezpieczeństwa i higieny pracy, tzn. na:
• zastosowanie, po zaistniałych wypadkach,
środków profilaktycznych zmniejszających
ryzyko wypadkowe,
• spójność środków wynikających z oceny ryzyka
zawodowego ze środkami i wnioskami wynikającymi z postępowania powypadkowego,
• udział pracowników w uaktualnianiu oceny
ryzyka zawodowego.
Czynności kontrolne były prowadzone w dwóch
grupach podmiotów. Pierwsza grupa to pracodawcy kontrolowani powtórnie (pierwsze kontro-
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le w 2010 r.). Celem tych kontroli było sprawdzenie,
czy środki wówczas wdrożone przez pracodawców
oraz zaproponowane przez inspektorów pracy spowodowały trwałą poprawę bezpieczeństwa i warunków pracy. Miarą skuteczności zastosowanych środków były liczby wypadków w okresie od pierwszej
kontroli do czasu podjęcia czynności sprawdzających w 2012 r. Druga grupa podmiotów to pracodawcy kontrolowani po raz pierwszy – nowe
zakłady, które zostały wyselekcjonowane z bazy
danych ZUS IWA, wg kryterium liczby osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy (podstawa do
ustalenia kategorii ryzyka dla poszczególnych zakładów oraz wysokości składki ubezpieczenia wypadkowego). W tym przypadku, podobnie jak w latach
poprzednich, celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości postępowań powypadkowych oraz adekwatności i kompletności wniosków wynikających
z oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach, na
których miały miejsce zdarzenia wypadkowe.
Działaniami kontrolno-nadzorczymi objęta
została ogółem grupa 721 podmiotów (w których
pracowało ponad 23 tys. osób), w tym 52% to zakłady rekontrolowane, a 48% podmioty kontrolowane
po raz pierwszy. Powtórne kontrole przeprowadzono
w 23% zakładów skontrolowanych w 2010 r.
Wśród zakładów objętych ww. działaniami PIP
dominowały firmy prowadzące działalność produkcyjną (zakłady rekontrolowane – 43%, zakłady nowe
– 46%), budowlaną (odpowiednio – 18% i 15%) oraz
handel i naprawy (15% i 14%). W analizowanym okresie wydarzyło się w nich 1 839 wypadków przy pracy.
Spośród 379 zakładów kontrolowanych
powtórnie, w 43% nie odnotowano wypadków
przy pracy w okresie od poprzedniej kontroli.
Oznacza to istotną zmianę w podejściu tych
pracodawców, a także osób kierujących bezpośrednio pracownikami – do zagadnień oceny ryzyka zawodowego i postępowania powypadkowego oraz wynikających z nich działań
naprawczych, które stanowią składowe elementy systemowego zarządzania sprawami bezpieczeństwa i higieny pracy.
Na podstawie analizy danych dotyczących wypadków przy pracy zaistniałych w rekontrolowanych zakładach w okresie od poprzedniej kontroli w 2010 r. (analizowano wówczas w tych samych zakładach 1 390
wypadków przy pracy) stwierdzono znaczną poprawę
jakości sporządzanych dokumentacji powypadkowych. Tylko w odniesieniu do 12% skontrolowanych
stanowisk pracy (z liczby prawie 670) stwierdzono
nieprawidłowości w zakresie wdrożenia koniecznych
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Wykres 60. Dokumentacja powypadkowa, ocena ryzyka zawodowego w małych zakładach,
w których wystąpiły wypadki przy pracy – naruszenia przepisów

przeprowadzenie udokumentowanej oceny ryzyka
zawodowego

3,7%
13,4%
14,1%

identyfikacja zagro˝eƒ, których aktywizacja
doprowadziła do wypadku

24,1%
20,3%

uczestnictwo przedstawicieli pracowników w ocenie
ryzyka zawodowego

33,4%
20,7%

sporzàdzenie dokumentacji powypadkowej

29,5%
uwzgl´dnienie w aktualnym dokumencie oceny ryzyka
zawodowego Êrodków i wniosków profilaktycznych
ustalonych w protokole powypadkowym

25,9%
37,9%
27,5%

uaktualnienie oceny ryzyka zawodowego o zagro˝enia,
których aktywizacja doprowadziła do wypadku

44,5%
30,8%

okreÊlenie w protokole powypadkowym Êrodków
i wniosków profilaktycznych

36,8%
% dokumentacji, w których stwierdzono nieprawidłowoÊci

zak∏ady rekontrolowane w 2012 r.

przeprowadzenie udokumentowanej oceny
ryzyka zawodowego
identyfikacja zagro˝eƒ, których aktywizacja
doprowadziła do wypadku

zakłady kontrolowane w 2010 r.

9,4%

25,5%

uczestnictwo przedstawicieli pracowników
w ocenie ryzyka zawodowego

sporzàdzenie dokumentacji powypadkowej
uwzgl´dnienie w aktualnym dokumencie oceny ryzyka
zawodowego Êrodków i wniosków profilaktycznych
ustalonych w protokole powypadkowym

38,0%

29,0%

36,8%

uaktualnienie oceny ryzyka zawodowego o zagro˝enia,
których aktywizacja doprowadziła do wypadku
okreÊlenie w protokole powypadkowym
Êrodków i wniosków profilaktycznych

43,5%

35,8%
% dokumentacji, w których stwierdzono nieprawidłowoÊci
„nowe zakłady” kontrolowane w 2012 r.

Źródło: dane PIP
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środków zmniejszających ryzyko wynikające z zagrożeń, których aktywizacja doprowadziła do wypadków.
W zakładach rekontrolowanych zauważono większą świadomość obowiązków wśród pracodawców
i osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i ochronę zdrowia pracowników. W szczególności należy podkreślić, iż pozytywne zmiany w tym zakresie zaobserwowano przede wszystkim w zakładach, w których
stan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników
był cyklicznie monitorowany. W ocenie inspektorów
pracy również aktywny udział pracowników lub ich
przedstawicieli w analizowaniu i planowaniu środków
zapobiegających wypadkom przy pracy lub ograniczających ryzyko ich zaistnienia zasadniczo wpływał na
efektywność działań ww. grupy pracodawców, nie tylko w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, ale również – zarządzania bezpieczeństwem w miejscu pracy.
Potwierdzają to wyniki kontroli, którym poddano 468 dokumentacji powypadkowych wraz z właściwymi dokumentacjami oceny ryzyka zawodowego
dot. prac, przy których doszło do wypadku (lub stanowisk pracy, na których zatrudnieni byli poszkodowani). Dla każdego porównywanego zagadnienia
kontrolowanego w 2012 r. odnotowano poprawę
w stosunku do roku 2010.
Natomiast w nowo kontrolowanych małych
zakładach odsetek nieprawidłowości kształtował się
na poziomie porównywalnym do istniejącego w zakładach objętych kontrolą po raz pierwszy w 2010 r.
I tak, w toku kontroli przeprowadzonych w roku
2012, inspektorzy pracy stwierdzili (w odniesieniu
do 29% dokumentacji powypadkowych) nieprawidłowości związane z ustalaniem okoliczności tych
zdarzeń. Dla porównania – w roku 2010, podczas
kontroli małych przedsiębiorstw w tym zakresie,
ujawniono prawie 34% dokumentacji z błędami, a w
trakcie rekontroli w 2012 r. – 26%. Uchybienia w omawianym obszarze, głównie dotyczące opisów stanu środowiska materialnego lub organizacji pracy,
generują bezpośrednio nieprawidłowości związane z ustaleniem przyczyn wypadków. Polegały
one głównie na: nieokreśleniu wszystkich przyczyn
(z powodu nieustalenia wszystkich okoliczności) oraz
niespójności stwierdzonych przyczyn z ustaleniami
dotyczącymi okoliczności zdarzeń (np. brak szczegółowych informacji o wyposażeniu maszyny uniemożliwił zespołowi wskazanie głównej przyczyny
wypadku, jakim był, zgodnie z ustaleniem inspektora pracy, brak osłony wału nożowego wyrówniarki). Ponadto zespoły powypadkowe myliły skutki wypadku lub czynniki aktywizujące wypadki
– z przyczynami, które doprowadziły do zdarzenia. Oczywistą konsekwencją takiego postępowania
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były identyfikowane przez inspektorów pracy nieprawidłowości w definiowaniu środków i wniosków profilaktycznych. Podobnie jak w latach poprzednich,
działania minimalizujące ryzyko wypadkowe, wskazywane w dokumentacjach, ograniczały się głównie
do rutynowych zapisów mówiących o poinformowaniu innych pracowników o zaistniałym wypadku,
jego okolicznościach i przyczynach oraz o konieczności zachowania ostrożności. Szczególnie widoczne było to w nowych zakładach. Zauważano w nich
– częściej niż w zakładach rekontrolowanych –
niestaranność pracodawców w zakresie planowania i wdrażania działań, które mogłyby wyeliminować w przyszłości podobne zdarzenia wypadkowe.
Zaistniałe wypadki przy pracy wykazywały
powtarzalność w szczególności ze względu na:
–– typ maszyny, urządzenia, narzędzia, przy
którego obsłudze/stosowaniu miał miejsce
wypadek (np. 3 wypadki przy nakładarce kleju
polegające na wciągnięciu 3 poszkodowanym
prawej ręki pomiędzy obracające się walce klejarskie podczas czyszczenia maszyny, spowodowane brakiem osłon walców);
–– czynności wykonywane podczas wypadku
(np. 9 wypadków pojedynczych przy rozbiorze
mięsa polegających na skaleczeniach rąk i ud,
spowodowanych brakiem właściwych środków ochrony indywidualnej);
–– miejsca zdarzenia (np. 3 pracowników tej
samej firmy, pracujących na stanowiskach
zlokalizowanych powyżej poziomu otaczającego terenu uległo wypadkom polegającym na
upadku z wysokości; inspektor pracy stwierdził
brak zgody lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę medyczną na wykonywanie pracy
na wysokości przez ww. 3 osoby).
Analiza wypadków zaistniałych od czasu
poprzedniej kontroli pozwala na stwierdzenie, że
tylko 14% tych zdarzeń wystąpiło przy takich lub
tych samych maszynach, urządzeniach lub narzędziach. Wynika z tego, że działania PIP, zarówno
kontrolne, jak i w formie prowadzonych od kilku lat
programów edukacyjno-informacyjnych, przyniosły
w tym obszarze oczekiwane rezultaty. Niepokój
muszą budzić natomiast dane o pozostałych elementach, które wpływały na powtarzalność zdarzeń
wypadkowych, zwłaszcza w zakresie:
–– przyczyn wypadku – 28%,
–– takich samych prac/czynności – 25%,
–– miejsc wypadku – 21%.
Oznacza to, że część pracodawców nie wprowadziła działań systemowych w swoich zakładach,
ograniczając się do podjęcia czynności doraźnych,
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dotyczących konkretnych maszyn i urządzeń technicznych lub narzędzi.
Z ustaleń inspektorów wynika, że 9% nowo kontrolowanych pracodawców nie dopełniło obowiązku
przeprowadzenia udokumentowanej oceny ryzyka
zawodowego dla prac (lub stanowisk pracy), przy
których miał miejsce wypadek (w 2010 r. problem
dotyczył około 13% pracodawców; natomiast wśród
pracodawców rekontrolowanych w 2012 r. odsetek ten wynosił 3,7%). Do najważniejszych zagadnień w zakresie oceny ryzyka zawodowego w relacji z wypadkiem przy pracy należy identyfikacja
zagrożenia, którego aktywizacja doprowadziła do wypadku. Tymczasem w co czwartej dokumentacji oceny ryzyka zawodowego, analizowanej w 2012 r. w nowo kontrolowanych zakładach,
stwierdzono nieprawidłowości w tym zakresie. Jest
to wynik na poziomie zbliżonym do odnotowanego
w 2010 r., podczas gdy w zakładach rekontrolowanych w 2012 r. odsetek ten zmalał do poziomu 14%.
Aktualizacja oceny ryzyka zawodowego po
wypadku przy pracy oraz określenie spójnych
środków profilaktycznych na etapie postępowania
powypadkowego i w ocenie ryzyka (a następnie ich
wdrażanie) niewątpliwie wpływają na poprawę bezpieczeństwa pracy – poprzez eliminowanie podobnych zdarzeń w przyszłości. Potwierdzają to analizy
stanu bhp w zakładach przestrzegających ww. zasady, szczególnie w tej części rekontrolowanych podmiotów, gdzie w ciągu prawie 2 lat od poprzedniej
kontroli nie odnotowano kolejnych wypadków. Można zatem uznać, że wdrożone w tych zakładach
pracy działania, zarówno te z własnej inicjatywy
pracodawcy, jak również podjęte pod wpływem
inspektora pracy, są skuteczne.
Świadczą o tym również zastosowane przez
inspektorów pracy środki prawne w związku z ujawnionymi nieprawidłowościami.
W 379 zakładach kontrolowanych w 2012 r.
powtórnie (pierwsze kontrole w 2010 r.) inspektorzy wydali 177 decyzji, w tym 1 decyzję wstrzymania eksploatacji maszyn; skierowali do pracodawców 205 wystąpień z 702 wnioskami; ukarali 7 osób
grzywnami w drodze mandatów karnych na łączną
kwotę 7,1 tys. zł; wobec 9 osób zastosowali środki
oddziaływania wychowawczego.
Natomiast w 342 zakładach kontrolowanych
w 2012 r. po raz pierwszy inspektorzy pracy:
99 wydali 407 decyzji, w tym:
–– 7 decyzji wstrzymania prac,
–– 5 decyzji wstrzymania eksploatacji
maszyn,

1 decyzję skierowania do innych prac
3 osób,
99 skierowali do pracodawców 309 wystąpień
z 1 621 wnioskami,
99 ukarali 19 osób grzywnami w drodze mandatów karnych na łączną kwotę 22,4 tys. zł,
99 wobec 15 osób zastosowali środki oddziaływania wychowawczego,
99 w 1 przypadku zawiadomili prokuraturę
o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.
Nieprawidłowości stwierdzone w toku kontroli,
szczególnie w zakładach nowo kontrolowanych, spowodowane są przede wszystkim niedostatecznymi
umiejętnościami i wiedzą osób wchodzących w skład
zespołów (w tym przedstawicieli pracowników), które
uczestniczą w postępowaniach powypadkowych oraz
czynnościach związanych z oceną ryzyka zawodowego. Osoby te z reguły posiadają dobrą znajomość
procesu technologicznego, budowy maszyny oraz
organizacji pracy. Istotne jest jednak, aby posiadały
praktyczną umiejętność ustalania wszystkich okoliczności, mających wpływ na powstanie wypadku oraz
wyciągania właściwych wniosków profilaktycznych.
W celu podniesienia poziomu wiedzy i umiejętności
w tym zakresie, Państwowa Inspekcja Pracy prowadzi
systematyczne działania edukacyjno-informacyjne,
adresowane do pracodawców oraz ich przedstawicieli, w tym służby bhp, działaczy związkowych, a także
społecznych inspektorów pracy.
––

Wyniki kontroli Państwowej Inspekcji Pracy
w zakresie zmniejszania ryzyka wypadkowego
w małych zakładach upoważniają do stwierdzenia, że największe efekty dotyczące ograniczania liczby wypadków, w tym o cechach powtarzalnych, uzyskały zakłady, w których wprowadzono
systemowe rozwiązania organizacyjno-techniczne. Na osiągnięcie pozytywnych rezultatów
duży wpływ miała spójność ustaleń wynikających
z oceny ryzyka zawodowego i z postępowań
powypadkowych. Istotne znaczenie miał także
czynnik ludzki, czyli aktywny udział pracowników w zarządzaniu bezpieczeństwem pracy.
Działania nadzorczo-kontrolne, a także edukacyjne Państwowej Inspekcji Pracy w zakładach, w których odnotowuje się szczególne nasilenie wypadków
przy pracy, powinny być konsekwentnie rozwijane
i doskonalone. Różnorodne środki stosowane przez
inspektorów pracy wpływają na efektywną prewencję wypadkową w ww. zakładach i w istotny sposób
przyczyniają się do osiągnięcia celu strategicznego
– zmniejszenia liczby wypadków przy pracy i poprawy warunków pracy osób pracujących.
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15. Wymagania zasadnicze i minimalne
A. Kontrole spełniania wymagań
minimalnych dla maszyn
do przetwórstwa tworzyw sztucznych
W 2012 r. kontrolami przestrzegania postanowień rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30
października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy
w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników
podczas pracy objęto maszyny i urządzenia do przetwórstwa tworzyw sztucznych.
Przeprowadzono 330 kontroli w 326 zakładach
zatrudniających ponad 26,3 tys. pracowników. Były
to głównie mikro-, małe i średnie zakłady pracy
o zatrudnieniu od 1 do 9 osób (34%), od 10 do 49
(37%) oraz od 50 do 249 (21%). Wśród kontrolowanych znalazły się zakłady zajmujące się produkują opakowań, elementów maszyn i urządzeń, rur
i kształtek, elementów dla przemysłu motoryzacyjnego oraz produkcją folii i wykładzin.

W kontrolowanych podmiotach użytkowano 3 499
maszyn do przetwórstwa tworzyw sztucznych. Pod
względem spełnienia minimalnych wymagań pracodawcy poddali ocenie 2 763 maszyny i urządzenia
(przy czym w przypadku 839 maszyn podjęli kompleksowe działania w celu doprowadzenia ich do stanu
zgodnego z przepisami, a w odniesieniu do 294 maszyn
ustalili tylko drobne uchybienia, łatwe do usunięcia).
Inspektorzy PIP stwierdzili nieprawidłowości
w ocenie minimalnych wymagań przez pracodawców w co drugim zakładzie pracy. Podczas kontroli sprawdzili m.in.: stan techniczny maszyny; kompletność urządzeń zabezpieczających i ochronnych;
elementy sterownicze, w tym wyłączniki zatrzymania
awaryjnego; jakość i czytelność napisów informacyjnych i znaków ostrzegawczych; dokumentację kontroli
okresowej oraz instrukcje obsługi. Inspektorzy ocenili spełnienie minimalnych wymagań w odniesieniu
do 1 764 maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw
sztucznych. Spośród nich 264 maszyny nie spełniały
minimalnych wymagań (16% ogółu kontrolowanych),
a do 823 maszyn zgłoszono uwagi.

Wykres 61. Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych – naruszenia przepisów

oÊwietlenie stanowisk pracy

wyposa˝enie maszyny w łatwo rozpoznawalne
urzàdzenia słu˝àce do odłàczania od êródeł energii

układy sterowania (dobór, układy zatrzymania
awaryjnego, uruchomienia po zatrzymaniu)

opracowanie i zawartoÊç instrukcji bhp

znaki i barwy bezpieczeƒstwa

inne minimalne wymagania (organizacja,
powierzchnia i przestrzeƒ stanowiska pracy, Êrodki
ochrony przeciwpora˝eniowej)
elementy sterownicze – widocznoÊç,
identyfikowalnoÊç, oznakowanie, usytuowanie, dobór

osłony i urzàdzenia ochronne – dobór, konstrukcja
i usytuowanie

9

11

15

19

24

26

29

41
% maszyn, których dotyczyły nieprawidłowoÊci

Źródło: dane PIP
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Znaczną liczbę nieprawidłowości stwierdzono
w zakresie wyposażenia maszyn w odpowiednie osłony i urządzenia ochronne oraz elementy
zabezpieczające przed dostępem pracownika do
stref niebezpiecznych (65% kontrolowanych pracodawców). Urządzenia te często wykonane były w niewłaściwy sposób, tj. bez zachowania bezpiecznej
odległości uniemożliwiającej dostęp do stref niebezpiecznych. Poważne zastrzeżenia dotyczyły również
oznakowania, usytuowania i widoczności elementów sterowniczych (54% kontrolowanych pracodawców) oraz doboru układów sterowniczych, tj.
wyłączników głównych, przycisków bezpieczeństwa,
przycisków start/stop (28% kontrolowanych pracodawców). Dużą skalę nieprawidłowości stwierdzono w zakresie automatycznej sygnalizacji ostrzegawczej przed uruchomieniem, jak też stosowania
barw i znaków bezpieczeństwa (43% kontrolowanych pracodawców). Podczas kontroli ujawniono, że
pracodawcy przekazują pracownikom nieprawidłowe instrukcje bezpiecznej obsługi użytkowanych
maszyn i urządzeń lub w ogóle ich nie udostępniają
(35% kontrolowanych pracodawców).
W kontrolowanych zakładach w latach 2009––
2011 odnotowano łącznie 220 wypadków przy pracy związanych z eksploatacją maszyn do przetwórstwa
tworzyw sztucznych, w tym 1 śmiertelny i 3 ciężkie. Najczęściej występujące przyczyny wypadków to kontakt
z gorącymi elementami urządzeń i obrabianym materiałem, wykonywanie prac ręcznych w strefie roboczej
maszyn, brak osłon oraz niewłaściwy dobór elementów układów sterujących i bezpieczeństwa.
Kontrole dotyczące spełnienia przez pracodawców minimalnych wymagań dla maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych wykazały, że stwierdzone nieprawidłowości i uchybienia
są podobne jak w przypadku innych grup maszyn
kontrolowanych w latach poprzednich. Pracodawcy nadal nie wywiązują się z obowiązku dostosowania maszyn i urządzeń do postanowień rozporządzenia.
W ocenie inspektorów pracy do przyczyn nieprawidłowości należy zaliczyć:
–– nieznajomość przepisów dotyczących minimalnych wymagań dla maszyn i urządzeń lub
ich niewłaściwą interpretację;
–– niedostateczny nadzór nad bezpieczeństwem
i higieną pracy ze strony kadry technicznej;
–– lekceważenie przez pracodawców i nadzór
techniczny zagrożeń związanych z eksploatacją maszyn;

––

niedokonywanie przez pracodawców oceny
użytkowanych maszyn pod kątem spełnienia
minimalnych wymagań, szczególnie w zakresie
wyposażenia w niezbędne osłony części ruchomych, elementów niebezpiecznych lub stref
bezpośredniego zagrożenia dla operatora;
–– niewyposażanie maszyn w bezpieczne układy
sterujące, w tym w wyłączniki do awaryjnego
zatrzymania ich pracy;
–– nieprawidłowe instrukcje stanowiskowe dotyczące bezpiecznej obsługi maszyn lub brak
ww. instrukcji.
Pracodawcy, jako przyczyny nieprawidłowości w zakresie dostosowania maszyn do wymagań
minimalnych, wskazywali najczęściej: brak wiedzy
nt. przepisów związanych z użytkowaniem maszyn,
wysokie koszty wypełniania obowiązków dotyczących dostosowania maszyn pod kątem spełniania przez nie wymagań minimalnych (konieczność
zatrudnienia wykwalifikowanych osób do oceny
maszyn, w tym m.in. pracowników służb bhp, przeprowadzenia remontów i modernizacji).
Skala i rodzaj stwierdzonych nieprawidłowości
wskazują na potrzebę:
• kontynuowania kontroli spełniania minimalnych wymagań przez maszyny i urządzenia
techniczne użytkowane w różnych branżach;
• intensyfikacji działań prewencyjno-szkoleniowych wśród pracodawców oraz pracowników
obsługujących maszyny, zwłaszcza w małych
i średnich zakładach;
• publikowania na stronach internetowych PIP
przykładów wzorcowych list kontrolnych dla
maszyn i urządzeń technicznych;
• wydawania broszur i ulotek nt. oceny wybranych typów maszyn i urządzeń technicznych.
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami inspektorzy pracy:
99 wydali 2 292 decyzje, w tym:
–– 56 decyzji wstrzymania prac,
–– 196 decyzji wstrzymania eksploatacji
maszyn,
–– 1 decyzję skierowania do innych prac
1 osoby,
99 skierowali do pracodawców 135 wystąpień
z 205 wnioskami,
99 ukarali 59 osób grzywnami w drodze mandatów karnych na łączną kwotę 71,9 tys. zł,
99 do sądu skierowali 2 wnioski o ukaranie,
99 w 1 przypadku zawiadomili prokuraturę
o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.
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B. Kontrole spełniania wymagań
zasadniczych dla maszyn, urządzeń,
środków ochrony indywidualnej
i wyrobów pirotechnicznych
– nadzór rynku
W 2012 r. inspektorzy pracy przeprowadzili w ramach nadzoru rynku 1 187 kontroli w celu
sprawdzenia, czy wyroby użytkowane przez
pracowników są zgodne z zasadniczymi i innymi wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa
i higieny pracy.
Kontrolami objęto:
–– maszyny i urządzenia techniczne oraz środki
ochrony indywidualnej wprowadzone do obrotu lub oddane do użytku od 1 maja 2004 r.,
podlegające przepisom 9 dyrektyw nowego
podejścia (wdrożonych do prawa polskiego roz-

porządzeniami Ministra Gospodarki w sprawie
zasadniczych wymagań dla: środków ochrony
indywidualnej, maszyn, sprzętu elektrycznego niskonapięciowego, urządzeń i systemów
ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, urządzeń
spalających paliwa gazowe, prostych zbiorników
ciśnieniowych, urządzeń ciśnieniowych, dźwigów, urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska);
–– wyroby pirotechniczne klasy T1 i P1 wprowadzone do obrotu od 9 września 2010 r., dla
których przepisy dyrektywy zostały implementowane zmianą ustawy z dnia 21 czerwca
2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.
Zaznaczyć należy, że niektóre wyroby podlegały kilku dyrektywom.

Wyniki kontroli z podziałem wg dyrektyw nowego podejścia
Liczba
kontrolowanych
wyrobów

Odsetek
wyrobów,
do których
zgłoszono
zastrzeżenia

12

92

579

36

2

50

26

46

2

50

97/23/WE urządzenia ciśnieniowe PED

52

71

2006/42/WE d. 98/37/WE maszyny MD

745

66

28

43

378

59

5

60

Dyrektywa

2009/105/WE d. 87/404/EWG proste zbiorniki ciśnieniowe SPV
89/686/EWG środki ochrony indywidualnej PPE
2009/142/WE d. 90/396/EWG urządzenia spalające paliwa gazowe GAD
94/9/WE urządzenia i systemy ochronne przeznaczone do użytku
w przestrzeniach zagrożonych wybuchem ATEX
95/16/WE dźwigi i ich elementy bezpieczeństwa LIFT

2000/14/WE urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń,
w zakresie emisji hałasu do środowiska NOISE
2006/95/WE d. 73/23/EWG sprzęt elektryczny niskonapięciowy LVD
2007/23/WE wyroby pirotechniczne
Źródło: dane PIP

W toku kontroli ukierunkowanych na monitorowanie zgodności z zasadniczymi i innymi
wymaganiami wytypowanych grup wyrobów
poddano ocenie: maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych, odzież ochronną oraz wyroby pirotechniczne klasy T1 (przeznaczone do użytku teatralnego) i P1 (pozostałe wyroby pirotechniczne).
Sprawdzono 841 wyrobów, 367 (44%) spośród nich
zostało zakwestionowanych przez inspektorów pracy. Ujawniono następujące nieprawidłowości:
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w zakresie maszyn do przetwórstwa tworzyw
sztucznych (inspektorzy pracy sprawdzili 353
wyroby, zakwestionowali 201, tj. 57%):
–– niespełnienie wymagań zasadniczych
w konstrukcji i wyposażeniu, m.in.: nieprawidłowe urządzenia ochronne zabezpieczające dostęp do strefy roboczej lub
ich brak, w tym niewłaściwie umieszczone
elementy wyposażenia ochronnego, urządzeń sterowania lub ich brak; nieopisanie
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elementów sterowniczych w języku polskim lub za pomocą znaków graficznych
zrozumiałych dla obsługującego; nieoznakowanie miejsc niebezpiecznych znakami
i barwami bezpieczeństwa – 96 wyrobów
(28%), a także: brak instrukcji bezpiecznej
obsługi; nieprzetłumaczenie jej na język
polski; nieuwzględnienie wymagań związanych z bezpieczną obsługą; brak opisu
zastosowania maszyny i ostrzeżeń dotyczących niedozwolonych sposobów użytkowania wyrobu, jak również informacji
określających bezpieczne warunki transportu, przenoszenia i przechowywania
oraz specyfikacji części zamiennych – 156
wyrobów (47%);
–– nieprawidłowe deklaracje zgodności lub
ich brak, w tym m.in.: brak potwierdzenia
udziału jednostki notyfikowanej w procesie oceny zgodności maszyn; niewyszczególnienie wszystkich przepisów, które
powinny spełniać oceniane maszyny; brak
podpisów osób uprawnionych do wystawienia deklaracji zgodności – 142 wyroby
(43%);
–– nieprawidłowe oznakowanie znakiem
CE lub jego brak – 88 wyrobów (26%).
Najliczniejszą grupę kontrolowanych wyrobów
stanowiły wtryskarki, a także urządzenia do wytłaczania, zgrzewania oraz recyklingu tworzyw sztucznych. W dalszym ciągu prowadzone kontrole wykazują, że najwięcej zakwestionowanych maszyn
wyprodukowano poza obszarem UE.
• w zakresie odzieży ochronnej (inspektorzy
pracy sprawdzili 483 wyroby, zakwestionowali 163, tj. 34%):
–– niespełnienie wymagań zasadniczych,
w tym: wady konstrukcji odzieży ochronnej (np. nieprawidłowa konstrukcja
kieszeni w ubraniach trudnopalno-antyelektrostatycznych, stwarzająca ryzyko
poparzenia czy niezgodny z normą sposób naszycia materiału odblaskowego w odzieży przeznaczonej dla osób
wykonujących pracę w miejscach, gdzie
ich obecność powinna być wizualnie
sygnalizowana);
niekompletne
oznaczenia informujące o rodzaju i poziomie
ochrony przed czynnikami szkodliwymi
i niebezpiecznymi; brak lub nieprawidłowe instrukcje użytkowania – brak jednoznacznych zaleceń mających wpływ
na bezpieczeństwo pracowników korzy-

stających z odzieży, takich jak sposób
dopasowania, przechowywania i konserwacji, dopuszczalna liczba cykli prania lub
czyszczenia chemicznego, po której może
nastąpić obniżenie właściwości ochronnych czy też brak daty ważności lub okresu trwałości, jeśli starzenie się wyrobu
prowadzi do utraty skuteczności ochrony
oraz ostrzeżeń i ograniczeń w stosowaniu
(np. w zakresie temperatur); nieprzetłumaczenie instrukcji na język polski; dołączanie do odzieży ogólnych instrukcji, które
nie odnosiły się wprost do kontrolowanych
wzorów – 138 wyrobów (29%);
–– niepoprawne deklaracje zgodności lub
ich brak, m.in.: bez przywołania właściwych przepisów i norm zharmonizowanych dotyczących odzieży, nazwy
i adresu producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, danych jednostki notyfikowanej, jeśli uczestniczyła
ona w procesie projektowania i produkcji
odzieży ochronnej, a także wystawienie
deklaracji przez osoby do tego nieuprawnione, zazwyczaj zajmujące się sprzedażą
i dystrybucją – 51 wyrobów (11%);
–– uchybienia związane z oceną zgodności,
w tym: wybór procedury oceny zgodności
nieodpowiedniej do ryzyka, przed którym
według wskazań producenta odzież chroni
(np. przeprowadzenie przez producenta
samodzielnej oceny odzieży o konstrukcji
innej niż prosta, pomimo iż przed rozpoczęciem seryjnej produkcji powinna być
ona poddana ocenie typu WE w jednostce
notyfikowanej w celu uzyskania certyfikatu
poświadczającego spełnienie odpowiednich wymagań dyrektywy), a także posługiwanie się certyfikatem oceny typu WE
wystawionym dla innego wzoru odzieży –
32 wyroby (7%);
–– nieprawidłowe oznakowanie znakiem
CE lub jego brak – 18 wyrobów (4%).
Pośród kontrolowanej odzieży najwięcej wyrobów należało do kategorii II środków ochrony indywidualnej, ponieważ ich produkcja nie podlega
nadzorowi jednostek notyfikowanych. Liczne nieprawidłowości dotyczyły odzieży przeznaczonej
dla spawaczy. Inspektorzy pracy ujawnili przypadki wprowadzania do obrotu odzieży w różniących
się konstrukcją i oznaczeniami partiach oraz bez
potwierdzenia oceną typu WE deklarowanych parametrów ochronnych.
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w zakresie wyrobów pirotechnicznych klasy
T1 i P1 (inspektorzy pracy sprawdzili 5 wyrobów, zakwestionowali 3):
–– brak oznakowania znakiem CE – 3 wyroby;
–– nieprawidłowa etykieta (lub jej brak)
określająca m.in.: nazwę i adres producenta lub importera; nazwę oraz typ wyrobu
pirotechnicznego; wymagania dostępności dla użytkowników (w tym oznaczenie
klasy wyrobu pirotechnicznego); rodzaj
miejsc, w których jest dozwolone używanie wyrobu pirotechnicznego; ilość netto
materiału pirotechnicznego – 3 wyroby;
–– nieprawidłowa
instrukcja
obsługi
wyrobu pirotechnicznego lub jej brak –
3 wyroby;
–– brak dołączonej do wyrobu informacji
o urządzeniu/-ach i akcesoriach potrzebnych do bezpiecznego działania wyrobu
pirotechnicznego – 3 wyroby;
–– brak instrukcji obsługi urządzenia/-eń
i akcesoriów potrzebnych do bezpiecznego działania wyrobu pirotechnicznego – 2
wyroby.

Ponadto w obszarze nadzoru rynku prowadzone były kontrole w związku z rutynowymi działaniami u pracodawców, badaniem wypadków przy pracy oraz sprawdzaniem informacji pochodzących od
innych podmiotów, m.in. organów kontrolnych, przedsiębiorców i pracowników sygnalizujących, że wyroby
mogą nie spełniać zasadniczych wymagań. Wśród
sprawdzonych przez inspektorów pracy 928 wyrobów
znalazły się pozostałe maszyny i urządzenia techniczne oraz środki ochrony indywidualnej (Państwowa
Inspekcja Pracy nie otrzymała takich zawiadomień
dotyczących wyrobów pirotechnicznych klasy T1 i P1).
Zastrzeżenia wzbudziło 620 wyrobów (67%). Bardzo
wysoki odsetek wyrobów nieprawidłowych ujawnionych podczas tego rodzaju kontroli wynika z charakteru prowadzonych działań – w dużym stopniu były one
podejmowane w związku ze zgłaszanymi zastrzeżeniami do wyrobów użytkowanych w zakładach pracy.
W przypadku negatywnych wyników kontroli,
zarówno dotyczących maszyn do przetwórstwa tworzyw sztucznych, odzieży ochronnej, wyrobów pirotechnicznych, jak i innych wyrobów – stosowano
środki prawne adekwatne do rodzaju i wagi stwierdzonych nieprawidłowości, w celu wyegzekwowania
przestrzegania przepisów.
W razie niezgodności niepowodujących poważnego zagrożenia lub możliwych do szybkiego
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wyeliminowania, występowano do producentów,
importerów i dostawców wyrobów o ich usunięcie
w określonym terminie. W konsekwencji dobrowolnych działań naprawczych podjętych przez właściwe podmioty gospodarcze jeszcze w trakcie trwania czynności kontrolnych zlikwidowane zostały
uchybienia dotyczące 473 wyrobów (349 maszyn
i urządzeń technicznych, 123 środków ochrony
indywidualnej oraz 1 wyrobu pirotechnicznego).
W ocenie inspektorów pracy dobrowolne działania naprawcze zazwyczaj są skuteczne. Należy też
dodać, że stosowanie zasady adekwatności środków prawnych do poziomu stwierdzonych uchybień
reguluje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady WE nr 765/2008 ustanawiające wymagania
dot. akredytacji i nadzoru rynku oraz ustawa z dnia
15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz niektórych innych ustaw.
W sytuacji gdy działania dobrowolne nie zostały zrealizowane lub stwierdzono podczas kontroli poważne niezgodności wyrobów z zasadniczymi
wymaganiami, okręgowi inspektorzy pracy wszczynali stosowne postępowania. W 2012 r. prowadzono 131 postępowań dotyczących: maszyn i innych
urządzeń technicznych (79 postępowań) oraz środków ochrony indywidualnej (52).
Na podstawie ustaleń kontroli, skierowano do
prokuratury 13 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez producentów, importerów i dostawców m.in. fartuchów dla spawaczy,
ochraniaczy nóg dla drwali, urządzenia do przetwarzania surowców wtórnych, urządzenia do obróbki
strumieniowo-ściernej, pilarki panelowej, urządzenia
do mielenia tworzyw sztucznych, przewoźnej pilarki
taśmowej do kłód z ruchomą głowicą, wtryskarek.
Natomiast jeśli nieprawidłowości możliwe były
do usunięcia tylko przez podmiot mający siedzibę
w innym kraju UE, o wynikach kontroli powiadamiano organy nadzoru rynku w tym kraju. Właściwym
organom przekazano informacje o 20 wyrobach
(m.in. wyniki kontroli dot. prasowalnic przekazano
do organu nadzoru rynku na Litwie, wytłaczarek,
zgrzewarek, pras do klejenia płyt – do organu nadzoru w Republice Federalnej Niemiec, pras do druku
rotograficznego, zgrzewarek – do organu nadzoru
we Włoszech, ubrań dla spawaczy, paszowozów,
linii do ogniowego cynkowania stali, okleiniarek –
do organu nadzoru w Czechach). Stwierdzone niezgodności w przeważającej części dotyczyły dokumentacji oraz oznakowania wyrobów. W przypadku
ujawnienia realnych zagrożeń, inspektorzy pracy
podejmowali stosowne działania zmierzające do
wyeliminowania nieprawidłowości.
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W 2012 r. w ramach nadzoru rynku inspektorzy
pracy wydali także – na wniosek organów celnych
– 398 opinii w sprawie spełniania wymagań zasadniczych (i innych) przez wyroby sprowadzane spoza
europejskiego obszaru gospodarczego. W przypadku tych wyrobów zachodziło prawdopodobieństwo,
że mogą spowodować zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowników. Negatywnych było 230 opinii
(58%). W takich sytuacjach nieprawidłowe wyroby nie zostały dopuszczone do obrotu na polskim
i europejskim rynku lub zostały dopuszczone po
usunięciu stwierdzonych uchybień. Warto odnotować, że liczba wydawanych opinii z roku na rok
wykazuje tendencję wzrostową. Wyroby importowane z naruszeniem przepisów są eliminowane z rynku
zanim trafią do zakładów pracy.
Poza działalnością kontrolno-nadzorczą Państwowa Inspekcja Pracy podejmowała działania
prewencyjne. Inspektorzy pracy udzielali porad
oraz rozpowszechniali publikacje (broszury, ulotki) wydane przez PIP, które dotyczą problematyki
wymagań zasadniczych. Wyniki kontroli i przepisy
w tym zakresie prezentowano podczas szkoleń, warsztatów, seminariów adresowanych do wytwórców
a także użytkowników wyrobów. Ponadto zagadnienie propagowano podczas targów i wystaw, np.
Międzynarodowych Targów Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO (środki ochrony indywidualnej), Międzynarodowych Targów Budownictwa Drogowego AUTOSTRADA POLSKA (maszyny
i urządzenia stosowane w budownictwie), Międzynarodowej Wystawy Rolniczej AGRO SHOW (maszyny rolnicze). Ich uczestnicy mogli skorzystać z konsultacji inspektorów pracy w zakresie wymagań dla
poszczególnych grup wyrobów.
Analiza wyników kontroli wskazuje, że nadal
w obrocie znajdują się maszyny, urządzenia, środki ochrony indywidualnej oraz wyroby pirotechniczne niespełniające wymagań
zasadniczych w zakresie konstrukcji, oznakowania oraz dokumentacji, która powinna być dla nich
sporządzona. Najczęściej producenci, importerzy
i dostawcy lekceważyli obowiązek dostarczenia
razem z wyrobami kompletnych, jasnych i napisanych w języku polskim instrukcji. Nabywcy nie
otrzymywali więc informacji koniecznych do bezpiecznego użytkowania tych wyrobów.
W ocenie inspektorów pracy stwierdzone nieprawidłowości wynikały nie tylko z nieznajomości
przepisów oraz niewłaściwego ich stosowania,
ale też z dążenia do osiągnięcia jak najwyższych

zysków i zwiększenia konkurencyjności przez podmioty odpowiedzialne za wyroby. Również pracodawcy, powodowani chęcią minimalizacji kosztów
działalności, nabywali wyroby tańsze, nierzadko
ignorując wynikający z Kodeksu pracy warunek, że
powinny one spełniać wymagania dotyczące oceny zgodności. W konsekwencji pracowników oraz
stanowiska pracy wyposażano w wyroby, które nie
odpowiadały wymogom prawa.
Z powyższych względów w 2013 r. – poza działaniami stałymi wynikającymi z ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności – kontrole PIP
obejmą kolejną grupę maszyn stwarzających potencjalnie duże zagrożenie wypadkowe oraz grupy środków ochrony indywidualnej zabezpieczających przed
szkodliwościami zawodowymi. Ponadto kontynuowane będą działania prewencyjne służące popularyzacji problematyki wymagań zasadniczych i innych,
zwłaszcza wśród pracodawców nabywających wyroby użytkowane w środowisku pracy.

16. Przestrzeganie przepisów dotyczących
zatrudniania osób niepełnosprawnych
Przeprowadzono 2 641 kontroli w 2 041 zakładach pracy lub ich jednostkach organizacyjnych
zatrudniających osoby niepełnosprawne (ogółem 200 tys. pracowników). Sprawdzono warunki
zatrudnienia 74,5 tys. osób niepełnosprawnych,
spośród których 26 tys. posiadało lekki stopień niepełnosprawności. Wśród skontrolowanych było
455 zakładów pracy chronionej zatrudniających
89,7 tys. pracowników, w tym 56 tys. pracowników
niepełnosprawnych, oraz 15 zakładów aktywności
zawodowej zatrudniających 764 osoby, w tym 577
niepełnosprawnych. W wyniku 1 806 kontroli, przeprowadzonych na wnioski pracodawców, inspektorzy
pracy wydali 1 860 opinii, w tym 61 negatywnych.
Ponadto przeprowadzono 166 kontroli w 145
zakładach pracy w związku ze skargami złożonymi przez osoby niepełnosprawne.
Tylko u jednego pracodawcy posiadającego status prowadzącego zakład pracy chronionej stwierdzono niespełnianie warunków określonych w art.
28 ust.1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
które dotyczą wymagań w zakresie bhp oraz przystosowania pomieszczeń zakładu, stanowisk pracy
do potrzeb osób niepełnosprawnych. Inspektor pracy nakazał usunięcie nieprawidłowości i jednocześnie poinformował wojewodę o wynikach kontroli
w zakładzie. Wojewoda zwrócił się z prośbą o infor-
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mację dotyczącą realizacji decyzji skierowanych do
pracodawcy, uznaną za niezbędną przy dokonywaniu rozstrzygnięcia w prowadzonym postępowaniu.
Inspektorzy pracy poinformowali wojewodów
również o innych nieprawidłowościach stwierdzonych u 6 pracodawców posiadających status prowadzącego zakład pracy chronionej. Polegały one na
użytkowaniu innych obiektów niż wskazane w decyzji
właściwego wojewody przyznającej pracodawcy status prowadzącego zakład pracy chronionej (4 pracodawców) oraz niezatrudnianiu osób niepełnosprawnych w zakładzie pracy chronionej (2 pracodawców).
Dwóch pracodawców, użytkujących obiekty
niewymienione w decyzji wojewody, po kontrolach
Państwowej Inspekcji Pracy uzyskało status prowadzącego zakład pracy chronionej we wskazanych
obiektach. W pozostałych przypadkach postępowania są w toku (stan na dzień 15.03.2013 r.).
Podobnie jak w latach ubiegłych, znacznie więcej nieprawidłowości stwierdzono w zakładach
pracy chronionej niż w zakładach aktywności
zawodowej. Z kolei stan przestrzegania przepi-

sów prawa, w tym wymagań w zakresie bezpieczeństwa pracy w zakładach zwracających się
do PIP z wnioskiem o opinię w związku z ubieganiem się o: nadanie statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej oraz zwrot
kosztów przystosowania lub wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej, był lepszy
niż w zakładach już posiadających taki status.
W zakładach pracy chronionej, kontrolowanych w roku 2012, odsetek nieprawidłowości
stwierdzonych w poszczególnych grupach zagadnień zasadniczo nie zmienił się – kształtował się na
podobnym poziomie jak w latach ubiegłych.
W zakresie warunków materialnego środowiska
pracy oraz bezpieczeństwa technicznego, najczęściej stwierdzano uchybienia dotyczące:
–– eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych,
–– instalacji i urządzeń elektrycznych,
–– użytkowania obiektów i pomieszczeń.
W 103 zakładach osoby niepełnosprawne
obsługiwały 134 maszyny lub urządzenia niewyposażone w urządzenia ochronne (np. w osłony
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zabezpieczające przed dostępem do części będących w ruchu) oraz 183 maszyny lub urządzenia
posiadające uszkodzone elementy ochronne bądź
wadliwie wykonane. Były to przeważnie obrabiarki
do metali i drewna, maszyny do plastycznej obróbki metali, maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych, maszyny i urządzenia w przemyśle spożywczym oraz przenośniki. Ponadto przy 98 maszynach
lub urządzeniach technicznych użytkowanych
przez osoby niepełnosprawne, ujawniono uszkodzone, niesprawne elementy sterownicze mające
wpływ na bezpieczeństwo obsługi, np. niezabezpieczające przed dostępem do strefy niebezpiecznej.
W zakresie bezpieczeństwa użytkowania urządzeń i instalacji elektrycznych najczęściej stwierdzano brak pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej (39 zakładów) lub niewłaściwy sposób
ich przeprowadzania (24 zakłady), np. nie dokonano ich po naprawie lub wymianie instalacji. Nieodpowiednią ochronę przeciwporażeniową lub jej brak
odnotowano w 40 zakładach. Użytkowano maszyny
i urządzenia o uszkodzonych osłonach, niechroniących przed dostępem do elementów znajdujących
się pod napięciem, eksploatowano urządzenia w obudowach o niewłaściwym stopniu ochrony, a także
uszkodzone gniazdka i włączniki elektryczne itp. W 48
zakładach urządzenia i instalacje elektryczne nie były
zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych, uszkodzeniem mechanicznym lub przedostawaniem się wody. Dotyczyło to przede wszystkim
rozdzielni elektrycznych i przewodów zasilających
maszyny i urządzenia elektryczne.
W zakresie użytkowania obiektów i pomieszczeń najczęściej stwierdzano nieprawidłowości
związane z przystosowaniem obiektów, pomieszczeń i stanowisk pracy do potrzeb wynikających
z dysfunkcji osób niepełnosprawnych. Odnotowywano nieodpowiednie (do występujących w zakła-

dzie rodzajów niepełnosprawności) zabezpieczenie
i oznakowanie miejsc niebezpiecznych (61 zakładów) oraz niewłaściwe oznakowanie dróg komunikacyjnych i przejść (51 zakładów). Ponadto nie zostały
przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych pomieszczenia higieniczno-sanitarne w 15
zakładach (szczególnie pod względem powierzchni
i wyposażenia wspomagającego) oraz pomieszczenia pracy lub ciągi komunikacyjne w 6 zakładach.
Podobnie jak w latach ubiegłych, w zakładach pracy chronionej stwierdzano niewłaściwy stan techniczny obiektów i pomieszczeń pracy wynikający
z bieżącego użytkowania (w 83 zakładach). Wystąpiły również nieprawidłowości w zakresie stanu
technicznego pomieszczeń higieniczno-sanitarnych lub urządzeń sanitarnych (w 34 zakładach).
W 29 zakładach stwierdzono niedostateczną liczbę
lub wielkość pomieszczeń higieniczno-sanitarnych
w obiektach, w których wykonywana była praca;
w 100 zakładach pracy stwierdzono ich niewłaściwe
wyposażenie (np. zbyt mało urządzeń w stosunku
do liczby zatrudnionych).
Nadal występują zastrzeżenia dotyczące oceny ryzyka zawodowego związanego z pracą wykonywaną przez osoby niepełnosprawne. Nie przeprowadzono jej w 47 zakładach pracy chronionej
na 126 stanowiskach pracy osób niepełnosprawnych. Nieprawidłowo sporządzono ocenę ryzyka na
227 stanowiskach pracy osób niepełnosprawnych
w 65 zakładach. W ocenie ryzyka zawodowego
związanego z wykonywaniem pracy przez 1 883
osoby niepełnosprawne nie uwzględniono dysfunkcji tych osób i wynikających z nich szczególnych uwarunkowań w zakresie wyposażenia
stanowiska i sposobu wykonywania pracy. O ryzyku
zawodowym oraz zasadach ochrony przed zagrożeniami nie poinformowano 176 pracowników niepełnosprawnych.

Wykres 63. Zakłady pracy chronionej i zakłady aktywności zawodowej – naruszenia przepisów
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Na niższym niż w roku poprzednim, ale wciąż
dość znacznym poziomie utrzymuje się odsetek zakładów pracy chronionej, w których nie są przestrzegane przepisy dotyczące kierowania pracowników na
szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
U 90 pracodawców pracowało 254 pracowników niepełnosprawnych nieposiadających żadnych
lub aktualnych szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (w roku 2011 nieprawidłowość
dotyczyła 112 pracodawców i 447 pracowników).
Natomiast u 76 pracodawców stwierdzono uchybienia w organizacji szkoleń dla 361 pracowników
niepełnosprawnych (w roku 2011 nieprawidłowość
odnosiła się do 105 pracodawców i 569 pracowników). Najczęściej nieprawidłowości dotyczyły szkoleń okresowych, ale stwierdzano również niewłaś-

ciwe przeprowadzanie szkolenia wstępnego bądź
jego brak (głównie stanowiskowego).
W roku sprawozdawczym odnotowano mniejszy niż w latach poprzednich odsetek pracodawców
nieprzestrzegających przepisów w zakresie kierowania pracowników na badania profilaktyczne oraz
udzielania urlopu. Zaległości w wykorzystaniu urlopu
wypoczynkowego w wymiarze 5 558 dni wystąpiły
u 54 pracodawców i dotyczyły 610 pracowników niepełnosprawnych (w roku 2011 – 138 pracodawców
i 1 432 pracowników/11,8 tys. dni). Natomiast 7 pracodawców udzieliło w niepełnym wymiarze dodatkowego urlopu wypoczynkowego 9 osobom (w roku
2011 – 24 pracodawców 66 osobom) o znacznym
lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub
nie udzieliło w ogóle.

Wykres 64. Otwarty rynek pracy – zakłady nieubiegające się o opinię PIP – naruszenia przepisów
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Nie zmienił się znacząco odsetek zakładów pracy
chronionej, w których nie były przestrzegane przepisy
o czasie pracy. Ustalono, że 26 pracodawców zatrudniało 105 pracowników niepełnosprawnych w czasie
pracy przekraczającym obowiązujący wymiar dobowy
i tygodniowy (w roku 2011 – 40 pracodawców zatrudniało 139 pracowników ponad obowiązujący wymiar
czasu pracy). Ponadto 10 pracodawców zatrudniało 91 pracowników niepełnosprawnych w godzinach
nadliczbowych bez zgody lekarza przeprowadzającego badania profilaktyczne lub sprawującego nad nimi
opiekę, 6 pracodawców zaś zatrudniało 24 pracowników niepełnosprawnych w porze nocnej.
U 14 pracodawców prowadzących zakłady pracy chronionej stwierdzono zaległości w wypłacie,
brak wypłaty lub zaniżenie wysokości wynagrodzeń, a także u 14 – niewypłacenie lub zaniżenie
należności za pracę w godzinach nadliczbowych.
Na otwartym rynku pracy (w zakładach nieubiegających się w roku sprawozdawczym o opinię
Państwowej Inspekcji Pracy) mniej nieprawidłowości dotyczyło stanowisk zorganizowanych dla osób
niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które w latach
poprzednich były opiniowane przez PIP, niż stanowisk pracy dla tego rodzaju pracowników, które nie
podlegały takiej ocenie.
O ile liczba zakładów aktywności zawodowej
co roku nieznacznie wzrasta (wg rejestrów Państwowej Inspekcji Pracy w roku 2012 było ich 69,
w roku 2011 – 64), o tyle liczba zakładów pracy
chronionej systematycznie zmniejsza się. Według
rejestrów Państwowej Inspekcji Pracy w roku sprawozdawczym było ich 1 528, w roku 2011 – 1 859,
podczas gdy w roku 2010 – 1 996.
Tracą status zakładu pracy chronionej lub
z niego rezygnują przede wszystkim firmy produkcyjne lub usługowe, o stałej lokalizacji stanowisk
i miejsc pracy w obiektach, których są użytkownikami. Koszty utrzymania hal produkcyjnych, magazynów, maszyn i innych środków trwałych w tych
zakładach kształtują się na poziomie znacznie wyższym niż koszty stałe w firmach świadczących usługi
zewnętrzne – w obiektach użytkowanych przez inne
podmioty (np. firmy ochroniarskie lub sprzątająco-czyszczące). Pracodawcy prowadzący tego rodzaju zakłady pracy chronionej od wielu lat jako jedną
z przyczyn nieprawidłowości wskazują niekorzystne
z ich punktu widzenia zmiany w przepisach prawa, tj. w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, mające na celu zaostrzenie warunków dofinansowania
zakładów pracy chronionej, a także zmiany w podat-

ku od nieruchomości, co znacznie ograniczyło możliwość korzystania z ulgi (można z niej skorzystać tylko
przy stosunkowo wysokim współczynniku zatrudnienia osób niewidomych bądź chorych psychicznie).
Częste zmiany w prawie powodują, że pracodawcy
nie planują wydatków na rozwój zakładu, wprowadzanie nowych technologii i zakup nowych maszyn
i urządzeń. W ocenie inspektorów pracy, w wielu
przypadkach niepewna sytuacja finansowa tej grupy
pracodawców, związana również z kryzysem gospodarczym, przekłada się na ograniczenie środków nie
tylko na inwestycje, ale również na bieżące utrzymanie obiektów i ich wyposażenie. Potwierdza to charakter nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli.
Zakłady pracy chronionej świadczące usługi zewnętrzne na rzecz innych podmiotów (usługi
w obiektach użytkowanych przez inne podmioty),
w tym przede wszystkim usługi sprzątania i pilnowania, starają się w inny sposób obniżać koszty działalności w związku z dużą konkurencją (na rynku
funkcjonuje spora liczba takich podmiotów i są to
przeważnie zakłady pracy chronionej). Inspektorzy
pracy, podobnie jak w latach ubiegłych, niejednokrotnie stwierdzali przypadki nierzetelnego prowadzenia przez pracodawców ewidencji czasu pracy
osób niepełnosprawnych zatrudnionych przy pilnowaniu. Ewidencja ta była rozbieżna z dokumentacją w miejscu pracy (dziennikami służb), świadczącą o wykonywaniu pracy ponad ustaloną normę.
Pozostałe zjawiska i problemy obserwowane
podczas kontroli zakładów wykonujących usługi
w pomieszczeniach użytkowanych przez inne podmioty to w szczególności:
–– zatrudnianie osób niepełnosprawnych równocześnie w dwóch firmach powiązanych ze
sobą kapitałowo i organizacyjnie: w podmiocie
będącym zakładem pracy chronionej osoby
niepełnosprawne są zatrudniane na podstawie umowy o pracę w normatywnym czasie
pracy; praca przekraczająca ten normatyw jest
rejestrowana w drugim podmiocie. Ponadto
w trakcie urlopu w jednej firmie, pracownicy
świadczą pracę w drugiej;
–– dążenie do pozyskania maksymalnego dofinansowania działalności poprzez zatrudnienie
na podstawie umów o pracę jak największej liczby osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności, przy jednoczesnym ograniczeniu tej formy zatrudnienia w odniesieniu do
osób pełnosprawnych. Osoby pełnosprawne,
wykonujące pracę o podobnym charakterze i w
porównywalnych warunkach, świadczą pracę na
podstawie umów cywilnoprawnych;
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––

unikanie zatrudniania pracowników na czas
nieokreślony. Pracodawcy przeważnie zawierają z pracownikami umowy o pracę na czas
określony pokrywający się z okresem świadczenia usługi na rzecz innego podmiotu. Aby
uniknąć konieczności zawarcia umowy na
czas nieokreślony, „przenoszą” pracowników
do innego (siostrzanego) zakładu pracy chronionej, gdzie ponownie zatrudniani są na podstawie umowy na czas określony.
W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości
inspektorzy pracy:
99 wydali 7 844 decyzje (z których 4 721 dotyczyło nieprawidłowości związanych z pracą osób
niepełnosprawnych), w tym:
–– 48 decyzji wstrzymania prac (w tym 33
dotyczące osób niepełnosprawnych),
–– 77 decyzji wstrzymania eksploatacji
maszyn (wszystkie dotyczyły osób niepełnosprawnych),
–– 13 decyzji skierowania do innych prac 28
osób (w tym 8 dotyczyło skierowania do
innych prac 16 osób niepełnosprawnych),
99 wydali 29 decyzji nakazujących wypłatę
należnych wynagrodzeń i innych świadczeń
ze stosunku pracy na łączną kwotę ponad
606,2 tys. zł (w tym 4 decyzje dotyczące
wypłaty świadczeń niepełnosprawnym na łączną kwotę blisko 171,8 tys. zł),
99 skierowali do pracodawców 1 228 wystąpień z 4 571 wnioskami (w tym 841 wystąpień
z 1 995 wnioskami odnosiło się do nieprawidłowości stwierdzonych w stosunku do osób
niepełnosprawnych),
99 wydali 538 poleceń ustnych (w tym 304 dotyczące osób niepełnosprawnych),
99 ukarali 93 osoby grzywnami w drodze mandatów karnych na łączną kwotę 111,7 tys. zł,
99 wobec 135 osób zastosowali środki oddziaływania wychowawczego,
99 do sądu skierowali 15 wniosków o ukaranie,
99 w 1 przypadku zawiadomili prokuraturę
o podejrzeniu popełnienia przestępstwa
polegającego na fałszowaniu dokumentów
dotyczących czasu pracy zatrudnionych pracowników oraz utrudnianiu czynności kontrolnych.
Ponadto w trakcie 166 kontroli związanych
z badaniem skarg złożonych przez pracowników niepełnosprawnych inspektorzy pracy wydali w sprawach bezpieczeństwa i higieny pracy 392
decyzje, spośród których 83 regulowały nieprawidłowości dotyczące osób niepełnosprawnych. Wydali
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także 35 decyzji nakazujących wypłatę wynagrodzeń
lub innych świadczeń pracowniczych w ogólnej kwocie blisko 850,7 tys. zł, w tym 13 decyzji dotyczących
wypłaty świadczeń pracownikom niepełnosprawnym w kwocie 347,5 tys. zł. Wystosowali również
do pracodawców 130 wystąpień zawierających 667
wniosków, a w 18 przypadkach wydali ustne polecenia dot. usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.
W związku z popełnieniem 123 wykroczeń przeciwko
prawom pracownika, ukarali pracodawców grzywnami w drodze 38 mandatów na łączną kwotę 48 tys.
zł, zastosowali 24 środki oddziaływania wychowawczego oraz skierowali do sądu 2 wnioski o ukaranie.
W ocenie inspektorów pracy, znaczna liczba
stwierdzonych nieprawidłowości wynika nie z trudności ekonomicznych, ale z lekceważenia przepisów prawa, nieprawidłowej organizacji pracy,
niewłaściwej pracy służby bhp oraz służb finansowych. Należy zauważyć, że 47% wszystkich decyzji wydanych przez inspektorów pracy, zostało zrealizowanych w trakcie kontroli. Również decyzje
wymagające dłuższego czasu realizacji zostały
wykonane w 78% do połowy lutego 2013 r. Nie
były to zatem działania wymagające długiego czasu i znacznych nakładów finansowych.
Wyniki inspekcji wskazują na potrzebę kontynuowania kontroli zatrudniania oraz warunków bezpieczeństwa pracy osób niepełnosprawnych, w szczególności w zakresie stanu obiektów i pomieszczeń,
ich dostosowania do potrzeb i możliwości pracowników niepełnosprawnych, a także prawidłowej organizacji, wyposażenia i dostosowania stanowisk
pracy. Dotyczy to zarówno chronionego (zakładów
pracy chronionej i zakładów aktywności zawodowej), jak i otwartego rynku pracy.
W celu uwrażliwienia pracodawców na potrzeby
osób niepełnosprawnych i kształtowania pozytywnego postrzegania tych osób w zatrudnieniu (szczególnie
wśród pracodawców z otwartego rynku pracy) – kontynuowane będą działania informacyjne i poradnictwo
dotyczące wymagań przepisów prawa oraz dobrych
praktyk, szczególnie w zakresie dostępności obiektów, pomieszczeń i stanowisk pracy, z uwzględnieniem wszystkich ograniczeń w mobilności i percepcji
użytkowników niepełnosprawnych, jak również przy
ustalaniu norm i sposobów wykonania pracy.
Wyniki kontroli zakładów zatrudniających osoby niepełnosprawne będą przedstawiane właściwym organom oraz instytucjom zainteresowanym
poprawą warunków życia i pracy osób niepełnosprawnych.
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17. Legalność zatrudnienia
A. Kontrola legalności zatrudnienia i innej
pracy zarobkowej obywateli polskich
W 2012 r. inspektorzy pracy przeprowadzili
23,4 tys. kontroli, podczas których badali legalność
zatrudnienia i innej pracy zarobkowej obywateli polskich. W 22,5 tys. podmiotów objętych kontrolą pracę wykonywało ponad 771 tys. osób, w tym 178
tys. pracowało w ramach umów cywilnoprawnych
a ponad 6,7 tys. prowadziło na własny rachunek
działalność gospodarczą (samozatrudnienie).

Najwięcej kontroli przeprowadzono w sektorach
gospodarki, w których – na podstawie wyników kontroli z lat poprzednich – przewidywano wysokie ryzyko
wystąpienia naruszeń prawa, tj. w podmiotach prowadzących działalność w zakresie: handlu (35% ogółu
kontroli), przetwórstwa przemysłowego (19%), budownictwa (16%) oraz zakwaterowania i usług gastronomicznych (8%). Wśród kontrolowanych dominowały
zakłady o zatrudnieniu do 9 osób (70% kontroli) oraz
o zatrudnieniu od 10 do 49 osób (23%).
Zweryfikowano legalność zatrudnienia ponad
176 tys. osób (analogicznie jak w 2011 r.), w tym
ponad 37,4 tys. wykonujących pracę na podstawie

Wykres 65. Kontrola legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej – naruszenia przepisów
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umów cywilnoprawnych lub samozatrudnienia. Kontrolą przestrzegania obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy objęto 409 tys. osób.
Różnego rodzaju nieprawidłowości w zakresie legalności zatrudnienia oraz przestrzegania przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy stwierdzono
w co drugim kontrolowanym podmiocie (w 52%
podmiotów; w 2011 r. – w 50%, w 2010 r. – w 47%).
Nielegalne zatrudnienie lub nielegalną inną
pracę zarobkową – według definicji zawartej
w powołanej ustawie o promocji zatrudnienia i insty-

tucjach rynku pracy – ujawniono w 18,8% kontrolowanych podmiotów (w 2011 r. – w 18,1%).
Najbardziej szkodliwe z punktu widzenia
ochrony praw pracowniczych formy nielegalnego zatrudnienia, tj. zatrudnienie bez potwierdzenia na piśmie rodzaju umowy o pracę i jej
warunków oraz niezgłoszenie osoby zatrudnionej lub wykonującej inną pracę zarobkową
do ubezpieczenia społecznego – stwierdzono
w 16% kontrolowanych podmiotów (w 2011 r.
i w 2010 r. – w 15%). Nieprawidłowości te doty-

Wykres 66. Podmioty, w których ujawniono zatrudnienie bez potwierdzenia umowy o pracę na piśmie
lub niezgłoszenie do ubezpieczenia społecznego – wg wybranych sekcji PKD
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czyły 6,6% osób objętych kontrolą (w 2011 r. –
5,9%, w 2010 r. – 5,1%), tj. blisko 11,7 tys. pracobiorców.
Przypadki takie ujawniano najczęściej w województwach: śląskim (12,3%), pomorskim (12,9%)
i zachodniopomorskim (9,4%). Najrzadziej w województwach: lubuskim (2,3%), kujawsko-pomorskim
(3,9%) i podlaskim (2,5%).
Tak samo jak w poprzednich latach, stwierdzano je najczęściej w sekcjach gospodarki: transport
i gospodarka magazynowa oraz zakwaterowanie
i usługi gastronomiczne. Niepokoi tendencja wzrostowa nieprawidłowości związanych z nielegalnym
powierzaniem pracy w sektorze górniczym i wydobywczym, a także w usługach związanych z obsługą
rynku nieruchomości. Skala ujawnianych nieprawidłowości zmniejszyła się natomiast w porównaniu

z rokiem poprzednim w budownictwie oraz usługach
administrowania i działalności wspierającej (obejmującej m.in. działalność firm ochroniarskich).
Nadal znacząca jest skala naruszeń przepisów w zakresie zgłaszania osób wykonujących pracę do ubezpieczenia społecznego.
Nieprawidłowości takie zostały ujawnione w co
trzecim kontrolowanym podmiocie: niezgłoszenie do ZUS stwierdzono w 1,2 tys. skontrolowanych podmiotów, nieterminowe zgłaszanie
– w 6 tys. podmiotów. Do ZUS nie zgłoszono lub nieterminowo zgłoszono 18 tys. osób
– 11,9% objętych kontrolą w tym zakresie (w
2011 r. – 11,9%, w 2010 r. – 9,6%). Nieprawidłowości ujawniano najczęściej w województwach:
warmińsko – mazurskim, małopolskim i zachodniopomorskim.

Wykres 67. Niezgłoszenie osób wykonujących pracę do ubezpieczenia społecznego – wg wybranych sekcji PKD
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W roku sprawozdawczym o 5% wzrosła liczba
ujawnionych przypadków podjęcia przez bezrobotnych zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub
działalności bez powiadomienia o tym właściwego powiatowego urzędu pracy. Wykazano, że obowiązku powiadomienia nie dopełniły 1 994 osoby,
w tym 381 osób pobierających zasiłek dla bezrobotnych. Takie naruszenia przepisów najczęściej stwierdzano podczas kontroli w sekcjach: budownictwo
(35% wykazanych przypadków), handel i naprawy
(20%) oraz przetwórstwo przemysłowe (14%).
W 2012 r. odnotowano także wzrost nieprawidłowości dotyczących odprowadzania składek na Fundusz Pracy. Nieopłacenie składek lub ich nieterminowe opłacanie stwierdzono w 5,5 tys. podmiotów.
Składki te nie zostały opłacone za 48,9 tys. osób –
12% objętych kontrolą (w 2011 r. – 8%). Łączna kwota nieopłaconych składek wyniosła 15,7 mln zł (w
2011 r. – 10 mln, w 2010 r. – 14,1 mln zł).
Opóźnienia w opłacaniu składek na FP
dotyczyły 80 tys. osób – 19,6% objętych kontrolą (w 2011 r. – 20,6%, w 2010 r. – 21,3%). Ponadto
w 2 tys. przypadków wykazano nieprawidłowości
polegające na niezgłoszeniu do ZUS wymaganych
danych lub zgłoszeniu nieprawdziwych danych mających wpływ na wymiar składek na Fundusz Pracy.
W wyniku kontroli legalności zatrudnienia,
inspektorzy pracy:
99 skierowali do pracodawców 11 362 wystąpienia z 16 794 wnioskami,
99 wydali 583 polecenia ustne,
99 ukarali 1 225 osób grzywnami w drodze mandatów karnych na łączną kwotę 1,4 mln zł,
99 wobec 2 053 osób zastosowali środki oddziaływania wychowawczego,
99 do sądu skierowali 2 273 wnioski o ukaranie.
Ponadto skierowali do prokuratury 190 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa (o
8% mniej niż w 2011 r.). Dotyczyły one przede wszystkim utrudniania działalności kontrolnej inspekcji pracy
(art. 225 Kk) – 61 powiadomień, fałszowania dokumentów (art. 270 Kk) – 47, naruszania prawa o ubezpieczeniach społecznych (art. 219 Kk) – 40, a także
złośliwego lub uporczywego naruszania praw pracownika wynikających ze stosunku pracy lub ubezpieczenia społecznego (art. 218 § 1 Kk) – 36.
W ponad 3,1 tys. przypadków zawiadomiono
o naruszeniach przepisów właściwe organy władzy
i nadzoru nad warunkami pracy. Najwięcej powiadomień skierowano do starostów – 1 281, Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych – 988, urzędów kontro-
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li skarbowej (i urzędów skarbowych) – 442 oraz
powiatowych urzędów pracy – 244.
W 748 przypadkach inspektorzy pracy przeprowadzili kontrole na wniosek organu współdziałającego. Wnioski takie kierowały najczęściej urzędy
skarbowe (253 kontrole), powiatowe urzędy pracy
(229) oraz policja (91).
Odnotować należy poprawę współpracy PIP
z jednostkami terenowymi Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych. W szczególności zauważalny jest
wzrost zainteresowania Zakładu ustaleniami z kontroli inspektorów pracy w sprawach dotyczących
objęcia ubezpieczeniem społecznym osób, które
świadczyły pracę na podstawie umowy o dzieło (niepodlegającej obowiązkowi odprowadzenia składek
ZUS), w warunkach charakterystycznych dla stosunku pracy. Bez wątpienia poprawie wzajemnej współpracy PIP i ZUS, a także zwiększeniu efektywności
działań kontrolnych, służy przekazywanie inspekcji
pracy danych gromadzonych w zasobach informatycznych Zakładu, dotyczących płatników składek
na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy.
W 2012 r. kontynuowane były działania mające na
celu wypracowanie wspólnego stanowiska urzędów
w sprawie przekazywania do organów PIP informacji
o osobach zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych przez płatników składek.
Ze względu na dużą liczbę kierowanych do
ZUS zawiadomień o nieprawidłowościach dotyczących realizacji przez płatników składek obowiązków z zakresu ubezpieczeń społecznych, zasadne
byłoby stworzenie systemu elektronicznej wymiany informacji między jednostkami terenowymi ZUS
a organami PIP, co w znacznym stopniu przyczyniłoby się do poprawy skuteczności realizowanych
przez inspekcję pracy czynności kontrolno-nadzorczych.
W ostatnich latach wypracowano skuteczne
mechanizmy współpracy między jednostkami terenowymi PIP i starostami oraz powiatowymi urzędami pracy. W roku sprawozdawczym współpraca
z organami samorządu i służbami zatrudnienia prowadzona była bez zakłóceń. Uzyskiwanie informacji dotyczących osób zarejestrowanych jako bezrobotne nadal jednak odbywa się w tradycyjnej
formie – na podstawie pisemnego wniosku inspektora pracy. W celu zwiększenia efektywności działań
organów PIP, co jest istotne zwłaszcza w kontekście
konieczności ustalenia statusu osób objętych kontrolą, wskazane byłoby zapewnienie inspektorom
pracy możliwości wymiany informacji z urzędami
pracy w formie elektronicznej.
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Współdziałanie inspektorów pracy z urzędami
kontroli skarbowej i urzędami skarbowymi, analogicznie jak w latach ubiegłych, polegało na informowaniu tych instytucji o stwierdzonych w toku kontroli
naruszeniach prawa podatkowego.
W 2012 r. Państwowa Inspekcja Pracy kontynuowała działania prewencyjne, mające na celu
zapobieganie nielegalnemu zatrudnieniu. Dystrybuowano materiały informacyjne (wydawnictwa PIP)
dotyczące legalności zatrudnienia, zarówno wśród
pracodawców (przedsiębiorców), jak i pracowników,
w szczególności wśród osób młodych: absolwentów
szkół średnich i wyższych a także osób poszukujących pracy. Okazję do prowadzenia tego rodzaju
działań stanowiły organizowane lokalnie targi pracy, pikniki, majówki, w trakcie których pracownicy
jednostek terytorialnych PIP udzielali również wyjaśnień i porad prawnych, m.in. w zakresie legalnego podejmowania pracy, praw pracowniczych oraz
obowiązków pracodawcy przy nawiązywaniu stosunku pracy. Prowadzono także zakrojoną na szeroką skalę działalność edukacyjną w formie różnego
rodzaju szkoleń i warsztatów. W ramach kampanii
PIP „Poznaj swoje prawa w pracy” organizowano
szkolenia dla bezrobotnych i poszukujących pracy,
w trakcie których omawiane były takie zagadnienia,
jak: formy zatrudnienia, różnice pomiędzy umową
o pracę a umowami cywilnoprawnymi czy przepisy o czasie pracy. Zrealizowano liczne szkolenia
dla pracowników i pracodawców, prowadzone we
współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego
i powiatowymi urzędami pracy, jak również szkolenia dla pracowników powiatowych urzędów pracy
oraz przedstawicieli urzędów miast i gmin, podczas
których omawiano przepisy prawa pracy, w szczególności dotyczące legalnego zatrudniania obywateli polskich i cudzoziemców. Do uczniów szkół
ponadgimnazjalnych oraz studentów adresowane
były warsztaty edukacyjne, w toku których udzielano informacji dotyczących m.in. praw pracowników
i obowiązków pracodawców.
Kontrole przeprowadzone w 2012 r. potwierdziły występowanie szeregu nieprawidłowości w obszarze legalności zatrudnienia i powierzania innej pracy
zarobkowej. Naruszenia przepisów ujawniane w toku
kontroli PIP od kilku lat pozostają niezmienne, niemniej jednak w roku sprawozdawczym zaobserwowano kilka charakterystycznych nowych tendencji.
W 2012 r. szczególnie wzrosła skala stwierdzonych naruszeń przepisów dotyczących zawierania
umów cywilnoprawnych w warunkach charakterystycznych dla stosunku pracy. Tylko w ramach

kontroli legalności zatrudnienia inspektorzy pracy
sprawdzili ponad 37,4 tys. umów cywilnoprawnych,
stwierdzając, że ponad 16% z nich zostało zawartych w warunkach, w których powinna zostać
zawarta umowa o pracę. W stosunku do 2011 r.
liczba zakwestionowanych umów wzrosła o 36%,
a w porównaniu z 2010 r. – o 56%.
Tendencji wzrostowej zjawiska zawierania
umów cywilnoprawnych w warunkach właściwych dla stosunku pracy towarzyszą działania
podmiotów zatrudniających polegające na formułowaniu umowy cywilnoprawnej w taki sposób,
aby uzasadnić fakt powierzenia pracy w tym trybie (mimo że faktyczne wykonywanie zadań nosi
cechy stosunku pracy). Tego rodzaju praktyki
stosowane są np. w handlu, gdzie zakres prac
sprzedawców określany jest w umowach cywilnoprawnych poprzez wskazanie poszczególnych
czynności: metkowanie, obsługa kasy fiskalnej,
przyjęcie towaru itp.
Pracodawcy i przedsiębiorcy nadal, podobnie
jak w latach poprzednich, stosują praktyki mające
na celu obejście przepisów prawa, które polegają
w szczególności na:
–– zaniżaniu w treści umów o pracę wysokości
wynagrodzenia i wypłacanie go w kwocie wyższej niż deklarowana. Często w umowach
wpisywane jest minimalne wynagrodzenie,
podczas gdy faktycznie uzgodnione zostało
i wypłacane jest wynagrodzenie wyższe (od
różnicy pomiędzy tymi kwotami pracodawca
nie odprowadza składek na ubezpieczenie społeczne ani zaliczki na podatek dochodowy);
–– zawieraniu umów o pracę na część etatu,
gdy w rzeczywistości pracownik świadczy
pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
otrzymując wynagrodzenie za dodatkową pracę poza oficjalną ewidencją; natomiast składki
do ZUS i zaliczki na podatek dochodowy od
osób fizycznych odprowadzane są wyłącznie
od kwoty wynagrodzenia wskazanej w treści
umowy, proporcjonalnej do zadeklarowanego
wymiaru czasu pracy;
–– ukrywaniu faktu świadczenia przez pracowników pracy w godzinach nadliczbowych,
bez wykazywania faktycznych godzin pracy w ewidencji czasu pracy i na listach płac
(wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych wypłaca się „pod stołem”);
–– ukrywaniu faktu wypłaty niektórych składników wynagrodzenia: dodatków, premii
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i nagród, które wypłacane są pracownikowi do
ręki, z pominięciem obowiązku ich opodatkowania i „oskładkowania”. Należności te ujmowane są na drugich – nieformalnych listach
płac, natomiast do ZUS i organów skarbowych
zgłaszane są jedynie wynagrodzenia uwzględnione na liście oficjalnej.
Rzeczywista skala ww. naruszeń jest trudna do oszacowania i zobrazowania danymi liczbowymi. Proceder ten opiera się w większości
przypadków na utrzymywanym w tajemnicy porozumieniu między pracodawcą i pracownikiem,
wspólnie zainteresowanych ukryciem rzeczywistego wynagrodzenia. Wiadomości na ten temat
docierają do PIP najczęściej w związku ze sporami między stronami i skargami pracobiorców
dotyczącymi odmowy wypłaty wynagrodzenia
w ustalonej nieformalnie wysokości.
Przyczyny nielegalnego zatrudnienia i powierzania innej pracy zarobkowej od kilku lat nie ulegają
zasadniczej zmianie. Najważniejsze spośród nich to:
– odnoszenie wymiernych korzyści finansowych
przez pracodawców (ograniczenie kosztów związanych z legalnym zatrudnianiem pracowników) –
w połączeniu z relatywnie niedużym prawdopodobieństwem poniesienia konsekwencji oraz
ich niewielką dolegliwością, nawet w przypadku
zamierzonego działania.
Przedsiębiorcy w szczególności wskazują na niewspółmiernie wysokie koszty ponoszone
w związku z zatrudnieniem i utrzymaniem pracowników w ramach stosunku pracy, w porównaniu do
kosztów wynikających z powierzania pracy zarobkowej na podstawie umów cywilnoprawnych. Chodzi o obciążenia finansowe związane z wymogiem
zagwarantowania wynagrodzenia minimalnego,
obowiązkiem wypłaty dodatków do wynagrodzenia, np. z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych,
a także koniecznością odprowadzania składek na
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w pełnej
wysokości. Chęć obniżenia kosztów pracy jest
częstą przyczyną powierzania pracy w sposób
nielegalny, także na podstawie umów cywilnoprawnych w sytuacjach, w których powinna być zawarta
umowa o pracę;
– wykorzystywanie trudnej sytuacji na rynku pracy – podmioty zatrudniające wymuszają niekorzystne i często niezgodne z prawem warunki powierzania pracy osobom ubiegającym się o zatrudnienie.
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W wielu przypadkach przyzwolenie na zatrudnienie nielegalne wiąże się z obawą utraty pracy.
Dla dużej grupy osób, będących w sytuacji przymusu ekonomicznego, zatrudnienie nierejestrowane stanowi jedyną szansę aktywizacji zawodowej i uzyskiwania dochodów z pracy. Pracodawcy
tłumaczą fakt nielegalnego powierzania pracy trudną sytuacją finansową (w szczególności brakiem
środków na zaspokojenie należności publicznoprawnych), co skłania ich do odstępowania od pracowniczej formy zatrudnienia na rzecz umów cywilnoprawnych lub do ucieczki w szarą strefę;
– regulacje prawne dotyczące zawierania umów
o pracę oraz zgłaszania osób wykonujących pracę do ubezpieczenia społecznego, które sprzyjają powierzaniu pracy w sposób nielegalny. Zgodnie z obecnymi przepisami, warunki zatrudnienia
winny zostać potwierdzone pracownikowi na piśmie najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy, natomiast
zgłoszenie ubezpieczonego do ZUS powinno zostać
dokonane w terminie 7 dni. Naruszenia przepisów
dotyczących potwierdzania na piśmie umowy o pracę i zgłoszenia do ZUS to bardzo częste nieprawidłowości ujawniane przez inspektorów pracy w czasie
kontroli. Wielu pracodawców świadomie nie przestrzega wskazanych terminów i powierza pracę
osobom fizycznym bez zawarcia umowy na piśmie
i bez zgłoszenia do ZUS. W przypadkach ujawnienia osób świadczących pracę bez pisemnej umowy
czy też bez zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego – inspektorzy pracy uzyskują od podmiotów
powierzających pracę informację, że jest to pierwszy
dzień pracy danej osoby lub – w przypadku umów
cywilnoprawnych – drugi lub trzeci, a zatem jeszcze
nie upłynęły obowiązujące terminy, tak na zawarcie
umowy o pracę, jak i na zgłoszenie do ZUS. W rzeczywistości natomiast osoby takie świadczą pracę już od dłuższego czasu. Jednak wobec braku
uprawnień inspektorów pracy do wykonywania
czynności sprawdzających i rozpoznawczych
przed formalnym wszczęciem kontroli, w sytuacji
złożenia fałszywych oświadczeń przez pracodawcę
i pracownika, trudno jest udowodnić nielegalnie
zatrudnienie;
– sposób ukształtowania przepisów dotyczących
zawierania umów cywilnoprawnych. Ta forma
niepracowniczego zatrudnienia jest dla przedsiębiorców nadal atrakcyjna, głównie pod względem
finansowym (przede wszystkim – umowy o dzieło, nieobjęte składkami ZUS) oraz ze względu na
łatwość nawiązania i rozwiązania stosunku praw-
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nego. Umowy cywilnoprawne nie nakładają ograniczeń, jakie występują w stosunkach pracy (m.in.
normy czasu pracy, wynagrodzenie minimalne, terminy wypłat, obowiązek udzielenia urlopu wypoczynkowego). Powyższe powoduje, że pracodawcy
często decydują się na powierzanie pracy na podstawie tego rodzaju umów, nawet mając świadomość naruszenia obowiązujących przepisów prawa (zawarcie umowy cywilnoprawnej w warunkach,
w których Kodeks pracy nakazuje nawiązanie stosunku pracy, jest wykroczeniem przeciwko prawom
pracownika). W przypadku ustalania istnienia stosunku pracy na drodze sądowej, ciężar dowodu
zostaje przerzucony na pracobiorcę, który musi
udowodnić, że świadczył pracę w warunkach charakterystycznych dla umowy o pracę. Ponadto brak
obowiązku zawierania umów cywilnoprawnych na
piśmie sprzyja patologiom np. w postaci zawierania
ustnych umów o dzieło (z taką argumentacją spotykają się inspektorzy pracy, gdy ujawniają osoby
świadczące pracę bez umowy i zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego, w szczególności w branży
budowlanej);
– niejasne i nieprecyzyjne uregulowania prawne
dotyczące m.in. przesłanek istnienia stosunku pracy z art. 22 § 1 Kodeksu pracy, sprzyjające działaniom przedsiębiorców, którzy świadomie naruszają
przepisy, akceptując niezgodność rodzaju zawartej
umowy z charakterem wykonywanej pracy. Przepis
art. 22 § 1 Kodeksu pracy przewiduje właściwie tylko
jedną cechę precyzyjnie odróżniającą stosunek pracy od umowy cywilnoprawnej, tj. wykonywanie pracy pod kierownictwem pracodawcy. W pozostałym
zakresie przesłanki ww. umów mogą zostać określone tak, że jednoznaczne ich odróżnienie, prowadzące do zakwestionowania umowy cywilnoprawnej, jest utrudnione;
– przyzwolenie społeczne dla zatrudniania i wykonywania pracy na czarno, która nadal nie jest utożsamiana z popełnieniem czynu nagannego, wymagającego napiętnowania.
Osoby podejmujące nielegalną pracę najczęściej podają następujące przyczyny swojej decyzji
(analogiczne jak w latach ubiegłych): brak możliwości znalezienia pracy w legalnej formie (np. ze
względu na niedostateczne kwalifikacje bądź trudną sytuację na lokalnym rynku pracy); niewywiązywanie się pracodawców z obietnicy legalnego
zatrudnienia (nadal obserwuje się zjawisko nielegalnego powierzania pracy na tzw. próbę w celu

ustalenia stopnia przydatności pracownika, po czym
wielu pracodawców utrzymuje stan powierzania pracy z naruszeniem obowiązujących przepisów); relatywnie wyższe wynagrodzenia oferowane przez
pracodawców za pracę nierejestrowaną.
Odrębną grupę nielegalnych pracobiorców stanowią osoby, które nie są zainteresowane legalnym
świadczeniem pracy, głównie z uwagi na chęć ukrycia uzyskiwanych dochodów. Dotyczy to między
innymi osób obciążonych różnego rodzaju zobowiązaniami (alimenty, tytuły egzekucyjne itp.), pobierających zasiłki i inne świadczenia (dodatki rodzinne,
zasiłki wychowawcze, dodatki mieszkaniowe, stypendia itp.), których przyznanie i wysokość jest uzależniona od wykazanego dochodu; także uczniów
i studentów, którzy dysponując ubezpieczeniem
zdrowotnym, nie są zainteresowani uzyskiwaniem
dochodu pomniejszonego o podatek i ewentualne
składki ZUS oraz osób podejmujących czasowo pracę, które mają przyznane renty, emerytury lub świadczenia z KRUS.
Nieprawidłowości w zakresie legalności zatrudnienia i powierzania innej pracy zarobkowej ujawnione w roku sprawozdawczym utrzymały się
w większości badanych obszarów na poziomie
zbliżonym do lat ubiegłych (wyraźna tendencja
wzrostowa dotyczy nieprawidłowości związanych
z zawieraniem umów cywilnoprawnych w warunkach, w których winna być zawarta umowa o pracę
oraz w zakresie opłacania składek na Fundusz Pracy). Fakt ten nasuwa wniosek, że sankcje nakładane obecnie przez Państwową Inspekcję Pracy nie
są dostatecznym hamulcem powstrzymującym
przed naruszaniem przepisów w tym obszarze.
Zmiana opisanego stanu rzeczy wymaga przyjęcia rozwiązań kompleksowych i stworzenia strategii walki z szarą strefą gospodarki, której jednym
z elementów będzie działalność kontrolno-nadzorcza PIP.
Niezbędne są zwłaszcza zmiany legislacyjne
ograniczające możliwość powierzania pracy w sposób nielegalny. Z punktu widzenia efektywności kontroli PIP szczególnie istotne są – od lat postulowane
– zmiany przepisów dotyczące:
• zawierania umów o pracę oraz zgłaszania
osób wykonujących pracę do ubezpieczenia
społecznego. Zasadne byłoby wprowadzenie
przez ustawodawcę obowiązku potwierdzania na piśmie ustaleń co do rodzaju i warunków umowy o pracę przed dopuszczeniem
do pracy oraz ustanowienie regulacji, zgodnie
z którą podmiot powierzający pracę innym osobom miałby obowiązek dokonania zgłoszenia
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•

do ubezpieczenia społecznego przed rozpoczęciem przez nie pracy. Realizacji tego obowiązku mógłby służyć system elektronicznego
powiadamiania ZUS i organów skarbowych
o fakcie powierzenia pracy, z możliwością
dostępu do tej bazy dla organów inspekcji pracy – w celu weryfikacji legalności zatrudnienia
osoby świadczącej pracę;
ustanowienia wprost w przepisach Kodeksu pracy domniemania istnienia stosunku
pracy, w szczególności gdy powierzenie pracy
nastąpiło bez zawarcia jakiejkolwiek umowy.
Pozwoliłoby to na uniknięcie sytuacji, w której inspektorzy pracy, w chwili ujawnienia na
terenie kontrolowanych zakładów osób świadczących pracę bez umowy i bez zgłoszenia do
ubezpieczenia społecznego, uzyskują oświadczenie – zarówno podmiotu powierzającego pracę, jak i pracobiorcy – że strony łączy
zawarta ustnie umowa o dzieło.

W celu poprawy skuteczności działań zmierzających do ograniczenia skali nielegalnego powierzania pracy niezbędne jest również:
• zacieśnianie współdziałania służb kontrolnych: PIP, ZUS i organów podatkowych,
w szczególności poprzez realizowanie wspólnych kontroli oraz ustanowienie kanałów przepływu informacji między tymi organami;
• zbudowanie przekonania o nieuchronności
kary za nielegalne powierzanie pracy, co może
być czynnikiem stymulującym do legalizacji
zatrudnienia. Większość osób zaangażowanych w pracę nierejestrowaną jest przekonana o nikłej skuteczności działań kontrolnych
instytucji państwowych i w związku z tym
funkcjonuje w poczuciu braku jakiegokolwiek
zagrożenia w tym zakresie. Nie bez znaczenia jest także kwestia wysokości grzywny
nakładanej przez organy PIP za nielegalne zatrudnienie – obowiązujące przepisy nie
spełniają swojej roli (kary nakładane w innych
krajach UE są znacznie wyższe – np. w Niemczech do 0,5 mln euro);
• prowadzenie zakrojonej na szeroką skalę działalności edukacyjnej i informacyjnej w zakresie legalności zatrudnienia, skierowanej do
pracodawców i pracobiorców, w celu poszerzenia ich wiedzy – zwłaszcza o wzajemnych
uprawnieniach stron oraz zagrożeniach związanych z zatrudnieniem w szarej strefie i wykonywaniem pracy nielegalnej.
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B. Kontrole legalności zatrudnienia, innej
pracy zarobkowej oraz wykonywania
pracy przez cudzoziemców
W 2012 r. inspektorzy pracy przeprowadzili ponad 2,1 tys. kontroli legalności zatrudnienia
i wykonywania pracy przez cudzoziemców. Kontrolom tym poddano 1 984 podmioty, powierzające pracę 12,4 tys. cudzoziemców. Na podstawie
umowy o pracę było zatrudnionych ponad 8,3 tys.
cudzoziemców (67% skontrolowanych), natomiast
w ramach umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło) – 3,3 tys. cudzoziemców (27%).
Obowiązek posiadania zezwolenia na pracę
na terytorium Polski dotyczył 4,8 tys. cudzoziemców, wykonujących pracę na rzecz ponad 1 tys.
skontrolowanych podmiotów, w tym prawie 400
obcokrajowców delegowanych do pracy na terytorium Polski przez 27 pracodawców zagranicznych
z państw trzecich (tj. spoza Unii Europejskiej oraz
Europejskiego Obszaru Gospodarczego).
Podobnie jak w 2011 r., wśród 7,6 tys. objętych kontrolami cudzoziemców, którzy byli zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę,
ponad połowę (4,1 tys. osób) stanowili obywatele
Ukrainy, Białorusi, Rosji, Mołdowy oraz Gruzji, pracujący na podstawie oświadczeń pracodawców o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi.
Najwięcej podmiotów kontrolowanych należało do sekcji gospodarki: przetwórstwo przemysłowe
(24%), handel i naprawy (19%), budownictwo (13%)
oraz zakwaterowanie i usługi gastronomiczne (12%).
Większość stanowiły małe podmioty zatrudniające
do 9 osób (43%) oraz od 10 do 49 osób (23%).
Naruszenia prawa stwierdzono w 49% skontrolowanych podmiotów (w 2011 r. – w 49%, w 2010 r.
– w 47%), przy czym nielegalne wykonywanie pracy przez cudzoziemców (tj. bez ważnej wizy lub
innego dokumentu uprawniającego do pobytu na
terytorium RP bądź podstawy pobytu uprawniającej
do wykonywania pracy; bez wymaganego zezwolenia na pracę; na innym stanowisku lub na innych
warunkach niż określone w zezwoleniu; bez zawarcia wymaganych umów) ujawniono w 218 podmiotach, czyli w blisko 11% skontrolowanych
(w 2011 r. i 2010 r. również w 11% podmiotów).
Inspektorzy pracy wykazali nielegalne zatrudnienie i wykonywanie pracy przez 644 cudzoziemców, tj. o 29% mniej takich przypadków niż w 2011 r.
(901) i o 36% mniej niż w 2010 r. (1 011).
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Stwierdzono nielegalną pracę obywateli 33
państw (w 2011 r. – 34, w 2010 r. – 33). Analogicznie
jak w poprzednich latach, największą grupę nielegalnie zatrudnionych cudzoziemców stanowili obywatele Ukrainy – 445 osób. W porównaniu z 2011 r.
zwiększył się (z 57 do 69%) ich udział w ogólnej liczbie nielegalnie pracujących obcokrajowców.
W dalszej kolejności ujawnione przypadki nielegalnej pracy obejmowały obywateli Chorwacji (34
osoby), a także cudzoziemców z krajów dalekowschodnich. W roku sprawozdawczym – identycznie jak w 2011 r. – w tej grupie dominowali obcokrajowcy z Chin (34 osoby), Wietnamu (25) oraz
Republiki Korei (25).
W okresie obejmującym lata 2009 – 2012 blisko 59% wykazanych przypadków nielegalnego
zatrudnienia i wykonywania pracy przez cudzoziemców dotyczyło obywateli Ukrainy. Udział
cudzoziemców pochodzących z innych krajów
był znacznie niższy (obywatele Chin – 7%, Macedonii – 5%, Wietnamu – 4% oraz Filipin – 3%).
Kolejny rok inspektorzy pracy odnotowują, że
proceder nielegalnego zatrudniania cudzoziemców
najbardziej dotyczy dużych ośrodków miejskich.
W 2012 r. najwięcej cudzoziemców świadczących
pracę nielegalnie stwierdzono w województwach:
śląskim (130 przypadków – 20% ogółu ujawnionych), łódzkim (125 – 19%), dolnośląskim (109 –
17%) i mazowieckim (80 – 12%). Na przestrzeni
lat 2009–2012 zjawisko to w największej skali
obejmowało województwa: śląskie (15% stwierdzonych przypadków), dolnośląskie (14%), łódzkie (12%) oraz mazowieckie (10%). W znikomym
stopniu omawiany problem dotyka słabiej rozwiniętych gospodarczo województw: podkarpackiego,
kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego
czy podlaskiego.
W roku sprawozdawczym, podobnie jak
w 2011 r., wśród dziedzin gospodarki, w których –
zgodnie z ustaleniami inspektorów pracy – wystąpiło
największe nasilenie nielegalnej pracy cudzoziemców zdecydowanie dominowało budownictwo (34%
stwierdzonych przypadków). W dalszej kolejności
problem ten dotyczył sekcji: przetwórstwo przemysłowe (22%), rolnictwo, leśnictwo i łowiectwo (12%),
handel i naprawy (12%) oraz zakwaterowanie i usługi
gastronomiczne (8%).
Jak wynika z danych PIP, w latach 2009–2012
co czwarty nielegalnie zatrudniony cudzoziemiec
pracował w budownictwie (26% ujawnionych przypadków), co szósty – w branży przetwórstwa przemy-

słowego (16%), a co ósmy w rolnictwie, leśnictwie
i łowiectwie (12%).
Biorąc pod uwagę wielkość kontrolowanego
zakładu, największą liczbę nielegalnie pracujących cudzoziemców ujawniono w mikroprzedsiębiorstwach (o zatrudnieniu do 9 pracowników)
– 64% ogółu stwierdzonych przypadków (w 2011 r.
– 53%, w 2010 r. – 47%) oraz w innych małych firmach (zatrudniających od 10 do 49 pracowników)
– 17% ujawnionych przypadków (w 2011 r. – 18%,
w 2010 r. – 29%).
W zakresie legalności zatrudnienia cudzoziemców, analogicznie jak w poprzednich latach, najczęściej stwierdzaną nieprawidłowością był brak
wymaganego zezwolenia na pracę, który dotyczył
co drugiego cudzoziemca nielegalnie wykonującego pracę (58% ujawnionych przypadków). Jednak
rok sprawozdawczy jest kolejnym rokiem, w którym
liczba tego rodzaju naruszeń przepisów zmalała
(w porównaniu z 2011 r. – o 12%, a w stosunku do
2010 r. – o 34%).
W kontekście wejścia w życie z dniem 21 lipca 2012 r. ustawy z 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (stanowiącej wdrożenie do
polskiego prawa dyrektywy nr 2009/52/WE przewidującej minimalne normy w odniesieniu do kar i środków stosowanych wobec pracodawców zatrudniających nielegalnie przebywających obywateli krajów
trzecich) – warto odnotować spadek liczby ujawnionych przypadków pracy cudzoziemców, których pobyt na terytorium Polski był nielegalny.
W 2012 r. dotyczyło to 59 cudzoziemców (w porównaniu z 2011 r. – o 24% mniej takich przypadków).
Tytuł pobytowy nieuprawniający do wykonywania
pracy (np. wizę wydaną w celu turystycznym) w roku
sprawozdawczym posiadało 17 kontrolowanych
cudzoziemców (w 2011 r. – 36).
W 2012 r. znacznie zmniejszyła się również
skala wykazanych nieprawidłowości w zakresie:
–– zatrudniania cudzoziemców z Ukrainy, Białorusi, Rosji, Mołdowy i Gruzji na podstawie
oświadczeń rejestrowanych w powiatowych
urzędach pracy – w roku sprawozdawczym
ujawniono np. 86 przypadków braku rejestracji
oświadczenia we właściwym PUP (w 2011 r. –
125, w 2010 r. – 181) oraz 97 przypadków podjęcia pracy na rzecz innego podmiotu niż ten,
który wystawił i zarejestrował oświadczenie
(w 2011 r. – 86, w 2010 r. – 196);
–– niedozwolonego powierzania cudzoziemcom pracy na innym stanowisku lub na
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Liczba ujawnionych cudzoziemców, którzy nielegalnie wykonywali pracę w Polsce
w latach 2009–2012 (wg obywatelstwa)
Obywatelstwo

Liczba cudzoziemców nielegalnie wykonujących pracę
ogółem 2009–2012

2012

2011

2010

2009

1908

445

513

618

332

Chiny

228

34

59

77

58

Macedonia

162

—

162

—

—

Wietnam

Ukraina

116

25

33

31

27

Filipiny

97

4

—

64

29

Białoruś

78

4

11

17

46

Republika Korei (Korea Płd.)

65

25

28

6

6

Mołdowa

57

11

5

27

14

Turcja

49

5

18

9

17

Indie

47

7

2

4

34

Nepal

42

1

5

21

15

KRL-D (Korea Płn.)

39

8

1

30

0

Chorwacja

34

34

—

—

—

Uzbekistan

33

3

1

27

2

Tajlandia

32

—

4

7

21

Bangladesz

29

1

4

19

5

Armenia

26

1

3

13

9

Rosja

17

8

—

7

2

194

28

52

34

80

Pozostałe
Źródło: dane PIP

innych warunkach niż określone w zezwoleniu na pracę (o 53% mniej stwierdzonych
przypadków niż w 2011 r.) oraz wypłacania im
wynagrodzeń w kwocie niższej niż wskazana w zezwoleniu (spadek o 73% w stosunku
do 2011 r.). W roku sprawozdawczym łączna
kwota niewypłaconych cudzoziemcom wynagrodzeń wyniosła 365 tys. zł (wobec prawie
1,8 mln zł w 2011 r.).
Niepokoić może natomiast wzrost (o 39%
w porównaniu z 2011 r.) liczby stwierdzonych przypadków niezawarcia z cudzoziemcami wymaganych umów o pracę lub umów cywilnoprawnych
w formie pisemnej.
Oprócz problematyki legalności zatrudnienia
i wykonywania pracy przez cudzoziemców, Państwowa Inspekcja Pracy kładzie także nacisk na
ochronę przestrzegania praw pracowniczych
obcokrajowców. Kontrole dotyczące tych zagadnień generalnie wykazały systematyczne zmniejszanie się liczby stwierdzonych nieprawidłowości, liczby pracodawców dopuszczających się takich
naruszeń oraz dotkniętych nimi cudzoziemców.
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W zakresie prawnej ochrony pracy obcokrajowców (obejmującej np. stosowanie się przez
pracodawców do przepisów o czasie pracy, urlopach wypoczynkowych, dodatkowym wynagrodzeniu za godziny nadliczbowe) nieprawidłowości
stwierdzono w 18% poddanych kontroli podmiotów (w 2011 r. – w 23%, w 2010 r. – w 25%). Dotyczyły one 13% skontrolowanych w tym zakresie
cudzoziemców (w 2011 r. – 18%, w 2010 r. – 21%).
Odsetek sprawdzonych podmiotów, w których
w 2012 r. ujawniono nieprzestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, jest
wprawdzie nieznacznie wyższy niż w roku poprzednim (33% podmiotów, w 2011 r. – 31%), jednak
w 2011 r. problem dotyczył co czwartego obcokrajowca objętego kontrolą w tym zakresie, w roku
sprawozdawczym zaś – co piątego.
Kontrolą w zakresie zapewnienia pracownikom
delegowanym do pracy na terytorium RP przez pracodawców zagranicznych co najmniej minimalnych
standardów wynikających z polskiego prawa pracy
(art. 671 – 673 Kodeksu pracy) objęto 649 cudzoziemców (w 2011 r. – 1 385, w 2010 r. – 593). Niezachowanie takich standardów, m.in. w zakresie norm
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i wymiaru czasu pracy, okresów odpoczynku, wysokości dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych,
wymiaru urlopu wypoczynkowego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, stwierdzono w 5 podmiotach (co
stanowi 5% poddanych kontroli w tej kwestii; w 2011 r.
– w 14 podmiotach, 9% skontrolowanych), w stosunku
do 45 cudzoziemców (w 2011 r. – wobec 225).
Realizując zadania dotyczące kontroli legalności
zatrudnienia cudzoziemców, Państwowa Inspekcja
Pracy współpracuje z innymi organami i służbami właściwymi w zakresie omawianej problematyki,
w szczególności ze Strażą Graniczną, wojewodami
oraz powiatowymi urzędami pracy.

Podstawowym partnerem współdziałającym
z PIP w tym obszarze jest Straż Graniczna, również wyposażona w kompetencje do prowadzenia
kontroli legalności zatrudnienia i wykonywania pracy przez cudzoziemców.
Zgodnie z Porozumieniem Głównego Inspektora Pracy i Komendanta Głównego Straży Granicznej
z dnia 18 kwietnia 2008 r. w sprawie zasad współdziałania Państwowej Inspekcji Pracy i Straży Granicznej współpraca ta odbywa się na szczeblu centralnym (pomiędzy Głównym Inspektoratem Pracy
i Komendą Główną SG) oraz terenowym (pomiędzy
okręgowymi inspektoratami pracy i oddziałami oraz
placówkami SG).

Mapa 2. Liczba ujawnionych cudzoziemców, którzy nielegalnie wykonywali pracę w Polsce w latach 2009–2012

Źródło: dane PIP
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Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwem
Spraw Wewnętrznych.
W ramach współpracy z właściwymi wojewodami, w roku sprawozdawczym skierowano do
tych organów 219 powiadomień (w 2011 r. – 240,
w 2010 r. – 157), dotyczących w szczególności
stwierdzonych w toku kontroli przypadków nielegalnego zatrudnienia cudzoziemców, a także przeprowadzono 122 kontrole na wniosek urzędów wojewódzkich (w 2011 r. – 102, w 2010 r. – 73).
W kontekście zwalczania nieprawidłowości
i nadużyć związanych z powierzaniem pracy cudzoziemcom z Ukrainy, Białorusi, Rosji, Mołdowy i Gruzji
na podstawie oświadczeń pracodawców – bardzo
istotne znaczenie ma współpraca z powiatowymi
urzędami pracy, które rejestrują powyższe oświadczenia. Informacje uzyskiwane z powiatowych urzędów pracy stanowią bardzo cenną wskazówkę
w procesie typowania podmiotów do kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców.

W 2012 r. inspektorzy pracy przeprowadzili 92
wspólne kontrole ze Strażą Graniczną oraz 43 kontrole na wniosek tej formacji. Do Straży Granicznej
skierowano 157 powiadomień o przypadkach nielegalnego wykonywania pracy przez cudzoziemców,
które ujawniła Państwowa Inspekcja Pracy.
Na mocy ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r.
o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (wdrażającej
dyrektywę nr 2009/52/WE) Główny Inspektorat Pracy i Komenda Główna Straży Granicznej uczestniczą w procesie określania – na podstawie oceny
ryzyka dot. powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym bez ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium RP –
obszarów działalności (na poziomie sekcji, zgodnie
z Polską Klasyfikacją Działalności – PKD) o szczególnym natężeniu tego zjawiska. Wymienione urzędy współpracują w tym względzie z Ministerstwem

Wykres 68. Liczba ujawnionych cudzoziemców, którzy nielegalnie wykonywali pracę w Polsce
w latach 2009–2012 – wg wybranych sekcji PKD

transport i gospodarka magazynowa

zakwaterowanie i us∏ugi gastronomiczne

usługi administrowania i wspierania
działalnoÊci (w tym agencje zatrudnienia)

12 34 79

51

91

18 85

handel, naprawy

75

rolnictwo, leÊnictwo, łowiectwo, rybactwo

78

przetwórstwo przemysłowe

2012
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60

67

217

269

49 289

85

54

143

2011

197

137

82

budownictwo

72

80

205

56

142

322

61

398

176

368

2010

517

146

120

2009

851
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Wykres 69. Legalność zatrudnienia cudzoziemców – naruszenia przepisów
17
podstawa pobytu uprawniajàca do wykonywania pracy
na terytorium RP

36
28

59
legalnoÊç pobytu na terytorium RP

78
76

158
wykonywanie pracy na stanowisku i na warunkach
okreÊlonych w zezwoleniu na prac´

335
286

231
zawarcie wymaganych umów o prac´ lub umów cywilnoprawnych

166
265

376
posiadanie wymaganego zezwolenia na prac´

427
572

liczba cudzoziemców, wobec których naruszono przepisy

2012

2011

2010
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W wyniku kontroli dot. zatrudnienia cudzoziemców inspektorzy pracy:
99 wydali 395 decyzji, w tym:
–– 374 decyzje dotyczące naruszeń przepisów i zasad bhp,
–– 21 decyzji nakazujących wypłatę należnych wynagrodzeń i innych świadczeń ze
stosunku pracy na łączną kwotę 969 tys. zł,
99 skierowali do pracodawców 744 wystąpienia
z 1 689 wnioskami,
99 wydali 41 poleceń ustnych,
99 ukarali 126 osób grzywnami w drodze mandatów karnych na łączną kwotę 143,2 tys. zł,
99 wobec 163 osób zastosowali środki oddziaływania wychowawczego,
99 do sądu skierowali 223 wnioski o ukaranie,
99 w 8 przypadkach zawiadomili prokuraturę
o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Oprócz działalności kontrolno-nadzorczej Państwowa Inspekcja Pracy podejmuje także działania
prewencyjne, mające na celu zapobieganie nielegalnemu zatrudnieniu cudzoziemców oraz naruszaniu ich praw pracowniczych. Spośród takich przedsięwzięć, podjętych w 2012 r., warto wymienić m.in.:
• projekt „Prawa migrantów w praktyce” – realizowany przez Międzynarodową Organizację
ds. Migracji (IOM) we współpracy z Państwową Inspekcją Pracy i Ministerstwem Spraw
Wewnętrznych (współfinansowany z Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli
Państw Trzecich). Jego celem jest ułatwianie
integracji obywateli państw spoza Unii Europejskiej w Polsce, poprzez zwiększanie ich
wiedzy na temat praw i obowiązków oraz podjęcie działań mających na celu zapobieganie
przejawom dyskryminacji i wyzyskowi migran-
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Wykres 70. Prawa pracownicze cudzoziemców – naruszenia przepisów
2

wypłacanie cudzoziemcom wynagrodzenia
w wysokoÊci nie ni˝szej od okreÊlonej we wniosku
o wydanie zezwolenia na prac´

5,5
5,6

2,2

zawarcie lub potwierdzenie na piÊmie umowy o prac´
najpóêniej w dniu rozpocz´cia pracy

5,7
4,8

3,3

uwzgl´dnianie w umowie z cudzoziemcem warunków
zawartych we wniosku o wydanie zezwolenia na prac´

7,2
4,5

zawarcie umowy cywilnoprawnej w formie pisemnej
(dotyczy cudzoziemców, od których jest wymagane
zezwolenie na prac´ oraz pracujàcych na podstawie
oÊwiadczenia)

7,2
8,4
9

zachowanie minimalnych standardów polskiego
prawa pracy wobec cudzoziemców delegowanych do
wykonywania pracy na terytorium Polski przez
pracodawc´ zagranicznego

6,9
16,2
25,1

14,7

zgłaszanie cudzoziemców do ubezpieczenia społecznego

19,4
16,8

21,5
przestrzeganie przepisów bhp

23,9
23
% cudzoziemców, wobec których naruszono przepisy

2012

2011

2010
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tów w Polsce. W ramach projektu (do 2014 r.)
realizowane są w szczególności następujące
działania: kampania informacyjna w Polsce
oraz na Ukrainie, Białorusi i w Armenii; pomoc
dla migrantów w sytuacjach kryzysowych
(udzielanie nieodpłatnych porad prawnych,
wsparcie w mediacji z pracodawcą, pomoc dla
ofiar handlu ludźmi itp.); szkolenia (w okresie
od września do listopada 2012 r. odbyły się
szkolenia dla inspektorów pracy dot. problematyki równego traktowania migrantów na
rynku pracy, które objęły inspektorów z OIP
w Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu);
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•

wydanie i kolportaż bezpłatnej broszury pt.
Legalność zatrudnienia cudzoziemców –
Informator dla pracodawców, w kompleksowy sposób prezentującej podstawową wiedzę
z tej dziedziny. Publikacja zawiera m.in. odpowiedzi na pytania, jakie warunki trzeba spełnić,
aby zgodnie z prawem zatrudnić cudzoziemca,
w jaki sposób uzyskać dla niego zezwolenie na
pracę, czy też jakie kategorie cudzoziemców
mogą pracować bez zezwolenia oraz obszerną
informację nt. przepisów nowej ustawy z dnia
15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywa-
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•

•

jącym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
szkolenie z zakresu legalnego zatrudnienia
i pobytu cudzoziemców na terytorium Polski
dla pracodawców rejestrujących w powiatowych urzędach pracy województwa śląskiego
dużą liczbę oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom ze Wschodu,
przeprowadzone w maju 2012 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rudzie Śląskiej przez
przedstawiciela sekcji legalności zatrudnienia
Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach
i funkcjonariuszy Śląskiego Oddziału Straży
Granicznej w Raciborzu;
roboczą konferencję w Wyszogrodzie k. Płocka, z udziałem reprezentanta sekcji legalności zatrudnienia Okręgowego Inspektoratu
Pracy w Warszawie oraz przedstawicieli ZUS,
urzędu skarbowego i Straży Granicznej, której przedmiotem było legalne zatrudnianie
cudzoziemców w branży rolniczej; konferencja
zgromadziła ponad 500 lokalnych właścicieli
gospodarstw rolnych.

Tłumacząc przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości, pracodawcy często wskazywali na konieczność wykonania w ustalonym terminie zleceń i usług,
by uniknąć płacenia kary umownej. Niektórzy przedsiębiorcy, zwłaszcza zatrudniając większą liczbę
cudzoziemców, biorą pod uwagę wystąpienie sytuacji, w której wymagane prawem dokumenty nie
zostaną przygotowane dla wszystkich cudzoziemców przed podjęciem pracy. W tym przypadku decydują się na naruszenie przepisów, jeżeli tylko zlecona
praca zostanie wykonana w terminie.
Należy zauważyć, że zdecydowaną większość
nieprawidłowości stwierdzono w podmiotach
małych, zatrudniających do 9 osób. Nie bez znaczenia w przypadku tych firm jest mniejsza świadomość prawna, wynikająca często m.in. z braku
służb kadrowych i obsługi prawnej.
Głównym bodźcem dla cudzoziemców podejmujących pracę w Polsce są spodziewane korzyści ekonomiczne. Mają oni nadzieję osiągnąć wynagrodzenie wyższe od tego, jakie otrzymaliby we
własnym kraju. Część z nich nie jest zainteresowana podjęciem legalnej pracy, licząc wyłącznie na
osiągnięcie doraźnego zysku. Z powyższych względów wynika również zainteresowanie cudzoziemców
umowami cywilnoprawnymi, z czym wiąże się możliwość otrzymania do ręki wyższego wynagrodzenia
niż na podstawie umowy o pracę (zjawisko to jest
szczególnie widoczne w przypadku umów o dzie-

ło, od których nie ma obowiązku odprowadzania
składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne).
Nierzadko inicjatorami nielegalnego zatrudnienia
są nieuczciwi pracodawcy, traktujący cudzoziemców jako tanią siłę roboczą, która w dodatku ma bardzo małą świadomość swoich praw pracowniczych.
Jednym z istotnych powodów nieprawidłowości
polegających na powierzaniu cudzoziemcom wykonywania pracy na innych (gorszych) warunkach niż wskazane w zezwoleniu na pracę jest swobodne podejście
niektórych pracodawców do warunków zatrudnienia
cudzoziemców po uzyskaniu zezwolenia. Pracodawcy częstokroć traktują otrzymanie takiego dokumentu
jako koniec formalności i wymogów prawa, i nie przywiązują już wagi do obowiązku zatrudniania cudzoziemca zgodnie z warunkami określonymi w zezwoleniu.
Pomimo zasygnalizowanych w niniejszym sprawozdaniu pozytywnych tendencji w zakresie legalności zatrudnienia i przestrzegania praw pracowniczych cudzoziemców, inspektorzy pracy w swojej
praktyce w dalszym ciągu napotykają szereg problemów, wymagających przyjęcia systemowych
rozwiązań legislacyjnych.
W tym kontekście rozważenia wymaga zwłaszcza:
• wyeliminowanie odpowiedzialności cudzoziemca za nielegalne wykonywanie pracy,
wynikające z braku zawarcia z nim przez
podmiot powierzający wykonywanie pracy
wymaganych umów o pracę lub umów cywilnoprawnych (w obecnym stanie prawnym
sytuacja ta jest objęta definicją nielegalnego wykonywania pracy przez cudzoziemca,
zawartą w ustawie o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy) – ponieważ obowiązek zawarcia umowy w formie pisemnej
spoczywa wyłącznie na pracodawcy (podmiocie powierzającym pracę cudzoziemcowi);
cudzoziemiec nie powinien ponosić odpowiedzialności za jego niespełnienie;
• rozszerzenie obowiązku podmiotu, powierzającego pracę cudzoziemcowi, w zakresie
zawierania umów na piśmie – w taki sposób,
aby dotyczył on wszystkich cudzoziemców,
a nie, jak obecnie, tylko cudzoziemców zobowiązanych do posiadania zezwolenia na pracę
oraz pracujących na podstawie oświadczeń
zarejestrowanych w PUP (analogiczna uwaga dotyczy obowiązku tłumaczenia umów na
język zrozumiały dla obcokrajowca);
• wyłączenie Państwowej Inspekcji Pracy
spod działania ograniczeń dot. prowadze-
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nia kontroli u przedsiębiorców, wynikających
z ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie
działalności gospodarczej, np. obowiązku
uprzedzenia przedsiębiorcy o zamiarze przeprowadzenia kontroli;
• umożliwienie nakładania przez inspektorów
pracy mandatów karnych za wszystkie
wykroczenia określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(w obecnym stanie prawnym jest to możliwe
tylko w przypadku niektórych wykroczeń);
• wprowadzenie rozwiązań pozwalających na
skuteczny monitoring i kontrolę pracodawców zagranicznych spoza obszaru UE/EOG,
którzy delegują swoich pracowników do Polski.
Regulacje wprowadzone w 2009 r. okazują
się niewystarczające, gdyż w wielu przypadkach inspektorzy pracy nie są w stanie uzyskać niezbędnej dokumentacji pracowniczej od
wyznaczonych przedstawicieli firm zagranicznych (którzy z kolei nie mogą ich wyegzekwować od pracodawcy z siedzibą w innym kraju).
Ze względu na praktyczne trudności w nawiązaniu kontaktu z pracodawcami zagranicznymi
z siedzibą w państwach członkowskich UE/EOG,
którzy delegują swoich pracowników do Polski –
za konieczne należy również uznać ustanowienie
obowiązku wyznaczenia przedstawiciela upoważnionego do reprezentowania takich pracodawców
podczas kontroli (obecnie obowiązek posiadania
przedstawiciela obejmuje tylko pracodawców zagranicznych z państw trzecich).
C. Przestrzeganie przez agencje
zatrudnienia przepisów ustawy
o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy
W 2012 r. inspektorzy pracy przeprowadzili 444
kontrole z zakresu przestrzegania przez agencje
zatrudnienia przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (w 2011r. – 420,
w 2010 r. – 427). W 411 podmiotach objętych kontrolą pracowało ogółem 115 tys. osób, w tym ponad
70 tys. osób (61%) świadczyło pracę na podstawie
umów cywilnoprawnych (w 2011 r. – 37%).
Większość kontroli (64%) przeprowadzono
w podmiotach małych (zatrudniających do 9 osób).
Kontrolami objęto także 34 duże agencje (zatrudniające powyżej 250 osób).
Podobnie jak w roku 2011, kontrole dotyczyły
głównie 2 rodzajów usług agencji zatrudnienia, tj.
pośrednictwa pracy (ze szczególnym uwzględnie-
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niem kierowania osób do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych) oraz świadczenia usług
w zakresie pracy tymczasowej.
Różnego rodzaju nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, określających zasady prowadzenia agencji
zatrudnienia, stwierdzono w 55% skontrolowanych
agencji (w 2011 r. – 50%).
Jak wynika z ustaleń inspektorów pracy,
34 agencje działały bez wymaganego certyfikatu
marszałka województwa potwierdzającego wpis do
rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia (w 2011 r. – 33, w 2010 r. – 19). Stanowi to 8,3%
podmiotów badanych pod względem wywiązywania się z obowiązków nałożonych przepisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Działalność prowadzona przez poszczególne
agencje z naruszeniem obowiązku rejestracyjnego
obejmowała jeden bądź kilka rodzajów usług i dotyczyła: pracy tymczasowej (24 podmioty); pośrednictwa pracy (11 podmiotów), w tym kierowania osób
do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych
(7 podmiotów); poradnictwa zawodowego (1 podmiot) oraz doradztwa personalnego (1 podmiot).
Kontrole działalności agencji zatrudnienia wykazały szereg uchybień, wśród których dominowały
nieprawidłowości dotyczące kierowania osób do
pracy za granicą u pracodawców zagranicznych.
Naruszenia przepisów w zakresie zawierania
przez agencje zatrudnienia pisemnych umów z pracodawcami zagranicznymi, do których zamierzają
kierować osoby do pracy za granicą, stwierdzono
w 38% kontrolowanych podmiotów świadczących
takie usługi (w 2011 r. – w 34%). Na 221 badanych
przypadków, w których powinna być zawarta umowa
– w 23 (10%) nie sporządzono wymaganej umowy,
a w 76 umowach (34%) inspektorzy pracy wykazali
nieprawidłowości.
Na podobnym poziomie jak w roku poprzednim
kształtowała się skala naruszeń przy zawieraniu przez
agencje zatrudnienia pisemnych umów z osobami
kierowanymi do pracy za granicą u pracodawców
zagranicznych. Uchybienia wykazano w 40% kontrolowanych podmiotów (w 2011 r. – 39%), które
świadczyły takie usługi. Inspektorzy pracy sprawdzili
przestrzeganie tego obowiązku w stosunku do ponad
3,2 tys. osób. Podkreślić należy znaczne zmniejszenie
liczby ujawnionych przypadków, w których podmioty
świadczące usługi agencji zatrudnienia nie dopełniły
obowiązku zawarcia pisemnej umowy z osobą kierowaną do pracy za granicą – wymaganych umów
nie otrzymało 26% takich osób (w 2011 r. – 58%,
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Skontrolowane agencje zatrudnienia — według rodzaju prowadzonej działalności
Liczba agencji
świadczących usługi

Rodzaj prowadzonej działalności
pośrednictwo pracy, w tym:

278

kierowanie osób do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych

146

praca tymczasowa

222

doradztwo personalne

79

poradnictwo zawodowe

52
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w 2010 r. – 55%). Natomiast w 50% przypadków –
w ocenie inspektorów pracy – zawarte umowy zostały sporządzone nieprawidłowo (w 2011 r. – w 24%,
w 2010 r. – w 5%).
Zwiększyła się liczba stwierdzonych przypadków pobierania przez agencje niedozwolonych opłat od osób, dla których agencja poszukuje
zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej bądź udziela im pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu
i miejsca zatrudnienia. W roku sprawozdawczym
kontrolujący odnotowali 299 takich przypadków w 6
agencjach (w 2011 r. wykazano naruszenia przepisów łącznie wobec 119 osób).
Corocznie wzrasta liczba wykrytych przypadków nieprzestrzegania przez agencje zakazu dyskryminacji osób, dla których podmioty te poszukiwały zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.
Nieprzestrzeganie przepisów antydyskryminacyjnych
ujawniono w 20 agencjach, podczas gdy w 2011 r. –
w 11, a w 2010 r. jedynie w 5. Nieprawidłowości polegały najczęściej na zamieszczaniu treści dyskryminacyjnych w ogłoszeniach dotyczących pracy.
Nadal wysoka jest skala naruszeń przepisów
w zakresie wywiązywania się przez agencje zatrudnienia z obowiązku opłacania składek na Fundusz
Pracy. Uchybienia wykazano podczas co trzeciej
kontroli poświęconej badaniu tego zagadnienia
(poziom zbliżony do 2011 r.). W roku sprawozdawczym składki na Fundusz Pracy nie zostały opłacone za 3,6 tys. osób (15,8% objętych kontrolą w tym
zakresie; w 2011 r. – 7%); nieterminowość opłacania składek dotyczyła zaś co piątej badanej osoby
(22%), podczas gdy w 2011 r. – co czwartej (26%).
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami inspektorzy pracy:
99 skierowali do pracodawców 306 wystąpień
z 701 wnioskami,
99 wydali 19 poleceń ustnych,
99 ukarali 6 osób grzywnami w drodze mandatów
karnych na łączną kwotę 7,4 tys. zł,

99 wobec 23 osób zastosowali środki oddziaływania wychowawczego,
99 do sądu skierowali 75 wniosków o ukaranie.
O naruszeniach warunków prowadzenia agencji zatrudnienia, zawartych w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w 146
przypadkach powiadomiono marszałków województw lub dyrektorów wojewódzkich urzędów pracy (w 2011 r. – w 134, w 2010 r. – w 137
przypadkach). Z informacji zwrotnych wynika, że
wskutek tych powiadomień 23 podmioty zostały
wykreślone z rejestru agencji zatrudnienia (stan
na 15.03.2013 r.; niektóre postępowania marszałków województw są jeszcze w toku). Na podstawie
zawiadomień przekazanych w 2011 r. status agencji
utraciło 30 podmiotów (a w 2010 r. – 28).
W roku sprawozdawczym kontynuowano –
zapoczątkowane w 2011 r. – specjalne działania
kontrolne, mające na celu eliminowanie nieprawidłowości związanych z pracą tymczasową oraz pośrednictwem do pracy u pracodawców zagranicznych.
Przedsięwzięcia te, stanowiące realizację zaleceń
Rady Ochrony Pracy, ukierunkowano na ograniczenie nieprawidłowości dotyczących funkcjonowania
agencji zatrudnienia, zwłaszcza w zakresie kierowania pracowników do pracy za granicą (zarówno przez agencje pośrednictwa pracy, jak i agencje
pracy tymczasowej). W tym celu prowadzono dalsze działania monitorujące negatywne zjawiska
na rynku pracy. W szczególności skupiono uwagę
na kwestiach obejmujących legalność prowadzenia działalności przez podmioty rekrutujące osoby
do pracy, zgodność pobierania opłat z zasadami
przewidzianymi w ustawie o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy oraz problem stosowania
praktyk dyskryminacyjnych w publikowanych ogłoszeniach i ofertach pracy. Pozostałe aspekty objęte
nadzorem przez wyznaczonych pracowników okręgowych inspektoratów pracy odnosiły się do prawidłowości oznaczania ogłoszeń numerem wpisu
do rejestru agencji zatrudnienia czy też ogłoszeń
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Wykres 71. Agencje zatrudnienia – naruszenia przepisów

2
4

spełnianie wymogów w zakresie kwalifikacji personelu

4
5

spełnianie wymogów w zakresie warunków lokalowych
i wyposa˝enia technicznego

7
5
8

wymagany wpis do rejestru podmiotów prowadzàcych
agencje zatrudnienia

zawarcie przez agencj´ zatrudnienia pisemnej umowy
z pracodawcà zagranicznym, do którego zamierza kierowaç
osoby do pracy za granicà

zawarcie pisemnej umowy z osobami kierowanymi do pracy
za granicà u pracodawców zagranicznych

oznaczenie oferty pracy dot. wykonywania pracy tymczasowej
jako „oferty pracy tymczasowej”

dopełnienie obowiàzków informacyjnych wobec
marszałka województwa
informowanie osób kierowanych do pracy za granicà
o zaliczeniu udokumentowanych okresów zatrudnienia za
granicà u pracodawców zagranicznych do okresów pracy
w RP, w zakresie uprawnieƒ pracowniczych

8
4
9
8
3
14
12
9
17
22
20
19
18
17
20
17
23
21

podawanie w dokumentach, ogłoszeniach i ofertach
numeru wpisu do rejestru agencji zatrudnienia

23
24
29

prawidłowa treÊç umowy zawieranej z osobami
kierowanymi do pracy za granicà u pracodawców zagranicznych

26
21

prawidłowa treÊç umowy zawieranej przez agencj´
zatrudnienia z pracodawcà zagranicznym, do którego
zamierza kierowaç osoby do pracy za granicà

2012

2011

2010

30
27
24

% agencji naruszajàcych przepisy
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i ofert dotyczących pracy tymczasowej jako „ofert
pracy tymczasowej”.
Monitoring mediów, wprowadzony do obowiązkowego stosowania w każdym okręgowym inspektoracie pracy, w roku sprawozdawczym pozwolił na
podjęcie kontroli interwencyjnych w 82 podmiotach (w 2011 r. – w 52).
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Analogicznie jak w roku 2011, kiedy rozpoczęto
monitorowanie mediów, odnotowano znaczny wzrost
liczby ujawnionych agencji zatrudnienia działających
bez wymaganego wpisu do rejestru, liczby przypadków
pobierania niedozwolonych opłat, a także innych naruszeń stanowiących konsekwencje braku wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia.
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W 2012 r. szczególnym nadzorem objęto także agencje świadczące usługi w zakresie pracy
tymczasowej, pod kątem przestrzegania przepisów wobec osób kierowanych do pracy u zagranicznych pracodawców użytkowników. Zgodnie
z przyjętymi założeniami, kontrole te dotyczyły pracy wykonywanej przez obywateli polskich przede wszystkim na terytorium Holandii. Główny
Inspektorat Pracy prowadził z holenderską inspekcją współpracę, pozwalającą na zbadanie – przez
właściwe organy na terenie Holandii – naruszeń
prawa po stronie holenderskich pracodawców lub
pracodawców użytkowników oraz poinformowanie
osób zainteresowanych o wynikach podjętych działań lub o sposobie dochodzenia roszczeń z tytułu
pracy za granicą.
Problematyką nieprawidłowości – związanych
z wykonywaniem pracy na terytorium Holandii
przez obywateli polskich – zainteresowano także
Ambasadę Królestwa Niderlandów. Współdziałanie z Ambasadą oparto na wzajemnym przekazywaniu informacji i spraw do rozpatrzenia oraz
na opracowaniu wspólnych wydawnictw informacyjnych nt. pracy w Holandii, skierowanych do jak
największej liczby zainteresowanych zarobkowaniem w tym kraju.
Kontrolujący zaobserwowali ponadto niepokojące zjawisko obchodzenia przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przez
agencje zatrudnienia świadczące usługi pośrednictwa pracy lub pracy tymczasowej oraz równolegle
prowadzące odpłatną działalność szkoleniową.
W praktyce firma podaje w ogłoszeniu np., że prowadzi odpłatne kursy szkoleniowe dla opiekunek
osób starszych, albo że oferuje pracę za granicą.
Wątpliwości budzą zasady rekrutacji kandydatów do
pracy, w szczególności – czy uczestnictwo w odpłatnym szkoleniu może warunkować spełnienie usługi
z zakresu agencji zatrudnienia.
Przyjęty program zwalczania nieprawidłowości związanych z kierowaniem osób do pracy za
granicą, w tym do pracy u zagranicznych pracodawców użytkowników, obejmował kontynuację
wzmożonych działań o charakterze informacyjno-prewencyjnym i szkoleniowym. Były one adresowane do prowadzących agencje zatrudnienia oraz
osób zainteresowanych podjęciem pracy za granicą.
Przy realizacji tych inicjatyw istotne znaczenie miała współpraca z marszałkami województw (wojewódzkimi urzędami pracy). W celu poprawy jakości usług świadczonych przez agencje zatrudnienia,
okręgowe inspektoraty pracy zorganizowały szereg

szkoleń dla przedstawicieli agencji oraz zrzeszających je organizacji. W 2012 r. Główny Inspektorat
Pracy opublikował dwa poradniki przeznaczone dla
osób zainteresowanych pracą za granicą: Praca tymczasowa oraz Pośrednictwo pracy, zapewniając ich
dystrybucję przez wszystkie okręgowe inspektoraty
pracy. Jednocześnie na stronie internetowej urzędu zostały udostępnione informacje nt. warunków
pracy w poszczególnych krajach Unii Europejskiej, a także specjalne materiały poświęcone specyfice pracy w Niemczech i Austrii. Zamieszczono
również broszurę pn. Nowości w Holandii, informującą o warunkach pracy w tym kraju.
W ocenie inspektorów pracy powtarzające się
od lat najczęstsze przyczyny nieprawidłowości
ujawnionych w wyniku kontroli to:
–– świadome
naruszanie
obowiązujących
przepisów; celowe działania wynikające
z wkalkulowania ewentualnych kar w koszty prowadzonej działalności (np. świadczenie usług
agencji zatrudnienia pomimo wykreślenia podmiotu z rejestru, pobieranie opłat innych niż określone w ustawie, niezawieranie pisemnych umów
z osobami kierowanymi do pracy za granicą);
–– wykorzystywanie luk prawnych lub nieprecyzyjnych definicji ustawowych (np. definicji pracy tymczasowej) i takie kształtowanie
postanowień umów o współpracy z innymi firmami, by ominąć obowiązki wynikające z przepisów prawa. Jako często spotykany przykład
obchodzenia lub wadliwej interpretacji przepisów ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych można podać
zawieranie – przez firmy nieposiadające certyfikatu o wpisie do rejestru agencji zatrudnienia –
umów na wykonywanie konkretnej usługi (np.
prace spawalnicze, montażowe, budowlane),
podczas gdy w rzeczywistości dochodzi do
udostępniania pracowników w trybie i na zasadach określonych w ww. ustawie;
–– problemy z pozyskaniem personelu o odpowiednich kwalifikacjach;
–– dążenie do obniżenia kosztów prowadzenia agencji, np. poprzez rezygnację z obsługi
prawnej;
–– trudności ekonomiczne podmiotów, wynikające także z nieterminowego regulowania
zobowiązań finansowych przez kontrahentów,
czego skutkiem są zaległości w opłacaniu
składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, podatków i innych należności publicznych.
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Podsumowując wyniki kontroli przestrzegania
przez agencje zatrudnienia przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy należy
stwierdzić, że stan praworządności w tej dziedzinie utrzymuje się na poziomie zbliżonym do lat
ubiegłych.
W pewnych obszarach, w tym również bezpośrednio związanych z ochroną osób korzystających
z usług agencji, skala naruszeń przepisów jest nadal
niepokojąca (odnosi się to m.in. do nieprawidłowości związanych z zawieraniem umów z osobami
kierowanymi do pracy za granicą u pracodawców
zagranicznych).
W celu poprawy przedstawionego stanu za
konieczne należy uznać w szczególności:
• intensyfikowanie działań służących pogłębianiu współpracy pomiędzy organami kontrolującymi podmioty świadczące usługi
agencji zatrudnienia (Państwowa Inspekcja
Pracy, wojewódzkie urzędy pracy, urzędy
marszałkowskie, Straż Graniczna) – w celu
zapewnienia sprawnej wymiany informacji
i skuteczności prowadzonych postępowań
kontrolnych;
• opracowanie i rozpowszechnianie, we współpracy z właściwymi marszałkami województw,
materiałów informacyjnych – w celu zwiększenia świadomości prawnej osób korzystających z usług agencji zatrudnienia, a także
organizację szkoleń przeznaczonych dla tych
agencji;
• współdziałanie Państwowej Inspekcji Pracy
z właściwymi urzędami państw UE/EOG
oraz placówkami dyplomatycznymi RP, służące eliminacji nieprawidłowości dotyczących
zatrudniania polskich pracowników, którzy
korzystają z usług agencji kierujących ich do
pracy za granicą;
• monitoring ogłoszeń ukazujących się
w mediach, mający na celu wykrywanie nielegalnych agencji zatrudnienia oraz agencji naruszających zasady zawarte w ustawie o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (priorytetowa forma typowania podmiotów do kontroli).
Pozytywnie należy ocenić działania legislacyjne ukierunkowane na poprawę skuteczności kontroli prowadzonych w agencjach zatrudnienia.
Zgłoszone przez PIP propozycje zmian przepisów
ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy – dotyczące zobowiązania agencji zatrudnienia do prowadzenia wykazu podmiotów, do których
kierowane są osoby korzystające z usług agencji,
a także rejestru osób kierowanych do pracy za grani-
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cą – zostały w pełni zaakceptowane przez sejmową
Komisję do Spraw Kontroli Państwowej. Przy najbliższej nowelizacji wspomnianej ustawy oczekiwane
jest wprowadzenie regulacji prawnych nakładających na agencje zatrudnienia obowiązek prowadzenia ww. wykazów wraz z sankcją w przypadku naruszenia tego obowiązku. Cel proponowanej zmiany to
wyeliminowanie praktyki zatajania przez agencje
umów zawartych z podmiotami zagranicznymi i osobami korzystającymi z usług agencji.
Inspektorzy pracy zwracają przy tym uwagę
na brak jakichkolwiek przepisów zobowiązujących
agencje zatrudnienia do archiwizacji dokumentów
z zakresu pośrednictwa pracy. Brak także przepisów nakładających na agencje określone obowiązki
w przypadku zakończenia działalności, co nie zabezpiecza w sposób dostateczny interesów osób korzystających z ich usług.
Na podstawie wieloletnich doświadczeń inspektorów pracy można stwierdzić, że wskazane byłoby umożliwienie nakładania grzywien w drodze
postępowania mandatowego w przypadku wykroczeń dotyczących prowadzenia agencji zatrudnienia, przewidzianych ustawą o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy. Rozwiązanie to wpłynęłoby na uproszczenie prowadzonych postępowań
w sprawach o wykroczenia i poprawę efektywności
działań kontrolnych.
Ponadto, zgodnie z obecnie obowiązującymi
przepisami, działalność polegająca na gromadzeniu danych w postaci dokumentu elektronicznego
i udostępnianiu informacji o wolnych i poszukiwanych miejscach pracy za pośrednictwem systemów teleinformatycznych, nie wymaga wpisu do
rejestru agencji zatrudnienia. W praktyce często
dochodzi jednak do kontaktowania się przez podmiot
gospodarczy – gromadzący takie dane – z osobami
poszukującymi pracy (kontakt telefoniczny, wymiana danych i dokumentów, pobieranie opłat). Ponieważ w postępowaniu kontrolnym identyfikacja takich
podmiotów i potwierdzenie stosowania ww. praktyk
stwarza szereg problemów, z punktu widzenia organu kontrolnego uzasadnione jest objęcie omawianej
działalności obowiązkiem wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia.
D. Przestrzeganie przepisów prawa
wobec pracowników tymczasowych
Postępowania kontrolne, w trakcie których
inspektorzy pracy badali naruszenia ustawy z dnia
9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, były prowadzone zarówno w agencjach
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pracy tymczasowej, jak i u pracodawców użytkowników. Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadziła w powyższym zakresie 92 kontrole, w tym 38
– w agencjach pracy tymczasowej oraz 54 – u pracodawców użytkowników.
W wyniku kontroli w agencjach pracy tymczasowej inspektorzy pracy stwierdzili naruszenia przepisów Kodeksu pracy, jak również ustawy
o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Uchybienia stwierdzone w agencjach pracy tymczasowej,
które dotyczyły największej liczby osób świadczących pracę tymczasową, to w szczególności: nieterminowe wypłacanie wynagrodzenia za pracę
i innych świadczeń ze stosunku pracy (wykazano

w stosunku do 304 pracowników, tj. 46% objętych
w tym zakresie kontrolą) oraz wykonywanie pracy
na podstawie umowy cywilnoprawnej w warunkach, w których powinna zostać zawarta umowa
o pracę tymczasową (dotyczyło 148 osób, tj. 19%
objętych kontrolą).
W czasie kontroli u pracodawców użytkowników
często stwierdzano naruszenia przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Jak wynika z ustaleń inspektorów,
problem niezapewnienia pracownikom tymczasowym bezpiecznych i higienicznych warunków pracy dotyczył 18% osób objętych kontrolą.
Wśród uchybień, które występowały u pracodawców użytkowników, należy także wymienić
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wypłacanie ekwiwalentu pieni´˝nego za niewykorzystany
urlop wypoczynkowy

wypłacanie wynagrodzenia za prac´ w nale˝nej wysokoÊci

8,7

9,7

wydawanie Êwiadectw pracy

12,5

zgodnoÊç umowy cywilnoprawnej zawartej z osobà
wykonujàcà prac´ tymczasowà z charakterem Êwiadczonej
pracy

12,5

poinformowanie osoby, której ma byç powierzone
wykonywanie pracy tymczasowej – przed zawarciem z nià
umowy o prac´ – o uzgodnieniach, o których mowa w art. 9
i 10 ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych

12,5

terminowoÊç wypłacania wynagrodzenia za prac´

realizacja obowiàzków dot. pracowników tymczasowych,
wynikajàcych z umowy pomi´dzy agencjà pracy tymczasowej
a pracodawcà u˝ytkownikiem

uzgadnianie na piÊmie pomi´dzy agencjà pracy tymczasowej
a pracodawcà u˝ytkownikiem przebiegu pracy tymczasowej
oraz zakresu przej´cia obowiàzków z dziedziny bhp

12,9

23,1

29,4

% kontroli, w ramach których stwierdzono naruszenie przepisów

Źródło: dane PIP
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powierzanie pracownikowi tymczasowemu zadań
o innym charakterze niż wyszczególnione w art. 2
pkt 3 ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, a zatem sprzecznych z definicją pracy tymczasowej. Nieprawidłowości te dotyczyły 126 osób,
tj. 25% objętych w tym zakresie kontrolą.
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami inspektorzy pracy:
99 wydali 173 decyzje dotyczące naruszeń przepisów i zasad bhp,

99 skierowali do pracodawców 74 wystąpienia
z 380 wnioskami,
99 wydali 16 poleceń ustnych,
99 ukarali 13 osób grzywnami w drodze mandatów karnych na łączną kwotę 17,7 tys. zł,
99 wobec 12 osób zastosowali środki oddziaływania wychowawczego,
99 do sądu skierowali 5 wniosków o ukaranie.
Na podstawie przeprowadzonych kontroli można zaobserwować, że coraz powszechniejsze sta-

Wykres 73. Pracodawcy użytkownicy – naruszenia przepisów

zakaz powierzania pracy na stanowisku, na którym w okresie
ostatnich 3 miesi´cy byli zatrudnieni pracownicy, z którymi
rozwiàzano stosunek pracy z przyczyn niedotyczàcych
pracowników

zapewnienie pracownikowi tymczasowemu napojów
i posiłków profilaktycznych

zapewnienie pracownikowi tymczasowemu bezpiecznych
i higienicznych warunków pracy

przestrzeganie zakazu traktowania w sposób mniej korzystny
pracowników tymczasowych w zakresie warunków pracy
i innych warunków zatrudnienia ni˝ pracowników własnych

ustalenie w przewidzianym trybie okolicznoÊci i przyczyn
wypadku przy pracy, któremu uległ pracownik tymczasowy

dostarczenie pracownikowi tymczasowemu odzie˝y i obuwia
roboczego oraz Êrodków ochrony indywidualnej

informowanie organizacji zwiàzkowej o zamiarze powierzenia
pracy tymczasowej pracownikowi agencji pracy tymczasowej

informowanie pracownika tymczasowego o ryzyku
zawodowym, które wià˝e si´ z wykonywanà pracà
oraz o zasadach ochrony przed zagro˝eniami

realizacja obowiàzków dot. pracowników tymczasowych,
wynikajàcych z umowy pomi´dzy agencjà pracy tymczasowej
a pracodawcà u˝ytkownikiem

przeszkolenie pracownika tymczasowego w zakresie bhp
przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie szkoleƒ
okresowych

7,9

10,7

13,3

14,6

15,4

18,6

20

20,9

24,2

26,7
% kontroli, w ramach których stwierdzono naruszenie przepisów
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je się powierzanie pracy tymczasowej w ramach
umów cywilnoprawnych. Z uzyskanych danych
wynika, że pracownicy tymczasowi zatrudnieni na
podstawie umów cywilnoprawnych stanowili 39%
ogółu objętych kontrolami osób skierowanych
przez agencje pracy tymczasowej do wykonywania
takiej pracy. Pracodawcy użytkownicy wolą korzystać z formy zatrudnienia opartej na gruncie prawa cywilnego, omijając np. przepisy dotyczące czasu pracy osób wykonujących pracę tymczasową.
Takie rozwiązanie jest dopuszczalne, ale powinno
być wyjątkowe i praktykowane tylko wtedy, gdy uzasadnia to charakter zadań powierzonych w ramach
pracy tymczasowej oraz sposób i warunki ich realizacji u pracodawcy użytkownika.
Informacje uzyskane w trakcie kontroli wskazują, że problemy związane ze stosowaniem ustawy
o zatrudnianiu pracowników tymczasowych są coraz
bardziej powszechne. Mają na to wpływ nieprecyzyjne przepisy powyższej ustawy (np. treść art. 17
dotycząca urlopów wypoczynkowych), a także takie
kształtowanie sfery stosunków pracy, by ominąć jej
regulacje (np. zjawisko outsourcingu).
W ocenie inspektorów pracy, coraz bardziej
popularne staje się wśród pracodawców korzystanie z pracy tymczasowej zamiast zatrudnienia
pracowników własnych. Niejednokrotnie jest to spowodowane chęcią obniżania kosztów pracy, a nie
charakterem pracy wykonywanej przez pracowników
tymczasowych – bardzo często nie są spełnione
przesłanki zastosowania tej formy zatrudnienia
określone w definicji pracy tymczasowej. Nie podle-

ga to jednak obecnie żadnej sankcji, co sprawia, że
inspektorzy pracy mają bardzo mały wpływ na ograniczanie skali nieprawidłowości w tym zakresie.
Generalnie należy ocenić, że katalog sankcji
z tytułu naruszenia przepisów ustawy o zatrudnianiu
pracowników tymczasowych jest zbyt wąski. Dotyczy to zwłaszcza braku możliwości sankcjonowania
powierzania pracownikowi tymczasowemu zadań
o innym charakterze niż wyszczególnione w art. 2
pkt 3 ww. ustawy – pozostających w sprzeczności
z definicją pracy tymczasowej, zatrudniania pracowników tymczasowych na stanowiskach, na których
zgodnie z ustawą praca tymczasowa nie może być
wykonywana (np. przy pracach szczególnie niebezpiecznych), a także przekraczania dopuszczalnego
okresu wykonywania pracy tymczasowej na rzecz
jednego pracodawcy użytkownika. Dlatego konieczne jest uznanie powyższych czynów za wykroczenia.
W związku z docierającymi do Państwowej
Inspekcji Pracy sygnałami o naruszeniach praw
pracowników tymczasowych, w 2013 r. zostaną
zintensyfikowane działania kontrolne w tym zakresie – zarówno w agencjach pracy tymczasowej, jak
i u pracodawców użytkowników. Ich podstawowy cel
to zdiagnozowanie i ograniczenie zjawiska wykorzystywania przepisów ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych niezgodnie z jej założeniami oraz
konsekwentne egzekwowanie uprawnień pracowników tymczasowych wynikających z przepisów prawa pracy. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na
agencje kierujące pracowników tymczasowych do
pracy u zagranicznych pracodawców użytkowników.
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