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1. Funkcjonowanie ustawy antykryzysowej 
 kontrole zak adów ró nych bran

W celu oceny funkcjonowania us aw  o ago-
d eniu sku k w kr su ekono ic nego d a pra-
cownik w i pr edsi iorc w D   r  
po  p n  ) inspektorzy pracy prze-
prowadzili 582 kontrole u 56  pracodawców, 
reprezentuj cych zak ady ró nych bran . We 
wskazanych zak adach prac  wiadczy o blisko 

1 8 tys. pracowników, w tym prawie 42 tys. kobiet 
i 578 m odocianych.

Przedmiotem kontroli by a w szczególno ci 
prawid owo  wprowadzenia u pracodawców prze-
d u onego okresu rozliczeniowego, tryb wprowa-
dzania indywidualnego rozk adu czasu pracy oraz 
— w stosunku do przedsi biorców w przej cio-
wych trudno ciach finansowych — warunki obj cia 
pracownika przestojem ekonomicznym i popraw-
no  obni enia wymiaru czasu pracy.

Wykres 38. Wprowadzenie przed u onego okresu rozliczeniowego  naruszenia przepisów

ajwi cej nieprawid owo ci ujawniono 
w zakresie sporz dzania w trakcie przed u onego 
okresu rozliczeniowego harmonogramu czasu 
pracy okre laj cego indywidualny rozk ad cza-
su pracy na okres obejmuj cy co najmniej 2 mie-
si ce. Problem dotyczy  blisko 1 3 kontrolowanych 
pracodawców. ieco w mniejszym stopniu, bo 

u co czwartego kontrolowanego pracodawcy, 
naruszono obowi zek przekazania okr gowemu 
inspektorowi pracy, w terminie 3 dni, kopii poro-
zumienia o przed u eniu okresu rozliczeniowego. 
Inne nieprawid owo ci w zakresie wprowadzania 
i stosowania przed u onego okresu rozliczeniowe-
go stwierdzano sporadycznie. 

Wykres 39. Stosowanie przed u onego okresu rozliczeniowego  naruszenia przepisów

r d o  dane P P

1,5

5,0

24,4

31,8

 pracodawców naruszaj cych przepisy

przed u enie okresu rozliczeniowego na okres 
nieprzekraczaj cy 12 miesi cy

tryb wprowadzenia przed u onego okresu rozliczeniowego 
art. 9 ust. 5 i 6 ustawy

przekazanie okr gowemu inspektorowi pracy kopii porozumienia 
o wprowadzeniu przed u onego okresu rozliczeniowego 

w terminie 3 dni od dnia zawarcia porozumienia

sporz dzenie, w okresie przed u onego okresu rozliczeniowego, 
harmonogramu czasu pracy okre laj cego indywidualny rozk ad 

czasu pracy na okres obejmuj cy co najmniej 2 miesi ce

r d o  dane P P

 pracodawców naruszaj cych przepisy  pracowników wobec których naruszono przepisy

wyp ata wynagrodzenia w wysoko ci co najmniej minimalnego 
wynagrodzenia za prac  w ka dym miesi cu stosowania 

przed u onego okresu rozliczeniowego

stosowanie przed u onego okresu rozliczeniowego bez 
naruszania prawa pracownika do odpoczynku tygodniowego

stosowanie przed u onego okresu rozliczeniowego bez 
naruszania prawa pracownika do odpoczynku dobowego
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1,1
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Bior c pod uwag  niewielki odsetek praco-
dawców, u których stwierdzono nieprawid owo-
ci, jak równie  niewielk  liczb  pracowników 

których dotyczy y, stan przestrzegania ustawy 
w tym wzgl dzie mo na uzna  za zadowalaj cy. 

Sporadycznie dochodzi o do narusze  
w zakresie ustalenia czasu trwania przed u onego 
okresu rozliczeniowego, trybu jego wprowadzenia 
oraz prawa pracownika do wynagrodzenia w wyso-
ko ci równej co najmniej minimalnemu wynagro-
dzeniu za prac  w ka dym miesi cu stosowania 
przed u onego okresu.

ie odnotowano znacz cych uchybie  przy 
wprowadzaniu indywidualnego rozk adu cza-
su pracy. ajwi cej nieprawid owo ci ujawniono 
w zakresie trybu jego wprowadzania naruszenie 
stwierdzono u blisko 5  kontrolowanych praco-
dawców  oraz przestrzegania uprawnienia pracow-
nika do odpoczynku u blisko 12  kontrolowanych 
pracodawców nie przestrzegano odpoczynku 
dobowego, a u ponad 5  tygodniowego . Prob-
lem ten nie dotkn  jednak szerokiej grupy pra-
cowników odpowiednio 4,6% oraz 1,1% . 

Z zadowoleniem nale y przyj  fakt, e przy 
okazji kontroli 288 wniosków pracowników o usta-
lenie indywidualnego rozk adu czasu pracy na 
podstawie art. 11 ustawy, tylko w jednym przy-
padku stwierdzono naruszenie przepisów, a na 
167 przypadków, w których odmówiono pracowni-
kowi uwzgl dnienia jego wniosku, nie stwierdzono 
adnych nieprawid owo ci.

W zakresie realizacji postanowie  ustawy 
dotycz cych uprawnie  przedsi biorców w przej-
ciowych trudno ciach finansowych, nieprawid o-

wo ci ujawniono tylko u jednego pracodawcy na 
3 skontrolowanych w tym zakresie . 

Wyniki przeprowadzonych kontroli wskazuj , 
e stan przestrzegania przepisów ustawy nie budzi 

wi kszych zastrze e . ako g ówn  przyczyn  
ujawnionych narusze  inspektorzy pracy wskazy-
wali nieznajomo  przepisów ustawy oraz ich b d-
n  interpretacj  przez pracodawców.

Pomimo szeroko zakrojonej kampanii informa-
cyjnej Pa stwowej Inspekcji Pracy, cz  wprowa-
dzonych rozwi za , w szczególno ci dotycz cych 
przedsi biorców w przej ciowych trudno ciach 
finansowych, spotyka si  z ma ym zainteresowa-
niem. ako powód, partnerzy spo eczni wska-
zuj  zbyt rygorystyczne kryteria, które musz  
spe ni  przedsi biorcy w przej ciowych trudno -
ciach finansowych, aby uzyska  ustawowe wiad-
czenia, a tak e relatywnie niskie korzy ci z ich 
wprowadzenia w zak adzie pracy.

ednak e odbiór wprowadzonych rozwi za  
przez wi kszo  pracodawców jest pozytywny. 
Pomimo, e niektóre regulacje uwa ane s  przez 
przedsi biorców za nieprecyzyjne oraz zawieraj -
ce szereg luk prawnych, postuluje si , aby niektóre 
z nich, np. indywidualny rozk ad czasu pracy, czy 
te  mo liwo  przed u enia okresu rozliczeniowe-
go, zosta y w czone do Kodeksu pracy.

wno eg e d ia ania i kon ro n i  prowa-
d ona a kampania informacyjna „Pakiet anty-
kryzysowy”  o wiona w ro d ia e 

2. Wynagrodzenia i inne wiadczenia  
ze stosunku pracy

A. ontrole placówek ochrony zdrowia

elem kontroli by o sprawdzenie realizacji 
przez wiadczeniodawców obowi zków zwi za-
nych z podwy szeniem wynagrodze  w zakresie 
wynikaj cym z us aw  dnia  ipca  roku 
o pr eka aniu rodk w inansow c  wiadc enio-
dawco  na w ros  w nagrod e  oraz ar  a us a-
w  dnia  sierpnia  roku o ak adac  opieki 
zdrowotnej, jak równie  prawid owo ci wyp aty 
wynagrodzenia za prac  i innych wiadcze  wyni-
kaj cych ze stosunku pracy. 

Przeprowadzono 283 kontrole w 281 zak a-
dach opieki zdrowotnej przeznaczonych dla osób, 
których stan zdrowia wymaga udzielania ca odo-
bowych wiadcze  zdrowotnych. W zak adach 
tych zatrudnionych by o 125,4 tys. pracowników, 
w tym ponad 1 3,6 tys. kobiet oraz 3  m odocia-
nych. Prawie 8  skontrolowanych zak adów to 
zak ady publiczne w asno  pa stwowa i samo-
rz dowa . 

W wyniku przeprowadzonych kontroli 
inspektorzy pracy stwierdzili u 32  pracodaw-
ców z grupy placówek zatrudniaj cych powy ej 
2 pracowników , nieprawid owo ci w zakresie 
regulaminu wynagradzania. W 4 kontrolowanych 
zak adach nie ustalono zasad wynagradzania pra-
cowników i przyznawania innych wiadcze  ze 
stosunku pracy, za  uchybienia w zakresie obowi -
zuj cego w zak adzie regulaminu wynagradzania 
ujawniono w 87 zak adach. Polega y one na ustale-
niu w sposób niezgodny z przepisami prawa pracy 
m.in. wynagrodzenia za dy ur medyczny, dodat-
ków za prac  w niedziele i wi ta oraz dni wolne 
od pracy wynikaj ce z przeci tnie pi ciodniowego 
tygodnia pracy, dodatku za prac  w porze noc-
nej, a tak e zasad naliczania i wyp acania nagród 
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jubileuszowych i odpraw emerytalno-rentowych. 
Podkre li  nale y, e prawid owe postanowienia 
regulaminu wynagradzania maj  istotne znaczenie 
dla w a ciwego naliczenia wynagrodzenia za wyko-

nan  prac . ieprecyzyjne przepisy wewn trzza-
k adowe powoduj  b dy w ustalaniu i wyp acaniu 
wynagrodze  i innych wiadcze  pieni nych ze 
stosunku pracy. 

Wykres 40. Wynagrodzenia i inne wiadczenia ze stosunku pracy w placówkach ochrony zdrowia 
 naruszenia przepisów

Podczas kontroli inspektorzy ustalili, e naj-
cz ciej naruszane by y przepisy dotycz ce 
wyp aty wynagrodzenia za prac  w godzinach 
nadliczbowych. W 36  skontrolowanych zak a-
dów pracodawcy nie wyp acili 871 pracownikom 
nale nego wynagrodzenia z tego tytu u, za  w 24  
zani yli jego wysoko  47  pracownikom. 

ieprawid owo ci zwi zane z wyp at  wyna-
grodzenia za prac  inspektorzy stwierdzili w 18  
kontrolowanych zak adów. W 14  skontrolowa-
nych zak adów wyst pi y naruszenia przepisów 
przy dokonywaniu potr ce  z wynagrodzenia 
za prac . Pracodawcy przed dokonaniem potr -

cenia nale no ci innych ni  wymienione w art. 87 
1 i 7 Kodeksu pracy, nie uzyskali pisemnej zgody 

pracownika lub dokonali potr ce  z naruszeniem 
kwoty wolnej od potr ce .

Incydentalny charakter mia y natomiast 
naruszenia przepisów w zakresie wyp aty wyna-
grodzenia za gotowo  do udzielania wiadcze  
zdrowotnych 3  zak adów , wynagrodzenia przy-
s uguj cego w razie wezwania do zak adu w cza-
sie pe nienia gotowo ci do udzielania wiadcze  
zdrowotnych 2 , dodatku za prac  w zespole 
wyjazdowym pogotowia ratunkowego 1,7 , 
wynagrodzenia sta ystów 1,7 , dodatku za 

r d o  dane P P
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36

odprawa emerytalno-rentowa 

ekwiwalent pieni ny za u ywanie w asnej odzie y 
i obuwia roboczego 

nagrody jubileuszowe 

terminowo  wyp aty wynagrodzenia za prac

wynagrodzenie podstawowe i dodatek  
za pe nione dy ury medyczne

wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy

dodatki za prac  w niedziele i wi ta oraz dni wolne od pracy 
wynikaj ce z przeci tnie 5-dniowego tygodnia pracy

dodatek za prac  w porze nocnej

zani enie wynagrodzenia za prac  w godzinach nadliczbowych

wyp ata wynagrodzenia za prac  w godzinach nadliczbowych

 zak adów, w których naruszono przepisy 
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wys ug  lat 3 , odprawy z tytu u rozwi zania 
stosunku pracy z przyczyn niedotycz cych pra-
cowników 3,5 , wynagrodzenia za czas niewy-
konywania pracy, za który pracownik zachowuje 
prawo do wynagrodzenia 4,6 ,  wynagrodzenia 
za czas niezdolno ci do pracy 2 .

Ponadto u co pi tego pracodawcy ujawniono 
nieprawid owo ci w zakresie  realizacji przez wiad-
czeniodawców obowi zków zwi zanych z pod-
wy szeniem wynagrodze  wynikaj cych z ustawy 
z dnia  ipca  roku o przekazaniu rodk w 
inansowyc  wiadczeniodawco  na wzrost wyna-
grodze  oraz art  a z ustawy o zak adac  opieki 
zdrowotnej. ajcz stszym uchybieniem by o nieza-
chowanie trybu konsultacji z organizacjami zwi z-
kowymi lub pracownikami,  przy podziale rodków 
na wzrost wynagrodze . ponad 5  kontrolowa-
nych pracodawców stwierdzono nieprawid owo ci 
zwi zane z ustaleniem kwoty przeznaczonej na 
wzrost wynagrodze , wynikaj cej z art a usta-
wy o zak adac  opieki zdrowotnej. W 6 publicz-
nych zak adach opieki zdrowotnej pracodawcy 
nie podj li adnych  dzia a  maj cych na celu 
wykonanie obowi zku przeznaczenia nie mniej 
ni  40% kwoty, o któr  wzros o zobowi zanie 
Narodowego Funduszu Zdrowia, na wzrost 
wynagrodze  osób zatrudnionych w zak adzie.  
Przyk adowo  kontroluj cy ujawnili, e w jednym ze 
szpitali pracodawca nie przeznaczy  kwoty prawie 
3,7 mln z  stanowi cej 4  kwoty, o któr  wzros o 
zobowi zanie z tytu u zawartych kontraktów na rok 
2 9 w stosunku do roku 2 8  na wzrost wynagro-
dze  osób zatrudnionych w zak adzie, a w kolej-
nych szpitalach kwoty 2,9 mln z  i kwoty 1,8 mln z . 
W 9 publicznych zak adach inspektorzy ujawnili 
zani enie przez pracodawców kwot przeznaczo-
nych na wzrost wynagrodze . p. w jednym ze 
szpitali pracodawca nie przeznaczy  na podwy ki 
wynagrodze  ca ej kwoty stanowi cej 4  ró nicy 
mi dzy kontraktami zawartymi w 2 8 i 2 9 roku 
nie przekazano kwoty 22 ,9 mln z otych . 

W zwi zku ze stwierdzonymi nieprawid owo -
ciami, inspektorzy wydali 89 decyzji p acowych 
oraz 1244 wnioski zawarte w 232 wyst pieniach. 
Wskaza  nale y, e w trakcie kontroli 43 praco-
dawców wyp aci o 2133 pracownikom nale ne 
wynagrodzenia za prac  i inne wiadczenia ze 
stosunku pracy w cznej kwocie ponad 1,9 mln z , 
co nie wymaga o ju  kierowania przez inspekto-
rów pracy wniosków w tym zakresie. W zwi zku 
z ujawnionymi wykroczeniami przeciwko prawom 
pracownika inspektorzy pracy na o yli 63 mandaty 
karne na czn  kwot  75,3 tys. z otych, skierowali 

8 wniosków do s du oraz zastosowali 55 rodków 
wychowawczych. Do prokuratury skierowano 
2 zawiadomienia dotycz ce podejrzenia pope nie-
nia przest pstwa. W obydwu przypadkach post -
powanie zosta o umorzone przez prokuratur .

edn  z najcz ciej wyst puj cych przyczyn 
narusze  przepisów dotycz cych wynagrodze  
i innych wiadcze  ze stosunku pracy by a nie-
znajomo  obowi zuj cych przepisów prawa 
przez kierownictwo zak adu oraz pracowników 
zajmuj cych si  sprawami kadrowo-p acowymi. 
Prawid owo  obliczania wynagrodzenia za prac  
w godzinach nadliczbowych lub za czas pe nie-
nia dy uru medycznego jest integralnie zwi zana 
z problemem rozliczania czasu pracy pracowni-
ków. Niew a ciwe ustalenie liczby przepracowa-
nych godzin nadliczbowych lub liczby godzin 
pe nienia dy uru medycznego, automatycznie 
powodowa o zani enie z tego tytu u wynagro-
dzenia. edn  z przyczyn nieprawid owo ci by y 
w tpliwo ci interpretacyjne zwi zane z art  a 
ustawy o zak adac  opieki zdrowotnej. 

iew a ciwa metoda i pomy ki w obliczaniu 
wiadcze  pieni nych by y przyczyn  stwier-

dzonych nieprawid owo ci w zakresie obliczania 
wynagrodzenia i dodatków za prac  w godzi-
nach nadliczbowych, wynagrodzenia i dodat-
ków za dy ur medyczny, wynagrodzenia za 
urlop wypoczynkowy oraz nagród jubileuszo-
wych i odpraw emerytalno-rentowych. ajwi cej 
w tpliwo ci pracodawców, przy obliczaniu wyna-
grodzenia za prac  w godzinach nadliczbowych 
lub za czas dy uru medycznego, budzi o poj cie 
tzw. nor a nego wynagrodzenia.

ako kolejn  przyczyn  nale y wskaza  brak 
w a ciwego nadzoru ze strony osób pe ni cych 
funkcje kierownicze oraz nieprawid owy obieg 
dokumentów zwi zanych z naliczeniem wiadcze  
pieni nych.

W ród innych przyczyn stwierdzonych nie-
prawid owo ci nale y wymieni  wadliwe ród a 
prawa wewn trzzak adowego. ieprawid owe 
zapisy regulaminu wynagradzania mia y wp yw na 
naliczanie wiadcze  pieni nych przys uguj cych 
pracownikom. W sporadycznych przypadkach nie-
prawid owo ci wyst pi y w zwi zku z brakiem rod-
ków finansowych.

W efekcie realizacji 82 decyzji p acowych pra-
codawcy wyp acili 3361 pracownikom nale ne 
wynagrodzenia i inne wiadczenia ze stosunku pra-
cy w cznej kwocie ponad 1,7 mln z otych, a dzi -
ki realizacji wniosków zawartych w wyst pieniach 
— nale no ci dla prawie 11,2 tys. pracowników 
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na kwot  9 mln z otych. Z powy szej kwoty, pra-
wie 6,5 mln z otych stanowi wzrost wynagrodzenia 
wynikaj cy z art. 59a ustawy o zoz  dla 4158 pra-

cowników.
Wyniki kontroli w zakresie przestrzegania 

przepisów prawa pracy przy wyp acie wyna-
grodze  i innych wiadcze  pracowniczych 
— wskazuj  na potrzeb  dalszych dzia a  kontrol-
no-nadzorczych w zak adach opieki zdrowotnej, 
w obszarach najcz ciej powtarzaj cych si  nie-
prawid owo ci. 

iezwykle istotne, obok dzia alno ci kontrolnej, 
jest upowszechnianie wiedzy na temat nale no ci 
pracowniczych. odzaj ujawnionych nieprawid o-
wo ci, jak równie  ich przyczyny, wiadcz  bowiem 

o braku dostatecznej wiedzy w tym zakresie, przez 
kierownictwo zak adu oraz pracowników meryto-
rycznych zajmuj cych si  sprawami kadrowo-p a-
cowymi.

B. ontrole zak adów ró nych bran

W 2 1  roku inspektorzy pracy przeprowadzili 
168  kompleksowych kontroli przestrzegania prze-
pisów prawa pracy przy wyp acie wynagrodze  
i innych wiadcze  ze stosunku pracy u 1563 praco-
dawców. W kontrolowanych zak adach zatrudnio-
nych by o cznie prawie 129,6 tys. pracowników, 
w tym 6 ,8 tys. kobiet i 76  m odocianych. 

Wyniki kontroli wskazuj  na wzrost skali nie-
prawid owo ci przy wyp acie wiadcze  pracow-
niczych. Brak wyp aty nale nego ekwiwalentu za 
urlop oraz wynagrodzenia za prac  w godzinach 
nadliczbowych stwierdzono odpowiednio u 39  

i 38  skontrolowanych pracodawców. Ponad 
jedna trzecia kontrolowanych pracodawców nie 
wyp aca a pracownikom wynagrodzenia za pra-
c , a co czwarty kontrolowany — nie przestrzega  
terminu wyp aty wynagrodzenia.

Wykres 41. Wyp ata wynagrodzenia w tym za godziny nadliczbowe  
oraz  ekwiwalentu za niewykorzystany urlop  % pracodawców naruszaj cych przepisy

r d o  dane P P
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Wykres 42.  Wyp ata innych nale no ci ze stosunku pracy  naruszenia przepisów

iewielka skala narusze  dotyczy a wyp aty 
dodatku sta owego, dodatku za prac  w warun-
kach szkodliwych dla zdrowia i niebezpiecznych, 
wynagrodzenia za urlop, dodatkowego wynagro-
dzenia rocznego, wiadcze  pieni nych zas dzo-
nych prawomocnym orzeczeniem s dowym.

ajcz stsz  przyczyn  ujawnionych naru-
sze  w zakresie wyp aty wynagrodzenia za prac  

i innych wiadcze  ze stosunku pracy stanowi  
brak rodków finansowych na wyp aty oraz nie-
znajomo  obowi zuj cych przepisów. zadko 
powodem niewyp acenia wiadczenia w nale -
nej wysoko ci by o przyj cie niew a ciwej meto-
dy naliczania wiadcze  lub pomy ki w oblicze-
niach.

Wykres 43. Przyczyny narusze  przepisów w zakresie wyp aty wynagrodze  i innych wiadcze

r d o  dane P P

dodatkowe wynagrodzenie za prac  w porze nocnej

odszkodowanie za skrócony okres wypowiedzenia

ekwiwalent za pranie i napraw  odzie y roboczej

ekwiwalent za u ywanie w asnej odzie y jako odzie y roboczej

odprawa z tytu u rozwi zania stosunku pracy 
z przyczyn niedotycz cych pracownika

 pracodawców naruszaj cych przepisy

26

27

31

33

38

r d o  dane P P

53%

0,5%

31%

7,5%

5,5%
2,5%

brak rodków 
finansowych

nieznajomo  
przepisów

niew a ciwa 
metoda obliczania

pomy ki w obliczeniach

bezpodstawne 
potr cenie

wadliwy uk ad zbiorowy 
pracy lub regulamin 

wynagradzania
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W opinii pracodawców trudno ci finanso-
we skutkuj ce brakiem rodków pieni nych na 
wyp at  wynagrodze  i innych wiadcze  pracow-
niczych s  wynikiem wci  trwaj cego kryzysu 
gospodarczego. ontrolowani przedsi biorcy 
wskazywali na problem zwi zany z wprowa-
dzeniem znacznych ogranicze  w zakresie 
pozyskiwania róde  finansowania prowadzo-
nej dzia alno ci, m.in. w wyniku zaostrzenia 
polityki kredytowej. W opinii pracodawców istot-
nym elementem maj cym wp yw na ich kondycj  
finansow  s  tak e wysokie koszty pracy oraz inne 
obci enia fiskalne.

Kontrole przeprowadzone przez inspektorów 
pracy wskazuj  jednak na niepokoj ce zjawisko 
polegaj ce na kredytowaniu si  przedsi biorców 
kosztem pracowników, poprzez niewyp acanie 
wynagrodzenia i innych wiadcze  pracowniczych 
i przeznaczanie zaoszcz dzonych w ten sposób 
rodków na realizacj  innych zobowi za  pra-

codawcy. Praktyka przerzucania na pracownika 
ryzyka gospodarczego prowadzonej dzia al-
no ci jest niedopuszczalna i jako naruszaj ca 
prawa pracownicze musi spotyka  si  ze zde-
cydowan  reakcj  ze strony organu powo ane-
go do kontroli przestrzegania przepisów prawa 
pracy.

ale y zauwa y , e nieprzestrzeganie przez 
pracodawców przepisów prawa pracy z zakresu 
wyp aty wiadcze  ze stosunku pracy cz sto jest 
tolerowane przez pracowników z obawy przed 
utrat  pracy. Sytuacja taka ma najcz ciej miejsce, 
gdy z powodu braku rodków finansowych praco-
dawcy wyp acaj  na bie co jedynie wynagrodze-
nie zasadnicze, niewywi zuj c si  z obowi zku 
wyp aty pozosta ych sk adników wynagrodzenia, 
takich jak ró nego rodzaju dodatki czy premie. 

oraz cz ciej podczas kontroli mo na te  spot-
ka  si  z przypadkami wyp acania wynagrodze-
nia w ratach. Informacje o nieprawid owo ciach 
w zakresie wyp aty nale no ci pracowniczych zg a-
szane s  cz sto dopiero po ustaniu zatrudnienia 
przez pracowników, którzy chc c doprowadzi  do 
wyegzekwowania zaleg ych wiadcze  zwracaj  
si  o pomoc do inspektorów pracy. 

ieprawid owo ci w zakresie wyp aty nale -
no ci pracowniczych wyst puj  przede wszystkim 
w ma ych zak adach pracy, w których pracodawcy 
sami zajmuj  si  zagadnieniami kadrowo-p aco-
wymi lub powierzaj  je pracownikom nieposiada-
j cym odpowiednich kwalifikacji i nieznaj cym lub 
niew a ciwie interpretuj cym przepisy okre laj ce 
zasady obliczania wynagrodzenia i innych wiad-
cze  ze stosunku pracy. 

Wykres 44. Struktura decyzji p acowych wg wielko ci zak adów

r d o  dane P P

24%

4%

25%

47%

od 1  do 49 
zatrudnionych

od 5  do 249 
zatrudnionych

do 9 zatrudnionych

25  i wi cej 
zatrudnionych



SP WOZD I  IP Z DZI O I PIP W 2 1  r.

74

Istotny problem stanowi  te  przypadki fak-
tycznego zaprzestania przez pracodawc  prowa-
dzenia dzia alno ci gospodarczej, bez formalnego 
uregulowania tego stanu zgodnie z obowi zuj cy-
mi w tym zakresie przepisami prawa, a wi c bez 
przeprowadzenia post powania upad o ciowego 
lub likwidacyjnego. Sytuacja prawna pracowni-
ków, którym nie wyp acono wynagrodze , a pra-
codawca przesta  istnie  z dnia na dzie , jest 
bardzo trudna i w praktyce uniemo liwia sku-
teczne dochodzenie nale nych wiadcze .

Maj c na uwadze znaczne zwi kszenie w roku 
sprawozdawczym skali stwierdzonych nieprawid o-
wo ci, PIP w dalszym ci gu b dzie monitorowa  stan 
przestrzegania przepisów w zakresie wyp aty wyna-
grodze  i innych wiadcze  ze stosunku pracy ze 
szczególnym uwzgl dnieniem skarg pracowniczych, 
kontynuuj c jednocze nie dzia ania prewencyjne 
s u ce upowszechnianiu wiedzy na temat obowi -
zuj cych w tym zakresie przepisów prawa pracy.

3. Czas pracy

A. Czas pracy w placówkach ochrony zdrowia

elem kontroli by o sprawdzenie prawid o-
wo ci stosowania przepisów o czasie pracy po 

zmianach obowi zuj cych od 1 stycznia 2 8 roku 
w zwi zku z nowelizacj  ustawy z dnia  sierpnia 

 roku o zak adac  opieki zdrowotnej, mi dzy 
innymi w zakresie dy urów medycznych, zapew-
nienia odpoczynku dobowego i tygodniowego 
oraz skróconego czasu pracy. 

Przeprowadzono 295 kontroli w zakre-
sie czasu pracy w 294 zak adach opieki zdro-
wotnej przeznaczonych dla osób, których stan 
zdrowia wymaga udzielania ca odobowych
wiadcze  zdrowotnych. W zak adach tych zatrud-

niano cznie 123,2 tys. pracowników, w tym 
1 1,7 tys. kobiet  oraz 3 m odocianych. Ponad-
to w skontrolowanych zak adach 1 ,4 tys. osób 
wiadczy o prac  na podstawie umów cywilno-

prawnych. s ugi medyczne na rzecz skontrolo-
wanych zak adów wiadczy o 14,5 tys. podmiotów 
gospodarczych, w tym w ramach indywidualnej 
praktyki lekarskiej, specjalistycznej praktyki lekar-
skiej, grupowej praktyki lekarskiej, indywidualnej 
praktyki piel gniarskiej, niepublicznych zak adów 
opieki zdrowotnej.

Zak ady publiczne w asno  pa stwowa 
i samorz dowa  stanowi y 76  skontrolowanych 
zak adów. 

Wykres 45. Czas pracy w placówkach ochrony zdrowia  naruszenia przepisów

r d o  dane P P

przestrzeganie przepisów o dy urach art. 1515 Kp

zapewnienie raz na cztery tygodnie niedzieli wolnej od pracy

zapewnienie dnia wolnego za prac  w dniu wolnym 
wynikaj cym z przeci tnie pi ciodniowego tygodnia pracy

zapewnienie odpowiedniego odpoczynku tygodniowego

systemy i rozk ady czasu pracy, okres rozliczeniowy

ustalenie liczby godzin za które przys uguje dodatek 
dot. pracowników zatrudnionych w niepe nym wymiarze

zapewnienie wymaganego odpoczynku dobowego

rzetelno  prowadzenia ewidencji czasu pracy

15
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30

39

43

46

52

 podmiotów w danej bran y naruszaj cych przepisy
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Przeprowadzone kontrole wykaza y, e naj-
cz stsze uchybienia by y zwi zane z ewidencj  
czasu pracy — w ponad po owie zak adów stwier-
dzono nierzetelne jej prowadzenie. Kontroluj cy 
ujawnili przypadki nieewidencjonowania pracy 
w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, 
czasu przeznaczonego na przekazanie zmiany 
przez piel gniarki, czasu dy uru medyczne-
go, dni i godzin pozostawania w gotowo ci do 
udzielania wiadcze  zdrowotnych. Stwierdzo-
no równie  przypadki ewidencjonowania pracy 
w innych dniach ni  praca faktycznie by a wyko-
nywana oraz niewykazywania w ewidencji liczby 
godzin pracy w poszczególnych dniach, by unik-
n  ujawnienia pracy w godzinach nadliczbowych. 
W kilku zak adach stwierdzono, e pracodawcy 
prowadzili ewidencj  czasu pracy w formie indy-
widualnych rocznych kart ewidencji czasu pracy, 
jednak e w kartach tych wskazywane by y wy cz-
nie dni niewykonywania pracy urlop wypoczynko-
wy, czas niezdolno ci do pracy , bez odnotowania 
czasu pracy przepracowanego w danej dobie pra-
cowniczej. jawniono te  przypadki prowadzenia 
przez pracodawców ewidencji czasu pracy jedynie 
dla pracowników zatrudnionych w podstawowym 
systemie czasu pracy, wiadcz cych prac  od 
poniedzia ku do pi tku. Dla pozosta ych pracow-
ników pracodawcy nie prowadzili indywidualnych 
kart ewidencji czasu pracy.

Kolejna nieprawid owo , to zatrudnianie 
pracowników z naruszeniem przepisów o co naj-
mniej 11-godzinnym nieprzerwanym odpoczyn-
ku dobowym, a tak e przepisów dotycz cych 
odpoczynku tygodniowego. W blisko po owie 
skontrolowanych zak adów w wi kszo ci publicz-
nych , inspektorzy pracy stwierdzili niezapewnie- 
nie nieprzerwanego odpoczynku dobowego, 
a w 3  — tygodniowego. W szczególno ci 
dotyczy o to lekarzy, pracowników medycznych 
z wy szym wykszta ceniem, a tak e piel gnia-
rek i techników rtg. chybienia te zwi zane by y 
z planowaniem zbyt d ugiego dnia pracy, pole-
caniem pe nienia zbyt d ugich dy urów medycz-
nych, zobowi zywaniem pracowników lekarzy, 
piel gniarek, techników rtg  do pozostawania 
poza zak adem pracy w gotowo ci do udzielania 
wiadcze  zdrowotnych. 

W jednym ze szpitali zatrudnione na blo-
ku operacyjnym piel gniarki wiadczy y prac  
i pozostawa y poza zak adem pracy w dyspo-
zycji pracodawcy w gotowo ci do udzielania 

wiadcze  medycznych  nieprzerwanie przez 
48 godzin, 96 godzin, a nawet 144 godziny, bez 
zapewnienia co najmniej 11-godzinnego odpo-
czynku dobowego. 

Stwierdzono równie  u wielu pracodawców 
niezapewnienie pracownikom pe ni cym dy u-
ry medyczne tj. lekarzom i innym pracownikom 
posiadaj cym wy sze wykszta cenie wykonuj cym 
zawód medyczny  co najmniej 11-godzinnego 
nieprzerwanego odpoczynku bezpo rednio po 
zako czeniu dy uru. W skrajnych przypadkach 
pracownicy ci wiadczyli prac  i pe nili dy u-
ry medyczne nieprzerwanie przez 55 godzin 
i 35 minut  79 godzin i 35 minut  a nawet 
103 godziny i 35 minut.

Kontrole ujawni y istnienie niepokoj cego zja-
wiska zwi zanego z pe nieniem dy urów medycz-
nych. Brak wystarczaj cej liczby lekarzy sk ania  
pracodawców do zawierania z nimi umów kon-
traktowych  w ramach prowadzonej przez nich 
dzia alno ci gospodarczej, na udzielanie wiad-
cze  zdrowotnych po godzinach normalnej pracy 
w charakterze pracownika. Stwierdzono przypad-
ki zawarcia takich umów ze wszystkimi lekarza-
mi zatrudnionymi w zak adzie. Po zako czonym 
dy urze kontraktowym, lekarzom nie udzielano 
czasu wolnego przeznaczonego na odpoczynek. 
Kontrole ujawni y przypadki pracy poszczegól-
nych pracowników w liczbie 31 godzin, a nawet 
48 godzin bez przerwy  kolejno w ramach 
umowy o prac , a nast pnie w ramach umowy 
kontraktowej.  Stwierdzono równie , e pracodaw-
cy w celu zapewnienia ca odobowej opieki lekar-
skiej zawieraj  umowy z niepublicznymi zak adami 
opieki zdrowotnej na udzielanie wiadcze  zdro-
wotnych — pe nienie dy urów medycznych po 
godzinach normalnej ordynacji. a podstawie tych 
umów pracownicy szpitala pe ni  dy ury medyczne 
w ramach stosunku prawnego zawartego z niepub-
licznym zak adem opieki zdrowotnej. Rozwi zania 
te w swoim za o eniu powoduj  wykonywanie 
pracy tego samego rodzaju i w tym samym miej-
scu pracy, bez zachowania wymaganego odpo-
czynku dobowego.

W jednym ze szpitali, na podstawie umów 
zawartych z dwoma zoz, pracownica z wy szym 
wykszta ceniem wykonuj ca zawód medyczny 
wiadczy a prac  i pe ni a dy ury medyczne 

bez wymaganego odpoczynku tygodniowego 
przez pó  roku. 
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z stym uchybieniem by o nieustalenie 
w umowie o prac  pracowników zatrudnionych 
w niepe nym wymiarze czasu pracy  liczby 
godzin pracy ponad okre lony w umowie wymiar, 
za które pracownikowi przys uguje dodatek do 
wynagrodzenia jak za prac  w godzinach nad-
liczbowych. chybienie to dotyczy o ponad 4  
pracodawców.

ieprawid owo ci polegaj ce na nieokre le-
niu lub nieprawid owym okre leniu  w uk a-
dzie zbiorowym pracy, regulaminie pracy lub 
w obwieszczeniu  systemów i rozk adów 
czasu pracy oraz d ugo ci okresu rozliczenio-
wego  ujawniono w oko o 4  skontrolowanych 
zak adów.  Prawie 5  pracodawców nie ustali o 
w wewn trzzak adowych ród ach prawa pracy 
systemów i rozk adów czasu pracy oraz okresu roz-
liczeniowego, a ponad 34  pracodawców ustali o 
w sposób niezgodny z obowi zuj cymi przepisami 
prawa polegaj cy na wprowadzeniu do regulami-
nu — zadaniowego czasu pracy lub pracy w ruchu 
ci g ym, nieokre leniu 8 godzin pory nocnej, nie-
dostosowaniu zapisów w zakresie dobowego 
i tygodniowego wymiaru czasu pracy do przepisów 
o zak adach opieki zdrowotnej . 

W 30% skontrolowanych zak adów stwier-
dzono nieprawid owo ci w zakresie rekom-
pensowania pracy w godzinach nadliczbowych 
z tytu u przekroczenia dobowej, a w co czwartym 
— tygodniowej normy czasu pracy.

Kontroluj cy ujawnili przypadki planowania 
pracy w wymiarze przekraczaj cym maksymalny 
dopuszczalny dobowy wymiar czasu pracy w syste-
mie, w którym pracownik wiadczy  prac . chy-
bienia polega y na dwukrotnym wykonywaniu 
pracy w tej samej dobie pracowniczej zarówno 
przez personel medyczny tj. piel gniarki, tech-
ników rtg, techników kardiologii inwazyjnej , jak 
i pracowników obs ugi tj. gospodarczych, kuchni . 
Podobne uchybienia dotyczy y planowania pracy 
w godzinach nadliczbowych wynikaj cych z prze-
kroczenia tygodniowej normy czasu pracy.

Stwierdzono równie  przypadki nieprzestrze-
gania przez pracodawców skróconych norm cza-
su pracy. W kilku szpitalach lekarze radiolodzy 
obj ci 5-godzinn  dobow  norm  czasu pracy  

wykonywali prac  przez 13 lub 15 godzin w dobie 
pracowniczej. Problemem by o tak e planowa- 
nie i wiadczenie pracy przez techników rtg 
obj tych 5-godzinn  dobow  norm  czasu pra-

cy  dwukrotnie w tej samej dobie pracowniczej 
w cznym wymiarze przekraczaj cym maksy-

malny dobowy wymiar czasu pracy, co stanowi o 
planowanie wiadczenia pracy w godzinach nad-
liczbowych. 

Niepokoj cym zjawiskiem s  liczne przy-
padki zatrudniania pracowników wykonuj cych 
prac  w skróconych normach czasu pracy 

 w godzinach nadliczbowych wynikaj cych 
z przekroczenia dobowej i redniotygodniowej nor-
my czasu pracy.

W 15  kontrolowanych zak adów inspekto-
rzy pracy ujawnili nieprawid owo ci w zakresie 
przestrzegania przepisów o dy urach wynikaj -
cych z art. 1515 odeksu pracy. Dotyczy y one 
216 pracowników, w przewa aj cej wi kszo ci 
techników rtg, piel gniarek oddzia ów zabiego-
wych oraz pracowników obs ugi. Pracodawcy 
polecali tym pracownikom pe nienie dy urów 
16- lub 24-godzinnych w zak adzie pracy lub pod 
telefonem . Ww. pracownicy poza normalnymi 
godzinami pracy oraz w niedziele, wi ta i dni wol-
ne od pracy wynikaj ce z przeci tnie pi ciodnio-
wego tygodnia pracy, pozostawali w dyspozycji 
pracodawcy przez 16 lub 24 godziny. Wskazana 
organizacja pracy narusza a prawo pracowników 
zarówno do 11-godzinnego odpoczynku w ci gu 
doby, jak równie  do 35 godzin odpoczynku w ci -
gu tygodnia.

ieprawid owo ci dotycz ce zapewnienia 
dnia wolnego za prac  w dniu wolnym wynika-
j cym z przeci tnie pi ciodniowego tygodnia 
pracy w przyj tym okresie rozliczeniowym ujaw-
niono u 26  kontrolowanych pracodawców doty-
czy y one 476 pracowników, którym nie zapewniono 
1746 dni wolnych . Wykazane uchybienia wynikaj  
z zatrudniania, w wi kszo ci przypadków, pracow-
ników zak adu diagnostyki obrazowej, transportu 
sanitarnego, dzia u technicznego oraz bloku ope-
racyjnego powy ej przeci tnie 5 dni w tygodniu 
w przyj tym okresie rozliczeniowym. W 23  kon-
trolowanych zak adów  pracodawcy nie zapewnili 
281 pracownikom, przynajmniej raz na cztery tygo-
dnie, niedzieli wolnej od pracy. 

prawie 5  kontrolowanych pracodawców 
ujawniono nieprzestrzeganie przepisów dotycz -
cych klauzuli opt-out”. Inspektorzy stwierdzili, e 
lekarze wiadczyli prac  powy ej przeci tnie 
48 godzin na tydzie  w przyj tym okresie roz-
liczeniowym, pomimo niewyra enia zgody na 
takie zatrudnienie. jawniono równie  przypadki 
wiadczenia pracy przez lekarzy i pracowników 

medycznych z wy szym wykszta ceniem którzy 
wyrazili zgod  na prac  w wymiarze przekraczaj -
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cym 48 godzin na tydzie  po 88 godzin 25 minut, 
a nawet 96 godzin 4  minut przeci tnie na tydzie  
w przyj tym okresie rozliczeniowym zamiast 
78 godzin przeci tnie na tydzie  w okresie rozlicze-
niowym .

W zwi zku ze stwierdzonymi nieprawid o-
wo ciami inspektorzy pracy skierowali do praco-
dawców 1639 wniosków w 276 wyst pieniach, 
a w zwi zku z wykroczeniami przeciwko prawom 
pracownika  na o yli 87 mandatów karnych na 

czn  kwot  1 2,7 tys. z otych, zastosowali 
87 rodków wychowawczych i skierowali 8 wnio-
sków do s du. 

Wyniki dzia a  kontrolno-nadzorczych 
inspektorów pracy w 2 1  roku wskazuj , e 
stan przestrzegania przepisów o czasie pracy 
w zak adach opieki zdrowotnej nie jest zadowa-
laj cy i w niektórych obszarach uleg  pogorsze-
niu w stosunku do 2 8 roku. iepokoj cym 
zjawiskiem jest odnotowany w 2 1 roku wzrost 
skali nieprawid owo ci w zakresie ewidencji 
czasu pracy. Problem dotyczy  ponad po owy 
kontrolowanych pracodawców w 2 8 roku 
— co dziesi tego . Szczególnie niepokoi rów-
nie  wzrost skali narusze  dotycz cych  zatrud-
niania powy ej maksymalnych norm czasu 
pracy z naruszaniem prawa do odpoczynku 
w 2 1 r. 46  kontrolowanych pracodawców 

nie zapewni o pracownikom odpoczynku dobo-
wego  w 2 8 — 7  pracodawców . Praco-
dawcy chc c sprosta  potrzebie zapewnienia 
ca odobowej opieki, stosuj  równie  rozwi za-
nia b d ce prób  omijania przepisów o cza-
sie pracy. ozwi zania te w swoim za o eniu 
powoduj  wykonywanie przez pracownika 
pracy tego samego rodzaju i w tym samym 
miejscu pracy, bez zachowania wymaganego 
odpoczynku w warunkach, w których praca 
jest wiadczona na podstawie kilku stosun-
ków prawnych, w tym na podstawie umowy 
o udzielenie zamówienia na wiadczenia zdro-
wotne, zawartej przez pracodawc  z indywi-
dualn  lub specjalistyczn  praktyk  lekarsk , 
piel gniarsk , lub te  na podstawie drugie-
go stosunku prawnego zawartego przez 
pracownika z firm  zewn trzn . W praktyce 
powoduje to, e pracownicy medyczni konty-
nuuj  prac  bez wymaganego odpoczynku, 
co zwa ywszy na jej charakter jest niedo-
puszczalne.

ajcz ciej obserwowanymi i zg aszanymi 
przez inspektorów pracy przyczynami narusze  
przepisów o czasie pracy pozostaj  niew a ci-
wa interpretacja przepisów prawa pracy i brak 
odpowiedniej wiedzy, zw aszcza w zakresie 
zmian obowi zuj cych od 1 stycznia 2 8 roku 
w zwi zku z nowelizacj  ustawy z dnia  sierp- 
nia r  o zak adac  opieki zdrowotnej. ie-
jasno  i niespójno  niektórych przepisów 
zawartych w ustawie o zak adac  opieki zdrowot-
nej i Kodeksie pracy czyni je ma o zrozumia ymi 
i powoduje trudno ci w stosowaniu w praktyce. 

z st  przyczyn  jest brak w a ciwego nadzoru 
ze strony kadry kierowniczej nad osobami, któ-
rych obowi zkiem jest m.in. planowanie i rozlicza-
nie czasu pracy podleg ego personelu. W wielu 
zak adach inspektorzy ujawnili brak woli stoso- 
wania przez pracodawców przepisów prawa 
— jako przyk ad wskazuj  zawieranie umów 
z podmiotami gospodarczymi, w tym z niepublicz-
nymi zak adami opieki zdrowotnej — na udzielanie 
wiadcze  zdrowotnych w ramach medycznych 

dy urów lekarskich ze wskazaniem lekarzy pra-
cowników szpitala  uprawnionych do realizacji 
okre lonych w umowie wiadcze  zdrowotnych. 
O braku woli stosowania przepisów o czasie pra-
cy wiadczy  mo e równie  fakt zobowi zywa-
nia zatrudnionych piel gniarek do pozostawania 
poza zak adem pracy przez 16 lub 24 godziny  
w gotowo ci do udzielania wiadcze  medycz-
nych. W ocenie kontroluj cych jedn  z przyczyn 
s  nasilaj ce si  braki kadrowe pracowników 
medycznych w grupach zawodowych  lekarzy, 
piel gniarek oraz techników rtg. Skutkiem tego 
jest wi ksze obci enie prac  zatrudnionych 
pracowników medycznych i niezapewnienie 
im odpoczynków dobowych, tygodniowych  
oraz odpowiedniej liczby dni wolnych od pra-
cy. W ród innych powodów tego stanu nale-
y wymieni  wzgl dy ekonomiczne. D enie 

do obni ania kosztów dzia alno ci zak adu, 
w tym oszcz dzanie na kosztach pracy poprzez 
zmniejszanie zatrudniania skutkuje narusza- 
niem przepisów o czasie pracy. oraz cz ciej 
pracodawcy zobowi zuj  pracowników medycz-
nych nieposiadaj cych wy szego wykszta cenia  
do pe nienia dy urów na podstawie Kodek-
su pracy  po godzinach normalnej pracy, bez 
zapewnienia przewidzianego prawem odpoczyn-
ku dobowego i tygodniowego oraz odpowiedniej 
liczby dni wolnych.

W ocenie pracodawców przyczyn  stwierdzo-
nych nieprawid owo ci s  niewystarczaj ce rodki 
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finansowe na dzia alno  statutow  zak adu, co 
wymusza konieczno  poszukiwania oszcz d-
no ci, w tym ograniczania kosztów pracy. Wielu 
pracodawców jako powody tego stanu wskazuje 
braki kadrowe w grupach zawodowych lekarzy, 
piel gniarek i techników rtg oraz niejasno  i nie-
spójno  niektórych przepisów ustawy o zak adac  
opieki zdrowotnej i Kodeksu pracy.

stalony w wyniku przeprowadzonych kon-
troli stan przestrzegania przepisów o czasie pra-
cy — wskazuje na potrzeb  kontynuowania 
w 2 11 roku przez Pa stwow  Inspekcj  Pracy 
dzia a  kontrolno-nadzorczych w zak adach opieki 
zdrowotnej.

Wskazane jest tak e podj cie dzia a  s u-
cych upowszechnianiu wiedzy na temat prze-

strzegania przepisów o czasie pracy, po zmianach 
dokonanych z pocz tkiem 2 8 roku w zwi zku 
z nowelizacj  ustawy o zak adac  opieki zdrowotnej, 

mi dzy innymi w zakresie dy urów medycznych, 
zapewnienia odpoczynku dobowego i tygodnio-
wego oraz skróconego czasu pracy — zarówno 
w ramach kontroli, jak te  ró nego rodzaju dzia a  
promocyjnych. Rodzaj ujawnionych nieprawid-
owo ci, jak równie  ich przyczyny, wiadcz  

bowiem o braku dostatecznej wiedzy w zakre-
sie planowania i rozliczania czasu pracy u osób 
kieruj cych pracownikami oraz zarz dzaj cych 
placówkami s u by zdrowia.

B. Czas pracy w zak adach ró nych bran  

W 2 1 r. inspektorzy pracy przeprowadzi-
li 1386 kontroli dotycz cych czasu pracy w za-
k adach ró nych bran . Obj to nimi 1356 pra-
codawców zatrudniaj cych cznie prawie 
154,7 tys. pracowników w tym 75,2 tys. kobiet 
i 689 m odocianych . 

Wykres 46. Czas pracy w zak adach ró nych bran   naruszenia przepisów

r d o  dane P P

10

11

12

18

25

42

47

47

 podmiotów naruszaj cych przepisy

udzielanie pracownikowi co czwartej niedzieli wolnej od pracy

rekompensata pracy w niedziele, wi to innym dniem wolnym 
lub wynagrodzeniem

zatrudnianie pracowników w granicach dopuszczalnej 
liczby godzin nadliczbowych przeci tnie w tygodniu

zatrudnianie pracowników z zachowaniem 35-godzinnego 
odpoczynku tygodniowego

zatrudnianie pracowników z zachowaniem 11-godzinnego 
odpoczynku dobowego

zapewnienie dni wolnych wynikaj cych z przeci tnie 
pi ciodniowego tygodnia pracy w przyj tym 

okresie rozliczeniowym

okre lenie w uk adzie zbiorowym pracy, regulaminie pracy 
lub obwieszczeniu systemów czasu pracy, rozk adów czasu 

pracy, okresów rozliczeniowych

rzetelno  prowadzenia ewidencji czasu pracy
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W porównaniu do 2 9 r. uwag  zwraca dwu-
krotny wzrost liczby kontrolowanych pracodaw-
ców, którzy nie zapewnili pracownikom dnia 
wolnego w zamian za prac  w dniu wolnym wyni-
kaj cym z pi ciodniowego tygodnia pracy w przy-
j tym okresie rozliczeniowym. 

iepokój budzi równie  zjawisko polegaj ce 
na powtórnym zatrudnianiu pracownika w trak-
cie tej samej doby pracowniczej. aruszenie to 
dotyczy o a  9  pracowników obj tych kontrol .

A  o 1 4 wzros a skala narusze  przepisów 
w zakresie dotycz cym ewidencji czasu pracy. 
Podczas kontroli takie nieprawid owo ci zosta-
y wykazane u niemal co drugiego pracodawcy, 
przy czym co czwarty kontrolowany nie prowa-
dzi  w ogóle ewidencji czasu pracy. Wzrost tego 
rodzaju narusze  prawa niepokoi tym bardziej, e 
poci ga za sob   kolejne uchybienia — przek a-
da si  bowiem na prawid owo  ustalania wyna-
grodzenia pracownika i innych wiadcze  mu 
przys uguj cych.

W ocenie inspektorów pracy podstawow  
przyczyn  naruszania przepisów o czasie pracy 
w dalszym ci gu stanowi zamiar unikni cia przez 
pracodawców ponoszenia kosztów, jakie wi  si  
z zatrudnianiem pracowników zgodnie z prawem.

Inn , cz sto wskazywan  przez inspektorów 
pracy przyczyn  wyst powania ujawnionych nie-
prawid owo ci, jest niedostateczna znajomo  
uregulowa  dotycz cych czasu pracy, b d  ich 
nieprawid owa interpretacja. 

Zdaniem pracodawców, u pod o a nieprzestrze-
gania przepisów o czasie pracy le  przede wszyst-
kim skomplikowane, a przez to trudne w odbiorze 
i interpretacji regulacje prawne oraz d enie do 
minimalizacji kosztów dzia alno ci firmy.

4. Placówki handlu detalicznego 
w tym wielkopowierzchniowe

A. Prawna ochrona pracy

Placówki wielkopowierzchniowe

Kontrol  obj to 122 placówki u 1 1 praco-
dawców zatrudniaj cych ponad 11,6 tys. pracow-
ników , przy czym 24 spo ród nich to placówki, 
w których przeprowadzono rekontrole.

W ród skontrolowanych placówek 44  zosta-
o wytypowanych do kontroli na podstawie nap y-
waj cych skarg.

r d o  dane P P

9

9

20

32

37

 pracowników w odniesieniu do których naruszono przepisy

zapewnianie 35-godzinnego odpoczynku tygodniowego

wielokrotne zatrudnienie w dobie roboczej 
nie dotyczy przerywanego systemu czasu pracy  

zapewnianie dni wolnych wynikaj cych z przeci tnie 
pi ciodniowego tygodnia pracy w przyj tym okresie 

rozliczeniowym

prawid owo  stosowania zadaniowego czasu pracy

prawid owo  stosowania systemu równowa nego czasu pracy 
przy pilnowaniu mienia, ochronie, w zak adowych stra ach 

po arnych i s u bach ratowniczych

Pracodawcy, mimo wiadomo ci konse-
kwencji wynikaj cych z naruszenia przepisów 
o czasie pracy, niejednokrotnie decyduj  si  na 
nieprowadzenie ewidencji czasu pracy, w celu 

ukrycia faktycznych godzin pracy i zwi za-
nej z tym konieczno ci wyp aty dodatkowych 
wiadcze  dla pracowników.
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Wykres 47. Placówki wielkopowierzchniowe 
 naruszenia przepisów z zakresu praworz dno ci w stosunkach pracy

W najwi kszej liczbie placówek ujawniono 
nieudzielenie urlopu wypoczynkowego w roku, 
w którym pracownik naby  do niego prawo oraz nie-
udzielanie nale nego odpoczynku zatrudnianie 
zarówno z naruszeniem przepisów o odpoczynku 
11-godzinnym — dobowym, jak i 35-godzinnym — 
tygodniowym  dotyczy o to jednak e niespe na 
1% zatrudnionych. Podobnie inne ujawnione nie-
prawid owo ci dotyczy y niewielkich grup zatrud-
nionych ma . 2 , w roku 2 9 ma . 4 .

Zatem, cho  w niektórych przypadkach nast -
pi  wzrost odsetka placówek, w których stwierdzano 

nieprawid owo ci co cz ciowo spowodowane jest 
kwalifikowaniem placówek do kontroli na podsta-
wie skarg pracowniczych oraz skupieniem kontro-
li w placówkach nowo kontrolowanych — w 2 9 
przeprowadzono rekontrole ponad 4  placówek, 
w roku 2 1  — tylko niespe na 1 5 , to zarówno cha-
rakter nieprawid owo ci, jak i liczba osób, których 
dotyczy y wskazuj , e nie s  to naruszenia alarmu-
j ce. Zaniepokojenie budzi jedynie nieprzestrze-
ganie przepisów o przeci tnie pi ciodniowym 
tygodniu pracy  w 2 9 roku nieprawid owo ci 
w tym zakresie stwierdzono tylko w jednej placów-

r d o  dane P P

8

7

1

13

10

3

15

10

9

18

17

8

19

13

22

20
16

6

23

1
20

26

32

33

29
15

13

tre  regulaminu wynagradzania

tre  umowy o prac

wyp ata wynagrodzenia za godziny nadliczbowe

tre  regulaminu pracy

prawid owo  prowadzenia ewidencji czasu pracy

tre  wiadectwa pracy

przestrzeganie przeci tnie pi ciodniowego 
tygodnia pracy

udzielanie nale nego odpoczynku

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

2 1  2 9 2 8  placówek naruszaj cych przepisy
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ce, w 2 1  roku w 23 blisko jednej pi tej . ed-
nak e nawet w tym przypadku nieprawid owo ci 
dotyczy y niewielkiego odsetka skontrolowa-
nych pracowników.

ktualno  zachowuje stwierdzenie, e nie-
prawid owo ci ujawniane s  przede wszystkim 
w jednostkach kontrolowanych po raz pierwszy.

Ogólna kwota niewyp aconych nale no ci 
ze stosunku pracy wynios a blisko 42 tys. z  na 
rzecz 533 zatrudnionych w skontrolowanych pla-

cówkach  przeci tnie jednemu pracownikowi nie 
wyp acono wi c kwoty ok. 77 z . ajwi cej rosz-
cze  z tego tytu u ujawniono w zakresie niewy-
p acenia lub zani enia wynagrodzenia za godziny 
nadliczbowe.

Pozosta e placówki handlowe mniejsze sklepy
Kontrol  obj to 536 placówek u 523 pracodaw-

ców zatrudniaj cych blisko 1  tys. pracowników , 
z których 6  poddano rekontroli.

Wykres 48. niejsze placówki handlu detalicznego 
 naruszenia przepisów z zakresu praworz dno ci w stosunkach pracy

r d o  dane P P

6

10

31

12
15

11

12
15

81

13
12

51

17
10

58

18
19
20

21
14

73

23
16

85

25

20
87

52
36

32

tre  regulaminu pracy

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

udzielanie nale nego odpoczynku

wyp ata wynagrodzenia za godziny nadliczbowe

prowadzenie ewidencji czasu pracy

tre  wiadectwa pracy

przestrzeganie przeci tnie pi ciodniowego tygodnia pracy

tre  umowy o prac

prawid owo  prowadzenia ewidencji czasu pracy

prowadzenie akt osobowych

2 1  2 9 2 8  placówek naruszaj cych przepisy
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W wi kszo ci kontrolowanych obszarów 
prawnej ochrony pracy odnotowano zwi kszenie 
odsetka placówek, w których nie przestrzegano 
przepisów. a stan ten mia  wp yw przede wszyst-
kim fakt, e placówki nowo kontrolowane sta-
nowi y blisko 90% skontrolowanych jednostek 
w latach ubieg ych od ok. 62 do 66  oraz kwali-

fikowanie do kontroli na podstawie nap ywaj cych 
skarg 24  placówek .

Wyj tek w omawianej tendencji stanowi  
naruszenia przepisów o udzielaniu nale nego 
odpoczynku dobowego i tygodniowego, prawid-
owym konstruowaniu regulaminu pracy popraw  
notuje si  ju  drugi rok  i udzielaniu urlopu wypo-
czynkowego w roku, w którym pracownik naby  do 
niego prawo.

Zmniejszeniu uleg a kwota nale no ci nie-
wyp aconych pracownikom — wynosi a ona 
blisko 14  tys. z  wobec blisko 29  tys. w roku 
2 9 . ieprawid owo ci w tym zakresie obj y 
17  zatrudnionych w kontrolowanych sklepach 
w 2 9 r. 28 . Znacz co zmniejszy a si  tak e 

przeci tna kwota niewyp aconych wiadcze  81 z  
wobec 133 z  w 2 9 r. . 

Przyczynami nieprawid owo ci w sferze praw-
nej ochrony pracy w kontrolowanych placówkach 
handlowych s , podobnie jak w latach poprzednich

–  brak wiedzy o przepisach prawa pracy, przede 
wszystkim w ród pracodawców — w a cicieli 
ma ych sklepów, nieposiadaj cych w asnych 
s u b kadrowych i ksi gowych

–  niestaranne i niesystematyczne prowadzenie 
dokumentacji ze stosunku pracy

–  traktowanie innych spraw z zakresu bie cej 
dzia alno ci placówki jako wa niejszych ni  
obowi zki wynikaj ce z przepisów prawa pracy

–  zbyt ma a liczba osób zatrudnionych w pla-
cówkach handlowych — w stosunku do liczby 
dni oraz godzin otwarcia tych placówek

–  brak bie cego nadzoru ze strony kierowni-
ctwa redniego szczebla nad czasem pracy 
pracowników

–  nastawienie cz ci pracodawców na zwi k-
szenie konkurencyjno ci wzgl dem innych 
podmiotów handlowych, kosztem przestrze-
gania przepisów prawa pracy.

B. Bezpiecze stwo i higiena pracy

Placówki wielkopowierzchniowe

Kontrol  obj to 128 placówek.

Podobnie jak w latach 2 8–2 9, naj-
cz ciej ujawniane w roku sprawozdawczym 
nieprawid owo ci polega y na niew a ciwym sk a-
dowaniu i magazynowaniu towarów oraz braku 
adu i porz dku w ci gach komunikacyjnych. 

Wynika o to zazwyczaj z nieregularnych dostaw 
towarów i nadmiernego nat enia ich przep ywu 
przez placówk . Sk adowanie towarów w niew a ci-
wych miejscach np. na ci gach komunikacyjnych, 
pod drzwiami ewakuacyjnymi  stanowi utrudnie-
nie dla ruchu wewn trzzak adowego oraz ewen-
tualnej ewakuacji pracowników i innych osób 
klientów  w przypadku po aru.

Wiele zastrze e  budzi a eksploatacja urz -
dze  i instalacji elektrycznych m.in. nieza- 
bezpieczone przed dost pem osób nieupra- 
wnionych tablice rozdzielcze, uszkodzone gniazda, 
niezabezpieczone przed uszkodzeniem przewody 
elektryczne . iestety, w 2 1 r. wzrós  odsetek 
zak adów, w których wyst pi y te uchybienia.

atomiast skala nieprawid owo ci dotycz -
cych  oznakowania i zabezpieczenia miejsc nie-
bezpiecznych oraz  wyposa enia i utrzymania 
pomieszcze  higienicznosanitarnych, w któ-
rych brakowa o miejsc do siedzenia w szatniach, 
w pomieszczeniach panowa  nieporz dek, wypo-
sa enie by o zniszczone, a cz  powierzchni zaj -
ta przez sk adowane towary, niestety wróci a do 
poziomu stwierdzonego podczas kontroli w 2 8 r.

Du  skal  nieprawid owo ci ujawniono 
w zakresie wyposa ania pracowników w rodki 
ochrony indywidualnej stwierdzono je w 3  
kontrolowanych placówek i dotyczy y 29  pracow-
ników obj tych kontrol .  

Mimo e nieprawid owo ci w zakresie szko-
lenia pracowników w dziedzinie bhp, a tak e 
w ocenie ryzyka zawodowego stwierdzono w co 
czwartej placówce, to jednak dotyczy y one tylko 
kilku procent obj tych kontrol  pracowników. War-
to zaznaczy , e inspektorzy pracy ujawnili równie  
przypadki fikcyjnych szkole  wst pnych. 
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W placówkach wielkopowierzchniowych przy-
bywa sprz tu zmechanizowanego do transpor-
tu. ednak e cz  prac transportowych wyko-
nywanych jest nadal r cznie, g ównie za pomoc  
wózków. Zdarzaj  si  wi c przypadki przekra-
czania dopuszczalnej masy przemieszczanych 
towarów ujawniono je w 8  kontrolowanych pla-
cówek . a przyk ad, w jednym z supermarketów 
pracownica na wózku r cznym przewozi a towar 
o cznej masie z mas  wózka  23  kg dopusz-
czalna masa towarów przewo onych na wózkach 
r cznych dla kobiet wynosi 8  kg, wliczaj c mas  
wózka . 

W kontrolowanych placówkach inspektorzy 
pracy ujawnili cznie 15 przypadków ra ce-

go naruszenia przepisów, powoduj cego bez-
po rednie zagro enie ycia lub zdrowia pra-
cowników, m.in. przekroczenia dopuszczalnej 
masy transportowanych towarów lub u ywanie 
sprz tu np. wózków z nap dem silnikowym , 
którego stan techniczny stwarza  zagro enia 
wypadkowe. Wstrzymali wi c prace w celu za-
pobie enia wypadkom, a 41 pracowników skie-
rowali do innych prac, g ównie z powodu nie-
wyposa enia ich w obuwie chroni ce stopy 
pracowników u ywaj cych wózków do transpor-

tu towarów , a tak e braku kwalifikacji do obs ugi 
wózków z nap dem silnikowym, czy przekrocze-
nia dopuszczalnej masy towarów transportowa-
nych przez kobiety.

r d o  dane P P

2 1  2 9 2 8  placówek naruszaj cych przepisy

przestrzeganie norm dot. r cznego 
przemieszczania ci arów

zapewnienie odpoczynku pracownikom wykonuj cym prac  
stale w pozycji stoj cej

mo liwo  natychmiastowego skorzystania 
z wyj cia ewakuacyjnego

eksploatacja urz dze  i instalacji elektrycznych

oznakowanie i zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych

ocena ryzyka zawodowego

przeszkolenie pracowników w zakresie bhp

wyposa enie pomieszcze  higienicznosanitarnych

sk adowanie i magazynowanie towarów

ad i porz dek w ci gach komunikacyjnych
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48
51

36
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61

65

Wykres 49. Placówki wielkopowierzchniowe  naruszenia przepisów z zakresu bhp
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Pozosta e placówki handlowe mniejsze sklepy

Kontrol  obj to 539 placówek.

r d o  dane P P
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28

13

31

28

17

25

31

15

24

15

33

36

36

20

28

42

23

37

44

20

33

47

25

32

48

35

30

50

21

38

ad i porz dek w ci gach komunikacyjnych
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W porównaniu z wynikami kontroli z lat  
2 8–2 9, skala narusze  prawa w 2 1 r. 
wyra nie si  zwi kszy a. Dotyczy o to szczególnie 
takich zagadnie , jak
–  przygotowanie pracowników do pracy 1  

pracowników obj tych kontrol  nie odby o szko-
le  wst pnych, a 19  — okresowych  15 pra-
cowników nie posiada o aktualnego orzeczenia 
o braku przeciwwskaza  zdrowotnych do wyko-
nywania pracy na danym stanowisku , 

–  ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach 
pracy, 

–  magazynowanie i sk adowanie towarów,
–  pomiary skuteczno ci ochrony przeciwpora-

eniowej. 

W 28  placówek stwierdzono nieprawid owo-
ci w wyposa eniu pracowników w odzie  i obu-

wie robocze 6  pracowników obj tych kontrol  
nie wyposa ono w odzie  i obuwie robocze . 

Du a skala narusze  prawa pracy wynika a 
m.in. z tego, e 31% pracodawców prowadz -
cych placówki handlowe nie odby o wymagane-
go szkolenia w dziedzinie bhp, a w 28  placówek 
nie powierzono nikomu, wbrew obowi zkowi, 
wykonywania zada  s u by bhp.

Bezpo rednie zagro enie ycia lub zdrowia 
pracowników, powoduj ce konieczno  wstrzyma-
nia prac, inspektorzy stwierdzili w 5 przypadkach. 
Do innych prac skierowali 1 pracownika.

W ocenie inspektorów pracy przyczynami nie-
prawid owo ci w obszarze bhp s  zw aszcza
–  z a organizacja pracy  
–  brak w a ciwego nadzoru nad pracownikami 

i sposobem wykonywania przez nich pracy
–  lekcewa enie spraw bhp przez pracodawców 

i kadr  kierownicz
–  po piech w okresach znacznego nasilenia 

prac np. podczas wzmo onych dostaw towa-
rów  

–  nadmierny  w stosunku do pojemno ci 
magazynów  przep yw towarów, co wymu-
sza okresowe ich sk adowanie w miejscach do 
tego nieprzeznaczonych

–  niew a ciwe wykonywanie zada  przez w asne 
s u by bhp w placówkach wielkopowierzch-
niowych  lub niekorzystanie przez praco-
dawców w ma ych placówkach  z fachowej 
obs ugi w zakresie bhp wiadczonej przez spe-
cjalistów z zewn trz

–  niedostateczny stan zatrudnienia na 
poszczególnych zmianach. 

Pracodawcy uchybienia t umaczyli trudno -
ciami finansowymi, du  rotacj  pracowników 
i lekcewa eniem przez nich przepisów bhp. Kie-
rownicy placówek wielkopowierzchniowych wska-
zywali ponadto, e negatywny wp yw na warunki 
pracy ma presja zarz dów central na minimali-
zacj  kosztów. 

* * *

Systematyczne dzia ania kontrolno-nadzor-
cze, a tak e prewencyjno-promocyjne, adre-
sowane do pracodawców z bran y handlowej 
przynosz  pozytywne efekty, szczególnie 
widoczne w sklepach poddanych ponownym 
kontrolom.

Pa stwowa Inspekcja Pracy kontynuowa  
b dzie dzia ania prewencyjno-kontrolne w bran-
y handlowej, ze zwróceniem szczególnej uwagi 

na placówki nowo powsta e oraz takie, w których 
rodzaj poprzednio stwierdzonych nieprawid owo-
ci czy te  zg aszane skargi pracownicze uzasad-

niaj  ponown  wizyt  inspektora.

5. Energetyka

A. ontrole du ych zak adów  
ró nych bran

Skontrolowano 141 elektrociep owni i cie-
p owni energetyki przemys owej, zatrudniaj cych 
29 tys. pracowników. W trakcie kontroli szczegól-
n  uwag  zwracano na organizacj  bezpiecznej 
pracy podczas prowadzenia prac obs ugowych, 
serwisowych i remontowych urz dze  i instalacji 
energetycznych o zró nicowanych parametrach 
technicznych. chybienia w zakresie bezpiecze -
stwa i higieny pracy stwierdzono u wszystkich kon-
trolowanych pracodawców. 

Podczas kontroli stwierdzono, e cz sto nie 
jest dope niany przez prowadz cego eksploata-
cj  obowi zek wydawania polece  pisemnych 
na prac  oraz pisemnego upowa niania po e-
ceniodawców do wydawania polece  na prace 
i wyznaczania dopuszczaj cyc  do wykonywania 
czynno ci czeniowych w celu przygotowania 
miejsca pracy. W praktyce stanowi to potencjal-
ne zagro enie dla ycia i zdrowia pracowników 
zajmuj cych si  eksploatacj  urz dze  i instalacji 
energetycznych. jawniono tak e nieprawid o-
wo ci dotycz ce obiektów i pomieszcze  pracy 
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zwi zanych z eksploatacj  urz dze  i instalacji 
energetycznych, brak lub niekompletn  izolacj  
termiczn  urz dze , niesprawn  czno  i syg-
nalizacj  na stanowiskach naw glania, nieozna-
kowanie stref niebezpiecznych, niedostosowanie 
dróg komunikacyjnych. Uwag  zwraca niepod-
dawanie nawet przez kilka lat okresowym pró-
bom narz dzi pracy i sprz tu ochronnego 
udost pnianych pracownikom, a w szczególno ci 
dopuszczaj cym, tj. osobom wykonuj cym czyn-
no ci czeniowe na urz dzeniach energetycz-
nych w celu bezpiecznego przygotowania miejsca 
pracy, a tak e u ytkowanie maszyn i urz dze  
technicznych bez kompletnych os on lub urz -
dze  ochronnych dostosowanych do minimalnych 
wymaga  bezpiecze stwa. 

naliza wyników kontroli wskazuje na nieza-
dowalaj cy stan przestrzegania przepisów bhp, 
zw aszcza dotycz cych eksploatacji urz dze  
i instalacji energetycznych. Podkre li  nale y mar-
ginalne traktowanie przez pracodawców spraw 
pozornie formalnych, tj. obowi zku sporz dzenia 
wykazów prac uznanych za szczególnie niebez-
pieczne oraz procedur wykonywania tych prac, 
wykazów poleceniodawców wraz z zakresem 
udzielonego im upowa nienia do wydawania pole-
ce  ustnych lub pisemnych, wykazów dopuszcza-
j cych, instrukcji eksploatacji urz dze  i instalacji 
elektroenergetycznych. Brak tych podstawowych 
dokumentów negatywnie wp ywa na organizacj  
bezpiecznej pracy przy urz dzeniach i instala-
cjach energetycznych. 
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Wykres 51.  Energetyka  du e zak ady ró nych bran   naruszenia przepisów
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Szczególny niepokój budzi  musi ra ce 
lekcewa enie obowi zuj cych przepisów doty-
cz cych eksploatacji urz dze  i instalacji ener-
getycznych w zakresie przewidzianych przez nie 
procedur organizacji pracy przy tego rodzaju 
urz dzeniach, a tak e nieprzestrzeganie ure-
gulowa  zawartych w wewn trzzak adowych 
instrukcjach eksploatacji urz dze  i instalacji 
energetycznych. 

W ocenie inspektorów pracy stwierdzone nie-
prawid owo ci wynikaj  z
– nieprecyzyjno ci przepisów, a szczególnie 

z braku definicji prowadz cego eksploatacj  
urz dze  i instalacji energetycznych

– niedostatecznej wiadomo ci zagro e , 
zarówno w ród pracodawców, jak i nowo 
zatrudnionych pracowników na stanowiskach 
dozoru nad eksploatacj  urz dze  i instala-
cji energetycznych absolwentów szkó  wy -
szych  

– d enia do obni enia kosztów, co m.in. prze-
jawia si  w czeniu ró nych funkcji przez 
tych samych pracowników zatrudnionych przy 
eksploatacji urz dze  i instalacji energetycz-
nych

– nierzetelnego wywi zywania si  s u b bhp ze 
swoich obowi zków.
Pracodawcy natomiast wskazuj  na

– ró norodno  przepisów prawnych, cz ste  
ich zmiany oraz nadmiern  formalizacj  pra-
wa

– nieuwzgl dnianie problematyki bhp podczas 
modernizacji obiektów energetycznych przez 
projektantów i wykonawców

– trudno ci w pozyskiwaniu wysoko wykwalifiko-
wanych i do wiadczonych pracowników dozo-
ru z zakresu ciep ownictwa

– brak rodków finansowych na modernizacj  
obiektów energetycznych.

Inspektorzy pracy w wyniku kontroli
 wydali 2657 decyzji, w tym  

– 2  wstrzymania prac, 
–  31 skierowania 98 pracowników do innych 

prac,
 na o yli 51 mandatów karnych na kwot  ponad 

6  tys. z , 
 do powiatowych inspektorów nadzoru 

budowlanego wystosowali cztery pisma infor-
muj ce o stwierdzonych nieprawid owo ciach, 
m.in. o niedokonywaniu przegl dów okreso-

wych obiektów budowlanych oraz o niew a -
ciwym stanie technicznym u ytkowanych 
budynków i innych obiektów budowlanych 
zwi zanych z eksploatacj  urz dze  i instalacji 
energetycznych. 

Ponadto dla spo ecznych inspektorów pra-
cy zorganizowano cykl szkole , podczas których 
inspektorzy pracy omawiali problematyk  minimal-
nych oraz zasadniczych wymaga  bezpiecze stwa 
dla maszyn i urz dze  technicznych eksploatowa-
nych w ciep owniach zak adowych.

B. ontrole elektrowni wiatrowych

Dzia aniami kontrolnymi na terenie kraju obj -
to 5  elektrowni wiatrowych u 48 pracodawców 
zatrudniaj cych 1619 pracowników. Inspektorzy 
pracy w trakcie kontroli szczególn  uwag  zwra-
cali na bezpieczne wykonywanie prac konser-
wacyjnych, remontowych i modernizacyjnych 
zainstalowanych w elektrowniach urz dze  i insta-
lacji energetycznych, w tym na prawid owy sposób 
ich wy czenia z ruchu, pozbawienia czynników 
stwarzaj cych zagro enia i skuteczne zabezpie-
czenie przed przypadkowym ich uruchomieniem.

Uchybienia dotycz ce zagadnie  bezpie-
cze stwa i higieny pracy stwierdzono u wszyst-
kich kontrolowanych pracodawców. 

jawnione w toku czynno ci kontrol-
nych nieprawid owo ci dotyczy y niereali-
zowania przez prowadz cego eksploatacj , 
obowi zku wydawania polece  pisemnych na 
prace wykonywane w warunkach szczegól-
nego zagro enia dla zdrowia i ycia ludzkiego 
przy urz dzeniach i instalacjach energetycznych 
oraz dopuszczania do wykonywania tych prac 
np. podczas wymiany uszkodzonej rozdziel- 
nicy S  lub transformatora w stacji transformato-
rowej elektrowni wiatrowej. Stwierdzono równie  
niewydawanie lub brak zatwierdzenia przez pra-
codawc  instrukcji eksploatacji okre laj cych 
procedury i zasady wykonywania czynno ci nie-
zb dnych przy eksploatacji urz dze  i instalacji 
energetycznych opracowanych na podstawie 
dokumentacji producenta w wielu przypadkach 
by y to dokumenty w j zyku angielskim sporz -
dzone w zapisie elektronicznym na p ycie D . 
Powa nymi uchybieniami by y  nieprowadze-
nie wykazów poleceniodawców, okre laj cych 
zakres udzielonego im upowa nienia, a tak e 
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wykonywanie konserwacji i napraw okre lonych 
rodzajów urz dze  i instalacji energetycznych 
przez osoby nieposiadaj ce potwierdzonych 
uprawnie  kwalifikacyjnych w tym zakresie. 

wag  zwraca niewyposa anie pracowników 
wykonuj cych czynno ci eksploatacyjne przy 
urz dzeniach i instalacjach elektroenergetycznych 
w odpowiednie rodki ochrony indywidualnej 
dostosowane do wyst puj cego na stanowisku 
pracy ryzyka zawodowego, np. r kawice dielek-
tryczne, he my ochronne. iepokój budzi eks-
ploatowanie urz dze  ochrony odgromowej 
bez wymaganej dokumentacji w postaci metry-
ki urz dzenia piorunochronnego oraz protoko u 
z aktualnego badania ochrony odgromowej, nie-

zapewnienie bezpiecznego doj cia do turbin 
wiatrowych na wie ach oraz stanowisk pracy 
po o onych na ró nych poziomach elektrowni 
wiatrowej np. za pomoc  wind serwisowych , 
niezapewnienie dróg ewakuacyjnych z pomiesz-
cze  elektrowni wiatrowej, w których przebywaj  
pracownicy, umo liwiaj cych szybkie i bezpieczne 
wydostanie si  na otwart  przestrze , niezapew-
nienie sprawnego technicznie o wietlenia awa-
ryjnego w pomieszczeniach i miejscach pracy, 
w których w razie awarii o wietlenia podstawowe-
go mog  wyst pi  zagro enia dla przebywaj cych 
w nich pracowników. Powy sze nieprawid owo ci 
s  o tyle istotne, e dotycz  tak specyficznych 
budowli jakimi s  elektrownie wiatrowe.
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W ocenie inspektorów pracy przyczyny stwier-
dzonych nieprawid owo ci wynikaj  z

– braku znajomo ci obowi zuj cych przepisów 
dot. eksploatacji urz dze  i instalacji energe-
tycznych, szczególnie w zakresie procedur 
odnosz cych si  do organizacji pracy przy 
tego rodzaju urz dzeniach

– niedostatecznej wiadomo ci zagro e , 
zarówno u pracodawców jak i pracowników

– przerzucania odpowiedzialno ci za stan bez-
piecze stwa i higieny pracy przez prowadz -
cego eksploatacj  elektrowni wiatrowej, na 
ma e firmy, którym zlecono przeprowadzenie 
prac serwisowych oraz konserwacyjnych urz -
dze  i instalacji energetycznych

– niestosowania przez firmy zagraniczne, którym 
powierzono wieloletnie serwisowanie elektro-
wni wiatrowych, polskich przepisów okre la-
j cych wymagania bezpiecze stwa i higieny 
pracy pracowników zatrudnionych przy eks-
ploatacji urz dze  i instalacji energetycznych.

atomiast zdaniem kontrolowanych praco-
dawców najcz stsze przyczyny narusze  prawa 
tkwi  w mnogo ci i ró norodno ci przepisów praw-
nych, cz stych ich zmianach oraz w nadmiernym 
formalizmie prawa. ednocze nie pracodawcy 
wskazywali na trudno ci w pozyskaniu wysoko 
kwalifikowanych pracowników. atomiast prowa-
dz cy eksploatacj  elektrowni wiatrowej podnosili, 
e negatywny wp yw na warunki pracy ma presja 

zarz dów central na minimalizacj  kosztów oraz 
terminów zwi zanych z prowadzeniem prac serwi-
sowych urz dze  i instalacji energetycznych.

Inspektorzy pracy w wyniku kontroli wyda-
li  273 decyzje, skierowali do pracodawców 
3 wyst pie  zawieraj cych 1 9 wniosków oraz 
na o yli 4 mandaty karne na kwot  4,8 tys. z otych.

Ka dorazowo podczas kontroli inspektorzy 
pracy udzielali zainteresowanym pracodawcom 
i pracownikom porad technicznych i prawnych, 
w szczególno ci w zakresie obowi zuj cych prze-
pisów dotycz cych  organizacji bezpiecznej pracy 
przy eksploatowanych w elektrowniach wiatrowych 
urz dzeniach i instalacjach energetycznych, zagro-
e  zwi zanych ze spadaniem w okresie zimowym 

sopli lodu z oblodzonych opat wirnika nieposiada-
j cych instalacji odmra aj cej, ewakuacji pracow-
ników z gondoli przez wyj cie ewakuacyjne.

Ponadto inspektorzy pracy zaproszonym do 
udzia u w czynno ciach kontrolnych zak adowym 
spo ecznym inspektorom pracy udzielali wska-

zówek merytorycznych co do sposobu prowadze-
nia kontroli w zakresie zagadnie  bezpiecze stwa 
i higieny pracy.

* * *

Wyniki kontroli zarówno zak adów energetyki 
przemys owej, jak i elektrowni wiatrowych, wskazu-
j  na potrzeb

 promowania systemowych rozwi za  w zakre-
sie zarz dzania bhp w ród osób odpowiedzial-
nych za prowadzenie eksploatacji urz dze  
i instalacji elektrociep owni oraz ciep owni 
przemys owych

 wzmocnienia dzia a  prewencyjno-promocyj-
nych adresowanych do pracodawców i osób 
odpowiedzialnych za prowadzenie eksploata-
cji elektrowni wiatrowej

 kontynuowania dzia alno ci wydawniczej, 
po wi conej problematyce kszta towania bez-
piecznych warunków pracy na stanowiskach 
zwi zanych z eksploatacj  urz dze  i instalacji 
energetycznych, w tym eksploatacj  ró nego 
rodzaju przeno ników do transportu paliwa 
i odpadów w uk adach naw glania, od u lania 
i odpopielania

 znowelizowania rozporz dzenia inistra 
ospodarki z dnia  wrze nia r  w spra-

wie ezpiecze stwa i igieny przy urz dze-
niac  i insta acjac  energetycznyc  w zakresie 
dotycz cym organizacji bezpiecznej pracy 
w energetyce przez

 zdefiniowanie prowadz cego eksploata-
cj  urz dze  i instalacji energetycznych  

 wprowadzenie jednoznacznych regu  
dotycz cych czenia funkcji w strukturze 
organizacji prac wykonywanych na pole-
cenie pisemne. 

W tej sprawie ówny Inspektor Pracy skiero-
wa  w 2 1 r. wniosek legislacyjny do Ministra 

ospodarki.

C. ontrole elektrowni i elektrociep owni 
wspó spalaj cych biomas  i w giel 
kamienny

Po katastrofie, do jakiej dosz o 24 stycznia 
2010 r. w Elektrowni Dolna Odra S.A., w wyni-
ku wybuchu mieszaniny z powietrzem py u w gla 
kamiennego i biomasy typu agro, kierownictwo 
PIP podj o decyzj  o przeprowadzeniu kontroli 
w zak adach stosuj cych podobne technologie 



SP WOZD I  IP Z DZI O I PIP W 2 1  r.

90

wspó spalania mieszanki w giel-biomasa. Szcze-
góln  uwag  zwracano na potencjalne zagro enia 
po arowo-wybuchowe podczas operacji sk adaj -
cych si  na proces wspó spalania ww. mieszanki 
sk adowanie, przygotowanie i transport, mielenie 

w istniej cym uk adzie m ynowym kot a . Zagro-
enia te s  skutkiem m.in. wprowadzenia do 

wspó spalania w obiekcie energetycznym nowe-
go paliwa o odmiennych w a ciwo ciach fizyko-
chemicznych.

Skontrolowano 9 elektrowni oraz elektrocie-
p owni, w których wspó spalano biomas  g ównie 
s om  i zbo e  oraz w giel kamienny w kot ach 

py owych. Zatrudnienie w kontrolowanych zak a-
dach wynosi o prawie 9,4 tys. pracowników. 

Podczas kontroli sprawdzano, czy pracodaw-
cy podejmowali w a ciwe dzia ania zapobiegaj ce 
wybuchom i zapewniaj ce ochron  przed ich skut-
kami podczas pracy uk adów naw glania, ze szcze-
gólnym uwzgl dnieniem procesu wspó mielenia 
biomasy i w gla kamiennego. Uchybienia w tym 
zakresie stwierdzono, niestety, we wszystkich 
kontrolowanych zak adach. ak wykaza y kontro-
le, wiedza o zagro eniach zwi zanych z wprowa-
dzeniem na skal  przemys ow  nowych technologii 
i paliw biomasa  jest ci gle niedostateczna. 

Przede wszystkim nie dostosowano zes-
po ów m ynowych, w których wspó mieli si  
biomas  i w giel kamienny, do tego typu 
paliwa podawanego nast pnie do komór spa-
lania kot ów py owych . Wykorzystywano w tym 
celu m yny w glowe przeznaczone do mielenia 
w gla kamiennego i innych minera ów. Poda-
wanie do nich s omy i zbó  w strumieniu pali-
wa powoduje odk adanie si  tych materia-

ów — z uwagi na ich w a ciwo ci przyczepne
— wewn trz urz dze , co stwarza warunki do 
zap onu. 

iepokoi  musi równie  niedostosowanie 
urz dze  elektrycznych zabudowanych w uk a-
dach naw glania elektrowni i elektrociep owni 
do pracy w przestrzeniach zagro onych wy-
buchem. ytkowanie urz dze  i instalacji elek-
trycznych w wykonaniu zwyk ym w takich warun-

6

ród o  dane P P

eksploatacja zespo ów m ynowych zgodnie z postanowieniami 
instrukcji eksploatacji

ograniczenie pylenia w czasie transportu biomasy ci gami 
naw glania

usuwanie nagromadzonego py u z galerii naw glania

dokument zabezpieczenia przed wybuchem dla miejsc pracy 
znajduj cych si  w ci gach naw glania

ocena ryzyka zwi zanego z mo liwo ci  wyst pienia 
w miejscach pracy atmosfery wybuchowej

zabezpieczenie przed wybuchem dla zespo ów m ynowych 
wspó miel cych biomas  i w giel kamienny

dostosowanie urz dze  elektrycznych do pracy w przestrzeniach 
zagro onych wybuchem

liczba zak adów, w których naruszono przepisy

6

6

8

8

8

8

9

Wykres 53. Elektrownie i elektrociep ownie wspó spalaj ce biomas  i w giel kamienny 
 naruszenia przepisów 
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kach stanowi potencjalne ród o zap onu 
atmosfer wybuchowych w obiektach naw glania 
elektrowni i elektrociep owni.

wag  zwraca ujawniony podczas kontroli 
brak kompleksowej oceny ryzyka zwi zane-
go z mo liwo ci  wyst pienia w miejscach pra-
cy atmosfery wybuchowej, z uwzgl dnieniem 
zagro e  wynikaj cych z wprowadzenia zmian 
w procesie technologicznym przez wspó spalanie 
z w glem kamiennym ró nego typu biomasy. Brak 
tej oceny generowa  kolejne nieprawid owo ci, 
jak np. brak sporz dzonego dokumentu zabezpie-
czenia przed wybuchem z uwzgl dnieniem takich 
zmian.

Podkre li  nale y, e wiele powa nych zagro-
e  wynika o te  z nieprawid owej organizacji 

prac. iesprz tanie galerii naw glania prowadzi o 
do zalegania na elementach konstrukcji ci gów 
naw glania warstwy py u. agromadzony py  móg  
by  ród em wytwarzaj cym atmosfer  wybucho-
w . Brak urz dze  odpylaj cych dla ci gów 
naw glania, którymi transportuje si  paliwo do 
m ynów, pot gowa  to zagro enie.

Przyczyny stwierdzonych nieprawid owo-
ci to przede wszystkim wysokie koszty, jakie s  

zwi zane z wymian  lub przebudow  urz dze  
i dostosowaniem ich do pracy w przestrzeniach 
zagro onych wybuchem oraz wdro eniem innych 
systemów ochronnych, ale równie  brak wiedzy 
o zagro eniach wybuchem po arem , jakie mog  
pojawi  si  po wprowadzeniu biomasy do strumie-
nia paliwa. 

Inspektorzy pracy podczas kontroli wydali 
51 decyzji oraz 12 wniosków maj cych na celu 
likwidacj  zagro e  zwi zanych z mo liwo ci  
wyst pienia w miejscach pracy atmosfery wybu-
chowej podczas realizacji procesu wspó spala-
niu biomasy i w gla kamiennego. Ze wzgl du na 
rzeczowy i finansowy zakres zada , jakie nale y 
wykona , aby dostosowa  eksploatowane zespo y 
m ynowe do ww. technologii oraz urz dzenia elek-
tryczne do pracy w przestrzeniach zagro onych 
wybuchem, zako czenie ich realizacji b dzie mo -
liwe w latach 2 11–2 12.

naliza wyników kontroli wskazuje na koniecz-
no  podj cia przez kontrolowane podmioty dzia-
a  polegaj cych m.in. na
 rygorystycznym przestrzeganiu obowi zku 

dokonania oceny ryzyka zawodowego zwi -
zanego z wykonywan  prac  po ka dej zmia-
nie czy modyfikacji procesu technologicznego 
oraz zastosowania niezb dnych rodków pro-
filaktycznych zmniejszaj cych ryzyko,

 dostosowaniu zespo ów m ynowych do 
wspó mielenia w gla kamiennego i biomasy, 
z uwzgl dnieniem zagro e  generowanych 
podczas tego procesu,

 ograniczeniu b d  eliminacji pylenia w trakcie 
transportu biomasy od punktu roz adunku na 
placu sk adowym do zespo u m ynowego,

 okre leniu granicznych parametrów technolo-
gicznych bezpiecznej eksploatacji zespo ów 
m ynowych, z uwzgl dnieniem ró nych rodza-
jów biomas i w gla kamiennego wspó mielo-
nych w danych zak adzie,

 dostosowaniu urz dze  elektrycznych w ci -
gach naw glania elektrowni i elektrociep owni 
do pracy w przestrzeniach zagro onych wybu-
chem.
Problemy te by y przedmiotem spotka-

nia ównego Inspektora Pracy z dyrektorami 
elektrowni i elektrociep owni wspó spalaj cych 
biomas  i w giel kamienny, które odby o si  
w sierpniu 2010 r.

O istniej cym stanie faktycznym w zakre-
sie ochrony przeciwwybuchowej w energetyce, 
w zwi zku z wprowadzeniem biomasy do strumie-
nia paliwa, ówny Inspektor Pracy poinformo-
wa  inistra ospodarki oraz Prezesa Urz du 
Regulacji Energetyki.

6. Przestrzeganie przepisów prawa  
pracy w podziemnych zak adach 
górniczych

W 1  kopalniach w gla kamiennego, zatrud-
niaj cych prawie 4 ,5 tys. pracowników, w tym 
3746 kobiet, skontrolowano wybrane aspekty 
prawnej ochrony pracy, bezpiecze stwo na stano-
wiskach pracy pod ziemi , organizacj  pracy, stan 
techniczny rodków transportu poziomego oraz 
urz dze  i instalacji energetycznych.

Prawie w ka dej kopalni stwierdzono na- 
ruszenia przepisów dotycz cych czasu pracy. 

z st  praktyk  by o nieudzielanie dnia wolnego 
w zamian za prac  w dniu wolnym z tytu u pi -
ciodniowego tygodnia pracy. Ponadto nagmin- 
nie zatrudniano pracowników powy ej przeci tnie 
pi ciu dni w tygodniu w przyj tym okresie rozli- 
czeniowym  nie udzielano im raz na cztery tygo-
dnie niedzieli wolnej od pracy  nie zapewniano 
nieprzerwanego odpoczynku dobowego oraz 
tygodniowego  zatrudniano ich powy ej dopusz-
czalnej liczby godzin nadliczbowych w roku 
kalendarzowym  nie przestrzegano przepisów 
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o skróconym czasie pracy praca wykonywana
na stanowiskach pracy w temperaturze przekra-
czaj cej 28  oraz zatrudniano w godzinach 
nadliczbowych na stanowiskach, na których 
wyst puj  przekroczenia najwy szych dopusz-
czalnych st e  lub nat e  czynników szkodli-
wych dla zdrowia.

Pracodawcy uciekali si  do ró nych wybie-
gów. a przyk ad w dwóch kopalniach ujawniono 
rejestrowanie planowanych prac konserwacyjnych 
i remontowych maszyn i urz dze  oraz prac 
zwi zanych z utrzymaniem ruchu zak adu górni-
czego jako prac awaryjnych. W ocenie kontrolu-
j cych mia o to na celu niezaliczanie tych godzin 

ród o  dane P P

zabudowa stropu i ociosów pod ziemi

stan techniczny przeno ników

przestrzeganie skróconej normy czasu pracy na stanowiskach 
gdzie wyst puje temperatura powy ej 28o

szkolenia wst pne — instrukta  stanowiskowy

ustalanie okoliczno ci i przyczyn wypadków przy pracy

prowadzenie robót eksploatacyjnych pod ziemi

zatrudnianie pracowników z zachowaniem 11-godzinnego 
odpoczynku dobowego

stan techniczny dróg i przej  komunikacyjnych pod ziemi

rzetelno  prowadzenia ewidencji czasu pracy

zatrudnianie pracowników z zachowaniem 35-godzinnego 
odpoczynku tygodniowego

przestrzeganie przeci tnie pi ciodniowego tygodnia pracy

zapewnienie dnia wolnego w zamian za prac  w dniu wolnym 
z tytu u pi ciodniowego tygodnia pracy

liczba zak adów, w których naruszono przepisy
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Wykres 54. Zak ady górnictwa podziemnego  naruszenia przepisów
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do rocznego limitu godzin nadliczbowych. Wiele 
zastrze e  inspektorów pracy dotyczy o tak e pro-
wadzenia ewidencji czasu pracy, a zw aszcza roz-
bie no ci pomi dzy rejestracj  czasu zjazdów 
i wyjazdów w systemie elektronicznej rejestracji 
czasu pracy a godzinami rozpocz cia i zako -
czenia zmiany odnotowanymi w ewidencji czasu 
pracy. W niektórych przypadkach ró nice wynosi-
y kilka godzin, co w konsekwencji prowadzi o do 
przekroczenia dobowej normy czasu pracy.

Podejmowane przez PIP dzia ania zmierzaj ce 
do wyeliminowania naruszania prawa pracowni-
ków do wypoczynku, poprzez odpowiednie zmiany 
przepisów ustawy Prawo geo ogiczne i górnicze nie 
przynios y jak dot d rezultatu.

Stanowiska do owe kontrolowano w trak-
cie wykonywania prac zwi zanych z dr eniem, 
przebudow , wzmacnianiem wyrobisk i odstaw  
urobku. ajcz ciej stwierdzano nieprawid owo ci 
polegaj ce na

– niew a ciwej zabudowie stropów i ociosów 
w wyrobiskach górniczych pod ziemi ,

– braku prawid owej obrywki stropu i ociosów 
w wyrobiskach górniczych, a w szczególno ci 
na nieprawid owym monta u stojaków cier-
nych,

– prowadzeniu robót eksploatacyjnych pod zie-
mi  niezgodnie z projektem technicznym eks-
ploatacji,

– z ym stanie technicznym przeno ników ta mo-
wych m.in. brak kr ników tocznych dolnych 
i górnych, brak ci g o ci linek bezpiecze -
stwa  i nieprawid owej ich eksploatacji,

– niew a ciwym stanie dróg transportowych, 
przej , doj  i dróg ucieczkowych, m.in. brak 
k adek lub w skie i niestabilne k adki drew-
niane na przej ciu dla ludzi nad rozlewiska-
mi wodnymi, liskie, zawodnione i nierówne 
powierzchnie oraz zatarasowane drogi uciecz-
kowe,

– niezgodnej z przepisami eksploatacji urz dze  
i instalacji energetycznych, m.in. niezabezpie-
czenie przewodów elektrycznych przed uszko-
dzeniem, nieoznakowanie tablic i rozdzielnic 
elektrycznych,

– braku adu i porz dku na stanowiskach pracy 
zalegaj ce materia y, elementy konstrukcji .

W trakcie kontroli inspektorzy pracy zwrócili 
szczególn  uwag  na stan techniczny urz dze  
elektrycznych zabudowanych w wyrobiskach 
zagro onych wybuchem metanu. Stwierdzono 
w tym zakresie wiele nieprawid owo ci, m.in.  pro-
wizoryczne uszczelnienie nieu ywanego wpustu na 
przewód zasilaj cy wentylator, przez za lepienie 
go pokryw  metalowej puszki  niezabezpieczenie 
przed wyrwaniem przewodu zasilaj cego wenty-
lator  niew a ciwe zamkni cie komór przy cze-
niowych, polegaj ce na braku rub mocuj cych 
pokrywy komory. Takie zaniedbania powodowa y 
utrat  skuteczno ci przeciwwybuchowej obudo-
wy wentylatora. W przypadku niebezpiecznego 
nagromadzenia metanu mog y wi c doprowadzi  
do jego wybuchu. O takich sytuacjach inspektorzy 
pracy informowali Okr gowy rz d órniczy.

Stwierdzone nieprawid owo ci wiadcz  
o z ej organizacji pracy, a przede wszystkim 
o nierzetelnym wykonywaniu obowi zków 
przez nadzór i s u by bhp. Szczególnie nie-
pokoj ce s  — zw aszcza po tragicznych 
do wiadczeniach — zaniedbania w dokony-
waniu bie cych kontroli urz dze  elektrycz-
nych zabudowanych w strefach zagro onych 
wybuchem metanu.

W kontrolowanych kopalniach w latach  
2 7–2 9 dosz o do 1734 wypadków przy pra-
cy, w tym 12 ci kich i 13 miertelnych. naliza 
dokumentacji powypadkowych wykaza a, e 
cz sto nie wpisywano prawid owych przyczyn 
wypadku, co prowadzi o do formu owania nie-
w a ciwych wniosków profilaktycznych. ako 
przyczyn  wypadku podawano np. zaskocze-
nie niespodziewanym zdarzeniem , podczas gdy 
nast pi o oberwanie si  ska  ze stropu i ociosu, co 
wskazuje na b dy i niestaranno ci w obudowie 
wyrobiska jako prawdziw  przyczyn  wypadku. 
Stwierdzono równie  niewykonywanie wniosków 
profilaktycznych wskazuj cych np. na potrzeb  
weryfikacji kart oceny ryzyka zawodowego i zapo-
znania z nimi pracowników. Ponadto zastrze e-
nia do dokumentacji powypadkowej dotyczy y  
podawania przez zespó  powypadkowy innych 
przyczyn wypadku w protokole powypadkowym, 
a innych w karcie statystycznej  ró nic w opisie 
miejsca wypadku pomi dzy protoko em powypad-
kowym a protoko em ogl dzin miejsca wypadku, 
a tak e nieuwzgl dniania wyja nie  poszkodo-
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wanego, ogólnikowych stwierdze , e poszko-
dowany przyczyni  si  do zaistnienia wypadku, 
nieodniesienia si  do stanu technicznego maszyn 
i narz dzi, które mog y w istotny sposób przyczy-
ni  si  do powstania wypadku.

Kontrole przestrzegania przepisów doty-
cz cych szkole  z zakresu bhp ujawni y nie-
prawid owo ci, polegaj ce na nieterminowym 
przeprowadzaniu szkole  okresowych na stanowi-
skach robotniczych. Stwierdzano tak e zaniedbania 
w procesie adaptacji zawodowej i nieprzestrzega-
nie uregulowa  wewn trznych, m.in.  niesprawo-
wanie opieki nad nowo przyj tym pracownikiem 
przez wyznaczonego instruktora  nieprzeszkolenie 
instruktorów w zakresie metodyki prowadzenia 
instrukta y stanowiskowych, nieprawid owe wype -
nianie dokumentacji z procesu adaptacyjnego 
wykazywanie w dokumentach pracowników, któ-

rzy nie wiadczyli pracy z wyznaczonymi instrukto-
rami  nieprzechowywanie dokumentów z adaptacji 
zawodowej w aktach osobowych pracownika. ie-
prawid owo ci dotycz ce bada  lekarskich pole-
ga y na nieterminowym przeprowadzaniu bada  
okresowych pracowników na stanowiskach robot-
niczych oraz dozoru. W kontrolowanych zak adach 
nie stwierdzono uchybie  w zakresie przydzia u 
odzie y i obuwia roboczego.

Inspektorzy pracy podczas kontroli wydali 
224 decyzje, w tym 4 decyzje wstrzymania prac 
oraz 3 decyzje skierowania pracowników do 
innych prac. a o yli 17 mandatów karnych na 
kwot  ponad 2 ,4 tys. z . W ramach dzia a  pro-
filaktycznych wzi li udzia  w szkoleniu uczniów 
ostatnich klas szko y zawodowej o profilu 
górniczym, zamierzaj cych podj  prac  w zak a-
dach górniczych. Praktyczna cz  szkolenia 
odby a si  w podziemnym o rodku szkolenia 
zawodowego.

Podstawow  przyczyn  nieprawid owo ci, 
wp ywaj c  szczególnie na naruszenia przepisów 
o czasie pracy, jest zbyt ma e zatrudnienie, zw asz-
cza niewystarczaj ca liczba pracowników, 
którzy posiadaj  odpowiednie do wiadczenie 
i uprawnienia — wynikaj ce z przepisów Prawa 
geo ogicznego i górniczego — do wykonywania 
specjalistycznych prac. a t  sytuacj  nak adaj  
si  niestety b dy natury organizacyjnej. W ród 
przyczyn maj cych bezpo redni wp yw na bez-
piecze stwo pracy nale y wymieni  brak lub 
niew a ciwy nadzór nad pracownikami, rutynowe 
prowadzenie procesów technologicznych i lekce-
wa enie zagro e .

Wyniki kontroli wskazuj  na potrzeb  kontynu-
owania i rozwijania dzia alno ci prewencyjnej, pole-
gaj cej m.in. na organizowaniu szkole  w ramach 
Forum Zak adowych Spo ecznych Inspektorów 
Pracy kopal  w gla kamiennego, a tak e spotka  
z przedstawicielami pracodawców i pracowników 
dzia u bhp celem wypracowania wspólnych dzia-
a  na rzecz bezpiecze stwa pracy.

7. Zarz dzanie bezpiecze stwem 
w ma ych zak adach  
do 49 pracowników , w których 

wyst puje du e nasilenie wypadków 
przy pracy

Kontrole przeprowadzono w zak adach, w któ-
rych w okresie ostatnich trzech lat wyst pi o du e 
nasilenie wypadków przy pracy. Szczególn  uwa-
g  zwrócono na zak ady, w których zdarzenia 
wypadkowe wykazywa y cechy powtarzalno-
ci. Warto podkre li , e dzia ania kontrolno-

-nadzorcze skoordynowane by y z dzia aniami 
edukacyjno-promocyjnymi szczegó owo omó-
wionymi w rozdz. II . z  pracodawców, u któ-
rych wyst pi o najwi cej wypadków przy pracy, 
najpierw kontrolowano, a potem uczestniczyli oni 
w warsztatach prowadzonych przez kadr  PIP. 
Pozosta  cz  najpierw zapraszano na szkole-
nia przedstawiaj ce problematyk  rzetelnej oceny 
ryzyka zawodowego oraz prawid owego post po-
wania powypadkowego, a nast pnie kontrolowano 
w tym zakresie.

Inspektorzy pracy u 1625 pracodawców skon-
trolowali 5481 dokumentacji dotycz cych usta- 
lenia okoliczno ci i przyczyn wypadków przy  
pracy. Ka d  dokumentacj  powypadkow  ana-
lizowano cznie z dokumentacj  oceny ryzyka 
zawodowego, je li by a utworzona, aby oceni  
skuteczno  podejmowanych rodków profilak-
tycznych. 

naliza wyników kontroli wskazuje, e 
w znacznej liczbie dokumentacji powypadkowych 
b dy pope niono ju  na etapie ustalania oko-
liczno ci wypadku 33,8% . niemo liwia y one 
przeprowadzenie rzetelnego post powania, a co 
za tym idzie  zmniejszenie do minimum mo li-
wo ci zaistnienia podobnego zdarzenia w przy-
sz o ci. ednym z powodów nieustalania w pe ni 
okoliczno ci zdarzenia jest nieprzyst powanie do 
jego badania niezw ocznie po uzyskaniu o nim 
informacji. Nieuzasadniona zw oka w dokona-
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niu ogl dzin miejsca zdarzenia powodowa a, 
e cz  ustale  nie odnosi a si  do stanu z dnia 

wypadku, co generowa o z kolei wysoki odsetek 
nieprawid owo ci 42,3  protoko ów powypadko-
wych  dotycz cych podania faktycznych przyczyn 
wypadku przy pracy. ylko bowiem na podstawie 
pe nego opisu okoliczno ci wypadku przy pracy 
m.in. miejsca zdarzenia, maszyn, urz dze , stoso-

wanych narz dzi, a tak e ich lokalizacji, stanu tech-
nicznego oraz przebiegu ca ego zdarzenia  mo na 
ustali  wszystkie przyczyny wypadku. Kolejnym 
b dem by o wskazywanie w ród  przyczyn wypad-
ków wydarzenia, które spowodowa o uraz, zamiast 
identyfikowania ród a zagro enia wyst puj cego 
w rodowisku materialnym przed wypadkiem lub 
w sposobie wykonywania pracy. Mo e to wynika  
z wprowadzonego do celów statystycznych syste-

mu kodowania wypadków S W. Obowi zkiem 
cz onków zespo u powypadkowego jest ustale-
nie w protoko ach powypadkowych okoliczno ci 
wypadku i wskazanie przyczyn zdarzenia. ed-
nocze nie, wymaga si  od nich podania w karcie 
statystycznej wydarzenia b d cego odchyleniem, 
które zgodnie z wyja nieniami za czonymi do 
karty, stanowi ostatni element w a cuchu zdarze  
w praktyce najcz ciej operowanie d oni  w stre-

fie niebezpiecznej  oraz wydarzenia powoduj cego 
uraz.

ieprawid owe post powanie podczas usta-
lania okoliczno ci i przyczyn wypadku skutkuje 
okre leniem nieadekwatnych rodków i wnio-
sków profilaktycznych. Dzia ania ograniczaj ce 
ryzyko wypadkowe, wskazywane w dokumenta-
cjach, z regu y ogranicza y si  jedynie do ogólnych 

ród o  dane P P

przeprowadzenie udokumentowanej oceny ryzyka zawodowego

uwzgl dnienie w ocenie ryzyka zawodowego kryteriów dla kobiet 
ci arnych, osób m odocianych lub niepe nosprawnych

identyfikacja zagro e , których aktywizacja doprowadzi a do 
wypadku

sporz dzenie dokumentacji powypadkowej

uczestnictwo przedstawicieli pracowników w ocenie ryzyka 
zawodowego

okre lenie w protokole powypadkowym rodków i wniosków 
profilaktycznych

uwzgl dnienie w aktualnym dokumencie oceny ryzyka 
zawodowego rodków i wniosków profilaktycznych ustalonych 

w protokole powypadkowym

uaktualnienie oceny ryzyka zawodowego o zagro enia, których 
aktywizacja doprowadzi a do wypadku

 dokumentacji, w których stwierdzono nieprawid owo ci
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Wykres 55. Wypadki, ocena ryzyka zawodowego w ma ych zak adach  naruszenia przepisów
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sformu owa  o zachowywaniu ostro no ci i uwagi 
podczas pracy, stosowaniu si  do zapisów instruk-
cji, których czasem w ogóle nie opracowano lub 
stosowania przez pracowników rodków ochrony 
indywidualnej bez okre lenia ich rodzaju. Zale-
cane rodki profilaktyczne dotyczy y w bardzo 
wielu sytuacjach wy cznie dzia a  zwi zanych 
z post powaniem pracowników, tj. przeszkolenia 
i poinformowania ich o konieczno ci zachowa-
nia ostro no ci. Zdarza y si  równie  przypadki, 
gdy wskazane przez zespó  rodki profilaktyczne 
odbiega y od ustalonych przyczyn wypadku, ale 
jednocze nie ich realizacja wp ywa a na popraw  
bezpiecze stwa. wiadczy to o tym, e zespó  
powypadkowy ustali  faktyczne przyczyny wypad-
ku, ale jednoznacznie ich nie okre li , by unikn  
wskazania winy po stronie pracodawcy, co 
mog oby spowodowa  wszcz cie post powania, 
w tym nawet karnego, przez organy kontrolno-
-nadzorcze. 

Nieustalenie faktycznych przyczyn wypad-
ku, wynikaj cych z  zagro e  wyst puj cych 
w rodowisku pracy, które mog  ulec aktywacji, 
powoduje e dochodzi do wypadków powtarzal-
nych. Inspektorzy pracy sygnalizowali wielokrotnie, 
e w niektórych firmach dosz o do kilku podobnych 

zdarze , a mimo to zespó  powypadkowy nadal nie 
ustali  róde  zagro enia i nie wskaza  rodków pro-
filaktycznych, które mog yby je usun . Podczas 
analizy powtarzalnych zdarze  nie bierze si  pod 
uwag  w szczególno ci

– typu maszyny, urz dzenia, narz dzia, przy 
którego obs udze stosowaniu mia  miejsce 
wypadek, np. w zak adzie produkcyjnym 
dosz o do 6 wypadków podczas obs ugi 
maszyn stolarskich

– czynno ci wykonywanej podczas wypadku, 
np. w zak adzie przetwórstwa spo ywczego 
dosz o do 14 wypadków podczas r cznego 
filetowania ryb oraz 2 wypadków podczas 
r cznych prac transportowych  

– miejsca zdarzenia np. na hali produkcyjnej, 
w szlifierni, na drodze transportowej

– skutków wypadków, np. uraz ko czyn gór-
nych, skaleczenia palca, uraz oka.

Dzia aniem, które powinno mie  bezpo red-
nie prze o enie na  popraw  warunków na sta-
nowisku pracy jest ocena ryzyka zawodowego, 
która podlega udokumentowaniu. ale y wyra -
nie zaznaczy , e zawarcie na pi mie informacji 
wymaganych w procesie oceny nie jest wystarcza-

j ce, by stwierdzi , e wykonano obowi zek praw-
ny. Zapisy te musz  znajdowa  odzwierciedlenie 
w rzeczywisto ci i obrazowa  faktyczne zmiany 
wprowadzone w zak adzie pracy. Z do wiadcze  
inspektorów pracy wynika, e pracodawcy posia-
dali w wi kszo ci dokumentacj  oceny ryzyka 
opracowan  pierwotnie w swoich zak adach dla 
prac lub stanowisk pracy , przy których mia  miej-
sce wypadek tylko ponad 13  pracodawców 
jej nie mia o , jednak nie by y one weryfikowane 
i uaktualniane.

Podczas kontroli szczególn  uwag  zwrócono 
na relacje mi dzy identyfikacj  zagro e  a oko-
liczno ciami i przyczynami wypadków przy pracy 
wynikaj cymi ze stanu rodowiska pracy. W doku-
mentacjach oceny ryzyka zawodowego przy pra-
cach, przy których dosz o do wypadku, inspektorzy 
pracy stwierdzili wiele nieprawid owo ci, m.in.  
niezbieranie aktualnych informacji potrzebnych do 
oceny ryzyka zawodowego 26,7 , nieoszacowa-
nie poziomu ryzyka zawodowego 8,1  czy nie-
wyznaczenie jego dopuszczalno ci 13,5 . Wiele 
dokumentacji zawiera o informacje o pracach oraz 
pomieszczeniach, które w danym zak adzie pra-
cy nie wyst powa y, a jednocze nie pomini to 
w nich prace faktycznie prowadzone u pracodaw-
cy. Brak pe nego opisu wykonywanych prac oraz 
sposobów ich wykonania powoduje, e nie s  
identyfikowane zagro enia wyst puj ce podczas 
konserwacji oraz napraw maszyn i urz dze  lub 
prac przygotowawczych czyszczenie, ostrzenie, 
przezbrajanie maszyn, przenoszenie . 

A  w co czwartej  kontrolowanej dokumen-
tacji oceny ryzyka zawodowego pracodawca nie 
zidentyfikowa  zagro enia, którego aktywiza-
cja doprowadzi a do wypadku. p. w zak adzie 
zajmuj cym si  recyklingiem nie uwzgl dniono 
zagro enia zwi zanego z wyst powaniem w ro-
dowisku pracy niebezpiecznych czynników che-
micznych. Pracownik podczas roz adunku zosta  
oblany kwasem siarkowym z akumulatora, w wyni-
ku czego dozna  poparzenia. W innym zak adzie, 
o podobnym profilu dzia alno ci, pracownik pod-
czas za adunku odpadów na samochód dozna  
urazu kr gos upa. Z analizy dokumentacji oceny 
ryzyka zawodowego wynika o, e nie uwzgl d-
niono w niej r cznych prac transportowych oraz 
zwi zanych z nimi zagro e . naliza dokumentacji 
oceny ryzyka zawodowego i zdarze , które zaist-
nia y przy obs udze maszyn stolarskich wskaza a, 
e pomini to w ocenie zagro enia zwi zane ze 

stosowaniem sprz tu pomocniczego oraz d ugo -
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ci  ci cia wynikaj c  zarówno z d ugo ci wózka, 
jak i z ustawienia na nim listwy oporowej.

Zaledwie co druga dokumentacja oceny 
ryzyka zawodowego zosta a uaktualniona — po 
zaistnieniu wypadku — o zagro enie, którego 
aktywizacja doprowadzi a do wypadku przy pra-
cy. Brakuje przepisu prawnego reguluj cego 
obligatoryjnie t  kwesti , a problem jest wa ny 
zw aszcza w kontek cie wypadków przy pracy 
o powtarzalnych cechach. Konieczno  aktuali-
zacji dokumentacji oceny ryzyka zawodowego po 
zaistnieniu wypadku przy pracy oraz formu owania 
i wdra ania spójnych rodków profilaktycznych 
wp yn aby na popraw  bezpiecze stwa pracy, 
eliminuj c wyst pienie podobnego zdarzenia 
w przysz o ci. 

Brak pe nej analizy okoliczno ci i przyczyn 
wypadków oraz ogólna, szablonowa doku-
mentacja dotycz ca oceny ryzyka zawodowe-
go powoduj , e w kontrolowanych zak adach 
nie wprowadza si  konkretnych dzia a  dla 
poprawy bezpiecze stwa i ograniczenia ryzyka 
wypadkowego. Co wa niejsze, nie ma te  wia-
domo ci, e takie dzia ania s  niezb dne. Wska-
zuje na to znacz cy odsetek nieprawid owo ci 
dotycz cy braku spójno ci mi dzy rodkami pro-
filaktycznymi wynikaj cymi z oceny ryzyka zawo-
dowego ze rodkami i wnioskami profilaktycznymi 
ustalonymi w wyniku zaistnienia wypadku, w celu 
eliminowania lub ograniczania zagro enia powo-
duj cego powstanie podobnego wypadku w przy-
sz o ci. W co trzecim miejscu, w którym dosz o 
do wypadku, wdro one rodki profilaktyczne nie 
wynika y zarówno z oceny ryzyka zawodowego, 
jak te  z post powania powypadkowego, lub nie 
wdro ono ich wcale. 

Podkre li  nale y, e rodki profilaktycz-
ne wynikaj ce z dokumentacji oceny ryzyka 
oraz protoko ów powypadkowych nie spe niaj  
swojej funkcji, z uwagi np. na zbyt ogólne ich 
formu owanie np. zachowanie nale ytej ostro -
no ci , w a ciwe post powanie przy obs udze 
byd a , stosowanie odpowiedniej odzie y i obu-
wia roboczego  czy odwo ywanie si  do uregu-
lowa  wewn trzzak adowych np. bezwzgl dne 
przestrzeganie instrukcji stanowiskowej . Z tego 
wzgl du obydwa ww. dokumenty s  ma o przydat-
ne i funkcjonuj  niezale nie, podczas gdy powinny 
stanowi  system naczy  po czonych i podstaw  
zarz dzania bezpiecze stwem w przedsi bior-
stwie.

ak wynika z ustale  inspektorów pracy, 
zespo y powypadkowe oraz zespo y prze-
prowadzaj ce ocen  ryzyka zawodowe-
go z regu y nie wskazywa y dzia a , które 
wymaga yby nak adów finansowych. Firmy 
zewn trzne, realizuj ce dzia ania s u by bhp 
maj  bowiem wiadomo , e takie zapisy nie 
b d  pozytywnie odebrane przez pracodawców 
szczególnie ma ych firm o niskich dochodach. 
Zespo y rzadko te  wskazuj  dzia ania orga-
nizacyjne, które bez nak adów finansowych lub 
niewielkim kosztem mog yby poprawi  bezpie-
cze stwo w zak adzie. Pracodawcy za  nie 
bilansuj  kompleksowo strat ekonomicznych 
w wyniku wypadków oraz niezastosowania 
skutecznych rozwi za  po zidentyfikowaniu 
zagro enia podczas oceny ryzyka zawodowego 
np. podwy szenie wskutek wniosku inspektora 

pracy sk adki wypadkowej . 

Wa n  przyczyn  nieprawid owo ci jest 
brak wiedzy pracowników firm zewn trznych 
realizuj cych zadania s u by bhp o sposobie 
organizacji pracy i nadzoru w danym zak adzie 
oraz w zakresie wypadkoznawstwa i procedu-
ry oceny ryzyka zawodowego, w szczególno ci 
w zakresie identyfikowania zagro e  oraz doboru 
skutecznych sposobów zmniejszaj cych ryzyko 
zawodowe. Warto podkre li , e w ocenie pra-
codawców, rzetelno  takich firm le y w interesie 
pa stwa, dlatego wskazane jednostki pa stwowe 
powinny zajmowa  si  ich certyfikowaniem. 

8. ontrole zak adów o potencjalnie 
wysokim ryzyku awarii przemys owej, 
w tym zak adów bran y naftowej

Skontrolowano 177 zak adów o potencjalnie 
wysokim ryzyku awarii przemys owych, w wyniku 
uwolnienia si  do rodowiska pracy niebezpiecz-
nych substancji chemicznych, które wyst powa y 
w ilo ciach mniejszych, tzw. podprogowych, ni  
w zak adach zwi kszonego ryzyka powa nych 
awarii przemys owych. Zatrudnia y one ponad 
39 tys. osób, w tym ok. 1,5 tys. pracowników 
przy bezpo redniej obs udze instalacji stwarza-
j cych zagro enie awari  przemys ow . W ród 
kontrolowanych by o

 27 ma ych baz magazynowania i hurtowej dys-
trybucji ropy naftowej oraz silniko wych paliw 
p ynnych, o zdolno ci magazynowania od kil-
kudziesi ciu do kilku tysi cy Mg megagram ,
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 31 ma ych baz magazynowania, rozlewu i dys-
trybucji gazu p ynnego propan-butan, z par-
kami zbiorników magazynowych o zdolno ci 
magazynowej od 2 do 48 Mg

 1  amoniakalnych instalacji ch odniczych 
u ytkowanych w zak adach bran y spo yw-
czej, g ównie w zak adach mleczarskich, w któ-
rych znajdowa o si  od ,2 od 4  Mg ciek ego 
amoniaku,

 19 instalacji magazynowo-produkcyjnych 
z ciek ym chlorem, wykorzystywanym g ównie 
do uzdatniania wody pitnej, w których znajdo-
wa o si  od ,5 do 9,5 Mg ciek ego chloru.
W okresie 2 7–2 9 dosz o w nich do 

23 lokalnych awarii przemys owych, obejmu-
j cych bezpo rednio swym zasi giem 187 osób. 
W 19 przypadkach awariom ulega y amoniakalne 
instalacje ch odnicze. W  ma ych bazach paliw 
i gazu zaistnia y 4 awarie przemys owe po 2 w ka -
dej grupie . Mia y one lokalny zasi g i nie skutko-
wa y trwa ym uszczerbkiem zdrowia osób obj tych 
ich zasi giem. 

naliza wyników kontroli wskazuje, e najwi -
cej nieprawid owo ci dotyczy o problematyki 
zapobiegania awariom przemys owym i ograni-
czania ich skutków. chybienia w tym zakresie 
stwierdzono u 145 pracodawców, zw aszcza mniej-
szych podmiotów gospodarczych. Polega y one 
na  braku kompleksowo ci planów post powania 
w razie awarii, ich nieaktualno ci po dokonanych 
modernizacjach oraz nieuwzgl dnieniu wspó -
dzia ania ze s u bami specjalistycznymi g ównie 
z PSP . ajcz ciej przedstawiano 1 lub 2 mo li-
we scenariusze awarii, nie uwzgl dniaj c jednak 
miejsc wycieku materia u niebezpiecznego, inten-
sywno ci jego uwalniania si  z instalacji, kierunku 
wiatru, zasi gu strefy zagro enia. ie wskazywano 
tak e efektywnych sposobów eliminacji lub ogra-
niczenia wycieków i post powania wobec osób 
nara onych na skutki zdarzenia awaryjnego ani 
charakterystycznych zdarze  inicjuj cych. By  to 
m.in. rezultat braku systemowego zarz dzania 
bezpiecze stwem, jaki stwierdzono w 142 zak a-
dach. W 1 1 zak adach ujawniono brak procedur 
wprowadzania zmian technologicznych i technicz-
nych, a w 72 — brak procedur dot. informowa-
nia osób i firm obcych, wykonuj cych czynno ci 
na terenie zak adu, o zagro eniach zwi zanych 
z wyst powaniem niebezpiecznych substancji che-
micznych i zasadach post powania w czasie awarii. 

W 125 zak adach nie zapewniono wystarczaj -
cej liczby osób przygotowanych do udzia u w zak a-
dowych akcjach ratowniczych. Ponadto nie by y one 

poddawane systematycznym szkoleniom w tym 
praktycznym  oraz badaniom lekarskim potwierdza-
j cym ich zdolno  do dzia a  ratowniczych.

Zapobieganiu awariom przemys owym nie 
sprzyja tak e stwierdzana w przewa aj cej liczbie 
kontrolowanych zak adów  wadliwo  instrukcji 
eksploatacyjnych oraz ocen ryzyka zawo dowego 
na stanowiskach pracy, na których wyst puj  nie-
bezpieczne czynniki chemiczne, a tak e liczne 
uchybienia dotycz ce sygnalizowania wyst puj -
cego zagro enia mog cego spowodowa  awari  
o znamionach powa nej awarii przemys owej. A  
61 pracodawców b dnie sporz dzi o dokument 
zabezpieczenia przed wybuchem dla stanowisk, 
na których mo e wyst powa  atmosfera wybucho-
wa lub nie sporz dzi o go wcale. W zwi zku z tym 
zdarza y si  przypadki instalowania urz dze  ener-
getycznych w wykonaniu zwyk ym w pomieszcze-
niach i w strefach zagro onych wybuchem. 

Oprócz nieprawid owo ci zwi zanych z prob-
lematyk  zapobiegania awariom przemys o wym 
i ograniczania ich skutków, powa nym problemem 
by o niezapewnienie wymaganych warunków 
prowadzenia eksploatacji kontrolowanych insta-
lacji, m.in. nieaktualne instrukcje technologicz-
ne i stanowiskowe, a zw aszcza brak planowanej 
i prowadzonej systematycznie konserwacji newral-
gicznych elementów kontrolowanych instalacji. 
Dzia ania te prowadzono nie tylko bez uwzgl d-
niania wymaga  okre lonych w dokumentacji 
technicznej, ale w wi kszo ci przypadków w trybie 
od awarii do awarii , podejmuj c jedynie dzia ania 

naprawcze, np. wycieki substancji ropopochod-
nych z pomp i po cze  ko nierzowych zbierano 
do prymitywnych naczy  wykonanych z rozci tych 
kanistrów polietylenowych. Okresowych przegl -
dów i konserwacji oraz remontów instalacji nie pro-
wadzono te  w zdecydowanej wi kszo ci zak adów 
u ytkuj cych amoniakalne instalacje ch odnicze. 
Podejmowano je tylko w przypadkach awarii lub 
zmniejszenia wydajno ci technologicznej instalacji 
i nawet ich nie dokumentowano. 

W 43 zak adach stwierdzono nieprawid owo-
ci w zakresie stosowania systemów identyfikacji 

i sygnalizacji uwolnie  substancji toksycznych 
i atwopalnych z kontrolowanej instalacji. Zazna-
czy  nale y, e brak takich systemów ujawnia-
no tylko sporadycznie, ale zastrze enia  budzi a 
sprawno  elementów tych systemów, brak syste-
matycznych kontroli i poddawania ich zabiegom 
konserwacyjnym.

W 56 zak adach pracownikom obs ugi instala-
cji nie zapewniono w a ciwie dobranych, spe nia-



99

. W IKI KO O I  W P I  O Z M

j cych aktualne wymagania, rodków ochrony 
indywidualnej. ajcz ciej wydawano im odzie  
i obuwie robocze zamiast ochronnego oraz rodki 
ochrony indywidualnej spe niaj ce jedynie wyma-
gania podstawowe. W 59 zak adach pracownicy 
nie mieli pe nego wyposa enia w sprz t ratunkowy 
i rodki ochrony indywidualnej przeznaczone do 
u ycia podczas akcji ratunkowych, a cz sto by y 
one nieodpowiednie, np. operatorom chlorowni 
wydano rodki zabezpieczaj ce przed nadmier-
nym pyleniem. Zdarza o si , e sprz t ratunkowy 
przechowywano w miejscach niedost pnych pod-
czas awarii, np. w maszynowniach amo niakalnych 
instalacji ch odniczych.

ale y zwróci  uwag , e wiele tych uchybie  
jest skutkiem nieprawid owo ci w przeprowadze-
niu oceny ryzyka zawodowego. jawniono je a  
w 1 3 zak adach, a dotyczy y g ównie nieuwzgl d-
nienia wymaga  obowi zuj cych w tym zakresie 
dla stanowisk, na których wyst puj  niebezpiecz-
ne czynniki chemiczne, oraz niedokonywania 
ocen ryzyka zwi zanego z mo liwo ci  powsta-
nia po aru lub wybuchu. W zdecydowanej wi k-
szo ci przedstawiane oceny ryzyka zawodowego 
nie spe nia y wymaga  dla ocen sporz dzanych 
dla stanowisk, na których wyst puj  niebezpiecz-
ne czynniki chemiczne, bowiem nie uwzgl dnia y 
czynno ci, przy jakich mo e nast pi  wzrost nara-
enia na dzia anie tych czynników remonty, napra-

wy, awarie, itp. . Ze wzgl du na charakter mediów, 
z jakimi maj  do czynienia pracodawcy amoniak, 
paliwa, chlor, P  zjawisko to jest wysoce niepo-
koj ce. W jeszcze wi kszej liczbie kontrolowanych 
zak adów nie dokonywano chocia by wst pnej  
oceny ryzyka wyst pienia awarii przemys owej.

Warto zaznaczy , e w podmiotach, w któ-
rych niebezpieczne substancje chemiczne s  
zasadniczym elementem prowadzenia procesu 
technologicznego, poszanowanie przepisów, 
wiedza pracowników oraz sposób wykonywania 
pracy s  jako ciowo lepsze ni  w zak adach, 
gdzie substancje niebezpieczne s  wykorzysty-
wane przy prowadzeniu innego podstawowego 
procesu. Wskazuje na to porównanie rozlewni 
gazu p ynnego oraz zak adów zajmuj cych si  
magazynowaniem i dystrybucj  gazu propan-
butan z wi kszo ci  kontrolowanych zak adów 
przemys u spo ywczego, stosuj cych amo-
niak jako czynnik ch odniczy, w których stan 
przestrzegania przepisów w tym zakresie by  
wysoce niezadowalaj cy. Budzi o to szczególn  
dezaprobat , bowiem do tych zak adów zasto-

sowanie maj  przepisy rozporz dzenia inistra 
o nictwa i ozwoju si z dnia  aja r  

w sprawie ezpiecze stwa i igieny pracy przy 
o s udze i konserwacji a oniaka nyc  insta acji 
c odniczyc  w zak adac  przetwórstwa ro no-
-spo ywczego, które okre laj  m.in. wymaga-
nia dot. zapobiegania awariom przemys owym 
i ograniczania ich skutków. 

W ród przyczyn narusze  prawa pracodawcy 
najcz ciej wskazuj  na
– zbyt ogólne i nie zawsze zrozumia e, cz sto 

niespójne, przepisy dotycz ce zapobiegania 
awariom przemys owym i ich skutkom

– prze wiadczenie, e obowi zek w zakresie 
ograniczania skutków awarii maj  wy cznie 
jednostki ratowniczo-ga nicze stra y po arnej

– brak wystarczaj cych rodków materialnych na 
spe nienie nowych, ostrzejszych wymaga  doty-
cz cych zarówno technicznego bezpiecze -
stwa pracy i bezpiecze stwa procesowego, jak 
równie  dzia a  o charakterze organizacyjnym

– cz ste zmiany na stanowiskach zwi zanych 
z zarz dzaniem kontrolowanymi podmiotami 
gospodarczymi oraz  zmieniaj ce si  koncep-
cje kolejnych zarz dów.
Inspektorzy pracy, jako przyczyny nieprawid o-

wo ci, wymieniaj  jeszcze
– u ytkowanie instalacji zw aszcza ch odni-

czych  zbudowanych nawet kilkadziesi t lat 
temu,  bez obj cia ich planowan  dzia alno -
ci  konserwacyjn  i remontow

– lekcewa enie wyst puj cych zagro e  zawo-
dowych i potencjalnych skutków, rutyn  oraz 
niedbalstwo, a tak e niew a ciwy nadzór nad 
przestrzeganiem procedur odnosz cych si  
do wymaga  formalnych  

– nieadekwatne szkolenia bhp i szkolenia specja-
listyczne, powierzane cz sto firmom zewn trz-
nym, bez ustalenia szczegó owych programów 
przez osoby znaj ce problematyk  zagro e  
chemicznych

– brak szczegó owych przepisów prawnych doty-
cz cych zapobiegania awariom przemys o-
wym i ograniczania ich skutków w zak adach, 
w których wyst puj  substancje niebezpieczne 
w ilo ciach mniejszych od ilo ci kwalifikuj cej 
zaliczenie ich do grupy o zwi kszonym lub 
du ym ryzyku wyst pienia powa nej awarii 
prze mys owej.
W wyniku przeprowadzonych kontroli inspek-

torzy pracy  wydali 1488 decyzji, w tym 441 decy-
zji ustnych, które zosta y wykonane przed 
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zako czeniem kontroli. Wstrzymanie eksploatacji 
kontrolowanych instalacji  nakazywa y 4 decyzje, 
a 12 decyzji dotyczy o skierowania 19 pracow-
ników do innej pracy. Do pracodawców wysto-
sowano tak e 136 wyst pie  zawieraj cych 
854 profilaktyczne wnioski pokontrolne. W zwi zku 
ze stwierdzonym ra cym naruszeniem przepisów 
bezpiecze stwa pracy 37 osób ukarano mandata-
mi karnymi w cznej wysoko ci 43,2 tys. z otych. 
W 9 przypadkach zastosowano rodki oddzia y-
wania wychowawczego.

W efekcie realizacji zastosowanych przez 
inspektorów pracy rodków prawnych  
– wyposa ono stanowiska roz adunku i za a-

dunku oleju opa owego i nap dowego 
w punkty uziemienia cystern wraz z w a ciwym 
oznakowaniem,

– zlikwidowano nieszczelno ci pomp oleju 
opa owego, co wyeliminowa o ryzyko po aru, 
wybuchu i zanieczyszczenia gleby,

– zapewniono automatyczne przekazywanie 
dyspozytorowi zmiany informacji o zadzia aniu 
czujników chloru w chlorowni stacji uzdat-
niania wody oraz o automatycznym urucho-
mieniu si  instalacji do unieszkodliwiania 
chloru w czasie awarii,

– zamontowano na zewn trz budynku chlorowni 
stacji uzdatniania wody sygnalizacj  wskazu-
j c  obecno  ludzi wewn trz obiektu,

– teoretycznie i praktycznie przeszkolono 
34 pracowników wyznaczonych do udzia u 
w akcjach ratunkowych na wypadek awarii 
chlorowej i poddano ich badaniom lekarskim, 

– wyposa ono 9 pracowników w gazoszczel-
ne ubrania wykorzystywane do akcji ratowni-
czych,

– sprz t przeznaczony do wykorzystania pod-
czas akcji ratowniczej umieszczono poza 
maszynowni  ch odnicz ,

– przeprowadzono w 3 zak adach praktyczne 
wiczenia w zakresie likwidacji pozorowanych 

awaryjnych wycieków amoniaku, z udzia em 
sekcji ratowniczo-ga niczych stra y po arnej, 

– wyposa ono maszynowni  instalacji ch od-
niczej amoniaku w aparatur  umo liwiaj c  
ci g  kontrol  st e  amoniaku w powie-
trzu.

naliza wyników kontroli wskazuje na potrzeb
 regulacji prawnej okre laj cej wymagania dot. 

zapobiegania awariom przemys owym i ogra-
niczania ich skutków równie  w zak adach, 
w których niebezpieczne substancje chemicz-
ne wyst puj  w ilo ciach mniejszych od wiel-

ko ci progowych decyduj cych o zaliczeniu 
do zak adów o zwi kszonym ryzyku wyst pie-
nia powa nej awarii przemys owej, ustalaj cej 
równie  kryteria i zasady rejestrowania tych 
zak adów oraz aktualizacj  ich rejestrów

 kontynuowania kontroli podprogowych  
zak adów stwarzaj cych zagro enie awariami 
przemys owymi, ze szczególnym uwzgl dnie-
niem zak adów bran y niechemicznej zw asz-
cza zak adów stosuj cych amoniak do celów 
ch odniczych  

 przygotowania materia ów edukacyjnych bro-
szur, filmów, prezentacji  przeznaczonych dla 
pracodawców zak adów podprogowych .

9. Zagro enia czynnikami chemicznymi 
i fizycznymi w zak adach bran y 
meblowej oraz produkuj cych wyroby 
z w ókien poliestrowo-szklanych

W ramach kampanii zorganizowanej przez 
Komitet Wy szych Inspektorów Pracy S I  
pt. iebezpieczne substancje chemiczne  poznaj, 
oce  i zapobiegaj ryzyku , przeprowadzanej 
w 2 1 r. w ca ej , inspektorzy pracy skontrolo-
wali 459 zak adów produkuj cych meble oraz 125 
zak adów produkuj cych wyroby z laminatów poli-
estrowo-szklanych. Szczególn  uwag  zwracano 
na zagro enia zwi zane z wyst powaniem w miej-
scu pracy czynników chemicznych i fizycznych, 
w a ciw  ich identyfikacj  oraz dzia ania podejmo-
wane w celu ich eliminowania ograniczenia . aj-
wi cej kontroli przeprowadzono w mikro- i ma ych 
zak adach w bran y meblarskiej — 151 mikro- 
i 216 ma ych zak adów oraz po 48 mikro- i ma ych 
zak adów produkuj cych wyroby z laminatów poli-
estrowo-szklanych .

Zak ady meblarskie zatrudnia y 2 ,7 tys. 
pracowników, w tym w kontakcie z czynnikami 
chemicznymi prawie 2,6 tys. 12 . Nara onych 
na py y by o w nich 6,7 tys. 32  osób, z któ-
rych prawie co pi ta na py  drewna twardego. ak 
ustalili inspektorzy, prac  w warunkach przekro-
czenia warto ci najwy szych dopuszczalnych st -
e  py owych czynników szkodliwych dla zdrowia 

w rodowisku pracy wykonywa o 338 pracowni-
ków zatrudnionych w co dziesi tym zak adzie, 
a w warunkach przekroczenia DS py ów drewna 
twardego — 173 pracowników w 2  zak adach. 
W warunkach przekroczenia DS czynników 
chemicznych pracowa o tylko 27 pracowników 
w 7 zak adach pracy. 
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Przy produkcji wyrobów z laminatów poli-
estrowo-szklanych zatrudniano 5,6 tys. pracow-
ników, w tym prawie 2,2 tys. 39%  w kontakcie 
z czynnikami chemicznymi co jedenasty z nich 
pracowa  w warunkach przekroczenia warto ci 

DS  i prawie 1,9 tys. 33  w nara eniu na py y 
w warunkach przekroczenia warto ci DS — co 

trzynasty pracownik .
Znacznie wi kszy odsetek zatrudnionych sta-

nowi y osoby pracuj ce w nara eniu na ha as 42  
w zak adach meblarskich i 31  w bran y lamina-
tów . Zaznaczy  nale y, i  prawie co czwarty 
pracownik w zak adach meblarskich i co siód-
my w bran y laminatów pracowa  w warunkach 
przekroczenia warto ci NDN ha asu.

W kontrolowanych zak adach zajmuj cych si  
produkcj  wyrobów z laminatów poliestrowo-szkla-

nych w latach 2 7–2 9 dosz o do 387 wypadków 
przy pracy, w tym 8 z czynnikami chemicznymi 
i py ami. Zaznaczy  nale y, e w ród wypadków 
chemicznych by  1 wypadek ci ki w 2 7 r., wsku-
tek spo ycia utwardzacza o w a ciwo ciach r cych 
przechowywanego w butelce z etykiet  woda ine-
ra na  nie odnotowano wypadków miertelnych. 

atomiast w kontrolowanych zak adach meb-
larskich w ww. okresie dosz o do 17 wypadków 
przy pracy ze szkodliwymi czynnikami chemicz-
nymi i py ami. W ród nich równie  by  1 wypadek 
ci ki w 2 7 r.  nie odnotowano wypadków 
miertelnych. 

W zak adach meblarskich nie stwierdzono 
chorób zawodowych wywo anych czynnikami che-
micznymi i fizycznymi ani te  nie zg oszono adne-
go przypadku podejrzenia takiej choroby.

Wykres 56. Zak ady produkcji mebli oraz wyrobów z laminatów  naruszenia przepisów

ród o  dane P P

zamieszczanie w skierowaniu na badania lekarskie informacji 
o wyst powaniu na stanowisku pracy czynników szkodliwych 

dla zdrowia

dzia ania techniczne i organizacyjne zapobiegaj ce tworzeniu si  
atmosfery wybuchowej lub eliminuj ce 

ród a zap onu atmosfery wybuchowej

wyposa enie pracowników w rodki ochrony indywidualnej

pomiary szkodliwych dla zdrowia czynników fizycznych 
w rodowisku pracy

magazyn i miejsca magazynowania sk adowania

pomiary szkodliwych dla zdrowia czynników chemicznych oraz 
py ów w rodowisku pracy

oznakowanie podr cznych pojemników zbiorników 
niebezpiecznych substancji i mieszanin chemicznych

instrukcje bhp dot. procesów technologicznych oraz 
prac zwi zanych z zagro eniami

ocena ryzyka zwi zanego z mo liwo ci  wyst pienia 
w miejscach pracy atmosfery wybuchowej

ocena ryzyka zawodowego stwarzanego przez 
czynnik chemiczny

 zak adów, w których naruszono przepisy

produkcja wyrobów z laminatówprzemys  meblarski
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naliza wyników kontroli wskazuje, i  w obu 
bran ach wi kszo  zarówno pracodawców, jak 
i s u b bhp ma problem z w a ciw  identyfikacj  
zagro e , stwarzanych przez stosowane lub uwal-
niane w rodowisku pracy czynniki chemiczne, 
fizyczne oraz py y. Szczególne trudno ci sprawia 
im ustalenie, jaki niebezpieczny czynnik chemicz-
ny wyst puje w rodowisku pracy, a tak e w a ci-
we zidentyfikowanie powodowanych przez niego 
zagro e . Najwi cej takich uchybie  stwierdzo-
no w mikroprzedsi biorstwach produkuj cych 
wyroby z laminatów dotyczy y one ponad po owy 
skontrolowanych stanowisk pracy .

W zak adach z obu bran  nieprawid owo ci 
dot. bada  i pomiarów szkodliwych dla zdrowia 
czynników chemicznych, fizycznych oraz py ów 
polega y na ich braku lub niezgodnej z przepi-
sami cz stotliwo ci i zakresie ich przeprowadza-
nia. ajcz ciej wynika y one z braku rzetelnej 
oceny warunków rodowiska pracy w celu wyty-
powania szkodliwych dla zdrowia czynników do 
bada  i pomiarów. Prawie na co pi tym skontro-
lowanym stanowisku pracy brak by o aktualnych 
bada  i pomiarów czynników chemicznych i py ów 
w zak adach obu bran , a fizycznych — na co 
szóstym w laminatach  i co pi tym w zak adach 
meblarskich. Brak aktualnych bada  i pomiarów 
substancji chemicznych odnotowano w 126 zak a-
dach meblarskich, za  uchybienia w tym zakresie 
w 111 zak adach. a podobnym poziomie kszta -
towa a si  liczba zak adów meblarskich, w których 
stwierdzono nieprawid owo ci dotycz ce pomia-
rów szkodliwych dla zdrowia czynników fizycznych 
w rodowisku pracy.

Podkre li  nale y, e wi kszo  pracodaw-
ców z obu ga zi przemys u nadal ma trudno ci 
z przeprowadzeniem oceny ryzyka zawodowe-
go, zw aszcza z uwzgl dnianiem zagro e  wyni-
kaj cych z u ywania niebezpiecznych substancji 
i mieszanin chemicznych oraz ryzyka zwi zanego 
z nara eniem pracowników na ha as lub drgania 
mechaniczne. ajwi cej zastrze e  w tym zakre-
sie inspektorzy pracy mieli — w przypadku firm 
produkuj cych wyroby z laminatów — w mikro-
przedsi biorstwach na co trzecim skontrolowa-
nym stanowisku pracy stwierdzono uchybienia, za  
oceny nie mia o a  26  skontrolowanych stano-
wisk pracy , najmniej w du ych zak adach. W bran-
y meblarskiej natomiast zastrze enia zg aszano 

zarówno w mikro-, ma ych, jak i rednich przedsi -
biorstwach. 

Szczególny niepokój budzi brak oceny 
ryzyka stwarzanego przez atmosfer  wybucho-
w  na stanowiskach pracy, na których mo e ona 
wyst pi  w co drugim skontrolowanym zak adzie 
z obu bran  spo ród 232 zak adów meblarskich 
i 111 zak adów produkuj cych wyroby z lamina-
tów, w których atmosfery wybuchowe mog y wyst -
pi . chybienia w tym zakresie oraz brak dzia a  
technicznych i organizacyjnych zapobiegaj cych 
tworzeniu si  atmosfery wybuchowej lub eliminuj -
cych ród a zap onu atmosfery wybuchowej ujaw-
niono odpowiednio niemal w co pi tym zak adzie 
produkcji wyrobów z laminatów i co dziesi tym 
zak adzie meblarskim. 

W obu rodzajach zak adów ocen  ryzy-
ka zawodowego przeprowadza y zwykle fir-
my z zewn trz, które cz sto nie dokonywa y 
ogl dzin miejsca pracy, nie mia y w a ciwego 
rozeznania rodowiska pracy pod k tem wyst -
puj cych zagro e  oraz nie posiada y wymaga-
nej wiedzy o zagro eniach po arowych, a przede 
wszystkim wybuchowych.

Pracodawcy na ogó  podejmowali dzia ania 
techniczne i organizacyjne w celu eliminowania 
lub ograniczenia do minimum ryzyka zawodowe-
go wynikaj cego z pracy z czynnikiem chemicz-
nym rzadziej w przypadku nara enia na ha as . 

z sto nie by y one jednak adekwatne do wyst -
puj cych w miejscu pracy zagro e , co wynika o 
m.in. z braku w a ciwej ich identyfikacji. iedope -
nienie obowi zku zapewnienia skutecznej wenty-
lacji w pomieszczeniach pracy stwierdzono w 19  
skontrolowanych obiektów w zak adach produku-
j cych wyroby z laminatów, a braki lub uchybie-
nia w zakresie wentylacji stanowiskowej dotyczy y 
13,5  skontrolowanych stanowisk pracy w zak a-
dach produkuj cych wyroby z laminatów i 24  
stanowisk w zak adach meblarskich.

Zaniepokojenie budz  nieprawid owo ci 
w zakresie doboru rodków ochrony indywidual-
nej dotyczy y one ok. 17  pracowników spo ród 
15  skontrolowanych w zak adach produku-
j cych wyroby z laminatów i 15  pracowników 
z ok. 86 obj tych kontrol  w zak adach meblar-
skich . Pracodawcy zwykle wybieraj  rodki 
ta sze, nie zwracaj c uwagi ani na wymagania 
ochronne, ani na zalecenia zawarte w kartach 
charakterystyki. Przy ich przechowywaniu stwier-
dzano nieprzestrzeganie podstawowych zasad 
higieny.
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W zak adach produkuj cych wyroby z lami-
natów niepokoj ce nieprawid owo ci ujawniono 
w zakresie magazynowania i sk adowania sub-
stancji i mieszanin chemicznych. Polega y one 
na niew a ciwym doborze miejsca i sposobu sk a-
dowania, braku w a ciwego oznakowania miejsc 
magazynowania substancji mieszanin niebez-
piecznych oraz podr cznych pojemników, a tak e 
nieprzestrzeganiu zakazów cznego ich przecho-
wywania. 

atomiast w znacznej cz ci zak adów 
meblarskich istotnym problemem jest nadal 
nieznajomo  lub lekcewa enie  zagro e  
i przepisów dotycz cych substancji, prepara-
tów lub procesów technologicznych o dzia aniu 
rakotwórczym a w szczególno ci prac zwi za-
nych z nara eniem na py  drewna twardego — d b 
i buk . Ponad po owa 55  pracodawców ze 122 
zak adów, w których zatrudniano pracowników 
w warunkach nara enia na dzia anie czynników 
rakotwórczych, nie przekazywa a w a ciwemu 
okr gowemu inspektorowi pracy wymaganej prze-

pisami okresowej informacji. ale y te  zwróci  
uwag , e coraz powszechniej u ywa si  w pro-
dukcji ró nego drewna twardego pochodz cego 
z gatunków krajowych i egzotycznych, natomiast 
przepis ogranicza si  tylko do d bu i buku.

easumuj c, podkre li  nale y, e struktura 
stwierdzonych nieprawid owo ci by a zró nicowa-
na. Z jednej strony by y to uchybienia formalne, 
z drugiej za   zagadnienia o istotnym ci a-
rze gatunkowym, maj cym bezpo redni wp yw 
na poziom zagro e , jak np. pomiary czynników 
szkodliwych  dobór rodków ochrony indywidual-
nej  rozwi zania techniczne i organizacyjne maj ce 
na celu eliminowanie lub ograniczanie rzeczywi-
stego ryzyka zawodowego wentylacja, magazy-
nowanie niebezpiecznych substancji i mieszanin 
chemicznych i ich dystrybucja na terenie zak a-
du, stosowanie rodków technicznych i orga-
nizacyjnych, aby zapobiega  tworzeniu si  
atmosfery wybuchowej, wyst pieniu jej zap onu lub 
ograniczy  szkodliwe efekty wybuchu  wprowadza-
nie praktycznych, uwzgl dniaj cych realia zak adu 

Zdj cie 1. rodek ochrony” dróg oddechowych  samoróbka” wykonana przez pracodawc   
we w asnym zakresie i dostarczona pracownikowi do stosowania podczas prac malarskich metod  natryskow , 

z u yciem lakieru zawieraj cego m.in. ksylen, octan butylu, toluen i etylobenzen
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i zagro enia w nim wyst puj ce procedur i instruk-
cji bhp . Warto zwróci  uwag , e nieprawid owo-
ci ujawniono w ka dym zak adzie, a tylko w 12  

zak adów produkuj cych meble i w 13  zak adów 
meblarskich nie zapewniono wykonywania zada  
s u by bhp, co mo e wskazywa  na nisk  jako  
us ug wiadczonych przez wyspecjalizowane pod-
mioty podejmuj ce si  wykonywania tych zada  
b d  te  na niewykonywanie przez pracodawców 
zalece  s u by bhp. 

Pracodawcy w ród przyczyn stwierdzonych 
nieprawid owo ci wymieniaj  m.in.  z  kondy-
cj  finansow  spowodowan  stagnacj  na rynku 
i spadkiem zamówie  oraz wysokie koszty okre-
sowo powtarzanych bada  i pomiarów czynników 
szkodliwych dla zdrowia w rodowisku pracy i oce-
ny ryzyka zwi zanego z mo liwo ci  wyst pienia 
w miejscach pracy atmosfery wybuchowej, jak 
równie  sporz dzenia dokumentu zabezpieczenia 
przed wybuchem.

Wed ug inspektorów pracy do przyczyn nie-
prawid owo ci nale y równie  zaliczy
– brak nale ytego nadzoru nad stanem bhp 

w zak adzie,
– niski poziom wiedzy o zagro eniach i zna-

jomo ci — w tym tak e przez s u by bhp — 
przepisów i zasad bhp obowi zuj cych przy 
pracach zwi zanych z nara eniem na py y 
w tym rakotwórcze  oraz chemiczne i fizyczne 

czynniki rodowiska pracy,
– lekcewa enie zagro e  zwi zanych z obec-

no ci  w rodowisku pracy czynników 
szkodliwych dla zdrowia, zarówno przez pra-
codawców, osoby kieruj ce pracownikami, 
jak i samych pracowników, w tym zagro e  
na stanowiskach, na których mo e wyst pi  
atmosfera wybuchowa,

– nisk  jako  us ug wiadczonych przez oso-
by realizuj ce zadania s u by bhp, zw asz-
cza w zak adach, w których obowi zki w tym 
zakresie powierzono specjali cie spoza zak a-
du pracy.

W zwi zku ze stwierdzonymi nieprawid owo -
ciami inspektorzy pracy wydali cznie w zak a-
dach obu bran  5381 decyzji, w tym 24 decyzje 
wstrzymania prac oraz 45 decyzji skierowania 
1 4 pracowników do innych prac. a 111 pra-
codawców na o ono mandaty karne na kwot  
ponad 13 tys. z . Do s du skierowano 3 wnioski 
o ukaranie sprawców wykrocze  zak ady meblar-
skie . W stosunku do 69 osób zastosowano rodki 
oddzia ywania wychowawczego.

O stwierdzonych podczas kontroli nieprawid o-
wo ciach zawiadomiono w a ciwe organy, w tym 
m.in.  Pa stwow  Inspekcj  Sanitarn  17 pism , 

rz d Dozoru echnicznego 16 , Pa stwow  
Stra  Po arn  9 , nadzór budowlany 8 , woje-
wódzki o rodek medycyny pracy 4 .

ontrolom towarzyszy a szeroka kampania 
prewencyjna, której celem by o — zgodnie z zalece-
niami S I  — promowanie w a ciwych metod oce-
ny ryzyka zwi zanego z wyst powaniem czynników 
chemicznych w zak adach pracy oraz zach canie 
do wdra ania do ryc  praktyk i stosowania rodków 
profilaktycznych ograniczaj cych ryzyko. Inspekto-
rzy pracy przekazywali w kontrolowanych zak adach 
wydawnictwa PIP dotycz ce zagro e  zwi zanych 
z wyst powaniem czynników chemicznych w miej-
scu pracy oraz udzielili cznie 3116 porad technicz-
nych wi cej na ten temat — w rozdziale II .

naliza wyników kontroli wskazuje na potrze-
b , m.in.

 kontynuacji dzia a  prewencyjno-kontrolnych 
w zak adach produkuj cych wyroby z lamina-
tów poliestrowo-szklanych w 2 11 r. zosta-
n  przeprowadzone rekontrole w zak adach, 
w których stwierdzono naruszenia przepisów 
bhp dotycz cych mo liwo ci wyst powania 
atmosfery wybuchowej w miejscu pracy  oraz 
w zak adach meblarskich,

 przeprowadzenia bada  nad rakotwórczym 
oddzia ywaniem na organizm ludzki py ów 
drewna twardego pochodz cego z gatun-
ków krajowych i egzotycznych, innych ni  
wymienione w przepisie, oraz ewentualnej 
nowelizacji rozporz dze  inistra drowia 
w sprawie su stancji  preparatów  czynników 
u  procesów tec no ogicznyc  o dzia aniu 
rakotwórczy  u  utagenny  w rodowisku 
pracy oraz inistra Pracy i Po ityki po ecznej 
w sprawie najwy szyc  dopuszcza nyc  st e  
i nat e  czynników szkod iwyc  d a zdrowia 
w rodowisku pracy, poprzez rozszerzenie 
katalogu py ów drewna twardego obecnie 
dotyczy tylko d bu i buku ,

 zinterpretowania budz cych w tpliwo ci prze-
pisów w rozporz dzeniu inistra ospodarki 
z dnia  ipca r  w sprawie ini a nyc  
wy aga  dotycz cyc  ezpiecze stwa i igie-
ny pracy  zwi zanyc  z o iwo ci  wyst pienia 
w iejscu pracy at os ery wy uc owej  Pa -
stwowa Inspekcja Pracy skierowa a do Departa-
mentu egulacji ospodarczych w Ministerstwie 

ospodarki stosowne pismo w tej sprawie 
o zaj cie jednoznacznego stanowiska.
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10. Wymagania minimalne i zasadnicze

A. ontrole spe niania wymaga  
minimalnych dla maszyn do obróbki 
plastycznej metali

W 2 1 r. kontrolami przestrzegania 
postanowie  rozporz dzenia inistra ospo-
darki z pa dziernika r  w sprawie ini a -
nyc  wy aga  dotycz cyc  ezpiecze stwa 
i igieny pracy w zakresie u ytkowania aszyn 
przez pracowników podczas pracy obj to maszy-
ny i urz dzenia do plastycznej obróbki metali,
jako grup  maszyn stwarzaj cych szczególne 
zagro enia.

Przeprowadzono 577 kontroli w 574 zak a-
dach, zatrudniaj cych ponad 71 tys. pracowni-
ków. By y to g ównie zak ady pracy zatrudniaj ce  
od 1 do 9 pracowników 21 , od 1  do 49 pra-
cowników 38  oraz od 5  do 249 31 . W ród 
kontrolowanych znalaz y si  zak ady zwi zane 
z bran  metalow  produkcja cz ci i elementów 
metalowych  oraz spoza bran y, wykorzystuj ce 
maszyny do plastycznej obróbki metalu w celu 
dokonywania napraw, remontów w asnych urz -
dze  technicznych, b d  wiadczenia us ug.

W kontrolowanych zak adach u ytkowano 
54 8 maszyn do obróbki plastycznej metali. Oce-
nie pod k tem spe niania minimalnych wymaga  
pracodawcy poddali 4132 maszyny i urz dzenia. 
W przypadku 1418 maszyn podj li dzia ania w celu 
doprowadzenia ich do stanu zgodnego z przepisa-
mi, a do 7  maszyn mieli drobne zastrze enia, 
atwe do usuni cia.

Podczas kontroli oceniano m.in.  stan technicz-
ny maszyny  kompletno  urz dze  zabezpiecza-
j cych i ochronnych  elementy sterownicze, w tym 
wy czniki zatrzymania awaryjnego  jako  i czy-
telno  napisów informacyjnych i znaków ostrze-
gawczych  dokumentacj  kontroli okresowej oraz 
instrukcje obs ugi. Spe nienie minimalnych wyma-
ga  sprawdzono w 2791 maszynach i urz dze-
niach do obróbki plastycznej metali. Spo ród nich 
787 maszyn nie spe nia o minimalnych wymaga  
28,2% ogó u kontrolowanych , a do 1121 maszyn 

zg oszono uwagi. Dotyczy o to zarówno maszyn 
poddanych ocenie i doprowadzonych do minimal-
nych wymaga  przez pracodawców, jak i tych, do 
których pracodawcy nie mieli zastrze e  lub ich nie 
ocenili. Najwi cej zastrze e  inspektorzy zg osi-
li w ma ych zak adach, wykorzystuj cych starsze 
i bardziej wyeksploatowane maszyny, nie w pe ni 
przystosowane do minimalnych wymaga .

Wykres 57. aszyny do obróbki plastycznej metali  naruszenia przepisów

ród o  dane P P

urz dzenia do zatrzymania awaryjnego

znaki i barwy bezpiecze stwa

o wietlenie stanowisk pracy

wyposa enie maszyn w atwo rozpoznawalne urz dzenia s u ce 
do od czania od róde  energii

kontrola maszyn w zakresie minimalnych wymaga  przed 
przekazaniem do eksploatacji po raz pierwszy

opracowanie i zawarto  instrukcji bhp

elementy sterownicze – widoczno , identyfikowalno , 
oznakowanie, usytuowanie, dobór

kontrola okresowa maszyn w zakresie minimalnych wymaga

dokumentacja wyników kontroli maszyn

os ony i urz dzenia ochronne – dobór, 
konstrukcja i usytuowanie

 maszyn, których dotyczy y nieprawid owo ci

15

15

15

16

23

24

28

35

37

38
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Znaczn  liczb  nieprawid owo ci stwier-
dzono w zakresie wyposa enia maszyn w odpo-
wiednie os ony i urz dzenia ochronne oraz 
elementy zabezpieczaj ce przed dost pem pra-
cownika do stref niebezpiecznych. rz dzenia 
te cz sto wykonane by y w sposób niew a ciwy, 
tj. bez zachowania odleg o ci bezpiecze stwa 
uniemo liwiaj cej dost p do stref niebezpiecz-
nych. Powa ne zastrze enia dotyczy y równie  
oznakowania, usytuowania oraz doboru elemen-
tów sterowniczych, tj. wy czników g ównych, do 
zatrzymania awaryjnego, przycisków start stop, 
a tak e opracowania i udost pnienia zatrudnionym 
pracownikom instrukcji bezpiecze stwa i higieny 
pracy u ytkowanych maszyn i urz dze  do obrób-
ki plastycznej metali. z sto by y one niew a ci-
wie opracowane lub ich zawarto  by a niepe na. 
Du  skal  nieprawid owo ci stwierdzono w zakre-
sie dokumentowania przez pracodawców kontroli 
maszyn pod k tem spe niania wymaga  minimal-
nych i to zarówno po przekazaniu ich do eksplo-
atacji po raz pierwszy, jak i po zainstalowaniu na 
innym stanowisku pracy lub w innym pomiesz-
czeniu. Nieprawid owo ci te stwierdzano w co 
drugim skontrolowanym zak adzie, najcz ciej 
w mikro- i ma ych zak adach lub u pracodawców, 
którzy nie mieli w asnej s u by bhp. 

Kontrole nie wykaza y natomiast znacz cych 
lub ra cych nieprawid owo ci w zakresie wypo-
sa enia maszyn w  rodki ochrony przeciwpora e-
niowej przed dotykiem bezpo rednim i po rednim  
odpowiednie obudowy lub urz dzenia wyci gowe 
znajduj ce si  w pobli u zagro enia w przypadku 
maszyn stwarzaj cych zagro enie emisji p ynu 
lub py u  automatyczn  sygnalizacj  ostrzegaw-
cz  przed uruchomieniem. sytuowanie maszyn 
w pomieszczeniach oraz organizacja i lokalizacja 
stanowisk operatorów tak e nie budzi y wi kszych 
zastrze e .

W kontrolowanych zak adach w latach  
2 7–2 9 odnotowano cznie 3 8 wypadków 
przy pracy zwi zanych z eksploatacj  maszyn 
do obróbki plastycznej metali, w tym 1 mier-
telny, 25 ci kich oraz 2 zbiorowe. ajcz ciej 
wyst puj cymi przyczynami wypadków by  kon-
takt z ostrymi kraw dziami blach podczas prac 
r cznych oraz niew a ciwy dobór elementów uk a-
dów steruj cych.

naliza wyników kontroli wskazuje, e praco-
dawcy nadal nie wywi zuj  si  z obowi zku dosto-
sowania maszyn i urz dze  do obróbki plastycznej 

metali do postanowie  rozporz dzenia inistra 
ospodarki z  pa dziernika r  w sprawie 
ini a nyc  wy aga  dotycz cyc  ezpiecze -

stwa i igieny pracy w zakresie u ytkowania aszyn 
przez pracowników podczas pracy  

W wyniku kontroli inspektorzy pracy wydali

– 3627 decyzji bhp 923 ustnych , w tym

 78 decyzji wstrzymania prac,

 2 decyzje skierowania do innych prac 
3 pracowników,

– 4 5 wniosków w wyst pieniach,

– 98 mandatów karnych na kwot  114,5 tys. z ,

– 6 wniosków do s du.

Od lat podczas kontroli stwierdza si  podobne 
uchybienia i nieprawid owo ci. W ocenie inspekto-
rów pracy do przyczyn nieprawid owo ci nale y 
zaliczy

– nieznajomo  przepisów dotycz cych mini-
malnych wymaga  dla maszyn i urz dze  lub 
ich niew a ciw  interpretacj ,

– niedostateczny nadzór nad bezpiecze stwem 
i higien  pracy kadry technicznej,

– lekcewa enie przez pracodawców i nadzór 
techniczny zagro e  zwi zanych z eksploata-
cj  maszyn,

– niedokonywanie ocen i kontroli okresowych 
maszyn pod k tem spe nienia minimalnych 
wymaga .

Pracodawcy — jako przyczyny nieprawid o-
wo ci w zakresie dostosowania maszyn do wyma-
ga  minimalnych — wskazywali najcz ciej  brak 
elementarnej wiedzy nt. obowi zków zwi zanych 
z u ytkowaniem maszyn, wysokie koszty wype -
niania obowi zków w zakresie kontroli maszyn pod 
k tem spe niania przez nie wymaga  minimalnych 
konieczno  zatrudnienia wykwalifikowanych 

osób do oceny maszyn, w tym m.in. pracowników 
s u b bhp, remonty w celu dostosowania maszyn 
do wymaga  minimalnych .

ówno eg e z dzia ania i kontro ny i  rea izo-
wany y  program prewencyjny dot  dostosowania 
u ytkowanyc  aszyn do wy aga  ini a nyc  
o ówiony w rozdzia e 
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B. Nadzór rynku maszyn, urz dze  
i rodków ochrony indywidualnej 

Podczas 1 9  kontroli w zakresie nadzoru 
rynku inspektorzy pracy sprawdzili, czy dostar-
czone pracownikom rodki ochrony indywidualnej 
oraz obs ugiwane przez nich maszyny i urz dze-
nia techniczne spe niaj  zasadnicze i inne wyma-
gania bezpiecze stwa. Kontrole obejmowa y 
wyroby podlegaj ce przepisom rozporz dze  Mini-
stra ospodarki wdra aj cym do prawa polskiego 
postanowienia  dyrektyw nowego podej cia znajdu-
j cych si  w kompetencji Pa stwowej Inspekcji Pracy 
tj. rozporz dze  w sprawie zasadniczych wymaga  

dla  rodków ochrony indywidualnej, maszyn, sprz -
tu elektrycznego niskonapi ciowego, urz dze  
i systemów ochronnych przeznaczonych do u ytku 
w przestrzeniach zagro onych wybuchem, urz dze  
spalaj cych paliwa gazowe, prostych zbiorników 
ci nieniowych, urz dze  ci nieniowych, d wigów, 
urz dze  u ywanych na zewn trz pomieszcze  
w zakresie emisji ha asu do rodowiska .

Ogó em w roku 2 1  oceniono 1347 wyrobów 
wprowadzonych do obrotu lub oddanych do u yt-
ku od 1 maja 2 4 r. Inspektorzy pracy zakwe-
stionowali 570 z nich 42% .

Zaznaczy  nale y, e niektóre wyroby podle-
ga y kilku dyrektywom.

Wyniki kontroli z podzia em wed ug 

Dyrektywa iczba kontrolowanych 
wyrobów

Odsetek wyrobów 
do których zg oszono 

zastrze enia

2 9 1 5 W  d. 87 4 4 W  proste zbiorniki ci nieniowe SP 2 5

89 686 W  rodki ochrony indywidualnej PP 648 28

9 396 W  urz dzenia spalaj ce paliwa gazowe D 3

94 9 W  urz dzenia i systemy ochronne przeznaczone do 
u ytku w przestrzeniach zagro onych wybuchem 2

95 16 W  d wigi i ich elementy bezpiecze stwa IF 3 67

97 23 W  urz dzenia ci nieniowe P D 12 42

2 6 42 W  d. 98 37 W  maszyny MD 66 52

2 14 W  urz dzenia u ywane na zewn trz pomieszcze , 
w zakresie emisji ha asu do rodowiska OIS 49 45

2 6 95 W  d. 72 23 W  sprz t elektryczny 
niskonapi ciowy D 156 46

W roku sprawozdawczym inspektorzy pracy 
w szczególno ci kontrolowali spe nianie zasadni-
czych i innych wymaga  dla maszyn do obróbki 
plastycznej metali, a tak e dla r kawic ochronnych. 

jawniono nast puj ce nieprawid owo ci
 w zakresie maszyn do obróbki plastycznej 

metali inspektorzy pracy sprawdzili 311 wyro-
bów, zakwestionowali 149, tj. 48

  niespe nienie wymaga  zasadniczych 
w konstrukcji i wyposa eniu, m.in.  brak 
lub nieprawid owe urz dzenia ochron-
ne zabezpieczaj ce dost p do strefy 
roboczej, w tym brak lub niew a ciwie 

umieszczone elementy elektroczu ego 
wyposa enia ochronnego, urz dze  obu-
r cznego sterowania, nieopisanie ele-
mentów sterowniczych w j zyku polskim 
lub za pomoc  znaków graficznych zro-
zumia ych dla obs uguj cego, nieozna-
kowanie miejsc niebezpiecznych znakami 
i barwami  bezpiecze stwa — 1 1 wyro-
bów 33 , a tak e brak instrukcji bez-
piecznej obs ugi, nieprzet umaczenie jej 
na j zyk polski, nieuwzgl dnienie wyma-
ga  zwi zanych z bezpieczn  obs u-
g , brak opisu zastosowania maszyny 

ród o  dane P P
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i ostrze e  dotycz cych niedozwolonych 
sposobów u ytkowania wyrobu, jak rów-
nie  informacji okre laj cych bezpieczne 
warunki transportu, przenoszenia i prze-
chowywania oraz specyfikacji cz ci 
zamiennych — 94 wyroby 3

  brak lub nieprawid owe deklaracje zgod-
no ci, w tym m.in.  brak potwierdzenia 
udzia u jednostki notyfikowanej w procesie 
oceny zgodno ci maszyn, niewyszcze-
gólnienie wszystkich przepisów, które 
powinny spe nia  oceniane maszyny, brak 
podpisów osób uprawnionych do wysta-
wienia deklaracji zgodno ci — 112 wyro-
bów 36

  brak lub niew a ciwe albo nietrwa e 
oznakowanie CE — 46 wyrobów 15 .

ajwi cej  nieprawid owo ci stwierdzono przy 
ocenie maszyn wyprodukowanych poza obszarem 

 i sprowadzanych bezpo rednio przez pracodaw-
ców na w asne potrzeby, a tak e maszyn wykona-
nych przez pracodawców do w asnego u ytku. 

 w zakresie r kawic ochronnych inspektorzy 
pracy sprawdzili 587 wyrobów, zakwestiono-
wali 146,  tj. 25

  niespe nienie wymaga  zasadniczych, 
w tym  niekompletne oznaczenia informu-
j ce o rodzaju czynników, przed którymi 
chroni  r kawice i poziomie skuteczno ci 
ich ochrony wynikaj cej z przeprowadzo-
nych bada  brak instrukcji u ytkowania 
lub nieprawid owo ci w jej tre ci, m.in. bez 
danych maj cych istotny wp yw na bez-
piecze stwo pracowników, np. rysunku 
powierzchni ochronnej zapewnianej przez 
r kawice dla u ytkowników pilarek a -
cuchowych, niewskazanie przeznaczenia 
r kawic, sposobu czyszczenia i konser-
wacji, czy te  brak niezb dnych informa-
cji umo liwiaj cych ustalenie up ywu daty 
wa no ci albo okresu trwa o ci  nieprze-
t umaczenie instrukcji na j zyk polski  brak 
ostrze e  w szczególno ci wskazuj cych 
w przypadku r kawic o konstrukcji prostej 
kat. I , e mog  by  one stosowane tylko 

do ochrony przed minimalnymi zagro e-
niami — 1 9 wyrobów 19

  brak lub niepoprawne deklaracje zgod-
no ci, m.in. wystawione przez podmiot 
do tego nieuprawniony, g ównie przed-
stawicieli handlowych lub dystrybutorów, 
bez przywo ania danych pozwalaj cych na 

ustalenie producenta i norm zharmonizo-
wanych, których wymagania r kawice spe -
niaj  oraz danych jednostki notyfikowanej, 
je li powinna ona uczestniczy  w procedu-
rze oceny zgodno ci — 94 wyroby 16

  nieprawid owe oznakowanie znakiem 
CE nietrwa e w postaci np. naklejki lub 
nadruku mo liwego do usuni cia podczas 
u ytkowania r kawic chroni cych przed 
chemikaliami  lub brak takiego znaku, 
naniesienie wbrew przepisom znaku  
na r kawice robocze — 38 wyrobów 7

  uchybienia zwi zane z ocen  zgod-
no ci, m.in. brak certyfikatu oceny typu 
W  wymaganego w przypadku r kawic 
o konstrukcji innej ni  prosta, wybranie  
nieodpowiedniej do ryzyka, przed którym 
wed ug deklaracji producenta r kawi-
ce chroni , procedury oceny zgodno ci 
np. przeprowadzenie przez producenta  

samodzielnej oceny r kawic przeznaczo-
nych dla spawaczy, pomimo i  powinny 
by  one poddane badaniu typu w akredy-
towanych laboratoriach jednostek notyfi-
kowanych  —  21 wyrobów 4 .

Wyniki kontroli r kawic ochronnych wskazuj , 
e wiele powa nych nieprawid owo ci dotyczy o 

instrukcji u ytkowania. Tre  instrukcji by a cz sto 
zbyt ogólnikowa i nie zawiera a jednoznacznego 
odniesienia do konkretnego wyrobu oraz jego 
przeznaczenia. Ponadto niektóre firmy dyspono-
wa y uniwersalnym wzorem instrukcji dla ró nych 
posiadanych w ofercie handlowej typów r kawic. 
Warto zwróci  uwag , e brak poprawnych i pe -
nych informacji o wyrobie w przypadku rodków 
ochrony indywidualnej mo e skutkowa  ich nie-
w a ciwym doborem do zagro e  wyst puj cych 
na stanowiskach pracy, co nie zapewnia wystarcza-
j cej ochrony wyposa onym w nie pracownikom.

Pozosta e kontrole 449 maszyn i urz dze  
technicznych oraz rodków ochrony indywidualnej 
prowadzone by y w zwi zku z rutynowymi dzia a-
niami u pracodawców, badaniem wypadków przy 
pracy oraz sprawdzaniem informacji pochodz -
cych od organów nadzoru rynku, przedsi biorców 
i pracowników sygnalizuj cych, e wyroby mog  
nie spe nia  zasadniczych wymaga . Zastrze e-
nia wzbudzi o 275 wyrobów 61  sprawdzonych 
przez inspektorów pracy. Wy szy odsetek wyro-
bów nieprawid owych ujawniony podczas tych 
kontroli wynika z faktu, e by y to w du ej mierze 
dzia ania reaktywne, podejmowane w zwi zku ze 
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zg aszanymi zastrze eniami do wyrobów u ytko-
wanych w zak adach pracy.

W przypadku negatywnych wyników kontroli, 
zarówno maszyn do plastycznej obróbki metali, 
r kawic ochronnych, jak i pozosta ych wyrobów, 
podejmowano odpowiednie kroki w celu wyegze-
kwowania przestrzegania prawa.

e li ogl dziny wyrobów oraz analiza 
dostarczonych dokumentów zwi zanych z oce-
n  zgodno ci nie pozwala y inspektorowi pracy 
na jednoznaczne rozstrzygni cie, czy spe niaj  
one zasadnicze wymagania, pobierano prób-
ki i zlecano ich badanie w akredytowanych 
laboratoriach. p. testom poddano sze  
typów filtrów spawalniczych pochodz cych 
z Chin. Wyniki bada  potwierdzi y, e filtry nie 
spe niaj  wymaga  zasadniczych dotycz cych 
wspó czynnika przepuszczania wiat a, co nara-
a o ich u ytkowników na ryzyko uszkodzenia 

oka. Wskutek decyzji okr gowego inspektora 
pracy filtry zosta y wycofane z obrotu.

W zale no ci od rodzaju i wagi stwierdzonych 
nieprawid owo ci stosowano adekwatne rodki 
prawne. W przypadku niezgodno ci niepowodu-
j cych powa nego zagro enia lub mo liwych do 
szybkiego wyeliminowania wyst powano do pro-
ducentów, importerów i dostawców wyrobów o ich 
usuni cie w okre lonym terminie. W rezultacie 
dobrowolnych dzia a  naprawczych w a ciwych 
podmiotów gospodarczych, jeszcze w trakcie trwa-
nia czynno ci kontrolnych, zlikwidowane zosta y 
uchybienia dotycz ce 357 wyrobów 24 maszyn 
i urz dze  technicznych oraz 117 rodków ochro-
ny indywidualnej . W ocenie inspektorów pracy 
dobrowolne dzia ania naprawcze w wi kszo ci 
przypadków s  skuteczne i przynosz  trwa e efek-
ty. Stosowanie zasady proporcjonalno ci rodków 
prawnych w stosunku do rodzaju niezgodno ci 
zaleca te  nowe rozporz dzenie Par a entu uro-
pejskiego i ady  nr  ustanawiaj ce 
wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku, 
które obowi zuje od 1 stycznia 2 1 r.

e li dzia ania dobrowolne nie zosta y pod-
j te lub stwierdzono podczas kontroli istotne nie- 
zgodno ci wyrobów z zasadniczymi wymaga- 
niami, okr gowi inspektorzy pracy wszczynali 
post powania. W 2 1 r. prowadzono 101 post -
powa  dotycz cych  maszyn i innych urz dze  
technicznych 6 post powa  oraz rodków 
ochrony indywidualnej 41 . Ponadto do rejono-

wych prokuratur skierowano 6 zawiadomie  
o podejrzeniu pope nienia przest pstwa przez 
producentów i importerów, m.in. hydraulicznej 
prasy kraw dziowej, obieraczki do warzyw, dwu-
kolumnowego podno nika hydraulicznego. Spra-
wy te s  w toku.

atomiast w przypadku nieprawid owo ci 
mo liwych do usuni cia tylko przez podmiot maj -
cy siedzib  w innym kraju , o wynikach kontroli 
powiadamiano organy nadzoru rynku w tym kra-
ju. W a ciwym organom przekazano informacje 
o 18 wyrobach  m.in. wyniki kontroli r kawic dla 
spawaczy — do organu nadzoru rynku w Cze-
chach, r kawic chroni cych przed przeci ciem 
pi  a cuchow  — do organu nadzoru rynku 
w Austrii, urawia budowlanego — do organu 
nadzoru rynku we W oszech, prasy elektrohydrau-
licznej oraz automatycznej maszyny do formowa-
nia rur — do organu nadzoru rynku w Danii . 

ealizuj c powierzone zadania w systemie 
nadzoru rynku, inspektorzy pracy w 2 1 r. na 
wniosek organów celnych wydali 137 opinii 
w sprawie spe niania przez wyroby sprowadza-
ne spoza europejskiego obszaru gospodarcze-
go wymaga  zasadniczych i innych. W stosunku 
do tych wyrobów zachodzi o prawdopodobie -
stwo, e mog  spowodowa  zagro enie dla bez-
piecze stwa u ytkowników. W 98 przypadkach 
72%  opinie by y negatywne. W konsekwencji 

nieprawid owe wyroby, m.in. r kawice z Paki-
stanu 3000 par , podno niki samochodowe 
mechaniczne z Chin 5 sztuk , przemys owe 
maszyny szwalnicze z Chin 30 sztuk  nie zosta-
y dopuszczone do obrotu na polskim i europej-

skim rynku lub zosta y dopuszczone po usuni ciu 
stwierdzonych uchybie . ale y podkre li , e 
dzia ania podejmowane wspólnie przez Pa stwo-
w  Inspekcj  Pracy i s u b  celn  s  znacz cym 
elementem nadzoru rynku. Dzi ki nim niespe -
niaj ce przepisów maszyny lub rodki ochrony 
indywidualnej s  zatrzymywane zanim trafi  do 
pracowników. ho  importowane wyroby musz  
spe nia  te same wymagania prawne, to jak poka-
zuje praktyka, wiele z nich jest nieprawid owych.

Kontrolom w ramach nadzoru rynku towarzy-
szy y dzia ania popularyzuj ce t  problematyk . 
Inspektorzy pracy prowadzili doradztwo dla pro-
ducentów, dostawców i u ytkowników wyrobów. 
Ponadto podczas spotka  i seminariów omawiano 
przepisy w zakresie zasadniczych i innych wyma-
ga , ze szczególnym uwzgl dnieniem zmian legis-
lacyjnych.
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Wed ug inspektorów pracy jedn  z przyczyn 
nieprawid owo ci jest nieznajomo  prawa. Zarów-
no producenci, jak i pracodawcy nabywaj cy rod-
ki ochrony indywidualnej, maszyny lub urz dzenia 

nie maj  wystarczaj cej wiedzy nt. wymaga , jakie 
powinny te wyroby spe nia . Wynika to m.in. z fak-
tu, e w szkoleniach w dziedzinie bhp, w których 
uczestnicz  pracodawcy i pracownicy s u by bhp, 
kwestia wymaga  zasadniczych jest ujmowa-
na w sposób marginalny. Dokonane w ostatnich 
latach nowelizacje dyrektyw , krajowych przepi-
sów z nimi zwi zanych oraz norm zharmonizowa-
nych s u y  powinny progresowi bezpiecze stwa 
w zak adach pracy. Zmiany te nie zawsze jednak 
docieraj  na bie co do producentów wyrobów, 
dystrybutorów oraz pracodawców, zw aszcza 
z ma ych firm.

Ponadto dla wielu podmiotów gospodar-
czych wa niejsze s  wzgl dy ekonomiczne 
i cena wyrobów. Oszcz dzaj  wi c na kosztach 
zwi zanych z dostarczaniem spe niaj cych obo-
wi zuj ce wymagania maszyn, urz dze  i rodków 
ochrony indywidualnej np. na jako ci materia-
ów czy nieanga owaniu jednostki notyfikowanej 
w procedurze oceny zgodno ci . akie podej cie 
powoduje, e nadal w obrocie dost pne s  wyroby 
niezgodne z przepisami.

by uzyska  popraw  w tym obszarze w roku 
2 11 przewiduje si  obj cie kontrolami kolejnych 
grup maszyn i rodków ochrony indywidualnej 
przeznaczonych do u ytku zawodowego. ów-
nocze nie rozwijana b dzie wspó praca z innymi 
organami nadzoru rynku oraz izbami celnymi, by 
kompleksowo zapobiega  pojawianiu si  wyrobów 
nieprawid owych. Dzia alno  kontrolno-nadzorcza 
wsparta zostanie te  przedsi wzi ciami edukacyj-
nymi upowszechniaj cymi wiedz  na temat stoso-
wania bezpiecznych wyrobów.

11. Przestrzeganie przepisów dotycz cych 
zatrudniania osób niepe nosprawnych

Przeprowadzono 269  kontroli w 2344 zak a-
dach pracy lub ich jednostkach organizacyjnych 
zatrudniaj cych osoby niepe nosprawne. Zatrud-
nionych w nich by o 378,6 tys. pracowników. 
Sprawdzono warunki zatrudnienia 1 4 tys. osób 
niepe nosprawnych, z których  31,9 tys. posiada-
o lekki stopie  niepe nosprawno ci. W ród skon-
trolowanych by o 628 zak adów pracy chronionej 

zatrudniaj cych 74,2 tys. pracowników, w tym 
5 ,3 tys. pracowników niepe nosprawnych oraz 
18 zak adów aktywno ci zawodowej zatrudniaj -
cych 954 osoby, w tym 682 niepe nosprawnych. 
W wyniku 2 32 kontroli, przeprowadzonych na 
wnioski pracodawców, inspektorzy pracy wydali 
1962 opinie, w tym 64 negatywne.

1 pracodawcy posiadaj cego status pro-
wadz cego zak ad pracy chronionej stwierdzo-
no niespe nianie warunków okre lonych w art  
ust  pkt  ustawy o re a i itacji zawodowej i spo-
ecznej oraz zatrudnianiu osó  niepe nosprawnyc , 
dotycz cych wymaga  w zakresie bhp oraz przy-
stosowania pomieszcze  zak adu, stanowisk pracy 
do potrzeb osób niepe nosprawnych. Inspektor 
pracy nakaza  usuni cie nieprawid owo ci oraz 
poinformowa  wojewod  o wynikach przepro-
wadzonej kontroli. Wojewoda wszcz  post po-
wanie administracyjne, jednocze nie prosz c 
inspektora pracy o informowanie go o stanie rea-
lizacji wydanych decyzji, poniewa  b dzie to mia o 
istotne znaczenie przy podejmowaniu przez woje-
wod  decyzji o utrzymaniu lub utracie statusu. 

13 pracodawców posiadaj cych status pro-
wadz cego zak ad pracy chronionej stwierdzono 
inne nieprawid owo ci, polegaj ce najcz ciej na 
u ytkowaniu obiektów innych ni  wskazane w decy-
zji w a ciwego wojewody przyznaj cej pracodaw-
cy status prowadz cego zak ad pracy chronionej 
lub nieosi ganiu przez zak ad pracy chronionej 
wska nika zatrudniania osób niepe nosprawnych. 
W wyniku powiadomie  przez inspektorów pra-
cy o takich przypadkach, w a ciwi wojewodo-
wie zmienili 6 pracodawcom uprzednio wydane 
decyzje nadaj ce status, okre laj c nowe miejsca 
prowadzenia dzia alno ci, 2 pracodawców utraci o 
status, za  w pozosta ych przypadkach post po-
wanie jest w toku. 

Podobnie jak w latach ubieg ych, najwi -
cej nieprawid owo ci stwierdzono w zak adach 
pracy chronionej. Stan bezpiecze stwa i higie- 
ny pracy w zak adach aktywno ci zawodowej 
by  zadowalaj cy. ak e w zak adach ubie-
gaj cych si  o nadanie statusu zak adu pracy 
chronionej, zak adu aktywno ci zawodowej lub 
przystosowuj cych stanowiska pracy dla osób 
niepe nosprawnych stan przestrzegania przepi-
sów prawa, w tym wymaga  w zakresie bezpie-
cze stwa pracy, by  lepszy ni  w zak adach ju  
posiadaj cych status.
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W zakresie bezpiecze stwa technicznego naj-
cz ciej stwierdzano uchybienia dotycz ce eks-
ploatacji instalacji i urz dze  elektrycznych oraz 
maszyn i urz dze  technicznych. W zak adach 
brak by o pomiarów skuteczno ci ochrony prze-
ciwpora eniowej w instalacjach i urz dzeniach 
elektrycznych lub by y one niew a ciwe, np. nie 
przeprowadzano ich po naprawie lub wymianie 
instalacji. Ponadto stwierdzano brak lub niew a -
ciw  ochron  przed skutkami dotyku bezpo red-
niego lub po redniego. ytkowano urz dzenia 
o uszkodzonych os onach, niezapewniaj cych 
ochrony przed dost pem do cz ci b d cych pod 
napi ciem, lub w obudowach o niew a ciwym stop-
niu ochrony, a tak e uszkodzone gniazdka i w cz-
niki elektryczne itp. Osoby niepe nosprawne 
obs ugiwa y maszyny i urz dzenia nie wyposa-
one w urz dzenia ochronne np. os ony zabez-

pieczaj ce przed dost pem do cz ci b d cych 
w ruchu  lub wyposa one w urz dzenia ochronne, 

ale nieprawid owe b d  uszkodzone. Zastrze enia 
budzi y te  elementy sterownicze maszyn i urz -
dze  technicznych maj ce wp yw na bezpiecze -
stwo obs ugi. Stwierdzano brak tych elementów 
w wyposa eniu maszyn i urz dze  oraz uszkodzo-
ne, niesprawne elementy sterownicze, itp. ajwi -
cej zastrze e  zg aszano do obrabiarek do metali 
i drewna.

W znacznej cz ci kontrolowanych zak a-
dów pracy chronionej wyst pi y nieprawid o-
wo ci zwi zane z przystosowaniem obiektów 
i pomieszcze  do potrzeb wynikaj cych z dys-
funkcji osób niepe nosprawnych. ajcz ciej 
polega y one na braku lub nieodpowiednim do 
wyst puj cych w zak adzie rodzajów niepe no-
sprawno ci zabezpieczeniu i oznakowaniu miejsc 
niebezpiecznych, oznakowaniu dróg komunikacyj-
nych i przej  oraz przystosowaniu pod wzgl dem 
powierzchni, wyposa enia wspomagaj cego, itp.  
pomieszcze  higienicznosanitarnych. 

Wykres 58. Zatrudnianie niepe nosprawnych  naruszenia przepisów
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iepokoj cy jest wzrost odsetka zak adów 
nieprzestrzegaj cych przepisów dotycz cych 
przygotowania pracowników do pracy, szczegól-
nie w zakresie szkole  bhp. 136 pracodawców 
pracowa o 964 pracowników niepe nosprawnych 
nieposiadaj cych adnych lub aktualnych szko-
le  w zakresie bezpiecze stwa i higieny pracy. 

atomiast u 114 pracodawców zatrudniaj cych 
641 pracowników stwierdzono uchybienia w orga-
nizowaniu lub prowadzeniu szkole . ajcz ciej 
nieprawid owo ci dotyczy y szkole  okresowych, 
ale stwierdzano równie  brak lub niew a ciwe prze-
prowadzanie szkolenia wst pnego. 

adal zastrze enia budzi ocena ryzyka zawo-
dowego. ie przeprowadzono jej na 18  stanowi-
skach pracy osób niepe nosprawnych w zak adach 
pracy chronionej. atomiast na 691 stanowiskach 
pracy osób niepe nosprawnych ocen  ryzyka 
przeprowadzono nieprawid owo. ajcz ciej b -
dy pope niano na etapie identyfikacji zagro e . 
Ponadto nie uwzgl dniano w ocenie ryzyka zawo-
dowego wszystkich istotnych informacji o dysfunk-
cjach osób niepe nosprawnych i wynikaj cych 
z nich szczególnych uwarunkowaniach zwi zanych 
z wykonywaniem pracy przez 49 8 osób niepe no-
sprawnych. W zak adach pracy chronionej o ryzyku 

zawodowym oraz zasadach ochrony przed zagro-
eniami nie poinformowano 7 3 pracowników. 

W 2 1  roku, w porównaniu do roku po-
przedniego, nast pi  tak e wzrost odsetka zak a-
dów pracy chronionej, w których wyst pi y 
nieprawid owo ci z zakresu prawnej ochrony 
pracy. 

Pisemnej informacji o niektórych warunkach 
zatrudnienia nie udzielono 373 pracownikom nie-
pe nosprawnym w 64 zak adach, za  informacje 
zawieraj ce b dy przekazano 1119 pracownikom 
niepe nosprawnym w 157 zak adach, np. b dnie 
okre lano normy czasu pracy obowi zuj ce pra-
cowników niepe nosprawnych.

Nie prowadzono ewidencji czasu pra-
cy 141 pracowników niepe nosprawnych, a dla 
995 pracowników ewidencj  prowadzono nierze-
telnie, co utrudnia o kontrole przestrzegania norm 
czasu pracy. jawniono, e 188 pracowników 
niepe nosprawnych zatrudniano w czasie pracy 
przekraczaj cym obowi zuj cy wymiar dobo-
wy i tygodniowy, za  166 pracowników niepe no-
sprawnych — w godzinach nadliczbowych, a 65 
— w porze nocnej, bez zgody lekarza przeprowa-
dzaj cego badania profilaktyczne lub sprawuj ce-
go nad nimi opiek .

Wykres 59. Zak ady pracy chronionej i zak ady aktywno ci zawodowej  naruszenia przepisów 
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Zaleg o ci w wykorzystaniu urlopu wypo-
czynkowego dotyczy y 1444 pracowników. ato-
miast dodatkowego urlopu wypoczynkowego nie 
udzielono lub udzielono w niepe nym wymiarze 
44 osobom zaliczonym do znacznego lub umiarko-
wanego stopnia niepe nosprawno ci.

Zaleg o ci w wyp acie wynagrodze  i innych 
wiadcze  nale nych pracownikom niepe no-

sprawnym, wskazane do wyp aty przez inspekto-
rów pracy, wynios y prawie 316 tys. z .

Charakter stwierdzonych nieprawid owo ci 
wskazuje, e pracodawcy prowadz cy zak a-
dy pracy chronionej staraj  si  obni a  koszty 
dzia alno ci. Skar  si  na brak rodków finanso-
wych na bie ce przegl dy i remonty oraz inwesty-
cje w infrastruktur  obiektów i rodki pracy, a tak e 
wykonywanie bada  i pomiarów czynników szkod-
liwych dla zdrowia, pomiarów skuteczno ci ochro-
ny przeciwpora eniowej itp. W ocenie inspektorów 
pracy nie wszystkie nieprawid owo ci s  skutkiem 
s abej kondycji finansowej zak adów. Znaczna ich 
cz  wynika równie  z lekcewa enia przepi-
sów prawa, nieprawid owej organizacji pracy 
w zak adzie i niew a ciwej pracy s u by bhp. 

ale y zauwa y , e oko o 4  wszystkich decy-
zji wydanych przez inspektorów pracy zosta o zre-
alizowanych w trakcie kontroli. ie by y to zatem 
dzia ania czasoch onne i wymagaj ce znacznych 
nak adów finansowych.

ale y zaznaczy , e lepszy stan przestrze-
gania przepisów w zak adach ubiegaj cych 
si  o opini  Pa stwowej Inspekcji Pracy jest 
skutkiem przygotowania si  do kontroli inspek-
tora pracy kontrola na wniosek pracodawcy , 
a tak e mniejszego zakresu przeprowadzanej 
kontroli. Kontrola zak adu pracy chronionej jest 
bowiem kontrol  kompleksow . atomiast przy 
kontrolach zwi zanych z wydawaniem opinii 
oceniany jest tylko wycinek dzia alno ci zak adu, 
ci le zwi zany z przedmiotem tej opinii. iepra-

wid owo ci stwierdzane w tej grupie zak adów 
musz  wi c tym bardziej niepokoi . W ocenie 
inspektorów wiadcz  one przede wszystkim 
o braku wiedzy pracodawców o wymaganiach 
przepisów prawa oraz o potrzebach osób niepe -
nosprawnych. 

W zwi zku ze stwierdzonymi nieprawid owo -
ciami, konieczne jest

 rozwijanie dzia a  informacyjnych i poradni-
ctwa dla pracodawców, którzy chc  uzyska  
status prowadz cego zak ad pracy chronionej 

lub przystosowuj  stanowiska pracy dla osób 
niepe nosprawnych, 

 popularyzowanie wyników kontroli zak adów 
zatrudniaj cych osoby niepe nosprawne w ród 
organów w adz rz dowych i publicznych oraz 
instytucji zainteresowanych popraw  warun-
ków ycia i pracy osób niepe nosprawnych, ze 
wskazaniem problemów, jakie napotykaj  pra-
codawcy. 

ówny Inspektor Pracy na posiedzeniu 
ady Ochrony Pracy w styczniu 2 1 r. przed-

stawi  m.in. wniosek o opracowanie przepisów 
lub zasad okre laj cych podstawowe wyma-
gania dla zak adów zatrudniaj cych osoby 
niepe nosprawne, z uwzgl dnieniem rodzajów 
niepe nosprawno ci i wynikaj cych z nich dys-
funkcji. W swoim stanowisku ada Ochrony 
Pracy podkre li a konieczno  podj cia takich 
dzia a . Ministerstwo Pracy i Polityki Spo ecz-
nej, Pa stwowy Fundusz ehabilitacji Osób 

iepe nosprawnych oraz Pa stwowa Inspekcja 
Pracy podj y rozmowy w celu przygotowania 
wst pnych za o e  do projektu systemowego 
realizowanego w ramach Programu Operacyj-
nego Kapita  udzki, Priorytet I  Zatrudnienie 
i integracja spo eczna. 

12. egalno  zatrudnienia

A. ontrola legalno ci zatrudnienia i innej 
pracy zarobkowej obywateli polskich

W 2 1 r. inspektorzy pracy przeprowadzili 
24,9 tys. kontroli, podczas których badano legal-
no  zatrudnienia i innej pracy zarobkowej oby-
wateli polskich. W 23,8 tys. podmiotów obj tych 
kontrol  prac  wykonywa o ponad 93  tys. osób, 
w tym prawie 2  tys. na podstawie umów cywil-
noprawnych, a 12 tys. osób prowadzi o na w asny 
rachunek dzia alno  gospodarcz .

Prawie 4 5 kontroli mia o miejsce w sekto- 
rach gospodarki, w których przewidywano naj-
wi ksz  skal  i ryzyko wyst pienia narusze  pra-
wa, tj. w podmiotach prowadz cych dzia alno  
w zakresie  handlu, przetwórstwa przemys owe- 
go, budownictwa oraz zakwaterowania i us ug 
gastronomicznych. W ród kontrolowanych 
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dominowa y zak ady o zatrudnieniu do 9 osób 
66 kontroli .

Skontrolowano legalno  zatrudnienia 212 tys.
osób o 3  wi cej ni  w 2 9 r. . Kontrole prze-
strzegania obowi zku op acania sk adek na Fun-
dusz Pracy obj y ponad 486 tys. osób.

ó nego rodzaju nieprawid owo ci w zakresie 
legalno ci zatrudnienia oraz przestrzegania przepi-
sów ustawy o pro ocji zatrudnienia i instytucjac  
rynku pracy stwierdzono w niemal co drugim kon-
trolowanym podmiocie 47  w 2 9 r. — 46 , 
w 2 8 r. — 58 .

Wykres 60. ontrola legalno ci zatrudnienia i innej pracy zarobkowej  naruszenia przepisów

ród o  dane P P

3,5

3,6

2,3

4,7

5,1

8,6

5,3

4,9

3,2

9,7

10,1

7,7

10,9

13,1

9,7

13,1

9,3

8,8

21,9

20,0

9,2

25,1

24,0

19,6

zg aszanie do Z S wymaganych prawdziwych danych maj cych 
wp yw na wymiar sk adek na Fundusz Pracy

zawiadomienie P P przez bezrobotnego o podj ciu zatrudnienia, 
innej pracy zarobkowej lub dzia alno ci

zg oszenie osób zatrudnionych lub wykonuj cych 
inn  prac  zarobkow  do ubezpieczenia spo ecznego

op acanie sk adek na Fundusz Pracy

potwierdzanie na pi mie w wymaganym terminie rodzaju 
i warunków umowy o prac

zgodno  rodzaju umowy z charakterem wiadczonej 
pracy zawarcie umowy cywilnoprawnej w warunkach, 

w których powinna zosta  zawarta umowa o prac

terminowo  op acania sk adek na Fundusz Pracy

terminowo  zg aszania osób zatrudnionych lub wykonuj cych 
inn  prac  zarobkow  do ubezpieczenia spo ecznego

 podmiotów naruszaj cych przepisy

2 1  2 9 2 8
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ielegalne zatrudnienie lub nielegaln  inn  
prac  zarobkow  najcz ciej stwierdzano w bran-
ach  zakwaterowanie i us ugi gastrono iczne, 

transport i gospodarka agazynowa oraz udow-
nictwo.

Najbardziej ra ce z punktu widzenia praw 
pracowniczych formy nielegalnego zatrudnie-
nia, tj. zatrudnienie bez potwierdzenia na pi mie 
rodzaju umowy o prac  i jej warunków oraz nie-
zg oszenie osoby wykonuj cej prac  do ubezpie-

czenia spo ecznego, stwierdzono w co szóstym 
podmiocie. ieprawid owo ci te dotyczy y 5  
osób obj tych kontrol  w 2 9 r. — 6 .

Kolejny rok z rz du wzros a skala narusze  
przepisów w zakresie zg aszania do ubezpie-
czenia spo ecznego. ieprawid owo ci takie 
zosta y wykazane w co czwartym podmiocie  
— do ZUS nie zg oszono 2,8 tys. osób wzrost 
o 12 , za  nieterminowo zg oszono 15,2 tys.  
tj. o 22  wi cej .

Nielegalne zatrudnienie lub nielegaln  inn  
prac  zarobkow  stwierdzono w 18% kontrolo-
wanych podmiotów. nalogicznie jak w 2 9 r., 

przypadki takie wykazywano najcz ciej w woje-
wództwach  zachodniopomorskim i wi tokrzy-
skim.

apa 2. Odsetek podmiotów, w których ujawniono nielegalne zatrudnienie  
lub nielegaln  inn  prac  zarobkow  

ród o  dane P P
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Kontrole ujawni y ponadto 1,8 tys. przypad-
ków podj cia przez bezrobotnych zatrudnienia, 
innej pracy zarobkowej lub dzia alno ci bez 
powiadomienia o tym w a ciwego powiatowego 
urz du pracy. W liczbie tej, obowi zku powiado-
mienia  nie dope ni o ponad 4  osób pobieraj -
cych zasi ek dla bezrobotnych.

W roku sprawozdawczym odnotowano dalszy 
wzrost nieprawid owo ci w zakresie op acania sk a-
dek na Fundusz Pracy. Nieop acenie sk adek lub 
ich nieterminowe op acanie stwierdzono w co 
pi tym podmiocie poddanym kontroli. Sk adki na 
FP nie zosta y op acone za ponad 66 tys. osób 
— 13,6  obj tych kontrol  w 2 9 r. — 13,2 , 

ród o  dane P P

2 1  2 9 2 8

pozosta a dzia alno  us ugowa

przetwórstwo przemys owe

rolnictwo, le nictwo, owiectwo

handel, naprawy

budownictwo

transport i gospodarka magazynowa

zakwaterowanie i us ugi gastronomiczne

 podmiotów w danej bran y naruszaj cych przepisy

16

21

19

15

17

21

17

17

15

17

19

20

22

22

16

24

27

22

27

27

26

Wykres 61. Podmioty, w których ujawniono nielegalne zatrudnienie lub nielegaln  inn  prac  zarobkow  
 wed ug wybranych sekcji P D 
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ród o  dane P P

2 1  2 9 2 8

 ogó u bezrobotnych, którzy nie dokonali zawiadomienia P P

12,3

9,3

10,6

2,2

3,7

3,4

3,0

4,2

3,8

8,0

5,9

5,3

20,1

22,6

27,1

26,2

25,5

22,6

28,2

28,8

27,2

pozosta e sekcje

transport i gospodarka magazynowa

rolnictwo, le nictwo, owiectwo

zakwaterowanie i us ugi gastronomiczne

przetwórstwo przemys owe

handel, naprawy

budownictwo

Wykres 62. Bezrobotni, którzy wbrew obowi zkowi nie zawiadomili w a ciwego powiatowego urz du pracy 
o podj ciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub dzia alno ci  wed ug sekcji P D

w 2 8 r. — 9,5 . Kwota nieop aconych sk adek to 
14,1 mln z  w 2 9 r. — 1 ,8 mln z . 

Opó nienia w op acaniu sk adek na FP doty-
czy y 103,7 tys. osób — 21,3  obj tych kontrol  
w 2 9 r. — 17,6 , w 2 8 r. — 13 . W  ponad 

2,1 tys. przypadków wykazano tak e nieprawid o-
wo ci polegaj ce na niezg oszeniu do Z S wyma-
ganych danych lub zg oszeniu nieprawdziwych 

danych maj cych wp yw na wymiar sk adek na 
Fundusz Pracy.

Kontroluj c problematyk  legalno ci zatrud-
nienia, inspektorzy pracy ujawnili ponad 6,6 tys. 
wykrocze  o 14  wi cej ni  w 2 9 r. . Zosta-
y one pope nione przez 3561 pracodawców 
i przedsi biorców oraz 1578 osób wiadcz cych 
prac .
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Wykres 63. Zakres przedmiotowy wykrocze  — kontrole legalno ci zatrudnienia 

pisów w a ciwe organy w adzy i organy nadzoru 
nad warunkami pracy. Najwi cej powiadomie  
skierowano do starostów — 1205, Zak adu Ube-
zpiecze  Spo ecznych — 1039, urz dów kontro-
li skarbowej urz dów skarbowych  — 388 oraz 
powiatowych urz dów pracy — 299.

W ramach wspó pracy z innymi organami, 
w 677 przypadkach odby y si  kontrole na wniosek 
organu wspó dzia aj cego. Wnioski takie kierowa-
y najcz ciej powiatowe urz dy pracy 23 kontro-
li , urz dy skarbowe 156  oraz policja 119 .

Oceniaj c wspó dzia anie z innymi organa-
mi kontroli i nadzoru, nale y podkre li  popraw  

Spo ród 23,8 tys. pracodawców przedsi -
biorców  skontrolowanych pod k tem legalno ci 
zatrudnienia

 u 2  2 2 85  nie stwierdzono adnych 
wykrocze  w tym obszarze

 u 3127 13  stwierdzono wykroczenia 
i w zwi zku z tym na o ono mandaty lub 
skierowano wnioski o ukaranie do s du

 u 434 2  stwierdzono wykroczenia, ale 
zastosowano tylko rodki oddzia ywania 
wychowawczego pouczenie, ostrze enie, 
zwrócenie uwagi .

W zwi zku z kontrolami legalno ci zatrudnie-
nia inspektorzy pracy skierowali do prokuratury 
268 zawiadomie  o podejrzeniu pope nienia czy-
nów nosz cych znamiona przest pstwa. ównie 
dotyczy y one z o liwego lub uporczywego naru-
szania praw pracownika wynikaj cych ze stosun-
ku pracy lub ubezpieczenia spo ecznego art. 218 

1 Kk  — 86 przypadków, a tak e naruszania pra-
wa o ubezpieczeniach spo ecznych art. 219 Kk  
— 93 zawiadomienia.

ealizuj c obowi zki okre lone w ustawie 
o Pa stwowej nspekcji Pracy, w ponad 3,2 tys. 
przypadków zawiadomiono o naruszeniach prze-

ród o  dane P P

zawarcie umowy cywilnoprawnej w warunkach, 
w których powinna by  zawarta umowa o prac

potwierdzanie na pi mie umów o prac

podj cie przez bezrobotnego zatrudnienia, 
innej pracy zarobkowej lub dzia alno ci bez zawiadomienia 

powiatowego urz du pracy

op acanie sk adek na Fundusz Pracy

liczba wykrocze

2 1  2 9 2 8

475

412

343

1140

1159

973

1616

1342

1877

3089

2553

2309
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wspó pracy z powiatowymi urz dami pracy. 
Zdecydowanie skróci  si  czas oczekiwania na 
pisemne potwierdzenie danych o statusie bezro-
botnego, co bezpo rednio wp ywa na sprawno  
prowadzonych kontroli. zyskiwanie powy szych 
informacji najcz ciej nadal jednak odbywa si  
w tradycyjnej formie — na podstawie pisemnego 
wniosku inspektora pracy. Dla kompleksowego 
usprawnienia post powania kontrolnego w tym 
zakresie za konieczne nale y uzna  umo liwienie 
wymiany informacji z urz dami pracy w formie 
elektronicznej.

Na pozytywn  ocen  zas uguje te  wspó pra-
ca z policj . ie odnotowano przypadków odmo-
wy zapewnienia inspektorom pracy asysty w trakcie 
kontroli. Pomoc ta jest szczególnie cenna w przy-
padku utrudniania czynno ci kontrolnych czy 
uniemo liwienia inspektorowi pracy wej cia na 
teren podmiotu kontrolowanego. Pewn  form  
ograniczenia tego wspó dzia ania s  przypadki, 
w których organy policji wymagaj  sk adania pisem-
nych, formalnych wniosków o asyst , co w pewnych 
sytuacjach — ze wzgl du na up yw czasu — mo e 
mie  negatywny wp yw na skuteczno  kontroli. 
Problem stanowi równie  niewielka aktywno  funk-
cjonariuszy policji, którzy oprócz asysty zazwyczaj 
ograniczaj  si  jedynie do ustalenia i potwierdzenia 
to samo ci osób przebywaj cych na terenie zak a-
du — nie zawsze wykazuj  zainteresowanie zatrzy-
mywaniem osób uciekaj cych.

W kwestii wspó pracy z ZUS, warto odnotowa , 
e na mocy podpisanego w dniu 5 listopada 2 1 r. 

nowego Porozu ienia i dzy ówny  nspekto-
re  Pracy a Prezese  ak adu ezpiecze  po-
ecznyc  w sprawie wspó dzia ania organów P P 
i , ustalono zasady udost pniania inspekcji 
pracy zasobów informatycznych ZUS w postaci 
danych jednostkowych o p atnikach sk adek na 
ubezpieczenia spo eczne oraz pozyskiwania przez 
inspektorów pracy — za po rednictwem elek-
tronicznej skrzynki podawczej ZUS — danych 
o osobach zg oszonych do ubezpiecze  spo ecz-
nych przez danego p atnika. Powy sza mo liwo  
powinna przyczyni  si  do poprawy skuteczno ci 
kontroli legalno ci zatrudnienia. W 2 1 r. dosz o 
ponadto do podpisania porozumie  na szczeblu 
lokalnym — pomi dzy okr gowymi inspektorami 
pracy i dyrektorami oddzia ów Z S, okre laj cych 
szczegó owe zasady wspó pracy.

Wspó dzia anie inspektorów pracy z Urz -
dem ontroli Skarbowej i urz dami skarbowy-
mi ogranicza si  w praktyce do informowania tych 

organów o stwierdzonych przypadkach narusze-
nia przepisów prawa podatkowego. ylko w nie-
licznych sytuacjach przedstawiciele administracji 
skarbowej udzielali zwrotnej informacji o podj tych 
czynno ciach. ale y jednak zaznaczy , e dyrek-
torzy niektórych izb skarbowych wyra ali zainte-
resowanie wspó prac  z PIP w zakresie ustalania 
przypadków nielegalnej pracy i nieodprowadzania 
podatku od dochodu osi gni tego podczas tego 
rodzaju dzia alno ci zarobkowej.

Pa stwowa Inspekcja Pracy prowadzi tak e 
dzia ania prewencyjne w celu zapobiegania nie-
legalnemu zatrudnieniu i podejmowaniu pracy na 
czarno . Dla spopularyzowania tematyki legalnego 
zatrudnienia prowadzono w roku sprawozdaw-
czym szkolenia adresowane m.in. do m odzie y, 
udzielano informacji przedstawicielom mediów, 
jak równie  organizowano stoiska promocyjne 
PIP na targach pracy, piknikach, majówkach itp. 

a stoiskach udost pniano poszukuj cym pracy 
— w tym osobom m odym, absolwentom szkó  
rednich i wy szych — materia y promocyjne 

i informacyjne dotycz ce legalnego podejmowa-
nia pracy, praw pracowników oraz obowi zków 
pracodawcy przy nawi zywaniu stosunku pracy. 
Dzia ania prewencyjne obejmowa y równie  kwe-
stie zatrudniania pracowników sezonowych w tym 
cudzoziemców  w gospodarstwach ogrodniczych 
i sadowniczych.

ak wykaza y kontrole, pracodawcy i przed-
si biorcy nadal stosuj  praktyki maj ce na celu 
obej cie prawa — szczegó owo opisane w sprawo-
zdaniach za 2 8 r. i 2 9 r.

W szczególno ci polegaj  one na

– pos ugiwaniu si  nieformalnymi okresami 
próbnymi” — na czas badania przydatno ci  
pracownika nie jest zawierana pisemna umo-
wa i nie dokonuje si  zg oszenia do ubezpie-
czenia spo ecznego

– potwierdzaniu na pi mie warunków zatrud-
nienia z wynagrodzeniem minimalnym, gdy 
faktycznie uzgodnione i wyp acane jest 
wynagrodzenie w znacznie wy szej kwocie 
— podatki i sk adki s  odprowadzane tylko od 
minimalnego wynagrodzenia

– zawieraniu umów o prac  na cz  etatu, 
podczas gdy w rzeczywisto ci praca jest 
wiadczona w pe nym wymiarze — faktycz-

nego wynagrodzenia nie wykazuje si  w doku-
mentach, co powoduje zani enie nale nych 
podatków i sk adek.
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arastaj cym zjawiskiem jest powierzanie 
pracy na podstawie ustnych umów cywilno-
prawnych. Poza tym w strukturze podstaw 
zatrudnienia  generalnie wzrasta udzia  umów 
cywilnoprawnych na niekorzy  umów o pra-
c . W 2 1 r. w ramach umów cywilnopraw-
nych wiadczy o prac  ju  2 ,9  pracuj cych, 
podczas gdy w 2 9 r. — 18,6 , a w 2 8 r. 
— 15,5 . iepokoi  mo e stosowanie na coraz 
szersz  skal , g ównie w budownictwie, pozor-
nych umów o dzie o, w sytuacji gdy warunki 
wiadczenia pracy oraz jej zakres s  charakte-

rystyczne dla umowy o prac . Firmy budowlane 
niejako zwyczajowo  zawieraj  z pracobiorca-
mi umowy o dzie o np. na postawienie ogro-
dzenia czy u o enie kostki , jednak faktycznie 
pracobiorca wykonuje czynno ci dora nie zle-
cane przez prze o onego i pod jego kierow-
nictwem oraz najcz ciej nie zna kolejnych 
zada , jakie mia by wykonywa  w danym dniu 
lub w dniach nast pnych.

Wy ej przedstawione praktyki stosuje si  
w celu bezprawnego ograniczenia kosztów pracy, 
np. kosztów szkole  z zakresu bhp, profilaktycz-
nych bada  lekarskich, sk adek na ubezpieczenie 
spo eczne, jak równie  po to, by unikn  ograni-
cze  wynikaj cych z przepisów prawa pracy — 
w zakresie czasu pracy, ochrony wynagrodze  
czy rozwi zywania umów o prac . Przedsi biorcy 
zatrudniaj cy nielegalnie pracowników s  bowiem 
zainteresowani obni eniem kosztów swojej dzia-
alno ci, w ród których istotn  cz  stanowi  
wynagrodzenia wraz z podatkami i sk adkami oraz 
koszty spe nienia wymogów narzuconych przez 
przepisy prawa pracy.

W ocenie inspektorów pracy, na fakt nie-
legalnego zatrudnienia ma wp yw szereg przy-
czyn, które z uwagi na brak w tym zakresie 
nowych rozwi za  prawnych, s  od kilku lat nie-
zmienne. ównym motywem zatrudniania przez 
pracodawców i przedsi biorców osób na czar-
no  s  wymierne korzy ci ekonomiczne — przy 
stosunkowo niedu ym prawdopodobie stwie 
poniesienia konsekwencji takiego dzia ania 
oraz ich niewielkiej dotkliwo ci.

e li chodzi o osoby podejmuj ce nielegal-
n  prac , to powody, dla których decyduj  si  na 
tak  form  zatrudnienia s  ró ne — w zale no ci 

od wieku, sytuacji yciowej, kwalifikacji, wykszta -
cenia itd.

W ród osób, które wiadcz  nielegaln  prac  
mo na znale

– osoby o niskim wykszta ceniu i kwalifika-
cjach, które nie s  w stanie uzyska  zatrud-
nienia w legalnej formie — aby zarobi  na 
utrzymanie, pracuj  dorywczo, tam gdzie 
w danym momencie jest oferowana jakakol-
wiek praca

– rolników ubezpieczonych w RUS, którzy 
podejmuj  okresow  prac  np. w budow-
nictwie lub w bran y ochroniarskiej, cz sto 
w niepe nym wymiarze i nie s  zainteresowani 
legalizacj  takiego zatrudnienia

– ludzi m odych, ucz cych si  w szko ach 
rednich lub studiuj cych, którzy maj c 

ubezpieczenie zdrowotne, na tym etapie ycia 
ukierunkowuj  swoje dzia ania wy cznie na 
zarobienie mo liwie jak najwi kszej kwoty na 
w asne wydatki bez odprowadzania nale no-
ci podatkowych

– osoby, na których ci  ró nego rodzaju 
zobowi zania alimenty, tytu y egzekucyjne , 
które nie chc  ujawnia  swoich prawdziwych 
dochodów

– osoby, które po osi gni ciu okresu zatrud-
nienia daj cego prawo do zasi ku dla bez-
robotnych, rejestruj  si  w urz dzie pracy, 
a nast pnie pobieraj c przyznany zasi ek, 
dorabiaj  na czarno” — nieraz u pracodaw-
cy, który ich ostatnio zatrudnia

– osoby, które maj  przyznane renty lub 
emerytury, ale z uwagi na ich nisk  wyso- 
ko  podejmuj  tego typu prac  w celu uzy-
skania dodatkowych nierejestrowanych 
dochodów.

ale y ponadto stwierdzi , e nielegalnemu 
zatrudnieniu sprzyja panuj ce w spo ecze stwie 
du e przyzwolenie dla pracy na czarno”, 
wadliwe przepisy reguluj ce sprawy zatrudnia-
nia i zg aszania osób wykonuj cych prac  do 
ubezpieczenia spo ecznego, a tak e ograniczo-
ny zakres uprawnie , jakimi dysponuj  inspek-
torzy pracy.
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a gruncie aktualnie obowi zuj cego 
prawa inspektorzy maj  coraz wi ksze trud-
no ci z wykazaniem, e w danym przypadku 
wyst pi a nielegalna praca. Poniewa , zgod-
nie z przepisami, umowa o prac  mo e by  
zawarta w dniu rozpocz cia pracy , a na zg o-
szenie do Z S przewidziano termin 7-dniowy, 
osoby pracuj ce na czarno  — w porozumie- 
niu z przedsi biorcami, w ramach le pojmo-
wanego solidaryzmu  — najcz ciej o wiad-
czaj , e pracuj  od dzisiaj, od kilku dni, na 
ogó  na podstawie ustnej umowy zlecenia lub 
umowy o dzie o. W takiej sytuacji udowod-
nienie procederu nielegalnego zatrudnienia 
jest praktycznie niemo liwe, gdy  inspektor 
pracy nie posiada ustawowych uprawnie  do 
wykonywania przed kontrol  czynno ci spraw-
dzaj cych i rozpoznawczych np. stosowania 
rodków technicznych umo liwiaj cych uzyski-

wanie i utrwalanie informacji, w tym obrazu lub 
d wi ku . 

Z powy szych wzgl dów nadal aktualne 
pozostaj  propozycje zmian legislacyjnych, uj te 
w materiale pt. Wnioski de lege ferenda wynika-
j ce z kontroli Pa stwowej Inspekcji Pracy  przed-
stawione w 2 9 r. W szczególno ci odnosi si  to 
do wniosków w kwestii

 ustanowienia obowi zku zawarcia umowy 
o prac  w formie pisemnej przed dopuszcze-
niem pracownika do pracy, a tak e obowi zku 
zg oszenia osób zatrudnionych lub wykonuj -
cych inn  prac  zarobkow  do ubezpieczenia 
spo ecznego równie  przed dopuszczeniem 
do pracy

 rozszerzenia zakresu podmiotowego kon-
troli prowadzonych przez inspekcj  pracy, 
poprzez obj cie kontrol  legalno ci zatrudnie-
nia, oprócz pracodawców i przedsi biorców 
— równie  innych jednostek organizacyjnych 
i instytucji, na rzecz których jest wiadczona 
praca przez osoby fizyczne

 wprowadzenia mo liwo ci nak adania grzy-
wien w drodze mandatu karnego za wykrocze-
nia okre lone w ustawie o pro ocji zatrudnienia 
i instytucjac  rynku pracy wed ug obecnego 
stanu prawnego, w tym zakresie inspektorzy 
pracy mog  jedynie kierowa  wnioski o ukara-
nie do s du .

B. ontrole legalno ci zatrudnienia, innej 
pracy zarobkowej oraz wykonywania 
pracy przez cudzoziemców

W 2 1 r. inspektorzy pracy przeprowadzili bli-
sko 2 tys. kontroli dotycz cych problematyki legal-
no ci zatrudnienia i wykonywania pracy przez 
cudzoziemców. Kontrole te obj y 1851 podmio-
tów, powierzaj cych prac  ponad 12,3 tys. cudzo-
ziemców. W porównaniu z 2 9 r. liczba kontroli 
oraz poddanych im podmiotów wzros a o 15 . a 
ich rzecz wiadczy o prac  o blisko 2  wi cej 
obcokrajowców.

Zezwolenie na prac  na terytorium Polski by o 
wymagane od 4731 cudzoziemców, zatrudnionych 
w 889 skontrolowanych podmiotach. W poda-
nej liczbie, 893 cudzoziemców o 63  wi cej ni  
w 2 9 r.  zosta o delegowanych do pracy na teryto-
rium Polski przez 52 pracodawców zagranicznych.

Pozostali obcokrajowcy obj ci kontrolami 
byli zwolnieni z obowi zku posiadania zezwolenia 
na prac , przy czym a  2 3 z nich prawie 4,8 tys. 
osób, o 47  wi cej ni  w 2 9 r.  stanowili obywa-
tele krainy, Bia orusi, osji, Mo dowy oraz ruzji, 
pracuj cy na podstawie o wiadcze  pracodawców 
o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzo-
ziemcowi.

W ród kontrolowanych podmiotów dominowa-
y zak ady nale ce do sekcji  przetwórstwo prze-
mys owe 25 , handel i naprawy 22 , a tak e 
budownictwo oraz zakwaterowanie i us ugi gastro-
nomiczne po 11 . Wi kszo  skontrolowanych 
to podmioty ma e  zatrudniaj ce do 9 osób 4  
oraz od 1  do 49 osób 24 .

aruszenia prawa stwierdzono w 47  pod-
miotów poddanych kontroli w 2 9 r. — w 43  
podmiotów , przy czym nielegalne wykonywanie 
pracy przez cudzoziemców — tj. bez wa nej wizy 
lub innego dokumentu uprawniaj cego do pobytu 
na terytorium P b d  podstawy pobytu upraw-
niaj cej do wykonywania pracy, bez wymagane-
go zezwolenia na prac , na innym stanowisku lub 
na innych warunkach ni  okre lone w zezwoleniu, 
b d  bez zawarcia wymaganych umów — ujaw-
niono w blisko 11% skontrolowanych zak adów 
w 2 9 r. — w 13 .

W toku kontroli inspektorzy pracy stwierdzi-
li nielegalne zatrudnienie i wykonywanie pra-
cy przez 1011 obcokrajowców, tj. o 45  wi cej 
takich przypadków ni  w 2 9 r. 697  i trzykrotnie 
wi cej ni  w 2 8 r. 343 . 
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Ogó em wykazano nielegaln  prac  oby-
wateli 33 pa stw w 2 9 r. — 36 . Od kilku 
lat w grupie nielegalnie pracuj cych cudzo-
ziemców wyra nie dominuj  cudzoziemcy 
pochodz cy z pa stw powsta ych po rozpa-
dzie Zwi zku Radzieckiego w 2 1 r. — 71 , 
713 osób  w 2 9 r. — 59 , 414 osób . W ród 
ogó u nielegalnie pracuj cych obcokrajow-
ców bez zezwolenia  zdecydowanie przewa aj  

obywatele krainy — 618 osób 61  w roku 
poprzednim — 332 osoby 48 . Istotny udzia  
maj  tak e cudzoziemcy z Dalekiego Wschodu 
219 ujawnionych przypadków  w 2 9 r. — 144 , 

a w ród nich obywatele hin, Filipin, Wietnamu 
oraz Korea skiej epubliki udowo — Demo-
kratycznej. Sporadycznie natomiast ujawniano 
nielegalne zatrudnienie obcokrajowców spoza 

uropy i zji.

iczba ujawnionych cudzoziemców, którzy nielegalnie wykonywali prac  w Polsce  
— wed ug obywatelstwa

Obywatelstwo

iczba cudzoziemców  
nielegalnie wykonuj cych prac

2010 2009 2008

kraina 618 332 87

hiny 77 58 33

Filipiny 64 29

Wietnam 31 27 42

K D Korea Pó nocna 3

Mo dowa 27 14 5

zbekistan 27 2 4

epal 21 15

Bangladesz 19 5

Bia oru 17 46 12

rmenia 13 9 6

urcja 9 17 1

ajlandia 7 21

osja 7 2 11

Indie 4 34 1

Pozosta e 4 86 87

ród o  dane P P
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Dziedziny gospodarki, w których — wed ug 
ustale  inspektorów pracy — wyst pi o najwi k-
sze nasilenie nielegalnej pracy cudzoziemców to  
rolnictwo, le nictwo i owiectwo 25  stwierdzo-
nych przypadków , budownictwo oraz przetwór-
stwo przemys owe, a tak e us ugi administrowania 
i wspierania dzia alno ci, w tym dzia alno  zwi -

zana z zatrudnieniem — agencje zatrudnienia po 
14 . Wysoki udzia  bran y rolniczej oraz dzia al-
no ci zwi zanej z prowadzeniem agencji zatrud-
nienia mog  prowadzi  do wniosku, e nielegalne 
zatrudnienie cudzoziemców w znacznym stopniu 
generuj  agencje pracy tymczasowej powierzaj ce 
takim osobom prac  w rolnictwie.

ajwi ksz  liczb  cudzoziemców wiad-
cz cych prac  nielegalnie wykaza y kontrole 
w województwach  dolno l skim 17  ogó u 
stwierdzonych przypadków , opolskim i l skim 
po 13  oraz lubelskim 9 . Od 2 9 r. obser-

wujemy, e  centrami nielegalnego zatrudnie- 
nia cudzoziemców , obok najwi kszych aglome- 
racji miejskich, staj  si  równie  niektóre  
mniejsze o rodki, gdzie istotn  rol  odgrywa rol-
nictwo.

apa 3. iczba ujawnionych cudzoziemców, którzy nielegalnie wykonywali prac  w Polsce

ród o  dane P P
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Z punktu widzenia kryterium wielko ci kontro-
lowanego zak adu, najwi ksz  liczb  nielegalnie 
pracuj cych cudzoziemców ujawniono w mikro-
przedsi biorstwach  — 47  ogó u stwierdzonych 
przypadków w 2 9 r. — 45  w 2 8 r. — 55  
oraz w pozosta ych ma ych firmach — 29  ujaw-
nionych przypadków w 2 9 r. — 28 , w 2 8 r. 
— 23 .

Podobnie jak w latach poprzednich, najcz ciej 
spotykan  nieprawid owo ci  w zakresie legalno ci 
zatrudnienia cudzoziemców by  brak wymaganego 
zezwolenia na prac . W omawianej kategorii bar-
dzo istotny udzia  maj  cudzoziemcy ze Wschodu 
zatrudnieni na podstawie o wiadcze  rejestrowa-
nych w powiatowych urz dach pracy — ujawniono 
np. 196 przypadków podj cia pracy na rzecz inne-

Wykres 64. iczba ujawnionych cudzoziemców, którzy nielegalnie wykonywali prac  w Polsce 
— wed ug sekcji P D

ród o  dane P P

liczba cudzoziemców

93

67

23

60

67

56

64

5

4

79

72

5

85

80

81

137

49

27

142

176

107

146

120

37

205

61

3

 2 1  2 9 2 8

pozosta e sekcje

zakwaterowanie i us ugi 
gastronomiczne

finanse i ubezpieczenia

transport i gospodarka 
magazynowa

handel, naprawy

us ugi administrowania i wspierania 
dzia alno ci w tym agencje 

zatrudnienia

przetwórstwo przemys owe

budownictwo

rolnictwo, le nictwo, owiectwo
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go podmiotu ni  ten, który wystawi  i zarejestrowa  
o wiadczenie oraz 181 przypadków braku rejestracji 
o wiadczenia we w a ciwym P P.

W porównaniu do 2 9 roku powa nie, bo 
prawie dwuipó krotnie, wzros a liczba ujawnio-
nych przypadków nieuprawnionego powierza-
nia pracy cudzoziemcom na innym stanowisku 
b d  zatrudniania ich na innych warunkach ni  
okre lone w zezwoleniu na prac . Wspomniany 
wzrost w du ym stopniu wi e si  z wyp acaniem 
cudzoziemcom wynagrodzenia w wysoko ci ni -
szej ni  okre lona w zezwoleniu na prac  o 8  
wi cej stwierdzonych przypadków ni  w 2 9 r. , 
a tak e z nieprzestrzeganiem przez pracodawców 

warunków legalnego powierzenia pracy obco-
krajowcowi na innym stanowisku ni  wskazane 
w zezwoleniu ponad dwukrotnie wi cej ujawnio-
nych przypadków ni  w roku poprzednim . Ponad-
to na stosunkowo wysokim poziomie utrzymuje 
si  liczba stwierdzonych przypadków niezawar-
cia z cudzoziemcami wymaganych umów o pra-
c  lub umów cywilnoprawnych. Od kilku lat do  
niskie wska niki charakteryzuj  natomiast 
podejmowanie pracy przez cudzoziemców nie-
legalnie przebywaj cych na terytorium Pol-
ski b d  posiadaj cych podstaw  pobytu, która 
wyklucza wykonywanie pracy, np. wiz  wydan  
w celu turystycznym.

Wykres 65. egalno  zatrudnienia cudzoziemców — naruszenia przepisów

Obok problematyki legalno ci zatrudnienia 
i wykonywania pracy przez cudzoziemców Pa -
stwowa Inspekcja Pracy k adzie równie istotny 
nacisk na ochron  przestrzegania praw pracow-
niczych obcokrajowców. Kontrole dotycz ce tych 
zagadnie  generalnie wykaza y zwi kszenie liczby 
stwierdzonych nieprawid owo ci, pracodawców 
dopuszczaj cych si  narusze  oraz dotkni tych 
nimi cudzoziemców. W zakresie prawnej ochrony 
pracy obcokrajowców obejmuj cej np. stosowa-
nie si  przez pracodawców do przepisów o czasie 

pracy, urlopach wypoczynkowych, dodatkowym 
wynagrodzeniu za godziny nadliczbowe itd.  nie-
prawid owo ci stwierdzono w 25  poddanych 
kontroli podmiotów w 2 9 r. — w 22 . Dotyczy-
y one 21  cudzoziemców obj tych kontrol  w tym 
zakresie w roku poprzednim — 14 .

Z kolei nieprzestrzeganie przepisów i zasad 
bezpiecze stwa i higieny pracy ujawniono w 29   
kontrolowanych podmiotów identycznie jak 
w poprzednim roku  — w odniesieniu do 23  
obcokrajowców w 2 9 r. — 21 .

ród o  dane P P

104

92

100

265

265

136

286

117

41

572

453

230

 2 1  2 9 2 8

legalno  pobytu oraz posiadanie podstawy pobytu 
uprawniaj cej do wykonywania pracy

zawarcie wymaganych umów o prac  
lub umów cywilnoprawnych

wykonywanie pracy na stanowisku i na warunkach 
okre lonych w zezwoleniu na prac

posiadanie wymaganego zezwolenia na prac

liczba cudzoziemców, wobec których naruszono przepisy
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Wykres 66. Prawa pracownicze cudzoziemców — naruszenia przepisów

Zwalczanie przez inspekcj  pracy nielegal-
nego zatrudnienia i wykonywania pracy przez 
cudzoziemców odbywa si  w cis ym wspó -
dzia aniu ze Stra  raniczn . Dotychczasowa 
wspó praca jest uznawana przez obie strony za 
niezwykle efektywn  i oceniana bardzo dobrze. 

a szczególne podkre lenie zas uguje sprawno  
kontaktów roboczych — pomi dzy wyznaczony-
mi inspektorami pracy i funkcjonariuszami S , 
dzi ki czemu mo liwe jest podejmowanie wspól-
nych akcji i interwencji w bardzo krótkim czasie 
po odebraniu sygna u o nieprawid owo ciach. 
W roku sprawozdawczym przeprowadzono 151 
wspólnych kontroli ze Stra  raniczn  oraz 67 
kontroli na wniosek tej formacji. Do Stra y ra-
nicznej wystosowano 12  powiadomie  o przy-
padkach nielegalnego wykonywania pracy przez 
cudzoziemców, które ujawnili inspektorzy pracy. 
Ponadto organy PIP skierowa y 157 powiadomie  
do w a ciwych wojewodów oraz przeprowadzi y 
73 kontrole na ich wniosek.

Oprócz dzia alno ci kontrolno — nadzorczej, 
Pa stwowa Inspekcja Pracy podejmuje tak e 
dzia ania prewencyjne, maj ce na celu zapo-
bieganie nielegalnemu zatrudnieniu cudzoziem-
ców oraz naruszaniu ich praw pracowniczych. 
W ramach mi dzynarodowego projektu Pra-
cownicza Sie  Morza Ba tyckiego  Baltic 
Sea abour etwork  — BS , we wspó pra-
cy z Ogólnopolskim Porozumieniem Zwi zków 
Zawodowych wydano broszur  w j zyku rosyj-
skim, adresowan  do cudzoziemców z kra-
jów by ego ZS  zainteresowanych podj ciem 
pracy w Polsce. a uwag  zas uguje tak e ini-
cjatywa podj ta przez Okr gowy Inspektorat Pra-
cy w ublinie wraz z adbu a skim Oddzia em 
Stra y ranicznej w he mie, które wspólnie zor-
ganizowa y kampani  informacyjn  Cudzo-
ziemcy — legalna praca”. Mia a ona na celu 
zapoznanie w a cicieli gospodarstw rolnych 
z przepisami dotycz cymi legalno ci pobytu 
i zatrudniania cudzoziemców w Polsce. W jej 

ród o  dane P P

2 9 2 8

4,5

3,5

4,8

4,6

5,6

3,3

9,0

5,8

16,8

11,0

23,0

21,3

25,1

4,2

 cudzoziemców, wobec których naruszono przepisy

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

zawarcie lub potwierdzenie na pi mie umowy o prac  
najpó niej w dniu rozpocz cia pracy

wyp acanie cudzoziemcom wynagrodzenia w wysoko ci 
nie ni szej od okre lonej we wniosku o wydanie 

zezwolenia na prac

zawarcie umowy cywilnoprawnej w formie pisemnej 
dotyczy cudzoziemców, od których jest wymagane 

zezwolenie na prac

zg aszanie cudzoziemców do ubezpieczenia spo ecznego

przestrzeganie przepisów bhp

zachowanie min. standardów polskiego prawa pracy 
wobec cudzoziemców delegowanych do pracy w Polsce 

przez pracodawc  zagranicznego
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trakcie odby o si  2  spotka  w ró nych miejsco-
wo ciach ubelszczyzny, w których uczestniczy o 
ponad 3  rolników.

W ród przyczyn stwierdzonych niepra-
wid owo ci, z perspektywy kilku ostatnich lat, 
coraz mniejsz  rol  odgrywa stopie  skompliko-
wania przepisów o zatrudnianiu cudzoziemców 
w Polsce. egulacje te s  systematycznie libera-
lizowane — coraz wi cej cudzoziemców ma pra-
wo podejmowa  zatrudnienie bez zezwolenia,  
a sama procedura wydawania zezwole  na pra- 
c  uleg a znacznemu uproszczeniu i przyspie- 
szeniu. Prze omowe znaczenie w tym zakre-
sie mia a gruntowna nowelizacja ustawy o pro-

ocji zatrudnienia i instytucjac  rynku pracy, 
która wesz a w ycie w lutym 2 9 r. Za jeden 
z g ównych motywów powa niejszych narusze  
przepisów, zw aszcza w kwestii praw pracowni-
czych obcokrajowców, mo na natomiast uzna  
nastawienie pracodawców i cudzoziemców na 
dora ne osi gni cie jak najwi kszych korzy-
ci finansowych. W tej sytuacji na dalszy plan  

schodzi przestrzeganie obowi zuj cych regu  
zatrudnienia. udzoziemcy nierzadko stanowi  
tani  si  robocz , która mo e by  gorzej op a-
cana od obywateli polskich, a jednocze nie — ze 
wzgl du na nieznajomo  przepisów i realiów pol-
skiego rynku pracy oraz bariery j zykowe i kulturo-
we — bywa bardziej podatna na wykorzystywanie 
przez pracodawców. ównie  sami cudzoziemcy 
cz sto nie s  zainteresowani korzystaniem ze swo-
ich praw, nawet je eli s  im znane. Wielu z nich nie 
satysfakcjonuje np. zatrudnienie w ramach obo-
wi zuj cych norm czasu pracy, poniewa  daje za 
ma y zarobek.

iedochowanie pewnych wymogów for-
malnych, zw aszcza po stronie pracodawców 
np. brak zawiadomienia wojewody o powierze-

niu cudzoziemcowi pracy na innym stanowisku 
ni  okre lone w zezwoleniu na prac  w pewnym 
stopniu mo e tak e wynika  z niestaranno ci 
b d  niewystarczaj cego nadzoru nad perso-
nelem, do którego obowi zków nale y wykonywa-
nie takich czynno ci.

ak wykaza y kontrole, istotne problemy wi -
 si  z dzia alno ci  niektórych agencji pracy 

tymczasowej zatrudniaj cych cudzoziemców. 
Przede wszystkim w bran y rolniczej stwierdzono 
wiele przypadków kierowania przez takie agen-
cje obcokrajowców do pracy bez uwzgl dnienia 

warunków zawartych w zezwoleniach na prac . 
a przyk ad cudzoziemcy byli wysy ani do innego 

pracodawcy u ytkownika ni  wskazany w zezwo-
leniu, nie zachowywano ustawowych warunków 
powierzania im pracy na innym stanowisku, zawie-
rano mniej korzystne dla pracownika umowy ni  
wynikaj ce z tre ci zezwole  zazwyczaj umowy 
cywilnoprawne zamiast umów o prac . Maj c na 
wzgl dzie ww. nieprawid owo ci, pozytywnie nale-
y oceni  ostatni  zmian  przepisów dokonan  

ustaw  z dnia  grudnia r  o z ianie ustawy 
o pro ocji zatrudnienia i instytucjac  rynku pracy , 
która zobowi zuje wojewodów do ka dorazowego 
podawania w zezwoleniach na prac  obcokrajow-
ców zatrudnionych w charakterze pracowników 
tymczasowych, obok agencji zatrudnienia, tak-
e pracodawcy u ytkownika, na rzecz którego 

cudzoziemiec ma faktycznie wiadczy  prac . 
akie rozwi zanie z pewno ci  przyczyni si  do 

poprawy skuteczno ci oraz usprawnienia kontroli 
legalno ci zatrudnienia cudzoziemców w agen-
cjach pracy tymczasowej.

W roku sprawozdawczym prowadzono inten-
sywne dzia ania kontrolne obejmuj ce praco-
dawców zagranicznych spoza obszaru O  
— pod k tem zapewnienia pracownikom dele-
gowanym do pracy na terytorium P co najmniej 
minimalnych standardów wynikaj cych z polskie-
go prawa pracy art. 671– 673 Kodeksu pracy . 

iezachowanie takich standardów — w zakresie 
norm i wymiaru czasu pracy, okresów odpoczyn-
ku, wysoko ci dodatku za prac  w godzinach nad-
liczbowych, wymiaru urlopu wypoczynkowego, 
bezpiecze stwa i higieny pracy lub innych kwe-
stii wymienionych w art. 672 Kp — stwierdzono 
w 11 podmiotach 1 skontrolowanych , wobec 
co czwartego cudzoziemca obj tego kontrol . 
Pomimo wprowadzenia w 2 9 r. specjalnych 
przepisów dotycz cych uprawnie  kontrolnych 
w tym wzgl dzie, nadal problem stanowi doko-
nywanie skutecznych kontroli przedsi biorców 
nieposiadaj cych siedziby, oddzia u, zak adu 
ani innej formy zorganizowanej dzia alno ci na 
terytorium RP.  

Wyst puj ce trudno ci odnosz  si  zw aszcza 
do nast puj cych kwestii

– niejednokrotnie inspektorom pracy nie udaje 
si  uzyska  niezb dnej dokumentacji pracow-
niczej od wyznaczonych przedstawicieli firm 
zagranicznych  



SP WOZD I  IP Z DZI O I PIP W 2 1  r.

128

– szczególne komplikacje dotycz  ustale-
nia, czy cudzoziemcy faktycznie otrzymuj  
wynagrodzenia w wysoko ci nie ni szej ni  
wynikaj ca z zezwole  na prac  — wyp ata 
nast puje bowiem w walucie obcej, zwykle 
poprzez zagraniczny np. azjatycki  system 
bankowy, zgodnie z przepisami podatkowymi 
i dotycz cymi ubezpiecze  spo ecznych kraju 
pochodzenia

– w razie ustalenia, e za stwierdzone niepra-
wid owo ci jest odpowiedzialna osoba prze-
bywaj ca poza terytorium Polski, istniej  
faktyczne przeszkody we wdro eniu prze- 
ciwko niej post powania w sprawach o wykro-
czenia.

C. Przestrzeganie przez agencje 
zatrudnienia przepisów ustawy 
o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy

W roku sprawozdawczym inspektorzy pracy 
przeprowadzili 427 kontroli przestrzegania przez 
agencje zatrudnienia przepisów ustawy o pro ocji 
zatrudnienia i instytucjac  rynku pracy w 2 9 r. 
— 392 kontrole . W 418 podmiotach obj tych kon-
trol  pracowa o ponad 69,7 tys. osób, w tym 453 
cudzoziemców. Ponad  25,3 tys. osób 36  wiad-
czy o prac  na podstawie umów cywilnoprawnych.

Blisko 6  kontroli przeprowadzono w pod-
miotach ma ych, zatrudniaj cych do 9 osób. 

Skontrolowane agencje zatrudnienia — wg rodzaju prowadzonej dzia alno ci

Rodzaj prowadzonej dzia alno ci iczba agencji  
wiadcz cych us ugi

po rednictwo pracy, w tym 260

kierowanie osób do pracy za granic  u pracodawców zagranicznych 124

praca tymczasowa 227

doradztwo personalne  83

poradnictwo zawodowe  52

Nieprawid owo ci polegaj ce na nieprze-
strzeganiu zasad prowadzenia agencji zatrud-
nienia lub braku wymaganego wpisu do rejestru 
prowadzonego przez marsza ka województwa 
— stwierdzono w 49% agencji poddanych kon-
troli.

Z ustale  inspektorów pracy wynika, e 
19 agencji dzia a o nielegalnie, tj. bez wyma-
ganego certyfikatu potwierdzaj cego wpis do 
rejestru podmiotów prowadz cych agencje zatrud-
nienia w 2 9 r. — 18, w 2 8 r. — 19, w 2 7 r.  
— 16 . Dzia alno  prowadzona przez poszczegól-
ne agencje z naruszeniem obowi zku rejestracyj-

nego obejmowa a jeden b d  kilka rodzajów us ug 
i dotyczy a pracy tymczasowej 13 podmiotów  
oraz po rednictwa pracy 7 podmiotów , w tym kie-
rowania osób do pracy za granic  u pracodawców 
zagranicznych 4 podmioty .

Ponadto stwierdzono 1 przypadek wiad-
czenia us ug na terytorium Polski przez przed-
si biorc  zagranicznego, uprawnionego do 
prowadzenia dzia alno ci w zakresie agencji 
zatrudnienia w innym pa stwie cz onkowskim  

O  — bez wymaganego zawiadomienia mar-
sza ka województwa.

ród o  dane P P
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Wykres 67. Agencje zatrudnienia — naruszenia przepisów

ak jak w latach poprzednich, dominuj cym 
uchybieniem by o niezamieszczanie w dokumen-
tach, og oszeniach i ofertach numeru wpisu do reje-
stru agencji zatrudnienia. Odnotowa  jednak nale y 
znacz cy spadek odsetka agencji naruszaj cych 
przepisy w tym zakresie. Wzrós  natomiast odsetek 

agencji, gdzie kontroluj cy stwierdzili nieprawid-
ow  tre  umów zawieranych z pracodawcami 

zagranicznymi, do których s  kierowane osoby do 
pracy za granic  — w roku sprawozdawczym tego 
rodzaju naruszenia  ujawniono w  co czwartej agen-
cji, dotyczy y one 28  sprawdzonych umów. 

ród o  dane P P

zawieranie przez agencje zatrudnienia pisemnej umowy 
z pracodawc  zagranicznym, do którego zamierza kierowa  osoby 

do pracy za granic

wymagany wpis do rejestru podmiotów 
prowadz cych agencje zatrudnienia

spe nianie wymogów w zakresie kwalifikacji personelu

spe nianie wymogów w zakresie warunków lokalowych 
i wyposa enia technicznego

zawieranie pisemnej umowy z osobami kierowanymi do pracy 
za granic  u pracodawców zagranicznych

dope nienie obowi zków informacyjnych 
wobec marsza ka województwa

oznaczanie oferty pracy do wykonywania pracy tymczasowej 
jako oferty pracy tymczasowej

prawid owa tre  umowy zawieranej z osobami kierowanymi do 
pracy za granic  u pracodawców zagranicznych

informowanie osób kierowanych do pracy za granic  
o zaliczaniu udokumentowanych okresów zatrudnienia 

za granic  u pracodawców zagranicznych 
do okresów pracy w P, w zakresie uprawnie  pracowniczych

prawid owa tre  umowy zawieranej przez agencj  zatrudnienia 
z pracodawc  zagranicznym, do którego zamierza kierowa  osoby 

do pracy za granic

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

 agencji naruszaj cych przepisy
 2 1  2 9 2 8

3
11

9

4
5

4

4
6

9

5
5

8

9
11
11

17

16
15

20

21

24

21
18

16

23

25

15

24

17

14

24
32

39
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Znacz co wzrós  te  poziom nieprawid o-
wo ci polegaj cych na niezawarciu pisemnej 
umowy z osobami kierowanymi do pracy za 
granic  u pracodawców zagranicznych — umów 
takich nie otrzyma o 55  osób obj tych kontrol  
w 2 9 r. — 25 .

a podobnym jak w poprzednich latach, do  
wysokim poziomie, utrzymuje si  skala nieprawid-
owo ci w zakresie oznaczania przez agencje ofert 
dotycz cych wykonywania pracy tymczasowej 
jako oferty pracy tymczasowej  — nieprzestrze-
ganie tego obowi zku inspektorzy wykazali w co 
pi tej agencji.

W 2 1 r. rozszerzono zakres kontroli prowa-
dzonych w agencjach zatrudnienia o badanie rea-
lizacji obowi zku op acania sk adek na Fundusz 
Pracy. Skal  ujawnionych w tej kwestii uchybie  
nale y uzna  za niepokoj c . ieop acenie sk adek 
lub ich nieterminowe op acanie stwierdzono w co 
trzecim podmiocie poddanym kontroli. Sk ad-
ki na FP nie zosta y op acone za 3,1 tys. osób 
19 osób obj tych kontrol  w tym zakresie . 

Opó nienia w op acaniu sk adek dotyczy y prze-
sz o 10 tys. osób ponad po owa sprawdzanych .

Zauwa aln , pozytywn  zmian  jest natomiast 
zmniejszenie z 16 w 2 9 r. do 4 w roku 2 1  liczby 
ujawnionych agencji, niezawieraj cych pisemnych 
umów z pracodawc  zagranicznym, do którego 
zamierza y kierowa  osoby do pracy za granic . 
Zdecydowanemu zmniejszeniu uleg a tak e licz-
ba stwierdzonych przypadków pobierania przez 
agencje niedozwolonych op at od osób, dla któ-
rych agencja poszukuje zatrudnienia lub innej pracy 
zarobkowej b d  którym udziela pomocy w wybo-
rze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia. 
W roku sprawozdawczym kontroluj cy odnotowali 
jedynie 5 tego typu przypadków pobrano nielegal-
ne op aty w cznej kwocie 178 z , podczas gdy 
w 2 9 r. stwierdzili pobranie takich op at a  od 
2 3 osób na sum  84 tys. z .

W 2 1 r. zintensyfikowano kontrole agen-
cji pracy tymczasowej zatrudniaj cych cudzo-
ziemców. Zw aszcza w agencjach dzia aj cych 
w bran y rolniczej ujawniono liczne przypadki 
powierzania nielegalnej pracy obcokrajowcom. 
Dotyczy to w szczególno ci kierowania cudzoziem-
ców do innego pracodawcy u ytkownika ni  wska-
zany w zezwoleniu, nieprzestrzegania warunków 
powierzania pracy na innym stanowisku czy zawie-
rania mniej korzystnych dla pracownika umów ni  
okre lone w tre ci zezwole  umów cywilnopraw-
nych zamiast umów o prac . Istotnym problemem 

pozostaje te  rekrutacja cudzoziemców do pracy 
tymczasowej na terytorium P z naruszeniem obo-
wi zuj cych przepisów. Odnosi si  to do obco-
krajowców podejmuj cych prac  na podstawie 
o wiadcze  pracodawców o zamiarze zatrud-
nienia cudzoziemca. Stwierdzano przypadki, 
w których agencje pracy tymczasowej zarejestro-
wa y w powiatowym urz dzie pracy znaczn  liczb  
o wiadcze  o zamiarze powierzenia pracy cudzo-
ziemcom przede wszystkim z krainy , jednak 
aden z nich nie podj  pracy w agencji b d  

uczynili to tylko nieliczni. 

ealizuj c obowi zki okre lone w usta-
wie o Pa stwowej nspekcji Pracy, o naru-
szeniach warunków prowadzenia agencji 
zatrudnienia, zawartych w przepisach ustawy o pro-

ocji zatrudnienia i instytucjac  rynku pracy, na 
bie co powiadamiano marsza ków województw 
w 1 6 przypadkach  oraz dyrektorów wojewódz-

kich urz dów pracy 31 powiadomie . Z uzyska-
nych informacji zwrotnych wynika, e w 2 1 r. 
wskutek tych powiadomie  17 podmiotów zosta o 
wykre lonych z rejestru agencji zatrudnienia nie-
które post powania podj te przez marsza ków na 
podstawie zawiadomie  PIP s  jeszcze w toku .

Oprócz podejmowania czynno ci kontrolno 
— nadzorczych, Pa stwowa Inspekcja Pracy zin-
tensyfikowa a równie  dzia ania o charakterze 
informacyjno-prewencyjnym i szkoleniowym, 
adresowane do osób prowadz cych agencje 
zatrudnienia. W tym celu nawi zano ci lejsz  
wspó prac  z Ministerstwem Pracy i Polityki Spo-
ecznej oraz marsza kami województw woje-
wódzkimi urz dami pracy . We wspó dzia aniu 
z wymienionymi organami samorz du wojewódz-
kiego okr gowe inspektoraty pracy zorganizowa y 
szereg szkole  dla przedstawicieli agencji zatrud-
nienia oraz zrzeszaj cych je organizacji. Dzia al-
no  prewencyjn  ukierunkowano zw aszcza na 
popraw  jako ci us ug wiadczonych przez agen-
cje oraz eliminacj  powtarzalnych uchybie , jak 
np.  nieoznaczanie ofert pracy tymczasowej, nieza-
wieranie pisemnych umów z osobami kierowanymi 
do pracy za granic  i nieprawid owe sporz dzanie 
takich umów czy nieprzestrzeganie zasad zatrud-
niania pracowników tymczasowych.

ieprawid owo ci ujawnione w wyniku kontroli 
by y najcz ciej spowodowane

– wiadomym naruszaniem obowi zuj cych 
przepisów, w szczególno ci w zakresie rea-
lizacji obowi zku oznaczania og osze  i ofert 
numerem wpisu do rejestru lub jako oferty 
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pracy tymczasowej  mo e to po cz ci wyni-
ka  z obaw agencji, i  og oszenia b d  oferty 
w ten sposób oznaczone wywo aj  mniejszy 
odzew zainteresowanych

– d eniem do obni enia kosztów prowadze-
nia agencji, poprzez celowe niestosowanie si  
do obowi zuj cych uregulowa , np. w kwestii 
zapewnienia wyspecjalizowanej kadry do 
obs ugi osób korzystaj cych z us ug agencji 
— cz sto obowi zki zwi zane z dzia alno -
ci  agencji s  powierzane jednej osobie, nie 
zawsze spe niaj cej wymogi co do kwalifikacji

– niestaranno ci  w zakresie sporz dzania 
dokumentów, og osze  i ofert oraz sk adania 
rocznych sprawozda  do marsza ka wojewódz-
twa, a tak e brakiem wystarczaj co skutecz-
nego nadzoru wewn trznego nad jako ci  
pracy osób bezpo rednio wykonuj cych zada-
nia zwi zane z funkcjonowaniem agencji

– trudno ciami finansowymi podmiotów, wyni-
kaj cymi tak e z nieterminowego regulowania 
nale no ci przez kontrahentów, czego skut-
kiem mog  by  zaleg o ci w op acaniu sk adek 
na ubezpieczenie spo eczne i Fundusz Pracy, 
podatków i innych nale no ci publicznych.

Osoby reprezentuj ce agencje wskazywa y 
ponadto na cz sto nieprecyzyjne i trudne w odbio-
rze przepisy ustawy o pro ocji zatrudnienia i insty-
tucjac  rynku pracy oraz narzucony przez nie 
nadmierny formalizm, zw aszcza w zakresie doku-
mentacji, któr  ma obowi zek prowadzi  agencja.

Pozytywnie nale y oceni  zmiany przepisów 
dokonane ustaw  z dnia  grudnia r  o z ia-
nie ustawy o pro ocji zatrudnienia i instytucjac  
rynku pracy oraz niektóryc  innyc  ustaw. owe-
lizacja ta uwzgl dnia niektóre wnioski legislacyj-
ne Pa stwowej Inspekcji Pracy, m.in. eliminuj c 
w tpliwo ci dotycz ce posiadania przez nasz  
instytucj  uprawnie  do podejmowania kontroli 
w agencjach zatrudnienia nieposiadaj cych statu-
su pracodawcy ani przedsi biorcy stowarzysze-
nia, fundacje itp.  b d  takich, które nie powierzaj  
pracy osobom fizycznym np. gdy agencj  prowa-
dzi sam w a ciciel . Ponadto z inicjatywy PIP usta-
nowiono zakaz rejestrowania przez okres 3 lat  
nowych agencji zatrudnienia przez osoby fizyczne, 
które poprzednio dopu ci y si  okre lonych naru-
sze  przepisów i z tego powodu prowadzone przez 
nie agencje zosta y wykre lone z rejestru.

Bior c pod uwag  zagadnienia badane w toku 
kontroli przestrzegania przez agencje zatrudnie- 
nia przepisów ustawy o pro ocji zatrudnienia 
i instytucjac  rynku pracy, nale y stwierdzi , e 
stan praworz dno ci w tej dziedzinie general-
nie ulega poprawie. W szczególno ci uda o si  
utrzyma  trwaj cy od kilku lat systematyczny spa-
dek odsetka kontrolowanych podmiotów, które 
dopu ci y si  naruszenia zasad prowadzenia agen-
cji zatrudnienia 2 8 r. — 66 , 2 9 r. — 58 , 
2 1 r. — 49 . ednak e w pewnych obszarach, 
w tym równie  bezpo rednio zwi zanych z ochro-
n  osób korzystaj cych z us ug agencji, skala nie-
prawid owo ci jest nadal niepokoj ca odnosi si  
to m.in. do zawierania umów z osobami kierowa-
nymi do pracy za granic  u pracodawców zagra-
nicznych .

W celu poprawy wy ej przedstawionego stanu 
za konieczne nale y uzna  w szczególno ci  

 kontynuacj  i rozwijanie dzia a  prewencyj-
nych, w tym popularyzacj  wiedzy poprzez 
opracowanie i rozpowszechnianie materia ów 
informacyjnych np. ulotek, broszur, zamiesz-
czanie informacji na stronach internetowych 
itd. , a tak e organizowanie szkole  dla pod-
miotów prowadz cych lub maj cych zamiar 
prowadzi  agencje zatrudnienia

 rozwijanie wspó dzia ania Pa stwowej 
Inspekcji Pracy z w a ciwymi urz dami 
pa stw UE EO  oraz placówkami dyplo-
matycznymi RP, w szczególno ci w zakresie 
eliminowania nieprawid owo ci dotycz cych 
zatrudniania polskich pracowników tymczaso-
wych, którzy korzystaj  z us ug agencji kieruj -
cych ich do pracy za granic

 wzmo enie monitoringu og osze  ukazu- 
j cych si  w mediach pod k tem wykrywa- 
nia agencji dzia aj cych bez wymaganych cer-
tyfikatów, zamieszczaj cych kryteria dyskry-
minacyjne w og oszeniach lub naruszaj cych 
inne zasady zawarte w ustawie o pro ocji 
zatrudnienia i instytucjac  rynku pracy — jako 
jedna z przes anek typowania podmiotów do 
kontroli

 rozwa enie mo liwo ci wprowadzenia zmian 
legislacyjnych, maj cych na celu uznanie 
powierzenia nielegalnej pracy cudzoziemcowi 
za podstaw  wykre lenia agencji zatrudnienia 
z rejestru.


