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Wprowadzenie
Państwowa Inspekcja Pracy jest podległym Sejmo-
wi organem nadzoru i kontroli przestrzegania prawa 
pracy, w szczególności przepisów i zasad bezpieczeń-
stwa i higieny pracy, a także przepisów dotyczących 
legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej. Pod-
stawy działania i zakres uprawnień Państwowej In-
spekcji Pracy określa ustawa z dnia 13 kwietnia 2007r. 
o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. z 2017r. poz. 
786, z późn. zm.). 
Organami Państwowej Inspekcji Pracy są:
1. Główny Inspektor Pracy;
2. okręgowi inspektorzy pracy;
3. inspektorzy pracy, działający w ramach właściwo-

ści terytorialnej okręgowych inspektoratów pracy.

Organem nadzoru nad działalnością Państwowej In-
spekcji Pracy jest Rada Ochrony Pracy. Kontroli Pań-
stwowej Inspekcji Pracy podlegają m.in. pracodawcy, 
a w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, kontroli 
legalności zatrudnienia oraz wypłaty minimalnej staw-
ki godzinowej także przedsiębiorcy i inne jednostki or-
ganizacyjne, na rzecz których jest świadczona praca 
przez osoby fizyczne, w tym przez osoby wykonują-
ce na własny rachunek działalność gospodarczą, bez 
względu na podstawę świadczenia tej pracy.

Państwowa Inspekcja Pracy przy realizacji swoich 
zadań współdziała ze związkami zawodowymi, orga-
nizacjami pracodawców, organami samorządu załogi, 
radami pracowników, społeczną inspekcją pracy oraz 
z organami administracji państwowej, a w szczegól-
ności z organami nadzoru i kontroli nad warunkami 
pracy, Policją, Strażą Graniczną, Krajową Administra-
cją Skarbową i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, 
a także organami samorządu terytorialnego. 

Zadaniem ustawowym Państwowej Inspekcji Pracy 
jest nadzór i kontrola przestrzegania przepisów prawa 
pracy, w szczególności przepisów i zasad bezpieczeń-
stwa i higieny pracy, przepisów dotyczących stosunku 
pracy, wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń wy-
nikających ze stosunku pracy, czasu pracy, urlopów, 
uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem, 
zatrudniania młodocianych i osób niepełnosprawnych, 
legalności zatrudnienia, w tym cudzoziemców, innej 
pracy zarobkowej, wykonywania działalności. 

Państwowa Inspekcja Pracy podejmuje działania za-
pobiegające i ograniczające zagrożenia w środowisku 
pracy, polegające w szczególności na:
• badaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy 

pracy oraz kontroli stosowania środków zapobie-
gających tym wypadkom,

• analizie przyczyn chorób zawodowych oraz kon-
troli stosowania środków zapobiegających tym 
chorobom, 

• inicjowaniu prac badawczych w dziedzinie prze-
strzegania prawa pracy, a w szczególności bez-
pieczeństwa i higieny pracy,

• inicjowaniu przedsięwzięć w sprawach ochrony 
pracy w rolnictwie indywidualnym,

• udzielaniu porad służących ograniczaniu zagro-

żeń dla życia i zdrowia pracobiorców, a także 
w zakresie przestrzegania prawa pracy,

• działaniach prewencyjnych i promocyjnych zmie-
rzających do zapewnienia przestrzegania prawa 
pracy.

Uprawnienia inspektora pracy obejmują również kon-
trolę wyrobów wprowadzonych do obrotu lub odda-
nych do użytku pod względem spełniania przez nie 
zasadniczych lub innych wymagań dotyczących bez-
pieczeństwa i higieny pracy.

Ponadto Państwowa Inspekcja Pracy ma prawo wno-
szenia powództw, a za zgodą osoby zainteresowanej 
- uczestnictwa w postępowaniu przed sądem pracy, 
w sprawach o ustalenie istnienia stosunku pracy. Obo-
wiązkiem Państwowej Inspekcji Pracy jest ściganie 
wykroczeń przeciwko prawom pracownika określo-
nych w Kodeksie pracy, wykroczeń, o których mowa
w art. 119-123 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pro-
mocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, a także 
innych wykroczeń, gdy ustawy tak stanowią.

W 2017 roku zadania ustawowe, skonkretyzowane 
programem działania Państwowej Inspekcji Pracy, na 
obszarze działania Okręgowego Inspektoratu Pracy 
w Opolu wykonywało 51 inspektorów pracy.

W tym okresie na obszarze działania okręgu opol-
skiego funkcjonowało 116.366 podmiotów gospodar-
czych podlegających nadzorowi Państwowej Inspek-
cji Pracy. Skonstatować należy, iż niekwestionowana 
większość, tj. 111.336, zatrudniała do 9 pracobiorców 
- 95,68% ogółu.

96%
do 9 pracowników

(ponad 111 tys. 
podmiotów)

1%3%

Rozkład podmiotów gospodarczych wg wielkości zatrudnienia.

ponad 50 
pracowników
(880 podmiotów)10-49 

pracowników 
(ponad 4 tys. 
podmiotów)
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Kontrole

Realizując zadania ustawowe, inspektorzy pracy naszego Okręgu przeprowadzili w 2017 roku ogółem 2.858 
kontroli.

Kontrole przeprowadzono w 2.523 podmiotach go-
spodarczych, w których pracowało łącznie 133.136 
osób, w tym w ramach stosunku pracy – 103.675 osób 
(77,87%), a na podstawie umów cywilnoprawnych 

Branżowa struktura podmiotów gospodarczych

Działalność kontrola i prewencyjna - informacje ogólne

Rolnictwo i leśnictwo

Przetwórstwo przemysłowe

Budownictwo

Handel i naprawy

Transport i gospod. magaz.

Zakwaterow. i usługi gast.

Działalność profesjonalna

Usługi administrowania

Edukacja

Opieka zdrowot. i pom. społ.

Pozostałe

2,41%
16,69%

27,01%
23,34%

3,60%

4,93%
1,65%

5,32%

3,29%
2,59%
9,17%

Branżowa struktura podmiotów gospodarczych kontrolowanych w 2016 roku

– 25.391 osób (19,07%). W ramach stosunku pracy 
zatrudnionych było 41833 kobiet, 731 młodocianych, 
7.028 niepełnosprawnych oraz 5.158 cudzoziemców.
Od lat przeważająca większość kontroli, tj. 92,76%, to 

69
477

772
667

103
141

47

52

94
74

262

3,14%
8,97%

12,44%
25,75%

4,84%
3,20%
1,99%
3,09%
7,77%
7,88%
2,81%
0,83%
3,35%
5,78%
1,89%
6,51%
1,30%

2306
3580

8991
89123

3248
956

3873
6687

2185
7540

1510

3637
10380

14395
28650

5604
3701
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kontrole w sektorze prywatnym, co wynika z istniejącej 
struktury mapy gospodarczej regionu opolskiego. Naj-
więcej kontroli przeprowadzono w zakładach o zatrud-
nieniu do 9 pracowników – 1.829 kontroli (64,00%). 
Kolejno to 680 kontroli przeprowadzonych w zakła-
dach o zatrudnieniu od 10 do 49 osób (23,79%). W 
ramach przedstawionej działalności przeprowadzono 
określone kontrole tematyczne, na które złożyło się 
głównie:  

• 1.662 kontroli legalności zatrudnienia i innej pracy 
zarobkowej obywateli polskich i cudzoziemców;

• 668 kontroli związanych  z badaniem skarg na 
pracodawców;

• 646 kontroli podmiotów sprawdzanych po raz  
pierwszy przez inspektorów pracy; 

• 161 kontroli prac budowlanych i rozbiórkowych 
z uwzględnieniem zagadnień dotyczących dróg 
i prawidłowości zamontowania i odbioru ruszto-
wań fasadowych;

• 96 kontroli robót w miejscach ogólnodostępnych 
(zagrożenia o charakterze publicznym);

• 75 kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy 
dotyczących czasu pracy oraz wypłaty wynagro-
dzeń i innych świadczeń pracowniczych;

• 698 kontroli obejmujących wypłaty minimalnego 
wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na pod-
stawie umów cywilnoprawnych;

• 282 krótkie kontrole w sektorze budownictwa;
• 866 kontroli zgodności umów cywilnoprawnych 

z charakterem świadczonej pracy, szczególnie 
w branży budowlanej;

• 49 kontroli placówek handlowych, w tym wielkopo-
wierzchniowych; 

• 81 kontroli związanych z analizą okoliczności 
i przyczyn wypadków.

Współpraca z innymi organami miała miejsce na tle 
541 kontroli. W szczególności 39 kontroli przeprowa-
dzono wspólnie, między innymi: 18 kontroli ze Strażą 
Graniczną i 7 kontroli z Policją. Po 2 kontrole miały 
miejsce z Inspekcją Ochrony Środowiska, Państwo-
wą Strażą Pożarną i Zakładem Ubezpieczeń Spo-
łecznych. Pojedyncze kontrole miały miejsce z udzia-
łem przedstawicieli Inspekcji Transportu Drogowego, 
Transportowego Dozoru Technicznego i Prokuratu-
ry. W 46 przypadkach kontrole przeprowadzono na 
wniosek innego organu. Należy tutaj wymienić m.in. 
Powiatowe Urzędy Pracy i Zakład Ubezpieczeń Spo-
łecznych - po 8 kontroli, Państwową Inspekcję Sani-
tarną - 6 kontroli, Urzędy Skarbowe – 5 kontroli, Poli-
cję i Prokuraturę – po 3 kontrole, Państwowy Nadzór 
Budowlany i Starostów – po 2 kontrole. Pojedyncze 
kontrole zainicjonowane były na wniosek pozostałych 
organów i innych instytucji.

Powiadomienia innych organów o stwierdzonych 
uchybieniach były efektem 386 kontroli. 

Podejmowane kontrole zmierzały do poprawy i za-
pewnienia przestrzegania przepisów prawa na terenie 
działania Okręgu. Efekty pracy inspektorskiej w tym 
obszarze, wynikające z działań kontrolnych, przedsta-
wiają kolejne informacje.

Decyzje inspektorów pracy

Rodzaj decyzji Liczba % ogółu

Decyzje ogółem, w tym: 12 136 100,00 %

ustne 5 959 49,10 %

na piśmie 6 177 50,90 %

z ustalonym terminem wykonania 7 228 59,56 %

z rygorem natychmiastowego wykonania (art. 108 KPA) 3 839 31,63 %

wstrzymania prac 276 2,27 %

wstrzymania działalności 2 0,02 %

pracodawcy objęci decyzjami wstrzymania działności 2 -

wstrzymania eksploatacji maszyn 267 2,20 %

zakazania wykonywania prac w miejscach niebezpiecznych 31 0,25 %

wykonania badań czynników szkodliwych środowiska pracy 166 1,37 %

ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków 28 0,23 %

skierowania pracowników do innych prac 69 0,57 %

pracownicy skierowani do innych prac 135 -

nakazujące wypłatę świadczeń pieniężnych 230 1,90 %

pracownicy, których dotyczyły decyzje płacowe 1 667 -
kwota należności pieniężnych do wypłaty 3 517 325,96 PLN

W wyniku kontroli zakładów inspektorzy pracy wydali ogółem 12.136 decyzji nakazowych odnoszących się do 
116.763 pracowników. Strukturę decyzji wydanych w 2017 r. przedstawia zestawienie:
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Najwięcej decyzji skierowano do pracodawców prowa-
dzących działalność w przetwórstwie przemysłowym 
- 26,35%, w handlu i naprawach – 23,13% oraz w bu-
downictwie – 22,70%.
 
Należy ocenić, że głównie branża budowlana jest 
postrzegana, jako obszar pracy szczególnie niebez-
piecznej, tj. w warunkach, gdzie nie są przestrzega-
ne przepisy bezpieczeństwa. Świadczą zwłaszcza 
o tym wypadki ze skutkiem śmiertelnym oraz ciężkie-
go uszkodzenia ciała, których głównym źródłem były 
upadki z wysokości, a ich przyczyną często brak sto-
sowania podstawowych zabezpieczeń.

Do pracodawców, zatrudniających do 9 pracowni-
ków, skierowano 57,68% decyzji. Znaczący jest także 
udział (28,35%) decyzji skierowanych do pracodaw-
ców zatrudniających od 10 do 49 pracowników.

Porównując przedstawioną grupę danych do lat ubie-
głych można stwierdzić, co następuje: 

Decyzje wstrzymania prac mają nieznaczny udział 
w ogólnej liczbie wydanych decyzji -2,27%. Jest to 
środek prawny o szczególnym znaczeniu i ciężarze 
gatunkowym. Jego zastosowanie wskazuje jedno-
znacznie na zaistnienie bezpośredniego za grożenia 
dla życia i zdrowia osób wykonujących pracę, a dzia-
łanie inspektorów pracy należy oceniać w kontekście 
ratowania tych szczególnie chronionych dóbr, choć 
nie sposób jednoznacznie ocenić w ilu przypadkach 
faktycznie udało się uniknąć poważnych wypadków, 
w tym ze skutkiem śmiertelnym. Wśród sytuacji, któ-
re dość często powodowały konieczność decyzyjnego 
wstrzymania prac należy wymienić prace wykonywa-
ne przez pracowników na budowach bez stosowania 
wymaganych środków ochrony indywidualnej, w tym 
hełmów ochronnych i sprzętu chroniącego przed 
upadkiem z wysokości. Kolejne przesłanki takich de-
cyzji to prace na wadliwych rusztowaniach, tj. bez 
barier ochronnych i pośrednich zabezpieczających 
przed upadkiem z wysokości, desek krawężnikowych, 
kotwienia i właściwego posadowienia. Uzupełnieniem 
mogą być prace wykonywane przy obrabiarkach do 
metali bez stosowania środków ochrony indywidualnej 
narządu wzroku. Decyzje wstrzymania prac dotyczyły 
w 93,84% pracodawców zatrudniających do 49 pra-
cowników, wśród których były przede wszystkim pod-
mioty branży budowlanej – 77,17%.

Podobnie decyzje skierowania pracowników do innych 
prac stanowią środek prawny o niewielkim udziale 
w ogóle wydanych decyzji. Decyzje takie wydawano 
w sytuacjach zatrudnienia przy pracach wzbronionych, 
szkodliwych lub niebezpiecznych, w tym pracobiorców 
bez odpowiednich kwalifikacji. Były wynikiem m.in. za-
trudniania osób przy montażu i demontażu rusztowań 
metalowych bez posiadania stosownych uprawnień 
kwalifikacyjnych. Tak samo skutkowała obsługa bu-
dowlanego sprzętu mobilnego, np. koparkoładowarki 
bez wymaganych kwalifikacji. Praca bez kwalifikacji 
miała także miejsce przy obsłudze urządzeń poddozo-
rowych i energetycznych. 
Decyzje, o których mowa, w bezwzględnej większo-

ści wydane zostały w firmach sektora budowlanego - 
59,42% ich ogółu. Dotyczyły 85,51% podmiotów o za-
trudnieniu do 49 osób.

Decyzje wstrzymania eksploatacji maszyn i urządzeń 
w warunkach zagrożenia dla ludzi stanowią 2,20% 
ogółu wydanych decyzji. Wybrane przykłady takiej ko-
nieczności to:
• maszyny bez osłon uniemożliwiających dostęp 

do przekładni zębatych, pasowych i wałów napę-
dowych, w tym m.in. przy obrabiarkach do metali 
i drewna oraz przy maszynach budowlanych,

• przenośnik ślimakowy w strefie zagrożenia wybu-
chem, którego silnik elektryczny nie posiadał bu-
dowy przeciwwybuchowej,

• niewłaściwe wentylatory pomieszczeń pracy - 
m.in. w magazynie środków chemicznej ochrony 
roślin niebędące w wykonaniu gazoszczelnym 
i pyłoszczelnym czy niedozwolony mechaniczny 
wentylator wyciągowy w pomieszczeniu kotłowni.

Decyzje wstrzymania eksploatacji dotyczyły w 88,01% 
pracodawców zatrudniających do 49 pracowników. 
Najczęściej wydano je wobec podmiotów branży prze-
twórstwa przemysłowego - 42,32% oraz w budowni-
ctwie – 40,82%.

Zakaz wykonywania pracy lub prowadzenia działalno-
ści w niebezpiecznych warunkach to 31 decyzji.  Prze-
krojowe decyzje zakazu obejmowały m.in.:
• wykonywanie prac w obrębie wiaty gospodarczej 

na maszyny, ze względu na zagrożenia spadania 
przedmiotów z wysokości, będących wynikiem po-
żaru, 

• składowanie opału stałego - węgla bezpośrednio 
pod elektroenergetyczną linią napowietrzną i w jej 
strefie niebezpiecznej wynikającej z wielkości na-
pięcia elektrycznego linii,

• prace czyszczenia maszyn szlifierskich oraz in-
stalacji elektrycznej za pomocą sprężonego po-
wietrza, w wyniku których pył aluminiowy stanowił 
zagrożenie powstania atmosfery wybuchowej, na-
wet ze skutkiem wybuchu. 

Przykład nieprawidłowości w BHP w branży budowlanej. 
Brak zabezpieczeń przed upadkiem z wysokości.
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Decyzje zakazu wykonywania pracy dotyczyły praco-
dawców należących do różnych branż i o zróżnicowa-
nym zatrudnieniu.

Decyzje wypłaty wynagrodzeń lub innych świadczeń 
pieniężnych były stosowane, jako środek prawny 
w postaci nakazu płatniczego lub polecenia. Pełni on 
istotną rolę społeczną i jest uwarunkowany trudnoś-
ciami związanymi z wypłatą świadczeń pracowniczych 
przez pracodawców. Nakazy płatnicze, z następują-
cym później postępowaniem egzekucyjnym, mogą 
ograniczyć czas oczekiwania pracowników na wypłatę 
należnych im świadczeń w sytuacji, gdy pracodawcy 
nie wywiązali się z podstawowego obowiązku wobec 
pracowników. Na ogólną liczbę 6.177 decyzji na piś-
mie wydanych przez inspektorów pracy 230, tj. 3,72% 
było decyzjami dotyczącymi wypłaty wynagrodzeń za 
pracę lub innych świadczeń dla 1.667 pracowników, 
którym nie wypłacono należnych świadczeń na kwo-
tę  3.517.325,96 zł. Największe zaległości w wypłacie 
wynagrodzeń występowały w transporcie i gospodar-
ce magazynowej (20,43%), w budownictwie (16,52%), 
a także w handlu i naprawach (15,22%), oraz w branży 
przetwórstwa przemysłowego (12,61% decyzji). 

Przedstawione dane, tj. 86% decyzji wykazuje, iż 
szczególnie w małych firmach pracodawcy nadal nie 
posiadają odpowiedniej wiedzy w zakresie prawa pra-
cy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy oraz świa-
domości konieczności bezwzględnego przestrzegania 
przepisów. Nader częsty brak ze strony pracodawców 
wypłaty wynagrodzeń stanowił sytuacje rażącej krzyw-
dy społecznej osób świadczących pracę. Pracodawcy 
dość często tłumaczyli się trudnościami ekonomiczny-
mi. Przeczy temu realizacja aż 5.959 decyzji ustnych 
wydanych i w przeważającej ilości zrealizowanych 
w trakcie prowadzonych kontroli, co stanowi  połowę 
ogółu wydanych decyzji. Stwierdzić więc należy, że 
przywrócenie stanu zgodnego z przepisami bhp nie 
wymagało znacząco dużych nakładów finansowych 
i czasowych.  

Państwowa Inspekcja Pracy jest ustawowo zobligo-
wana do podejmowania decyzji w sytuacji naruszenia 
przepisów prawa pracy. Ma to także miejsce w przy-
padku trudnej sytuacji gospodarczej określonych pod-
miotów, związanej z koniunkturą rynku.

Egzekucja administracyjna

W związku z niewykonaniem decyzji nakazowych in-
spektorów pracy w okresie sprawozdawczym 2017 r.
skierowano 37 upomnień do 55 pracodawców.

Upomnienia obejmowały łącznie 154 decyzje, w tym:
• 69 decyzji dotyczyło zagadnień związanych z bhp,
• 85 decyzji dotyczyło obowiązków płacowych 

wobec 726 pracowników na łączną kwotę 
1.915.002,09 zł.

Pracodawcy zrealizowali 45 decyzji objętych 20 upo-
mnieniami, w tym:
• 29 decyzji dotyczyło obowiązków bhp,
• 16 decyzji dotyczyło obowiązków płacowych.

W 2017 r. nie zawieszono żadnego postępowania 
egzekucyjnego, natomiast umorzono 8 postępowań 
egzekucyjnych, wskutek stwierdzenia wygaśnięcia 
decyzji. W 2017 r. nałożono 11 grzywien w celu przy-
muszenia 5 zobowiązanych pracodawców w związku 
z niewykonaniem decyzji. Łączna kwota nałożonych 
z tego tytułu grzywien wyniosła 42.900 zł. Żaden zo-
bowiązany nie wpłacił grzywny dobrowolnie. W zakre-
sie 7 należnych grzywien skierowano do naczelników 
urzędów skarbowych tytuły wykonawcze z wnioskiem 
o ich ściągnięcie w trybie egzekucyjnym. W pozosta-
łych 3 przypadkach wydano postanowienie o umorze-
niu postepowania egzekucyjnego, natomiast w 1 przy-
padku grzywnę uchylił organ odwoławczy.

Wystąpienia i polecenia inspektorów 
pracy

Pracodawcy zatrudniający do 9 pracowników otrzy-
mali najwięcej wniosków i poleceń ustnych – 59,61%. 
W przedziale zatrudnienia od 10 do 49 osób było to 
27,40%. Do pracodawców będących w grupie zatrud-
nienia od 50 do 249 pracowników skierowano 9,12% 
przedmiotowych środków prawnych. Wielkie zakłady, 
powyżej 250 osób, stanowiły tutaj już tylko 3,87%. Naj-
więcej wniosków i poleceń ustnych zostało skierowa-
nych do zakładów następujących branż:
• handel i naprawy – 25,18%,
• przetwórstwo przemysłowe – 18,67%),
• budownictwo – 17,30%.

Przegląd kontrolowanych zagadnień wykazał, że 
większość pracodawców w dalszym ciągu nienale-
życie wywiązuje się z obowiązków prawnych wobec 
pracowników. Stąd też środki prawne, w postaci wnio-
sków i poleceń ustnych, zmierzające do poprawy pra-
worządności w kontrolowanych zakładach były wyda-
wane na poziomie porównywalnym z decyzjami. 
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Diagram informacyjny dotyczący decyzji inspektorów pracy.
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Wykroczenia i przestępstwa przeciwko prawom pracowniczym

W roku 2017 inspektorzy pracy OIP Opole ujawnili popełnienie ogółem 2.776  wykroczeń.

Do sądów skierowano ogółem 110 wniosków o ukara-
nie osób odpowiedzialnych za naruszenie przepisów 
prawa, które obejmowały 442 wykroczenia. Na prze-
strzeni 2017 r. sądy wydały 93 rozstrzygnięcia. Ogólna 
wartość grzywien już wymierzonych przez sądy, bę-
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Struktura ujawnionych wykroczeń pod względem kwalifikacji prawnej. Skala logarytmiczna.

W 2017 r. mandaty karne w liczbie 457 dotyczyły 
1.320 wykroczeń. Inspektorzy pracy Okręgowego In-
spektoratu Pracy w Opolu nałożyli je na łączną kwotę 
529.800 zł. Średnia wartość grzywny nałożonej w po-
stępowaniu mandatowym w 2017 r. wyniosła tym sa-
mym 1.159 zł. 

1759

437

379

152

29

10

3

3

2



12 Sprawozdanie PIP OIP Opole 2017

dąca wynikiem 89 wyroków skazujących z wniosków 
inspektorów pracy o ukaranie, stanowi kwotę 217.950 
zł, co daje średnią 2.449 zł.  

W przypadku 475 osób odpowiedzialnych inspekto-
rzy poprzestali na zastosowaniu środków wychowaw-
czych, które łącznie obejmują kolejne 1.014 wykro-
czeń. 

Z tytułu naruszenia przez pracodawców przepisów 
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy 
kierowców 12 decyzjami inspektorzy pracy nałożyli 
grzywny na łączną kwotę 79.950 zł z powodu popeł-
nienia 31 naruszeń. 

Inspektorzy pracy działający w ramach właściwości 
terytorialnej Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu 
skierowali do organów ścigania 39 zawiadomień o po-
dejrzeniu popełnienia przestępstwa. Wszczęte zostały 
32 postępowania przygotowawcze a jedynie wobec 
3 zawiadomień odmówiono wszczęcia postępowania 
przygotowawczego, co stanowi o trafności skierowa-
nych zawiadomień. 

W ramach współpracy przekazano Policji ogółem 40 
dokumentacji z badanych wypadków przy pracy. W 
2017 r. inspektorzy pracy brali udział w 39 postępo-
waniach w charakterze świadków, natomiast nie brali 
udziału w charakterze biegłych. Wnioski prokuratorów 
o przeprowadzenie kontroli dotyczyły przede wszyst-
kim badania wypadków przy pracy oraz bezpieczeń-
stwa i higieny pracy. 

Skargi, wnioski oraz porady prawne 
i techniczne

Skargi i wnioski 

W okresie sprawozdawczym do OIP w Opolu wpły-
nęło 1.312 skarg i wniosków (w tym 409 anonimów), 
podczas, gdy w roku 2016 było ich 1.270. Łączna licz-
ba przedmiotów podnoszona w skargach rozpatrzo-
nych w roku 2017 w OIP Opole uległa nieznacznemu 
zmniejszeniu wobec 2016 r. O ile w 2016 roku było 
ich 2.422, to w roku sprawozdawczym było ich 2.164. 
Działania inspektorów pracy pozwoliły na usunięcie 
wielu nieprawidłowości i zagrożeń, tak w obszarze 
bezpieczeństwa i higieny pracy, jak i w zakresie regu-
lacji prawnej ochrony pracy. 

2015 2016 20172015 2016 2017

1148 1270 1312

Liczba spraw wniesionych do OIP Opole na przestrzeni trzech 
ostatnich lat.

Przedmioty skarg:  

1. warunki pracy –391, z czego 190 było zasad-
nych, stanowiąc 18,16%  ogółu (w 2016 r. było to 
20,39%). 

2. Stosunek pracy - nastąpiło zmniejszenie zarzutów 
w tym zakresie z 468 w 2016 r. do 414, z których 98 
było zasadnych (w 2016 - 81). W największej licz-
bie z tego zakresu zgłaszane są przypadki niewy-
wiązywania się przez pracodawców z obowiązku 
wydania umów o pracę w pierwszym dniu zatrud-
nienia – 174, z czego 23 były zasadne. Najwięcej 
zasadnych zarzutów (20 z ogólnej liczby 59) doty-
czyło nieterminowego wydania świadectw pracy.  

3. Czas pracy - 192 zarzuty, z czego 67 zasadnych. 
W największej liczbie nieprawidłowości dotyczą 
braku lub nierzetelnie prowadzonej ewidencji cza-
su pracy (23, w tym 9 zasadnych), co dopełnia 
zatrudnianie pracowników z naruszeniem prze-
pisów o odpoczynku dobowym i tygodniowym.  

4. Ochrona pracy młodocianych - 26 spraw, 
w tym 5 zasadnych. Stwierdzono m. in. zatrud-
nianie młodocianych w godzinach nadliczbowych.  

5. Ochrona uprawnień związanych z rodziciel-
stwem - 13 spraw, w tym 3 zasadne. W tej gru-
pie potwierdziły  się m.in. zarzuty nieprawid-
łowości przy udzielaniu zwolnienia od pracy.  

6. Wynagrodzenia za pracę i inne świadcze-
nia - od wielu lat jest to najliczniejsza tematy-
ka - 720 na 2.164 ogólnej liczby przedmiotów 
zawartych w skargach. Najczęściej pracownicy 
skarżyli się na odmowę wypłaty wynagrodze-
nia (217, z czego 61 zasadnych). Podnoszono 
także sprawy nieterminowości wypłat. Dodać 
także należy niewypłacanie ekwiwalentu pie-
niężnego za urlop wypoczynkowy jak i wynagro-
dzenia za pracę w godzinach nadliczbowych. 

7. Urlopy wypoczynkowe - 40 zarzutów, w tym 6 za-
sadnych. W największej liczbie zasadnych oka-
zały się zarzuty dotyczące udzielania urlopu wy-
poczynkowego w roku kalendarzowym,  w którym 
pracownik nabył prawo – 6, z czego 2 zasadne. 
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związki zawodowe - 21
pracownicy - 324
byli pracownicy - 519
anonimy - 409
osoby trzecie - 194
cudzoziemcy - 33
zatrudnieni na podstawie 
umowy cywilnoprawnej - 77

Podmioty składające skargi.

Dyskryminacja i mobbing

Zagadnienia omówiono w rozdziale „Zjawiska destruk-
tywne w środowisku pracy (mobbing, dyskryminacja)”.

Struktura skarg 2015 2016 2017

Dyna-
mika
2016-
2017

Równe  
traktowanie  
w zatrudnieniu

15 39 70 179%

Molestowanie
(w tym  
seksualne)

2 0 1 0%

Mobbing 63 56 42 75%

Razem 80 95 113 119%

Skargi i wnioski złożone przez związki zawodowe

Na przestrzeni 2017 r. organizacje związkowe 23 razy 
występowały ze skargami i wnioskami do Okręgowego 
Inspektoratu Pracy w Opolu. W wyniku zgłoszonych 
skarg i wniosków w 17 przypadkach inspektorzy pra-
cy podjęli czynności kontrolne a w 6 przypadkach za-
planowano zakończenie czynności kontrolnych na rok 
2018. 

Ogółem, w związku z podjętymi czynnościami kon-
trolnymi dotyczącymi skarg związkowych, w 4 przy-
padkach podjęte kontrole okazały się zasadne, w 8 
przypadkach częściowo zasadne, w 3 przypadkach 
niemożliwe do ustalenia, natomiast w 2 przypadkach 
skargi były niezasadne.  

Wymienione kontrole były często wielowątkowe i do-
tyczyły wielu zagadnień prawnej ochrony pracy. Wy-
dane środki prawne regulujące ustalone w trakcie 

kontroli nieprawidłowości dotyczyły najczęściej kwe-
stii związanych z niewłaściwym stanem technicznym 
obiektów i pomieszczeń pracy (11 przypadków) oraz 
stosunku pracy i uprawnień organizacji związkowych 
(po 10 przypadków). Kolejne kwestie obejmowały po-
mieszczenia higieniczno-sanitarne, zakładowy fun-
duszu świadczeń socjalnych, a także wynagrodzenie 
za pracę i inne świadczenia. Uzupełniają je przypadki 
dyskryminacji i naruszenie przepisów o czasie pracy. 
Pojedyncze zagadnienia dotyczyły uprawnień zakła-
dowego SIP. 

Porady prawne i techniczne

W roku 2017 OIP w Opolu wykonywał ustawowy obo-
wiązek udzielania porad prawnych w zakresie prze-
strzegania prawa pracy oraz informacji technicznych 
w zakresie eliminowania zagrożeń dla życia i zdrowia 
pracowników. Adresatem realizowanego zadania byli 
przede wszystkim pracownicy, pracodawcy, związ-
ki zawodowe, rolnicy indywidualni, pracownicy służb 
BHP, strony umów cywilnoprawnych, organy admini-
stracji publicznej i samorządu terytorialnego, organi-
zacje pracodawców i inni. Zadania realizowane były 
przez inspektorów pracy i pracowników merytorycz-
nych. 

Ilość porad udzielonych w roku 2017 r. miała tendencję 
wzrostową w stosunku do roku poprzedniego. Łącz-
na ilość porad prawnych i technicznych udzielonych 
przez OIP w Opolu: 
• 38.827 porad prawnych, które wynoszą 71,60% 

ogółu udzielonych porad,
• 15.404 porady techniczne, które stanowią 28,40%   

ogółu udzielonych porad,
• 3.839 porad z zakresu legalności zatrudnienia, 

które stanowią 7% ogółu udzielonych porad.

W 2017 r. inspektorzy pracy przeprowadzili łącznie 
2.858 kontroli w 2.523 podmiotach gospodarczych, 
w trakcie których udzielili 25.151 porad prawnych, 
technicznych oraz dotyczących legalności zatrudnie-
nia. 

Okręgowy Inspektorat Pracy w 2017 r. udzielił 117 po-
rad partnerom społecznym, w tym 59 porady zostało 
udzielonych związkom zawodowym, a 58 porad spo-
łecznym inspektorom pracy. 

W 2017 r. do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu
wpłynęło 56 wniosków o rejestrację protokołów dodat-
kowych oraz o wpis informacji do układów. W 2017 r. 
nie wpłynęły wnioski o zarejestrowanie nowych ukła-
dów zbiorowych pracy. W okresie sprawozdawczym 
wystąpił 1 przypadek odmowy rejestracji protokołu do-
datkowego do układu.
Zasadniczym przedmiotem regulacji układowych 
w analizowanym okresie sprawozdawczym były głów-
nie zmiany wprowadzone do treści funkcjonujących 
u pracodawców zakładowych układów zbiorowych 
pracy. 

Protokoły dodatkowe do ZUZP stanowiły 85,71 % ogó-
łu wniosków o rejestrację. Protokołami dodatkowymi 
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Rodzaj wniosku Ilość wg wpływu
Liczba  

zarejestrowanych 
wniosków

Wykonanie
[%]

Rejestracja nowych układów 0 0 0 %

Rejestracja protokołów dodatkowych 48 42 87,5 %

Informacje o czasowym zawieszeniu 
stosowania układu 1 1 100 %

Informacje o zmianie nazwy lub adresu  
pracodawcy lub organizacji związkowej 5 5 100 %

Inne informacje 2 - 100 %

Razem 56 52 92,85

dokonywano najczęściej zmian taryfikatorów i tabel 
płacowych lub zasad premiowania. Utrzymywano na-
dal prawo do nagród jubileuszowych i odpraw emery-
talno - rentowych.

Liczba układów zbiorowych pracy aktualnie stosowa-
nych potwierdza tezę, iż u pracodawców, gdzie dzia-
łają prężne organizacje związkowe taka forma regulo-
wania zasad wynagradzania pracowników jest nadal 
pożądania i popierana przez organizacje związkowe 
oraz akceptowana przez pracodawców.

Na dzień 31.12.2017 r. były zarejestrowane 224 zakła-
dowe układy zbiorowe pracy.

Jak wynika z prowadzonego rejestru do Okręgowego
Inspektoratu Pracy w Opolu na przestrzeni 2017 roku 
zgłoszono rekordową ilość, aż 230 sporów zbiorowych 
obejmujących łącznie 686 żądań (postulatów) podno-
szonych przez organizacje związkowe.

Żądania dotyczyły:
• warunków płacy, w tym podwyżki płac - 227 po-

stulatów,
• warunków pracy - 230 postulatów,
• praw i wolności związkowych - 4 postulaty,
• innych postulatów niewchodzących w zakres 

przedmiotowy ustawy o sporach zbiorowych - 225.

W roku 2017 na terenie działania OIP w Opolu nie 
zachodziła potrzeba przeprowadzenia jakiejkolwiek 
kontroli w następstwie powiadomienia o sporze zbio-
rowym. W trzech zakładach zakończono spór poprzez 
zawarcie porozumienia. Natomiast w pozostałych 
przypadkach spory zbiorowe trwają nadal i toczą się 
tam postępowania negocjacyjne, bądź zostały zawie-
szone. 

Wnioski do ZUS o podwyższenie 
składki na ubezpieczenie wypadkowe 

Wobec pracodawców, u których w czasie dwóch ostat-
nich kontroli stwierdzono rażące naruszenia przepisów
bhp, w roku 2017 skierowano 3 wnioski do ZUS o pod-
wyższenie składki na ubezpieczenie wypadkowe, 

Rejestracja zakładowych układów zbiorowych pracy oraz spory zbiorowe 

ustalanej na kolejny rok składkowy. W przypadku 2 
pracodawców ZUS wydał już decyzje o podwyższenie
im przedmiotowej składki. Kolejna, jedna sprawa jest 
w toku. Najwięcej wykroczeń, tj. 34,69%, miało miej-
sce w firmach budowlanych. Stąd też nie dziwi fakt, że 
wszyscy obciążeni pracodawcy należeli do tej branży. 
Potwierdza to, że jest to branża, w której inspektorzy 
najczęściej stwierdzają naruszenia przepisów bhp 
podczas kolejnych kontroli.
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Wypadki przy pracy i choroby zawodowe
W Okręgowym Inspektoracie Pracy w Opolu w roku 
2017 rozpoczęto kontrole w 84 podmiotach, w których 
doszło do wypadku przy pracy. Na przestrzeni roku 
odnotowano łącznie 106 zgłoszeń zdarzeń wypadko-
wych, w których poszkodowanych zostało 119 osób.  
Celem podjętych kontroli było sprawdzenie działań 
pracodawców, mających na celu ograniczenie zagro-
żeń, w tym badanie okoliczności i przyczyn zaistnia-
łych wypadków przy pracy oraz kontrola stosowania 
środków zapobiegawczych tym wypadkom.

Na poniższym wykresie przestawiono dane staty-
styczne ilości wypadków przy pracy zarejestrowanych 

w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Opolu na prze-
strzeni lat 2012 – 2017. Wykres wyszczególnia wy-
padki śmiertelne, ciężkie i pozostałe. 

Na podstawie analizy danych, zobrazowano aprok-
symację wypadków śmiertelnych i ciężkich w bada-
nym okresie, z której wynika, iż wypadki ze skutkiem 
śmiertelnym posiadają niepożądaną tendencję wzro-
stową, a wypadki ciężkie zniżkową. Należy zauważyć, 
iż w 2016 roku w  województwie opolskim ilość wy-
padków śmiertelnych wzrosła o 83% w stosunku do 
roku poprzedniego, natomiast w roku 2017 o kolejne 
36,4%.

Ilość wypadków zarejestrowanch w OIP Opole w latach 2012-2017

Na zarejestrowanych 106 zdarzeń wypadkowych zło-
żyły się:
• 4 zdarzenia wypadkowe spowodowane nagłymi 

przypadki medycznymi,
• 12 zdarzeń wypadkowych komunikacyjnych,
• 90 pozostałych wypadków przy pracy, w tym:
• 15 śmiertelnych wypadków przy pracy,
• 34 ciężkie wypadki przy pracy,
• 41 zdarzeń zakwalifikowanych, jako wypadki lek-

kie. 

W odnotowanych zgłoszeniach zarejestrowano 119 
osób poszkodowanych. Wypadki spowodowane na-
głymi przypadkami medycznymi oraz komunikacyjne 
nie były badane przez inspektorów pracy.  

W 4 zgłoszonych wypadkach przy pracy, jako tzw. na-
głe przypadki medyczne (zawał mięśnia sercowego, 

udar mózgu, itp.) 4 osoby poniosły śmierć. Poszkodo-
wane osoby to mężczyźni. Żaden z wypadków nie był 
badany przez inspektora pracy. 

We wszystkich 12 komunikacyjnych wypadkach przy 
pracy poszkodowane zostały 24 osoby, w tym:
• poszkodowane 2 osoby w 2 wypadkach śmiertel-

nych,
• poszkodowane 22 osoby w 10 wypadkach lekkich.

Pod względem liczby poszkodowanych w jednym zda-
rzeniu wypadki komunikacyjne kształtują się następu-
jąco:
• 3 wypadki to wypadki indywidualne;
• 9 wypadków to wypadki zbiorowe, gdzie poszko-

dowanych zostało 21 osób.

Należy zauważyć, że na terenie działania OIP Opole 
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miało miejsce zdarzenie wypadkowe pociągu. W wy-
niku tego zdarzenia zostały zgłoszone cztery wypadki 
zbiorowe lekkie, w których zostało poszkodowanych 8 
osób.  Żaden z komunikacyjnych wypadków przy pra-
cy nie był badany przez inspektorów pracy.

W liczbie zarejestrowanych 90 pozostałych wypadków 
przy pracy, poszkodowanych zostało 91 osób. Pod 
względem liczby poszkodowanych w jednym zdarze-
niu, to tylko jeden wypadek był wypadkiem zbiorowym, 
w którym poszkodowanych zostało 2 pracowników. 
W wypadku zbiorowym jeden z pracowników doznał 
obrażeń śmiertelnych a drugi doznał lekkich obrażeń 
ciała, powodujących czasową niezdolność do pracy.

Za wyjątkiem jednego wypadku ciężkiego, pozostałe 
wypadki ciężkie oraz wszystkie wypadki śmiertelne 
były badane przez inspektorów pracy. 

Poniżej została przedstawiona w formie graficznej 
analiza badanych wypadków ciężkich i śmiertelnych.

Wykres obrazuje liczbę wypadków śmiertelnych w za-
leżności od wieku poszkodowanych. W przedziale wie-
kowym 25-35 lat miały miejsce 3 wypadki śmiertelne 
(20%), co może potwierdzać małe doświadczenie 
zatrudnionych. Największą grupę śmiertelnych wy-
padków przy pracy stanowił jednak przedział wiekowy 
powyżej 56 lat - 46,7%.

Na następnym wykresie przedstawiono wypadki 
ciężkie w zależności od stażu pracy osób poszkodo-
wanych. Analiza danych statystycznych wskazuje, iż 
najwięcej wypadków śmiertelnych odnotowano wśród 
pracowników ze stażem do 3 lat pracy (66,7%), w tym 
staż od 0,5 roku do 1 roku stanowi 40%.

Na następnym wykresie przedstawiono wypadki 
śmiertelne w zależności od rodzaju pracy wykonywa-
nej w chwili zdarzenia (w ujęciu liczbowym oraz pro-
centowym). Największą grupę poszkodowanych pra-
cowników stanowi branża budowlana – 40%.
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Główne przyczyny wypadków śmiertelnych w ujęciu 
liczbowym i procentowym (dla jednego wypadku może 
być ustalonych kilka przyczyn) obrazuje kolejna gra-
fika. Najczęstszymi przyczynami wypadków była nie-
właściwa organizacja pracy - 31% oraz przygotowanie 
do pracy, tj. kwalifikacje pracowników – 25%.

Ilość osób poszkodowanych w ciężkich wypadkach 
przy pracy w zależności od płci widoczna jest na na-
stępnym wykresie. Z pośród 34 wszystkich poszkodo-
wanych - 31 stanowili mężczyźni (91,2%), a 3 osoby 
poszkodowane to kobiety (8,8%).

Liczbę wypadków ciężkich w zależności od wieku po-
szkodowanych obrazuje także wykres. Najwięcej cięż-
kich wypadków przy pracy odnotowano w przedziale 
wiekowym 26 - 45 lat, tj. 11 wypadków, co stanowi 
32,4%. Należy zwrócić uwagę, iż pracownicy w wieku 
od 18 lat do 25 lat stanowią – 17,6% ogółu poszkodo-
wanych.

Na dalszym wykresie przedstawiono wypadki ciężkie 
w zależności od stażu pracy osób poszkodowanych. 
Analiza danych statystycznych wskazuje, iż najwięcej 
wypadków ciężkich odnotowano wśród pracowników 
z niewielkim stażem pracy, tj. do 3 lat – 20 zdarzeń 
(58,8%), w tym staż do 1 roku stanowił 60%.

Wykres w następnej kolejności obrazuje wypadki cięż-
kie z wyszczególnieniem zdarzeń, związanych z upad-
kiem z wysokości. Z pośród wszystkich 34 wypadków 
zakwalifikowanych, jako ciężkie – 5 miało miejsce przy 
pracach na wysokości, co stanowi 14,7%.
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Umiejscowienie urazów (w ujęciu liczbowym oraz pro-
centowym) w przełożeniu na ilość ciężkich wypadków 
przy pracy mamy na kolejnym obrazie. Najczęściej 
występującymi skutkami wypadków ciężkich są urazy 
kończyn górnych (amputacje, zmiażdżenia) – 19 zda-
rzeń, co stanowi 56%.

Ilość ciężkich wypadków przy pracy w zależności od 
rodzaju wykonywanej pracy, w chwili zdarzenia (w uję-
ciu liczbowym oraz procentowym) przedstawiono jak 
niżej. Największą grupę poszkodowanych stanowią 
pracownicy obsługujący maszyny i urządzenia oraz 
pracownicy budowlani – razem 35%.

Na łącznie zbadanych 48 wypadków śmiertelnych 
oraz ciężkich, na zwrócenie uwagi zasługują wypadki, 
których przyczyna tkwiła w niezapewnieniu przez pra-
codawcę bezpiecznych warunków, związanych z ob-
sługą maszyn i urządzeń - 9 zdarzeń wypadkowych, 
w tym 3 śmiertelne. 

Kontrole związane z badaniem wypadków przy pracy 
zakończyły się w 47 przypadkach mandatami na łącz-
ną kwotę 63.700,00 zł. Ponadto inspektorzy zastoso-
wali 4 środki wychowawcze, które dotyczyły 
4 wykroczeń.

W związku z przeprowadzonymi kontrolami w roku 
2017, związanymi z badaniem okoliczności i przyczyn 
wypadków przy pracy skierowano 3 wnioski do sądu 
o ukaranie osób odpowiedzialnych w dwóch zakła-
dach. 

Inspektorzy pracy po dokonaniu kontroli związanych 
z badaniem zdarzeń wypadkowych, złożyli 5 zawiado-
mień do prokuratury w oparciu o art. 220 § 1 Kodek-
su karnego.  W 3 przypadkach prokuratura wszczęła 
postepowania (sprawy w toku).  W jednym przypadku 
prokuratura zawiesiła postępowanie, natomiast w jed-
nym przypadku prokuratura odmówiła wszczęcia po-
stępowania.  

W wyniku dochodzeń powypadkowych na przestrzeni 
roku 2017, inspektorzy pracy łącznie wydali:
• 155 decyzji, których wykonanie objęło 2.043 pra-

cowników,  
• 77 wniosków, które dotyczyły 3.005 osób,
• 1 polecenie, które dotyczyło 1 pracownika.

W czasie trwania kontroli inspektorzy pracy udzie-
lili 454 porady prawne, 838 porad technicznych i 76 
porad dotyczących legalności zatrudnienia, co miało 
wpływ na zwiększenie świadomości pracodawców, co 
do ich odpowiedzialności za bezpieczeństwo pracow-
ników.

Zakres nieprawidłowości ujawnionych w wyniku kon-
troli zainicjowanych wypadkami przy pracy m.in. śmier-
telnymi, ciężkimi i pozostałymi, wskazują na potrzebę 
ciągłego prowadzenia działalności kontrolno–nadzor-
czej podmiotów, gdzie pracownicy ulegli wypadkom. 
Wzrastająca ilość wypadków śmiertelnych oraz zakres 
doznawanych przez pracowników urazów w pozosta-
łych zdarzeniach (patrz wykresy) wskazują na potrze-
bę:
dalszego kontynuowania w czasie kontroli działań 
edukacyjno-informacyjnych, w szczególności w zakre-
sie:
• zapewnienia przez pracodawców bezpiecznych 

maszyn i urządzeń technicznych,
• prawidłowego dokonywania oceny ryzyka zawo-

dowego, 
• kształtowania bezpiecznych warunków pracy, 
• udzielania w czasie kontroli porad oraz udostęp-

niania materiałów w formie broszur wydanych 
przez PIP,

• prowadzenia kampanii na rzecz ograniczenia zda-
rzeń wypadkowych.
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Na przestrzeni 2017 r. na terenie działania Okręgowe-
go Inspektoratu Pracy w Opolu przeprowadzono i za-
kończono kontrole powypadkowe w 81 podmiotach. 
Wszystkie kontrole zostały przeprowadzone w zakła-
dach, które zatrudniały pracowników. Żadnej kontroli 
nie przeprowadzono w podmiocie niebędącym praco-
dawcą. 

W ramach przeprowadzanych czynności kontrolnych 
zostało ponadto zbadanych 268 dokumentacji powy-
padkowych. Z pośród wszystkich dokumentacji obję-
tych analizą, 12 dokumentacji dotyczyło zdarzeń nie-
uznanych za wypadki przy pracy. Inspektorzy pracy 
badali dokumentację sporządzoną przez zakładowe 
zespoły powypadkowe podczas każdej kontroli zwią-
zanej z badaniem okoliczności i przyczyn wypadków 
przy pracy osób podlegających ubezpieczeniu wy-
padkowemu. Badana dokumentacja powypadkowa 
w większości podmiotów zawierała nieprawidłowości. 
W związku z tym w jednym przypadku złożono zawia-
domienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. 
Pracodawca nie dopełnił obowiązku zawiadomienia 
w terminie właściwego organu – Okręgowego Inspek-
tora Pracy w Opolu oraz Prokuratora o ciężkim wypad-
ku przy pracy, jaki miał miejsce w zakładzie. Inspektor 
pracy złożył zawiadomienie o popełnieniu przestęp-
stwa z art. 221 Kodeksu karnego. Prokuratura Rejo-
nowa, do której złożono zawiadomienie wszczęła po-
stępowanie i sprawa jest w toku.

Inspektorzy pracy przeprowadzający kontrole powy-
padkowe w ramach współpracy powiadomili o stwier-
dzonych nieprawidłowościach inne organy państwo-
wego nadzoru nad warunkami pracy, którymi byli:

• Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny - 
w jednym przypadku zorganizowania stanowisk 
pracy poniżej poziomu otaczającego terenu,

• Urząd Dozoru Technicznego - w trzech przypad-
kach braku decyzji zezwalających na eksploatację 
maszyn i urządzeń poddozorowych, przy czym 
jedno eksploatowane urządzenie miało związek 
z wypadkiem,

• Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy - w dwóch 
przypadkach, tj. nieprawidłowo wystawionych 
orzeczeń lekarskich przez lekarza profilaktyka 
braku pisemnej umowy pomiędzy pracodawcą  
a podstawową jednostką służby medycyny pracy 
na przeprowadzanie badań profilaktycznych, 

• Zakład Ubezpieczeń Społecznych - w dwóch 
przypadkach, z których jeden dotyczył podania 
zaniżonej liczby osób pracujących w warunkach 
zagrożenia, a drugi dotyczył przekazania przez 
inspektora informacji na temat okoliczności i przy-
czyn wypadku, który miał miejsce w Austrii. 

• Transportowy Dozór Techniczny - w jednym przy-
padku dotyczyło cementowozu, w którym zamon-
towane nieskuteczne zabezpieczenie przed upad-
kiem z było bezpośrednią przyczyną śmiertelnego 
wypadku przy pracy,

• Państwowa Straż Pożarna - w trzech przypad-
kach, co obejmowało nieszczelne przewody dy-
mowe w budynku, gdzie świadczono pracę oraz 
nagromadzenia nadmiernej ilości materiału łatwo-

palnego, bez zabezpieczenia przeciwpożarowe-
go, a także złego opracowania instrukcji bezpie-
czeństwa pożarowego.

• Prokuratura - w czterech przypadkach, w tym trzy 
przypadki dotyczyły przekazania opracowanej 
przez inspektora pracy dokumentacji pokontrolnej, 
a w jednym przypadku została przeprowadzona 
kontrola wspólna.

Na uwagę zasługuje dobra współpraca z Policją. Ma-
jąc na uwadze to, że funkcjonariusze policji pierw-
si otrzymują informację o wypadkach przy pracy, 
w ramach funkcjonującej linii pogotowia ratunkowego 
/999/ oraz centrum powiadomienia ratunkowego /112/ 
inspektorzy pracy ściśle współpracowali z Powiatowy-
mi Komendami Policji. 

W ramach relacji z Policją w I kwartale 2017 r. inspek-
torzy pracy przeprowadzili cykl szkoleń /seminariów/ 
z udziałem funkcjonariuszy Policji.  W warsztatach 
brali udział funkcjonariusze ze wszystkich powiatów 
województwa opolskiego. W trakcie spotkań zostały 
omówione zasady współpracy pomiędzy inspektorami 
pracy, a funkcjonariuszami Policji, zaangażowanymi 
w badania zdarzeń wypadkowych. Po zakończeniu 
szkoleń nastąpił widoczny progres w kwestii wzajem-
nego informowania  się i przekazywania dokumentacji 
dotyczącej wypadków przy pracy.  Podczas badania 
śmiertelnego wypadku przy pracy, który miał miejsce 
w jednej firmie została powołana wspólna grupa robo-
cza pod nadzorem prokuratora, składająca się z funk-
cjonariuszy Policji oraz inspektorów pracy. Przedmio-
towa grupa miała na celu ustalenie przebiegu zdarzeń, 
które doprowadziły do śmierci pracownika oraz doko-
nanie symulacji i sprawdzenia funkcjonującego syste-
mu bezpieczeństwa.
W 2017 roku wzajemne informowanie się lub przeka-
zywanie dokumentacji pomiędzy funkcjonariuszami 
policji a inspektorami pracy miało miejsce w 23 przy-
padkach.  

W trakcie prowadzonych czynności kontrolnych 
w zakładach, w których funkcjonują związki zawodowe 
oraz społeczna inspekcja pracy, podejmowano współ-
pracę z czynnikiem społecznym. O wynikach kontroli 
poinformowano 5 organizacji związkowych, działają-
cych w 4 podmiotach. W 3 zakładach, gdzie została 
utworzona społeczna inspekcja pracy, została podjęta 
współpraca pomiędzy inspektorem pracy, a społecz-
nym inspektorem pracy.   

W wyniku działań inspektorów pracy w toku prowadzo-
nych kontroli zostało unormowanych szereg kwestii 
związanych z prowadzeniem dochodzeń powypad-
kowych i sporządzaniem dokumentacji. Inspektorzy 
pracy wykazali najwięcej zastrzeżeń, co do rzetelności 
ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku. W spraw-
dzonych dokumentacjach inspektorzy pracy ustalili, 
że:
• w 30 przypadkach, co stanowi 11,2% ogółu spraw-

dzonych dokumentacji, zespoły powypadkowe 
ustaliły tylko część przyczyn wypadku;

• w 17 dokumentacjach, co stanowi 6,3%, zespoły 
powypadkowe ustaliły inne przyczyny niż wynika-
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jące z analizy inspektora pracy;
• w 13 dokumentacjach, co stanowi 4,8 % ogółu 

dokumentacji, zespoły powypadkowe nie określiły 
naruszonych przez pracodawcę przepisów prawa 
pracy, w tym przepisów i zasad BHP;

• w 20 dokumentacjach powypadkowych, co sta-
nowi 7,5 % ogółu sprawdzonych, zespoły powy-
padkowe ustaliły środki i wnioski profilaktyczne 
nieadekwatne do przyczyn wypadku.

W dokumentacjach powypadkowych sporządzonych 
przez zespoły powypadkowe, powołane przez praco-
dawców ustalono tylko część przyczyn i okoliczności 
wypadków przy pracy. Wydane na tej podstawie zale-
cenia profilaktyczne nie były adekwatne do przyczyn, 
które miały rzeczywisty wpływ na wypadki przy pracy. 
W wyniku realizacji wydanych środków prawnych, po-
prawa w tym zakresie obejmowała 48 dokumentacji.  
Na podstawie analizy dokumentacji powypadkowej 
stwierdzono, że w większości małych zakładów praco-
dawcy sami prowadzą dokumentację związaną z wy-

padkami przy pracy. 

W zakładach tych, w większości zadania przewidziane 
dla służby BHP są powierzane osobom z zewnątrz. 
Często po zaistnieniu wypadku przy pracy pracodaw-
ca pozostaje sam z  problemem i nie znając obowią-
zujących przepisów nie dopełnia ciążących na nim 
obowiązków. W przypadku zaistnienia zdarzenia wy-
padkowego pracodawca dzwoni pod nr 112 centrum 
powiadomienia ratunkowego i na tym poprzestaje. Za-
skoczony zdarzeniem nie ma wiedzy, że nie zawiada-
miając w terminie właściwego organu o wypadku przy 
pracy lub chorobie zawodowej popełnia przestępstwo.

W związku z powyższym, w dalszym ciągu prowadzo-
ne będą kontrole podmiotów w zakresie dopełnienia 
obowiązków ciążących na pracodawcy. W razie za-
istnienia wypadku przy pracy kontynuowana będzie 
także profilaktyka w postaci udzielania porad i zachę-
cania do udziału w organizowanych przez PIP kampa-
niach na rzecz zapobiegania wypadkom przy pracy.

Miejsce wypadku związane z cięciem rury betonowej przy po-
mocy przecinarki spalinowej.

Maszyna w której poszkodowany poniósł śmierć w wyniku przy-
padkowego włączenia podczas przeprowadzania prac regula-
cyjnych.

Prasa pod którą pracownika doznała ciężkiego urazu ręki.
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Choroby zawodowe

W roku 2017 w województwie opolskim stwierdzono 18 przypadków chorób zawodowych.
• Wśród chorób odnotowano:
• 10 przypadków boreliozy,
• 4 przypadki przewlekłej choroby narządu głosu spowodowanej nadmiernym wysiłkiem
• głosowym,
• 1 przypadek przewlekłej choroby obwodowego układu nerwowego - zespół cieśni
• nadgarstka wywołany sposobem wykonania pracy,
• 1 przypadek pylicy krzemowej płuc,
• 1 przypadek raka płuc i oskrzeli,
• 1 przypadek trwałego ubytku słuchu typu ślimakowego spowodowanego hałasem,
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Zauważyć należy, że z powtarzających się od lat 
schorzeń zawodowych choroba zakaźna – borelioza 
jest niezwykle trudna do ograniczenia ze względu na 
źródło zakażenia, którym są kleszcze występujące nie 
tylko w środowisku leśnym, ale także na miejskich te-
renach parkowych i zielonych. Dodać do tego należy 

niski poziom immunoprofilaktyki osób narażonych sta-
le lub czasowo. 

Zagrożenie leśnymi chorobami zawodowymi zwiększa 
także duża rotacja pracobiorców.

1

1
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Wyniki kontroli ujętych w planie działania

Skargi z zakresu czasu pracy i wynagrodzeń

W 2017r. do OIP w Opolu wpłynęło 1312 skarg i wnio-
sków (w tym 409 anonimów) podczas gdy w roku 2016 
było ich 1270.

W zakresie wszystkich skarg 192  dotyczyło czasu 
pracy, z czego ustalenia kontrolne wykazały 67 przy-
padków zasadnych. Tutaj znaczna liczba nieprawidło-
wości dotyczyła ewidencji czasu pracy, która bądź nie 
była prowadzona w ogóle, bądź prowadzona była nie-
rzetelnie. Skargi dotyczące świadczeń pracowniczych, 
podobnie jak w latach ubiegłych, stanowią najliczniej-
szą tematykę ogólnej liczby przedmiotów (2164), które 
wpłynęły w 2017r., bowiem było ich 720, z czego 246 
okazało się być zasadnymi Najczęściej pracownicy 
skarżyli się na odmowę wypłaty wynagrodzenia lub 
jego zaniżenie. Podnoszono także sprawy nietermino-
wości wypłat. Kolejnymi zgłaszanymi licznymi niepra-
widłowościami były sprawy dotyczące niewypłacania 
ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop 
wypoczynkowy jak i niewypłacania wynagrodzenia za 
pracę w godzinach nadliczbowych. 

Dane statystyczne dotyczące kontroli z zakresu 
czasu pracy i wynagrodzeń 

Inspektorzy pracy działający w ramach właściwości 
OIP w Opolu w 2017r. przeprowadzili 75 kontroli, które 
kompleksowo objęły zagadnienia związane z czasem 
pracy pracowników oraz wynagrodzeniami i innymi 
świadczeniami. Poddani kontroli pracodawcy zatrud-
niali łącznie 5 555 pracowników. 

Najwięcej kontroli (16) w ramach tego tematu przepro-
wadzono w branży Handel i naprawy zatrudniającej 
łącznie 384 pracowników. Na kolejnym miejscu (13 
kontroli) znalazła się sekcja Transport i gospodarka 
magazynowa - 1 095 zatrudnionych, 9 kontroli prze-
prowadzono w branży Przetwórstwo przemysłowe - 1 
113 pracowników, czy też     Opieka zdrowotna i po-
moc, gdzie inspektorzy przeprowadzili w ramach te-
matu 7 kontroli - 1 657 pracowników.

Poza powyższymi kontrolami kierunkowymi problema-
tyka dotycząca czasu pracy, a w konsekwencji również 
wszelkich świadczeń pracowniczych występowała 
w niemal każdej kontroli z ogólnej liczby 2 858 prze-
prowadzonych w 2017r. Wyjątkami były oczywiście 
krótkie kontrole interwencyjne, których nadrzędnym 
celem jest wyeliminowanie zagrożeń dla życia i zdro-
wia osób wykonujących pracę oraz osób postronnych. 
Problematyka świadczeń pracowniczych, jak również 
zagadnienia związane z czasem pracy są jednym 
z najistotniejszych zagadnień realizowanych przez in-
spektorów pracy. W sumie w ramach wszystkich kon-
troli wydano  230 decyzji płacowych. Ponadto do pra-
codawców skierowano 10 770 wniosków zawartych 
w wystąpieniach, jak również 957 poleceń ustnych. W 

sumie łącznie wskutek podjętych przez inspektorów 
działań w formie poleceń, nakazów płatniczych oraz 
wniosków w wystąpienia, wyegzekwowano dla ok. 
3000 pracowników kwotę 1 728 791,75 zł. Dodatko-
wo w 2017r. wyegzekwowano 79 616,62 zł  świadczeń 
należnych z 2016r.

Wydany środek 
prawny

2016

(3 072 
kontrole)

2017

(2858 
kontroli)

Nakazy 
płatnicze 
wydane / 
zrealizowane 

1 870 025,27 
1 302 423,89

3 517 325,96
1 057 627,24 

Wystąpienia 
(zrealizowane) 514 722,89 261 474,56

Polecenia 
(zrealizowane) 1 101 763,92 409 689,95

Suma
(zrealizowane)   2 918 910,7   1 728 791,75

Działania podejmowane przez inspektorów pracy 
- kontrole tematyczne

Najbardziej wymiernym efektem ustaleń dokonanych 
w trakcie 75 kontroli w ramach realizacji tematu było 
wydanie 56 decyzji w nakazach płatniczych na łączną 
kwotę 750 081,73 zł, które objęły w sumie 437 pracow-
ników. Na dzień 04.01.2018r. do OIP w Opolu wpłynę-
ły informacje o wykonaniu 22 decyzji na łączną kwotę 
49 088,01 zł. 

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami 
z zakresu czasu pracy i wynagrodzeń oraz innych 
świadczeń pracowniczych inspektorzy wydali 53 wy-
stąpienia zawierające 271 wniosków, które dotyczyły 
7 347 pracowników. Na dzień 04.01.2018r. 185 wnio-
sków zostało już zrealizowanych, co stanowi ponad 
66% realizacji. W sumie w wyniku realizacji wniosków 
w wystąpieniach pracodawcy wypłacili łącznie pra-
cownikom kwotę 24 349 zł. W trakcie kontroli wydano 
również 17 poleceń, które dotyczyły 360 pracowników. 
Kwota świadczeń, wyegzekwowana poprzez polece-
nia dla pracowników wyniosła 48 189,41 zł. Tutaj za-
uważalny jest, w odniesieniu lat poprzednich stały pro-
gres zarówno w odniesieniu do liczby wydanych przez 
inspektorów pracy poleceń, jak również łącznej kwoty 
wyegzekwowanych w ten sposób świadczeń: 
• w 2015r. wydano 16 poleceń, które dotyczyły 112 

pracowników, a łączna kwota uzyskanych świad-
czeń wyniosła 3 394,51,25 zł.

• w 2016r. wydano 27 poleceń, które dotyczyły 448 
pracowników a łączna kwota uzyskanych świad-
czeń wyniosła 30 569,80 zł. 

Czas pracy i wynagrodzenia oraz inne świadczenia.
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Analizując stwierdzone naruszenia z obszaru czasu 
pracy, należy uznać, iż w stosunku do lat ubiegłych 
zmniejszyła się nieznacznie skala naruszeń polegają-
cych na potwierdzaniu nieprawdy w ewidencji. Nadal 
jednakże występują naruszenia dotyczące odpoczyn-
ków dobowych i tygodniowych. Ponadto stałym prob-
lem, występującym co roku, jest naruszanie zasady 
pięciodniowego tygodnia czasu pracy. W tym przypad-
ku pracodawcy zamiast udzielania innego dnia wolne-
go w zamian za pracę w dniu dodatkowym wolnym od 
pracy, wypłacają normalne wynagrodzenie oraz do-
datki 100%. W takiej sytuacji  naruszona zostaje zasa-
da przeciętnie pięciodniowego tygodnia czasu pracy. 
Wydłużanie okresów rozliczeniowych tylko w pewnym 
stopniu ogranicza powyższy problem.

W zakresie pozostałych nieprawidłowości z czasu pra-
cy stałym elementem są problemy z dobą pracowniczą 
(dwukrotnym zatrudnianiem w tej samej dobie). Waż-
ną kwestią podejmowaną podczas kontroli były uchy-
bienia natury formalnej, związane ze stosowaniem 
tzw. elastycznych rozkładów czasu pracy, określonych 
w art. 1401 Kodeksu pracy. Rozwiązanie przewidzia-
ne w Kodeksie pracy nadal bywa zbyt skomplikowane 
dla wielu praktyków i nieodzowną była tutaj pomoc in-
spektora pracy. Jest to kolejny przykład pracy inspek-
torskiej, której nie da się ubrać w statystykę i kwoty 
wypłaconych świadczeń. 

Prewencja ogólna i szczególna.

Stwierdzone wykroczenia spowodowały skierowanie 4 
wniosków do sądu o ukaranie (łącznie 14 wykroczeń), 
nałożenie 19 mandatów karnych (w sumie 42 wykro-
czeń związanych z czasem pracy i wynagrodzeniami 
na łączną kwotę 24 700 zł) oraz wydano 19 środków 
wychowawczych (w sumie 42 wykroczenia). 

Do dnia 04.01.2018r. zapadły rozstrzygnięcia w 3 z 4 
skierowanych wniosków o ukaranie: wymierzono łącz-
nie kary grzywien na kwotę 14 000 zł. W przypadku 
czwartego wniosku, który został skierowany dopiero 
w grudniu 2017r. po zakończeniu kontroli, pracodawca 
dobrowolnie poddał się karze w wysokości 6 000 zł. 
Do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania nie 
zapadło jeszcze rozstrzygnięcie w tym zakresie. 

Ustalenia kontrolne w ramach kontroli z zakresu czasu 
pracy i wynagrodzeń dały również podstawy do skiero-
wania 5 zawiadomień do prokuratury, z których 2 były 
związane z podejrzeniem popełnienia przestępstw 
związanych z niewypłaceniem świadczeń pracowni-
czych, potwierdzaniem nieprawdy w dokumentacji 
dotyczącej czasu pracy oraz wynagrodzeń i innych 
świadczeń. 

Przykłady najbardziej rażących naruszeń.

Najbardziej rażące przypadki naruszeń stwierdzo-
no podczas kontroli pracodawcy prowadzącego kilka 
sklepów na terenie województwa opolskiego. Kontrola 
rozpoczęła się od wizytacji związanej z zakazem han-
dlu w święto i nic nie zapowiadało, że zakończy się 
stwierdzeniem ogromnej liczby rażących nieprawid-

łowości. Kontrola wykazała bowiem rażące przypadki 
totalnego ignorowania przepisów prawa pracy. Po-
cząwszy od nielegalnego powierzenia pracy, poprzez 
naruszanie większości przepisów z zakresu czasu pra-
cy po niewypłacanie wynagrodzeń i innych świadczeń 
pracowniczych. Stwierdzono poważne naruszenia 
przepisów o czasie pracy (m. in. odpoczynków dobo-
wych i tygodniowych, zasady pięciodniowego tygodnia 
czasu pracy), z czego najbardziej jaskrawym był przy-
padek pracownika niepełnosprawnego zaliczonego 
do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, który 
wykonywał pracę po 17 godzin na dobę, zamiast mak-
symalnie 7 godzin. Ponadto ustalono, że pracodawca 
nie wypłacił pracownikom wynagrodzenia za pracę, 
dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych, porze 
nocnej, dodatków za pracę w niedzielę i święta, ekwi-
walentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypo-
czynkowy. Ustalono również przypadki niezgodnego 
z prawem dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za 
pracę. Wykazano liczne przypadki podrabiania podpi-
sów na dokumentach: umowach o pracę, listach płac, 
świadectwach pracy. 

Kontrole przeprowadzone w 2017r. w jednym z pod-
miotów wykazały znaczne zaległości w wypłacie wyna-
grodzeń i innych świadczeń pracowniczych. Powyższe 
uchybienia spowodowały wydanie przez inspektora 
pracy nakazu płatniczego na łączną kwotę prawie 680 
000 zł. Kontrola wykazała ponadto, iż pracodawca nie 
wykonał w całości poprzedniego nakazu płatniczego. 
Jak ustalił inspektor pracy z wieloma pracownikami 
zawarto ugody przed sądem, część należności była 
już egzekwowana, na podstawie prawomocnych wy-
roków sądowych, poprzez komorników. W związku 
z faktem, iż sytuacja powtórzyła się po raz kolejny, 
a kwoty niewypłacanych należności osiągnęły poważ-
ne rozmiary, inspektor pracy uznał, iż ma do czynienia 
z rażącym i uporczywym naruszaniem praw pracowni-
czych i skierował do prokuratury zawiadomienie o po-
dejrzeniu popełnienia przestępstwa. Wobec niereali-
zowania decyzji płatniczych wszczęto zostało wobec 
pracodawcy postępowanie egzekucyjne.

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości

Po raz kolejny wyniki kontroli z zakresu przestrzega-
nia przez pracodawców przepisów regulujących czas 
pracy wykazały powtarzające się nieprawidłowości. 
Znaczna część stwierdzonych naruszeń wynikała 
przede wszystkim z lekceważenia przepisów przez 
pracodawców bądź z braku, czasem elementarnej, 
wiedzy w tym zakresie. Przykładem może być tutaj 
nieprzestrzeganie zasady pięciodniowego tygodnia 
czasu pracy. W tym roku kontrole również wykazują, 
iż nadal pracownicy są systematycznie zatrudniani  po 
6 dni w   tygodniu i nie otrzymują w zamian innych dni 
wolnych od pracy. Za pracę w dni wolne z tytułu pięcio-
dniowego tygodnia pracy zamiast wolnego pracownicy 
otrzymują wynagrodzenie jak za pracę w godzinach 
nadliczbowych. Pracodawcy, często świadomie nie 
udzielają w zamian dnia wolnego wypłacając z tego 
tytułu wynagrodzenie wraz ze stosownymi dodatkami. 
W tych przypadkach pracodawcy często tłumaczą to 
postępowanie wolą pracownika, który częściej zain-



24 Sprawozdanie PIP OIP Opole 2017

teresowany jest otrzymaniem stosownych świadczeń 
zamiast dnia wolnego. Dodatkowo zjawisko potęguje, 
zgłaszany przez wielu pracodawców, deficyt pracow-
ników na rynku pracy. 

Kolejnym problemem, który dotyka pracodawców, jest 
kwestia przestrzegania przepisów o dobie pracowni-
czej. Podobnie jak w latach poprzednich, nadal praco-
dawcy mają problem z dobą pracowniczą, aczkolwiek 
zauważyć można tendencję spadkową w zakresie 
naruszeń z tego obszaru. Ustalenia dokonane przez 
inspektorów  wykazują, iż rozwiązania w zakresie tzw. 
elastycznych rozkładów czasu pracy, funkcjonujące 
w Kodeksie pracy od sierpnia 2013r. nie rozwiązują 
problemu. Wręcz przeciwnie, na terenie Opolszczy-
zny można zauważyć wręcz tendencję zwyżkową. 
Pracodawcy niejednokrotnie wskazują na skompliko-
wanie przepisów regulujących przedmiotowe kwestie, 
w szczególności w zakresie ustalania systemów i roz-
kładów czasu pracy ale przede wszystkie rozlicza-
nia czasu pracy. Wskazywane przez pracodawców 
przyczyny nieprawidłowości należy traktować z dużą 
ostrożnością, nie zapominając o tym, że trudności 
w zrozumieniu lub stosowaniu przepisów nie mogą 
stanowić uzasadnienia dla łamania praw pracowni-
czych, będąc w istocie rzeczy elementem ryzyka zwią-
zanego z wykonywaniem działalności gospodarczej. 

Podobnie jak w latach poprzednich zaobserwowano 
nadal stosunkowo małe zainteresowanie wprowadza-
niem przez pracodawców tzw. „elastycznych rozkła-
dów czasu pracy”, wynikających z art. 1401 Kodeksu 
pracy. Powyższe przepisy dają możliwość stosowania 
przedziału czasu w którym pracownik decyduje o go-
dzinie rozpoczęcia pracy czy różnych godzin rozpo-
czynania pracy, w dniach będących dla pracownika 
dniami pracy. Kontrole przeprowadzonej w 2017r., 
podobnie jak w roku 2016, wykazały, iż jedynie u 9 
na 75 sprawdzonych pracodawców  wprowadziło te 
rozkłady. Reasumując, wprowadzone dla pracodaw-
ców uładnienia w zakresie czasu pracy, nie są przez 
nich w pełni wykorzystywane. Przyczyną tego jest za-
pewne nieznajomość prawa i wymogów formalnych, 
umożliwiających stosowanie „elastycznych rozkładów 
czasu pracy”. 

Powodem naruszeń obowiązków z zakresu czasu pra-
cy i świadczeń pracowniczych, wskazywanym przez 
samych pracodawców jest brak środków finansowych. 
To powoduje chociażby nadmierne obciążanie pracą 
zatrudnionych pracowników, zamiast zatrudniania do-
datkowych. Część branż, np. transportowa, uskarża 
się z kolei na brak pracowników na rynku. Innym, do-
minującym powodem naruszenia przepisów z zakre-
su szeroko pojętego czasu pracy i wynagrodzeń jest 
przyjęcie niewłaściwej metody przy rozliczaniu oraz 
pomyłki w obliczaniu. Zauważalny jest nadal deficyt 
w wiedzy osób dokonujących rozliczeń w zakresie 
czasu pracy jak również wyliczania poszczególnych 
świadczeń pracowniczych.

Wypłata minimalnego wynagrodzenia 
dla osób zatrudnionych na podstawie 
umów cywilnoprawnych.

Dane statystyczne.

Inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy 
w Opolu w 2017r. w ramach tematu wypłaty minimal-
nego wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na pod-
stawie umów cywilnoprawnych przeprowadzili łącznie 
698 kontroli w 670 podmiotach gospodarczych zatrud-
niających 21 716 osób na podstawie umów cywilno-
prawnych oraz 792 podmiotów samozatrudniających 
się. Inspektorzy pracy poddali kontroli 2 878 osób, co 
stanowi 12,86% ogółu zatrudnionych w ramach umów 
cywilnoprawnych. Przeprowadzone kontrole miały 
związek bądź ze skargami pracowników bądź też były 
wynikiem planowanych działań.

Liczba osób poddanych kontroli w zakresie wypłaty minimalnego 
wynagrodzenia dla zatrudnionych na podstawie umów cywilno-
prawnych.
2878 osób objętych badaniem w temacie
22386 pracjących na podstawie umów cywilnoprawnych , w tym 
podmioty samozatrudniające się.

Omówienie wyników kontroli, ze wskazaniem 
rodzajów nieprawidłowości (z podaniem 
przykładów szczególnie rażących naruszeń).

Niewypłacenie lub zaniżenie minimalnej stawki godzi-
nowej.

W związku z zaniżeniem lub niewypłaceniem mini-
malnej stawki godzinowej przyjmującym zlecenie lub 
świadczącym usługi, inspektorzy pracy skierowali do 
przedsiębiorców 23 wnioski w wystąpieniach wnosząc 
o wypłatę łącznie 28 690,37 zł oraz wydali 30 poleceń 
na kwotę 41 582,82 zł. W sumie zobligowano kontrolo-
wane podmioty do wypłaty łącznej kwoty 70 273,19 zł.

Inne nieprawidłowości

W wyniku innych nieprawidłowości dotyczących nie-
spełnienia wymogów formalnych, inspektorzy pracy 
skierowali do przedsiębiorców 166 wniosków w wystą-
pieniach oraz wydali 11 poleceń, co łącznie z niepra-
widłowościami dotyczącymi niewypłacenia lub zaniże-
nia wynagrodzenia za pracę stanowi 189 wniosków 
oraz 41 poleceń. Jedną z najczęściej stwierdzanych 
nieprawidłowości było nieustalenie sposobu potwier-
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dzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świad-
czenia usług w umowie lub w „potwierdzeniu praco-
dawcy” - 39,13% stwierdzonych nieprawidłowości. 
Inspektorzy pracy stwierdzili także 39 przypadków nie-
przedkładania w formie pisemnej, elektronicznej lub 
dokumentowej informacji o liczbie godzin wykonania 
zlecenia lub świadczenia usług, w terminie poprzedza-
jącym termin wypłaty wynagrodzenia.

Na podstawie przeprowadzonych 698 kontroli, inspek-
torzy pracy ujawnili 29 wykroczeń związanych z na-
ruszeniem przepisów dotyczących minimalnej stawki 
godzinowej. Stwierdzone wykroczenia spowodowały 
skierowanie 6 wniosków do sądu o ukaranie (łącznie 8 
wykroczeń), nałożenie 4 mandatów karnych na łączną 
kwotę 4 500,00 zł (w sumie 4 wykroczenia). Dodat-
kowo, w 17 przypadkach zastosowano środki oddzia-
ływania wychowawczego (12 ostrzeżeń, 4 pouczenia 
oraz w jednym przypadku zwrócono uwagę). Do dnia 
15.01.2018r. zapadły rozstrzygnięcia w 5 z 6 skiero-
wanych wniosków o ukaranie: wymierzono łącznie 
kary grzywien na kwotę 28 000 zł. 

Spośród przeprowadzonych 160 kontroli, w których 
wykazano nieprawidłowości, w czterech podmiotach 
można było stwierdzić, iż przedsiębiorca w sposób 
rażący naruszał przepisy w zakresie obowiązku wy-
płacania minimalnej stawki godzinowej. Nieprawidło-
wości te dotyczą w szczególności niewypłacenia wy-
nagrodzeń za pracę lub niezapewnienia minimalnej 
stawki godzinowej. 

Inspektor pracy przeprowadzający kontrolę w jednej 
z firm stwierdził wypłacanie wynagrodzenia w wyso-
kości niższej od obowiązującej minimalnej stawki go-
dzinowej 3 osobom na łączną kwotę 12 336,49 zł. Do 
czasu zakończenia kontroli, nie wypłacono 1 osobie 
świadczącej usługi wynagrodzenia w wysokości wyni-
kającej z minimalnej stawki godzinowej w kwocie 11 
375,00 zł. Ponadto kontrola wykazała, że w przypadku 
2 zleceniobiorców, przedsiębiorca wypłacał wynagro-
dzenia w wysokości poniżej 13 zł za godzinę – zaniże-
nie wyniosło 961,49 zł. W związku ze stwierdzonymi 
nieprawidłowościami, inspektor pracy skierował do 
sądu wniosek o ukaranie. 

W kolejnym podmiocie przeprowadzono w sumie 2 
kontrole w 2017r. Czynności kontrolne wykazały, że 
przedsiębiorca nie wypłacił 5 zleceniobiorcom należ-
nego wynagrodzenie za okres od stycznia do marca 
2017r. w kwocie minimalnego wynagrodzenia tj. 13,00 
złotych brutto za godzinę pracy – łączna kwota nie-
wypłaconych świadczeń wyniosła 5 213 zł. Inspektor 
pracy prowadzący czynności kontrolne skierował do 
sądu dwa wnioski o ukaranie, na podstawie których 
orzeczono dwie kary grzywny w wysokości 10 000 zł 
oraz 5 000 zł. 

Kolejnym niechlubnym przykładem jest inny przedsię-
biorca z Opolszczyzny, który nie wypłacił 8 zlecenio-
biorcom minimalnego wynagrodzenia za każdą godzi-
nę pracy za miesiąc maj 2017r. w kwocie 16 500,25 
zł. Za wykroczenia wskazane we wniosku o ukaranie, 
sąd orzekł karę 4 000 zł. 

W ostatnim przypadku, kontroli poddano kwestie 
związane z zawartą ustnie umową o świadczenie 
usług pomiędzy dwoma podmiotami gospodarczymi. 
Analiza informacji dotyczących liczby godzin wykaza-
ła znaczne zaniżenie wypłaconego wynagrodzenia, 
które w sumie wyniosło łącznie w okresie od maja do 
sierpnia 2017r. - 6 430 zł. 

Określenie przyczyn stwierdzonych 
nieprawidłowości

Minimalna stawka godzinowa to nowe pojęcie, które 
pojawiło się w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu 
za pracę z dniem 1 stycznia 2017r. W zakresie realiza-
cji zadań kontrolnych w temacie wypłaty minimalnego 
wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na podstawie 
umów cywilnoprawnych można wskazać następujące 
przyczyny:
• brak płynności finansowej przedsiębiorców, co po-

skutkowało nie wypłaceniem wynagrodzeń za pra-
cę dla osobom zatrudnionym na podstawie umów 
cywilnoprawnych; 

• nieprawidłowa interpretacja przepisów prawa od-
nosząca się do częstotliwości wypłat wynagrodze-
nia;

• błędy w naliczaniu wynagrodzeń za pracę wyni-
kające z określenia wynagrodzenia stawką ryczał-
tową. Przedsiębiorcy wypłacali wynagrodzenie 
określone w umowie stawką ryczałtową, nie przeli-
czając godzin pracy wskazanych w potwierdzania 
liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia 
usług;

• nieświadomość przedsiębiorców w zakresie sto-
sowania przepisów dotyczących minimalnej staw-
ki godzinowej do umów określonych w art. 750 
Kodeksu cywilnego;

• nieprzedkładanie w formie pisemnej, elektronicz-
nej lub dokumentowej informacji 

• o liczbie godzin wykonania zlecenia lub świadcze-
nia usług, w terminie poprzedzającym termin wy-
płaty wynagrodzenia;

• brak regulacji prawnych w ustawie o minimalnym 
wynagrodzenia za pracę odnoszących się do 
możliwości dokonywania potrąceń lub ochrony 
minimalnej stawki godzinowej;

• liczenie przez przedsiębiorców na uniknięcie kon-
sekwencji w związku z niezapewnieniem minimal-
nej stawki godzinowej;

• próba obejścia przepisów dotyczących minimalnej 
stawki godzinowej – minimalna stawka godzinowa 
sprawiła, że umowy cywilnoprawne stały się mniej 
korzystne niż wcześniej;

Według kontrolowanych przedsiębiorców przyczynami 
ujawnionych naruszeń prawa są:
• wzrost kosztów pracy związanych z zapewnie-

niem minimalnej stawki godzinowej;
• nieznajomość obowiązujących przepisów i nakła-

danie nowych obowiązków prawnych na przedsię-
biorców np. wprowadzenie obowiązku archiwizacji 
dokumentów określających sposób potwierdzania 
liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia 
usług oraz dokumentów potwierdzających liczbę 
godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług;
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Zawieranie umów cywilnoprawnych 
w warunkach wskazujących na 
istnienie stosunku pracy

Jednym z najistotniejszych zagadnień rynku pra-
cy - a szczególnie w ostatnich latach – jest kwestia 
weryfikacji prawidłowości zawierania umów cywilno-
prawnych ze szczególnym uwzględnieniem konteks-
tu definicji stosunku pracy.  W roku 2017 na terenie 
działania OIP w Opolu przeprowadzono 886 kontroli 
w 811 podmiotach, których celem była kontrola prze-
strzegania zakazu zawierania umów cywilnoprawnych 
w warunkach wskazujących na istnienie stosunku pra-
cy. W kontrolowanych zakładach pracy pracę świad-
czyły 60034 osoby (w tym 21431 na podstawie umów 
cywilnoprawnych oraz 782 podmiotów samozatrudnia-
jących się); 

Inspektorzy pracy podczas 84 kontroli stwierdzili, 
przypadki zawierania umów cywilnoprawnych w wa-
runkach wskazujących na istnienie stosunku pracy. 
Stanowi to 9,70% przeprowadzonych kontroli. 

Realizując wnioski i polecenia inspektorów pracy 
w 2017r. pracodawcy zalegalizowali stosunek pracy 
dla 161 osób.  Ta forma oddziaływania inspektorów 
pracy, mimo braku elementu władczego, jest nadzwy-
czaj skuteczna, a jej efekt następuje – w przeciwień-
stwie do pozwu o ustalenie stosunku pracy – niemal 
natychmiast. W roku sprawozdawczym wystosowano 
3 powództwa do sądu pracy w zakresie ustalenia ist-
nienia stosunku pracy dla 3 osób świadczących pracę 
na podstawie umów cywilnoprawnych w warunkach 
wskazujących na istnienie stosunku pracy. W dwóch 
przypadkach, pracodawca jeszcze przed rozpoczę-
ciem przewodu uznał roszczenia, co skutkowało po-

W 2017 roku inspektorzy pracy Okręgowego Inspek-
toratu Pracy w Opolu przeprowadzili 698 kontroli w ra-
mach realizacji wypłaty minimalnej stawki godzinowej 
dla wykonujących pracę na podstawie umów cywilno-
prawnych. Największą liczbę kontroli przeprowadzono 
w sektorze prywatnym w małych przedsiębiorstwach 
zatrudniających do 9 pracowników – 43,12%.

Działania inspektorów pracy pozwoliły wyegzekwować 
47 794,98 zł na rzecz 111 osób będących stronami 
umów cywilnoprawnych. 

Wnioski wynikające z przeprowadzonych 
kontroli, w tym dotyczące działań kontrolnych, 
prewencyjnych, legislacyjnych

Pozytywnym efektem wprowadzenia minimalnej staw-
ki godzinowej jest poprawa sytuacji materialnej osób 
zarabiających przed jej wprowadzeniem stawek na 
poziomie około 4 – 5 zł za godzinę pracy. Minimalna 
stawka godzinowa sprawiła, że umowy cywilnoprawne 
stały się mniej korzystne niż wcześniej, lecz nadal są 
bardziej atrakcyjne niż umowy o pracę. 

Analiza wyników kontroli wskazuje, że skala naruszeń 
prawa w zakresie zapewnienia minimalnej stawki go-
dzinowej dla osób wykonujących zlecenie lub świad-
czących usługi jest niewielka. Zdecydowana więk-
szość kontrolowanych przedsiębiorców przestrzega 
przepisów wprowadzonych z dniem 01 stycznia 2017r. 
Wskazać należy, że najczęściej naruszenia dotyczy-
ły wymogów formalnych np. nieustalenia sposobu 
potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub 
świadczenia usług w umowie lub w „potwierdzeniu 
pracodawcy”. 

W 2017 roku przepisy ustawy o minimalnym wyna-
grodzeniu za pracę gwarantowały zleceniobiorcom 
oraz osobom świadczącym usługi otrzymanie wyna-
grodzenia w wysokości co najmniej 13 zł za godzinę 
pracy. Wskazane regulacje prawne w żaden sposób 
nie normują zagadnień związanych dokonywaniem 
potrąceń z wynagrodzenia zleceniobiorców na rzecz 
zleceniodawców np. kosztów zakwaterowania lub 
kwot za przydzieloną odzież roboczą. Brak regulacji 
prawnych może powodować próby obejścia przepisów 
o minimalnej stawce godzinowej. 

Wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej pociąg-
nęło za sobą również obowiązek potwierdzania licz-
by godzin, które zostały przeznaczone na realizację 
zadań wynikających z umowy zlecenia lub umowy 
o świadczenie usług. Przepis nie nakłada wprost obo-
wiązku prowadzenia ewidencji godzin pracy, a jedynie 
potwierdzania liczby godzin wykonywania pracy. Usta-
wodawca powinien wprowadzić bezwzględny obowią-
zek prowadzenia ewidencji godzin, spoczywający na 
zleceniodawcy bądź zlecającemu wykonanie usług. 
Obowiązek ten powinien być obwarowany sankcją wy-
kroczeniową, co pozwoliłoby prowadzącym kontrolę 
inspektorom pracy na bardziej skuteczne egzekwowa-
nie przestrzegania przepisów w zakresie minimalnej 
stawki godzinowej.

Wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości 
minimalnej stawki godzinowej, zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami, należy wypłacać w formie pienięż-
nej. W przypadku umów zawartych na czas dłuższy 
niż jeden miesiąc, wypłaty wynagrodzenia należy do-
konywać co najmniej raz w miesiącu. Obowiązujące 
w tym zakresie przepisy nie pozwalają obecnie, przy 
umowie zlecenia zawartej na dany miesiąc (od pierw-
szego do ostatniego), na dokonanie wypłaty w dniu 10 
tego następnego miesiąca. Powyższe uniemożliwia 
przedsiębiorcom zsynchronizowanie terminów wypłat 
dla pracowników oraz dla osób świadczących pracę 
na podstawie umów zleceń bądź umów o świadcze-
nie usług. Warto zatem byłoby się zastanowić, czy 
nie należałoby wprowadzić do ustawy o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę rozwiązań analogicznych do 
zastosowanych w art. 85 Kodeksu pracy.

Wskazane jest dalsze prowadzenia czynności kon-
trolnych w zakresie wypłat minimalnego wynagro-
dzenia dla osób zatrudnionych na podstawie umów 
cywilnoprawnych. Działalność kontrolna ma na celu 
przeciwdziałanie nadużywaniu zawierania umów cy-
wilnoprawnych oraz ochronę osób otrzymujących wy-
nagrodzenie na najniższym poziomie.
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twierdzeniem istnienia stosunku pracy. W jednym 
przypadku nie dzień sporządzania sprawozdania 
sprawa nie została zakończona. Dodatkowo w 2017r. 
zapadły dwa orzeczenia w sprawie powództw wniesio-
nych odpowiednio w 2015r. i 2016r. W obu sądy uzna-
ły istnienie stosunku pracy. 
Jednocześnie Inspektorzy Pracy podjęli działania z za-
kresu prewencji ogólnej i szczególnej m.in. poprzez 
skierowanie 4 wniosków do sądu o ukaranie oraz na-
łożenie 17 mandatów na łączną kwotę 21000,00 zł 
brutto.

Bezpieczeństwo w wytypowanych 
zakładach o wysokim wskaźniku 
zagrożeń zawodowych (wzmożony 
nadzór)

Kontrole wynikające ze wzmożonego nadzoru były 
przeprowadzone w przedsiębiorstwie wytwarzania 
i przetwarzania koksu oraz w zakładzie walcowni rur. 
Poprawę warunków pracy uzyskano w obydwu zakła-
dach, poprawiając warunki pracy 790 osobom, jednak-
że w zróżnicowanym zakresie. 

Zauważyć należy, iż w obu kontrolowanych podmio-
tach nie likwidowano żadnych stanowisk pracy, od-
działów lub wydziałów. Ograniczenie zagrożeń choro-
bowych i wypadkowych osiągnięto w obu zakładach 
objętych kontrolami poprzez wykonanie prac moder-
nizacyjnych i remontów oraz zastosowanie rozwiązań 
organizacyjnych, programów poprawy warunków pra-
cy, a także wdrożenia procedur certyfikowanych syste-
mów zarządzania bhp w zakładzie. 

W zakładzie wytwarzania i przetwarzania koksu pra-
codawca ponosząc ogromne koszty zlikwidował skutki 
samoistnej katastrofy budowlanej, która miała miejsce 
w roku 2016. Zawaliła się wtedy konstrukcja żelbeto-
wa dachu budynku, gdzie urządzono sortownię koksu 
wydziału piecowni. Ponadto pracodawca m.in. zlikwi-
dował zagrożenia wynikające z braku kompletnych 
i właściwych osłon stref niebezpiecznych kilku prze-
nośników taśmowych. Zapewniono także stosowanie 
przez pracowników trudnopalnych rękawic ochronnych 
podczas pomiaru temperatur na baterii koksowniczej. 
Wnioski inspektora pracy dotyczyły m.in. aktualizacji 
oceny ryzyka zawodowego oraz działań korygujących 
po zaistniałych wypadkach przy pracy. 

W ramach daleko idącej profilaktyki opracowano sze-
reg procedur mających na celu zwiększenie świa-
domości pracowników w zakresie występujących 
zagrożeń na stanowiskach pracy, w tym piramidę bez-
pieczeństwa, standardy bezpieczeństwa oraz HIRA - 
czynnościową kartę oceny ryzyka. 

Założeniem „Piramidy Bezpieczeństwa” (następna 
strona) jest wcześniejsze usuwanie anomalii, zagro-
żeń i przyczyn zdarzeń potencjalnie wypadkowych, 
przez co zmniejszone zostanie prawdopodobieństwo 
wystąpienia niepożądanego wypadku przy pracy. W 
przypadku zauważenia anomalii pracodawca ocze-

kuje natychmiastowej reakcji ze strony pracowników 
i usunięcia danego zagrożenia, które następnie jest 
rejestrowane, jako zdarzenie potencjalnie wypadko-
we, z podaniem przyczyny. Dalsza ich analiza stanowi 
wskazówki do wniosków zaradczych. Powyższe dzia-
łania organizacyjne oraz działania systemowe podjęte 
przez pracodawcę przekładają się na ciągłe doskona-
lenie organizacji i zaangażowanie wszystkich pracow-
ników w budowanie indywidualnej świadomości i kul-
tury bezpieczeństwa pracy, co niewątpliwie przekłada 
się na niską wypadkowość.

Anomalie i zagrożenia
Zdarzenia potencjalnie wypadkowe

Wypadki bez L-4
Wypadki z przesunięciem

Wypadki z przerwą w pracy
Wypadki ciężkie

Wypadki śmiertelne

Piramida bezpieczeństwa

W zakładzie walcowni rur poprawa warunków pra-
cy nastąpiła m.in. poprzez zlikwidowanie zagrożenia 
spowodowanego  uszkodzoną kratownicą konstrukcji 
stężenia słupów nośnych  w hali produkcyjnej oraz 
poprawę podłóg i uzupełnienie oszklenia w 2 halach. 
Ograniczenie zagrożeń na stanowiskach pracy wyma-
gałaby zmiany technologii produkcji rur i wymiany sta-
rego parku maszynowego. Ze względów finansowych 
ograniczono się do niezbędnych remontów maszyn, 
celem utrzymania bieżącej produkcji. W wyniku prze-
prowadzonych czynności kontrolnych w obu zakła-
dach inspektor pracy w ciągu roku 2017 wydał łącznie 
40 decyzji (wykonano już 33 z nich) oraz 7 wniosków 
w wystąpieniach (wykonano wszystkie). Dalsze dzia-
łania PIP w roku 2018 ukierunkowane będą na syste-
matyczną analizę przyczyn i okoliczności zaistniałych 
wypadków przy pracy, w tym sprawdzenie skuteczno-
ści wdrożenia wystosowanych wniosków profilaktycz-
nych. 
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Bezpieczeństwo w wytypowanych 
zakładach, w których odnotowano 
najwięcej wypadków przy pracy

Kontrole związane z ograniczeniem zagrożeń wypad-
kowych ukierunkowane były m.in. na sprawdzenie 
wdrażania przez pracodawców wniosków i środków 
profilaktycznych, formułowanych przez zespoły po-
wypadkowe. Ponadto obszarem kontroli inspektorów 
pracy było sprawdzenie funkcjonowania ustalonych 
procedur i elementów zarządzania bezpieczeństwem 
pracy w zakładach, w których wystąpiły wypadki przy 
pracy. Łącznie przeprowadzono w tym zakresie 16 
kontroli zakładów różnych branż. W kontrolowanych 
zakładach łącznie zatrudnionych było 8.639 pracow-
ników.  

W trakcie kontroli inspektorzy pracy wydali łącznie 231 
decyzji, 90 wniosków w wystąpieniach oraz 3 polece-
nia. Najwięcej decyzji inspektorzy pracy wydali w ob-
szarze zabezpieczenia stref niebezpiecznych, osłonię-
cia ruchomych elementów maszyn oraz dostosowania 
maszyn do minimalnych wymagań przepisów – 17,5 
% ogółu wydanych decyzji. Kolejnym przedmiotem 
decyzji, była właściwa organizacja i ergonomia stano-
wisk pracy – 15,8%; utrzymanie obiektów i pomiesz-
czeń pracy w należytym stanie technicznym (schody, 
posadzki, drzwi, oszklenia okien, porządek) – 7,9%; 
właściwa eksploatacja urządzeń i instalacji elektrycz-
nych – 6,1 %.  

Kontrole wykazały, iż w ostatnich 3 latach w kontro-
lowanych zakładach wystąpiła tendencja  wzrostowa 
liczby wypadków przy pracy. Stąd też najwięcej wnio-
sków inspektorzy pracy wydali w obszarze aktualizacji 
oceny ryzyka zawodowego oraz działań korygujących 
po zaistniałych wypadkach przy pracy, co stanowiło 
16,7% ogółu, tj. 90 wniosków. Kolejnym przedmiotem 
wniosków dotyczących wypadków przy pracy było 
właściwe sporządzanie protokołu powypadkowego 
(ustalanie wszystkich przyczyn, dokonywanie oglę-
dzin miejsca wypadku) – 14,3%, następnie określanie 
środków profilaktycznych adekwatnych do przyczyn 
wypadków przy pracy – 14,3%; opracowywanie właś-
ciwych instrukcji BHP i podejmowanie odpowiednich 
działań organizacyjnych – 7,1%.  

Wśród 16 kontrolowanych w tej grupie zakładów je-
dynie 1 przedsiębiorstwo posiadało wdrożony i certy-
fikowany system zarządzania bezpieczeństwem pra-
cy. Kolejne było w trakcie certyfikacji, natomiast 1 
posiadało inne rozwiązania sprzyjające systemowej 
poprawie bezpieczeństwa pracy. Niewątpliwie w tych 
3 podmiotach, które wybrały drogę kompleksowego 
podejścia do problemów bezpieczeństwa pracy notuje 
się niższą częstotliwość wypadków przy pracy.-

Transport drogowy – kontrole czasu 
prowadzenia pojazdu, przerw i czasu 
odpoczynku oraz czasu pracy 
kierowców

Zgodnie z programem działania jednym z ważnych 
zadań Państwowej Inspekcji Pracy jest prowadzenie 
kontroli firm transportowych w ramach „Krajowej Stra-
tegii Kontroli przepisów w zakresie czasu jazdy i czasu 
postoju, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku 
kierowców”. Kontrole te mają na celu poprawę bezpie-
czeństwa w ruchu drogowym oraz poprawę warunków 
socjalnych kierowców. 
„Krajowa Strategia Kontroli” stanowi ramowy, dwulet-
ni plan kontroli drogowych i kontroli na terenie przed-
siębiorstw realizowanych przez kilka organów upraw-
nionych, tj. Inspekcję Transportu Drogowego, Policję, 
Straż Graniczną, Służbę Celną i Państwową Inspek-
cję Pracy (inspekcja pracy prowadzi kontrole w sie-
dzibach przedsiębiorstw). W roku sprawozdawczym 
2017 przeprowadzono 20 kontroli, w trakcie których 
zbadano 17941 dni pracy kierowców. Część kontroli 
prowadzonych w ramach strategii, prowadzonych była 
na skutek skarg kierowców.

W zdecydowanej większości przypadków treść złożo-
nych skarg determinuje konieczność każdorazowego 
badania nie tylko norm prowadzenia pojazdu, przerw 
i odpoczynku kierowców, ale również stanu przestrze-
gania przepisów o czasie pracy kierowcy w firmach 
transportowych oraz przedsiębiorstwach wykonują-
cych niezarobkowe przewozy drogowe, zagadnienia 
prawidłowości naliczenia świadczeń wynikających ze 
stosunku pracy m.in. wynagrodzenia za godziny nad-
liczbowe i za dyżur, a także należności z tytułu odby-
wanych podróży służbowych.
W trakcie kontroli inspektorzy pracy badają, więc rów-
nież zagadnienia prawidłowości naliczenia świadczeń 
wynikających ze stosunku pracy m.in. wynagrodzenia 
za godziny nadliczbowe, dyżur, za pracę w porze noc-
nej, a także należności z tytułu odbywanych podróży 
służbowych.

Spośród 20 kontroli przeprowadzonych na terenie OIP 
PIP Opole w 2017r. w 9 przypadkach nie zatwierdzono 
żadnych naruszeń, natomiast w 4 przypadkach naru-
szenia miały charakter incydentalny.

W zakresie poszczególnych zagadnień będących 
przedmiotem kontroli, procentowy udział liczby kie-
rowców, w przypadku których stwierdzono naruszenia, 
w odniesieniu do wszystkich zbadanych, przedstawia 
graf na następnej stronie.

Z zestawienia procentowego wynika, wynika, że naj-
więcej nieprawidłowości dotyczy przekraczania dobo-
wego czasu pracy powyżej 10 godzin przy wykonywa-
niu pracy w porze nocnej w danej dobie, co dotyczy 
przez ponad połowy zbadanych kierowców oraz prze-
kraczania czasu jazdy ciągłej, skracania odpoczynku 
dziennego i limitu tygodniowego czasu pracy, co doty-
czy około ¼ zbadanych kierowców. W zakresie pozo-
stałych zagadnień naruszenia przepisów występują na 
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stosunkowo niskim poziomie.
W zakresie nieokazania danych do kontroli w zdecydo-
wanie większym zakresie (pięciokrotnie większy odse-
tek przypadków) dotyczy to pojazdów wyposażonych 
w tachograf analogowy (nieokazanie tzw. tarczek), 
aniżeli pojazdów gdzie rejestracja aktywności kierow-
ców odbywa się za pomocą urządzenia cyfrowego.

Przykłady szczególnie rażących naruszeń przepisów 
(nieprawidłowości):
• brak 36 wykresówek dla 3 autokarów, na łączną 

liczbę 53997 km,
• brak przedłożenia pełnych danych cyfrowych (brak 

danych z tachografów pojazdów) dla 5 kierowców 
łącznie na 64 dni, w trakcie których kierowcy kie-
rowali pojazdami.

• nieprzestrzeganie dziennego limitu czasu jazdy, 
np. prowadzenie pojazdu łącznie przez 15 godzin 
i 28 minut.

• brak wymaganej przerwy przy prowadzeniu pojaz-
du przez okres dłuższy niż 4,5 godziny, np. prowa-
dzenie pojazdu łącznie przez 6 godzin  i 40 minut.

• skrócenie dziennego czasu odpoczynku – w skraj-
nym przypadku o 6 godzin i 1 minutę (kierowca 
odebrał jedynie 2 godziny i 59 minut nieprzerwa-
nego odpoczynku dobowego, zamiast wymagane-
go odpoczynku w wymiarze 9 godzin).

• skrócenie tygodniowego czasu odpoczynku 
o nawet 12 godzin i 2 minuty, kierowca odebrał 
najdłuższy nieprzerwany odpoczynek tygodniowy 
trwający 11 godzin i 58 minut, zamiast minimum 
24 godzin skróconego tygodniowego okresu od-
poczynku. 

Inspektorzy pracy działający w ramach terenowej 
właściwości Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opo-
lu w 2017 roku wydali 11 decyzji nakładających karę 
pieniężną w oparciu o ustawę z dnia 6 września 2001r. 
o transporcie drogowym (Dz.U. z 2017r. poz. 2200) 
na łączną kwotę 58.850,00 zł (przy zweryfikowanych 
17941 dniach kontrolnych). Przykładowo w roku 2015 

wydano 14 decyzji nakładających karę pieniężną na 
łączną kwotę 86.550,00 zł (przy zweryfikowanych 
21079 dniach kontrolnych), natomiast w roku 2014 od-
powiednio – 12 decyzji na kwotę 135.050,00 zł (przy 
zweryfikowanych 35314 dniach kontrolnych). 
W roku 2016 wydano jedynie 4 decyzje w transporcie 
na łączną kwotę 14.350,00 zł (przy zweryfikowanych 
12192 dniach kontrolnych). Mniejsza liczba dni kon-
trolnych w roku 2016 wynikała z przyjętego limitu w ra-
mach strategii na lata 2015 – 2016.

Różnica w wysokości nakładanych kar wynika przede 
wszystkim z liczby zbadanych dni kontrolnych. W roku 
2014 zbadano 35314 dni, (tj. średnio 3,82 zł na jeden 
dzień kontrolny),  w roku 2015 - 21079 dni, (tj. średnio 
4,10 zł na jeden dzień kontrolny), w roku 2016 - 12192 
dni, (tj. średnio 1,18 zł na jeden dzień kontrolny), na-
tomiast w roku 2017 - 17941 dni (tj. średnio 3,28 zł na 
jeden dzień kontrolny).
Dodatkowo należy wskazać, iż w 2014r. stwierdzono 
950 naruszeń dotyczących czasu jazdy, przerw i od-
poczynku kierowców, przy odpowiednio: 301 narusze-
niach w roku 2015r., 68 w 2016r. i 216 naruszeniach 
w roku 2017. 
Jednocześnie w 2014r. nałożono 5 kar w prawie mak-
symalnej wysokości, jaką można było nałożyć na pra-
codawcę (25.000 zł), w 2015r. – tylko 2, natomiast 
w roku 2017 również 2, jednakże jedną w kwocie 
25.000,00 zł i jedną w kwocie 15.000,00 zł.
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W 2016r. nałożono tylko 4 kary w drodze decyzji ad-
ministracyjnej, przy czym najwyższa nałożona kara to 
6.250,00 zł. 

W 2017r. przedsiębiorcy nie odwołali się od żadnej 
z 11 kar nałożonych w drodze decyzji administracyjnej.

W roku 2017 w toku prowadzonych  w ramach kontroli 
dotyczących czasu jazdy, przerw i odpoczynków kie-
rowców analiz, ujawniono także inne nieprawidłowości 
dotyczące zatrudnianych pracowników, głównie w za-
kresie czasu pracy i wypłaty wynagrodzeń. W związku 
ze stwierdzonymi naruszeniami obowiązków praco-
dawców,  inspektorzy pracy oprócz decyzji wydanych 
w postępowaniu administracyjnym, wszczęli postę-
powanie wykroczeniowe zakończone nałożeniem na 
pracodawców:
• 5 mandatów (na łączną kwotę 6.000,00 zł), 
• 1 środka wychowawczego (dotyczyło pierwszej 

kontroli pracodawcy),
• złożeniem 2 wniosków o ukaranie do sądu kar-

nego. W toku postępowania sądowego na praco-
dawców nałożono grzywny w wysokości 7.000,00 
zł i 3.200,00 zł.

Zjawiska destruktywne w środowisku 
pracowniczym

W okresie sprawozdawczym wpłynęło łącznie 113 
skarg (w ub.r. było ich 95), w których podnoszono 
problematykę dyskryminacji w zatrudnieniu i mobbin-
gu. Stanowiły one 5,22 % (w ub.r. było to 7,48 %) ogó-
łu liczby przedmiotów skarg. W 2017r. odnotowano 
znaczący wzrost liczby skarg z tego zakresu w porów-
naniu ubiegłego roku i ta tendencja trwa od kilku lat, 
bowiem w 2015r. było ich 80. 

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych 
(47 kontroli), ustalono, że 9 skarg dot. dyskryminacji 
było w ocenie inspektorów pracy zasadnymi, co sta-
nowiło 8,03 % ogółu liczby tych skarg.

Nie potwierdził się zarzut molestowania podnoszony 
w złożonej w tutejszym inspektoracie skardze anoni-
mowej. 

Nie potwierdziły się także zarzuty odnośnie mobbingu 
a 6 spośród badanych, uznano za niezasadne. W od-
powiedziach o sposobie załatwienia skargi inspektorzy 
wskazywali także wnioskodawcom możliwości dalsze-
go działania w przedmiotowych kwestiach w drodze 
postępowania przed sądem pracy.

Liczbę i strukturę skarg i wniosków dotyczących rów-
nego traktowania w zatrudnieniu i mobbingu, które 
wpłynęły w okresie sprawozdawczym, z uwzględnie-
niem lat 2014 - 2016 przedstawia tabela

Struktura 
skarg 2015 2016 2017

Dynami-
ka

2015 / 
2016

 

Równe  
traktowanie w 
zatrudnieniu

15 39 70 1,79

Molestowanie 
(w tym 
seksualne)

2 0 1 1,00

Mobbing 63 56 42 0,75

SUMA 80 95 113 1,18

Równe traktowanie

W świetle informacji przedstawionej powyżej, w za-
kresie równego traktowania, zarzuty przedstawiane 
w skargach potwierdziły się jedynie w 9 przypadkach 
na 70 jakie wpłynęły do tutejszego OIP.

Molestowanie, w tym molestowanie seksualne

W okresie sprawozdawczym wpłynęła 1 skarga zawie-
rająca zarzut co do naruszeń prawa zakresie równego 
traktowania dotyczącego molestowania. Nie ma więc 
w tej sytuacji możliwości scharakteryzowania stwier-
dzonych naruszeń prawa pracy w tym przedmiocie, 
jak i nie ma także możliwości wskazania zastosowa-
nych środków prawnych oraz uzyskanych efektów. 

Zjawisko, choć szczególnie groźne, nie stanowi w okre-
sie ostatnich lat istotnego procentu badanych przez 
tutejszy inspektorat skarg pracowniczych. Można 
wręcz mówić o jedynie jednostkowych przypadkach, 
mając przy tym na uwadze, że nie wszystkie tego typu 
sprawy stają się przedmiotem skarg pracowniczych, 
częściej będąc przedmiotem stosownych pozwów są-
dowych, co wydaje się ze wszech miar uzasadnione.

Mobbing

W wyniku podjętych przez inspektorów pracy działań, 
zarzuty co do możliwości wystąpienia znamion mob-
bingu nie potwierdziły się w żadnym z badanych przy-
padków. Powoduje to ograniczone możliwości scha-
rakteryzowania stwierdzonych naruszeń prawa pracy 
w tym przedmiocie, jak wręcz nie ma także możliwości 
wskazania zastosowanych środków prawnych oraz 
uzyskanych efektów.

Należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, że rola 
inspektora pracy, w związku z posiadanymi upraw-
nieniami i możliwościami w zakresie prowadzenia 
postępowania dowodowego, ograniczona jest do 
ewentualnego potwierdzenia występowania zjawisk 
destruktywnych w środowisku pracowniczym. Docho-
dzenie roszczeń z tego tytułu winno co do zasady od-
bywać się na drodze postępowania sądowego.
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Wnioski

Wyniki podejmowanych czynności kontrolnych pozwo-
liły w nielicznych jedynie przypadkach uprawdopodob-
nić występowanie takich zjawisk, jak dyskryminacja 
czy mobbing. Zauważyć przy tym należy, że nawet 
gdy inspektor pracy stwierdzi stosowanie działań lub 
zachowań dyskryminacyjnych czy też mobbingu wo-
bec pracowników, w przepisach sankcyjnych Kodeksu 
pracy (vide art.art. 281 do 283) brak jest uregulowań, 
które uznawałyby dyskryminację lub mobbing za wy-
kroczenia. Działania inspektora pracy sprowadzają się 
w tej sytuacji do wystosowania wniosku o zaprzesta-
nie tego rodzaju praktyk. Jak wskazano powyżej, wy-
łącznie sąd pracy, jako organ rozstrzygający spory na 
tle stosunku pracy, jest władny, po przeprowadzeniu 
stosownego postępowania dowodowego, do ustalenia 
zasadności zarzutów stron odnośnie dyskryminacji 
i mobbingu oraz orzeczenia ewentualnego odszkodo-
wania.

Kontrola w placówkach handlowych

Kontrole w placówkach handlowych realizowane były, 
tak jak w latach ubiegłych również w roku 2017. Celem 
podjętych czynności było dokonanie oceny przestrze-
gania przepisów z zakresu prawnej ochrony pracy, ze 
szczególnym uwzględnieniem zakazu pracy w świę-
ta w placówkach handlowych, bezpieczeństwa pracy 
oraz legalności zatrudnienia.

Placówki wielkopowierzchniowe

Kompleksowej kontroli poddano 10 wielkopowierzch-
niowych placówek handlowych o powierzchni sprze-
daży powyżej 300m2. Trzy kontrole wszczęte zosta-
ły w związku ze złożonymi skargami pracowniczymi. 
Ogółem w kontrolowanych jednostkach pracę świad-
czyło 913 osób, w tym 903 pracowników (571 kobiet 
posiadających status pracownika). W ramach zawar-
tych umów cywilnoprawnych pracę zarobkową wyko-
nywało 8 osób.

Działania podjęte podczas kontroli

W wyniku dokonanych ustaleń inspektorzy pracy wy-
dali łącznie 55 decyzji oraz skierowali 20 wniosków 
zawartych w pięciu wystąpieniach. W toku kontroli 
polecono również wypłacenie należnych świadczeń 
pieniężnych w łącznej wysokości 971,79 zł na rzecz 
dwóch osób. 
W jednym przypadku pracodawca wypłacił zlecenio-
biorcy wynagrodzenie niższe niż minimalna stawka 
godzinowa (zgodnie z wydanym poleceniem wypłaco-
no 7,63 zł brutto). 
W drugim przypadku polecono pracodawcy wypłace-
nie na rzec jednego pracownika łącznej kwoty 964,16 
zł brutto tytułem zaniżonego wynagrodzenia za pracę 
oraz zaniżonego wynagrodzenia za pracę w godzi-
nach nadliczbowych wraz ze stosownym dodatkiem. 
W czasie przeprowadzonych kontroli nie wydano na-
kazów płatniczych. Nie zastosowano środków sankcyj-
nych w postaci wniosków o ukaranie oraz mandatów 
karnych. Względem winnych ujawnionych wykroczeń 

związanych z powyższymi nieprawidłowościami za-
stosowano środki oddziaływania wychowawczego. 
Osoby winne poinformowano, że w przypadku powtó-
rzenia się w przyszłości tego typu wykroczeń wdrożo-
ny zostanie tryb określony w dziale IX rozdziale XVII 
„Postępowanie mandatowe” Kodeksu postępowania 
w sprawach o wykroczenia.  

Pozostałe placówki handlowe

Kontroli poddano 35 placówek handlowych prowadzo-
nych przez 33 podmioty powierzające wykonywanie 
pracy zarobkowej 307 osobom, w tym 242 pracowni-
kom (190 kobiet). Zakres i przedmiot kontroli dotyczył 
tych samych zagadnień, co ustalone dla placówek 
wielkopowierzchniowych i obejmował:
• prawną ochronę pracy, w tym przestrzeganie za-

kazu pracy w święta 
• w placówkach handlowych; 
• legalność zatrudnienia w odniesieniu do obywateli 

polskich oraz cudzoziemców; 
• techniczne bezpieczeństwo pracy, ze szczegól-

nym uwzględnieniem ręcznych prac transporto-
wych i magazynowania.

Działania podjęte podczas kontroli 

W wyniku dokonanych ustaleń w trakcie przeprowa-
dzonych 35 kontroli w pozostałych placówkach han-
dlowych (powierzchnia sali sprzedaży poniżej 300m2) 
inspektorzy pracy wydali następujące środki prawne: 
• 66 decyzji, w tym 23 na piśmie;
• 62 wnioski zawarte w 19 wystąpieniach pokontrol-

nych;
• 5 poleceń.

W trzech przypadkach skierowano do sądu wnioski 
o ukaranie. W odniesieniu do 13 osób zastosowa-
no środki oddziaływania wychowawczego. Grzywien 
w postepowaniu mandatowym nie nałożono. W odnie-
sieniu do wniosków o ukaranie, w dwóch przypadkach 
pracodawcy m.in. za nieopłacanie Funduszu Pracy 
zostali ukarani karą grzywny, odpowiednio w wyso-
kości 3000 zł oraz 500 zł. W trzecim przypadku pra-
codawca dobrowolnie poddał się karze, wnioskując 
o łączną karę 6000 zł za popełnienie 13 wykroczeń, 
w tym nieprzestrzeganie zakazu pracy w święta (pra-
codawca był już karany przez organ PIP za popełnie-
nie wykroczeń w latach ubiegłych).

Przestrzeganie zakazu pracy w handlu

W ramach realizacji przedmiotowego zadania przepro-
wadzono 10 kontroli w placówkach wielkopowierzch-
niowych oraz 35 kontroli w pozostałych placówkach 
handlowych. Tylko cztery z nich, były zainicjowane 
złożonymi anonimowymi skargami dotyczącymi pozo-
stałych placówek handlowych (małych). Dwie skargi 
okazały się zasadne. Pozostałe kontrole przeprowa-
dzono w placówkach handlowych losowo lub w związ-
ku z posiadanymi informacjami przez poszczególnych 
kontrolujących. Trzech pracodawców zostało ponow-
nie skontrolowanych w trakcie roku kalendarzowego. 
W jednym przypadku ponownie ujawniono przedmio-



32 Sprawozdanie PIP OIP Opole 2017

towe nieprawidłowości, kierując wniosek o ukaranie 
do sądu. Ujawniono 14 przypadków wykonywania pra-
cy w placówkach handlowych w święta. Wszystkie do-
tyczyły pozostałych placówek handlowych, czyli tzw. 
„małych sklepów”.  

Wnioski

Analizując stan przestrzegania przepisów prawa pracy 
w placówkach wielkopowierzchniowych należy wska-
zać, iż w zestawieniu z wynikami kontroli z poprzed-
nich lat, w szczególności 2007 – 2017 nastąpiła daleko 
idąca poprawa. Wcześniejsze liczne, skoordynowane 
działania kontrolne przyniosły efekt zarówno w skon-
trolowanych placówkach, jak również przyczyniły się 
znacząco do poprawy w zakresie praworządności 
w stosunkach pracy na zasadzie oddziaływania pre-
wencyjnego w pozostałych placówkach. Potwierdze-
niem tej tezy jest choćby okoliczność, iż tylko w trzech 
przypadkach kontrole placówek wielkopowierzch-
niowych zostały zainicjowane złożonymi skargami, 
z których żadna w całości nie została potwierdzona. 
W toku podjętych czynności nie ujawniono jakiego-
kolwiek przypadku funkcjonowania wielkopowierzch-
niowej placówki handlowej w dzień świąteczny. Nie 
ujawniono jakiegokolwiek przypadku nielegalnego 
zatrudniania w skontrolowanej placówce wielkopo-
wierzchniowej. Nie stwierdzono również przypadków 
wykonywania pracy na podstawie umów cywilnopraw-
nych w warunkach, w których winna być zawarta umo-
wa o pracę. Silna pozycja organizacji związkowych 
działających w placówkach handlowych oraz współ-
praca z organami PIP przyczyniła się do minimalizacji 
patologii w zatrudnianiu na podstawie umów cywilno-
prawych w handlu. W toku przeprowadzonych kontroli 
nie stwierdzono nieprawidłowości związanych z ręcz-
nym podnoszeniem i przenoszeniem ciężarów przez 
pracowników. Większość ujawnionych nieprawidłowo-
ści dotyczyło:
• braku czytelnych informacji o dopuszczalnym ob-

ciążeniu regałów przeznaczonych do składowania 
towarów,

• braku instrukcji w sprawie ręcznych prac transpor-
towych, 

• braku instrukcji magazynowania i składowania. 

W aspekcie magazynowania i składowania najczęś-
ciej powtarzającą się nieprawidłowością było prze-
chowywanie towarów w przejściach, bezpośrednio na 
drogach ewakuacyjnych oraz w miejscach, do których 
użytkownicy obiektów budowlanych powinni mieć swo-
bodny dostęp. Powyższa nieprawidłowość dotyczyła 
zarówno wielkopowierzchniowych placówek handlo-
wych, jak i pozostałych jednostek (tzw. „małych”). 

Nieco mniej optymistycznie wygląda sytuacja w pozo-
stałych placówkach handlowych, w których najczęś-
ciej wykrywane nieprawidłowości dotyczyły prawnej 
ochrony pracy, w tym czasu pracy oraz legalności 
zatrudnienia. Ujawnione nieprawidłowości dotyczyły 
m.in.:
• zapewnienia przeciętnie pięciodniowego tygodnia 

pracy,
• zapewnienia wymaganego odpoczynku dobowe-

go i tygodniowego,
• braku ewidencji czasu pracy, 
• nieustalenia sytemu, rozkładu czasu pracy oraz 

przyjętego okresu rozliczeniowego, 
• harmonogramów czasu pracy, w tym braku rozkła-

dów czasu pracy, 
• nieopłacania lub nieterminowego opłacania skła-

dek na Fundusz Pracy. 

Eliminowanie zagrożeń wypadkowych 
w budownictwie

Realizując kontrole prac budowlanych i rozbiórkowych 
oraz przy budowach i remontach dróg w 2017 r. prze-
prowadzono ogółem 404 kontrole 274 budów, z któ-
rych 123 kontrolowano kilkukrotnie. Kontrolami obję-
to łącznie 355 podmiotów gospodarczych. Wynikiem 
przeprowadzonych kontroli robót budowlanych było 
wydanie przez inspektorów pracy 1.463 decyzji, 212 
wniosków pokontrolnych oraz 6 poleceń. 

W sytuacjach bezpośredniego lub potencjalnego za-
grożenia zdrowia i życia pracowników inspektorzy pra-
cy wydali 169 decyzji wstrzymania wykonywania prac 
oraz 101 decyzji wstrzymania eksploatacji niespraw-
nych maszyn. Zakazano także 15 decyzjami wyko-
nywania prac w warunkach zagrożenia i w miejscach 
niebezpiecznych. Inspektorzy pracy wydali również 21 
decyzji skierowania do innych prac 34 pracowników 
dopuszczonych do pracy wbrew obowiązującym prze-
pisom przy pracach niebezpiecznych. 

Wyniki kontroli wykazują, że budownictwo nadal na-
leży do działów gospodarki, które charakteryzują się 
wysokim stopniem zagrożenia zdrowia i życia zatrud-
nianych osób. 
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Dominująca liczba uchybień na budowach obejmo-
wała niestety prace prowadzone na wysokości, w tym 
z wykorzystaniem rusztowań. Błędy dotyczyły nieza-
stosowania skutecznych środków ochrony zbiorowej 
przed upadkiem z wysokości oraz wyposażenia i nie-
stosowania przez pracowników środków ochrony in-
dywidualnej. W szczególności objęło to ochrony głowy 
i twarzy, ochrony rąk oraz środki indywidualne zabez-
pieczające pracowników przed upadkiem z wysokości. 
Podobnie było podczas wykonywania prac w zakresie 
organizacji terenu budów, które dość często nie były 
zabezpieczenie przed dostępem osób nieupoważnio-
nych i postronnych. 

Ekipy wykonujące roboty ziemne dość często nie przy-
kładały należytej uwagi do bezpieczeństwa pracowni-
ków wykonujących prace bezpośrednio w wykopach, 
w tym wąsko przestrzennych. Często nie było jakiego-
kolwiek zabezpieczenia ścian takich wykopów przed 
niekontrolowanym obsunięciem się ziemi. Tym sa-
mym występowało potencjalne zagrożenie zasypania 
osób w wykopach, które zwiększał brak zejść i wyjść 
z wykopów oraz składowanie urobku i materiałów zbyt 
blisko krawędzi wykopu. Nierzadko inspektorzy pra-
cy spotykali się także z narażeniem pracobiorców na 
porażenie prądem elektrycznym ze strony instalacji 
i urządzeń energetycznych. 
W sferze organizacji pracy uchybienia dotyczyły braku 
zabezpieczenia terenu budów przed dostępem osób 
postronnych, braku zaplecza higieniczno-sanitarnego 
oraz nieprawidłowym składowaniem materiałów bu-
dowlanych. Znaczącym problemem był także brak 
zabezpieczania oraz oznakowania stref i miejsc nie-
bezpiecznych na budowach. Dla realizowanych prac, 
w tym szczególnie niebezpiecznych stwierdzono brak 
lub nieprawidłowe instrukcji bezpiecznego wykonywa-
nia robót budowlanych.  

Dominujące nieprawidłowości w przypadku robót dro-
gowych dotyczyły braku wygrodzenia i oznaczenia 
stref niebezpiecznych. Podczas takich prac, w szcze-
gólności w miejscach publicznych, potencjalne zagro-
żenia zwiększał ruch pojazdów i pieszych, gdy odbywał 
się tylko z pewnymi ograniczeniami. W takich sytua-
cjach wzajemnie zagrożeni byli zarówno pracobiorcy 
wykonujący roboty drogowe, jak i postronni uczestnicy 
ruchu. Zwłaszcza w sąsiedztwie prowadzonych prac 
niebezpieczne jest nieprzewidywalne zachowanie 
osób trzecich, w szczególności kierujących pojazdami. 
Podczas prowadzenia robót na wysokości dominują-
cym zjawiskiem było wykonywanie pracy w warunkach 
bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia, tj. bez 

stosowania środków zabezpieczających przed możli-
wością upadku.
Występowanie przytoczonych zjawisk było tym groź-
niejsze, gdyż dotyczyło prac z charakteru szczególnie 
niebezpiecznych, będących źródłem wielu wypadków. 
W miejscach wykonywania robót drogowych nieraz 
znaczącym problemem był brak zaplecza higieniczno-
sanitarnego. 

Przyczyn tych nieakceptowalnych zjawisk narażania 
pracowników na utratę zdrowia lub życia należy upatry-
wać w braku nadzoru pracodawców nad prowadzony-
mi pracami, tolerowaniu zagrożeń i niewłaściwego sta-
nu bezpieczeństwa na placach budów, lekceważeniu 
przepisów i zagrożeń przez pracowników, częstokroć 
ich negatywnym nastawieniu do obowiązku i koniecz-
ności stosowania środków ochronnych. Na niektórych 
budowach urastało to do rangi powszechnego proce-
deru. Dodać należy brak dostatecznej wiedzy pracow-
ników nadzorujących i pracodawców o zagrożeniach, 
jakie niosą ze sobą niewłaściwie zorganizowane i pro-
wadzone prace.  Egzemplifikuje je także zdekompleto-
wany sprzęt techniczny, wśród którego bardzo newral-
giczne były użytkowane rusztowania. 

Nadmienić także należy m.in. nieznajomość zagrożeń 
wynikającą z braku wiedzy o różnicy w zachowaniu 
gruntu w stanie suchym i po opadach atmosferycz-
nych, jak również wnikającym z ciężaru bądź jego nie-
jednorodności. Ma to kluczowe znaczenie przy ocenie 
wielkości klina naturalnego odłamu dla danego rodza-
ju gruntu. 

Nadal zauważało się też tendencję obniżania kosztów 
robót do poziomu pozwalającego generować jak naj-
większy zysk dla zakładu budowlanego, niewłaściwie 
rozumianym ograniczaniem kosztów na prawidłowe 
zabezpieczenie stanowisk pracy i organizację robót 
będącym efektem krótkiego okresu wykonywania prac 
bądź stosowanych procedur przetargowych preferują-
cych w praktyce oferty najtańsze, a nie realnie skalku-
lowane. 

Zauważalny jest również nader często brak świadomo-
ści ryzyka zawodowego zarówno po stronie pracodaw-
ców, jak i pracowników oraz świadome podejmowanie 
ryzyka ze strony wykonawców prac budowlanych, 
któremu towarzyszy przyjmowanie mylnego i zgubne-
go założenia krótkotrwałości prowadzenia prac. Tym 
samym odstępuje się od podejmowania stosownych 
działań eliminujących zagrożenia. 
Do opisanych przyczyn można dodać brak wykwali-
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fikowanej, posiadającej doświadczenie siły roboczej 
oraz kadry inżynierskiej. Nie bez znaczenia są wystę-
pujące problemy ekonomiczne w branży budowlanej. 
Recesja w branży budowlanej skutkuje m.in. użytko-
waniem wyeksploatowanych rusztowań.  

W dalszym ciągu zauważalne jest rozwarstwienie firm 
w zakresie przestrzegania przepisów i zasad bezpie-
czeństwa i higieny pracy. Stan bezpieczeństwa w fir-
mach dużych i średnich jest z reguły zadawalający. 
Ogólnie większość nieprawidłowości stwierdzanych 
jest w firmach małych. 

Bardzo wysoki wskaźnik realizacji środków prawnych 
wydanych przez inspektorów pracy w ramach dzia-
łalności nadzorczej pozwala na stwierdzenie, że uzy-
skano poprawę warunków i bezpieczeństwa pracy na 
kontrolowanych budowach. 

W roku sprawozdawczym inspektorzy pracy stwier-
dzali, choć rzadko, dobrze i bezpiecznie zorganizo-
wane budowy, na których można było zaobserwować 
dobre praktyki. Przykładem takich budów może być 
największa inwestycja branży energetycznej realizo-
wana w Polsce, tj. budowa V i VI bloku energetycz-
nego Elektrowni Opole. Przykłady dobrych praktyk 
można było również zaobserwować na budowach, 
które zostały zgłoszone do konkursu „Buduj bezpiecz-
nie”. Podkreślić także należy duże zainteresowanie 
pracodawców branży budowlanej wszelkimi formami 
szeregu działań profilaktycznych i prewencyjnych, po-
dejmowanych na terenie działania Okręgu.  Rzetelne 
podejście do problemu bezpieczeństwa pracy na bu-
dowach wyróżnionych w konkursach oraz promowa-
ne w działalności prewencyjnej Państwowej Inspekcji 
Pracy jest wzorcem i dobrym przykładem dla innych.

Kontrole zakładów branży chemicznej

Kontrole dotyczące problematyki REACH 
(rejestracja, ocena, udzielanie zezwoleń 
i wprowadzanie ograniczeń obrotu chemikaliów)

W ramach realizacji tematu inspektorzy pracy skon-
trolowali 18 zakładów, które zatrudniały łącznie 1.170
osób. Wśród kontrolowanych podmiotów znalazły się 
m.in. zakłady usług poligraficznych gastronomicznych, 
porządkowych i budowlanych. Byli także producenci 
środków chemicznych, w tym żywic klejowych i utwar-
dzaczy stosowanych w przemyśle drzewnym, wosków 
polietylenowych i poliestrowych, a także zapraw i kle-
jów budowlanych. Kolejno to producenci zbiorników, 
mis olejowych i konstrukcji stalowych oraz systemów 
ogrodzeniowych. Uzupełnieniem są dystrybutorzy su-
rowców chemicznych oraz substancji i mieszanin che-
micznych do użytku profesjonalnego, fermowa pro-
dukcja jaj i przedszkola publiczne. 

Wiedza o obowiązkach wynikających z rozporzą-
dzenia REACH była zróżnicowana. W szczególności 
kontrolowani po raz pierwszy mniejsi pracodawcy do-
wiedzieli się o REACH dopiero od inspektorów pracy. 
Najwięcej nieprawidłowości zanotowano w zakresie 

zapewnienia ze strony formalnoprawnej odpowiednich 
dokumentów potrzebnych do właściwego stosowania, 
magazynowania substancji i mieszanin chemicznych. 

Brak lub nieprawidłowości w zakresie opracowanych 
instrukcji bhp wiązały się bezpośrednio z brakiem właś-
ciwego poinformowania pracowników w tym zakresie, 
co zanotowano aż u 89% kontrolowanych podmiotów. 
Problemy w zakresie pozyskiwania kart charaktery-
styki mieszanin niebezpiecznych, stwarzających za-
grożenie dotyczyły 78% kontrolowanych podmiotów. 
Problemy nieaktualnych kart charakterystyki miesza-
nin w przypadku 33% kontrolowanych zakładów skie-
rowano do Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Niedostateczny poziom szkoleń z zakresu bezpie-
czeństwa i higieny pracy, w tym nieprawidłowości 
w zakresie programów szkoleń dostosowanych do 
stanowisk pracy i zagrożeń związanych z chemika-
liami stwierdzono w przypadku 71% kontrolowanych 
pracodawców. 

Uchybienia w zakresie oznakowawania pojemników 
substancji i mieszanin chemicznych stwierdzono u po-
nad 60% kontrolowanych podmiotów. Zakwestiono-
wane oznakowania były przedmiotem zawiadomień 
właściwych PSSE.
Współpraca PIP i PIS wzmogła nadzór nad wprowa-
dzaniem do obrotu substancji i mieszanin dystrybuo-
wanych przez dostawców.

Wykazu prac szczególnie niebezpiecznych nie opra-
cowano u 56% pracodawców. Brak spisu chemikaliów 
sklasyfikowanych, jako niebezpieczne, stwarzające 
zagrożenie stwierdzono u 17% kontrolowanych pod-
miotów. Przypadki dopuszczenia do pracy pracowni-
ków bez aktualnych orzeczeń lekarskich stwierdzają-
cych brak przeciwwskazań do pracy na zajmowanym 
stanowisku przed przeprowadzoną kontrolą zanoto-
wano w przypadku 33% kontrolowanych. Problem 
wyposażenia pracowników we właściwe środki ochro-
ny indywidualnej stwierdzono u 33% kontrolowanych 
przedsiębiorców, a dotyczył on łącznie 17% pracow-
ników pracujących w kontakcie z czynnikami chemicz-
nymi.
 
Nieprawidłowości w zakresie działań pracodawcy eli-
minujących i ograniczających zagrożenia zanotowano 
w przypadku 28% zakładów, a uwidoczniły się one 
przede wszystkich w braku lub nieprawidłowościach 
dotyczących kompleksowych ocen ryzyka związanych 
z możliwością wystąpienia w miejscach pracy atmo-
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sfery wybuchowej. 
Problem związany z doborem miejsca składowania 
chemikaliów pojawił się u 22% kontrolowanych pod-
miotów.

U podstaw wykazanych uchybień leży zarówno nie-
wywiązywanie się producentów i dystrybutorów 
z obowiązku przekazania kart charakterystyki oraz 
właściwego oznakowania substancji i mieszanin che-
micznych, jak też brak odpowiedniej wiedzy samych 
pracodawców i jego służb pomocniczych. Efektem 
kontroli było wydanie łącznie 148 decyzji i 119 wnio-
sków oraz 3 poleceń. W trakcie prowadzonych kontroli 
miała miejsce ścisła współpraca z Państwową Inspek-
cją Sanitarną, która jest niezbędna w celu egzekwo-
wania przepisów dotyczących chemikaliów. 

Kontrole dotyczące problematyki CLP 
(klasyfikacja, oznakowanie i pakowanie 
chemikaliów)

Kontroli zagadnień związanych z problematyką CLP 
w roku 2017 miała miejsce w 18 zakładach, w któ-
rych pracowało łącznie 1170 osób. Pracę w kontakcie 
z czynnikami chemicznymi wykonywały 362 osoby - 
31% ogółu pracujących.  

Poziom znajomości przepisów CLP był zróżnicowany, 
przy czym lepiej przedstawiał się w większych zakła-
dach. 
Podczas kontroli inspektorzy pracy kontrolowali karty 
charakterystyki i oznakowanie substancji i miesza-
nin chemicznych stosowanych w zakładach różnych 
branż. Byli to przede wszystkim dalsi użytkownicy che-
mikaliów w rozumieniu rozporządzenia REACH. 

Skontrolowano oznakowania opakowań substancji 
chemicznych stosowanych w przypadku 33% zakła-
dów.  Wszystkie opakowania posiadały wymagane 
oznakowania CLP. Nie stwierdzono nieprawidłowości 
w zakresie oznakowania opakowań substancji zgod-
nie z CLP. 
Mieszaniny chemiczne stosowane były we wszystkich 
kontrolowanych przedsiębiorstwach. Zakwestionowa-
ne przez inspektorów pracy oznakowania środków 
chemicznych były przedmiotem zawiadomień właści-
wych PSSE.
 
Nieprawidłowości dotyczące oznakowania mieszanin 
chemicznych zgodnie z CLP dotyczyły 39% kontrolo-
wanych zakładów i 11 mieszanin. Brak wymaganego 
oznakowania zgodnie z CLP pomimo prawnego wy-

mogu dotyczył jednej mieszaniny.

Brak wymaganej karty charakterystyki substancji 
stwarzającej zagrożenie zanotowano w przypadku 
jednej substancji. W zakresie uwzględnienia w kar-
tach charakterystyki substancji oznakowania CLP nie 
stwierdzono nieprawidłowości. Nieaktualne karty cha-
rakterystyki mieszanin stwarzających zagrożenie, nie-
uwzględniające wymaganego oznakowania CLP, były 
podstawą wydania decyzji ustnych, które zostały zre-
alizowane w czasie kontroli. Dotyczyło to 39 % kontro-
lowanych zakładów i 14 mieszanin. W przypadku 33% 
kontrolowanych zakładów nieaktualne karty charakte-
rystyki mieszanin były podstawą skierowania pism do 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Podczas badania bloku zagadnień dotyczących do-
kumentacji zakładowej stwierdzono duże braki w za-
kresie opracowania właściwej dokumentacji, w tym in-
strukcji bhp przy pracach z czynnikami chemicznymi, 
instrukcji bhp przy ich magazynowaniu, programów 
szkoleń w zakresie bhp. Polegały one bądź na bra-
ku w ogóle wymaganych dokumentów, bądź na nie 
uwzględnieniu w opracowanej dokumentacji oznako-
wania CLP chemikaliów. 

Należy zauważyć, iż chociaż niektórzy pracodawcy 
posiadali wiedzę w zakresie obowiązywania Rozpo-
rządzenia CLP, to nie zawsze znajdowało to odzwier-
ciedlenie w opracowanej dokumentacji zakładowej.
Stąd też dla poprawy wykazanych nieprawidłowości 
inspektorzy pracy wydali łącznie 148 decyzji i 119 
wniosków oraz 3 polecenia.

Kontrole bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas pozyskiwania drewna

W zakładach wykonujących prace leśne przeprowa-
dzono 13 kontroli. Wśród kontrolowanych były  usłu-
gowe podmioty prywatne, w tym 7 mikro  i 6 małych 
przedsiębiorców. W ogólnym stanie pracujących 170 
osób pracownicy stanowili 74%.   Oczywiste zagroże-
nia przy pracach prowadzonych przez zakłady usług 
leśnych zwiększają zmienne i niekorzystne warunki 
przyrodnicze - terenowe oraz atmosferyczne. Szcze-
gólnie zrywka drewna stanowi nie tylko najtrudniejszą, 
ale i najkosztowniejszą fazę jego transportu. Przyczy-
nia się do tego duże rozproszenie surowca drzewne-
go. 

Wskazany czynnik kosztowy wpływa dość często na 
większą dbałość o sprzęt, niż o człowieka. W całej ga-
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mie użytkowanego parku maszynowego można  za-
uważyć ciągniki rolnicze różnego rodzaju, w tym wy-
posażone w żurawie do załadunku drewna, płyty do 
mygłowania drewna oraz wciągarki do zrywki drewna 
dłużycowego. Kolejno to ciągniki z osprzętem specjali-
stycznym - frezarką kruszącą, opryskiwaczem, pługo-
frezarką i rębakiem. Znalazła się nawet wielooperacyj-
na maszyna specjalistyczna służąca do pozyskiwania 
drewna. Duża różnorodność występowała wśród pila-
rek spalinowych. Wśród sprzętu mniejszego formatu 
były ściągacze linowe z atestowanymi linami, obraca-
ki, w tym z dźwigniami do obalania oraz rozwierania 
rzazów, tyczki kierunkowe, kleszcze do transportu 
ręcznego wyrzynków, kliny plastikowe i aluminiowe, 
młoty, siekiery i tasaki, kosy spalinowe oraz znaki 
ostrzegawcze (bezpieczeństwo osób postronnych). 
Zagrożenia zwiększała konieczność tankownia paliwa 
w miejscach pracy, w tym z podręcznych pojemników 
z benzyną.   Od lat zauważa się, iż pracodawcy zakła-
dów usług leśnych nie podejmują trudu przygotowania 
młodocianych do prac leśnych, jak również innych form 
podnoszenia kwalifikacji przyszłych pracowników.   

Przegląd całego wachlarza nieprawidłowości wyka-
zał, że większość ich przyczyn leżała po stronie pra-
codawców. Pracodawcy w większości sami prowadzą 
dokumentację związaną ze stosunkiem pracy,   często 
nie mając odpowiedniej wiedzy ani doświadczenia. W 
zakładach tych w większości, zadania służby bhp są 
powierzane osobom z zewnątrz. Pracodawca w roz-
wiązywaniu problemów często pozostaje sam, a nie 
śledząc przepisów prawa pracy niedopełnia ciążących 
na nim obowiązków. Kontrole wykazały, że pracodaw-
cy nie wypełniali podstawowych obowiązków wobec 
pracowników. Należy wymienić tutaj w szczególności: 
• szkolenia pracowników w dziedzinie bhp, 
• skierowania pracowników na wstępne badania le-

karskie, 
• udostępnienie pracownikom odpowiednich in-

strukcji obsługi maszyn lub procesów technolo-
gicznych,

• informowanie pracowników o ryzyku zawodowym, 
• dokonanie oceny ryzyka zawodowego na danym 

stanowisku, 
• stan techniczny maszyn i urządzeń.

Stąd wydano ogółem 61 decyzji i 74 wnioski oraz 1 
polecenie.

Jako efekt wieloletnich już kontroli można uznać to, że 
nie było przesłanek do wydania decyzji wstrzymania 
prac i eksploatacji maszyn bądź prowadzonej działal-

ności. Nie było również konieczności zakazania wyko-
nania prac i prowadzenia działalności. Podobnie nie 
wydano decyzji skierowania pracowników do innych 
prac z braku wymaganych kwalifikacji, których braki 
dość często występowały w przeszłości. 

Znacząca jest także specyfika prac leśnych. Zwień-
czeniem wykazanych uwarunkowań jest nader niska 
immunoprofilaktyka osób stale lub czasowo wykonu-
jących prace leśne, a tym samym narażonych na za-
każenie boreliozą i wirusem KZM.   Badania przesie-
wowe pracowników w kierunku boreliozy  prowadzono 
zaledwie, w co 5 zakładzie. W świetle stwierdzanych 
chorób zawodowych przy pracach wykonywanych 
w obrębie obszarów leśnych i innych ognisk przyrod-
niczych stanowi to o niskiej świadomości pracowników 
leśnych i ich pracodawców. Tym bardziej, że przecież 
sami pracodawcy nie są wolni od zagrożenia a więk-
szość już potwierdzonych chorób zawodowych doty-
czy osób o ponadprzeciętnej świadomości zawodowej.

Działania realizowane w ramach 
nadzoru rynku.

PPrzeprowadzono ogółem 59 kontroli w zakresie 
nadzoru rynku oceniając łącznie 118 wyrobów wpro-
wadzonych do obrotu. Kontrole dotyczyły oceny zgod-
ności wyrobów wprowadzonych do obrotu z wymaga-
niami zasadniczymi. 

Większość kontroli wyrobów dotyczyła spełnienia dy-
rektywy maszynowej – 81%. W aspekcie spełnienia 
niniejszej dyrektywy (2006/42) na 96 skontrolowanych 
wyrobów, aż 55% otrzymało wynik negatywny. 

Ze wszystkich skontrolowanych wyrobów 52% nie po-
siadało lub posiadało nieprawidłową deklarację zgod-
ności, natomiast 41% dotyczył braku lub nieprawidło-
wego oznakowania CE. Niezgodność z zasadniczymi 
wymaganiami w zakresie nieprawidłowości dotyczą-
cych budowy lub braku właściwego oznakowania wy-
robu (identyfikacja, piktogramy, barwy bhp) dotyczyło 
44,8% maszyn. 

W 77% skontrolowane wyroby pochodziły z krajów 
UE, w tym 63% z Polski, natomiast 33% importowano 
z państw trzecich. W przypadku kontroli zakończonych 
negatywnym wynikiem - 18 wyrobów (34%) pochodzi-
ło z krajów trzecich, tj. Korei i Chin, a kolejnych 35 
wyrobów (66%) wyprodukowanych było w krajach UE, 
w tym 23 w Polsce. Znaczna część wyrobów (15%) 
objęta kontrolami dotyczyła współpracy z Urzędem 
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Celno-Skarbowym w Opolu, w związku z wydawa-
niem opinii. W tym zakresie dla wszystkich przypad-
ków sporządzono protokoły wyrobów niespełniających 
zasadniczych wymagań, w których głównie wykaza-
no, jako nieprawidłowości wadliwe oznakowanie CE, 
błędna deklaracja zgodności i niewłaściwa zawartość 
instrukcji użytkowania. Wyroby kontrolowane na wnio-
sek organów celnych były importowane m.in. z Chin, 
w tym jako linie technologiczne na potrzeby dużego 
zakładu branży motoryzacyjnej. 

W 2017 r. w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Opolu 
w ramach tzw. „działań dobrowolnych” w 24 przypad-
kach (40,7%) podmioty odpowiedzialne za wprowa-
dzenie wyrobu zadeklarowały usunięcie niezgodności 
bez postępowania administracyjnego. W 2 kontrolo-
wanych wyrobach usunięto niezgodności z zasadni-
czymi lub innymi wymaganiami wskutek wszczętych 
postępowań Okręgowego Inspektora Pracy. 

Niezgodności z wymaganiami zasadniczymi  były 
nawet przyczynami wypadków przy pracy. Wybrane 
przykłady przedstawiają następujące opisy.  W związ-
ku z zaistniałym śmiertelnym wypadkiem przy pracy, 
w ramach środków pokontrolnych, wydano decyzję 
zakazującą udostępnianie linii technologicznej innym 
użytkownikom.

Źródłem kolejnego wypadku była maszyna służąca 
do pakowania wyrobów spożywczych w opakowania 
foliowe. Podczas obsługi maszyny miał miejsce cięż-
ki wypadek przy pracy, którego skutkiem była otwarta 
rana ręki i amputacja fragmentu paliczka palca i niedo-
konana amputacja palca.

Kontrolą wyrobu został objęty także żuraw wieżowy 
w związku ze zbiorowym wypadkiem przy pracy 2 
osób, który zdarzył się na terenie budowy Elektrowni 
Opole (dwie osoby transportowane w koszu poniosły 
śmierć, w wyniku złamania wysięgnika i upadku kosza 
z wys. ok. 30 m na ziemię). 
Jedyne zawiadomienie do właściwej Prokuratury 
o przestępstwach z art. 45 i 47 ustawy o systemie oce-
ny zgodności dotyczyło ww. opisanego wypadku zwią-
zanego z przedmiotowym żurawiem wieżowym . Uzu-
pełnieniem opisu jest fotografia żurawia po wypadku.

Kolejna linia technologiczna była kontrolowana 
w związku z wypadkiem przy pracy, zakwalifikowanym 
ostatecznie, jako tzw. lekki. W ramach środków po-
kontrolnych wydano decyzję zakazującą udostępnia-
nie linii innym użytkownikom. Skutkami wypadku były 
liczne urazy wielomiejscowe, w tym złamanie trójkost-
kowe podudzia prawego, stłuczenie klatki piersiowej, 
liczne obustronne złamania żeber oraz rana tłuczona 
żuchwy. 

Kontrole prowadzone w ramach „nadzoru rynku” 
w większości przypadków kończyły się uzupełnieniem 
wykazanych błędów formalnych i usunięciem części 
niezgodności w ramach dobrowolnych działań. Prze-
prowadzone kontrole odnoszą skutek, co przekłada 
się na poprawę tzw. „bezpieczeństwa rynku”. W ten 
sposób eliminowane są z użytku maszyny i urządze-
nia oraz sprzęt ochrony indywidualnej, którego użyt-
kowanie mogłoby prowadzić do zagrożenia zdrowia, 
a nawet życia ich użytkowników. 

Dla wzrost świadomości podmiotów wprowadzających 
na rynek dany sprzęt lub maszynę działania kontrolne 
były wspierane poradnictwem oraz działaniami pre-
wencyjnymi podejmowanymi na rzecz pracodawców. 

Przestrzeganie przepisów 
dotyczących zatrudniania osób 
niepełnosprawnych

Na terenie działania Okręgowego Inspektoratu Pracy 
w Opolu w roku 2017 status zakładu pracy chronionej 
posiadało 17 zakładów. Liczba takich zakładów w sto-
sunku do roku 2016 nie uległa zmianie. Status zakła-
du aktywności zawodowej posiadały 2 zakłady. W roku 
sprawozdawczym 2017 przeprowadzono 18 kontroli, 
w ramach realizacji tematu, w 16 przedsiębiorstwach. 

Stwierdzone nieprawidłowości miały ogólnie charakter 
incydentalny. Nie ujawniono przypadków rażącego ła-
mania przepisów prawa pracy oraz technicznego bez-
pieczeństwa pracy. 

Na podstawie ustalonych danych można stwierdzić, 
że w okresie sprawozdawczym w odniesieniu do lat 
poprzednich nie nastąpiły istotne zmiany w zakresie 
przestrzegania norm prawnych przez jednostki objęte 
działaniami kontrolnymi. Potwierdzeniem tego w 2017 
roku był m.in. brak decyzji wstrzymania eksploatacji 
maszyn, jak również wstrzymania prac bądź skierowa-
nia pracowników do innych prac. Wartym podkreśle-
nia jest również utrzymujący się kilku lat brak jakich-
kolwiek zdarzeń wypadkowych, w tym na przestrzeni 
2017 roku w odniesieniu do zatrudnionych pracowni-
ków niepełnosprawnych. 

Inspektor pracy w trakcie przeprowadzonej kontroli 
stwierdził kilka nieprawidłowości w aspekcie dostoso-
wania obiektów do sytuacji osób niepełnosprawnych. 
W szczególności otwór rewizyjny sanitarnej studni ka-
nalizacji był niezabezpieczony. Podobnie krawędzie 
wykopu szerokoprzestrzennego były nieoznakowane 
barierami i znakami ostrzegawczymi, jak również nie 
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zabezpieczono barierami otwartych osadników filtracji 
gruntu. Jest to pokazane na fotografii.

 

Zadanie własne Okręgu

Odra, rzeka uregulowana - bezpieczeństwo pracy przy 
robotach hydrotechnicznych związanych z moderniza-
cją stopni wodnych (śluzy, jazy) oraz budową przysta-
ni żeglarskich na opolskim odcinku Odry”

Informacje wstępne

W 2017 r. inspektorzy pracy działający w ramach 
Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu realizując 
temat własny przeprowadzili łącznie 9 kontroli różnych 
podmiotów.
Kontrole przeprowadzono w ramach sprawdzenia 
stanu bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach 
budowlanych związanych przebudową jazów sekto-
rowych na jazy klapowe, wraz z budową przepławek 
dla ryb oraz obiektami towarzyszącymi, w ramach in-
westycji pn. „Modernizacja jazów odrzańskich na od-
cinku w zarządzie RZGW Wrocław woj. opolskie na 
rzece Odra w miejscowościach Wróblin, Januszko-
wice, Zwanowice”. Prace w Zwanowicach i Wróblinie 
były prowadzone w zastawionych pierwszych przę-
słach, natomiast w Januszkowicach nie były jeszcze 
prowadzone prace na przęsłach jazu. We wszystkich 
3 lokalizacjach prowadzone były prace związane 
z umacnianiem nabrzeży – wbijanie larsenów, budowy 
przepławek dla ryb, prace ziemne.

Zagospodarowanie terenu budowy

Zabezpieczenie terenu budowy przed dostępem osób 
nieupoważnionych oraz zabezpieczenie i oznakowa-
nie miejsc niebezpiecznych.
Ta terenie prowadzonych prac, stwierdzono występo-
wanie tablic informacyjnych budowy (określających: 
budowę, inwestora, wykonawcę robót, jednostkę pro-
jektową zadania, kierownika budowy i robót, inspekto-
ra nadzoru budowlanego oraz pozwolenie na budowę 
i organ nadzoru budowlanego).

W przypadku jazu w Januszkowicach stwierdzono, że 
nie zabezpieczono przed dostępem osób niepowoła-
nych i nieuprawnionych terenu realizowanej inwesty-
cji.

W przypadku jazu we Wróblinie stwierdzono:
• Nie zabezpieczono przed dostępem osób niepo-

wołanych i nieuprawnionych terenu realizowanej 

inwestycji., tj. brak  zabezpieczenia robót od stro-
ny górnej wody w pobliżu przyczółka jazu Wróblin, 
od strony miejscowości Sławice.

• Brak zabezpieczenia otworów technologicznych 
na filarze jazu od strony przęsła modernizowane-
go, co przedstawiają poniższe zdjęcia.

Wejście do remontowanego skrajnego przęsła jazu, 
w miejscu zamknięcia klapowego, z kładki pomostu 
na poziom kotwienia kozłów oporowych od strony gór-
nej wody, było zapewnione przez drabinę aluminiową, 
skąd po wykutych nierównościach powyżej 1 m prze-
mieszczano się bez zabezpieczenia przed upadkiem 
(brak barier ochronnych przed upadkiem do dolne-
go poziomu remontowanego zamknięcia klapowego 
jazu).

W wyniku wydanych decyzji ustnych inspektora pra-
cy podjęto natychmiastowe działania, mające na celu 
zapewnienie skutecznego zabezpieczenia terenu 
prowadzonych robót i zabezpieczenia miejsc niebez-
piecznych.

Zabezpieczenie przed wpadnięciem do wody, 
utonięciem.

Budowle hydrotechniczne wyposażone były w sprzęt 
ratowniczy inwestora, w tym łodzie ratunkowe i koła 
ratunkowe.
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Ponadto na terenie budów o strony górnej wody znaj-
dował się sprzęt ratowniczy generalnego wykonawcy 
(co najmniej dwa koła ratunkowe).
Brak zabezpieczenia obustronnego na pomostach za-
mknięcia klapowego jazu we Wróblinie, od strony gór-
nej i dolnej wody (występuje bariera jednostronna od 
strony wewnętrznej – brak zabezpieczenia od strony 
wody), co przedstawiają poniższe zdjęcia.

W związku z wydanymi przez inspektora pracy decy-
zjami, już podczas kontroli podjęto działania w tej kwe-
stii, m.in. zapewniono obarierowanie od strony lustra 
górnej i dolnej wody.

Składowanie, magazynowanie i transport 
materiałów.

W kwestii składowania i magazynowania materiałów 
budowlanych oraz narzędzi nie stwierdzono niepra-
widłowości. Place składowe w kontrolowanych lokali-
zacjach, na którym były składowane, m.in larseny wy-
łożone były tłuczniem.

Zawiesia linowe 2-cięgnowe zakończone hakami, 
eksploatowane podczas prac rozładunkowych larse-
nów w Januszkowicach, nie posiadały w większości 
zapadek zabezpieczających, co przedstawiają poniż-
sze zdjęcia.

Przygotowanie i organizacja budowy

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ).

Przedstawiciel generalnego wykonawcy remontów na 
3 jazach przedstawił Plany bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia na zadanie pn. „Modernizacja jazów odrzań-
skich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław woj. 
opolskie – I etap”, obejmujące przebudowę jazów 
sektorowych w miejscowościach Wróblin, Januszko-
wice, Zwanowice. Plany zostały sporządzone przez 
kierowników budów i zawierały wszystkie wymagane 
elementy.

Instrukcje bezpiecznego wykonywania robót.

Opracowano Instrukcję bezpiecznego wykonywania 
robót (IBWR) dot. Robót do przebudowy Jazów na 
inwestycji pn. „Modernizacja jazów odrzańskich na 
odcinku w zarządzie RZGW Wrocław, województwo 
opolskie - Przebudowa modernizacyjna jazów Wrób-
lin, Zwanowice, Januszkowice”.
W okazanej instrukcji bezpiecznego wykonywania ro-
bót do większości prac określono szczegółowo m.in. 
zakres robót oraz ocenę ryzyka zawodowego przy wy-
konywanych pracach.
W Instrukcji bhp przy prowadzeniu prac związanych 
z wycinaniem otworów i cięcia betonu w firmie wy-
konawczej nie zawarto wszystkich rodzajów robót 
wykonywanych na danej budowie. W instrukcji nie 
wspomniano o pracach skrawających, które były rea-
lizowane na ww. zadaniu z rusztowań metalowych na 
wysokości.
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Pisemne zasady wykonywania prac na terenie 
czynnego zakładu pracy.

W trakcie kontroli poszczególnych obiektów, przedło-
żono wykazy prac szczególnie niebezpiecznych mając 
na uwadze m.in. pracę na czynnym obiekcie podczas 
realizowanej modernizacji, w tym szczegółowe wyma-
gania BHP przy wykonywaniu prac szczególnie nie-
bezpiecznych. 

Nadzór nad pracami szczególnie 
niebezpiecznymi.

Na kontrolowanych budowach nadzór nad pracami 
szczególnie niebezpiecznymi sprawowali kierownicy 
robót oraz kierownicy budowy. Nadzór nad bezpie-
czeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników, 
zatrudnionych w tym samym miejscu przez różnych 
pracodawców sprawowali wyznaczeni koordynatorzy 
ds. BHP.

Pomieszczenia higienicznosanitarne

Na budowach zorganizowano wydzielone zaplecza 
sanitarno-socjalne, zasilane energią elektryczną z in-
stalacją wodno-kanalizacyjną, w skład których wcho-
dziły: pomieszczenia biurowe budowy i przedstawi-
cieli inwestora, pomieszczenia higieniczno-sanitarne 
z umywalniami, toaletami oraz pomieszczenia maga-
zynowe.

Stanowiska i procesy pracy

Roboty ziemne i wykopy, prace na wysokości, 
rusztowania.

W komorze przyczółka jazu we Wróblinie, od strony 
zachodniej, pracownicy kontrolowanego podwyko-
nawcy, z rusztowania metalowego drabinowego, wier-
cili otwory w istniejącej ścianie betonowej konstrukcyj-
nej jazu.

Powyższe rusztowanie oddalone ok. 40 cm od ścia-
ny żelbetowej, w której wykonywano otwór posiadało 
dwa pomosty robocze na wysokości ok. 3,3 m oraz na 
wysokości 6,0 m z barierami zewnętrznymi. Brakowa-
ło bariery pośredniej na poziomie roboczym, ponadto 
rusztowanie było kotwione.
Na ww. rusztowaniu nie było tablicy informacyjnej 
określającej wykonawcę i użytkownika rusztowania 
i dopuszczalne obciążenie pomostów i konstrukcji ww. 
rusztowania czy też informacji o dopuszczenia go do 
użytkowania jak i dokonanego odbioru technicznego.

W trakcie kontroli wstrzymano prace, a pracownicy 
kontrolowanego podmiotu uzupełnili brakujące bariery 
podłużne. Następnie po dokończeniu prac pracodaw-
ca polecił demontaż rusztowania.

Prace w zbiornikach i innych przestrzeniach 
zamkniętych.

W trakcie kontroli nie prowadzono prac w zbiornikach 
i przestrzeniach zamkniętych.

Maszyny i urządzenia techniczne.

Eksploatowane w trakcie kontroli maszyny i urządze-
nia były w widocznym dobrym stanie technicznym, po-
siadały niezbędne osłony i zabezpieczenia. 
Obsługiwany sprzęt ciężki m.in żurawie, w tym gąsien-
nicowy, dopuszczone były do eksploatacji przez UDT.
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Skontrolowano podwykonawców świadczących prace 
jednostkami pływającymi. Na sprzęt pływający przed-
łożono aktualne świadectwa zdolności żeglugowej.

Ochrona przeciwporażeniowa dla instalacji 
i urządzeń elektrycznych.

Na terenie kontrolowanych stopni wodnych wykonaw-
cy korzystali z rozdzielnic elektrycznych podłączonych 
do źródeł zasilania obiektów inwestora, do których 
podłączone były przedłużacze 230V i 400V. Cześć 
podwykonawców korzystała z agregatów prądotwór-
czych.

W trakcie kontroli okazano protokoły z badań instalacji 
elektrycznej potwierdzające skuteczność jej ochrony 
przed porażeniem prądem elektrycznym.

Podczas kontroli w zakresie instalacji i urządzeń elek-
trycznych stwierdzono:
• właściwe zabezpieczenie rozdzielnic elektrycz-

nych przed dostępem osób nieuprawnionych,
• właściwe zabezpieczenie przed uszkodzeniami 

mechanicznymi przewodów elektrycznych z prze-
nośnych rozdzielni elektrycznych. 

Czynniki szkodliwe i niebezpieczne.

W remontowanych obiektach stosowano gazy tech-
niczne m.in. tlen techniczny i acetylen. Kontrola 
w zakresie czynników szkodliwych oraz właściwego 
poinformowania pracowników o występujących zagro-
żeniach na stanowiskach pracy wykazała m.in.:
• poinformowano zatrudnione osoby o zagrożeniach 

związanych ze stosowaniem substancji i miesza-
nin chemicznych oraz sposobem zabezpieczenia 
przed ich szkodliwych działaniem,

• sporządzono spis stosowanych substancji i mie-
szanin chemicznych użytkowanych na budowach,

• opracowano instrukcje BHP dotyczące postę-
powania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia 
i niebezpiecznymi mając na uwadze realizowane 
zadanie,

• przedłożono do kontroli karty charakterystyki środ-
ków chemicznych zaliczonych do niebezpiecznych 
stosowanych przy robotach remontowych np.: tlen 
techniczny i acetylen,

• opracowano wykazy prac szczególnie niebez-
piecznych dla 3 kontrolowanych obiektów, zawar-
te w instrukcji bezpiecznego wykonywania robót 
w pobliżu wody, na wodzie, nad wodą oraz z wody.

Na wstępie powyższej instrukcji ustalono, że robo-
ty budowlane wykonywane w pobliżu wody, na, nad 
i z wody, ze względu na występujące zagrożenie uto-
nięcia, są zaliczane do prac szczególnie niebezpiecz-
nych. Prace te powinny być organizowane zgodnie 
z obowiązującą u wykonawcy instrukcją postępowania 
i prowadzenia prac szczególnie niebezpiecznych. Za-
kres prac określonych instrukcją obejmuje kompletne 
wykonanie remontów jazów na rzece Odrze.

Przygotowanie do pracy

Szkolenia BHP, badania lekarskie, dodatkowe 
kwalifikacje.

Pracownicy kontrolowanych 8 podmiotów realizują-
cych inwestycje zostali właściwie przygotowani do 
pracy w zakresie szkolenia wstępnego oraz szkolenia 
okresowego BHP. Pracowników poddano wymaga-
nym badaniom lekarskim stwierdzającym brak przeci-
wskazań do pracy na określonym stanowisku.

W przypadku 1 firmy podwykonawczej, prowadzącej 
prace przy wierceniu otworów, nie udzielono instrukta-
żu stanowiskowego 2 pracownikom prowadzącym te 
prace.

Pracownicy obsługujący ciężki sprzęt budowlany po-
siadali odpowiednie uprawnienia.
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Sternicy i załogi sprzętu pływającego posiadali sto-
sowne uprawnienia do pełnionych funkcji na jednost-
kach pływających.

Ocena ryzyka zawodowego.

Generalny wykonawca i podwykonawcy dokonali oce-
ny i udokumentowali ryzyko zawodowe związanego 
z wykonywanymi pracami.
Pracownicy zostali zapoznani z ryzykiem zawodowym 
oraz ze sposobami ochrony przed zagrożeniami.

Wyposażenie w odzież, obuwie robocze i środki 
ochrony indywidualnej.

Kontrola wykazała, że wszystkie osoby świadczące 
prace na 3 jazach, wyposażono w niezbędną odzież 
i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej. 
Pracownicy stosowali ubranie i obuwie robocze, bluzy 
ostrzegawcze koloru żółtego, środki ochrony rąk, gło-
wy, oczu, a także słuchu. Nie stwierdzono nieprawidło-
wości w tym zakresie.

Wypadki przy pracy

Podczas realizacji inwestycji pn. „Modernizacja jazów 
odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław 
woj. opolskie” etap I, na jazach we Wróblinie, Janusz-
kowicach i Zwanowicach nie odnotowano wypadków 
przy pracy.

Uzyskane efekty
Większość przeprowadzonych kontroli nie wykazała 
dużej ilości nieprawidłowości. W wyniku przeprowa-
dzenia łącznie 9 kontroli na trzech obiektach budow-
lanych związanych z realizacją zadania pn.: „Moder-
nizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie 
RZGW Wrocław woj. opolskie”, inspektorzy pracy wy-
dali łącznie 13 decyzji, w tym 13 decyzji ustnych, które 
zrealizowano w trakcie kontroli. 

Wydano 4 decyzje wstrzymania prac w uzasadnio-

nych sytuacjach bezpośredniego zagrożenia dla zdro-
wia lub życia. Większość nieprawidłowości stwierdzo-
no w zakresie stanowisk i procesów pracy, co było 
regulowane decyzjami inspektorów pracy. Poniższe 
zestawienie przedstawia procentowo ilość decyzji wy-
danych w poszczególnych obszarach tematycznych:

• Zagospodarowanie terenu budowy - 15,4%
• Zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych, przejść, 

dojść do stanowisk pracy - 7,7%
• Stanowiska, procesy pracy, maszyny  

i urządzenia - 53,8%
• Zaplecze higieniczno-sanitarne - 7,7%
• Organizacja bezpiecznej pracy - 15,4%

Podjęte działania ze strony kontrolowanych przedsię-
biorców oraz usunięcie wykazanych nieprawidłowości 
poprawiły warunki pracy łącznie 29 pracownikom. 
W wyniku stwierdzonych 2 wykroczeń (art. 283 § 1 Kp) 
nałożono mandat karny na pracodawcę - właściciela 
firmy podwykonawczej na kwotę 1.000 zł. Ponadto 
zastosowano środek wychowawczy wobec kierownika 
budowy za popełnione 2 wykroczenia. Podczas pro-
wadzonych czynności kontrolnych inspektorzy udzielili 
łącznie 18 porad prawnych oraz 31 porad technicz-
nych.

Podsumowanie i wnioski

W 5 kontrolach na 9 nie wystąpiły nieprawidłowości. 
W 2 przypadkach ujawniono jednak występowanie 
poważnych naruszeń przepisów, w szczególności za-
grożenia upadkiem z wysokości. W 2018 r. planowane 
są dalsze prace na obecnie remontowanych sekto-
rach stopni wodnych we Wróblinie, Januszkowicach 
i Zwanowicach, w tym montaż wielkogabarytowych 
konstrukcji stalowych klap. Następnie planowane są 
prace na kolejnych sektorach. Uzasadnione są więc 
dalsze wzmożone kontrole prac budowlanych, zwią-
zanych z modernizacją stopni wodnych (śluzy, jazy), 
prowadzonych na opolskim odcinku Odry. 
Przeprowadzone kontrole wykazały zaniedbania prze-
de wszystkim w zakresie organizacji stanowisk pracy 
i sposobu prowadzenia prac a także zabezpieczenia 
miejsc niebezpiecznych. 

Specyfika budowy na obiektach hydrotechnicznych 
dodatkowo wymaga zwrócenia szczególnej uwagi, 
gdyż prace budowlane prowadzone są na terenie 
czynnego zakładu pracy, w bezpośredniej bliskości 
wody i w tej sytuacji uznane są jako prace szczegól-
nie niebezpieczne. Generalny wykonawca wywiązuje 
się z obowiązków opracowania niezbędnych planów, 
instrukcji i procedur, jednak wyniki kontroli pokazują, 
że nie zawsze te informacje są przekazywane i stoso-
wane przez właścicieli i pracowników firm podwyko-
nawczych.
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Legalność zatrudnienia
Kontrole legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej obywateli polskich 
i cudzoziemców

Kontrole legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej obywateli polskich

W roku 2017 w ramach kontroli legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej obywateli polskich, przeprowa-
dzono 1398 kontroli w 1351 podmiotach gospodarczych, które powierzały pracę zarobkową. Zakresem kontroli 
objęto 9859 osób, przy całkowitym zatrudnieniu w kontrolowanych podmiotach na poziomie 44 611 osób. 1267 
kontroli zostało przeprowadzonych w zakładach z zatrudnieniem do 9 osób (892 kontrole) oraz z zatrudnieniem 
od 10 – 49 osób (375 kontroli), czyli w małych i średnich podmiotach, gdzie zagrożenie nielegalnym powierza-
niem pracy, było dotychczas największe.

Rok Liczba kon-
troli ogółem

Podmioty objęte kontrolą  
(5 największych działów w danym roku)

Działy gospodarki Wielkość 
zatrudnienia

2015 1140

Handel i Naprawy - 372 kontroli
Budownictwo - 212 kontroli
Przetwórstwo przem. - 173 kontrole
Zakw. i usługi gastr. - 112 kontroli
Usługi administrowania - 39 kontroli

3506
4928
6150
831
917

5653

2016 1053

Handel i Naprawy - 296 kontroli
Budownictwo - 260 kontroli
Przetwórstwo przem. - 157 kontroli
Zakw. i usługi gastr. - 53 kontrole
Usługi administrowania - 40 kontroli

2957
2893
6199
532
278

5126

2017 1398

Handel i Naprawy - 382 kontrole
Budownictwo - 327 kontroli
Przetwórstwo przem. - 229 kontroli
Zakw. i usługi gastr. - 103 kontroli
Usługi administrowania - 66 kontroli

2074
1632
2366
800
653

9859

W roku 2017 nastąpił znaczny wzrost stwierdzonych 
przypadków nielegalnego powierzania pracy i to 
w aspekcie niepotwierdzania pracownikowi na piś-
mie warunków pracy i płacy jak   i niezgłaszania do 
ubezpieczenia społecznego osób wykonujących pracę 
zarobkową. Przyczyny wzrostu wykrywalności niele-
galnego powierzania pracy, to większa liczba kontroli 
przeprowadzonych przez inspektorów pracy – 1398 
kontroli w roku 2017 przy 1053 kontrolach przeprowa-
dzonych w roku 2016 roku. A także, coraz większe do-
świadczenie inspektorów pracy, w zakresie ujawniania 
przypadków nielegalnego powierzania pracy.

Wyszczególnienie wg 
PKD kontrolne

Liczba 
osób 

objętych 
kontrolą 

legalności 
zatrudnie-

nia

Liczba 
osób, które 
świadczyły 

pracę 
nielegalnie

Handel i naprawy 2074 54

Przetwórstwo 
przemysłowe 2366 48

Zakwaterowanie 
i usł. gastronomiczne 800 18

Usługi 
administrowania 653 17

Budownictwo 1632 17

Rok
Liczba
kontroli
ogółem

Liczba osób 
objętych kontrolą 
legalności zatrud-

nienia
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W roku 2017 stwierdzono 16 przypadków niezgłosze-
nia w Powiatowych Urzędach Pracy faktu podjęcia 
pracy, przez osoby posiadające status bezrobotnego, 
co jest tendencją wzrostową do roku 2016, kiedy to 
ujawniono 13 przypadków.

Przyczyny nieprawidłowości

W ocenie inspektorów pracy przyczyną nieprawid-
łowości stwierdzanych w trakcie kontroli legalności 
zatrudnienia, jest minimalizacja kosztów prowadzo-
nej działalności gospodarczej. Inne przyczyny, które 
mogły występować w latach ubiegłych, takie jak nie-
znajomość przepisów prawa czy zawiłość przepisów, 
w chwili obecnej należy uznać za nieaktualne. Świa-
domość pracodawców, w tym pomoc doradców (biura 
rachunkowo - księgowe), wykluczają możliwość tłu-
maczenia się, nieznajomością prawa. Tym bardziej, iż 
jeżeli pracodawca jest zaangażowany w prowadzenie 
działalności gospodarczej, to musi znać zasady jej 
prowadzenia, aby osiągać jak największe zyski. Po-
nadto należy zauważyć, iż zdecydowana większość 
przypadków nielegalnego powierzania pracy jest do-
konywana świadomie. Na chwilę obecną „klasyczne” 
formy nielegalnego powierzania pracy tj. zatrudnienie 
bez umowy o pracę i niezgłoszenie do ubezpieczenia 
społecznego, nie są jedynymi i dominującymi form-
ami. Minimalizacja kosztów prowadzonej działalności 
gospodarczej poprzez nielegalne zatrudnienie osób 
wykonujących pracę zarobkową, przybiera następują-
ce formy:
• Zawieranie umów cywilnoprawnych w warunkach 

wskazujących na istnienie cech charakterystycz-
nych dla stosunku pracy.

• Zatrudnianie powyżej wymiaru godzinowego wyni-
kającego z zawartych umów o pracę.

• Wypłacanie części wynagrodzeń za pracę, poza 
listą płac.

• Podawanie nieprawdziwych danych mających 
wpływ na wymiar składek ubezpieczenia społecz-
nego.

• Pośrednio, prowadzenie „podwójnej dokumenta-
cji” w zakresie czasu pracy jak i wynagrodzeń za 
pracę.

W ocenie osób nielegalnie wykonujących pracę, przy-
czyną takowego zachowania jest brak możliwości zna-
lezienia legalnej pracy, która by ich satysfakcjonowała, 
przez co, godzą się na nielegalne świadczenie pracy 
by zarobić „jakieś pieniądze”. Szczególnie dotyczy to 
osób o niskim wykształceniu, nieposiadających kwali-
fikacji zawodowych. 

Należy wskazać iż, występują osoby zainteresowane 
świadczeniem pracy, bez umowy czy też zgłoszenia 
do ubezpieczenia społecznego, z uwagi na objęcie 
ich m.in. postępowaniami komorniczymi np. dłużnicy 
alimentacyjni, czy też osoby pobierające świadczenia 
np. z Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej.

Efekty działań kontrolnych

Na podstawie danych o efektach uzyskanych w trak-
cie kontroli z zakresu legalności zatrudnienia w tym 

danych o realizacji pokontrolnych środków prawnych, 
dotyczących wszystkich kontroli Okręgowego Inspek-
toratu Pracy w Opolu, w których uregulowano niepra-
widłowości w tym zakresie:

Rok

Potwierdzenie na 
piśmie rodzaju 

i warunków zawartej 
z pracownikiem 
umowy o pracę.

Zgłoszenie do 
ubezpieczenia 
społecznego

2015 46 66

2016 107 64

2017 76 5

W roku 2017 jedynie wobec 5 pracujących, stwier-
dzono niedopełnienie obowiązku zgłoszenia osoby 
wykonującej pracę do ubezpieczenia społecznego. 
Jednakże, wobec 762 osób stwierdzono nieterminowe 
zgłaszanie pracujących do ubezpieczenia społeczne-
go.

Wnioski

Problem nielegalnego powierzania pracy zarobkowej, 
nadal należy uznać, za jeden z wiodących problemów 
życia społecznego w Polsce oraz zadań, z którym 
musi mierzyć się Państwowa Inspekcja Pracy. Czynni-
kiem utrudniającym inspektorom pracy skutecznie wy-
krywanie patologii, jest częsta zmowa i współdziałanie 
obu stron stosunku pracy. Wskazane więc jest, dalsze 
prowadzenie wzmożonych kontroli legalności zatrud-
nienia, z szczególnym naciskiem na branże, gdzie to 
zjawisko występuje najczęściej m.in. handel, budowni-
ctwo, prace sezonowe przede wszystkim z uwagi na 
skutki finansowe dla skarbu państwa, tj. wypłacania 
wynagrodzeń za pracę, bez odprowadzania składek 
ZUS i podatków. 

Kontrole legalności zatrudnienia i innej pracy 
zarobkowej cudzoziemców

W 2017r dał się zauważyć dalszy wzrost zatrudnienia 
cudzoziemców w porównaniu z latami poprzednimi. 
Przeprowadzono 264 kontrole, w porównaniu do 159 
kontroli w 2016r.
Jak widać w poniższym wykresie większa liczba kon-
troli przełożyła się na większą wykrywalność naruszeń 
przepisów wobec cudzoziemców. W ok 12% kontroli 
stwierdzono nielegalne zatrudnienie cudzoziemców 
(w porównaniu do 10% w 2016r. i 3% w 2015r.). 
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    2013         2014         2015          2016         2017

liczba kontroli
liczba cudzoziemców pracujących nielegalnie

98

33

111

11

11
9

4

19
9

66

26
4

15
5

Ogólna liczba cudzoziemców objęta kontrolą w 2017r. 
to 1289, w tym 1271 nie posiadających obywatelstwa 
Unii Europejskiej. W 2016r. w trakcie przeprowadza-
nych kontroli analizowano legalność zatrudnienia łącz-
nie 751 cudzoziemców, w tym 700 nieposiadających 
obywatelstwa UE. Tak jak w latach poprzednich wśród 
zatrudnionych dominowali obywatele Ukrainy (1147 
osób). Pozostali to 34 obywateli Mołdawii, 25 obywa-
teli Indii oraz 20 osób z Białorusi.                                                                                                                                   
Obywatele pozostałych 32 państw byli zatrudniani jed-
nostkowo. Powyższe zestawienie zaprzecza obawom 
przedsiębiorców dotyczącym odpływowi pracowników 
z Ukrainy wskutek wprowadzenia w czerwcu 2017r. 
ruchu bezwizowego dla obywateli tego kraju.

  Ukraina    Mołdawia    Białoruś       Indie     Pozostali

89
%

2,6
%

1,9
%

1,6
% 4,9

%

Wzrost udziału obywateli Ukrainy w rynku pracy woje-
wództwa opolskiego:

Łączna ilość 
cudzoziemców 

poddanych 
kontroli PIP

Obywatele 
Ukrainy

2015 554 482

2016 751 653

2017 1289 1147

Wśród zatrudnionych tylko 1 osoba (obywatel Syrii) 
posiadała status uchodźcy.

Cudzoziemcy najczęściej byli zatrudniani w branży bu-
dowlanej (32%), przetwórstwa przemysłowego (24%), 
usług administrowania (10%), handel i naprawy (10%), 
transport (10%), zakwaterowanie (6%). 

Stwierdzone nieprawidłowości

W 2017r. wśród ujawnionych przypadków nielegalne-
go zatrudnienia cudzoziemców dominowały następu-
jące nieprawidłowości:
• powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi 

nieposiadającemu wymaganego zezwolenia na 
pracę – 20 przypadków (dotyczyło 118 cudzo-
ziemców);

• brak zawarcia umów w formie pisemnej w 10 przy-
padkach (dotyczyło 106 cudzoziemców),

• powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi 
na innych warunkach niż określone w zezwoleniu 
na pracę - 7 przypadków (dotyczyło 14 cudzo-
ziemców); 

• jeden przypadek dotyczący 1 cudzoziemca nie-
posiadającego podstawy pobytu uprawniającej do 
pracy;

W porównaniu do 2016r. nastąpił wzrost liczby wykry-
tych przypadków powierzenia pracy cudzoziemcowi 
bez wymaganego zezwolenia na pracę bądź na innych 
warunkach niż określone w zezwoleniu (odpowiednio 
12 przypadków braku zezwolenia na pracę i 2 przy-
padki pracy na innych warunkach, niż określone w ze-
zwoleniu). Sytuacja taka wynika ze zwiększonej liczby 
kontroli podmiotów zatrudniających cudzoziemców 
(stopień wykrywalności powyższych nieprawidłowości 
utrzymuje się na podobnym poziomie). Zwiększyła się 
liczba skutecznych kontroli zainicjowanych wskutek 
informacji uzyskanych od cudzoziemców.  W tym przy-
padku należy tłumaczyć to zwiększoną świadomością 
cudzoziemców w zakresie dochodzenia swoich praw, 
co przejawia się w składaniu skarg i udzielaniu infor-
macji inspektorom pracy przez cudzoziemców w trak-
cie kontroli. 

Podobnie jak w roku 2015, w roku ubiegłym inspek-
torzy pracy działający w ramach Okręgowego In-
spektoratu Pracy w Opolu, nie stwierdzili przypadków 
powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom prze-
bywającym nielegalnie na terytorium Polski, tj. bez 
ważnej wizy lub innego dokumentu uprawniającego do 
pobytu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Podsumowanie

W 2017r. w trakcie kontroli legalności zatrudnienia 
cudzoziemców zasadniczo nie ujawniono nowych 
zjawisk w zakresie nielegalnego powierzania pracy. 
Zmieniła się jednak skala naruszeń, w związku ze 
zwiększonym napływem cudzoziemców na rynek pra-
cy w naszym województwie.
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Przestrzeganie przepisów ustawy 
o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy przez agencje 
zatrudnienia

Kontrole dotyczące przestrzegania przepisów prawa 
pracy przez agencję zatrudnienia, są realizowane 
w zależności od profilu działania agencji:

I. Agencje zatrudnienia świadczące usługi 
pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego, 
poradnictwa zawodowego

W 2017r. przeprowadzono 26 kontroli w 24 podmio-
tach prowadzących agencje zatrudnienia świadczące 
usługi pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego, 
poradnictwa zawodowego. W 2017r. nie kontrolowano 
zagranicznych agencji zatrudnienia.

W trakcie prowadzonych w 2017r. kontroli podobnie 
jak w 2016r. najczęściej stwierdzano nieprawidłowo-
ści dot. umów zawieranych z osobami kierowanymi 
do pracy za granicą oraz umów zawieranych przez 
agencje zatrudnienia z pracodawcami zagranicznymi, 
a także nieprawidłowości dot. opłacania składek na 
Fundusz Pracy. Rzadziej niż w 2016r. stwierdzano na-
tomiast przypadki naruszenia przepisów dot. zakazu 
dyskryminacji. 
Stwierdzono tylko 1 przypadek działania agencji pracy 
bez wymaganego wpisu do rejestru agencji zatrudnie-
nia. 

Najczęstsze przyczyny nieprawidłowości wykazywa-
nych w trakcie kontroli w ocenie inspektorów pracy to:
• nieznajomość obowiązujących przepisów,
• brak należytej staranności,
• lekceważenie obowiązku terminowego opłacania 

składek na Fundusz Pracy,

Najczęstsze przyczyny nieprawidłowości wykazywa-
nych w trakcie kontroli w ocenie osób prowadzących 
agencje zatrudnienia to:
• nieznajomość obowiązujących przepisów,
• kryteria dyskryminujące w rozumieniu przepisów 

obowiązujących w RP, których stosowanie dozwo-
lone jest w kraju pracodawcy zagranicznego, do 
którego kierowane są osoby (np. w Holandii mi-
nimalna stawka wynagrodzenia dla pracownika 
tymczasowego objętego układem ABU-CAO uza-
leżniona jest od wieku pracownika),  

• problemy finansowe, utrudniające terminowe 
opłacanie składek na Fundusz Pracy.

Współpraca z Marszałkiem Województwa

Współpraca jest realizowana na dwóch płaszczy-
znach. Jedna dotyczy informowania o stwierdzonych 
w trakcie kontroli  nieprawidłowościach, druga nato-
miast dotyczy działalności prewencyjnej. 

W 2017r. do marszałka województwa skierowano 3 
powiadomienia o naruszeniu przez agencje zatrud-
nienia warunków prowadzenia agencji. Do dnia spo-

rządzania sprawozdania żadna agencja nie została 
wykreślona z rejestru. W 2017r. wydano jedną decyzję 
o wykreśleniu podmiotu z rejestru agencji zatrudnienia 
w związku z powiadomieniem kierowanym do mar-
szałka w latach 2015 - 2016.

W ramach działalności prewencyjnej w 2017r. Okrę-
gowy Inspektorat Pracy w Opolu prowadził bieżącą 
współpracę z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Opolu 
polegającą m.in. na wymianie informacji, w szczegól-
ności o wynikach kontroli, a także realizacji środków 
prawnych. Ogromne znaczenie prewencyjne ma pro-
wadzone przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu 
poradnictwo, kierowane zarówno do osób korzystają-
cych z usług agencji pracy jak też osób prowadzących 
agencje pracy.

II. Agencje pracy tymczasowej

W 2017r. przeprowadzono 25 kontroli w 23 agencjach 
pracy tymczasowej.

Jedna kontrola prowadzona była m.in. ze względu 
na treść ogłoszenia, wykrytego podczas monitoringu 
przez inspektora pracy.

Wyszczególnienie Liczba 
kontroli

Kontrole agencji pracy tymczasowej
w tym: 25

wynikające z rozpatrzenia skargi 14

monitoring ogłoszeń, ofert itp., 
zamieszczanych przez agencje 
zatrudnienia w mediach

1

inne przypadki 11

Stwierdzane nieprawidłowości.

Podczas kontroli, prowadzonych w 2017r. stwierdzono 
jeden przypadek agencji pracy tymczasowej, działa-
jącej  bez wymaganego certyfikatu marszałka woje-
wództwa.
Najczęściej stwierdzano nieprawidłowości polegające 
na:
• braku pisemnych uzgodnień pomiędzy agencją 

pracy tymczasowej a pracodawcą użytkownikiem 
lub nieprawidłowych zapisach w takich uzgodnie-
niach,

• nieopłacaniu lub nieterminowym opłacaniu skła-
dek na Fundusz Pracy.

W porównaniu do 2016r. spadła liczba przypadków  
traktowania  pracowników tymczasowych w sposób 
mniej korzystny w zakresie warunków pracy i innych 
warunków zatrudnienia w porównaniu z pracownika-
mi zatrudnionymi przez pracodawcę użytkownika na 
takim samym lub podobnym stanowisku pracy. Tylko 
w ramach jednej kontroli stwierdzono powierzanie pra-
cy na podstawie umowy zlecenia w warunkach wska-
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zujących na istnienie stosunku pracy.

Przyczyny stwierdzanych nieprawidłowości 

Za przyczyny stwierdzonych podczas kontroli naru-
szeń zdaniem inspektorów pracy należy uznać:
• nieznajomość obowiązujących przepisów,
• lekceważenie obowiązujących przepisów dot. za-

trudniania pracowników tymczasowych, 
• niechęć do formalizowania stosunków między 

podmiotami gospodarczymi w postaci umów 
i uzgodnień pomiędzy agencją pracy tymczasowej 
a pracodawcą użytkownikiem.

Zdaniem osób prowadzących agencje zatrudnienia, 
przyczyny stwierdzonych podczas kontroli naruszeń 
to:
• nieznajomość obowiązujących przepisów,
• trudności w dokonaniu ustaleń z pracodawcami – 

użytkownikami,
• brak środków na opłacenie składek na Fundusz 

Pracy.

Współpraca z marszałkami województw (WUP)

W wyniku prowadzonych w 2017r. kontroli skierowano 
do Marszałka Województwa Opolskiego 1 powiado-
mienie, dotyczące podmiotu nie wpisanego do rejestru 
agencji zatrudnienia. Marszałek województwa nie wy-
dawał decyzji o wykreśleniu podmiotu z rejestru.

III. Pracodawcy użytkownicy

W 2017r. przeprowadzono 17 kontroli pracodawców 
użytkowników. W tym 2 kontrole przeprowadzone zo-
stały z uwagi na wniesione skargi osób wykonujących 
prace, pozostałe 15 były wynikiem innych działań po-
dejmowanych przez inspektorów pracy.

Stwierdzane nieprawidłowości

W niemal 90% kontroli stwierdzono nieprawidłowości 
dot. osób wykonujących pracę tymczasową.
Najczęściej stwierdzano nieprawidłowości polegające 
na:
• braku pisemnych uzgodnień pomiędzy agencją 

pracy tymczasowej a pracodawcą użytkownikiem 
lub nieprawidłowych zapisach w takich uzgodnie-
niach,

• nieprowadzeniu ewidencji osób wykonujących 
pracę tymczasową.

Stwierdzane nieprawidłowości miały najczęściej 
charakter formalny, jednakże stwierdzono również 
w 2017r. przypadki powierzania osobom wykonującym 
pracę tymczasową pracy szczególnie niebezpiecznej, 
a także naruszenia prawa do odpoczynku dobowego. 
Część pracodawców użytkowników nie zna obowią-
zujących przepisów prawa pracy. Powszechną niepra-
widłowością, stwierdzaną podczas kontroli, jest m.in. 
nie prowadzenie ewidencji osób wykonujących prace 
tymczasową. 

Przyczyny stwierdzanych nieprawidłowości 

Za przyczyny stwierdzonych podczas kontroli naru-
szeń zdaniem inspektorów pracy należy uznać:
• nieznajomość obowiązujących przepisów,
• lekceważenie obowiązujących przepisów dot. za-

trudniania pracowników tymczasowych, 
• niechęć do formalizowania stosunków między 

podmiotami gospodarczymi w postaci umów 
i uzgodnień pomiędzy agencją pracy tymczasowej 
a pracodawcą użytkownikiem.

Kontrole delegowania pracowników 
do Polski w ramach świadczenia 
usług

Liczba kontroli

Wyszczególnienie Liczba 
kontroli

Liczba kontroli dotycząca  
pracowników delegowanych 
do pracy w RP
w tym:

6

a) wynikających z rozpatrzenia skargi 1

b) wynikających z powiadomienia otrzy-
manego z innego organu 0

c) wynikających z analizy zezwoleń na 
pracę wydanych dla pracowników de-
legowanych z tzw. krajów trzecich

0

d) wynikających z analizy treści 
oświadczeń o delegowaniu pracowników 3

e) wynikających z ustaleń dokonanych 
przez Inspektorów Pracy w trakcie 
kontroli.

2

Liczba cudzoziemców delegowanych na terytorium 
RP

Państwo 
siedziby 

pracodawcy 
delegującego 
pracownika na 
terytorium RP

Liczba 
cudzoziemców

z kraju 
UE/EOG 

i Szwajcarii

Liczba
cudzoziemców

z kraju 
trzeciego

Niemcy 5 1

Czechy 47 3

Węgry 8 0
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W trakcie czynności kontrolnych kontrolowano pod-
mioty gospodarcze z trzech państw delegujące pra-
cowników w różnym charakterze i w zakresie różnych 
prac do wykonywania na terenie RP. W przypadku 
pracowników delegowanych z terenu  Niemiec byli to 
specjaliści (obywatele Niemiec i jeden obywatel Czar-
nogóry), którzy pracowali przy wdrażaniu i nadzoro-
waniu nowych ciągów technologicznych w dłuższych 
okresach czasu w nowo wybudowanych zakładach. W 
przypadku pracowników delegowanych  z Czech byli 
to wykwalifikowani specjaliści w zakresie spawania, 
montażu z różnych krajów UE (Czechy, Słowacja, Ser-
bia, Czarnogóra, Bośnia i Hercegowina), jak i jeden 
obywatel Czech, który pełni funkcje Dyrektora zakła-
du. Dwie spółki z Węgier zatrudniały do wykonywania, 
w dłuższym okresie, prac montażowych pracowników 
z Rumunii.

Stwierdzane nieprawidłowości

W czterech z sześciu kontrolowanych podmiotach 
stwierdzono brak zgłoszenia delegowania pracowni-
ków na teren RP i jeden przypadek braku zgłoszenia 
w terminie zmian w wykazie delegowanych pracowni-
ków. W powyższym zakresie zastosowano ostrzeże-
nia wobec osób winnych naruszeń.
Osoby odpowiedzialne za kierowanie pracownikami 
firm delegujących na teren RP dopuściły się dziesięciu 
wykroczeń z zakresu przestrzegania przepisów bhp 
np. dopuszczanie pracowników do wykonywania pra-
cy bez aktualnych szkoleń wstępnych z zakresu bhp; 
brak zapewnienia bezpiecznych warunków wykony-
wania pracy (budowa mostu w Opolu) lub braku za-
pewnienia odpowiednich odpoczynków tygodniowych. 
Wobec osób winnych popełnionych wykroczeń zasto-
sowano jeden mandat karny (obywatel Węgier) w po-
zostałych przypadkach zastosowano środek wycho-
wawczy w formie ostrzeżenia.

Przyczyny nieprawidłowości

Implementacja przez RP dyrektywy 2014/67/UE z dnia 
15 maja 2014 r. w sprawie egzekwowania dyrektywy 
96/71/WE z dnia 16 grudnia 1996 r. dotyczącej dele-
gowania pracowników w ramach świadczenia usług, 
celem skutecznego monitorowania procesu delego-
wania i przeciwdziałania nadużyciom w tym obsza-
rze wprowadzała nowe unormowania dla firm spoza 
RP. W polskiej praktyce to podmiot przyjmujący w RP, 
w większości, zapewniał właściwą obsługę prawno-
-administracyjną i pomagał firmom z zewnątrz. Zmiany 
w zakresie ww. dyrektywy były nowymi obowiązkami 
zarówno dla firm z RP jak i spoza RP, dlatego w zakre-
sie przeprowadzonych kontroli, z tego tematu, stwier-
dzano nieprawidłowości w większości o charakterze 
obowiązków administracyjnych np. brak zgłoszeń lub 
aktualizacji zgłoszeń. W większości podmioty dele-
gujące na teren RP wypełniały obowiązki z zakresu 
prawa pracy lub w trakcie kontroli korygowały niepra-
widłowości w tym zakresie.  Zauważalne były braki 
w zakresie odpowiedniej wiedzy partnerów bizneso-
wych z terenu RP, co skutkowało nieprawidłowościami 
firm delegujących pracowników. 

Delegowanie pracowników 
z terytorium RP w ramach 
świadczenia usług

Ustalenia

W 2017 roku przeprowadzono 4 kontrole podmiotów 
na wniosek przekazany przez instytucję łącznikową. 
W pozostałych 8 przypadkach Inspektorzy Pracy kon-
trolowali zagadnienia związane z delegowaniem pra-
cowników w trakcie wykonywania swoich czynności 
służbowych, z czego pięć kontroli w związku ze zło-
żoną skargą. W 2016 roku przeprowadzono 2 kontrole 
w związku ze zgłoszeniami z instytucji łącznikowej. 
Kontrolą obejmowano podmioty zatrudniające od 3 do 
139 pracowników, jednakże w 5 podmiotach   zatrud-
nionych było  do 10 osób, a w 4 - do 20. Tylko w trzech 
podmiotach zatrudnienie kształtowało się na poziomie 
kilkudziesięciu pracowników. W zakresie nieprawidło-
wości można stwierdzić, iż firmy nie posiadały wiedzy 
i umiejętności prawidłowego interpretowania wyma-
gań na nich nakładanych zarówno przez uregulowa-
nia prawne obowiązujące w RP, jak i obowiązujące 
w innych państwach. Stwierdzono również, iż wykro-
czenia  wynikały z nieprawidłowego obiegu informacji 
w podmiotach posiadających odpowiednio przygoto-
wane służby kadrowe np. służby kadrowe wiedziały 
o konieczności zapewnienia szkoleń okresowych z za-
kresu bhp, ale takie informacje nie były egzekwowane 
lub nie docierały do osób za to odpowiedzialnych. 

Liczba kontroli

Wyszczególnienie Liczba 
kontroli

Liczba kontroli związanych z wnioskiem 
o informacje skierowanym do PIP 
przez instytucję łącznikową 
z UE/EOG/Szwajcarii

4

Liczba kontroli dotyczących polskich 
pracowników delegowanych do in-
nego Państwa UE/EOG/Szwajcarii, w 
wyniku której GIP skierował wniosek o 
informację do instytucji łącznikowej tego 
państwa, w tym:

8

a) wynikających z rozpatrzenia 
skargi 5

b) wynikających z powiadomienia 
innego organu 0

c) inne przypadki 3

Przyczyny nieprawidłowości 

W zakresie tematu delegowania pracowników z terenu 
RP należy wyodrębnić następujące przyczyny niepra-
widłowości :
• brak właściwej wiedzy w zakresie norm prawnych 

obowiązujących pracodawcę i pracowników na te-
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Efekty kontroli OIP Opole
W roku 2017 Inspektorzy pracy Okręgowego Inspek-
toratu Pracy w Opolu przeprowadzili 2.858 kontroli 
w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy, 
w tym przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
w zakresie legalności zatrudnienia. Na tle działalności 
całorocznej prawie  co czwarta kontrola związana była 
z badaniem skarg na pracodawców. W wyniku tych 
kontroli wydano 12.136 decyzji administracyjnych, 
w tym 230 decyzji płacowych. Ponadto do pracodaw-
ców skierowano 10.770 wniosków zawartych w wystą-
pieniach, jak również 957 poleceń ustnych. 

Za stwierdzone w czasie kontroli wykroczenia inspek-
torzy pracy nałożyli 457 mandatów na łączną kwotę 
529.800 zł. Skierowali także 110 wniosków o ukaranie 
do Sądów oraz 39 zawiadomień do Prokuratur Re-
jonowych o podejrzeniu popełnienia przestępstw. W 
przypadku 475  osób wystąpiły przesłanki do zastoso-
wania środków wychowawczych.

Przeprowadzone kontrole często były płaszczyzną 
współpracy z innymi organami kontroli i nadzoru nad 
warunkami pracy, samorządem terytorialnym, a także 
innymi instytucjami oraz zakładowymi organizacjami 
związkowymi i Społeczną Inspekcją Pracy. 

Efekty prowadzonej działalności kontrolnej można 
podzielić na uzyskane w zakresie prawnej ochrony 
pracy oraz mające wpływ na bezpieczeństwo wyko-
nywanych prac przez pracobiorców, tj. pracowników 
i osoby wykonujące prace na innej podstawie, niż 
stosunek pracy. Należy ponadto wskazać na wyniki 
kontroli prowadzonych w zakresie legalności zatrud-
nienia, tak obywateli polskich, jak i obcokrajowców. 
W zakresie prawnej ochrony pracy na szczególną 
uwagę zasługuje kwestia wypłaty wynagrodzeń oraz 
innych świadczeń ze stosunku pracy. Stanowi to jedno 
z najistotniejszych uprawnień pracowniczych, nie tylko 
w aspekcie prawnym, lecz także społecznym. 

Problematyka dotycząca czasu pracy, a w konsekwen-
cji wszelkich świadczeń pracowniczych występowała 
w niemal każdej kontroli za wyjątkiem  krótkich kontroli 
interwencyjnych, których nadrzędnym celem było wy-

eliminowanie zagrożeń dla życia i zdrowia osób wy-
konujących pracę oraz osób postronnych. Poza tymi 
działaniami, inspektorzy pracy działający w ramach 
właściwości OIP w Opolu w 2017r. przeprowadzili 75 
kontroli, które kompleksowo objęły zagadnienia zwią-
zane z czasem pracy pracowników oraz wynagrodze-
niami i innymi świadczeniami. Poddani kontroli pra-
codawcy prowadzili działalność zarówno w sektorze 
prywatnym (61 kontroli) jak i publicznym (13 kontroli). 
Z powyższego wynika, iż tak, jak w latach ubiegłych, 
największą liczbę kontroli przeprowadzono w sektorze 
prywatnym. Poddani kontroli pracodawcy zatrudniali 
łącznie 5.555 pracowników. 

Inspektorzy pracy wydanymi środkami prawnymi, tj. 
decyzjami i wystąpieniami oraz poleceniami ustnymi 
wyegzekwowali dla 2.912 pracowników łączną kwotę 
1.728.791,75 zł. Nakazy płatnicze zawierały sumy do 
wypłacenia w przedziale do 500.000 zł. Uwzględnia-
jąc terminy wydania określonych decyzji i wystąpień 
należy stwierdzić, że oddziaływanie inspektorów pracy 
idzie w parze z wysoką skutecznością (56,04%). Wy-
kazaną kwotę zwiększa suma 79.616,62 zł wypłacona 
w 2017 r. dla kolejnych 63 pracowników, będąca efek-
tem wykonania decyzji i wystąpień wydanych w roku 
2016. Łącznie stanowi to 1.808.408,37 zł dla około 
3.000 osób.

W wielu przypadkach pracodawcy, realizując wy-
stąpienia inspektorów pracy, wydali obwieszczenia 
o systemach i rozkładach czasu pracy oraz przejętych 
okresach rozliczeniowych bądź dokonali stosownych 
zmian w tym zakresie w regulaminach pracy. Ważną 
kwestią podejmowaną podczas kontroli były uchybie-
nia, związane ze stosowaniem tzw. elastycznych roz-
kładów czasu pracy, określonych w art. 1401 Kodeksu 
pracy. Rozwiązanie przewidziane w Kodeksie pracy 
nadal było zbyt skomplikowane dla wielu praktyków 
i nieodzowną była tutaj pomoc inspektorów pracy. Jest 
to kolejny przykład pracy inspektorskiej, której nie da 
się przełożyć na kwoty wypłaconych świadczeń. 
W kierowanych do OIP odpowiedziach pracodaw-
cy zobowiązali się m. in. do rzetelnego prowadzenia 
kart ewidencji czasu pracy, na podstawie których pra-

renie innych państw z zakresu zgłoszeń pracowni-
ków delegowanych,

• brak świadomości i wiedzy dotyczących obowiąz-
ków pracodawcy w zakresie lokalnego prawa pra-
cy i ubezpieczeń społecznych,

• zróżnicowanie norm prawnych kraju do którego są 
delegowani pracownicy w kontekście norm praw-
nych obowiązujących w RP tzn. brak wiedzy, któ-
re normy w jaki zakresie obowiązują pracodawcę 
i pracownika w kraju oddelegowania i w RP. 

Wnioski

Obowiązujący w RP system karania za naruszenia 

w prawie pracy osób odpowiedzialnych, a nie podmio-
tów kontrolowanych jest rozwiązaniem mało efektyw-
nym. Zagrożenie stosowanych wysokich kar grzywny 
(kilka, kilkanaście tysięcy Euro) za nieprawidłowości 
w zatrudnianiu delegowanych w innych państwach  po-
woduje, iż podmioty delegujące pracowników z terenu 
RP bardziej obawiają się wysokości i nieuchronności 
kar poza granicami RP, niż w Polsce. Stosowanie sy-
stemu odpowiedzialności osobistej, zamiast systemu 
odpowiedzialności firmy powoduje, iż zagrożenie karą 
grzywny w systemie prawnym RP pracodawcy traktują 
jako akceptowalne i niskie. 
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odzyskanych dla pracowników
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mandatów wniosków
do sądu

zawiadomień
prokuratury

457 110 39
na kwotę

529800 zł

cownicy prawidłowo będą mieli naliczane i wypłacane 
wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia. Warto 
również przytoczyć deklaracje pracodawców, dotyczą-
ce przestrzegania zasady pięciodniowego tygodnia 
czasu pracy, rekompensowania pracy wykonywanej 
w niedzielę bądź w święto.

Zagadnieniem zwracającym uwagę jest także zawie-
ranie umów cywilnoprawnych w warunkach charakte-
rystycznych dla stosunku pracy. Dzięki prowadzonym 
kontrolom, realizując wnioski i polecenia inspektorów 
pracy, pracodawcy zalegalizowali stosunek pracy dla 
161 osób. W przeciwieństwie do pozwów sądowych 
o ustalenie stosunku pracy tą drogą efekty uzyskano 
niemal natychmiast. Inspektorzy pracy wystosowali 
także 3 powództwa do sądu pracy w zakresie ustale-
nia istnienia stosunku pracy dla 3 osób świadczących 
pracę na podstawie umów cywilnoprawnych w okolicz-
nościach wskazujących na istnienie stosunku pracy. 
W dwóch przypadkach pracodawca przed rozpoczę-
ciem przewodu uznał roszczenia i potwierdził istnienie 
stosunku pracy. Ponadto w 2017 r. sądy uznały istnie-
nie stosunku pracy w sprawach wniesionych w latach 
2015 i 2016. 

Wśród różnych zadań inspektorzy pracy podejmowali 
także problem zapewnienia przestrzegania przepisów 
dotyczących czasu pracy kierowców w transporcie 
drogowym. Skuteczność oddziaływania inspektorów 
pracy w tym zakresie potwierdza wydanie 12 decyzji 
o nałożeniu kar na łączną wysokość 79.950 zł.  

Przedstawionych efektów należy upatrywać m.in. 
w zwiększeniu świadomości prawnej samych praco-
dawców wskutek poradnictwa prawnego prowadzone-
go w OIP Opole. 

Inną formą poradnictwa są porady udzielone w trakcie 
kontroli, podczas których inspektorzy pracy udzielili 
ogółem 13.554 porad z zakresu bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy, 11.597 porad z prawnej ochrony pracy 
oraz 2.541 porad z zakresu legalności zatrudnienia. 

Ratujemy życie i zdrowie ludzi pracy

Inspektorzy pracy z całą stanowczością korzystali 
z przysługujących im uprawnień. Efektem tego było 
wydanie w omawianym okresie aż 276 decyzji wstrzy-
mania prac, koniecznych w sytuacjach bezpośrednie-
go zagrożenia dla życia i zdrowia osób wykonujących 
pracę. Przykłady pokazują fotografie. 

Pracownicy w miejscu montażu podawanych przez żuraw me-
talowych wsporników nie byli zabezpieczeni przed możliwością 
upadku z wysokości ok 6,0 m. Pracownik wchodził na górną 
część belki oraz wychylał się poza jej krawędź. Brak było za-
bezpieczenia zbiorowego (np. balustrad ochronnych lub siatek 
ochronnych), jak również nikt nie stosował zabezpieczenia in-
dywidulanego zabezpieczającego przed upadkiem z wysokości. 
Nie wszyscy pracownicy stosowali hełmy ochronne.
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Brak środków ochrony indywidualnej: ochrony głowy i przed 
upadkiem z wysokości

Należy także wskazać na wydanie 267 decyzji wstrzy-
mujących eksploatację maszyn ze względu na zagro-
żenia dla życia i zdrowia pracowników pracujących 
przy ich obsłudze. Wystarczy popatrzeć na wybrane 
fotografie.

Niebezpieczne maszyny: zagrożenia pochwycenia przez ele-
menty robocze i porażenia prądem elektrycznym.

W 31 przypadkach zakazano wykonywania prac 
w miejscach niebezpiecznych.

Prace magazynowania rolniczych nawozów mineralnych w wia-
cie, która wcześniej została poważnie uszkodzona przez pożar. 
Zagrożenie wynikało nie tylko ze strony naruszonej konstrukcji 
obiektu. Zwiększało je składowanie nawozów narażonych na 
bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych. 

Niedozwolone prace składowania towarów masowych pod na-
powietrzną linią energetyczną, w tym z użyciem maszyn wyso-
kiego składowania, których wysięg znacznie przekracza wyso-
kość zawieszenia napowietrznych linii energetycznych 

W wyniku wydania 69 decyzji skierowano do innych 
prac 135 pracowników, którzy wbrew obowiązującym 
przepisom zostali zatrudnieni przy pracach wzbronio-
nych, szkodliwych lub niebezpiecznych oraz przy pra-
cach niebezpiecznych bez posiadania odpowiednich 
kwalifikacji.

Przykład maszyny – wózka podnośnikowego, którego operator 
nie posiadał kwalifikacji do obsługi.

Opisane środki prawne poprzez swoją moc oddziały-
wania i szczególny charakter z całą pewnością wpły-
nęły na poprawę warunków pracy i bezpieczeństwa 
jej wykonywania.  Ocena działania inspektorów pracy 
winna mieć miejsce w kontekście ratowania szczegól-
nie chronionych dóbr, jakim jest życie i zdrowie praco-
biorców, mimo, że nie sposób jednoznacznie ocenić 
w ilu przypadkach faktycznie przyczyniło się do wyeli-
minowania poważnych wypadków, w tym tych ze skut-
kiem śmiertelnym.

Poza wyżej opisanymi decyzjami inspektorzy pracy 
korzystali także z innych środków prawnych, których 
stosowanie miało na celu poprawę bezpieczeństwa 
pracy. Efektem opisanych powyżej działań był bezpo-
średni wpływ zarówno na warunki wykonywania pracy, 
jak i na przygotowanie pracowników do pracy - często 
w warunkach szczególnie niebezpiecznych i wymaga-
jących odpowiednich kwalifikacji oraz stanu zdrowia.
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Działalność prewencyjna oraz promocja ochrony pracy
Programy prewencyjne dla 
pracodawców

Na terenie działania OIP w Opolu w 2017r., podobnie 
jak w latach ubiegłych przeprowadzono szereg kam-
panii i programów prewencyjno-promocyjnych adre-
sowanych do pracodawców, przedsiębiorców oraz 
przyszłej kadry pracowniczej. Głównym celem prze-
prowadzonych działań było podniesienie świadomości 
w obszarach prawnej ochrony pracy oraz techniczne-
go bezpieczeństwa i higieny pracy, a także legalności 
zatrudnienia, również w odniesieniu do cudzoziemców 
licznie świadczących pracę na terytorium RP. 

Dyplom PIP

Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu od lat współ-
pracuje ze starostwami w celu pozyskiwania praco-
dawców do udziału w programie w poszczególnych 
rejonach województwa opolskiego. Dzięki tego rodza-
ju współpracy 100 pracodawców z różnych rejonów 
Opolszczyzny zostało przeszkolonych przez pracow-
ników PIP w zakresie bezpieczeństwa i higieny pra-
cy oraz podstawowych przepisów prawa pracy. W ra-
mach realizacji programu zorganizowano łącznie 12 
szkoleń, w tym jedno specjalistyczne dla pracodaw-
ców prowadzących zakłady usług leśnych. 

Czterdziestu pięciu pracodawców (7 reprezentujących 
zakłady usług leśnych) - uczestników szkoleń, zdecy-
dowało się na przystąpienie do programu. Uczestnicy 
programu uzyskali możliwość skorzystania ze wspar-
cia inspektorów pracy na każdym etapie samokontroli. 
W wyniku audytów w zakładach pracy, dyplomy PIP 
otrzymało łącznie 34 pracodawców, w tym 5 prowa-
dzących zakłady usług leśnych.

„Zarządzanie bezpieczeństwem pracy – 
prewencja wypadkowa”

Najważniejszym efektem dla pracodawców i celem 
programu było podniesienie poziomu wiedzy o sposo-
bach ograniczania zagrożeń zawodowych oraz zmia-
na sposobu postrzegania wypadków za zdarzenia 
przypadkowe, losowe i nie dające się kontrolować, na 
takie na które pracodawca musi mieć realny wpływ 
poprzez swoje świadome działania na rzecz poprawy 
bhp.

Jednocześnie zapoznano pracodawców z elementa-
mi zarządzania bezpieczeństwem pracy, w tym z ce-
lowym wspólnym zaangażowaniem stron stosunku 
pracy w działania na rzecz poprawy stanu bhp w za-
kładzie. Osoby uczestniczące w programie wysoko 
oceniły jakość i formę przeprowadzonego szkolenia 
pod kątem jego przydatności w bieżącej działalności 
prowadzonego zakładu pracy. Szczególne zainte-
resowanie pracodawców i służb bhp dotyczyło naj-
częstszych nieprawidłowości w zakresie sporządzania 
i dokumentowania oceny ryzyka zawodowego oraz 
uchybień w zakresie prowadzonych dochodzeń powy-

padkowych.

Działanie informacyjno-edukacyjne „Budowa. 
STOP wypadkom!”

Program został skierowany do pracodawców i przed-
siębiorców branży budowlanej, zatrudniających do 50 
pracowników, którzy w roku 2017 byli generalnymi 
wykonawcami robót lub zajmowali się realizacją in-
westycji w warunkach podwykonawstwa. Wśród za-
proszonych znalazło się również kilku pracodawców 
zatrudniających ponad 50 pracowników.
Tematyka szkolenia obejmowała m.in. następujące 
zagadnienia:
• problematyka wypadkowości pracowników o sta-

żu krótszym niż rok oraz kwestia rzetelnego przy-
gotowania pracowników do pracy,

• prawidłowe przygotowanie nowych pracowników 
do pracy, 

• zabezpieczanie pracowników przed zagrożeniami 
wypadkowymi,

• stosowanie właściwych środków ochrony zbioro-
wej i indywidualnej,

• sprawowanie skutecznego nadzoru nad pracow-
nikami,

• rola planu BIOZ na budowie,
• prawidłowe przygotowanie i praktyczne stosowa-

nie Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót 
(IBWR),

• rzetelność prowadzonych postępowań powypad-
kowych w celu właściwego ustalenia przyczyn 
wypadków przy pracy, których określenie jest 
szczególnie istotne dla skutecznej prewencji wy-
padkowej.

Kolejnym zadaniem realizowanym przez OIP Opole 
w ramach tematu: „Budowa. STOP wypadkom!” było 
wspólne przedsięwzięcie Państwowej Inspekcji Pracy 
i firm sygnatariuszy Porozumienia dla Bezpieczeństwa 
w Budownictwie pod nazwą: Tydzień Bezpieczeństwa, 
zorganizowany w dniach 08-14.05.2017r. W szkole-
niach udział wzięło 48 podmiotów, objętych harmo-
nogramem centralnym, w tym 38 pracodawców i 10 
pracowników. 

Tematem przewodnim szkoleń zorganizowanych 
i przeprowadzonych przez inspektorów pracy OIP 
w Opolu, w ramach Tygodnia Bezpieczeństwa była 
bezpieczna organizacja pracy, ze szczególnym 
uwzględnieniem analizy wypadków przy pracy ze 
skutkiem śmiertelnym. Podczas szkoleń uczestnicy 
otrzymali wydawnictwa PIP poświęcone bezpieczeń-
stwu w budownictwie, a w szczególności karty bez-
piecznego przygotowania do pracy oraz karty pierw-
szej pomocy i inne tematycznie związane broszury, 
afisze  i ulotki.

„Buduj bezpiecznie” - konkurs PIP promujący 
pożądane postawy

Kolejna edycja konkursu „Buduj bezpiecznie” potwier-
dziła, że dedykowany on jest do wąskiej grupy praco-
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dawców i przedsiębiorców branży budowlanej, którzy 
na co dzień stosują w swojej działalności sprawdzone 
standardy techniczne, praktykują wysoką kulturę wy-
konawstwa i nie są podatni na negatywne zachowania 
konkurencji w zakresie niezdrowej rywalizacji podczas 
ubiegania się o kontrakty, umowy, warunki zatrudnia-
nia pracowników, czy też inwestowania w dziedzinie 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Kolejne kontrole na 
budowach potwierdziły zasadność zgłoszenia do kon-
kursu właśnie tych przedsiębiorców. 

Okręgowa Komisja Konkursowa dokonała oceny kan-
dydatów na podstawie wyników kontroli (co najmniej 
dwóch) przeprowadzonych na zgłoszonych do kon-
kursu budowach i wyłoniła laureatów konkursu, którym 
przyznała nagrody. W sumie nagrodzono 4 pracodaw-
ców. 

Działania skierowane do studentów, 
uczniów i dzieci

Program edukacyjny „Kultura bezpieczeństwa”

Program, tak jak w latach poprzednich został wysoko 
oceniony przez nauczycieli zaangażowanych w jego 
realizację w placówkach oświatowych. Ocena ta zo-
stała zawarta w anonimowych ankietach składanych 
przez nauczycieli do OIP Opole. Wysoko oceniana jest 
też sama współpraca z Okręgowym Inspektoratem 
Pracy. Jeden z oceniających napisał w komentarzu 
do ankiety: „Kompetencja, profesjonalizm, przyjazna 
i życzliwa atmosfera podczas współpracy”.

W edycji 2016/2017r. w zajęciach związanych z reali-
zacją programu uczestniczyło ogółem: 2.413 uczniów 
oraz 567 studentów (rekordowy wynik), dla porówna-
nia 
w poprzednich edycjach było to:
- w edycji 2015/2016 – 2.065 uczniów i 313 studentów,
- w edycji 2014/2015 – 3.085 uczniów i 532 studentów,
- w edycji 2013/2014 – 1.865 uczniów i 330 studentów,
- w edycji 2012/2013 – 843 uczniów i 35 studentów. 

Realizacja programu edukacyjnego „Kultura bezpie-
czeństwa” będzie kontynuowana w kolejnych latach. 
Wynika to między innymi z faktu:
• wciąż żywej idei programu tj. podniesienia wśród 

młodzieży szkolnej i akademickiej poziomu wiedzy 
z zakresu prawnej ochrony pracy oraz bezpiecz-
nych i higienicznych warunków pracy,  

• bardzo dobrej opinii środowiska nauczycielskiego, 
który widzi w programie atrakcyjne rozszerzenie 

treści edukacyjnych,
• szerokiego zakresu podmiotowego programu, któ-

ry dociera do licznej grupy młodzieży. 

Konkurs „Poznaj swoje prawa w pracy” – edycja 
2015/2016

Etap szkolny konkursu był realizowany w 25 szkołach 
ponadgimnazjalnych. Uczestniczyło w nim ogółem 
328 uczniów. Do etapu regionalnego zakwalifikowało 
się 50 uczestników.  

Etap regionalny konkursu został zorganizowany w sie-
dzibie OIP Opole w dniu 03.03.2017 roku. Miarą oce-
ny jakościowej działań konkursowych były wyniki uzy-
skane przez uczniów - laureatów etapu regionalnego. 
Uczniowie mieli w tym etapie za zadanie udzielenie 
odpowiedzi na 35 pytań testowych. Komisja konkurso-
wa na podstawie uzyskanych wyników z testu wiedzy 
wyłoniła grono zwycięzców.

Bezpieczeństwo na wsi

W ramach promocji zdrowia i życia w gospodarstwach 
indywidualnych przeprowadzono etap wojewódzki XV 
Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodar-
stwo Rolne”. Do konkursu zgłosiły się 32 gospodar-
stwa rolne. 

W pracach Komisji Konkursowej uczestniczyli przed-
stawiciel Oddziału Regionalnego KRUS w Opolu, 
Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu, Izby Rol-
niczej w Opolu oraz Opolskiego Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego w Łosiowie. Komisja przeprowadziła 20 
wizytacji gospodarstw rolników indywidualnych.

Przy ocenie gospodarstw zwracano uwagę m.in. na: 
ład i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i sta-
nowisk pracy, stan budynków inwentarskich i gospo-
darczych (w tym stan schodów i drabin oraz instala-
cji i urządzeń elektrycznych), wyposażenie maszyn 
i urządzeń w osłony ruchomych części, podpory i inne 
zabezpieczenia, stan techniczny pilarek tarczowych 
i łańcuchowych, warunki obsługi i bytowania zwierząt 
gospodarskich oraz stosowanie, stan i jakość środków 
ochrony osobistej, jak również rozwiązania techniczne 
i organizacyjne stosowane w gospodarstwach w celu 
ograniczenia ryzyka wypadków i zwiększenia bezpie-
czeństwa pracy oraz organizację miejsc wypoczynku 
i zabawy dzieci.

Na tej podstawie komisja wyróżniła  trzy gospodar-
stwa. 

„Szanuj życie! Bezpieczna praca w gospodarstwie 
rolnym” - kampania informacyjno-promocyjna.

Główne cele Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu 
na rzecz ochrony pracy w rolnictwie indywidualnym re-
alizowane były przy aktywnym udziale członków Wo-
jewódzkiej Komisji ds. BHP w Rolnictwie, działającej 
nieprzerwanie przy Okręgowym Inspektoracie Pracy 
w Opolu od 1994 roku. Plan pracy Komisji nakreślał 
zadania i działania szczególnie ukierunkowane na 
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edukację rolników i członków ich rodzin.

W dążeniu do podnoszenia poziomu wiedzy rolników 
w zakresie zagrożeń zawodowych związanych z pracą 
i życiem w gospodarstwie rolnym odbywały się m.in. 
szkolenia dla rolników, wizytacje gospodarstw rolnych, 
spotkania z dziećmi oraz młodzieżą.

Podczas prowadzonych spotkań wykorzystując pre-
zentacje multimedialne przedstawiono zagroże-
nia wypadkowe podczas prac polowych i w zagro-
dach wiejskich. Na podstawie fotografii wykonanych 
w poprzednich latach w czasie prowadzonych wizyta-
cji wyjaśniano, w jaki sposób można eliminować błę-
dy i uchybienia stwarzające niebezpieczeństwo utraty 
zdrowia, a nawet życia. 

W 33 spotkaniach uczestniczyło 735 rolników. Na 
udział rolników w szkoleniach w znacznym stopniu 
wpłynęło rozpropagowanie problematyki bhp w środ-
kach masowego przekazu.

Na zaproszenie Starosty Prudnickiego i KP Poli-
cji w Prudniku Starszy Specjalista OIP wziął udział 
w spotkaniu, którego tematyką było bezpieczeństwo 
w gospodarstwie rolnym. Przedsięwzięcie zostało zre-
alizowane w ramach partnerskiego projektu „RAZEM 
DLA BEZPIECZEŃSTWA – kompleksowe działania na 
rzecz społeczności lokalnych Powiatu Prudnickiego 
– ETAP II” dofinansowanego ze środków „Programu 
ograniczania przestępczości i aspołecznych zacho-
wań - razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na 
lata 2016 i 2017”. W spotkaniu uczestniczyła Posłanka 
na Sejm RP Pani Katarzyna Czochara. W spotkaniu 
wzięło udział ok. 80 osób w tym 30 rolników.

W lipcu w ramach akcji „Bezpieczne lato” przedsta-
wiciele OIP Opole obecni byli także na koloniach dla 
dzieci i młodzieży, głównie z rodzin rolniczych.

W trakcie prezentacji przekazano zgromadzonym 
informacje o potencjalnych zagrożeniach, z jakimi 
młodzi ludzie i ich rodzice mogą spotkać się w go-
spodarstwach rolnych oraz podczas prac żniwnych. 
Szczególne zainteresowanie uczestników spotkań 
wywołały krótkie filmy poświęcone niebezpiecznym 
miejscom zabaw na wsi, opracowane przez irlandzką 
inspekcję pracy HSE.

Podsumowując należy stwierdzić, że spotkania z ucz-
niami przyniosły zamierzony cel, a mianowicie wywo-
łały u dzieci reakcję na niewłaściwe zachowania w go-
spodarstwie i poruszyły wyobraźnie.
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Wizytacje gospodarstw rolnych

Kolejne działania promocyjne na rzecz ochrony pracy 
w rolnictwie indywidualnym polegały na prowadzeniu 
wizytacji prac polowych i gospodarstw rolnych. Wizy-
tacje prowadzili wytypowani inspektorzy pracy i człon-
kowie Wojewódzkiej Komisji ds. BHP w Rolnictwie. W 
okresie sprawozdawczym inspektorzy pracy przepro-
wadzili 236 wizytacji, w tym 78 wizytacji gospodarstw 
rolników indywidualnych, 137 wizytacji żniwnych prac 
polowych, 5 wizytacji prac wiosennych i 16 wizytacji 
polowych prac jesiennych.  Dodatkowo 32 wizytacje 
w ramach Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rol-
ne. Wzorem lat ubiegłych wizytacje były przeprowa-
dzone przy współudziale przedstawicieli: Opolskiego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Oddziału Regional-
nego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, 
Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych, 
Policji, Straży Pożarnej, sołtysów wsi wizytowanych 
gospodarstw oraz przedstawicieli szkół rolniczych, 
którzy wizytowali gospodarstwa przyjmujące uczniów 
w celu odbycia praktyki zawodowej.

Poniżej przykłady obrazujące przeprowadzanie wizy-
tacji przez inspektorów pracy.

W 43 gospodarstwach pracownicy PIP oraz KRUS 
w Opolu stwierdzili brak ładu i porządku stwarzające 
zagrożenia wypadkowe.

W ostatnich latach pracownicy PIP odnotowują coraz 
więcej zachowań wśród rolników wskazujących na 
wzrost świadomości w aspekcie bezpiecznych i higie-
nicznych warunków pracy. Jednym z przykładów jest 
gospodarstwo z miejscowości Rozmierka. Maszyny 
użytkowane w tym gospodarstwie były wyposażone 
w wymagane osłony a w obejściu gospodarskim pa-
nował ład i porządek.

W roku sprawozdawczym stwierdzono 5 przypadków 
angażowania dzieci przy pracach wzbronionych mło-
docianym. Stwierdzono m.in. prowadzenie maszyn 
rolniczych przez małoletnich po drogach publicznych 
oraz obsługę maszyn rolniczych przez dzieci.
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Odnotowano również pozytywne przykłady. W obej-
ściach gospodarczych było czysto i schludnie. Eks-
ploatowane maszyny zapewniały użytkownikom bez-
pieczne i higieniczne warunki pracy. Szamba i inne 
otwory technologiczne zostały w sposób skuteczny 
zabezpieczone. Powyższy stan rzeczy pozwala dojść 
do wniosku, iż prowadzona działalność prewencyjna 
przynosi zamierzone skutki.

Konkurs rysunkowy

Zgodnie z planem działania na rzecz poprawy bezpie-
czeństwa pracy na wsi, również w roku 2017 zorgani-
zowano konkurs dla uczniów szkół podstawowych pt. 
”Zagrożenia wypadkowe w gospodarstwach wiejskich 
w oczach dziecka”. Uczestnicy nawiązali w nadesła-
nych pracach do zagrożeń zdrowia i życia w gospo-
darstwie rolnym. Jury oceniło 424 prace plastyczne 
nadesłane do organizatorów konkursu z 34 publicz-

nych szkół podstawowych województwa opolskiego. 

Konkursy zorganizowane były przez członków Woje-
wódzkiej Komisji ds. Bezpieczeństwa Pracy w Rolni-
ctwie działającej przy Okręgowym Inspektoracie Pra-
cy w Opolu. Jak co roku prace plastyczne dzieci były 
kolorowe i różnorodne. Uczniowie w sposób wyraźny 
zaakcentowali w swych pracach poważne niebezpie-
czeństwa związane m.in. z: obsługą maszyn rolni-
czych, hodowlą zwierząt, przewożeniem ludzi i mienia 
środkami transportu rolniczego, czy też dziecięcymi 
zabawami w miejscach niedozwolonych, np. przy pra-
cach żniwnych. Autorzy 10 wybranych przez Komisję 
rysunków otrzymali cenne nagrody ufundowane przez 
Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu.

Nagrodzone rysunki:
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Konkursy skierowane do 
pracodawców, związkowców i służb 
BHP

„Pracodawca - Organizator Pracy Bezpiecznej”

Już po raz XXIV na terenie województwa opolskiego 
zorganizowano jeden ze sztandarowych konkursów 
PIP „Pracodawca Organizator Pracy Bezpiecznej” 
Jak co roku, informacja o konkursie wraz z regulami-
nem i załącznikami została przesłana do organizacji 
i związków pracodawców oraz starostw powiatowych 
z prośbą o dalsze rozpropagowanie wśród przedsię-
biorców. 
W wyniku podjętych działań do konkursu zgłosiło się 
14 pracodawców, w tym:
• 6 pracodawców w kategorii małych zakładów (za-

trudniających do 50 pracowników), 
• 2 pracodawców w kategorii zakładów średnich 

(zatrudniających od 50 do 250 pracowników),
• 6 pracodawców w kategorii zakładów dużych (po-

wyżej 250 osób zatrudnionych).

Na fotografii Główny 
Inspektor Pracy Wiesław 
Łyszczek oraz Okręgowy 
Inspektor pracy w Opolu 
Arkadiusz Kapuścik po 
wręczeniu nagród laurea-
tom konkursu  
„Pracodawca - Organiza-
tor Pracy Bezpiecznej”.
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Komisja konkursowa powołana przez Okręgowego 
Inspektora Pracy w Opolu na podstawie przedstawio-
nych wniosków i wyników kontroli z minionych trzech 
lat, postanowiła nagrodzić   i wyróżnić 8 pracodawców. 
Osoby reprezentujące wyróżnione podmioty w trackie 
uroczystej gali podsumowującej działalność prewen-
cyjno-promocyjną prowadzoną przez PIP na terenie 
woj. opolskiego,  odebrały statuetki z rąk Głównego 
Inspektora Pracy Wiesława Łyszczka.

Zadanie własne Okręgu

Promowanie pożądanych postaw w zakresie 
bezpieczeństwa pracy przy pozyskiwaniu drewna.

Szczególną formą promocji bezpieczeństwa pracy 
wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych oraz dzie-
ci  były XVIII Międzynarodowe Zawody Drwali, które 
miały miejsce 1 i 2 lipca 2017 r. na terenie działania 
Okręgu  Opole. 

Międzynarodowe Zawody Drwali w Bobrowie mają już 
swoją wieloletnią tradycję oraz  markę świetnej impre-
zy plenerowej. Są uznawane za największą tego typu 
imprezę w Europie. Organizatorem jest  Ochotnicza 
Straż Pożarna w Bobrowie, a patronat honorowy od 
kilku lat  sprawuje Okręgowy Inspektorat Pracy w Opo-
lu. W ramach działalności prewencyjnej dotyczącej 
bezpiecznego pozyskiwania drewna, pracownicy in-
spekcji zorganizowali:
• szkolenie zawodników;
• konkursy wiedzy dla młodzieży;
• konkursy plastyczne dla najmłodszych;
• ogólnodostępny punkt informacyjny.

Przed rozpoczęciem zawodów inspektor pracy w krót-
kim instruktażu przypomniał wszystkim zawodnikom 
o zasadach bezpieczeństwa i zdrowej rywalizacji.

Do tegorocznej rywalizacji przystąpili zawodnicy z Pol-
ski, Słowacji, Niemiec, Francji, a wśród nich była na-
wet jedna kobieta. Zawody w kategorii junior i kategorii 
senior trwały dwa dni, a ich program obejmował pięć 
konkurencji: ścinanie i obalanie drzew na cel,  złożona 
przerzynka kłód, dokładność przerzynki, okrzesywa-
nie, przygotowanie pilarki do pracy. Pierwsza konku-
rencja miała miejsce w lesie na polu zrębowym, na-
tomiast pozostałe odbywały się na przygotowanym 
wcześniej placu zlokalizowanym tuż przy budynku 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrowie. Zawody były 
również eliminacjami do Mistrzostw Polski.  Każdego 
dnia po zakończeniu zmagań zawodników organizo-
wany został pokaz pozyskiwania drzewa przy pomo-
cy sprzętu ciężkiego. Aby taki pokaz był możliwy, na 
wcześniej przygotowanym polu z dnia na dzień musiał 
„wyrosnąć” las.  W tym celu  wkopano w ziemię  wcześ-
niej ścięte kilkudziesięciometrowe drzewa sosny. Po-
jawienie się drzew w tym miejscu zaskoczyło nawet 
mieszkańców Bobrowie. Na tak przygotowany oddział 
leśny  mógł wjechać ciężki sprzęt - harvester oraz for-
warder. Operator harvestera ścinał drzewa, które były  
od razu okrzesywane i przerzynane  na odpowiednią 
długość, natomiast operator forwardera zajmował się 

przemieszczaniem ściętego i wyrobionego drewna do 
miejsca składowania.

Formuła konkursu opracowana przez inspektorów 
pracy przewidywała udział młodzieży w pokazie prak-
tycznym, zarówno przy pomocy sprzętu ręcznego, 
jaki i przy pomocy sprzętu zmechanizowanego, a na-
stępnie - konkurs wiedzy teoretycznej z zakresu bez-
piecznych technik pracy przy pozyskaniu drewna. Dla 
najmłodszych przygotowano konkurs plastyczny pod 
nazwą „Bezpiecznie na wsi i w  lesie” w kategoriach: 
rysunek i lepienie z  plasteliny.

Przed przystąpieniem do konkursu młodzież szkół 
ponadgimnazjalnych powiatu oleskiego obserwowała 
zmagania  zawodników na polu zrębowym, gdzie zor-
ganizowano konkurencję obalania drzewa na cel, zaś 
na przygotowanym odpowiednio placu w Bobrowie - 
pozostałe konkurencje: przygotowanie pilarki do pra-
cy, dokładność przerzynki, złożoną przerzynkę kłód 
i okrzesywanie. 
Po zakończeniu rywalizacji przez zawodników mło-
dzież uczestniczyła w pokazie pozyskiwania drzewa 
przy pomocy sprzętu ciężkiego. Przebieg mistrzostw 
oraz działań promocyjnych przedstawiają fotografie. 

Zawodnik podczas konkurencji obalania drzewa na cel. Za-
daniem było obalić drzewo z jak największą dokładnością we 
wcześniej wskazane miejsce.

Konkurencja sprawdzająca dokładność przerzynki kłody. W tym 
przypadku liczyła się przede wszystkim precyzja, aby nie uszko-
dzić deski podłożonej pod kłodę.
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Złożona przerzynka kłód. Zawodnik przecina kłodę umieszczo-
ną pod odpowiednim kątem. Profil przecięcia musi być jak naj-
bardziej płaski.

Okrzesywanie - najbardziej widowiskowa konkurencja zawodów. 
Zadaniem zawodników startujących na dwóch równoległych sta-
nowiskach, było jak najszybsze i najdokładniejsze okrzesanie 
kłody.

W trakcie wykonywania poszczególnych konkurencji 
oraz podczas pokazu pozyskania drewna przy pomocy 
sprzętu ciężkiego inspektor pracy zapoznał młodzież 
z wymaganiami bhp przy prowadzeniu prac leśnych 
oraz poinformował o potrzebie stosowania odzieży ro-
boczej i ochronnej oraz środków ochrony indywidual-
nej.

W drugim dniu trwania zawodów 11 uczniów  z niżej 
wymienionych szkół przystąpiło do konkursu z wiedzy 
teoretycznej w dziedzinie bezpiecznych technik pracy 
przy pozyskaniu drewna:
• Gimnazjum Publiczne w Rudnikach;
• Gimnazjum Publiczne w Radłowie;
• Liceum Profilowane w Gorzowie Śląskim.

Młodsze dzieci po przeprowadzeniu pogadanki z in-
spektorem pracy  wykonywały prace plastyczne w ka-
tegoriach: rysunek oraz rzeźba w plastelinie. 

Po zakończeniu zmagań wszyscy uczestnicy konkur-
sów otrzymali okolicznościowe nagrody w postaci  ga-

dżetów promocyjnych Państwowej Inspekcji Pracy. 

Dzieci w trakcie wykonywania prac plastycznych.

Zorganizowane stoisko OIP Opole 

XVIII Mistrzostwa Drwali w Bobrowie objęte honoro-
wym patronatem OIP-u Opole pozwoliły rywalizują-
cym zawodnikom uzyskać punkty w eliminacjach do 
Mistrzostw Polski Drwali, widzom  poznać metody 
bezpiecznego pozyskiwania drewna oraz specyfi-
kę zawodu drwala, osobom odwiedzającym stoisko 
OIP-u uzyskać odpowiednie informacje z zakresu 
szeroko rozumianego prawa pracy, a młodzieży i dzie-
ciom uczestniczącym w konkursach zorganizowanych  
przez OIP sprawdzić swoją wiedzę na temat bezpie-
czeństwa pracy. Należy podkreślić, że tegoroczne za-
wody miały bezpieczny przebieg.

Wnioski

Udział OIP-u Opole w organizacji Mistrzostw Drwali 
w Bobrowie oraz duże zainteresowanie publiczności 
naszą ofertą działań prewencyjnych wskazują 
na potrzebę: 
• udzielania w czasie imprez masowych porad 

prawnych i porad w zakresie bhp;
• udostępniania materiałów informacyjnych wyda-

nych przez PIP;
• upowszechniania tematyki ochrony pracy wśród 

młodzieży i dzieci poprzez pokazy, pogadanki, 
konkursy;

• objęcia honorowym patronatem następnych edycji 
mistrzostw drwali w Bobrowie;

• poszukiwania innych eventów masowych, gdzie 
poprzez objęcie honorowym patronatem imprezy 
można propagować problematykę bezpieczeń-
stwa pracy.
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Współpraca krajowa
Inspekcja Transportu Drogowego

Wspólnie z Inspekcją Transportu Drogowego w Opolu 
przeprowadzono spotkanie informacyjno-edukacyjne 
w zakresie legalnego oraz efektywnego zatrudniania 
kierowców, ze szczególnym uwzględnieniem cudzo-
ziemców wykonujących przewóz rzeczy na terenie 
Europy. Spotkanie odbyło się w siedzibie Wojewódz-
kiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Opolu. 
W szkoleniu czynny udział wzięło 25 pracodawców. 
Spotkanie poprowadzili wspólnie pracownicy PIP oraz 
ITD.

Szkolenie adresowane do pracodawców, zorganizowane w sie-
dzibie ITD w Opolu.

Lasy Państwowe

W siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu 
w porozumieniu z Regionalną Dyrekcją Lasów Pań-
stwowych zorganizowano szkolenie w zakresie legal-
ności zatrudnienia cudzoziemców, w tym w zakładach 
usług leśnych. W spotkaniu uczestniczyły osoby kieru-
jące poszczególnymi nadleśnictwami zlokalizowanymi 
na terenie woj. opolskiego oraz przedstawiciel Regio-
nalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach.  
W trakcie spotkania poruszono również tematykę wy-
padków przy pracy w branży leśnej. Omówiono ostat-
nie odnotowane zdarzenia wypadkowe związane z po-
zyskiwaniem drewna oraz prowadzoną gospodarką 
leśną. Przedstawiciele Lasów Państwowych wyrazili 
chęć uczestnictwa w cyklicznych spotkaniach organi-
zowanych przez Państwową Inspekcję Pracy. Podjęto 
również współpracę w zakresie dystrybucji materiałów 
prewencyjno-informacyjnych PIP przeznaczonych dla 
osób z branży drzewnej (w roku 2018 zostanie urucho-
miony za pośrednictwem poszczególnych nadleśnictw 
nowy kanał dystrybucji celem dotarcia do odbiorców 
docelowych).

Straż Graniczna

Na mocy stałej, efektywnej współpracy prowadzonej 
ze Śląskim Oddziałem Straży Granicznej - Placówką 
Straży Granicznej w Opolu przeprowadzono wspólne 
szkolenie w zakresie legalności zatrudnienia cudzo-
ziemców. Spotkanie informacyjno-edukacyjne adre-
sowane było do organizacji non-profit z międzynaro-
dowym zapleczem, zrzeszającej podmioty związane 
z rynkiem pracy, które oferują najwyższą jakość świad-
czonych usług w trosce o dobro stron stosunku pracy.

Szkolenie adresowane do pracodawców, zorganizowane w sie-
dzibie Straży Granicznej w Opolu.

Urzędy Pracy

W ramach podjętej współpracy z Powiatowym Urzę-
dem Pracy w Opolu w zakresie kampanii informacyjno-
-edukacyjnej „Pracuję legalnie” przeprowadzono dwa 
szkolenia związane z legalnym powierzaniem i wyko-
nywaniem pracy przez obywateli polskich oraz cudzo-
ziemców, ze szczególnym uwzględnieniem Ukrainy 
oraz Białorusi. Pierwsze spotkanie informacyjno-edu-
kacyjne było adresowane do przedsiębiorców (w tym 
pracodawców) ubiegających się o dofinansowanie 
nowo tworzonych stanowisk pracy. W szkoleniu zorga-
nizowanym w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pra-
cy w Opolu udział wzięło 25 przedsiębiorców, w tym 
pracodawców. Natomiast drugie szkolenie skierowane 
do pracowników oraz osób poszukujących pracy prze-
prowadzono w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy 
w Opolu.

Szkolenie adresowane do pracodawców, zorganizowane w sie-
dzibie OIP w Opolu.

Policja

Na mocy porozumienia zawartego z Komendantem 
Wojewódzkim Policji w Opolu,  w roku 2017r.inspekto-
rzy pracy przeszkolili: 
• funkcjonariuszy policji w zakresie ustalania oko-

liczności i przyczyn wypadków przy pracy, 
• pracowników cywilnych policji w zakresie destruk-

tywnych zjawisk w środowisku pracy. 

Uczestnikami szkoleń byli pracownicy poszczególnych 
komend powiatowych policji. Na podstawie wspólnych 
uzgodnień również przedstawiciele Komendy Woje-
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torem Pracy, w 2017r. zorganizowano na terenie woj. 
opolskiego kilka spotkań roboczych kierownictwa OIP 
oraz osoby wyznaczonej do współpracy z Prokura-
tury Okręgowej. Celem tych spotkań było omówienie 
bieżącej problematyki współpracy inspektorów pracy 
z prokuratorami w toku ustalania okoliczności i przy-
czyn wypadków przy pracy. 

Ocena rozwiązań prawnych z zakresu prawnej ochrony pracy
Ocena znowelizowanych przepisów ustawy 
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (minimalnej 
stawce godzinowej) - ustawa z dnia 22 lipca 2016r. 
o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za 
pracę oraz niektórych ustaw (Dz.U. z 2016, poz. 1265).  

Nadrzędnym celem nowych regulacji było przeciw-
działanie nadużywaniu umów cywilnoprawnych oraz 
wprowadzenie ochrony osób otrzymujących wyna-
grodzenie na najniższym poziomie.  Przepisy  ustawy 
wprowadziły szereg obowiązków związanych z niektó-
rymi umowami cywilnoprawnymi, w szczególności naj-
ważniejszy, polegający na wprowadzeniu minimalnej 
stawki godzinowej, która od 01.01.2017r. wyniosła 13 
zł. Zmiany powyższe spowodowały również rozsze-
rzenie uprawnień inspektora pracy m.in. w zakresie 
kontroli wypełniania obowiązku wypłaty minimalnej 
stawki godzinowej. 

Pozytywnym efektem wprowadzenia minimalnej staw-
ki godzinowej jest poprawa sytuacji materialnej osób 
zarabiających przed jej wprowadzeniem stawek na 
poziomie około 4 – 5 zł za godzinę pracy - wyniki kon-
troli wskazują, że zdecydowana większość kontrolo-
wanych przedsiębiorców przestrzega przepisów w tym 
zakresie.   Wskazane regulacje prawne w żaden spo-
sób nie normują jednak zagadnień związanych doko-
nywaniem potrąceń z wynagrodzenia zleceniobiorców 
na rzecz zleceniodawców np. kosztów zakwaterowa-
nia lub kwot za przydzieloną odzież roboczą. Brak 
regulacji prawnych może powodować próby obejścia 
przepisów o minimalnej stawce godzinowej. 

Wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej pociąg-
nęło za sobą również obowiązek potwierdzania licz-
by godzin, które zostały przeznaczone na realizację 
zadań wynikających z umowy zlecenia lub umowy 
o świadczenie usług. Przepis nie nakłada wprost obo-
wiązku prowadzenia ewidencji godzin pracy, a jedynie 
potwierdzania liczby godzin wykonywania pracy. Usta-
wodawca powinien wprowadzić bezwzględny obowią-
zek prowadzenia ewidencji godzin, spoczywający na 
zleceniodawcy bądź zlecającemu wykonanie usług. 
Obowiązek ten powinien być obwarowany sankcją wy-
kroczeniową, co pozwoliłoby prowadzącym kontrolę 
inspektorom pracy na bardziej skuteczne egzekwowa-
nie przestrzegania przepisów 
w zakresie minimalnej stawki godzinowej.
Warto podkreślić, iż tego typu rozwiązania znajdowały 
się w projekcie zmiany ustawy o minimalnym wyna-
grodzenia za pracę.  
 

Wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości 
minimalnej stawki godzinowej, zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami, należy wypłacać w formie pieniężnej. 
W przypadku umów zawartych na czas dłuższy niż je-
den miesiąc, wypłaty wynagrodzenia należy dokony-
wać, co najmniej raz w miesiącu. Obowiązujące w tym 
zakresie przepisy nie pozwalają obecnie, przy umowie 
zlecenia zawartej na dany miesiąc (od pierwszego 
do ostatniego), na dokonanie wypłaty w dniu 10 tego 
następnego miesiąca. Powyższe uniemożliwia przed-
siębiorcom zsynchronizowanie terminów wypłat dla 
pracowników oraz dla osób świadczących pracę na 
podstawie umów zleceń bądź umów o świadczenie 
usług. Warto, zatem byłoby się zastanowić, czy nie 
należałoby wprowadzić do ustawy o minimalnym wy-
nagrodzeniu za pracę rozwiązań analogicznych do za-
stosowanych w art. 85 Kodeksu pracy.

Warto zwrócić również uwagę na oczekiwaną od daw-
na zmianę, polegającą na uniemożliwieniu wliczania 
dodatków (ryczałtów) za pracę w porze nocnej do 
minimalnego wynagrodzenia za pracę. Koniecznym 
wydaje się jednakże uregulowanie w podobny sposób 
kwestii dyżurów wynikających z ustawy o czasie pracy 
kierowców. Od lat praktykowane jest w firmach trans-
portowych wliczanie należności za pracę w porze noc-
nej oraz z tytułu dyżurów kierowców do minimalnego 
wynagrodzenia za pracę.  

Ocena przepisów Kodeksu pracy dotyczących 
umów na czas określony w aspekcie praktyki 
kontrolnej Państwowej Inspekcji Pracy

Kompleksowa ocena stanu przestrzegania przepi-
sów dotyczących zawierania i rozwiązywania umów 
terminowych będzie możliwa dopiero po upływie 33 
miesięcy od dnia wejścia w życie nowych przepisów 
zawartych w Kodeksie pracy oraz w ustawie z dnia 25 
czerwca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz 
niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1220). Na chwilę 
obecną można jedynie stwierdzić, że pracodawcy co-
raz swobodniej poruszają się po przepisach z przed-
miotowego tematu.

Na etapie wprowadzania nowych przepisów, jak 
i obecnie największe wątpliwości budzi art. 251 § 4 pkt 
4 Kp, dopuszczający zatrudnianie na podstawie umów 
o pracę na czas określony bez ograniczeń dotyczą-
cych liczby umów, jak i czasu ich trwania. Brak wyjaś-
nienia w przepisach pojęcia, co należy rozumieć przez 
„uzasadnione potrzeby pracodawcy” przysparza trud-
ności, w ustalaniu czy wskazane w umowach o pracę 

wódzkiej Policji w Opolu przeszkoli inspektorów pracy 
w zakresie „Prawnych aspektów zachowań w przy-
padku agresji ze strony podmiotów kontrolowanych”.

Prokuratura

W ramach realizacji postanowień Porozumienia po-
między Prokuratorem Generalnym i Głównym Inspek-



62 Sprawozdanie PIP OIP Opole 2017

okoliczności uzasadniają zawarcie umowy, o której 
mowa w art. 251 § 4 pkt 4 Kp.  Niewielka ilość stwier-
dzonych przez inspektorów pracy nieprawidłowości 
w przedmiotowym zakresie, może świadczyć o tym, że 
pracodawcy ostrożnie sięgają po rozwiązanie określo-
ne w art. 251 § 4 pkt 4 Kp. 
 
Duża część zagadnień poruszanych przez pracodaw-
ców podczas kontroli, odnosi się do kwestii ustala-
nia długości okresów wypowiedzenia umów o pracę 
na czas określony tj. ustalania stażu pracy u danego 
pracodawcy. Pracodawcy mają trudność w określeniu, 
które okresy zatrudnienia należy brać pod uwagę tj. 
okresy zatrudnienia przed wejściem w życie znoweli-
zowanych przepisów dot. umów terminowych, czy też 
tylko okres zatrudnienia od 22 lutego 2016r. 
 
Ocena zmian wprowadzonych ustawą z dnia 16 
grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu 
poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. 

Zmiany, które wprowadziła wyżej cytowana ustawa 
z dniem 01.01.2017r. miały na celu przede wszystkim 
ułatwić realizację obowiązków przez przedsiębiorców. 
Pozytywnie należy ocenić podniesienie minimalnej 
granicy zatrudnienia w związku z obowiązkiem utwo-
rzenia regulaminu pracy i regulaminu wynagradza-
nia. Ustawodawca również w tym przypadku słusznie 
umożliwił organizacjom związkowym wnioskowanie 

o utworzenie tych przepisów wewnątrzzakładowych 
przez pracodawców zatrudniających, co najmniej 20 
pracowników, podobnie jak ma to miejsce w przypad-
ku zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. 

Długo oczekiwaną przez praktyków zmianą jest prze-
pis, regulujący w sposób zdecydowanie życiowy obo-
wiązki w zakresie wydawania świadectw pracy po 
zakończeniu umów terminowych. Zmiana ta likwiduje 
niezwykle uciążliwy i niecelowy obowiązek wydawania 
świadectw pracy po upływie okresu 24 miesięcy po-
cząwszy od zawarcia pierwszej z umów. Począwszy 
od 01.01.2017r. pracodawca jest zobligowany wydać 
świadectwo pracy w sytuacji, kiedy nie zamierza kon-
tynuować zatrudnienia pracownika. W pozostałych 
przypadkach będzie miał obowiązek wydania świa-
dectwa pracy za zakończone okresy zatrudnienia na 
wniosek pracownika, który można złożyć w każdym 
czasie. 

Pozytywnie również można już na tym etapie ocenić 
wydłużenie oraz ujednolicenie terminów na wniesienie 
pozwu do Sądu Pracy. Szczególnie 7 dniowy zawity 
termin na wniesienie odwołania od wypowiedzenia był 
często zbyt krótkim terminem dla korzystających z nie-
go pracowników. Wydłużenie terminów na wniesienie 
odwołania zdecydowanie ułatwi powodom odpowied-
nie i precyzyjne przygotowań pozwów. 

Podsumowanie i wnioski
Rok 2017 zaowocował zmianami w obszarze prawa 
pracy, które od lat postulowane były przez środowiska 
pracownicze. Weszła w życie ustawa gwarantująca 
osobom zatrudnionym na podstawie umowy zlecenia 
minimalne wynagrodzenie godzinowe na poziomie 
zbliżonym do wynagrodzenia pracownika zatrudnio-
nego na umowę o pracę. Celem nowych regulacji 
było przede wszystkim przeciwdziałanie nadużywaniu 
umów cywilnoprawnych. Zmiany powyższe spowodo-
wały rozszerzenie uprawnień inspektora pracy m.in. 
w zakresie kontroli wypełniania obowiązku wypłaty 
minimalnej stawki godzinowej. Pozytywnym efektem 
wprowadzenia minimalnej stawki godzinowej jest po-
prawa sytuacji materialnej osób zarabiających przed 
jej wprowadzeniem na poziomie około 4 – 5 zł za go-
dzinę pracy. Minimalna stawka godzinowa sprawiła, 
że umowy cywilnoprawne stały się mniej korzystne 
niż wcześniej, lecz nadal pozostają atrakcyjniejsze niż 
umowy o pracę. Należy zwrócić uwagę, że niektóre 
osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnopraw-
nych, przy zastosowaniu przepisów o stawce minimal-
nej, znajdują się obecnie w nieporównywalnie lepszej 
sytuacji bytowej, niż w poprzednim stanie prawnym, 
co czyni omawiane zagadnienie z pewnością jednym 
z najistotniejszych społecznie tematów objętych nad-
zorem ze strony inspektorów Państwowej Inspekcji 
Pracy. W tym kontekście zwraca uwagę fakt, że na 
698 kontroli nieprawidłowości stwierdzono w 160 przy-
padkach.

Zdecydowana większość kontrolowanych przed-
siębiorców przestrzega przepisów wprowadzonych 
z dniem 01 stycznia 2017r. Wskazać należy, że naj-
częściej, poza rażącymi przypadkami niewypłacenia 
wynagrodzenia w wymaganej wysokości naruszenia 
dotyczyły wymogów formalnych np. nieustalenia spo-
sobu potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia 
lub świadczenia usług w umowie lub w „potwierdze-
niu pracodawcy”. Wyniki kontroli pokazują, że wbrew 
wcześniejszym obawom, pracodawcy – na terenie 
działania OIP w Opolu – przyjęli do stosowania nowe 
przepisy, często wręcz wskazując na ich zasadność 
oraz na konieczność zapewnienia godziwego wyna-
grodzenia w warunkach niedoboru rąk do pracy. 

W powiązaniu z zadaniami kontroli obowiązku wypłaty 
minimalnego wynagrodzenia godzinowego, szczegól-
ny nacisk położono na zagadnienia związane z kon-
trolą zasadności zawierania umów cywilnoprawnych 
w sytuacjach typowych dla istnienia stosunku pracy. 
W wyniku działań inspektorów, bez potrzeby wnosze-
nia do sądu powództw o ustalenie  istnienia stosunku 
pracy, zalegalizowano zatrudnienie w formie umowy 
o pracę 160 osobom. Ta forma oddziaływania inspek-
torów, pomimo że nie ma przymiotów decyzji admi-
nistracyjnej jest nadal wysoce skuteczna, eliminując 
przy tym zaangażowanie stron w proces sądowy, a co 
za tym idzie także ograniczając koszty zarówno po 
stornie osób zainteresowanych, jak i organów Pań-
stwowej Inspekcji Pracy.
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Pozytywnie ocenianym przez pracodawców działa-
niem ze strony inspekcji pracy jest przyjęcie zasady, 
iż tzw. „pierwsza kontrola”,  która ma na celu wskazać 
pracodawcy obszary w których należy podjąć działa-
nia naprawcze, nie wiąże się często ze stosowaniem 
sankcji za popełnione wykroczenia, a inspektor pracy 
niejednokrotnie poprzestaje na pouczeniu, dzieląc się 
przy tym swoją wiedzą w zakresie objętym kontrolą. 
Rekontrole  pracodawców, u których w roku 2016 pro-
wadzono pierwszą kontrolę pozwalają przyjąć tezę, 
że większość wydanych środków prawnych, w tym 
zawartych w wystąpieniach, zostało zrealizowanych, 
a przyjęta forma oddziaływania jest niezwykle sku-
teczna.

 W zakresie czasu pracy i wynagrodzeń, kolejny już raz 
pracodawcy dopuszczają się naruszeń w tych samych 
obszarach, w których występowały w latach ubiegłych. 
Najczęściej stwierdzano: niewypłacanie lub zaniżanie 
wynagrodzeń, nieprowadzenie ewidencji czasu pracy 
lub prowadzenie jej z naruszeniem przepisów prawa, 
niezapewnienie pracownikom dobowego i tygodnio-
wego odpoczynku, a także brak rekompensaty z tytułu 
przekroczenia dobowej i przeciętnie tygodniowej nor-
my czasu pracy. Znamiennym jest, że w 2017 roku, 
często wskazywaną przez pracodawców  przyczyną 
naruszeń prawa, poza dotychczas wskazywanym bra-
kiem środków finansowych, jest „brak rąk do pracy”.

Ważną kwestią dla środowisk pracowniczych pozosta-
ją zjawiska destruktywne, w tym zwłaszcza mobbing 
oraz szeroko pojęta dyskryminacja w zatrudnianiu.  
Niepokojącym zjawiskiem jest   zauważalny wzrost 
liczby skarg z tego zakresu w porównaniu do roku 
ubiegłego, przy czym tendencja ta trwa od kilku lat. 
Pomimo tego, że możliwości oddziaływania inspekto-
rów pracy w przedmiotowym zakresie znajdują ogra-
niczenia, to jednak podejmowane działania w części 
przypadków przynoszą pożądany efekt w postaci po-
prawy relacji pracowniczych.

Ogólnie liczba ujawnionych naruszeń prawa oraz wy-
kroczeń, wskazuje na konieczność podejmowania 
działań kontrolno-nadzorczych w obszarach, w których 
występuje najwięcej nieprawidłowości. Jednocześnie, 
w myśl zasady lepiej zapobiegać niż leczyć, działania 
te nie będą pełne bez przedsięwzięć prewencyjnych 
i profilaktycznych na rzecz poprawy przestrzegania 
praworządności w stosunkach pracy, jak i bezpieczeń-
stwa pracy. Istotnym elementem tego obszaru działal-
ności Państwowej Inspekcji Pracy jest zaspokajanie 
nadal wysokiego zapotrzebowania na poradnictwo 
prawne i techniczne oraz szkolenia dla organizacji 
pracodawców i związków zawodowych.

Zgodnie z planem działania Inspekcji Pracy, zarówno 
kontrole, jak i  programy prewencyjne, a także 3-let-
nia kampania prewencyjno–kontrolna w zakładach 
zajmujących się produkcją wyrobów tartacznych i wy-
robów z drewna, mają promować bezpieczne zacho-
wania i wspierać pracodawców w dążeniu do ograni-
czania zagrożeń skutkujących wypadkami przy pracy 
i chorobami zawodowymi. Zmniejszenie narażenia na 

czynniki szkodliwe dla zdrowia lub ich likwidacja oraz 
poprawa ochrony przed chorobami zawodowymi sta-
nowią priorytetowy cel strategii UE dotyczącej bezpie-
czeństwa i higieny pracy na lata 2014-2020.

Działalnością prewencyjną objętych zostało łącznie 
5231 podmiotów, w tym m.in.: 1110 pracodawców 
i przedsiębiorców, 499 pracowników, 1518 uczniów 
i studentów, 287 nauczycieli, 34 pracowników służb 
bhp, 306 społecznych inspektorów pracy oraz 1158 
rolników indywidualnych. Wzorem lat ubiegłym duży 
nacisk położony został na  podnoszenie świadomości 
na temat zagrożeń w środowisku pracy, wśród osób 
mających dopiero wejść na rynek pracy. Na uwagę za-
sługują także konkursy wiedzy i umiejętności w ujęciu 
praktycznym, a dotyczące bezpiecznej obsługi ma-
szyn i urządzeń oraz umiejętności wyszukiwania za-
grożeń wypadkowych w sferze bhp.  

W zakresie technicznego bezpieczeństwa pracy rok 
2017 był rokiem o kontynuacji największej w Polsce 
inwestycji budowlanej – rozbudowy Elektrowni Opole. 
W tymże roku inspektorzy Okręgowego Inspektoratu 
Pracy w Opolu zakończyli postępowanie w sprawie 
najbardziej tragicznego wypadku w ostatnich latach - 
katastrofa żurawia wieżowego, do której doszło w lu-
tym 2016 roku, w wyniku którego to zdarzenia doszło 
do śmierci dwóch pracowników oraz znacznych strat 
materialnych. Nie tylko jednak duża inwestycja bu-
dowlana może być miejscem śmierci pracowników, rok 
2017 był kolejnym rokiem, który pokazał, że wypadki 
śmiertelne nie omijają osób samozatrudnionych, czy 
też pracowników małych firm. Rosnąca liczba wypad-
ków najcięższych – ze skutkiem śmiertelnym – jest po-
wodem szczególnego zaniepokojenia oraz podstawą 
do intensyfikacji działań inspektorów pracy w zakresie 
czynności kontrolnych oraz prewencyjnych, w szcze-
gólności w najbardziej zagrożonych branżach tj. bu-
downictwie i przetwórstwie przemysłowym.

Należy stwierdzić, że powodów do optymizmu nie 
daje też utrzymująca się na podobnym poziomie licz-
ba wypadków powodujących ciężkie obrażenia ciała. 
Rok 2017 to rok, w którym tylko na terenie działania 
OIP w Opolu z miejsca wykonywania pracy do domu 
nie powróciło aż 15 pracowników. W tym samym roku 
ciężkie wypadki przy pracy stały się udziałem 34 pra-
cowników.
Przyczyn wyżej opisanego stanu rzeczy należy z całą 
pewnością doszukiwać się w znacznym wzroście 
liczby osób wykonujących pracę, w tym także obco-
krajowców, często niedostatecznie przygotowanych 
do wykonywania prac w branżach szczególnie nara-
żonych na wysoką wypadkowość. Podobny problem 
można odnieść do obywateli polskich, którzy w związ-
ku z często sygnalizowanym brakiem rąk do pracy – 
pracują często więcej i podejmują się wykonywania 
prac, do których nie posiadają kwalifikacji lub brakuje 
im doświadczenia.
W tym kontekście należy zauważyć, że inspektorzy 
pracy w celu eliminacji bezpośrednich zagrożeń dla 
życia i zdrowia pracowników podejmowali liczne dzia-
łania wynikające z ustawy o Państwowej Inspekcji 
Pracy, w tym między innymi: wydali niemal 4 tysiące 
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decyzji z rygorem natychmiastowej wykonalności, 276 
decyzji wstrzymania prac, 267 decyzji wstrzymania 
eksploatacji maszyn oraz 69 decyzji skierowania pra-
cowników do innych prac.

Te szczególnie ważkie decyzje, wydawane w sytuacji 
bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia ludzkiego, 
są dowodem skuteczności oddziaływania inspekto-
rów pracy, ponieważ każda sytuacja skutkująca jedną 

w tych decyzji była w istocie sytuacją zagrażającą ży-
ciu lub zdrowiu osób wykonujących pracę oraz znajdu-
jących się w pobliżu miejsca jej  wykonywania. Choć 
inspektorzy pracy nigdy nie dowiedzą się ile osób ura-
towali swoimi interwencjami i wydanymi decyzjami, 
można z całą stanowczością powiedzieć, że działa-
nia te pozwoliły na uniknięcie wielu, czasem bardzo 
poważnych, zdarzeń wypadkowych, których ofiarami 
niejednokrotnie mogłyby paść także osoby postronne.


