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Wprowadzenie
Państwowa inspekcja pracy – 
struktura organizacyjna, zadania, 
uprawnienia

Państwowa Inspekcja Pracy jest podległym Sejmo-
wi organem nadzoru i kontroli przestrzegania prawa 
pracy , zasad bezpieczeństwa i higieny pracy a także 
przepisów dotyczących legalności zatrudnienia. Pod-
stawy działania i zakres uprawnień Państwowej In-
spekcji Pracy określa ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 
r. (Dz. U. Nr 89, poz. 589).
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 
Inspekcji Pracy, jest Rada Ochrony Pracy. Kontroli 
Państwowej Inspekcji Pracy podlegają pracodawcy 
- a w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
kontroli legalności zatrudnienia także przedsiębior-
cy, niebędący pracodawcami - na rzecz, których jest 
świadczona praca przez osoby fizyczne, w tym przez 
osoby wykonujące na własny rachunek działalność 
gospodarczą, bez względu na podstawę świadczenia 
tej pracy. Państwowa Inspekcja Pracy przy realizacji 
swoich zadań współdziała ze związkami zawodowymi, 
organizacjami pracodawców, organami samorządu za-
łogi, radami pracowników, społeczną inspekcją pracy 
oraz z organami administracji państwowej, a w szcze-
gólności z organami nadzoru i kontroli nad warunkami 
pracy, Policją, Strażą Graniczną, Służbą Celną, urzę-
dami skarbowymi i Zakładem Ubezpieczeń Społecz-
nych, 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, innej pracy zarobkowej, wyko-
nywania działalności. 

Państwowej Inspekcji Pracy podejmuje działania po-
legające na zapobieganiu i ograniczaniu zagrożeń 
w środowisku pracy, a 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 pracowników, a także w za-
kresie przestrzegania prawa pracy,

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

Struktura organizacyjna i stan 
osobowy okręgowego inspektoratu 
pracy w Opolu

W roku 2014 stan zatrudnienia na dzień 31.12.2014 
r. wynosi 
W grupie 84 pracowników:
• 4 osoby, to ścisłe kierownictwo Okręgu (Okręgowy 

Inspektor Pracy, dwóch Z-ców, Gł. Księgowy),
• 1 osoba na stanowisku doradcy,
• 56 osób, to kadra inspektorska, w tym:
• 10 osób na stanowisku Nadinspektor Pracy,
• 10 osób na stanowisku Starszy Inspektor Pracy – 

Specjalista,
• 19 osób na stanowisku Starszy Inspektor Pracy,
• 12 osób na stanowisku Inspektor Pracy,
• 4 osoby na stanowisku Młodszy Inspektor Pracy,
• 1 osoba na stanowisku kandydata na Podinspek-

tora Pracy.
• 15 osób na zatrudnionych na stanowiskach mery-

torycznych,
• 7 osób zatrudnionych na stanowiskach admini-

stracyjnych,
• 2 osoby zatrudnione w pionie finansowo-księgo-

wym.

Spośród kadry inspektorskiej 8 osób pełniło funkcję 
koordynatorów zespołów, natomiast 2 osoby funkcję 
kierownika Sekcji.

Na ogólną liczbę 85 pracowników w Okręgowego 
Inspektoratu Pracy w Opolu wyższe  wykształcenie 
posiada 92% stanu osobowego, pozostali pracowni-
cy posiadają wykształcenie średnie/pomaturalne, a 1 
pracownik wykształcenie zawodowe.

W roku 2014 rozwiązano umowy o pracę z 3 osobami, 
w tym:
• rozwiązanie umowy w związku z przejściem na 

emeryturę z 1 osobą,
• rozwiązano umowy o pracę z dwiema osobami. 
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Według stanu na dzień 31.12.2014 r. Okręgowy In-
spektorat Pracy w Opolu dysponował 1,5 wolnymi eta-
tami. 

Program działania OIP na 2014 r.

Program działania OIP w 2014 r. oparty był na zatwier-
dzonym przez Radę Ochrony Pracy programie dzia-
łania Państwowej Inspekcji Pracy. W harmonogramie 
pracy Okręgu realizowano w 2014 roku w ramach 
podpisanego kontraktu z Głównym Inspektorem Pracy 
61 tematów, z tego: 33 z obszaru technicznego bez-
pieczeństwa pracy oraz 28 z prawnej ochrony pracy.  
W ramach działań długofalowych opracowywane są 
również plany jednoroczne uwzględniające zarów-
no kontrole problemowe ukierunkowane na poprawę 
praworządności w stosunkach pracy oraz kontrole re-
alizowane w ramach zadań własnych. Ponadto podej-
mowanych jest szereg działań prewencyjno – promo-
cyjnych w myśl zasady „prewencja przed rehabilitacją” 
W ramach realizacji zadań informacyjno – prewen-
cyjnych podjęto 14 tematów z czego 8 zadań realizo-
wane były równolegle podczas wykonywania działań 
kontrolnych przez inspektorów pracy. 
Strukturę tematów z harmonogramu działań przedtsa-
wiono na grafice poniżej.

W  ramach zadań z planu centralnego, w Okręgu prze-
prowadzono 3190 kontroli.  
(w 2013 r. 3134 kontroli). W liczbie tej znajdują się 
kontrole ujęte jako zadania planowe, jednak ich ilość 

jest także  wynikiem napływających do okręgu zgło-
szeń: skarg, oceny stanowisk dla osób niepełnospraw-
nych, czy wypadków. W programie działania na rok 
2014 wśród ogólnej liczby tematów realizowano także 
5 tematów własnych Okręgowego Inspektoratu Pracy 
w Opolu. 

Odnosząc się do zadań ujętych w planie pracy na 
2014 r. stwierdzić należy, iż uwzględniały one uwagi 
i wnioski wynikające ze sprawozdań z poprzedniego 
okresu. W wielu przypadkach były kontynuacją wcześ-
niej podjętych działań.

Do szczególnie ważnych obszarów działania w roku 
2014 zaliczyć należy:
1. Poprawa praworządności w stosunkach pracy, 

w szczególności przeciwdziałanie zjawiskom
2. patologicznym, takim jak np. praca „na czarno” 

czy nie wypłacanie wynagrodzeń;
3. Wzmożony nadzór nad bezpieczeństwem robót 

budowlano - montażowych, powodowany wyso-
kim wskaźnikiem wypadkowości w branży budow-
lanej;

4. Badanie i analizowanie okoliczności oraz przy-
czyn wypadków przy pracy, zdarzeń potencjalnie 
wypadkowych, zachorowań na choroby zawodo-
we, w tym także realizacja postanowień rozp. RM 
z dnia 1.07.2009r. w sprawie ustalania okoliczno-
ści i przyczyn wypadków oraz sposobu dokumen-
towania, a także zakresu informacji zamieszcza-
nych w rejestrze wypadków przy pracy;

33
tematy

techniczne

28
tematów

prawnych

14
tematy

informacyjno-promocyjne

Struktura zadań z harmonogramu dla OIP Opole na rok 2014

z czego 7 tematów realizowanych równolegle
w ramach czynności kontrolnych o tematyce technicznej

i 1 temat realizowany równolegle podczas 
kontroli zagadnień o tematyce prawnej

7 1
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5. Podejmowanie działań kontrolno-nadzorczych 
w zakładach charakteryzujących się największym 
nasileniem zagrożeń zawodowych;

6. Udzielanie porad i informacji w zakresie rozwiązy-
wania problemów bezpieczeństwa i higieny pracy 
oraz porad w zakresie stosowania wykładni pra-
wa;

7. Aktywny udział w popularyzacji wiedzy, na rzecz 
poprawy stanu bezpieczeństwa w rolnictwie indy-
widualnym;

8. Upowszechnianie wśród pracowników i społe-
czeństwa wiedzy o zagrożeniach życia i zdrowia 
oraz zagadnień prawa pracy.

Niezależnie od wskazanych obszarów działalności 
Państwowej Inspekcji Pracy w roku 2014 podjęte zo-
stały zadania w zakresie kontroli:
• legalności zatrudnienia obywateli polskich i cudzo-

ziemców,
• oceny prawidłowości informacji – składanych do 

ZUS przez pracodawców – zawierających dane 
dla ustalenia składki na ubezpieczenie wypadko-
we, 

• wynagrodzeń i innych świadczeń wynikających ze 
stosunku pracy,

• wniosków w sprawie tzw. odstępstw od wymogów 
przepisów - kontrole zgodności wykonania obiektu 
z projektem budowlanym,

• robót wykonywanych w miejscach ogólnodostęp-

nych (zagrożenia o charakterze publicznym, kon-
trole interwencyjne),

• bezpieczeństwa pracy oraz legalności zatrudnie-
nia na placach budów,

• przestrzegania przepisów prawa pracy dotyczą-
cych zatrudniania młodocianych,

• spełniania wymagań zasadniczych przy wprowa-
dzaniu do obrotu wyrobów (m.in. maszyny i inne 
urządzenia techniczne oraz środki ochrony indy-
widualnej) - w ramach systemu nadzoru rynku, 

• przestrzegania przepisów o czasie pracy w trans-
porcie drogowym,

• występowania hałasu w środowisku pracy.

W dążeniu do uzyskania lepszych efektów w działalno-
ści na rzecz poprawy warunków pracy, jak i ogranicza-
nia przypadków łamania prawa, podejmowano szereg 
działań prewencyjnych i promocyjnych pozwalających 
docierać do różnych podmiotów, których zachowanie 
ma wpływ na warunki pracy, bezpieczeństwo pracy 
czy poszanowanie prawa. Działania te są zgodne ze 
standardami działań poza kontrolnych, obowiązują-
cych inspekcje krajów członkowskich Unii Europej-
skiej. Potrzeba takiego działania wynikała z dużego 
rozdrobnienia i mnogości podmiotów gospodarczych, 
dotychczasowych ustaleń z kontroli, jak również z ma-
sowego napływu skarg, zapytań czy spraw kierowa-
nych do sądów pracy.
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Działalność kontrolna OIP w 2014 roku

Ogólne dane dotyczące zakładów nadzorowanych przez Okręgowy 
Inspektorat Pracy. 

Analiza stanu zatrudnienia i struktury pracodawców 
wymaga jednolitego systemu ewidencjonowania pod-
miotów gospodarczych. Brak centralnego rejestru 
wszystkich pracodawców uniemożliwia przeprowa-
dzenie szczegółowego opracowania na ten temat. 
Korzystając ze źródeł typowo statystycznych spoty-
kamy się z ogólnym określeniem podmiotu gospodar-
czego, które nie wskazuje wprost czy dany podmiot 
jest pracodawcą. Dodatkowym utrudnieniem spotyka-
nym w analizie danych jest występowanie innych form 
prawnych świadczenia pracy, tj. umów cywilno-praw-
nych o dzieło bądź umów zlecenia.

Brak systemu ewidencji pracodawców uniemożliwia 
określenie ilości podmiotów, które zatrudniają pracow-
ników, a tym samym zaliczających się do pracodaw-
ców. Problem głównie dotyczy podmiotów o zakresie 
zatrudnienia od 1 do 9 osób, gdzie mogą występować 
podmioty niebędące pracodawcami (w/g szacunkowej 
oceny może ich być około 60 tysięcy).

Tabela powyżej wskazuje na to, że struktura praco-
dawców ze względu na stan zatrudnienia nie zmieniła 
się znacząco w stosunku do roku 2013. Analiza po-
równawcza danych zestawionych według baz Urzędu 
Statystycznego w Opolu oraz Okręgowego Inspekto-
ratu Pracy w Opolu potwierdza występowanie podmio-
tów gospodarczych niezatrudniających pracowników 
w grupie o zakresie zatrudnienia od 1 do 9 osób. Nie 
sposób pominąć faktu, że w grupie tych właśnie pod-
miotów mogą znajdować się pracodawcy, którzy nie 
dopełnili obowiązku zgłoszenia działalności do Pań-
stwowej Inspekcji Pracy i nie byli dotychczas kontro-
lowani.

Strukturę podmiotów gospodarczych na terenie woje-
wództwa opolskiego, w odniesieniu do danych Głów-
nego Urzędu Statystycznego, zestawiona według Pol-
skiej Klasyfikacji Działalności przedstawono w tabeli 
obok.

Podmioty gospodarcze prowadzące działalność związaną z han-
dlem i naprawami stanowią największą grupę pracodawców, tj. 
25,89%, w tym zatrudniającą od 1 - 9 pracowników. Obszar ten 
charakteryzuje się dużymi ilościowymi zmianami, tak pod wzglę-
dem prowadzenia działalności, jak i pod względem zatrudniania 
pracowników.

Dział PKD Podmiotów

A. Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo 4.383

B. Górnictwo i wydobywanie 80

C. Przetwórstwo przemysłowe 9.969

D. Wytwarzanie energii 151

E. Dostawa wody 355

F. Budownictwo 14.031

G. Handel, naprawy 29.476

H. Transport i gospodarka 
     magazynowa 5.290

I. Zakwaterowanie i usługi gastr. 3.614

J. Informacja i komunikacja 2.059

K. Finanse i ubezpieczenia 3.760

L. Obsługa rynku nieruchomości 8.571

M. Działalność profesjonalna 8.578

N. Usługi administrowania 2.903

O. Administracja publiczna 942

P. Edukacja 3.804

Q. Opieka zdrowotna i pomoc społ. 5.915

R. Kultura, rozrywka i rekreacja 2.055

S. Pozostała działalność usługowa 7.290

T. Gospodarstwa domowe 4

U. Organizacje eksterytorialne 2

X. Działalność nieokreślona 640

Ogółem OIP 113.872

Zakres 
zatrudnienia

2013 2014

Ilość 
podmiotów

% udział 
podmiotów

Ilość 
podmiotów

% udział 
podmiotów

1 - 9 106.919 95,69 108.951 95,68

10 - 49 3.917 3,51 4.059 3,56

50 - 249 792 0,71 756 0,66

250 i więcej 102 0,09 106 0,09

Razem 111.730 113.872

Tabela przedstawiająca liczbę działających na terenie województwa opolskiego podmiotów gospo-
darczych (w/g zatrudnienia) opracowana na podstawie ogólnodostępnych danych statystycznych.
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Realizując zadania ustawowe i centralne z planu 
Państwowej Inspekcji Pracy, zadania własne oraz 
uwzględniając zgłoszenia wypadków i skarg, inspek-
torzy pracy naszego Okręgu przeprowadzili w 2014 
roku ogółem 3.190 kontroli. W ramach przedstawionej 
działalności przeprowadzono określone kontrole te-
matyczne, na które złożyło się głównie:
• 1.321 kontroli legalności zatrudnienia i innej pracy 

zarobkowej obywateli polskich i cudzoziemców; 
• 983 kontrole w zakresie sprawdzenia realizacji 

środków prawnych; 
• 514 kontroli związanych z badaniem skarg na pra-

codawców; 
• 270 kontroli sprawdzających poprawność infor-

macji składanych do ZUS przez pracodawców, 
zawierających dane dla ustalenia składki na ubez-
pieczenie wypadkowe;

• 255 kontroli prac budowlanych i rozbiórkowych 
z uwzględnieniem zagadnień dotyczących prawid-
łowości zamontowania i odbioru rusztowań fasa-
dowych; 

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

• 217 kontroli przestrzegania przepisów prawa pra-
cy przy wypłacie wynagrodzeń i innych świadczeń 
pracowniczych;

• 200 kontroli interwencyjnych;

• 193 kontrole obejmujące profilaktyczne badania 
lekarskie;

• 143 krótkie kontrole, przede wszystkim w sektorze 
budownictwa;

• 103 kontrole w zakresie szkoleń w dziedzinie bez-
pieczeństwa i higieny pracy;

• 101 kontroli czasu pracy w zakładach różnych 
branż;

• 97 kontroli obejmujących ochronę zatrudniania 
pracowników młodocianych;

• 72 kontrole związanych z analizą okoliczności 
i przyczyn wypadków.

Przedstawione dane liczbowe wskazują, że w więk-
szości cel, zakres przeprowadzonych kontroli, jak i do-
bór zakładów do kontroli wynikał zarówno z wykonania 
zadań planowych, jak i bieżących sytuacji. Tematyka 
poszczególnych kontroli zazwyczaj obejmowała łącz-
nie różne zadania planowe wynikające z harmonogra-
mu działania Państwowej Inspekcji Pracy. Zauważyć 
należy, iż w związku z ustawowym obowiązkiem ob-
jęcia decyzji organów PIP egzekucją administracyjną 
inspektorzy pracy przeprowadzili 983 kontrole spraw-
dzające, stanowiące 30,82% ogólnej liczby kontroli. 
Porównywalnie w roku 2013 było 902 takich kontroli 
28,78% ogólnej ich liczby. 

Działalność kontrolna - dane liczbowe, formy działań kontrolnych, kryteria 
doboru zakładów do kontroli

budownictwo

handel i naprawy

przetwórstwo
przemysłowe

administracje i usługi
wspierające

transport i gospodarka
magazynowa

edukacja

opieka zdrowotna,
pomoc społeczna

pozostałe branże

Struktura branżowa kontrolowanych podmiotów

29,15%

4,14%

24,86%
15,83%

17,88%

2,88%
2,38%

2,88%
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Największą liczbę kontroli przeprowadzono w zakła-
dach sektora związanego z  budownictwem 29,15% 
(w 2013 - 24,31% ) ,handlem i naprawami 24,86% 
(w 2013 - 25,81%) ,w zakładach przetwórstwa prze-
mysłowego 15,83% (w 2013 - 13,46%) działalnością 
w zakresie administrowania i usług wspierających 
4.14% (w 2013r. – 3,38%), transportem i gospodarką 
magazynową 2,88%, w jednostkach edukacji  2,38% 
oraz opieki zdrowotnej i pomocy społecznej 2,88%.

Od lat większość kontroli, tj. 92,85%, to kontrole 
w sektorze prywatnym, co wynika z istniejącej struktu-
ry mapy gospodarczej regionu opolskiego.

W ramach współpracy z innymi organami przepro-
wadzono wspólnie m.in. 6 kontroli z Policją ,5 kon-
troli ze Strażą Graniczną oraz po jednej kontroli we 
spółpracy z Inspekcją Ochrony Środowiska, Urzę-
dem Transportu Kolejowego,Państwowego Nadzoru 
Budowlanego i Strażą Pożarną . W 99 przypadkach 
kontrole przeprowadzono na wniosek innego orga-
nu, np: Państwowej Inspekcji Sanitarnej - 41 kontroli, 
Urzędu Pracy - 17 kontroli,  Samorządu terytorialne-
go – 12 kontroli, Policji – 6 kontroli, Prokuratury – 5 

kontroli, Urzędu Skarbowego – 4 kontrole, Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych – 3 kontrole, Urząd Celny 
- 2 kontrole, Państwowy Nadzoru Budowlanego – 2 
kontrole, Straży Granicznej – 2 kontrole, Związkiów 
Zawodowych – 2 kontrole, Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 2 kontro-
le. W jednostkowych przypadkach kontrole zostały 
przeprowadzone także na wniosek Inspekcja Ochro-
ny Środowiska, Społecznej Inspekcji Pracy oraz Pań-
stwowej Straży Pożarnej. W 569 przypadkach powia-
domiono inne organy o stwierdzonych uchybieniach. 
Były to przede wszystkim Związki Zawodowe, Urząd 
Dozoru Technicznego,Policja, Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych , Państwowa Inspekcja Sanitarna, Wo-
jewódzki Ośrodek Medycyny Pracy  ,Państwowy Nad-
zór Budowlany,Urzędy Skarbowe. Dopełniają je liczne 
powiadomienia samorządu terytorialnego. 

Porównanie ogólnych wielkości liczbowych charakte-
ryzujących wyniki pracy Okręgu stanowi odzwiercied-
lenie podejmowanych działań, które zmierzały do po-
prawy i zapewnienia przestrzegania przepisów prawa. 
Efekty w tym obszarze obrazuje poniższe zestawienie.
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Kontrole i środki prawne, decyzje 
inspektorów pracy, forma i rodzaj 
decyzji.

Na przestrzeni roku 2014 inspektorzy pracy OIP Opole 
przeprowadzili 3.190 kontroli. Największą liczbę kon-
troli, 930, stanowiącą 29,15% ogółu, przeprowadzono 
w firmach sektora budowlanego. Na nieco mniejszym 
poziomie, tj. 739 kontroli (24,86%) przeprowadzono 
w zakładach prowadzących działalność handlową 
i naprawczą. Kolejno w branży przetwórstwa przemy-
słowego przeprowadzono 505 kontroli (15,83%). Kon-
trole przeprowadzone na przestrzeni roku 2014 obej-
mowały określone zagadnienia tematyczne. 

Realizując zadania z harmonogramu 2014 w zakre-
sie legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej, 
w tym wykonywania pracy przez cudzoziemców prze-
prowadzono 1.321 kontroli. 

W związku z ustawowym obowiązkiem objęcia decy-
zji organów PIP egzekucją administracyjną przepro-
wadzono również kontrole sprawdzające wykonanie 
wcześniej wydanych decyzji, tj. 983 kontrole. Podjęto 
także 514 kontroli związanych z badaniem skarg na 
pracodawców. Podkreślić należy, że w dużej liczbie 
kontroli technicznego bezpieczeństwa pracy przewa-
żały kontrole na placach budów (388), w miejscach 
ogólnodostępnych - obejmujące zagrożenia o cha-
rakterze publicznym (237) oraz kontrole interwencyj-
ne (200). Tematyka kontroli była realizowana łącznie 
z innymi zadaniami planowymi oraz działalnością pre-

wencyjną i zadaniami podejmowanymi przez inspek-
torów pracy w zakładach przydzielonych im do nad-
zoru. W obszarze realizowanych zadań sporo czasu 
poświęcono także kontrolom w zakresie sprawdzania 
poprawności informacji składanych do ZUS przez pra-
codawców, zawierających dane dla ustalenia składki 
na ubezpieczenie wypadkowe oraz kontrolom w za-
kresie profilaktycznych badań lekarskich pracowników 
oraz szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny 
pracy. Wiele czasu wymagały ponadto kontrole prze-
strzegania przepisów prawa pracy w zakresie wypłaty 
wynagrodzeń i innych świadczeń pracowniczych, jak 
również wykonania oceny ryzyka zawodowego. 

Prowadzone kontrole skutkowały m.in. współpracą 
z innymi organami kontroli i nadzoru nad warunkami 
pracy oraz innymi instytucjami. Należy tutaj wymienić 
kontrole wspólne oraz na wniosek organu współdzia-
łającego, a także powiadomienia o wynikach kontroli 
przeprowadzonych samodzielnie przez inspektorów 
pracy. 
W wyniku kontroli zakładów inspektorzy pracy wyda-
li ogółem 12.396 decyzji nakazowych odnoszących 
się do 59.738 pracobiorców, przy 11.756 decyzjach 
w 2013 r. obejmujących 56.259 pracowników. W sto-
sunku do roku 2013 odnotowano wzrost liczby decyzji 
o 5,44%. Stan ten wynikał z nieco większej liczby kon-
troli, ale także z charakteru przeprowadzonych kon-
troli.
Strukturę decyzji wydanych w 2014 r. przedstawia ze-
stawienie poniżej.

Rodzaj decyzji Liczba % ogółu

Decyzje ogółem, w tym: 12396 100,00

ustne 6632 53,50

na piśmie 5764 46,50

z ustalonym terminem wykonania 7126 57,49

z rygorem natychmiastowego wykonania (art. 108 KPA) 4030 32,51

wstrzymania prac 347 2,80

pracobiorcy objęci decyzjami wstrzymania prac 860

wstrzymania działalności - bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia 1 0,01

wstrzymania eksploatacji maszyn 344 2,77

zakazania wykonywania prac w miejscach niebezpiecznych 32 0,26

wykonania badań czynników szkodliwych środowiska pracy 189 1,52

ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków 14 0,11

skierowania pracowników do innych prac 105 0,85

pracownicy skierowani do innych prac 165

płacowe 208 1,68

pracownicy, których dotyczyły decyzje płacowe 6.374

kwota należności pieniężnych do wypłaty 5124537,83 
PLN

Struktura decyzji wydanych w 2014 roku.

2012

2013

2014
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Obiekty i pomieszczenia pracy

Wentylacja, ogrzewanie, oświetlenie

Stanowiska, procesy pracy i procesy technologiczne

Maszyny i urządzenia techniczne

Urządzenia i instalacje energetyczne

Magazynowanie i składowanie

Czynniki szkodliwe i uciążliwe, środki ochrony indyw.

Przygotowanie pracowników do pracy

Inne zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy

Stosunek pracy

Czas pracy

Ochrona pracy młodocianych

Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia

Legalność zatrudnienia i innej pracy zarobkowej

Urlopy pracownicze

W porównaniu do roku 2013 nastąpił spadek ilości de-
cyzji następujących rodzajów:
• wstrzymania prac o 11,93%,
• wstrzymania eksploatacji maszyn o 9,71%,
• skierowania pracowników do innych prac o 5,40%,
• nakazujących wypłatę należności pieniężnych 

o 13,33%.

Zauważalny wzrost w porównaniu do roku 2013 nastą-
pił w obszarze decyzji:
• z ustalonym terminem wykonania o 10,04%,
• opatrzonych rygorem natychmiastowej wykonal-

ności o 1,95%, 
• wykonania badań i pomiarów czynników szkodli-

wych środowiska pracy o 22,73%.

Na poziomie porównywalnym do poprzedniego roku 
była liczba decyzji zakazujących wykonywania pracy 
w miejscach niebezpiecznych oraz ustalenia okolicz-
ności i przyczyn wypadków. W poprzednim roku nie 
było decyzji wstrzymania działalności z powodu bez-
pośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracobior-
ców.

Najwięcej decyzji skierowano do pracodawców prowa-
dzących działalność w budownictwie – 26,50% przy 
28,96% w 2013 r., w przetwórstwie przemysłowym – 
25,00% przy 21,26% w 2013r. oraz w handlu i napra-
wach – 21,86% przy 25,26% w 2013r. 
Należy ocenić, że głównie branża budowlana jest 
postrzegana, jako obszar pracy szczególnie niebez-
piecznej, tj. w warunkach, gdzie nie są przestrzega-
ne przepisy bezpieczeństwa. Szczególnie świadczą 

o tym wypadki ze skutkiem śmiertelnym oraz ciężkie-
go uszkodzenia ciała, których głównym źródłem były 
upadki z wysokości z braku stosowania podstawo-
wych zabezpieczeń. 

Stąd też nie dziwi fakt, że wobec 3 pracodawców, u któ-
rych w czasie dwóch kolejnych kontroli stwier-dzono 
szczególnie rażące naruszenie przepisów bezpie-
czeństwa i higieny pracy, inspektorzy pracy wystąpili 
do ZUS, w tym dla 2 podmiotów branży budowlanej, 
z wnioskami o podwyższenie o 100% stopy procento-
wej składki na ubezpieczenie wypadkowe ustalanej na 
kolejny rok składkowy.

Do pracodawców, zatrudniających do 9 pracowników, 
skierowano 60,36% decyzji. Zakłady te stanowią około 
95% ogółu pracodawców z terenu województwa opol-
skiego. Znaczący jest także udział (26,61%) decyzji 
skierowanych do pracodawców zatrudniających od 10 
do 49 pracowników.

Kontrole przeprowadzone w 2014 roku zakończyły się 
także skierowaniem przez inspektorów pracy 2.183 
wystąpień do pracodawców, które zawierały 10.767 
wniosków. Wnioskami wniesiono o wyeliminowanie 
stwierdzonych nieprawidłowości, zarówno z zakresu 
prawnej ochrony pracy, jak i bezpieczeństwa technicz-
-nego. 

Strukturę najczęściej występujących naruszeń prze-
pisów prawa pracy, stanowiących podstawę wydania 
pokontrolnych decyzji i wniosków, obrazuje poniższa 
grafika.

Wyszczególnienie Wnioski %Decyzje %

Graf obrazujacy strukturę najczęściej występujących naruszeń przepisów prawa pracy, stanowiących podstawę wydania decyzji i wnio-
sków pokontrolnych. Skala logarytmiczna.
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Porównując przedstawioną grupę danych do lat ubie-
głych można stwierdzić, że jest ona na zbliżonym po-
ziomie.

Decyzje wstrzymania prac mają nieznaczny udział 
w ogólnej liczbie wydanych decyzji – 2,80%. Jest 
to jednak środek prawny ważki w skutkach dla pra-
codawcy. Niejednokrotnie wiąże się z określonymi 
stratami finansowymi bądź znacznymi nakładami. Z 
satysfakcją zauważamy kolejno zmniejszony odsetek 
decyzji tej kategorii w stosunku do roku poprzedniego. 
Opisane decyzje stanowią potwierdzenie prawidło-
wej oceny przez inspektorów pracy faktycznego sta-
nu bezpieczeństwa. Zastosowanie środka prawnego 
tej kategorii miało na celu wyeliminowanie narażenia 
pracowników na potencjalne zdarzenia wypadkowe, 
w tym ze skutkiem ciężkiego uszkodzenia ciała bądź 
śmiertelnym. Decyzje wstrzymania prac dotyczyły 
w 93,37% pracodawców zatrudniających do 49 pra-
cowników, wśród których były przede wszystkim pod-
mioty branży budowlanej - 87,61%.

Podobnie decyzje skierowania pracowników do innych 
prac stanowią środek prawny o nieznacznym udziale. 
Decyzje takie wydawane były w sytuacjach zatrudnie-
nia przy pracach wzbronionych, szkodliwych lub nie-
bezpiecznych, w tym bez odpowiednich kwalifikacji. 
Decyzje, o których mowa, w bezwzględnej większo-
ści wydane zostały w firmach sektora budowlanego 
- 71,43% ich ogółu. Dotyczyły w 88,57% podmiotów 
o zatrudnieniu do 49 pracowników.

Decyzje wypłaty wynagrodzeń lub innych świadczeń 
pieniężnych były stosowane, jako środek prawny 
w postaci nakazu płatniczego na piśmie. Pełni on istot-
ną rolę społeczną i jest uwarunkowany trudnościami 
związanymi z wypłatą świadczeń pracowniczych przez 
pracodawców. Nakazy płatnicze, z następującym póź-
niej postępowaniem egzekucyjnym, może ograniczyć 
czas oczekiwania pracowników na wypłatę należnych 
im świadczeń w sytuacji, gdy pracodawcy nie wywią-
zali się z obowiązku. Gdy zaistnieją ku temu przesłan-
ki, nakazy płatnicze są bezwzględnie egzekwowane 
z uwagi na zapotrzebowanie społeczne i oczekiwania 
pracownicze. Na ogólną liczbę 5.764 decyzji na piś-
mie wydanych przez inspektorów pracy 208, tj. 3,61% 
było decyzjami dotyczącymi wypłaty wynagrodzeń za 
pracę lub innych świadczeń dla 6.374 pracowników, 
którym nie wypłacono należnych świadczeń na kwo-
tę 5.124.537,83 zł. Z napływających informacji praco-
dawców wynika, że wypłacono już kwotę 1.004.765,10 
zł. Wypłata objęła grupę 3.400 pracowników. Najwięk-
sze zaległości w wypłacie wynagrodzeń występowały 
w branży przetwórstwa przemysłowego (32,21%), bu-
dowlanej (20,19%), a także w transporcie i gospodar-
ce magazynowej (16,83%) oraz w handlu i naprawach 
(15,38%).

W porównaniu z rokiem 2013 nastąpił wzrost wyso-
kości kwoty niewypłaconych świadczeń, w obsza-
rze należnych świadczeń innych, niż wynagrodzenie 
za pracę, a uregulowanych wnioskami wystąpień. 
W roku 2014 wypłacono 1.092 pracownikom ogó-
łem 544.796,87 zł, natomiast w 2013 r. była to kwota 

318.106,84 zł. Z otrzymanych informacji wynikało, że 
wymienione należności zostały wypłacone w całości.

Opisane środki prawne uzupełnia 970 poleceń ust-
nych wydanych w trakcie trwania kontroli.

Przedstawione dane wykazują, iż szczególnie w ma-
łych firmach prywatnych (67% ogółu kontroli) praco-
dawcy nadal nie posiadają odpowiedniej wiedzy w za-
kresie prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny 
pracy oraz świadomości konieczności bezwzględnego 
przestrzegania przepisów. Nader częsty brak ze strony 
pracodawców wypłaty wynagrodzeń stanowił sytuacje 
rażącej krzywdy społecznej osób świadczących pra-
cę. Pracodawcy dość często tłumaczyli się kryzysem 
ekonomicznym. Parcjalnie temu przeczy realizacja aż 
6.632 decyzji ustnych wydanych i w przeważającej ilo-
ści zrealizowanych w trakcie prowadzonych kontroli, co 
stanowi 53,50% ogółu decyzji wydanych. Stwierdzić, 
więc należy, że przywrócenie stanu zgodnego z prze-
pisami bhp nie wymagało znacząco dużych nakładów 
finansowych i czasowych, wręcz świadczyło o braku 
realizacji obowiązków zapewnienia bezpiecznych wa-
runków pracy pracownikom przez pracodawców, jak 
również osoby nadzoru oraz zakładowe służby bhp. 
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 kryzysem finansowym. 
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Badanie okoliczności i przyczyn 
wypadków przy pracy

Na przestrzeni 2014 roku zgłoszono ogółem do Okrę-
gowego Inspektoratu Pracy w Opolu 85 zdarzeń, 
w tym 11 zdarzeń, które nie zostały uznane za wypad-
ki przy pracy. 

Inspektorzy zbadali okoliczności i przyczyny 72 wy-
padków przy pracy, w których poszkodowanych było 
86 osób. 
Historyczny przegląd dochodzeń powypadkowych 
przedstawia diagram poniżej.

Działami PKD, w których odnotowano najwięcej wy-
padków przy pracy było przetwórstwo przemysłowe, 

w tym głównie produkcja metalowych wyrobów goto-
wych, budownictwo oraz handel i naprawy.
 
Wskaźnik wypadkowości podawany przez GUS w roku 
2012 wynosił dla kraju 7,78, a dla województwa opol-
skiego 8,37. W roku 2013 odpowiednio 7,55 i 8,65, 
natomiast za III kwartały roku 2014 odpowiednio 5,04 
i 5,53.

Dla usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych pod-
czas prowadzonych postępowań inspektorzy pracy 
wydali ogółem 113 decyzji nakazowych. Inspektorzy 
pracy wydali również 85 wniosków. W wyniku realizacji 
wydanych środków prawnych stwierdzono wykonanie 
97 decyzji, które dotyczyły ogółem 1.647 pracowni-
ków. Podobnie pracodawcy wykonali 74 wnioski doty-
czące ogółem 2.430 pracowników. 

Wypadki przy pracy i choroby zawodowe

Diagram przedstawiający strukturę dochodzeń wypadkowcych na przestrzeni lat

Działami PKD, w których odnotowano najwięcej wy-
padków przy pracy było przetwórstwo przemysłowe, 
w tym głównie produkcja metalowych wyrobów goto-
wych, budownictwo oraz handel i naprawy. 

Wskaźnik wypadkowości podawany przez GUS w roku 
2012 wynosił dla kraju 7,78, a dla województwa opol-
skiego 8,37. W roku 2013 odpowiednio 7,55 i 8,65, 
natomiast za III kwartały roku 2014 odpowiednio 5,04 

oraz 5,53.

Dla usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych pod-
czas prowadzonych postępowań inspektorzy pracy 
wydali 13 decyzji nakazowych. oraz 85 wniosków. W 
wyniku realizacji wydanych środków prawnych stwier-
dzono wykonanie 97 decyzji, które dotyczyły ogółem 
1.647 pracowników. Podobnie pracodawcy wykonali 
74 wnioski dotyczące ogółem 2.430 pracowników. 

26

27

9

13

26

33

7

38

41

2012 2013 2014

20

40

60

80

56
 w

yp
ad

kó
w

66
 w

yp
ad

kó
w

72
 w

yp
ad

ki

poszkodowani lekko poszkodowani ciężko ofiary śmiertelne



17Sprawozdanie PIP OIP Opole 2014

W 2014 roku Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu 
podejmował szereg działań o charakterze prewencyj-
nym, skierowanych głównie do ogółu pracodawców, 
bądź do pracodawców określonych branż, w których 
zanotowano wysokie wskaźniki wypadkowości. Moż-
na tutaj wymienić m.in.:
• współpracę z organizacjami zrzeszającymi pra-

codawców, a przede wszystkim z Opolską Izbą 
Gospodarczą, Opolską Izbą Budowlaną oraz Izbą 
Rzemieślniczą w Opolu,

• współpracę z organami samorządu terytorialnego, 
w tym obejmującą zorganizowanie spotkań dla 
pracodawców na szczeblu powiatów wojewódz-
twa opolskiego, w których udział wzięło łącznie 
194 pracodawców w ramach programu promo-
cyjnego „Przestrzeganie prawa pracy w małych 
zakładach - Dyplom PIP”, jak również pozostałe 
działania profilaktyczne, w tym obejmujące mło-
dzież szkolną,

• współpracę z przedstawicielami urzędów, instytu-
cji, stowarzyszeń oraz podmiotów pracujących na 
rzecz rolnictwa na forum Wojewódzkiej Komisji ds. 
BHP w Rolnictwie, której pozytywne efekty działal-
ności wyrażają się m.in. zmniejszającą się od kilku 
lat liczbą wypadków przy pracy rolnicz-ej w wo-
jewództwie opolskim (najniższy w kraju wskaźnik 
wypadkowości na 1000 ubezpieczonych rolników 
– 5,4),

• sztandarowe konkursy PIP, tj. „Pracodawca Orga-
-nizator Pracy Bezpiecznej” dla pracodawców 
Opolszczyzny i dla społecznych inspektorów pra-
cy, którzy pozytywnie wyróżnili się pod względem 
przestrzegania przepisów prawa pracy i bhp, a ich 
celem jest promocja przedsiębiorstw i postaw wy-
różniających się pod względem dbałości o bez-
pieczne warunki pracy,

• rozwijanie współpracy Okręgowego Inspektoratu 
Pracy z lokalnymi partnerami, a w szczególności 
Opolską Izbą Inżynierów Budownictwa, Ogólno-
polskim Stowarzyszeniem Pracowników Służby 
Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, przede wszyst-
kim w ramach Wojewódzkiej Komisji ds. BHP 
w Budownictwie, której przykładem była m.in. wy-
miana doświadczeń w zakresie dobrych praktyk 
zawodowych oraz rozstrzygnięcie etapu finało-
wego Wojewódzkiego Konkursu BHP w Budowni-
ctwie, którego uczestnikami byli uczniowie repre-
zentujący opolskie szkoły ponadgimnazjalne,

• szkolenie zorganizowane w siedzibie OIP w Opo-
lu dla przedstawicieli 18 pracodawców, posiada-
jących wysokie wskaźniki wypadków przy pracy, 
w czasie których wysłuchali prezentacji poświęco-
nych technicznemu bezpieczeństwu pracy, a tak-
że kształtowaniu postaw w zakresie bezpieczeń-
stwa pracy oraz otrzymali pakiety broszur i ulotek, 
a także ankiety specjalistyczne przygotowane 
przez koordynatorów kampanii PIP, przy wsparciu 
przedstawicieli Zakładu Ubezpieczeń Społecz-
nych, którzy przybliżyli tematykę ubezpieczeń wy-
padkowych oraz projektu programu dofinansowa-
nia przedsiębiorstw,

• szkolenie dla 15 przedstawicieli zakładów pracy 
sektora handlu hurtowego zatrudniających do 500 
pracowników, zorganizowane na terenie Hali Ma-

kro Cash & Carry w Opolu, podczas którego zapre-
zentowano cele kampanii SLIC „Bezpieczeństwo 
pracy zależy od Ciebie”, przy czym uczestnicy 
szkolenia wraz z prowadzącym inspektorem pracy 
dokonali aktywnej wizji lokalnej zakładu, w którym 
odbyło się spotkanie,

• wykład i prezentacja inspektora pracy dla ogółem 
120 pracowników branży drzewnej w trakcie se-
minarium szkoleniowym w STORA ENSO WOOD 
PRODUCTS Sp. z o.o. w Murowie należącego do 
wiodącego europejskiego koncernu przetwórstwa 
drzewnego, którego tematem przewodnim była 
popularyzacja dobrych praktyk w zakresie likwi-
dowania i ograniczania zagrożeń wypadkowych 
przy obrabiarkach do drewna, ze szczególnym 
uwzględnieniem minimalnych i zasadniczych wy-
magań takich maszyn w zakresie bhp,

• dwa odrębne szkolenia w siedzibie OIP w Opolu 
przeznaczone dla 49 inspektorów bhp zrzeszo-
nych w opolskich strukturach Ogólnopolskiego 
Stowarzyszenia Pracowników Służb BHP - pod-
czas spotkań zaprezentowano zagrożenia ze 
strony hałasu i zapylenia w miejscu pracy oraz 
poślizgnięć i potknięć w jednostkach handlu hurto-
wego, jak również omówiono kampanie i programy 
prewencyjne realizowane przez PIP w 2014 roku, 
ze szczególnym podkreśleniem prewencji w bu-
downictwie, a także program prewencyjny „Dy-
plom PIP” dla małych pracodawców, przy okazji 
których każdy uczestnik otrzymał materiały opra-
cowane nakładem PIP, w tym informacje o konkur-
sach, w celu ich popularyzacji w nadzorowanych 
zakładach pracy, 

• dla społecznych inspektorów pracy z terenu wo-
jewództwa opolskiego w Brzeskim Przedsiębior-
stwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Brzegu 
zorganizowano seminarium z udziałem Okręgo-
wego Inspektora Pracy w Opolu, w toku którego 
pracodawca i służba bhp zaprezentowali osiąg-
nięte wyniki w zakresie poprawy warunków pracy 
i likwidacji zagrożeń wypadkowych – tradycyjnie 
uczestnicy otrzymali wydawnictwa PIP z zakresu 
ochrony pracy, natomiast seminarium zostało na-
głośnione w Radiu Opole oraz w mediach lokal-
nych powiatu brzeskiego,

• pracownicy OIP Opole wzięli udział w zorganizo-
wanych pod patronatem OIP obchodach Tygodnia 
Bezpieczeństwa w Grupie Górażdże S.A. w Cho-
ruli, lidera BHP na poziomie całego koncernu 
Heidelberg Cement, silnie angażującego się co-
rocznie w organizację tych wyjątkowych dni we 
wszystkich zakładach w Polsce, w czasie których 
pracownicy wraz z podwykonawcami uczestniczy-
li w inicjatywach mających na celu zwiększenie 
świadomości w zakresie bezpieczeństwa pracy, 
a były to spotkania, w tym ze społecznością lokal-
ną, szkolenia, audyty młodzieżowe i dyrektorów, 
kampanie promujące bezpieczeństwo wśród dzie-
ci pracowników oraz sąsiadów, a także skierowane 
do dostawców i odbiorców - kampanii przyświeca-
ła wspólna idea pracy bez wypadków pod hasłem 
„Nie donosisz – zgłaszasz! Ratujesz życie!”,

• w ramach współpracy z OIP w Opolu, Tauron Dys-
trybucja S.A. wraz z Opolską Izbą Gospodarczą 
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i lokalnymi samorządami w październiku 2014 
roku na terenie budowy Elektrowni Opole rozpo-
częli kampanię informacyjno-prewencyjną skie-
rowaną do przedsiębiorców budowlanych pod 
tytułem „BEZPIECZNIKI TAURONA”, której ce-
lem było przeciwdziałanie wypadkom przy pracy 
związanym z porażeniem prądem elektrycznym 
w oparciu o materiały informacyjno-edukacyjne 
opracowane przez Tauron Dystrybucja, w tym 
m.in. poradnik bezpiecznej pracy z prądem,

• emisja informacji o wypadkach przy pracy z terenu 
działania Okręgu w środkach masowego przeka-
zu.

Uczestnicy poszczególnych przedsięwzięć prewen-
cyjnych otrzymali bezpłatne wydawnictwa PIP, w tym 
informacje o konkursach realizowanych przez OIP 
w Opolu, w celu ich popularyzacji w zakładach pracy. 

W roku 2014 inspektorzy pracy przeanalizowali ogó-
łem 214 dokumentacji powypadkowych. Stwierdzono 
161 nieprawidłowości. Największa grupa uchybień, 
stanowiąca prawie 71% wszystkich nieprawidłowości, 
dotyczyła ustalania okoliczności i przyczyn wypadków, 
w tym ustalania tylko części przyczyn lub ustalania 
przyczyn innych, niż wynikało z analizy inspektora pra-
cy. Uzupełnieniem były niewłaściwe składy zespołów 
powypadkowych. 

Analiza dokumentacji wskazuje, że badanie okolicz-
ności i przyczyn wypadków powierza się zespołom 
powypadkowym, których członkowie nie w pełni po-
siadają niezbędną wiedzę z przedmiotowego zakresu. 
Podobnie pracodawcy często nie posiadają gruntow-
nej wiedzy z tej dziedziny. Kontrole wykazały ponadto, 
iż osoby zatrudnione w komórkach bhp nieraz mają 
zbyt niski poziom wiedzy w zakresie stosowanej w za-
kładzie technologii oraz są znacznie obciążane innymi 
zadaniami, niż problematyką bezpieczeństwa i higieny 
pracy. Stąd zakres ich wiedzy i doświadczenia zawo-
dowego w zakresie badania okoliczności i przyczyn 
wypadków przy pracy był niezadowalający. Ograni-
czanie czasu pracy pracownika służby bhp na rzecz 
tej problematyki powoduje, że nie były w pełnym za-
kresie realizowane obowiązki nałożone postanowie-
niami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 wrześ-
nia 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny 
pracy.

W grupie zakładów zatrudniających do 9 pracowni-
ków w większości przypadków realizację zadań służb 
bhp zleca się osobom z zewnątrz zakładu. Osoby te, 
odpłatnie świadcząc usługi bhp, często nie znają spe-
cyfiki zakładu. Zauważa się tendencję niezwykle rzad-
kiego wizytowania stanowisk pracy przez specjalistów 
zatrudnianych spoza zakładu, co w oczywisty sposób 
wpływa negatywnie na działania o charakterze pre-
wencyjnym. 

• Wobec powyższego na kolejny rok działalności 
założono kontynuację działań obejmujących: b a -
danie wypadków ze szczególnym zwracaniem 
przez inspektorów pracy uwagi na kwalifikacje, 
tzn. posiadania niezbędnej wiedzy dochodzenio-

wej oraz aktualność posiadanych szkoleń bhp 
przez pracodawców oraz osób wchodzących 
w skład zespołów powypadkowych, a w szczegól-
ności kwalifikacji zewnętrznej służby bezpieczeń-
stwa i higieny pracy - specjalistów spoza zakładu 
pracy, 

• egzekwowanie od pracodawców pełnej realizacji 
zadań przez służby bhp, określonych w rozporzą-
dzeniu Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. 
w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy,

• zwracanie podczas akcji prewencyjnych PIP 
szczególnej uwagi pracodawców oraz służb bhp 
na poprawność badania okoliczności i przyczyn 
wypadków przy pracy, z uwzględnieniem niepra-
widłowości najczęściej stwierdzanych w doku-
mentacji powypadkowej,

• rozszerzanie zakresu podejmowanych działań 
prewencyjnych, ukierunkowanych na pracodaw-
ców wykazujących wysokie wskaźniki wypadko-
wości oraz podejmowanie prewencji, szczególnie 
wobec małych, nowo powstałych podmiotów go-
spodarczych zatrudniających pracowników, prze-
de wszystkim wobec firm wykonujących prace za-
liczane do szczególnie niebezpiecznych,

• kontynuowanie współpracy z Oddziałem Stowa-
rzyszenia Pracowników Służb BHP celem oddzia-
ływania na pracowników służb BHP,

• promocję materiałów edukacyjnych PIP na rynku 
pracy, w tym wydawnictw dotyczących procedur 
i metod badania przyczyn i okoliczności wypad-
ków przy pracy,

• podejmowanie dalszych działań prewencyjno-in-
formacyjnych, w tym przy współpracy mass me-
diów, informowanie społeczeństwa o konsekwen-
cjach wynikających z faktu nie ujawnienia przez 
pracodawców lub zbyt późnego zgłoszenia do PIP 
wypadków przy pracy.

Inspektorzy pracy zwracać będą uwagę także na wy-
wiązanie się pracodawców z obowiązku dogłębnego 
analizowania przyczyn powtarzalnych wypadków przy 
pracy oraz prowadzenia rejestru i analiz zdarzeń po-
tencjalnie wypadkowych.
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tego należy niski poziom immunoprofilaktyki osób na-
rażonych stale lub czasowo. Zagrożenie leśnymi cho-
robami zawodowymi zwiększa także duża rotacja pra-
cobiorców, wśród których z pewnością w trudniejszej 
sytuacji są obcokrajowcy.

Zauważyć należy, że z powtarzających się schorzeń 
zawodowych choroba zakaźna – borelioza jest nie-
zwykle trudna do ograniczenia ze względu na wręcz 
swoiste źródło zakażenia, którym są kleszcze wystę-
pujące nie tylko w środowisku leśnym, ale także na 
miejskich terenach parkowych i zielonych. Dodać do 

Choroby zawodowe

14

W roku 2014 w województwie opolskim stwierdzono 14 przypadków chorób zawodowych. 

Wśród chorób odnotowano: 
• 6 przypadków boreliozy,
• 3 przypadki przewlekłej choroby obwodowego układu nerwowego pod postacią 

zespołu cieśni nadgarstka wywołanej sposobem wykonania pracy,
• 2 przypadki obustronnego trwałego odbiorczego ubytku słuchu typu ślimakowego, 
• 1 przypadek gruźlicy,
• 1 przypadek raka płuca spowodowany narażeniem na wielopierścieniowe węglowo-

dory aromatyczne w procesie koksowniczym,
• 1 przypadek zewnątrzpochodnego zapalenia pęcherzyków płucnych.   

6

3

2

1

1

1
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W okresie sprawozdawczym skierowano 32 upomnie-
nia do 28 pracodawców:
Upomnienia obejmowały łącznie 105 decyzji, przy 
czym:
• 61 decyzje dotyczyły zagadnień związanych z bhp, 
• 44 decyzji dotyczyło obowiązków płacowych. 

Zrealizowano 21 upomnień, co daje 66% skuteczności 
wykonania nałożonych nakazami inspektorów pracy 
obowiązków. 
Zobowiązani zrealizowali 53 decyzji po wydaniu upo-
mnień, z czego:
• 49 decyzji dotyczyło obowiązków bhp,
• 4 decyzji dotyczyło obowiązków płacowych.

W okresie sprawozdawczym nie złożono zarzutów do 
tytułów wykonawczych.

Nałożono 3 grzywny w celu przymuszenia na 2 praco-
dawców w związku z niewykonaniem 13 decyzji. Łącz-
na kwota nałożonych z tego tytułu grzywien wyniosła 
7 500,00 zł.

W okresie sprawozdawczym nie wniesiono zażaleń na 
postanowienie o nałożeniu grzywny w celu przymu-
szenia.  

W 2014r. nie dokonano żadnego umorzenia grzywny 
w celu przymuszenia jak również umorzenia postępo-
wania egzekucyjnego.

W okresie sprawozdawczym właściwym terytorialnie 
urzędom skarbowym przekazano 5 tytułów wykonaw-
czych dotyczących grzywien w celu przymuszenia na 
łączną kwotę wysokości 3 200 zł. 

W okresie sprawozdawczym wydano 12 decyzji ad-
ministracyjnych o nałożeniu kary pieniężnej na łącz-
ną kwotę 135 050 zł. 7 ukaranych zapłaciło kary pie-
niężne na łączną kwotę 62 100,00 zł. Skierowano 4 
upomnienia obejmujące 25 800,00 zł z tytułu niezapła-
conej kary pieniężnej. Do Urzędu Skarbowego skie-
rowano 2 tytuły wykonawcze na kwotę 12 170,40 zł. 
Urząd Skarbowy wyegzekwował 1 936,40 zł.

Egzekucja administracyjna decyzji organów PIP
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Wykroczenia przeciwko prawom pracownika.
W roku 2014 inspektorzy pracy OIP Opole ujawnili popełnienie ogółem 3 854 wykroczeń.

Ujawnione wykroczenia na przestrzeni trzech lat.
2012 2013 2014
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Struktura ujawnionych wykroczeń pod kątem 
kwalifikacji prawnej.

Wnioski skierowane do sądów - ogółem 108 wnio-
sków obejmujących 451 wykroczeń, tj. o 23 wnio-
ski mniej w stosunku do 2013r. 

Ogólna wartość grzywien wymierzonych przez sądy stanowi kwotę 106200 zł, co daje średnią 1659 zł. Średnią wartość grzywny nało-
żonej w postępowaniu mandatowym w 2014r. wyniosła zaś 1116 zł.  W 2014r. inspektorzy nałożyli 589 mandatów karnych na łączną 
kwotę 684200 zł. W 2014r. inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu nałożyli 589 mandatów karnych na łączną kwotę 
684 200 zł.
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Zawiadomienia prokuratury o podejrzeniu popełnienia 
przestępstwa oraz współpraca PIP z prokuraturą i sądami

W 2014 r. przeprowadzono 7 kontroli na wniosek pro-
kuratury. Wnioski prokuratorów o przeprowadzenia 
kontroli dotyczyły zagadnień legalności zatrudnienia, 
badania wypadków przy pracy oraz ochrony wynagro-
dzenia za pracę.

W okresie sprawozdawczym OIP w Opolu udostępnił 
dokumentację pokontrolną dla 18 wniosków sądów 
pracy.

Zgodnie z Porozumieniem zawartym pomiędzy Pro-
kuratorem Generalnym i Głównym Inspektorem Pra-
cy w OIP w Opolu wyznaczono osobę do współpracy 
z prokuraturą, o czym poinformowano Prokuratora 
Okręgowego w Opolu. W ramach współpracy odby-
ły się 2 spotkania  w tym jedno z udziałem kierowni-
ctwa OIP, na którym omówiono bieżące problemy, 
dotyczące współpracy prokuratorów z inspektorami 
pracy. Osoba wyznaczona do współpracy z prokura-
turą sprawuje jednocześnie nadzór nad działaniami 
inspektorów pracy związanymi z kierowaniem zawia-
domień o podejrzeniu popełnienia przestępstw. W 
ramach tych obowiązków przeprowadzono szkolenie 
dla inspektorów pracy z zakresu ustawowych znamion 
przestępstw oraz praktycznych aspektów zawiado-
mień do prokuratury. Powyższe miało na celu poprawę 
jakości kierowanych zawiadomień jak również zapew-
nienie czynnego udziału inspektorów pracy w redago-
waniu zażaleń na decyzje prokuratorów czy tworzeniu 
subsydiarnych aktów oskarżenia. 

Podstawy prawne w skierowanych zawiadomieniach do prokuratury. W 2014r. inspektorzy pracy działający w ramach właściwości tery-
torialnej Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu skierowali do organów ścigania 43 zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa.

Skargi i wnioski oraz 
udzielone porady prawne 
i techniczne

Skargi i wnioski

W okresie sprawozdawczym do OIP w Opolu wpłynęło 
1 063 skarg i wniosków (w tym 360 anonimów) pod-
czas gdy w roku 2013 było ich 1204. Łączna liczba 
przedmiotów podnoszona w skargach rozpatrzonych 
w roku 2014 w OIP Opole, w związku z faktem, że 
wpłynęło mniej skarg, uległa także zmniejszeniu wo-
bec 2013r. O ile w 2013 roku było ich 2 720 to w roku 
sprawozdawczym było ich 2 233. zawiadomień do 
prokuratury. Powyższe miało na celu poprawę jakości 
kierowanych zawiadomień jak również zapewnienie 
czynnego udziału inspektorów pracy w redagowaniu 
zażaleń na decyzje prokuratorów czy tworzeniu sub-
sydiarnych aktów oskarżenia. 
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związki zawodowe - 22
pracownicy - 197
byli pracownicy - 456
anonimy - 360
osoby trzecie - 112

Podmioty składające skargi.

Dyskryminacja i mobbing

W okresie sprawozdawczym wpłynęły łącznie 44 skar-
gi, w których podnoszono problematykę dyskryminacji 
w zatrudnieniu, molestowania i mobbingu i stanowiły 
1,97 % ogółu liczby przedmiotów skarg. W 2014r. od-
notowano znaczący spadek liczby skarg z tego zakre-
su w porównaniu ubiegłego roku - z odpowiednio 51 
do 44 spraw.

Struktura skarg 2012 2013 2014

Dyna-
mika
2013-
2014

Równe  
traktowanie  
w zatrudnieniu

17 6 9 150%

Molestowanie
(w tym  
seksualne)

0 1 1 0%

Mobbing 47 44 34 77,27%

Razem 64 51 44 86,27%

Skargi i wnioski złożone przez związki 
zawodowe 

W 2014r. organizacje związkowe 22 razy występowały 
ze skargami i wnioskami do Okręgowego Inspektoratu 
Pracy w Opolu. W wyniku zgłoszonych skarg i wnio-
sków w 19 przypadkach inspektorzy pracy podjęli 
czynności kontrolne oraz w 1 przypadku zaplanowano 
zakończenie czynności kontrolnych na rok 2015r. 

Ogółem, w związku z podjętymi czynnościami kontrol-
nymi w związku ze skargami związkowymi, w 12 przy-
padkach podjęte kontrole okazały się zasadne, w 5 
przypadkach częściowo zasadne, a w 2 przypadkach 
niezasadne. 

Wymienione kontrole były często wielowątkowe i doty-

Przedmioty skarg:
1. przygotowanie do pracy – znaczny spadek liczby 

spraw, dot. tych przedmiotów albowiem w roku 
2013 było ich 133 z czego 69 zasadnych, podczas 
gdy w roku sprawozdawczym było ich 99, z czego 
46 zasadnych. Największa ilość skarg dotyczyła 
braku wstępnych szkoleń w dziedzinie bhp - 19, 
z czego 5 zasadnych.

2. inne zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy - 
nastąpił spadek liczby przedmiotów, ze 176 w roku 
2013 (w tym 76 zasadnych) do 117 w roku sprawo-
zdawczym (w tym 55 zasadnych). W największej 
liczbie z tych przedmiotów sprawy dotyczyły nie-
dostarczenia przez pracodawcę odzieży i obuwia 
roboczego – 27 zarzutów, z czego 7 zasadnych.

3. maszyny i urządzenia techniczne - 39 zarzutów, 
z czego 27 zasadnych.

4. stosunek pracy - nastąpił spadek zarzutów w tym 
zakresie z 513 w 2013r. do 406 w okresie sprawo-
zdawczym, z których 104 było zasadnych (w 2013 
- 149). W największej liczbie z tego zakresu zgła-
szane są przypadki niewywiązywania się przez 
pracodawców z obowiązku wydania umowy o pra-
cę w pierwszym dniu zatrudnienia - 145 z czego 
11 zasadne. Najwięcej zasadnych zarzutów (14 
z ogólnej liczby 48) dotyczyło niewydania świade-
ctwa pracy.

5. czas pracy - 240 zarzutów, z czego 81 zasadnych. 
W największej liczbie nieprawidłowości dotyczą 
ewidencji czasu pracy, jest ona prowadzona nie-
rzetelnie (44, z czego 25 zasadnych) lub nie jest 
prowadzona w ogóle.

6. ochrona uprawnień związanych z rodzicielstwem 
- 14 zarzuty w tym 3 zasadne. W tej grupie najwię-
cej zarzutów dotyczyło nieprzedłużenia do dnia 
porodu umowy o pracę na czas określony, która 
uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesią-
ca ciąży (2, z czego 1 zasadny)

7. wynagrodzenia za pracę i inne świadczenia - od 
wielu lat jest to najliczniejsza (769 na 2 233 ogól-
nej liczby przedmiotów) tematyka zawarta w skar-
gach. Najczęściej pracownicy skarżyli się na od-
mowę wypłaty wynagrodzenia (212, z czego 63 
zasadne) lub jego nieterminowe wypłacenie (66, 
z czego 41 zasadnych), nie wypłacenia ekwiwa-
lentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wy-
poczynkowy (71, z czego 31 zasadnych) jak i nie 
wypłacanie wynagrodzenia za pracę w godzinach 
nadliczbowych (79, z czego 24 zasadne). 

8. legalność zatrudnienia i innej pracy zarobkowej - 
odnotowano wzrost ze 88 zarzutów w 2013r. do 
112 w 2014r., z czego 24 zasadnych. W najwięk-
szej liczbie z tego tematu sprawy dotyczyły nie-
zgłoszenia do ubezpieczenia osoby zatrudnionej 
- 44 zarzutów z czego 5 zasadnych oraz niepra-
widłowości w zakresie opłacania składek na Fun-
dusz Pracy - 15 zarzutów z czego 9 zasadnych.

9. urlopy wypoczynkowe - 64 zarzutów w tym 12 za-
sadnych. W największej liczbie zasadnych okaza-
ły się zarzuty dotyczące nieprawidłowości w za-
kresie udzielania urlopu wypoczynkowego w roku 
kalendarzowym, w którym pracownik nabył prawo 
do urlopu.
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czyły wielu zagadnień prawnej ochrony pracy. Wydane 
środki prawne regulujące ustalone w trakcie kontroli 
nieprawidłowości dotyczyły najczęściej kwestii zwią-
zanych z wynagrodzeniem za pracę i innymi świad-
czeniami (4 przypadki), naruszeniem przepisów o cza-
sie pracy (4 przypadki), czy naruszeniem przepisów 
dotyczących stosunku pracy (3 przypadki).

Porady prawne i techniczne

W roku 2014 Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu 
wykonywał ustawowy obowiązek udzielania porad 
prawnych w zakresie przestrzegania prawa pracy 
oraz informacji technicznych w zakresie eliminowa-
nia zagrożeń dla życia i zdrowia pracowników. Adre-
satem realizowanego zadania byli przede wszystkim 
pracownicy, pracodawcy, związki zawodowe, rolnicy 
indywidualni, pracownicy służb BHP, strony umów cy-
wilno – prawnych, organy administracji publicznej i sa-
morządu terytorialnego, środki masowego przekazu, 
organizacje pracodawców i inni. Zadania realizowane 
były przez inspektorów pracy i pracowników meryto-
rycznych. 

Ilość porad udzielonych w roku 2014 miała tendencję 
wzrostową w stosunku do roku 2013 o 3,59%.
Łączna ilość porad prawnych i technicznych udzielo-
nych przez OIP w Opolu w roku 2014 wyniosła 51 642 
w liczbie tej zawierają się: 
• 33 165 porad prawnych, które wynoszą 64,23 % 

ogółu udzielonych porad,
• 16 131 porad technicznych, które stanowią 31,23 

% ogółu udzielonych porad, oraz
• 2 346 porad z zakresu legalności zatrudnienia, 

które stanowią 4,54 % ogółu udzielonych porad.

W 2014r. inspektorzy pracy przeprowadzili łącznie 3 
190 kontroli u 2 873 podmiotów gospodarczych, w trak-
cie których udzielili 28 092 porad prawnych, technicz-
nych oraz dotyczących legalności zatrudnienia.

Warto również podkreślić, iż Okręgowy Inspektorat 
Pracy w 2014r. udzielił 850 porad partnerom społecz-
nym, z czego 704 porady zostały udzielone związkom 
zawodowym a 296 porady Społecznym Inspektorom 
Pracy.

Spory zbiorowe

Na przestrzeni ostatnich lat zanotowano znaczny spadek sporów zbiorowych. 
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Jak wynika z prowadzonego rejestru do Okręgowego 
Inspektoratu Pracy w Opolu w okresie od stycznia do 
końca grudnia 2014 roku zgłoszono ogółem 5 sporów 
zbiorowych obejmujących łącznie 10 żądań (postula-
tów) zgłoszonych przez organizacje związkowe.

Żądania dotyczyła następujących kwestii:
• warunków płacy, (w tym dotyczących podwyżki 

płac)  - 8 postulatów,
• warunków pracy - 2 postulaty.

Szczegółowa analiza wykazała, że w 3 przypadkach 
spory zbiorowe były jednowątkowe i dotyczyły wyłącz-
nie podwyżek płac pracowników, zaś w pozostałych 2 
przypadkach odnotowano spory wielowątkowe, które 
zawierały kilka postulatów związkowych, w tym rów-

nież dotyczące podwyżki płac.
W 4 przypadkach w spory zbiorowe z pracodawcą 
weszły pojedyncze organizacje związkowe danego 
zakładu pracy, a tylko w 1 przypadku wspólna repre-
zentacja związkowa.

W związku ze sporami zbiorowymi zgłoszonymi do 
OIP w Opolu nie przeprowadzano kontroli i nie wyda-
wano środków prawnych. 
Według informacji uzyskanych od pracodawców do 
dnia 13.01.2015 roku w 3 zakładach pracy strony 
osiągnęły porozumienie kończące spory zbiorowe, 
a w 2 przypadkach spory zbiorowe trwają nadal i toczą 
się tam postępowania negocjacyjne.
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Rejestracja zakładowych układów zbiorowych pracy 

Rodzaj wniosku Ilość wg wpływu

Liczba  
za-

rejestrowanych 
wniosków

Wykonanie
[%]

Rejestracja nowych układów 5 5 100

Rejestracja protokołów dodatkowych 59 58 98,3

Informacje o zawieszeniu stosowania układu 3 2 66,7

Informacje o zmianie nazwy lub adresu  
pracodawcy lub organizacji związkowej 4 4 100

Inne informacje 8 8 100

Razem 79 77 97,5

W okresie sprawozdawczym wystąpił 1 przypadek 
odmowy rejestracji protokołu dodatkowego, ponieważ 
stroną Układu nie była Spółka zgłoszona jako praco-
dawca. 

Nowe układy zarejestrowane w 2014r. zawierają roz-
wiązania korzystniejsze dla pracowników od uregulo-
wań powszechnie obowiązującego prawa pracy doty-
czących:
• prawa do nagród jubileuszowych  (w  5 układach)
• korzystniejszych niż przewidziane powszechnie 

obowiązującymi przepisami odprawy emerytalno - 
rentowe (w  4 układach). 

Z ogólnej liczby 79 wniosków, które wpłynęły od wnio-
skodawców, zarejestrowano 77 wniosków, co stanowi 

97,5 % ogółu ich wpływu.

Na dzień 31.12.2014r. było zarejestrowanych 224 
zakładowych układów zbiorowych pracy.  Z tego 
31.12.2012r. był ostatnim dniem obowiązywania dla 1 
układu. 

Problematyka układowa była poruszana na szkole-
niach organizowanych na wniosek partnerów związ-
kowych w ramach cyklicznych szkoleń społecznych 
inspektorów pracy. 

Ogółem przeprowadzono 3 szkolenia, w których wzię-
ło udział 73 uczestników (członkowie związków zawo-
dowych i społeczni inspektorzy pracy).

W 2014r. do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu rozpatrzono 79 wniosków o rejestrację zakładowych układów zbiorowych pracy, 
protokołów dodatkowych oraz o wpis informacji do układów.

Przestrzeganie prawa pracy oraz przepisów i zasad BHP
W ramach działalności kontrolno - nadzorczej Pań-
stwowej Inspekcji Pracy w roku 2014 przeprowadzono 
czynności, zarówno w sferze prawa pracy jak i bezpie-
czeństwa i higieny pracy. Większość kontroli była wy-
nikiem realizacji tematów zarówno ogólnokrajowych 
jak i własnych (uwzględniających specyfikę regionu).

Kontrole legalności zatrudnienia 
i innej pracy zarobkowej

Czynności kontrolne przeprowadzane w 2014r. wy-
kazują, iż nadal występują te same nieprawidłowości 
w zakresie legalności zatrudnienia, co w latach ubie-
głych, tj.
• świadczenie pracy przez osoby bez potwierdzenia 

na piśmie warunków pracy i płacy oraz zgłosze-
nia do obowiązkowego ubezpieczenia społeczne-
go, do czasu ewentualnego rozpoczęcia kontroli 
przez inspektora pracy, 

• zawieranie umów cywilnoprawnych (zlecenia lub 
o dzieło) w warunkach, w których winna być za-
warta umowa o pracę,

• nieterminowość w opłacaniu składek na Fundusz 
Pracy.

W roku 2014 nie zaobserwowano na terenie działa-
nia Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu nowych 
zjawisk lub tendencji w zakresie nielegalnego powie-
rzania pracy. Śladem lat ubiegłych należy stwierdzić, 
iż pracodawcy powierzając pracę na podstawie umów 
cywilnoprawnych, nie dbają o to, czy umowy te wy-

W temacie sporów zbiorowych udzielono ogółem 
w 2014 roku 47  porad, (w tym 36 porad dla działaczy 
związkowych i 11 porad dla pracodawców). Porady 
te dotyczyły głównie zakresu przedmiotowego spo-
rów, obligatoryjnego przestrzegania kolejnych etapów 

sporu zbiorowego przed ogłoszeniem akcji strajkowej 
oraz zasad wyznaczania mediatorów i technik nego-
cjowania sporów zbiorowych.
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czerpują znamiona stosunku cywilnoprawnego czy też 
umowy o pracę. Jedynym wyznacznikiem zawierania 
umów cywilnoprawnych jest zmniejszenie kosztów 
związanych z zatrudnieniem osób. Dotyczy to i kosz-
tów finansowych wynikających z obciążeń fiskalnych 
jak i obciążeń wynikających z ochrony pracowniczej 
zawartej w kodeksie pracy.

Nie zmieniła się struktura nielegalnego zatrudnienia, 
nadal najwięcej nieprawidłowości stwierdzano w za-
kładach do 9 zatrudnionych oraz w przedziale od 10 
do 49 zatrudnionych. Jeżeli chodzi o branże, w któ-
rych obserwuje się najwięcej nieprawidłowości w za-
kresie legalności zatrudnienia, czyli zatrudniania bez 
umów, niezgłaszania do ubezpieczenia społecznego, 
zawierania „fikcyjnych umów cywilnoprawnych”, nie-
odprowadzania składek na fundusz pracy, prym wiodą 
małe firmy budowlane, handlowe oraz przetwórstwa 
przemysłowego. 

W ocenie inspektorów pracy główną przyczyną nie-
prawidłowości stwierdzanych w trakcie kontroli jest 
chęć minimalizacji kosztów prowadzonej działalności 
gospodarczej. Dotyczy to większości czynów uważa-
nych za niezgodne z prawem, a dokonywanych przez 
pracodawców. Wyrazem tego jest: zatrudnianie bez 
potwierdzenia na piśmie warunków zawartych umów 
o pracę, niezgłaszanie pracownika do ubezpiecze-
nia społecznego, zawieranie umów cywilnoprawnych 
w sytuacjach, gdy praca wykonywana jest w warun-
kach wskazujących na istnienie stosunku pracy. Na-
stępną przyczyną są problemy z płynnością finansową 
przejawiające się nieopłacaniem bądź nieterminowym 
odprowadzanie składek na Fundusz Pracy. Przyczyną 
istotną lecz nie główną jest, przejawiana przez część 
przedsiębiorców, chęć zarobienia pieniędzy w sposób 
szybki, z ominięciem panujących przepisów i zasad. 
W ocenie pracodawców i przedsiębiorców przyczyny 
nieprawidłowości wynikają z faktu ponoszenia dużych 
kosztów pracy a także braku płynności finansowej wy-
nikającej z nieterminowego regulowania należności 
pomiędzy przedsiębiorcami.

W ocenie osób wykonujących pracę, przyczyną świad-
czenia nielegalnej pracy jest trudna sytuacja życiowo-
-materialna tychże osób, przez co godzą się, na nie-
legalne świadczenie pracy byleby tylko zarobić jakieś 
pieniądze. Szczególnie dotyczy to osób o niskim wy-
kształceniu, nieposiadających kwalifikacji zawodo-
wych.

W roku 2014 skierowano 12 zawiadomień do właś-
ciwych Prokuratur Rejonowych, w zakresie zawiado-
mień podejrzenia popełnienia przestępstw związanych 
z nielegalnym zatrudnianiem obywateli Polski na pod-
stawie art. 218, art. 219 i art. 225 kodeksu karnego. 
Dla jednego zawiadomienia, na dzień sporządzania 
sprawozdania, brak jest informacji o stanie postępo-
wania. Jak wynika z analizy spraw w 11 przypadkach 
wszczęto postępowanie przez Prokuratury Rejonowe. 
W trzech sprawach skierowano akty oskarżenia do 
właściwych Sądów Karnych.

W roku 2014 nie stwierdzono na terenie działalności 

Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu przypadków 
nasuwających podejrzenie występowania znamion 
pracy przymusowej lub przestępstwa handlu ludźmi 
(art.198a Kk w związku z art. 115 § 2 Kk).
 
Ogółem w wyniku działań kontrolnych zalegalizowano 
zatrudnienie 139 osób, w tym:
• 57 osobom pracodawcy potwierdzili na piśmie ro-

dzaj i warunki zawartej umowy o pracę,
• z 6 osobami zawarto umowę o pracę w miejsce 

umowy cywilnoprawnej, 
• 120 osób zgłoszono do ubezpieczenia społeczne-

go. 
Ponadto pracodawcy opłacili zaległe składki na Fun-
dusz Pracy i ubezpieczenie społeczne w łącznej kwo-
cie 264 136 złotych.

Analizując przeprowadzone kontrole z tematu T013 
za rok 2014 jak i lata wcześniejsze, należy wskazać, 
że do negatywnych zjawisk odnośnie nielegalnego za-
trudniania należy zaliczyć:
• brak skutecznych regulacji  prawnych mogą-

cych „zahamować” niekontrolowaną i niezgodną 
z definicją stosunku pracy, dużą ilość zawieranych 
umów cywilnoprawnych,

• liberalne przepisy formalne odnośnie potwierdza-
nia na piśmie warunków pracy jak i zgłaszania do 
ubezpieczenia społecznego.

Kontrola legalności zatrudnienia, innej 
pracy zarobkowej oraz wykonywania 
pracy przez cudzoziemców

W roku 2014 przeprowadzono 111 kontroli (w 107 za-
kładach) w zakresie zatrudniania cudzoziemców. 
Do najczęściej stwierdzanych nieprawidłowości w za-
kresie zatrudniania cudzozie mców, należy zaliczyć:
• powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi 

nieposiadającemu wymaganego zezwolenia na 
pracę;

• powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi 
na innych warunkach niż określone w zezwoleniu 
na pracę;

• niezgłaszania lub nieterminowe zgłaszanie do 
ubezpieczenie społecznego cudzoziemców za-
trudnianych na podstawie umów o pracę; 

• nieopłacania lub nieterminowe opłacanie składek 
na Fundusz Pracy za świadczących pracę cudzo-
ziemców;

• niewypłacanie lub nieterminowe wypłacanie wy-
nagrodzenia za pracę;

• brak odbytych szkoleń bhp jak i profilaktycznych 
badań lekarskich. 

W przypadku wyjaśnień nielegalnego powierzenia pra-
cy cudzoziemcowi w dalszym ciągu dominuje tłuma-
czenie oparte na nieznajomości przepisów. Powierza-
jący pracę na podstawie oświadczeń zarejestrowanych 
na inny podmiot gospodarczy tłumaczą przykładowo, 
że wydawało im się, iż nie trzeba ponownie wystawiać 
oświadczeń skoro już raz zostały wystawione i cudzo-
ziemiec legalnie przebywa na terenie RP. W kontek-
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ście wykonywania pracy przez cudzoziemców na in-
nych warunkach, niż by to wynikało z zezwolenia na 
pracę należy zauważyć, że pracodawcy częstokroć 
traktują otrzymanie zezwolenia jako „koniec formalno-
ści”. Trudności pojawiają się w przypadku zmian np. 
wymiaru czasu pracy. Powierzający pracę cudzoziem-
com nie dostrzegają wówczas potrzeby wystąpienia 
o zmianę zezwolenia w tym zakresie bądź (jak twier-
dzą) zapominają o tym.

Odnośnie nie opłacania składek na Fundusz Pra-
cy, w dalszym ciągu główną przyczyną wskazywaną 
przez pracodawców jest sytuacja finansowa przedsię-
biorstwa.

Jeżeli chodzi o wyjaśnienia samych cudzoziemców, 
najczęściej zasłaniają się brakiem wiedzy w tym za-
kresie. Częstokroć nie przywiązują również wagi do 
dokumentowania zatrudnienia, byleby tylko otrzymali 
zarobione pieniądze.

W 2014r. w wyniku kontroli obejmujących swoim za-
kresem temat T014 wydano 36 decyzji pisemnych 
oraz 6 decyzji ustnych, które objęły 135 pracowników. 
Większość z tych decyzji (30 pisemnych i 5 ustnych) 
dotyczyło sytuacji objętych kodami statystycznymi 
z sekcji J – Przygotowanie do pracy. Ponadto wyda-
no 36 wystąpień zawierających łącznie 109 wniosków 
obejmujących 283 pracowników. Powyższe dane doty-
czą jedynie sytuacji, w których przeprowadzający kon-
trolę zakodował dany środek prawny kodem tematu.

Struktura skarg Liczba Kwota

Zawarcie z cudzoziemcem 
umowy o pracę lub umowy 
cywilnoprawnej 
w wymaganej formie.

1 x

Zawarcie umowy o pracę 
w miejsce umowy cywilno-
prawnej – na podstawie art. 
22Kp.

1

Zgłoszenie cudzoziemca do 
ubezpieczenia społecznego 4 x

Wypłacenie zaległego 
wynagrodzenia 8 5959

Opłacone zaległe składki 
na Fundusz Pracy 22 3586

Opłacone zaległe składki 
na ubezpieczenie 
społeczne

0 0

Razem x 9545

Efekty działań kontrolnych

W 2014r. kontrole legalności zatrudnienia wykazały 
nielegalne wykonywanie pracy przez 13 cudzoziem-
ców w tym 11 obywateli Ukrainy i 2 obywateli Mołdowy. 
W odróżnieniu od 2013r. w ubiegłym roku nie zdarzył 
się przypadek ujawnienia nielegalnego zatrudnienia 
większej liczby cudzoziemców w toku jednej kontroli, 
gdzie w 2013r. w przypadku jednej kontroli ujawniono 

nielegalne zatrudnienie 23 cudzoziemców.

W roku 2014 w trakcie prowadzonych czynności kon-
trolnych nie stwierdzono, wskazanych powyżej sytua-
cji. Z uwagi na powyższe nie kierowano w przedmioto-
wym zakresie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia 
przestępstw do Prokuratury Rejonowej w oparciu o art. 
189a Kk w związku z art. 115 § 2 Kk.

Kontrole przestrzegania przez 
agencje zatrudnienia przepisów 
ustawy o promocji zatrudnienia  
i instytucjach rynku pracy

W ramach powyższego tematu w 2014r. przeprowa-
dzono 58 kontroli podmiotów prowadzących agencje 
zatrudnienia. Czynności kontrolne podejmowane były 
w wyniku składanych skarg (6), w tym anonimowych, 
interwencji własnej urzędu (41), monitoringu ogłoszeń 
ofert itp. zamieszczanych przez agencje zatrudnienia 
w mediach (3) i inne przypadki (8).

Zdecydowana większość kontrolowanych agencji pro-
wadzi działalność w zakresie pośrednictwa pracy (32 
agencji), w tym kierowania osób do pracy za granicą 
u pracodawców zagranicznych (28 agencje), nato-
miast działalnością w zakresie pracy tymczasowej zaj-
muje się 8 kontrolowanych agencji.

W trakcie prowadzonych w 2014r. kontroli agencji za-
trudnienia najczęściej stwierdzano nieprawidłowości 
dotyczące:
• umów zawieranych z osobami kierowanymi do 

pracy za granicą u pracodawców zagranicznych 
(na 26 skontrolowanych agencji w 2 stwierdzono 
kierowanie osób do pracy za granicą bez zawar-
cia pisemnych umów, natomiast w 11 agencjach 
stwierdzono  nieprawidłowości dot. przedmioto-
wych umów),

• umów zawieranych z pracodawcami zagraniczny-
mi, do których agencje kierowały osoby do pracy 
(na 27 skontrolowanych agencji, nieprawidłowości 
dotyczyły 12), 

• prowadzenia przez agencje zatrudnienia wykazu 
podmiotów, do których kierowane są osoby do 
pracy za granicą (na 18 skontrolowanych agencji, 
4 nie prowadziły przedmiotowego wykazu, a w 6 
stwierdzono nieprawidłowości w tym zakresie),

• prowadzenia przez agencje zatrudnienia wyka-
zu osób kierowanych do pracy za granicą (na 18 
skontrolowanych agencji, 2 nie prowadziły przed-
miotowego wykazu, a w 8 stwierdzono nieprawid-
łowości w tym zakresie).

 
Kontrole nie wykazały przypadków działania agen-
cji pracy bez wymaganego wpisu do rejestru agencji 
zatrudnienia oraz przypadków prowadzenia działań 
przez zagraniczne agencje zatrudnienia bez zawiado-
mienia właściwego marszałka województwa. 

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

składek na Fundusz Pracy.

W 2014r. do marszałka województwa skierowano  24 
powiadomienia o naruszeniu przez agencje zatrudnie-
nia warunków prowadzenia agencji. Z rejestru agencji 
zatrudnienia w 2014r. wykreślono 4 agencje (w tym 
jedną w związku z zawiadomieniem z 2013r.).  Szcze-
gółowe informacje w tym zakresie zawierają tabele 
stanowiące załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszego spra-
wozdania.

W ramach kontroli „Przestrzeganie przez agencję za-
trudnienia przepisów ustawy promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy” skierowano wystąpienia 
zawierające łącznie 60 wniosków związanych z rea-
lizacją tematu T015. W wyniku stwierdzonych naru-
szeń skierowanych zostało do Sądów Rejonowych 11 
wniosków o ukaranie. W przedmiotowych sprawach 
do dnia sporządzenia sprawozdania wydano 8 wyro-
ków skazujących, 2 osoby zostały ukarane karą naga-
ny, w jednym przypadku sąd odstąpił od wymierzenia 
kary, a łączna kwota grzywien wymierzonych 5 obwi-
nionym wynosi 6 600 zł. Ponadto skierowano 3 zawia-
domienia do Biura Generalnego Inspektora Ochrony 
Danych Osobowych.

Wzrost liczby wykrytych w ramach monitoringu ogło-
szeń dyskryminujących potwierdza skuteczność mo-
nitoringu i wskazuje na potrzebę dalszego jego pro-
wadzenia.

Kontrola czasu pracy

W ramach tematu „Czas pracy – kontrole różnych 
branż” w 2014r. przeprowadzono 101 kontroli, które 
objęły 101 zakładów pracy, zatrudniających ogółem 
3 485 osób. W ramach stosunku pracy zatrudnionych 
było 3 169 pracowników w tym kobiet: 1 205, młodo-
cianych: 7, niepełnosprawnych: 99.

W ramach tematu „Czas pracy – kontrole różnych 
branż” w 2014r. przeprowadzono 101 kontroli, które 
objęły 101 zakładów pracy, zatrudniających ogółem 
3 485 osób. W ramach stosunku pracy zatrudnionych 
było 3 169 pracowników w tym kobiet: 1 205, młodo-
cianych: 7, niepełnosprawnych: 99.

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły:
• braku ewidencji czasu pracy w 3 podmiotach, lub 

jej nierzetelnego prowadzenia - 32 przypadków,
• braku określenia systemów czasu pracy, rozkła-

dów czasu pracy, okresów rozliczeniowych czasu 
pracy - 44 przypadków. W 20 przypadkach zano-
towano uchybienia w tej materii.

• nie ustalenia rozkładu czasu pracy pracownika 
- u 14 pracodawców stwierdzono przypadki nie 
ustalenia rozkładu czasu pracy dla 53 pracowni-
ków. W 18 przypadkach stwierdzono uchybienia 
w tej materii.

• poinformowania pracownika o obowiązującym go 
rozkładzie czasu pracy – 13 przypadków, które ob-

jęły w sumie 54 pracowników. U 13 pracodawców 
zanotowano uchybienia w tej materii, które objęły 
w sumie 48 pracowników. 

• stosowania okresu rozliczeniowego, o którym 
mowa w art. 135 § 2 i § 3 po uprzednim zawiado-
mieniu właściwego okręgowego inspektora pracy 
(art. 150 § 2 Kp) – na 7 zaistniałych przypadków 
stosowania w/w okresów rozliczeniowych, w 5 na-
stąpiło to bez uprzedniego zawiadomienia właści-
wego okręgowego inspektora pracy. 

• przedłużenia okresu rozliczeniowego na okres 
nieprzekraczający 12 miesięcy stwierdzono u 4 
pracodawców, z czego 1 pracodawca wykonał to 
nieprawidłowo.

• przekazania kopii porozumienia w sprawie prze-
dłużenia okresu rozliczeniowego czasu pracy, 
o którym mowa w art. 150 § 3 Kp właściwemu 
okręgowemu inspektorowi pracy – wszystkie 4 
stwierdzone przypadki zostały przekazane do OIP, 
jednakże w jednym z nich wykonano to nietermi-
nowo. 

• trybu wprowadzenia rozkładu czasu pracy, o któ-
rym mowa w art. 1401 Kp - przypadki wprowadze-
nia rozkładu czasu pracy o którym mowa w art. 
1401 Kp stwierdzono jedynie u 3 z 101 poddanych 
kontroli pracodawców, z czego u 2 pracodawcy 
stwierdzono uchybienia w tej materii. 

• stosowania rozkładów czasu pracy, o których 
mowa w art. 1401 Kp na wniosek pracownika. 
Kontrole wykazały, iż zaledwie u 3 pracodawców 
wprowadzono przedmiotowe rozkłady na wniosek 
pracownika, przy czym u 2 stwierdzono narusze-
nia obowiązujących procedur.

• trybu wprowadzenia przerywanego systemu cza-
su pracy. W trakcie przeprowadzonych 101 kon-
troli zanotowano 1 przypadek wprowadzenia 
przerywanego systemu czasu pracy, w zakresie 
którego zresztą nie obyło się bez naruszenia prze-
pisów w tym zakresie.

• braku rekompensaty z tytułu przekroczenia normy 
dobowej został stwierdzony w 14 kontrolach, do-
tyczył w sumie 36 pracowników. W 4 kontrolach 
stwierdzono uchybienia w zakresie rekompensaty. 
Łącznie brak rekompensaty oraz objął 1 840 go-
dzin. 

• braku rekompensaty z tytułu przekroczenia prze-
ciętnie tygodniowej normy czasu pracy został 
stwierdzony w trakcie 6 kontroli i dotyczył 13 pra-
cowników, którym w sumie nie rozliczono 2 912 
godzin.

• dwukrotnego zatrudniania w tej samej dobie 
stwierdzono u 17 pracodawców. Nieprawidłowość 
dotyczyła 48 pracowników z ogólnej liczby 247, 
których ewidencję czasu pracy poddano analizie.

• przekroczenia przeciętnie tygodniowego limitu 
godzin nadliczbowych stwierdzono u 8 kontrolo-
wanych pracodawców; w sumie nieprawidłowość 
dotyczyła 24 pracowników. 

• przekroczenia rocznego limitu godzin nadliczbo-
wych wystąpiło u 7 pracodawców i w sumie doty-
czyło 66 pracowników.

• nie zapewnienia odpoczynku dobowego wystąpiło 
w 15 kontrolach i dotyczyło łącznie 53 pracowni-
ków.
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• nie zapewnienia odpoczynku tygodniowego zano-
towano u 7 kontrolowanych pracodawców; doty-
czyło łącznie 28 pracowników. 

• nie zapewnienia dnia wolnego za pracę w dniu 
wolnym wynikającym z przeciętnie pięciodniowe-
go tygodnia pracy w przyjętym okresie rozlicze-
niowym - nieprawidłowość wystąpiła u 27 pra-
codawców. Dotyczyła 104 pracowników w 1 130 
przypadkach. 

• niezapewnienia przynajmniej raz na cztery tygo-
dnie niedzieli wolnej od pracy. Nieprawidłowość 
wystąpiła u 7 pracodawców w 9 przypadkach.

• nierekompensowania pracy w niedzielę, święto in-
nym dniem wolnym lub dodatkowym wynagrodze-
niem. Nieprawidłowość wystąpiło w 5 kontrolach. 

• nieprawidłowości związane z wprowadzeniem 
i udzielaniem niepłatnej przerwy na spożycie po-
siłku bądź załatwienie spraw osobistych stwier-
dzono podczas 1 kontroli i były to 4 przypadki. 

• przestrzeganie przepisów o pracy w porze nocnej. 
W 10 przeprowadzonych kontrolach inspektorzy 
pracy zanotowali nieprawidłowości w tym zakre-
sie.

W trakcie kontroli 101 pracodawców stwierdzono, iż 
26 z nich zawierało umowy w niepełnym wymiarze 
czasu pracy, co stanowi 25,74 % poddanych kontroli. 
W sumie zatrudnionych w niepełnym wymiarze cza-
su pracy było 59 pracowników, co przy ogólnej liczbie 
pracowników zatrudnianych przez poddanych kontro-
li pracodawców (3 169), stanowi 1,86%. Z pośród 59 
pracowników, 7 było zatrudnionych w wymiarze do 0,5 
etatu, zaś 52 w wymiarze od 0,5 do 0,75 etatu. 
Z ogólnej liczby 59 poddanych analizie pracowników 
niepełnoetatowych, 16 wykonywało pracę ponad wy-
miar określony w umowie, co z kolei stanowi 27,11 % 
ogólnej liczby skontrolowanych. 

W wyniku 101 przeprowadzonych kontroli inspektorzy 
pracy wydali następujące środki prawne:
• 81 wystąpień zawierających 259 wniosków, doty-

czących 1 796 pracowników,
• 3 polecenia.

Ponadto winnych naruszeń w zakresie czasu pracy 
(21 mandatów kredytowanych) ukarano karą grzywny 
na łączną kwotę 25 900 zł, w 4 przypadkach skierowa-
no wnioski do sądu o ukaranie zawierające łącznie 16 
wykroczeń.

Pracodawcy, według stanu na dzień sporządzenia 
sprawozdania, zrealizowali 222 wniosków z ogólnej 
liczby 259, co stanowi ponad 85 % wykonania. W su-
mie w wyniku realizacji wniosków z wystąpienia wypła-
cono pracownikom łącznie kwotę 502,25 zł.

Główną przyczyną naruszeń przepisów o czasie pra-
cy jest nieznajomość przepisów lub lekceważenie ich 
przez pracodawców. Wydaje się, iż u części praco-
dawców pokutuje przekonanie, iż kwestia czasu pracy 
zatrudnionych pracowników to sprawa drugorzędna, 
ważniejszym dla nich jest utrzymanie firmy na ryn-
ku w trudnym okresie. Kolejnym powodem naruszeń 
z tego obszaru jest brak środków finansowych czy 

tzw. „optymalizacja kosztów” w ujęciu pejoratywnym. 
Przypadki takie nie mogą jednak w żadnym stopniu 
uzasadniać naruszenia podstawowych praw pracow-
niczych, wynikających z przepisów o czasie pracy.

Czas pracy w sektorze bankowym

W ramach tematu „Czas pracy – kontrole w sektorze 
bankowym” w 2014r. przeprowadzono 18 kontroli Ban-
ków Spółdzielczych, zatrudniających ogółem 1 019 
osób. W ramach stosunku pracy zatrudnionych było 
987 pracowników w tym kobiet: 849, niepełnospraw-
nych: 7.

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły przede 
wszystkim dotyczyły:
• nie określenia systemów i rozkładów czasu pracy 

bądź okresów rozliczeniowych – 1 przypadek,
• wprowadzenia rozkładu czasu pracy o którym 

mowa w art. 1401 Kp, niezgodnie z wymogami 
przepisów – 2 przypadki,

• braku rekompensaty z tytułu przekroczenia normy 
dobowej – 1 przypadek. W 2 kontrolach stwierdzo-
no uchybienia, które objęły 5 pracowników i łącz-
nie 52 godziny,

• dwukrotnego zatrudniania w tej samej dobie – nie-
prawidłowość dotyczyła 3 pracodawców i objęła 
łącznie 24 pracowników z ogólnej liczby 245, któ-
rych ewidencję czasu pracy poddano analizie,

• nie zapewnienia odpoczynku dobowego - niepra-
widłowość wystąpiła w 2 kontrolach i dotyczyła 2 
pracowników,

• nie przestrzegania zasady pięciodniowego tygo-
dnia czasu pracy – 1 pracodawca w przypadku 3 
pracowników.

W sumie w trakcie kontroli 18 pracodawców stwier-
dzono 3 przypadki zatrudnienia w wymiarze poniżej 
0,5 etatu oraz 20 przypadków pracowników zatrud-
nionych u 10 pracodawców, z którymi zawarto umowę 
w wymiarze od 0,5 do 0,75 etatu. 
W ogólnej liczbie poddanych kontroli pracowników 
zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, 
w 10 przypadkach pracodawcy nie wypełnili obowiąz-
ku o którym mowa w art. 151 § 5 Kodeksu pracy.

Przypadki wykonywania pracy ponad wymiar określo-
ny w umowie o pracę pojawiły się u 2 z 18 kontrolowa-
nych pracodawców i dotyczyły łącznie 4 pracowników. 
Skala nieprawidłowości w zakresie zatrudniania w nie-
pełnym wymiarze czasu pracy nie była zbyt wielka. 
Najpoważniejszym błędem był brak ustalenia wymiaru 
czasu, po przekroczeniu którego pracownik nabywał-
by prawo, poza wynagrodzeniem, do dodatków jak za 
pracę w godzinach nadliczbowych. Zauważyć należy 
również, iż jedynie w przypadku 4 pracowników stwier-
dzono wykonywanie pracy ponad określony w umowie 
wymiar i było to maksymalnie kilka godzin. Znamien-
nym jest również fakt, iż w ogólnej liczbie zatrudnio-
nych 987 pracowników, jedynie z 23 zawarto umowy 
w niepełnym wymiarze czasu pracy, co stanowi zale-
dwie 2,33 % ogółu zatrudnionych.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami 
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z zakresu czasu pracy inspektorzy wydali 8 wystąpień 
zawierających łącznie 19 wniosków, dotyczące 374 
pracowników oraz 1 polecenie dotyczące 1 pracow-
nika. 

Wszystkie wnioski z wystąpienia zostały wykonane, 
realizacja zaleceń spowodowała wypłacenie łącznie 
kwoty 3 591 zł. 

Stwierdzone wykroczenia spowodowały nałożenie 1 
mandatu karnego w wysokości 1 000 zł (4 wykrocze-
nia związane z czasem pracy). Ponadto w wyniku 2 
wykroczeń zastosowano 2 środki wychowawcze. Nie 
skierowano żadnego wniosku o ukaranie do sądu.  

Główną przyczyną naruszeń przepisów o czasie pracy 
jest nieznajomość przepisów. Skala nieprawidłowości 
w placówkach bakowych na tle innych podmiotów, wy-
gląda zdecydowanie lepiej. Pojawiające się nieprawid-
łowości zwykle nie miały charakteru rażącego, również 
skala negatywnych zjawisk nie była zbyt duża. Warto 
jednakże zaznaczyć, iż w ramach właściwości miej-
scowej OIP Opole działają jedynie Banki Spółdziel-
cze i tylko one zostały wytypowane i poddane kontroli 
w 2014r. Ten fakt zapewne nie pozostaje bez wpływu 
na ogólne wyniki kontroli. 

Egzekwowanie przestrzegania 
przepisów dotyczących czasu 
prowadzenia pojazdu, przerw i czasu 
odpoczynku (działania w ramach 
Krajowej Strategii) oraz czasu pracy 
kierowców

W 2014r. przeprowadzono 16 kontroli 15 pracodaw-
ców z tego obszaru. 

W sumie zgodnie z wytycznymi inspektorzy pracy 
działający w ramach OIP Opole w 2014r. poddali kon-
troli 35 314 dni pracy kierowców. 
W 4 firmach nie stwierdzono żadnych naruszeń, w 1 
naruszenia miały charakter incydentalny, co potwier-
dza wysokość nałożonej z tego tytułu kary (750 zł). 
W przypadku 11 pozostałych firm najwięcej naruszeń 
dotyczyło nie zapewnienia odpowiedniego odpoczyn-
ku dziennego. Podkreślić należy, iż szczególnie rażą-
ce naruszenia występowały sporadycznie, najczęściej 
dotyczyły skrócenia odpoczynku dziennego o 1 – 2 
godziny.

W wyniku stwierdzonych 950 naruszeń inspektorzy 
pracy wydali 12 decyzji administracyjnych na łączną 
sumę 486 250 zł, z czego do zapłaty pozostało łącznie 
135 050 zł, co jest zgodne z przepisami ograniczają-
cymi płatność w zależności od liczby zatrudnianych 
kierowców. 

W pozostałym zakresie wydano 4 wystąpienia (12 
wniosków) oraz 1 polecenie. W zakresie wykroczeń 
związanych z czasem pracy skierowani 2 wnioski 
o ukaranie oraz wydano 1 środek wychowawczy.

Powództwa o ustalenie istnienia 
stosunku pracy oraz wstępowanie do 
postępowania w tych sprawach

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014r. inspek-
torzy pracy nie występowali z pozwami o ustalenie ist-
nienia stosunku pracy oraz nie wstąpili do postępowa-
nia na wniosek pracownika.

Sprawa prawidłowego zatrudniania pracowników była 
przedmiotem 52 wniosków pokontrolnych w wystą-
pieniach inspektorów pracy oraz 10 poleceń. Wnioski 
dotyczyły 155 pracowników, w odniesieniu do których 
inspektorzy wnioskowali o:
• zawarcie umów o pracę w miejsce dotychczaso-

wych umów cywilnoprawnych,
• odstąpienia od zawierania umów cywilnopraw-

nych.

Ukarano 25 pracodawców mandatem w związku z wy-
kroczeniami stypizowanymi w art. 281 pkt 1 Kodeksu 
pracy, na łączną kwotę 31 200 zł. 

Przeciwko 1 pracodawcy skierowano 1 wniosek do 
sądu o ukaranie. Na chwilę obecną brak jest roz-
strzygnięcia w tej sprawie. Zaznaczyć należy, że wnio-
sek w w/w zakresie kierowany były łącznie z innymi 
zarzutami.

Inspektorzy pracy skierowali do pracodawców wnioski 
pokontrolne oraz polecenia, w których wnioskowali 
o zawarcie umów o pracę w miejsce dotychczasowych 
umów cywilnoprawnych. Przypadki zatrudniania osób 
w oparciu o umowy cywilnoprawne, zamiast umowy 
o pracę stwierdzano najczęściej u pracodawców pro-
wadzących niewielkie zakłady usługowe, budowlane 
i handlowo - gastronomiczne. 

Zdecydowana większość pracodawców zastosowała 
się dobrowolnie do wniosków zawartych w wystąpie-
niach i poleceniach, zastępując umowy cywilnopraw-
ne umowami o pracę. Pracodawcy potwierdzili na piś-
mie istnienie stosunku pracy 108 osobom.

Przestrzeganie przepisów 
dotyczących wynagrodzeń i innych 
świadczeń ze stosunku pracy (inne 
podmioty)

Wynagrodzenia i inne świadczenia ze 
stosunku pracy - inne podmioty

W roku 2014 przeprowadzono 91 kontrole u 90 praco-
dawców, zatrudniających ogółem 2 784 pracowników 
w tym 1 050 kobiet.

Najwięcej kontroli w temacie dotyczącym wynagro-
dzeń za pracę i innych świadczeń przeprowadzono 
w zakładach z branży handlowej i napraw –  25 a w na-
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stępnej kolejności w przetwórstwie przemysłowym – 
17.

W toku przeprowadzonych kontroli najwięcej niepra-
widłowości stwierdzono w zakresie:
• nie wypłacenia wynagrodzeń za pracę w kwocie 1 

181 632,91 zł dla 928 pracowników,
• nieterminowej wypłaty wynagrodzenia za pracę 

(15 kontroli),
• zaniżenia należnego wynagrodzenia za pracę (6 

kontroli),
• niezgodnego z prawem dokonywania potrąceń 

z wynagrodzenia za pracę (3 przypadki),
• nie wypłacenia wynagrodzenia oraz dodatków 

za pracę w godzinach nadliczbowych, bądź nie-
prawidłowego ich naliczenia. Łącznie nieprawid-
łowości te dotyczyły 94 osób. W wyniku działań 
inspektorów pracy wypłacono łącznie z tego tytułu 
16 633,74 zł.

• w 10 kontrolach nie wypłacono dodatkowego wy-
nagrodzenia za pracę w porze nocnej. Powyższe 
dotyczyło łącznie 38 pracowników. W wyniku rea-
lizacji zaleceń wydanych przez inspektorów pra-
cy w trakcie i po zakończeniu kontroli wypłacono 
łącznie kwotę 25 502,38 zł. 

• nie wypłacenie nagród jubileuszowych - 1 przypa-
dek obejmujący 9 pracowników na łączną kwotę 
23 388 zł. 

• nie wypłacenie odprawy emerytalnej – 1 przypa-
dek na łączną kwotę 15 434 zł. 

Ponadto stwierdzono: 
• niewypłacanie wynagrodzeń za czas niezdolności 

do pracy, 
• nie wypłacenie wynagrodzenia za czas urlopu, 
• niewypłacanie ekwiwalentu za niewykorzystany 

przez pracowników urlop wypoczynkowy, 
• niewypłacenie należności z tytułu podróży służbo-

wej, 
• niewypłacenie odprawy z tytułu rozwiązania sto-

sunku pracy z przyczyn niedotyczących pracow-
nika,

• nie wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za uży-
wanie własnej odzieży i obuwia roboczego oraz za 
pranie odzieży roboczej.

W ramach realizacji tematu 200B wydano 33 decy-
zje płatnicze dotyczące niewypłaconych wynagro-
dzeń za pracę i innych świadczeń na łączną kwotę 
1 201 860,80 zł. Decyzjami tymi objęto 957 pracowni-
ków. Według stanu na dzień 12.01.2015r. pracodawcy 
zrealizowali 17 decyzji na kwotę 11 866,40 zł. Zreali-
zowane decyzje dotyczyły 47 pracowników. 

Inspektorzy pracy skierowali w ramach realizowane-
go tematu 113 wniosków o charakterze płacowym, 
obejmujących 205 pracowników. W wyniku realizacji 
przedmiotowych wniosków wyegzekwowano dla pra-
cowników świadczenia na łączną kwotę 41 638,90 zł.

W trakcie kontroli inspektorzy pracy wydali w ramach 
przeprowadzonych kontroli ogółem 61 polecenia, 
z czego 34 dotyczyło wynagrodzeń i innych świad-
czeń, w wyniku których wypłacono w trakcie trwania 

kontroli łączną kwotę 44 507,98 zł.

Jeszcze w trakcie przeprowadzonych kontroli praco-
dawcy wypłacili:
• wynagrodzenie za pracę 27 pracownikom na ogól-

ną kwotę 69 253 zł
• wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbo-

wych 42 pracownikom na ogólną kwotę 91 530 zł.
• wynagrodzenie w porze nocnej 20 pracownikom 

na  ogólną kwotę 3 001 zł.
• wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy 4 pracow-

nikom w kwocie 681 zł.
• ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczyn-

kowy 12 pracownikom na ogólną kwotę 4 978 zł.
• pozostałe świadczenia wynikające ze stosunku 

pracy 33 pracownikom na ogólną kwotę 4 798 zł.
• Łącznie pracodawcy wypłacili w trakcie kontroli,  

z tytułu należnych wynagrodzeń i innych świad-
czeń kwotę 174 241 zł.

W toku 91 przeprowadzonych kontroli inspektorzy pra-
cy stwierdzili ogółem 242 wykroczenia, które zostały 
uwzględnione w:
• 6 wnioskach o ukaranie do sądów,
• 27 mandatach,
• 29 środkach wychowawczych.

Łączna wysokość wymierzonych mandatów z tego ty-
tułu wyniosła 32 700 zł. 
Suma orzeczonych do dnia końca roku 2014r. przez 
Sądy Rejonowe grzywien wyniosła 13 000 zł.

Jeśli chodzi o przyczyny stwierdzonych nieprawidło-
wości, to w ujęciu statystycznym wyglądało to nastę-
pująco: 
• brak środków finansowych – 19 przypadków,
• nieznajomość przepisów – 50 przypadków,
• niewłaściwa metoda w obliczaniu – 18 przypad-

ków,
• pomyłki w obliczaniu – 6 przypadków,
• pozostałe przyczyny - 16 przypadków.

Z powyższego zestawienia wynika, że  jak w latach 
ubiegłych najczęstszą przyczyną niewypłacenia wyna-
grodzeń i innych świadczeń była nieznajomość prze-
pisów, która najbardziej była widoczna w obszarach 
niewypłacenia wynagrodzenia w prawidłowej wyso-
kości, wynagrodzeń za pracę w godzinach nadlicz-
bowych czy ekwiwalentu pieniężnego za urlop. Brak 
środków finansowych jest  drugim w kolejności czyn-
nikiem wpływającym na wypłatę wynagrodzeń i innych 
świadczeń. 

Wynagrodzenia i inne świadczenia ze 
stosunku pracy – kontrole skargowe.

W roku 2014 w wyniku złożonych skarg przeprowa-
dzono 126 kontrole u 122 pracodawców zatrudniają-
cych 5 665 pracowników w tym 2 395 kobiet.

Najwięcej kontroli w temacie dotyczącym wynagro-
dzeń za pracę i innych świadczeń inicjowanych w wy-
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niku złożonych skarg, przeprowadzono w zakładach 
z przetwórstwa przemysłowego – 25 kontroli.

W toku przeprowadzonych kontroli najwięcej niepra-
widłowości stwierdzono w zakresie:
• niewypłacenia wynagrodzenia za pracę – w tym 

zakresie inspektorzy pracy wydali decyzje płaco-
we na kwotę 1 938 991,13 zł dla 1 109 pracowni-
ków. Decyzje zostały zrealizowane w kwocie 585 
424,97 zł.  W wyniku realizacji wniosków w wystą-
pieniach wypłacono wynagrodzenie 26 pracowni-
kom w łącznej kwocie 7 082,12 zł.

• nie wypłaconych ekwiwalentów za niewykorzy-
stane urlopy wypoczynkowe, bądź ich zaniżenia, 
inspektorzy pracy wydali decyzje płacowe dla 15 
pracowników na kwotę 26 604,73 zł. Do końca 
roku pracodawcy realizując decyzje wypłacili kwo-
tę 1 782 zł. Natomiast realizując skierowane wnio-
ski wypłacono kwotę 52,54 zł.

• nie wypłacenia  pozostałych składników wynagro-
dzenia. Wydano decyzję płatniczą na kwotę 82 
579,02 zł dla 63 pracowników. Decyzja ta została 
zrealizowana w całości. Wykonano również wnio-
sek wystąpienia na kwotę 4 425 zł. 

• nie wypłacenia lub obniżenia ekwiwalentu za 
używanie własnej odzieży roboczej oraz jej pra-
nie i konserwację - wydano 18 decyzji płacowych 
obejmujących 2 798 pracowników  na kwotę  14 
786,40 zł. Pracodawcy zrealizowali wydane decy-
zje wypłacając kwotę 13 926,40 zł oraz 20 zł z ty-
tułu wykonania wniosku.  

• nie wypłacenia bądź obniżenia wynagrodzenia za 
pracę w godzinach nadliczbowych i/lub odpowied-
niego dodatku z tego tytułu. Wydano 5 decyzji na 
kwotę 12 827,76 zł. Pracownikom została wypła-
cona kwota 10 493,76 zł. Ponadto w wyniku skie-
rowania wniosków w omawianym zakresie wypła-
cono pracownikom kwotę 277 157,87 zł dla 104 
pracowników. 

•  obniżenia wynagrodzenia za pracę. Inspektorzy 
pracy wydali decyzje płatnicze dotyczące 5 pra-
cowników na kwotę 3 528,35 zł, wyniku czego wy-
płacono kwotę 3 406,42 zł. Wypłacono również 1 
pracownikowi kwotę 26,30 zł tytułem wykonania 
wniosku w wystąpieniu.

• nie wypłacenie wynagrodzenia za czas urlopu wy-
poczynkowego w 8 przypadkach. Wydano decyzje 
na kwotę 3 790,63 zł. Ponadto w wyniku skiero-
wanego wniosku wypłacono należność w kwocie 
188,91 zł. 

• Stwierdzono również nieprawidłowości w zakre-
sie:

• wynagradzania osób niepełnosprawnych (1 przy-
padek),

• potrąceń z wynagrodzenia za pracę z narusze-
niem obowiązujących przepisów (1 przypadek),

• nie wypłacania dodatku do wynagrodzenia za pra-
cę w porze nocnej (4 przypadki),

• nie wypłacenia bądź zaniżenia należności z tytułu 
podróży służbowej (2 przypadki).

  
W ramach realizacji tematu wydano 79 decyzji płat-
niczych na łączną kwotę 2 085 057,70 zł. Decyzjami 
objęto 4 037 pracowników. Według stanu na dzień 

12.01.2014r. pracodawcy zrealizowali 31 decyzji na 
kwotę 699 534,50 zł. Zrealizowane decyzje dotyczyły 
3 077 pracowników. 

Inspektorzy pracy skierowali do skontrolowanych pod-
miotów 54 wystąpień  zawierających 81 wniosków. W 
wyniku realizacji wniosków wyegzekwowano kwotę 
290 084,34 zł dla 140 pracowników.                                                                      

W trakcie kontroli inspektorzy pracy wydali w ramach 
przeprowadzonych kontroli 24 polecenia, na łączną 
kwotę 53 634,85 zł.

W wyniku przeprowadzonych 126 kontroli inspektorzy 
pracy skierowali 13 wniosków o ukaranie do sądów 
rejonowych (38 wykroczeń), 31 mandatów (56 wykro-
czeń) oraz 17 środków wychowawczych (20 wykro-
czeń). 
Łączna wysokość kwoty grzywien nałożonych w dro-
dze mandatów to 35 300 zł.
Do dnia 12.01.2015r. orzeczono przez sądy rejonowe 
grzywny w łącznej kwocie 12 100 zł.

Wyniki kontroli przeprowadzonych w ramach tematu 
200A „Wynagrodzenia i inne świadczenia ze stosunku 
pracy” - Kontrole skargowe, pokrywają się z wynika-
mi kontroli przeprowadzonych w ramach kontroli wy-
nagrodzeń i innych świadczeń w zakładach różnych 
branż, przedstawiając najczęściej występujące niepra-
widłowości takie jak: niewypłacanie wynagrodzeń za 
pracę, nieterminowość ich wypłacania, niewypłacania 
wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych 
i dodatków z tego tytułu.

Wynagrodzenia i inne świadczenia 
ze stosunku pracy w sektorze 
bankowym.

W ramach działalności Okręgowego Inspektoratu pra-
cy w Opolu w roku 2014 przeprowadzono 15 kontroli 
dotyczących wynagrodzeń i innych świadczeń w pla-
cówkach bankowych. W kontrolowanych podmiotach 
w ramach tematu, liczba zatrudnionych pracowników 
w ramach stosunku pracy wynosiła ogółem 894, w tym 
761 kobiet.

W toku prowadzonych kontroli inspektorzy pracy 
stwierdzili następujące nieprawidłowości:
• W trakcie 1 kontroli stwierdzono wypłacenie wyna-

grodzenia w wysokości niższej niż wynika to z za-
wartej umowy o pracę (dotyczyło 6 pracowników). 
W wyniku realizacji zalecenia inspektora pracy 
wypłacono łącznie kwotę 14 800 zł.

• Podczas 2 kontroli (2 pracowników) stwierdzono 
wypłacenie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop 
wypoczynkowy w obniżonej kwocie łącznej 338,90 
zł. Pracodawcy zrealizowali zalecenia w tej mate-
rii. 

• Niewypłacenie ekwiwalentu za używanie własnej 
odzieży (1 pracodawca; dotyczyło 65 pracowni-
ków). W wyniku wydanego wniosku, pracodawca 
wypłacił pracownikom łącznie kwotę 3 080,70 zł.  

• W trakcie trwania 2 kontroli stwierdzono niewy-
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płacenie bądź obniżenie wynagrodzenia za pracę 
godzinach nadliczbowych łącznie dla 9 pracowni-
ków. W tym zakresie inspektor wydał polecenie, 
w wyniku którego wypłacono w trakcie czynności 
kontrolnych 262,54 zł zaś w wyniku wydanego 
wniosku wypłacono kwotę 73,38 zł.

W wyniku stwierdzonych uchybień skierowano 14 wy-
stąpień, zawierających 70 wniosków, obejmujących 
łącznie 765 pracowników. W wyniku realizacji przed-
miotowych wniosków wyegzekwowano dla pracowni-
ków świadczenia na łączną kwotę 18 292,98 zł.

W trakcie kontroli inspektor pracy wydał 1 polecenie 
dotyczących 8 pracowników na łączną kwotę 262,54 
zł. 

Łącznie pracodawcy wypłacili w trakcie kontroli z tytuł 
wynagrodzeń za pracę i innych świadczeń kwotę 18 
555,52 zł. 

W toku 15 kontroli inspektorzy pracy stwierdzili 4 wy-
kroczenia, które zostały uwzględnione w 1 mandacie 
karnym (kwota 1500 zł) oraz w 2 środkach wychowaw-
czych.

Nie kierowano wniosków o ukaranie do sądu.

Przyczynami prowadzącymi do naruszeń w obszarze 
świadczeń pracowniczych była nieznajomość przepi-
sów, niewłaściwa metoda w obliczaniu oraz wadliwe 
przepisy wewnątrz zakładowe. Ne stwierdzono przy-
padków niewypłacenia świadczeń pracowniczych 
z powodu braku środków finansowych.

Przestrzeganie przepisów o urlopach 
wypoczynkowych

Temat „ Przestrzeganie przepisów o urlopach wypo-
czynkowych” w 2014r. realizowany był przez inspekto-
rów pracy OIP w Opolu podczas 81 kontroli.
W sumie w kontrolowanych zakładach zatrudnionych 
było 1 524 osób, w tym 726 kobiet oraz 19 młodocia-
nych.

Najczęściej występujące nieprawidłowości:
• w 10 przypadkach obejmujących 13 pracowników 

wykazano, iż pracodawcy nie udzielali urlopów 
w roku kalendarzowym, w którym pracownicy na-
byli do nich prawo, nie później niż do 30 września 
następnego roku kalendarzowego,

• w 21 przypadkach dotyczących 26 pracowników 
ustalono, że urlop wypoczynkowy udzielany był 
z naruszeniem zasady by jedna jego część obej-
mowała co najmniej 14 dni kalendarzowych

Na podstawie analizy kontroli przeprowadzonych 
w związku z realizacją tematu „Przestrzeganie prze-
pisów o urlopach wypoczynkowych” należy zauwa-
żyć, że nieprawidłowości w przedmiotowym zakresie 
mają charakter incydentalny. Najwięcej stwierdzonych 
podczas kontroli uchybień z przedmiotowego tematu 
odnosiło się do tych samych zagadnień, co w latach 

poprzednich tj. kwestii dzielenia urlopu zgodnie z art. 
162 Kodeksu pracy, udzielania urlopu zaległego do 30 
września następnego roku kalendarzowego oraz pra-
widłowego ustalania wymiaru urlopu wypoczynkowe-
go. 

Do najczęstszych przyczyn naruszeń prawa w zakre-
sie udzielania urlopów wypoczynkowych w taki spo-
sób, aby przynajmniej jedna jego część trwała, co naj-
mniej 14 dni wynika z faktu, iż pracodawca z wyjątkiem 
sporządzania planu urlopów, nie posiada skutecznych 
instrumentów prawnych do zmuszenia pracownika do 
skorzystania z urlopu wypoczynkowego w takiej czy 
innej ilości dni. U pracodawców, którzy wypłacają np. 
świadczenia z funduszu świadczeń socjalnych powyż-
szy problem nie występuje, gdyż pracownikowi zależy 
na skorzystaniu z uprawnień.
 
Natomiast nieudzielanie pracownikom urlopu w roku 
kalendarzowym, w którym pracownicy nabyli do nich 
prawo, nie później niż do 30 września następnego 
roku, pracodawcy najczęściej tłumaczą brakami ka-
drowymi spowodowanymi trudną sytuacją finansową. 
Przypadki zaniżania wymiaru urlopu jest wciąż taka 
sama - błędna interpretacja przez pracodawców treści 
art. od 155 w punkcie 1 do 3 Kodeksu pracy.

Przestrzeganie przepisów prawa 
pracy dotyczących zatrudniania 
młodocianych w celu przygotowania 
zawodowego

W ramach realizacji tematu przeprowadzono ogółem 
95 kontroli w odniesieniu do pracodawców, którzy za-
trudniali ogółem 801 pracowników, w tym 269 kobiet 
i 297 pracowników młodocianych. W związku z rea-
lizacją tematu inspektorzy pracy wydali ogółem 68 
decyzji, w tym 14 decyzji ustnych. Ponadto w wyni-
ku przeprowadzonych kontroli skierowano do praco-
dawców 13 poleceń oraz 269 wniosków. Stwierdzony 
przez inspektorów pracy stan faktyczny wykazał po-
pełnienie ogółem 87 wykroczeń. Wobec sprawców 
podjęto w tym zakresie następujące działania:
• skierowano 1 wniosek do sądu (za popełnienie 5 

wykroczeń),
• wymierzono 12 mandatów (za popełnienie 53 wy-

kroczeń) na łączną kwotę 14 800 zł,
• zastosowano 19 środków wychowawczych (za po-

pełnienie 29 wykroczeń). 

Czynności kontrolne obejmujące zagadnienia związa-
ne z przestrzeganiem przepisów o zatrudnianiu pra-
cowników młodocianych w celu przygotowania zawo-
dowego były podejmowane w różnorodnych branżach 
działalności gospodarczej. Najwięcej, 30 kontroli zo-
stało przeprowadzonych w zakładach kwalifikujących 
się do pozostałej indywidualnej działalności usługowej 
(np. zakłady fryzjerskie). Na kolejnych pozycjach pla-
sują się:
• pracodawcy prowadzących działalność gospodar-

czą w zakresie handlu hurtowego i detalicznego 
pojazdami samochodowymi oraz naprawą pojaz-
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dów samochodowych (18 kontroli),
• handel detaliczny (14 kontroli).

Odnosząc się do wielkości zatrudnienia w kontrolowa-
nych podmiotach, to decydowana większość kontro-
li, bo 66 została przeprowadzona w podmiotach za-
trudniających do 9 pracowników. Ponadto 28 kontroli 
zostało przeprowadzonych w podmiotach o wielkości 
zatrudnienia od 10 do 49 pracowników, a 1 kontro-
la dotyczyła pracodawcy zatrudniającego powyżej 
50 zatrudnionych. W ujęciu struktury własnościowej, 
wszystkie kontrole dotyczyły sektora prywatnego. 

Ustalenia przeprowadzonych kontroli wskazują, że 
najczęściej występujące nieprawidłowości przy za-
trudnianiu młodocianych w celu przygotowania zawo-
dowego skupiają się wokół następujących zagadnień:
• przekazywania przedstawicielowi ustawowemu 

informacji o ryzyku zawodowym oraz o zasadach 
ochrony przed zagrożeniami,

• braku lub niewłaściwie opracowanego wykazu 
stanowisk i rodzajów prac wzbronionych młodo-
cianym, 

• prowadzenia ewidencji pracowników młodocia-
nych,

• informowania pracowników młodocianych o ryzy-
ku zawodowym związanym z wykonywaną pracą,

• braku lub niewłaściwie opracowanego wykazu 
stanowisk i rodzajów prac dozwolonych pracowni-
kom młodocianym dla potrzeb odbycia przygoto-
wania zawodowego,

• przedstawiania przez młodocianego świadectwa 
lekarskiego, że praca danego rodzaju nie zagraża 
jego zdrowiu.

Ponadto zwraca też uwagę, że 18 pracodawców 
prowadziło naukę zawodu nie posiadając programu 
kształcenia zawodowego.

W efekcie podjętych przez inspektorów pracy środków 
prawnych wyeliminowano szereg nieprawidłowości 
odnoszących się do pracy pracowników młodocianych 
wykonywanej w ramach przygotowania zawodowego. 

Przestrzeganie przepisów prawa 
pracy dotyczących zatrudniania 
młodocianych w innym celu niż 
przygotowanie zawodowe

W 2014r. przeprowadzono 2 kontrole w zakresie za-
trudniania młodocianych w celu innym niż przygoto-
wanie zawodowe. 

W wyniku kontroli wydano 1 polecenie oraz 1 wniosek 
związany z przedmiotowym tematem. Polecenie doty-
czyło 2 osób małoletnich, a wniosek związany był z 4 
osobami młodocianymi. W wyniku ustaleń kontrolnych 
inspektorzy pracy nie stosowali środków represyjnych. 
W obu kontrolach nieprawidłowości polegały na braku 
wykazu prac lekkich dozwolonych młodocianym przy 
wykonywaniu prac w innym celu niż przygotowanie 
zawodowe. 

Zakres zrealizowanego zadania nie jest obszerny 
z tego względu, że zatrudnianie osób młodocianych 
w innym celu niż przygotowanie zawodowe nie jest 
zbyt rozpowszechnione i inspektorzy pracy po prostu 
rzadko spotykają w swojej pracy takie przypadki. W 
OIP Opole na przestrzeni 2014r. stwierdzono 2 takie 
sytuacje, które przedstawiono w niniejszej informacji 
zbiorczej.

Przestrzeganie uprawnień 
pracowniczych związanych 
z rodzicielstwem

Kontrole przestrzegania uprawnień pracowniczych 
związanych z rodzicielstwem przeprowadzono w 40 
zakładach pracy, w których w sumie pracę wykonywa-
ło 958 osób w tym: 839 zatrudnionych na podstawie 
umów o pracę a 28 na podstawie umów cywilnopraw-
nych. Liczba zatrudnionych kobiet w kontrolowanych 
podmiotach wynosiła 520.

W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono na-
stępujące nieprawidłowości:
• brak wykazu prac szczególnie uciążliwych lub 

szkodliwych dla zdrowia kobiet, 
• nie udzielanie pracownikowi wychowującemu co 

najmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat zwolnie-
nia od pracy na dwa dni z zachowaniem prawa do 
wynagrodzenia, 

• brak uzyskania od pracowników będących ro-
dzicami lub opiekunami dzieci w wieku do 14 
lat pisemnych oświadczeń o zamiarze lub braku 
zamiaru korzystania z uprawnień wynikających 
z przepisów art. 189 punkt 1 kodeksu pracy. 

W wyniku przeprowadzonych kontroli wydanych zo-
stało 17 wystąpień zawierających 22 wnioski pokon-
trolne, które dotyczyły m. in.:
• w 3 przypadkach uprawnień pracowników wynika-

jących z art. 188 kodeksu pracy, 
• w 7 przypadkach braku (lub nieprawidłowego) wy-

kazu prac wzbronionych kobietom, 
• w 1 przypadku nieprawidłowości związanych 

z udzieleniem dodatkowego urlopu macierzyń-
skiego (art. 1821  kodeksu pracy),

• w 11 przypadkach wnioski dotyczyły innych nie-
prawidłowości. 

Wydane wnioski pokontrolne dotyczyły 196 pracowni-
ków. 
Według udzielonych przez pracodawców informacji 
wydane wnioski pokontrolne zostały w pełnym zakre-
sie wykonane. 
W 1 przypadku zostało wszczęte postępowanie wy-
kroczeniowe w wyniku którego na sprawcę nałożono 
mandat karny w wysokości 1 000 zł. 

W 2014r. do OIP Opole wpłynęło 14 skarg związanych 
z ochroną rodzicielstwa. W 3 przypadkach stwierdzo-
no zasadność złożonych skarg (w tym 1 skarga ano-
nimowa). 

W trakcie kontroli udzielono 263 porady prawne, w tym 
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dotyczące ochrony rodzicielstwa. Natomiast w siedzi-
bie OIP w temacie ochrony rodzicielstwa udzielone 
zostały 1 803 porady. 

Ocena przestrzegania prawa pracy 
w jednostkach organizacyjnych 
pomocy społecznej (w szczególności 
w domach pomocy społecznej) – 
temat własny OIP w Opolu

W 2014r. przeprowadzono 5 kontroli, których przed-
miotem była ocena przestrzegania prawa pracy 
w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej 
(w szczególności w domach pomocy społecznej).

Do najczęściej stwierdzanych nieprawidłowości nale-
żały:
• brak określenia istotnych warunków umowy, m. 

in. w zakresie: czasu trwania umów terminowych, 
warunków wynagradzania, a w tym niewskazywa-
nie składników wynagrodzenia,

• zmiana istotnych warunków umowy o pracę z na-
ruszeniem obowiązującego w tym zakresie trybu,

• niedopełnienie obowiązku sporządzenia informa-
cji dodatkowej do umów o pracę lub przekazanie 
nieprawidłowej informacji, jak również nieuwzględ-
nienie w pisemnej informacji wszystkich wymaga-
nych elementów, 

• dotyczące ewidencji czasu pracy,
• naruszenie przepisów o czasie pracy, w tym m. in. 

przekroczenie rocznego limitu godzin nadliczbo-
wych,

• dotyczące obliczania dodatków za pracę w porze 
nocnej, niedzielę i święto,

• nienaliczenie bądź błędne naliczenie należności 
za prace w godzinach nadliczbowych. 

W wyniku stwierdzonych uchybień inspektorzy pra-
cy wydali: 16 decyzji ustnych, 16 decyzji pisemnych, 
w tym nakazy płatnicze na łączną kwotę 75 036,00 zł 
brutto (dot. 19 pracowników), wystąpienie zawierające 
99 wniosków. 

W zakresie stwierdzonych wykroczeń nałożono 1 
mandat karny w wysokości 1 000 zł oraz nałożono 1 
ostrzeżenie. 

W wyniku realizacji zaleceń pokontrolnych wypłacono 
łącznie kwotę 29 319,00 zł.

Kontrole przestrzegania przepisów 
bhp podczas usuwania wyrobów 
zawierających azbest z obiektów 
budowlanych i przemysłowych

W ramach realizacji tematu w 2014 r. przeprowadzono 
łącznie 17 kontroli, którymi objęto 13 podmiotów go-
spodarczych. Ogólnie we wszystkich skontrolowanych 
zakładach, na podstawie umów o pracę zatrudnionych 
było 110 pracowników, w tym 21 kobiet, a 16 osób wy-

konywało pracę na innej podstawie niż stosunek pracy. 
W warunkach bezpośredniego narażenia na działanie 
azbestu pracę świadczyły 74 osoby, w tym 67 pracow-
ników. Nie stwierdzono zatrudniania w ww. warunkach 
kobiet, jak również pracowników młodocianych. 

Prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających 
azbest, podobnie jak w latach poprzednich, w prze-
ważającej części wykonywane były w sposób odpo-
wiadający wymogom przepisów. Jednak w wyniku 
przeprowadzonych kontroli inspektorzy pracy wydali 
łącznie 24 decyzje, które dotyczyły 54 pracowników. 
Wśród nich była 1 decyzja wstrzymania wykonywa-
nia pracy oraz 1 decyzja skierowania do innych prac. 
Wystosowano także 11 wniosków pokontrolnych do-
tyczących 50 pracowników. Uzupełnieniem było 119 
porad technicznych i 39 porad prawnych udzielonych 
podczas prowadzonej działalności kontrolnej. W na-
stępstwie przeprowadzonych kontroli skierowano do 
innego organu 1 powiadomienie o stwierdzonych nie-
prawidłowościach. Wymienionymi środkami prawnymi 
zapewniono przestrzeganie przepisów bhp przy opisa-
nych pracach.

W trakcie przeprowadzonych kontroli najczęściej spo-
tykane i najważniejsze nieprawidłowości z punktu wi-
dzenia bezpieczeństwa pracy i zdrowia pracowników 
wystąpiły w obszarach związanych bezpośrednio ze 
sposobem prowadzenia prac. Obejmowały m.in. brak 
ogrodzenia i oznakowania terenów prac niebezpiecz-
nych, niebezpieczne składowanie demontowanych 
materiałów niebezpiecznych oraz nieprawidłowe pa-
kowanie i brak oznakowania odpadów azbestowych.
Przyczyn takiego stanu rzeczy należy upatrywać za-
równo po stronie pracodawców, jak i samych pracow-
ników. Nieprzestrzeganie przepisów przez pracodaw-
ców wynikało głównie z presji na obniżanie kosztów 
działalności dla utrzymania większej konkurencyjności 
na rynku, przy słabej podaży zleceń, osiąganej wprost 
kosztem pracowników. Nieprzestrzeganie przepisów 
przez pracowników wynikało przede wszystkim z nie-
pełnej świadomości szkodliwego działania azbestu, 
czego uzupełnieniem była uciążliwość stosowania wy-
maganych środków ochrony indywidualnej.

W wyniku przeprowadzonych kontroli mandatami uka-
rano 2 osoby na łączną kwotę 3.000 zł, natomiast wo-
bec 1 osoby zastosowano środek wychowawczy.

Kontrole profilaktycznych badań 
lekarskich

Na przestrzeni 2014 roku inspektorzy pracy przepro-
wadzili 193 kontrole w podmiotach gospodarczych 
zatrudniających ogółem 7.137 osób, w tym 5.993 oso-
by w ramach stosunku pracy, 887 osób na podstawie 
umów cywilnoprawnych, 125 podmiotów samo zatrud-
niających się oraz 30 cudzoziemców.

W ramach realizacji tematu inspektorzy wydali 77 
decyzji, które dotyczyły 189 pracowników, w tym 32 
kobiet. Kolejno 91 wydanych wniosków w wystąpie-
niach dotyczyło 309 pracowników. W wyniku realizacji 
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92,21% wydanych decyzji i 83,52% wniosków uzyska-
no wymierne efekty. Należy tutaj wymienić m.in. prze-
prowadzenie wstępnych, okresowych i kontrolnych 
badań lekarskich pracowników, w tym w oparciu o każ-
dorazowe przekazanie lekarzowi aktualnej informacji 
o warunkach pracy. Wśród przebadanych znaleźli 
się także pracownicy młodociani. W ramach działań 
prewencyjnych inspektorzy pracy wystosowali do Wo-
jewódzkich Ośrodków Medycyny Pracy 27 powiado-
mień o stwierdzonych w trakcie czynności kontrolnych 
uchybieniach obejmujących przede wszystkim brak 
umów pomiędzy pracodawcami i podmiotami służby 
medycyny pracy, jak również nieprawidłowości w za-
kresie przeprowadzania samych badań pracowników.

Problematyka w zakresie profilaktycznej ochrony zdro-
wia była podejmowana w sposób ogólny m.in. w wy-
wiadach telewizyjnych i radiowych oraz na łamach lo-
kalnych gazet. Ponadto Okręgowy Inspektorat Pracy 
w Opolu zorganizował szereg szkoleń oraz spotkań 
dla pracodawców, bądź ich służb bhp, w czasie któ-
rych podejmowane były kwestie profilaktycznej ochro-
ny zdrowia pracobiorców. 

Kontrole nowych maszyn, urządzeń, 
środków ochrony indywidualnej oraz 
wyrobów pirotechnicznych w zakresie 
oceny ich zgodności z wymaganiami 
zasadniczymi

Przeprowadzono ogółem 26 kontroli i skontrolowano 
53 wyroby. Dotyczyły one m.in. braków lub nieprawid-
łowości obejmujących oznakowanie wyrobów znakiem 
CE, deklaracje zgodności, certyfikaty oceny typu WE 
oraz niezgodności z zasadniczymi wymaganiami, 
w tym w budowie - wykonaniu i oznakowaniu wyro-
bów, a także brakujące oraz obcojęzyczne i nieprawid-
łowe instrukcje.

Niezgodności dotyczące budowy w stopniu stwarzają-
cym zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi stwierdzono 
w 3 wyrobach. Były to głównie niewłaściwe urządzenia 
sterownicze i ochronne. W jednym przypadku było to 
przyczyną wypadku przy pracy.

Nowym zjawiskiem było wprowadzanie do obrotu wy-
robów o wyraźnie wschodnioazjatyckich korzeniach 

(Chiny, Tajwan, Korea) pod marką producentów ma-
jących siedzibę w Polsce lub Unii Europejskiej. Nie 
stwierdzono wad dotyczących budowy maszyn, ale 
uchybienia dotyczące oznakowania i w dostarczonej 
z wyrobami dokumentacji (deklaracji zgodności i in-
strukcji użytkowania).
Najczęściej powtarzające się błędy występowały przy 
okazji różnych kontroli wynikających z nadzoru rynku. 
Nie było jednej grupy maszyn czy urządzeń szczegól-
nie wyróżniającej się na tle ogółu kontroli.

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 prawidłowy skutek, co 
przekłada się na poprawę tzw. „bezpieczeństwa ryn-
ku”. W ten sposób eliminowane są z użytku maszyny 
i urządzenia oraz sprzęt ochrony indywidualnej, któ-
rego użytkowanie mogłoby prowadzić do zagrożenia 
zdrowia, a nawet życia ich użytkowników. Zauważyć 
należy również wzrost świadomości podmiotów wpro-
wadzających na rynek dany sprzęt lub maszynę. Dzia-
łania kontrolne były wspierane poradnictwem oraz 
działaniami prewencyjnymi podejmowanymi na rzecz 
pracodawców. 

Kontrole szkoleń w dziedzinie bhp

Przeprowadzono 103 kontrole w podmiotach gospo-
darczych, w których ogółem było 3.937 pracobiorców, 
w tym 3.645 pracowników, 126 osób na podstawie 
umów cywilnoprawnych, 99 podmiotów samozatrud-
niających się oraz 18 cudzoziemców. Dla zlikwidowa-
nia występujących nieprawidłowości konieczne było 
wydanie 133 decyzji dotyczących 394 pracowników. 
Kolejno to 120 wniosków obejmujących 486 osób. 
Przyczyny uchybień sprowadzały się m.in. do niewie-
dzy i braku doświadczenia pracodawców w zakresie 
kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków 
pracy szczególnie przez pracodawców, którzy roz-
poczynali działalność gospodarczą, mimo posiada-
nia formalnych dokumentów ukończenia kursów bhp 
dla pracodawców. Stwierdzano także braki należytej 
kontroli procesu szkoleń powierzonych specjalistom 
zewnętrznym, do których nie zawsze posiadali kwa-
lifikacje. Kolejną istotną przyczyną było zwiększanie 
zysków kosztem wydatków na bezpieczeństwo, w tym 
związanych ze szkoleniami w dziedzinie bhp. 

W efekcie kontroli osiągnięto poprawę warunków pra-
cy wynikającą z uporządkowania szkoleń w dziedzinie 
bhp dla kilkuset pracowników. Dodać także należy, że 
szkoleniu okresowemu w zakresie bhp poddało się 17 
pracodawców.

Przestrzeganie przepisów 
dotyczących zatrudniania osób 
niepełnosprawnych

Na terenie działania Okręgowego Inspektoratu Pracy 
w Opolu w roku 2014 status zakładu pracy chronio-
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nej posiadało 17 zakładów. Liczba takich zakładów 
w stosunku do roku 2013 zmniejszyła się o 1 podmiot. 
Do tendencji spadkowej przyczynia się dostosowanie 
polskiego prawodawstwa do standardów Unii Europej-
skiej, w której osoby niepełnosprawne zatrudniane są 
wyłącznie w zakładach otwartego rynku pracy.

W roku sprawozdawczym 2014 przeprowadzono 6 
kontroli w zakładach pracy chronionej. Stwierdzone 
nieprawidłowości miały ogólnie charakter incydental-
ny. W grupie zakładów pracy chronionej widoczne były 
pozytywne zmiany w zakresie przestrzegania przepi-
sów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Naj-
bardziej widocznym efektem wzmożonej działalności 
kontrolnej inspektorów pracy był spadek liczby niepra-
widłowości w zakresie technicznego bezpieczeństwa 
pracy, jak i przestrzegania prawa pracy na przestrzeni 
ostatnich lat. Potwierdzeniem tego w 2014 roku była 
jedynie 1 decyzja wstrzymania eksploatacji maszyny, 
nie było natomiast w ogóle decyzji wstrzymania prac 
bądź skierowania pracowników do innych prac. 

Korzystne tendencje w zakresie poprawy warunków 
pracy potwierdza także malejąca liczba wypadków 
przy pracy oraz brak stwierdzenia występowania 
chorób zawodowych. W 2014 r. do Okręgowego In-
spektoratu Pracy w Opolu wpłynęły zaledwie 2 wnio-
ski o nadanie statusu zakładu pracy chronionej przez 
podmioty powstałe z przekształcenia spółek, które po-
siadały już taki status. Kontrole potwierdziły spełnianie 
przez wnioskujące podmioty takich warunków. Podob-
nie wydano 12 pozytywnych opinii dotyczących przy-
stosowania stanowisk pracy dla osób niepełnospraw-
nych w zakładach nieposiadających statusu zakładu 
pracy chronionej i nieubiegających się o jego nadanie. 
Tak samo ze skutkiem pozytywnym wydano 4 decy-
zje o spełnieniu przez nowo utworzone oddziały ZPCh 
warunków uprawniających do posiadania statusu za-
kładu pracy chronionej. 

W wyniku kontroli w opisywanym okresie inspekto-
rzy pracy wydali 41 decyzji oraz 9 wystąpień zawie-
rających 15 wniosków. Pracodawcy do końca roku 
potwierdzili realizację 98% wydanych decyzji i 100% 
skierowanych wniosków. 

Analizując stan warunków pracy w zakładach zatrud-
niających pracowników niepełnosprawnych na terenie 
OIP Opole w roku 2014 należy stwierdzić, że w za-
kresie przestrzegania przepisów prawa pracy, w tym 
w szczególności przepisów dotyczących bezpieczeń-
stwa i higieny pracy, w porównaniu do lat poprzednich, 
nastąpiły dalsze pozytywne zmiany. 

Kontrole zagadnień dotyczących 
oceny ryzyka zawodowego

W roku 2014 przeprowadzono w tym obszarze 60 kon-
troli w podmiotach, w których pracowały ogółem 3.034 
osoby, w tym 2.916 pracowników. Kontrole przeprowa-
dzono w zakładach charakteryzujących się różną wiel-
kością zatrudnienia i profilem działalności. Objęto nimi 
233 stanowiska pracy, na których zatrudniano 2.343 

pracowników, w tym 1.063  kobiety, 6 młodocianych 
i 46 osób niepełnosprawnych. 

Regulując stwierdzone nieprawidłowości dotyczące 
oceny ryzyka zawodowego, inspektorzy pracy wydali 
pracodawcom ogółem 56 decyzji oraz skierowali 35 
wniosków, a także 5 poleceń, które dotyczyły łącznie 
1.484 pracujących. Obowiązek dokonania oceny ry-
zyka zawodowego dotyczy każdego pracodawcy i ma 
przynieść w efekcie zwiększenie poziomu bezpieczeń-
stwa i ochrony zdrowia pracowników. Ponadto ma eli-
minować lub zmniejszać prawdopodobieństwo wystą-
pienia niepożądanych zdarzeń, powodujących straty, 
związanych z wykonywaną pracą oraz wystąpienia 
u pracowników niekorzystnych skutków zdrowot-
nych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących 
w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy. 

Z analizy informacji przekazanych przez pracodaw-
ców o realizacji 45 decyzji, 32 wniosków i 5 poleceń 
dotyczących oceny ryzyka zawodowego wynikało, że 
poprawiły się warunki pracy pracowników. W 60 kon-
trolach zostały poddane sprawdzeniu pod względem 
bezpieczeństwa i higieny pracy warunki pracy 2.343 
pracowników, co należy zaliczyć także do uzyskanych 
efektów. Realizacja zaleceń inspektorów pracy popra-
wiła jakość dokumentacji oceny ryzyka zawodowego 
tworzonej w kontrolowanych podmiotach. Wykorzysta-
nie poprawnej oceny ryzyka zawodowego, poinformo-
wanie o ryzyku zawodowym i zasadach ochrony przed 
zagrożeniami pracowników tam zatrudnionych, winno 
wpłynąć w sposób znaczny na poprawę bieżącego 
bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zmniejszenia 
liczby wypadków przy pracy. 

W większych podmiotach inspektorzy pracy podjęli 
współpracę z przedstawicielami 6 zakładowych or-
ganizacji związkowych i 4 społecznymi inspektorami 
pracy, w tym w zakresie oceny ryzyka zawodowego 
występującego w procesie pracy.

Kontrole robót wykonywanych 
w miejscach ogólnodostępnych 
(zagrożenia o charakterze 
publicznym)

Celem kontroli była likwidacja zagrożeń wypadkowych 
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w odniesieniu do wykonawców robót, jak też osób 
postronnych. Przeprowadzono 237 kontroli robót, 
głównie budowlanych, prowadzonych w miejscach 
publicznych, w grupie 209 podmiotów gospodarczych 
zatrudniających 1.782 pracowników. Skutkiem prze-
prowadzenia kontroli było wydanie ogółem 491 decyzji 
oraz 12 wniosków.

Z ustaleń kontrolnych wynikało, że występujące za-
grożenia miały powtarzalny charakter, z zakresem 
zbieżnym z lat poprzednich. Nieprawidłowości stwier-
dzono najliczniej w sferze organizacji stanowisk pra-
cy na wysokości, zabezpieczenia i oznakowania stref 
niebezpiecznych oraz zabezpieczenia placów budów 
przed dostępem osób nieupoważnionych. Zagrożenia 
stwierdzono podczas eksploatacji różnego rodzaju 
rusztowań, jak również instalacji i urządzeń elektrycz-
nych oraz w zakresie prowadzonych robót ziemnych. 
Kolejna grupa nieprawidłowości obejmowała przygo-
towanie do pracy osób zatrudnionych i pracujących, 
w tym w zakresie wyposażenia w środki ochrony in-
dywidualnej.

Przyczyny lekceważenia przepisów i zasad bhp przez 
pracujących i osoby nadzorujące wynikały m.in. 
z faktów zatrudniania pracowników bez odpowied-
nich kwalifikacji, braku świadomości skutków zagro-
żeń wśród pracodawców i pracowników, w zaniżaniu 
kalkulacji kosztów prac do poziomu pozwalającego 
osiągnąć zysk przy maksymalnym ograniczeniu kosz-
tów zabezpieczenia robót w miejscach publicznych. 
Uzupełnieniem było dopuszczanie do użytkowania 
wyeksploatowanych urządzeń technicznych oraz zde-
kompletowanych rusztowań, w tym bez dokonania 
odbioru technicznego, ocenianego, jako uciążliwość. 
Ponadto na uwagę zasługuje fakt występowania przy-
padków nieskutecznego nadzoru, w tym nad organiza-
cją prac szczególnie niebezpiecznych wykonywanych 
przez niezdyscyplinowanych pracowników. Zauwa-
żalny był także brak bodźców wymuszających opła-
calność ekonomiczną dla stosowania bezpiecznych 
metod pracy.

Dla osiągnięcia poprawy bezpieczeństwa przy pracach 
w miejscach publicznych inspektorzy pracy wobec 63 
osób odpowiedzialnych wdrożyli postępowanie man-
datowe. W stosunku do 2 osób skierowano wnioski 
o ukaranie do sądów, natomiast środki wychowawcze 
zastosowano w przypadku 31 osób winnych naruszeń. 

W stosunku do jednej osoby skierowano powiadomie-
nie do prokuratury o podejrzenie fałszowanie doku-
mentów pracowniczych w myśl art. 271 KK. Wszczęto 
postępowanie wyjaśniające. 

W trakcie kontroli inspektorzy pracy udzielili także 
1.399 porad z zakresu bezpieczeństwa i higieny pra-
cy, 500 porad z prawnej ochrony pracy oraz 139 porad 
z zakresu legalności zatrudnienia.

Kontrole realizacji zadań służby 
bezpieczeństwa i higieny pracy

W roku sprawozdawczym kontrole tego zagadnienia 
przeprowadzono w 37 podmiotach o różnym profilu 
działalności zatrudniających ogółem 5.009 pracobior-
ców, w tym 4.780 pracowników. Największą liczbę 
uchybień ujawniono w zakresie braku przedstawienia 
pracodawcom propozycji rozwiązań technicznych 
i organizacyjnych dotyczących zapobiegania zagroże-
niom i poprawy warunków pracy (na podstawie okre-
sowych analiz stanu bhp) - 14 przypadków, co stanowi 
41% zakładów kontrolowanych. Nieco mniejsza była 
liczba ujawnionych przypadków nieprzeprowadzania 
kontroli przestrzegania przepisów i zasad bhp na sta-
nowiskach pracy. 

Niedociągnięcia w funkcjonowaniu służby bhp odno-
towano w zakładach o różnej wielkości zatrudnienia. 
Często stwierdzone uchybienia wynikały z szerokiego 
zakresu obowiązków pracowników służby bhp i za-
niedbywania przez to innych zadań. Niektórzy praco-
dawcy nie posiadając pełnej znajomości przepisów nie 
mieli możliwości oceny braku kompetencji swojej służ-
by bhp, który występował w, ponad co 9 zakładzie (zaj-
mowane stanowisko, wykształcenie, specjalność, staż 
pracy i inne). Kontrole wykazały, że ogólnie świado-
mość, co do zakresu zadań służby bhp nadal jest nie-
dostateczna, szczególnie pracodawców z niewielkim 
zatrudnieniem, którzy wręcz obawiają się ponoszenia 
nakładów związanych z jej zatrudnieniem. Podnieść 
jednak należy, iż nie stwierdzono, żeby sami podej-
mowali zadania służb bhp. Przy niedostatecznym 
przygotowaniu w tym zakresie nie służyłoby to popra-
wie bezpieczeństwa pracy. Zauważa się ponadto, że 
w większych zakładach, powyżej 100 pracowników, 
służby bhp właściwie realizują swoje obowiązki. Dla 
osiągnięcia dalszej poprawy działalności wszystkich 
służb bhp na poziomie określonym przepisami będzie 
kontynuowane oddziaływanie kontrolne i prewencyjne 
na pracodawców i środowiska służb bhp - stowarzy-
szenia. W przypadku specjalistów spoza zakładu pra-
cy (62%) kontrole PIP będą uwzględniały szczególnie 
spełnianie wymogu posiadania podwyższonych kwa-
lifikacji.

Kontrole przestrzegania przepisów 
ustawy o produktach biobójczych

W ramach realizacji tematu inspektorzy pracy skon-
trolowali 15 zakładów, w których zatrudniano łącznie 
167 osób, w tym 152 pracowników oraz 3 osoby na 
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podstawie umów cywilnoprawnych. W kontakcie z pro-
duktami biobójczymi we wszystkich tych podmiotach 
pracowało 76 osób.

Produkty biobójcze były stosowane do higieny we-
terynaryjnej głównie w lecznicach oraz w klubie jeź-
dzieckim i w ogrodzie zoologicznym. Środki biobójcze 
w kontrolowanych zakładach w szczególności były wy-
korzystywane do higieny weterynaryjnej w miejscach 
przebywania zwierząt, odkażania sprzętu medyczne-
go, dezynfekcji powierzchni higieniczno-sanitarnych 
i do higienicznej dezynfekcji rąk. Wszystkie produkty 
biobójcze należały do kategorii I - produkty dezynfe-
kujące i produkty biobójcze o ogólnym zastosowaniu. 
Stwierdzone nieprawidłowości uregulowano 25 decy-
zjami i 3 wnioskami pokontrolnymi.

W trakcie kontroli najczęściej odnotowano nieprawidło-
wości obejmujące brak instrukcji postępowania z pro-
duktami biobójczymi, w zakresie stosowania produk-
tów biobójczych, w tym bez kart charakterystyki bądź 
bez zapewnienia aktualnej wersji karty charakterystyki 
danego produktu. Stwierdzono także niewłaściwy do-
boru ochron osobistych, aczkolwiek w mniejszym za-
kresie. Inspektorzy pracy znacznie przyczynili się do 
usunięcia zagrożeń utraty zdrowia lub życia nie tylko 
pracobiorców w kontrolowanych podmiotach. Niepra-
widłowości w zakresie obrotu preparatami biobójczymi 
zostały przekazane Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 
Tym samym poprawa objęła wszystkich pracowników, 
których dany problem dotyczył.

Kontrole dotyczące problematyki 
REACH

REACH (ang. Registration, Evaluation and Authorisa-
tion of Chemicals) - rozporządzenie Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady (WE). Dotyczy bezpiecznego stoso-
wania chemikaliów dla ochrony zdrowia i środowiska 
- rejestrację, ocenę i w określonych przypadkach 
udzielanie zezwoleń, a także ograniczenia handlu 
i stosowania niektórych chemikaliów. Obowiązuje bez-
pośrednio, bez konieczności wprowadzenia do prawa 
krajowego. Nadzór nad wdrażaniem rozporządze-
nia pełni Europejska Agencja Chemikaliów - ECHA, 
w Helsinkach.

Kontrola problematyki REACH w roku 2014 miała 
miejsce w 15 zakładach pracy, w których pracowało 
łącznie 821 osób. Głównie były to drukarnie, które sto-
sowały substancje i mieszaniny chemiczne, jako dalsi 
użytkownicy chemikaliów w rozumieniu rozporządze-
nia REACH. Pracę w bezpośrednim kontakcie z czyn-
nikami chemicznymi wykonywały 452 osoby, a więc 
55% ogółu zatrudnionych. 

Z badanych zagadnień najwięcej nieprawidłowości 
obejmowało brak lub nieprawidłowe instrukcje bhp do-
tyczące postępowania z materiałami szkodliwymi dla 
zdrowia i niebezpiecznymi (80 % kontrolowanych za-
kładów), jak również instrukcji magazynowania (47% 
kontrolowanych). Kolejno to nieprawidłowości w za-
kresie oznakowania pojemników substancji i miesza-

nin niebezpiecznych (60% kontrolowanych zakładów), 
a także dotyczące szeregu kart charakterystyki mie-
szanin niebezpiecznych, w tym ich całkowitego bra-
ku lub nieprawidłowej treści - 60 % kontrolowanych 
zakładów. Dodać do tego należy brak wykazów prac 
szczególnie niebezpiecznych (47% kontrolowanych), 
aktualnych spisów substancji i mieszanin sklasyfiko-
wanych, jako niebezpieczne (27% kontrolowanych), 
jak również przypadki niewyposażenia pracowników 
we właściwe środki ochrony indywidualnej i brak in-
strukcji ich stosowania (27% kontrolowanych) oraz 
zwiększoną emisję chemikaliów do środowiska pracy 
czy składowanie przeterminowanych lub nieużywa-
nych środków chemicznych (27% kontrolowanych za-
kładów).

W wyniku przeprowadzonych kontroli inspektorzy pra-
cy wydali łącznie 78 decyzji i 11 wniosków. Wszystkie 
decyzje i wnioski zostały zrealizowane.

Kontrole dotyczące problematyki 
CLP. Klasyfikacja (Classification), 
oznakowanie (Labelling) i pakowanie 
(Packaging) substancji i mieszanin 
chemicznych

W ramach realizacji tematu inspektorzy pracy skon-
trolowali 15 zakładów, a  były to drukarnie, jako dalsi 
użytkownicy chemikaliów w rozumieniu rozporządze-
nia REACH, które zatrudniały łącznie 821 osób. Pra-
ce w bezpośrednim narażeniu na działanie substancji 
i mieszanin chemicznych wykonywało 452 pracowni-
ków, a więc 55% ogółu zatrudnionych. Produkty che-
miczne wykorzystywane były przede wszystkim, jako 
surowce wykorzystywane do nadruków na opakowa-
niach z tworzyw sztucznych za pomocą drukarek flek-
sograficznych przy użyciu farb rozpuszczalnikowych, 
a także metodą offesetową. Producenci opakowań 
papierowych stosowali drukarnię fleksograficzną z far-
bami wodorozcieńczalnymi. Usługowe zakłady dru-
karskie wykorzystywały środki chemiczne w ramach 
różnych technik druku, tj. metodą offsetową, druku 
sitowego, transferowego, tamponowego, cyfrowego 
i laserowego, gdzie nadruk prowadzony był zarówno 
na papierze jak i na tekstyliach. Kontrole wykazały, 
iż pracownicy w większości kontrolowanych podmio-
tów (73%) nie posiadali znajomości informacji w za-
kresie obowiązywania CLP. Nie stwierdzono jednak 
nieprawidłowości z zakresie oznakowania substancji 
zgodnie z CLP. Stąd też w tym zakresie przepisy CLP 
zostały skutecznie wdrożone i były przestrzegane. 
Nieprawidłowości stwierdzono natomiast w zakresie 
oznakowania mieszanin zgodnie z CLP.
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Efektem kontroli było całkowite wykonanie wydanych 
25 decyzji i 11 wniosków. Kontrole w roku 2014 wyka-
zały, iż ze względu na rozłożone w czasie terminy wej-
ścia w życie rozporządzenia CLP oraz dla osiągnię-
cia celu kompleksowego rozwiązywania problemów 
związanych z jego nieprzestrzeganiem konieczna jest 
dalsza współpraca z Państwową Inspekcją Sanitarną 
i kontynuowanie działalności kontrolnej w tym obsza-
rze.

Przestrzeganie przepisów ustawy 
o organizmach genetycznie 
zmodyfikowanych - zamknięte użycie 
GMO

W roku 2014 kontrolami objęto 2 zakłady ujęte w pub-
licznym rejestrze zamkniętego użycia GMO prowadzo-
nym w Ministerstwie Środowiska, w których pracowało 
łącznie 1.441 osób, w tym 5 osób zatrudnionych przy 
operacjach zamkniętego użycia GMO. Ze względu na 
małe prawdopodobieństwo przedostania się GMO do 
środowiska oraz udowodnionej szkodliwości GMO, 
działania w obu podmiotach uznano za niepowodują-
ce zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska oraz za-
klasyfikowano do I kategorii zagrożenia - potencjalne 
zagrożenie jest najmniejsze. Jeden z kontrolowanych 
podmiotów wchodzi w skład administracji rządowej, 
gdzie badania GMO wykonuje się w odniesieniu do 
pasz dla potrzeb czynności nadzoru, drugi pracodaw-
ca to państwowa szkoła wyższa, w której działania 
w ramach zamkniętego użycia GMO mają charakter 
dydaktyczny i wykonywane są na zajęciach laborato-
ryjnych biologii molekularnej i inżynierii genetycznej. 
Podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości 
w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o orga-
nizmach genetycznie zmodyfikowanych, co wynika ze 
szczególnych wymagań, jakie stawiane są podmiotom 
występującym o zgodę Ministra Środowiska na za-
mknięte użycie GMO. Przeprowadzane kontrole wy-
kazały jednak nieliczne nieprawidłowości w zakresie 
przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy, stwierdzane podczas rutynowych kontroli, które 
uregulowano 3 decyzjami ustnymi. Powtarzającym się 
problemem był brak oznakowania chemikaliów w ję-
zyku polskim. Stan ten obciążał także producentów 
i dystrybutorów, którzy nie zapewnili wystarczającego 
nadzoru nad oznakowaniem pojemników z chemika-
liami. W ramach działań prewencyjnych inspektorzy 
pracy skierowali ponadto dwa pisma do właściwych 
terytorialnie Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemio-
logicznych.

Zagrożenia związane 
z występowaniem hałasu 
w środowisku pracy

W przedmiotowym temacie przeprowadzono 14 kon-
troli w podmiotach gospodarczych będących praco-
dawcami, zatrudniających łącznie 2.220 pracowników. 
Wśród kontrolowanych znalazły się podmioty obróbki 
drewna branży meblowej i budowlanej oraz obróbki 

metalu - odlewnictwo metali lekkich, produkcja kon-
strukcji metalowych i ich części oraz nakładanie po-
włok na metale. Kolejno to zakłady produkcji opako-
wań z papieru i zajmujące się przetwórstwem tworzyw 
sztucznych oraz z innych branż.

Łącznie we wszystkich zakładach występowało nara-
żenie 488 pracowników na hałas o różnym poziomie. 
Przekroczenie najwyższego dopuszczalnego natęże-
nia (NDN) miało miejsce w 7 zakładach. Zatrudnianie 
w takich warunkach obejmowało 151 pracowników. 
W 1 podmiocie było to 12 kobiet (16,18% zatrudnio-
nych). Pracę w porze nocnej i w narażeniu na hałas 
wykonywało ogółem 55 pracowników w 2 zakładach.  
Inspektorzy nie stwierdzili wykonywania pracy przez 
pracowników młodocianych w warunkach przekrocze-
nia dopuszczalnej wartości NDN hałasu.

Stwierdzone nieprawidłowości, w ramach realizacji 
tematu, uregulowano 18 decyzjami, wykonanymi już 
w 100,00% oraz 9 wnioskami, dotyczącymi narażenia 
na hałas. 

Rekontroli został poddany 1 pracodawca, którego 
głównym profilem działalności była produkcja mebli. W 
warunkach przekroczenia najwyższego dopuszczalne-
go natężenia hałasu (NDN) zatrudnionych było 5 pra-
cowników, wśród których nie było kobiet, jak również 
młodocianych. Praca ta nie była wykonywana w porze 
nocnej. Inspektorzy pracy najwięcej nieprawidłowości 
wykazali w odniesieniu do oceny ryzyka zawodowego 
na stanowiskach pracy. Dość powszechnie występo-
wał także brak programów działań organizacyjno – 
technicznych w sytuacji osiągnięcia lub przekroczenia 
wartości NDN hałasu. Uzupełnieniem tego był również 
brak wdrożenia po uprzednim stworzeniu takich doku-
mentów. Na trudność zmniejszenia narażenia pracow-
ników na szkodliwe działanie hałasu składa się wiele 
przyczyn, których wymownym przykładem może być 
technologiczne skumulowanie wielu urządzeń w jed-
nej hali produkcyjnej. Zauważyć należy, iż w żadnym 
ze skontrolowanych podmiotów inspektorzy nie stwier-
dzili zachorowania w latach 2011-2013 na chorobę za-
wodową polegającą na obustronnym trwałym ubytku 
słuchu typu ślimakowego spowodowanym hałasem. 
Dla osiągnięcia dalszego postępu będą kontynuowa-
ne działania kontrolno - nadzorcze i prewencyjne or-
ganów PIP. 

Kontrole pracodawców, którym 
podwyższono składkę na 
ubezpieczenie wypadkowe

W roku 2013 skierowano 6 wniosków wobec praco-
dawców, u których w czasie dwóch ostatnich kontroli 
stwierdzono rażące naruszenia przepisów bhp. We 
wszystkich przypadkach ZUS wydał decyzję o pod-
wyższenie im stopy procentowej na ubezpieczenie 
wypadkowe o 100%. W 2014 r. kontrole przeprowa-
dzono w 4 takich podmiotach. W przypadku pozosta-
łych 2 zakładów nie było możliwości przeprowadzenia 
kontroli, ze względu na zaprzestanie prowadzenia 
działalności. W przedsiębiorstwach małych i śred-
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nich, w szczególności należących do grup działalno-
ści o niskiej składce, oddziaływanie ekonomiczne jest 
mocno ograniczone. Zauważyć należy, że większość 
kontrolowanych zakładów należała do branży budow-
lanej sektora prywatnego. Potwierdza to, że jest to 
branża, w której inspektorzy najczęściej stwierdzają 
naruszenia przepisów bhp podczas kolejnych kontro-
li. Osiągnięcie dalszej poprawy wymaga współpracy 
z mediami dla upowszechnienia informacji o wypad-
kach przy pracy i katastrofach oraz przedsięwzięciach 
prewencyjnych. Konieczna jest również działalność 
edukacyjno - informacyjna w zakresie prawidłowego 
prowadzenia oceny ryzyka zawodowego oraz postę-
powania wypadkowego, ukierunkowana szczególnie 
na mikropodmioty i małe zakłady pracy.

Kontrole związane z opiniowaniem 
wniosków w sprawie wydania zgody 
na wyłącznie elektryczne oświetlenie 
pomieszczeń stałej pracy lub na ich 
lokalizowanie poniżej poziomu terenu 

Porozumienie między Głównym Inspektorem Pra-
cy i Głównym Inspektorem Sanitarnym realizowano 
w 2014 r. między innymi poprzez:
• wydawanie opinii dotyczących odstępstw od wa-

runków technicznych obejmujących stosowanie 
oświetlenia wyłącznie elektrycznego w pomiesz-
czeniach pracy, 

• wydawanie opinii dotyczących odstępstw od wa-
runków technicznych obejmujących lokalizację 
pomieszczeń pracy poniżej poziomu otaczające-
go terenu, analizując oświetlenie naturalne bądź 
elektryczne, 

• informowanie o podjętych czynnościach związa-
nych z pismami i wnioskami wnioskodawców o od-
stępstwa od warunków technicznych,

• analizę oświetlenia naturalnego bądź elektryczne-
go, w związku z liczbą 51 wniosków Państwowego 
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. 

Wnioski dotyczyły 35 odstępstw w oświetleniu i 16 
przypadków w sprawie lokalizacji oraz obniżenia po-
ziomu podłogi poniżej otaczającego terenu.
Ponadto 3 sprawy dotyczyły zgody na obniżenie wy-
sokości pomieszczenia cukierni w budynku miesz-
kalno-usługowym i umorzenia postępowania przez 

Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora 
Sanitarnego. 

Zajęcie w poszczególnych sprawach stanowiska przez 
Okręgowego Inspektora Pracy zostało poprzedzone 
przeprowadzeniem 41 kontroli, które dotyczyły obiek-
tów nowobudowanych przebudowanych oraz rozbu-
dowanych, ze zmianą sposobu użytkowania pomiesz-
czeń. Decyzje w poszczególnych sprawach wydawał 
Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny 
w oparciu o stanowiska Okręgowego Inspektora Pra-
cy. W zakresie obniżenia podłogi poniżej otaczającego 
terenu prawie wszystkie postanowienia OIP zawierały 
opinie pozytywne. W zakresie wniosków o odstępstwa 
od stosowania oświetlenia naturalnego większość 
postanowień zawierało opinię, że nie były spełnione 
przesłanki do prowadzenia postępowania w sprawie 
udzielenia zgody. Kontrole wykazały, że nadal należy 
utrzymać wysoką rangę działań w zakresie opinio-
wania odstępstw od warunków technicznych i konty-
nuować współpracę z Opolskim Państwowym Woje-
wódzkim Inspektorem Sanitarnym, w tym w zakresie 
wymiany informacji w związku z odstępstwami od po-
stanowień warunków technicznych.
Służyło temu m.in. spotkanie przedstawiciela Okręgo-
wego Inspektoratu Pracy z pracownikami Państwo-
wego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, w tym 
Nadzoru Zapobiegawczego i Higieny, oraz z przedsta-
wicielami Państwowych Powiatowych Inspektoratów 
Sanitarnych. 

Kontrole zakończone odebraniem 
oświadczenia od podmiotu 
kontrolowanego oraz sprawdzające 
usunięcie uchybień wymienionych 
w oświadczeniu

Na przestrzeni 2014 r. inspektorzy pracy przeprowa-
dzili 9 kontroli zakończonych odebraniem oświadcze-
nia o terminie usunięcia uchybień ujawnionych w toku 
kontroli. Działania takie zastosowano wobec praco-
dawców rozpoczynających działalność, u których nie 
stwierdzono bezpośredniego zagrożenia życia lub 
zdrowia pracowników lub innych osób wykonujących 
pracę, a także popełnienia wykroczenia z winy umyśl-
nej. Ponadto przeprowadzono 2 kontrole sprawdzają-
ce usunięcie uchybień określonych w oświadczeniach. 
Ogółem w kontrolowanych zakładach zatrudnione 
były łącznie 32 osoby, w tym 22 osoby na podstawie 
stosunku pracy. Prowadzenie opisanej działalności 
prewencyjnej i proaktywnej przynosi pożądane efek-
ty, przede wszystkim w małych firmach, gdzie świa-
domość prawna, a także wiedza pracodawców oraz 
osób kierujących pracą innych osób, w zakresie praw-
nej ochrony pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy 
jest niewielka. Brak jest tutaj także wykwalifikowanych 
służb wykonujących w imieniu pracodawcy zadania 
w tym zakresie. 
Należy jednak zauważyć ograniczenia podmiotowe, 
sprowadzające się wyłącznie do pracodawców roz-
poczynających działalność gospodarczą oraz przed-
miotowe, tj. związane ze stopniem zagrożenia życia 
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i zdrowia pracowników, które wykluczają stosowanie 
omawianej regulacji.

Kontrole sprawdzające realizację 
środków prawnych

W związku z ustawowym obowiązkiem objęcia decyzji 
organów PIP egzekucją administracyjną przeprowa-
dzono 983 kontrole sprawdzające wykonanie wcześ-
niej wydanych 2.827 decyzji w 893 podmiotach. Za 
okres 2014 roku wydano 32 upomnienia, które obej-
mowały łącznie 105 niewykonanych decyzji – 3,71% 
ogółu sprawdzonych. Wśród nich były decyzje zarów-
no z zakresu technicznego bezpieczeństwa pracy, jak 
i płacowe. Rezultatem upomnień były zrealizowane 53 
decyzje. Dla przymuszenia pracodawców do wykona-
nia zaległych decyzji nałożono kilka grzywien. Zakres 
wydanych decyzji oraz szczególne sytuacje praco-
dawców spowodowały, że pozostała część niewyko-
nanych decyzji przeszła do wyegzekwowania w kolej-
nym roku sprawozdawczym.

Krótkie kontrole – przetwórstwo 
przemysłowe, handel i naprawy oraz 
pozostała działalność

Przesłankami prowadzania krótkich kontroli w zakła-
dach branży przetwórstwa przemysłowego, handlu 
i napraw oraz pozostałej działalności było przede 
wszystkim eliminowanie bezpośrednich zagrożeń. Sy-
tuacje takie spowodowały 16 kontroli pracodawców, 
których łączne zatrudnienie wynosiło 85 pracowników. 
Wśród wszystkich 96 decyzji ponad 29% opatrzono ry-
gorem natychmiastowego wykonania. Wystąpiła także 
konieczność wstrzymania eksploatacji niesprawnej 
maszyny. Kolejnymi 7 decyzjami inspektorzy pracy na-
kazali przeprowadzenie badań czynników szkodliwych 
i uciążliwych środowiska pracy. Pozostałe nieprawid-
łowości uregulowano 46 wnioskami oraz 6 pleceniami 
ustnymi. Wysoki stopień wykonania decyzji (91,67%) 
oraz wniosków (91,30%), jak i wszystkich pleceń sta-
nowi uzasadnienie prowadzenia tego typu kontroli.

Krótkie kontrole w budownictwie

Założeniem prowadzania krótkich kontroli w budowni-
ctwie było eliminowanie bezpośrednich zagrożeń ad 
hoc. Należy uznać, iż wszystkie 133 przeprowadzone 
krótkie kontrole w budownictwie były skuteczne. Przy 
ogólnym zatrudnieniu 895 pracowników zdecydowa-
na większość kontroli dotyczyła podmiotów zatrud-
niających do 9 osób. Poprzez takie kontrole doszło 
do wyeliminowania bezpośrednich zagrożeń utraty 
życia bądź zdrowia ludzi, które wynikały przeważnie 
z braku ochrony zatrudnianych osób przed upadkiem 
z wysokości, w tym pracujących na rusztowaniach. 
Ponadto inspektorzy pracy najczęściej stwierdzili brak 
zabezpieczenia stref niebezpiecznych przed dostę-
pem osób postronnych. W mniejszym stopniu zagro-
żenia stwierdzano przy prowadzeniu robót ziemnych 
i brukarskich. W sytuacjach tego rodzaju dominował 
brak ochron słuchu podczas prac na zagęszczarkach 

oraz hełmów ochronnych. Podczas cięcia elektrona-
rzędziami nie stosowano ochron oczu. W wykopach 
ludzie byli narażeni na przysypanie ziemią. Dla 95 
osób odpowiedzialnych kontrole zakończyły się po-
stępowaniem mandatowym. Wobec kolejnych 26 
osób wystąpiły przesłanki do zastosowania środków 
wychowawczych. Realizacja krótkich kontroli przynio-
sła zamierzony efekt, tj. szybką poprawę warunków 
pracy i wyeliminowanie najgroźniejszych dla pra-
cowników zaniedbań, w szczególności dotyczących 
ochrony przed upadkiem z wysokości, poprawności 
posadowionych rusztowań, stosowania ochron indywi-
dualnych oraz ochrony ludzi postronnych w miejscach 
ogólnodostępnych. Potwierdzeniem było wykonanie 
96,72% z 579 ogółem wydanych decyzji, z których 
77,89% było decyzjami ustnymi. Ponadto wykonano 
270 wniosków (67,33% wydanych) oraz 3 z 4 wyda-
nych poleceń ustnych. Wobec 1 z kontrolowanych 
podmiotów inspektor pracy zawnioskował  do ZUS 
o podwyższenie składki na ubezpieczenie wypadkowe 
w trybie art. 36 ustawy z dnia 30 października 2002r. 
o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy 
pracy i chorób zawodowych (Dz.U. Nr 199, poz. 1673 
ze zmianami oraz z 2012r. poz. 637).

Kontrole obniżenia poziomu 
ryzyka zawodowego w grupie 
zakładów o wysokiej skali zagrożeń 
zawodowych (wzmożony nadzór)

Kontrole wynikające ze wzmożonego nadzoru były 
przeprowadzone w hucie i w zakładzie walcownia rur. 
W 2 tych zakładach osiągnięto poprawę warunków 
pracy, jednakże w zróżnicowanym zakresie. Główną 
przyczyną braku znacznej poprawy warunków pracy 
w hucie w zakresie bhp były ograniczone możliwości 
finansowe zakładu. Ogólny kryzys gospodarczy doty-
kający przede wszystkim przemysł ciężki, w tym hutę 
oraz rozszerzająca się wschodnia konkurencja ograni-
czała wydatki związane z postępem, który warunkuje 
poprawę warunków pracy. Likwidacja hałasu i zapyle-
nia w hucie wymaga zmiany technologii wytwarzania 
odlewów, wymiany parku maszynowego, ręcznych na-
rzędzi pracy. W zakładzie walcownia rur w roku 2014 
podjęto kilka znaczących inwestycji, które poprawiły 
warunki pracy. W szczególności dokonano remontu 
części maszyn ciągów technologicznych, celem ogra-
niczenia występujących zagrożeń. Ponadto zakupiono 
nowe urządzenie typu MAC do badań ultradźwięko-
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wych, co spowodowało ograniczenie i zmniejszenie 
hałasu będącego uprzednio na poziomie powyżej 85 
dB w rejonie pracy urządzenia. Tym samym nastąpiła 
poprawa warunków pracy dla 15 pracowników (koszt 
ok. 3,5 mln zł).

Kontrole ograniczenia zagrożeń 
wypadkowych poprzez wdrażanie 
elementów zarządzania 
bezpieczeństwem pracy w zakładach, 
w których wystąpiły wypadki przy 
pracy

Przeprowadzono 20 kontroli w zakładach różnych 
branż, w tym było 10 rekontroli zakładów kontrolowa-
nych w 2012 r. W kontrolowanych zakładach łącznie 
zatrudnionych było 524 pracowników. W celu wyeli-
minowania możliwości zaistnienia podobnych wypad-
ków w przyszłości działania pracodawców zazwyczaj 
zawężały się do szablonowych środków profilaktycz-
nych sprowadzających się do przeprowadzenia szko-
leń przypominających pracownikom zasady bhp oraz 
omówienia wypadku z pracownikami. Nie wszystkie 
środki profilaktyczne określane w ramach oceny ry-
zyka oraz wnioski i środki profilaktyczne ustalane po 
zbadaniu okoliczności i przyczyn wypadku były spójne 
w całości. Stąd też konieczne było wydanie 26 decy-
zji, 34 wniosków i 4 poleceń. Dokonane ustalenia po-
zwalają na ogólne stwierdzenie, iż prawie we wszyst-
kich kontrolowanych zakładach osiągnięto wymierne 
efekty wyrażające się znacznym zmniejszeniem wy-
padkowości. W ogóle nie było już wypadków w ponad 
połowie rekontrolowanych zakładów, po 2012 r. In-
spektorzy pracy nie wnioskowali więc o podwyższenie 
składki na ubezpieczenie wypadkowe w trybie art. 36 
ustawy z dnia 30 października 2002r. o ubezpieczeniu 
społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób za-
wodowych (Dz.U. Nr 199, poz. 1673 ze zmianami oraz 
z 2012r. poz. 637) wobec żadnego z kontrolowanych 
podmiotów.

Działania kontrolne w celu 
ograniczenia zagrożeń związanych 
z nanomateriałami

W ramach tematu inspektorzy pracy skontrolowali 4 
zakłady, w których zatrudniano łącznie 233 osoby, 
w tym 220 pracowników oraz 13 osób na podstawie 
umów cywilnoprawnych. W kontakcie z nanomate-
riałami we wszystkich skontrolowanych zakładach 
pracowało 45 pracowników (20,5%). Przedstawiciel 
1 z kontrolowanych zakładów brał udział w szkoleniu 
dotyczącym zagrożeń związanych z występowaniem 
nanomateriałów, które zorganizowano w Okręgo-
wym Inspektoracie Pracy w Opolu.  W podmiocie tym 
stwierdzono najmniej nieprawidłowości. Po kontrolach 
wydano łącznie 20 decyzji oraz 6 wniosków.
Szczególnym problemem jest brak przepisów pra-
wa regulujących w sposób szczegółowy zagadnie-
nia związane z obrotem nanomateriałów. W związku 
z tym, najbardziej istotną kwestią z uwagi na ochronę 
zdrowia pracujących wydaje się szeroko rozumiana 
prewencja, przy pełnym przestrzeganiu obowiązują-
cych przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny 
pracy dotyczących występowania czynników chemicz-
nych w miejscach pracy.

Kontrole prac budowlanych 
i rozbiórkowych

Realizując temat w 2014 r. przeprowadzono 223 kon-
trole 120 budów, z których 21 kontrolowano dwukrot-
nie. Kontrolami objęto łącznie 212 podmiotów gospo-
darczych. Wynikiem przeprowadzonych kontroli robót 
budowlanych było wydanie przez inspektorów pracy 
846 decyzji, 61 wniosków pokontrolnych oraz 11 po-
leceń. 
W sytuacjach bezpośredniego lub potencjalnego za-
grożenia zdrowia i życia pracowników inspektorzy pra-
cy wydali 81 decyzji wstrzymania wykonywania prac 
oraz 48 decyzji wstrzymania eksploatacji maszyn. Za-
kazano także 11 decyzjami wykonywania prac w wa-
runkach niebezpiecznych. Inspektorzy pracy wydali 
również 28 decyzji skierowania do innych prac 42 pra-
cowników dopuszczonych do pracy wbrew obowiązu-
jącym przepisom przy pracach niebezpiecznych. 

Przeważająca liczba uchybień na budowach obej-
mowała prace prowadzone na wysokości i dotyczyła 
wyposażenia i stosowania przez pracowników środ-
ków ochrony indywidualnej, w szczególności ochron 
głowy i twarzy, ochron rąk oraz indywidualnych środ-
ków zabezpieczających pracowników przed upadkiem 
z wysokości. W sferze organizacji pracy uchybienia 
dotyczyły prowadzenia robót budowlanych niezgodnie 
z opracowaną instrukcją bezpiecznego ich wykony-
wania oraz błędów w eksploatacji rusztowań budow-
lanych. 

Przyczyn tych nieakceptowanych zjawisk narażania 
pracowników na utratę zdrowia lub życia należy upa-
trywać w braku nadzoru pracodawców nad prowadzo-
nymi pracami, tolerowaniu zagrożeń i niewłaściwego 
stanu bezpieczeństwa na placach budów, lekceważe-
niu przepisów i zagrożeń przez pracowników, często-
kroć ich negatywnym nastawieniu do obowiązku i ko-
nieczności stosowania środków ochronnych. Dodać 
należy brak dostatecznej wiedzy pracowników nadzo-
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rujących i pracodawców o zagrożeniach, jakie niosą 
ze sobą niewłaściwie zorganizowane i prowadzone 
roboty. Zauważalna jest także tendencja obniżania 
kosztów robót do poziomu pozwalającego osiągnąć 
jak największy zysk dla zakładu budowlanego, nie-
właściwie rozumianym ograniczaniem kosztów na pra-
widłowe zabezpieczenie stanowisk pracy i organizację 
robót będącym efektem krótkiego okresu wykonywa-
nia prac bądź stosowanych procedur przetargowych 
preferujących w praktyce oferty najtańsze, a nie real-
nie skalkulowane. Zauważa się również podejmowa-
nie świadomego ryzyka ze strony wykonawców prac 
budowlanych. Do opisanych przyczyn można dodać 
brak wykwalifikowanej, posiadającej doświadczenie, 
siły roboczej oraz kadry inżynierskiej. Nie bez zna-
czenia są pogłębiające się problemy ekonomiczne 
w branży budowlanej, w szczególności polegających 
na zatorach płatniczych i niewypłacalności wielu firm. 
Nie sposób uznać podnoszonych i powtarzających 
się argumentów pracodawców tłumaczących przyczy-
ny istniejących zagrożeń wysokimi kosztami zakupu 
środków ochrony zbiorowej oraz środków ochrony in-
dywidualnej. 

Bardzo wysoki wskaźnik realizacji środków prawnych 
wydanych przez inspektorów pracy w ramach działal-
ności nadzorczej daje podstawę do stwierdzenia, że 
uzyskano poprawę warunków i bezpieczeństwa pracy 
na kontrolowanych budowach. Zauważyć także na-
leży duże zainteresowanie pracodawców branży bu-
dowlanej wszelkimi formami działań profilaktycznych 
i prewencyjnych, podejmowanych na terenie działania 
Okręgu.

Kontrole prac przy budowach 
i remontach dróg

W ramach realizacji zadania przeprowadzono 32 kon-
trole w grupie 25 pracodawców, które przeprowadzo-
no na 22 placach budów. Przeprowadzone kontrole 
objęły łącznie 251 pracujących, w tym 233 osoby za-
trudnione na podstawie umów o pracę.
Teren wykonywania robót drogowych jest szczególnym 
miejscem pracy, zwłaszcza, gdy roboty wykonywane 
są na odcinkach dróg, gdzie ruch pojazdów i pieszych 
odbywa się tylko z pewnymi ograniczeniami. Kontrole 
obejmowały inwestycje mostowe obejmujące budowę, 

przebudowę, rozbudowę oraz remont mostów. Kolej-
no to inwestycje drogowe stanowiące budowę, prze-
budowę, rozbudowę dróg, roboty - remonty cząstkowe 
nawierzchni dróg oraz budowa parkingu i kanalizacji 
przydrogowej.

Kontrole wykazały, że warunki pracy podczas robót 
drogowych i mostowych były w wielu przypadkach 
niewłaściwe. Stanowiły poważne zagrożenia dla ży-
cia i zdrowia pracowników. Stąd też inspektorzy pra-
cy wydali 66 decyzji, wśród których były m.in. decyzje 
wstrzymania prac i skierowania pracowników do in-
nych prac. Ponadto skierowano 6 wystąpień zawiera-
jących 9 wniosków. 
Wysoki wskaźnik wykonania wydanych środków praw-
nych potwierdził skuteczną poprawę warunków i bez-
pieczeństwa pracy na kontrolowanych budowach.

Kontrole ograniczenia wpływu 
szkodliwych czynników środowiska 
pracy w zakładach odlewniczych

Kontrole miały miejsce w 6 zakładach stosujących od-
mienne technologie odlewania. Główne nieprawidło-
wości występowały w zakresie właściwej identyfikacji 
zagrożeń występujących w środowisku pracy, rzetel-
nym przeprowadzeniu oceny ryzyka zawodowego na 
stanowiskach oraz rodzaju podejmowanych działań, 
mających na celu zabezpieczenie pracowników środ-
kami ochrony zbiorowej lub właściwie dobranymi środ-
kami ochrony indywidualnej. 
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Na 208 skontrolowanych pracowników w zakładach 
objętych kontrolą 10% nie zostało właściwie poinfor-
mowanych o zagrożeniach występujących na sta-
nowiskach pracy. Wśród przyczyn powodujących 
naruszenia w zakresie przestrzegania przepisów bez-
pieczeństwa pracy należy wymienić m.in. trudności 
ekonomiczne ograniczające wydatki na poprawę wa-
runków pracy oraz rozwój technologiczny, jak również 
tolerowanie przez nadzór niechlubnej praktyki niesto-
sowania środków ochrony indywidualnej przez podle-
głych im pracowników.

W ramach działań pokontrolnych inspektorzy pracy 
wydali łącznie 71 decyzji dotyczących poprawy bez-
pieczeństwa pracy. Pracodawcy potwierdzili wykona-
nie w 79%. Ponadto wydano 14 wniosków, które zo-
stały wykonane w całości.

Kontrole zapewnienia bezpiecznych 
warunków pracy w zakładach nowo 
powstałych

Przeprowadzono ogółem 80 kontroli nowo powsta-
łych podmiotów, w których zatrudniano ogółem 495 
pracowników, wśród których byli młodociani i osoby 
niepełnosprawne. Profil prowadzonej działalności był 
zróżnicowany. Dominowali pracodawcy zajmujący się 
handlem i naprawami oraz przetwórstwem przemysło-
wym.
Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły m.in. bra-
ków potwierdzenia skuteczności ochrony przeciwpo-
rażeniowej eksploatowanych urządzeń elektrycznych 
czy zabezpieczenia i właściwego oznaczenia miejsc 
niebezpiecznych. Nie zawsze była zorganizowana 
pierwsza pomoc. Początkujący pracodawcy nie radzili 
sobie z wymaganą dokumentacją, w tym obejmującą 
m.in. przygotowanie pracowników do pracy (szkole-
nia bhp, profilaktyczne badania lekarskie i kwalifikacje 
pracowników), ocenę ryzyka zawodowego czy gospo-
darowanie odzieżą i obuwiem roboczym. Uchybienia 
obejmowały także narażenie na czynniki szkodliwe 
i uciążliwe środowiska pracy, jak też związane z tym 
środki ochrony indywidualnej. Kontrole zakończyły się 
wydaniem 181 decyzji i 33 wniosków oraz 9 poleceń, 
które w znacznej części zostały już wykonane. „Mło-
dzi” pracodawcy podczas kontroli zostali wsparci ze 
strony inspektorów pracy także obszernym poradni-
ctwem. 

Poprawa stanu bezpieczeństwa 
pracy i ochrony zdrowia pracowników 
w zakładach gospodarki komunalnej

Przeprowadzonych 20 kontroli miało miejsce w zakła-
dach zajmujących się transportem i unieszkodliwia-
niem odpadów bądź wyłącznie jednym lub drugim ro-
dzajem działalności. Część z nich prowadziła jeszcze 
inną działalność o charakterze komunalnym.   Zatrud-
nienie przedstawionych zakładów stanowiło 221 osób. 
Zbieranie, transport, segregacja i składowanie odpa-
dów stanowi poważną gałęź działalności gospodarki 

komunalnej. Jednak zróżnicowany stan przestrzega-
nia przepisów prawa pracy w poszczególnych zakła-
dach ogólnie był na poziomie niższym, niż przeciętny. 
Miało to odzwierciedlenie w skali i rodzaju stwierdzo-
nych naruszeń, jak też w rodzaju i ilości wydanych 
środków pokontrolnych dla ich likwidacji. Na pierw-
szy plan wysuwa się niedostateczne wyposażenie 
w infrastrukturę techniczną i zaplecze higieniczno sa-
nitarne zakładów, niska świadomość zagrożeń wśród 
zatrudnionych oraz brak skutecznego nadzoru nad 
pracownikami ze strony kierownictwa zakładów. Brak 
nowoczesnych rozwiązań technicznych i mechanizacji 
przy segregacji i składowaniu, powodował, że prace 
te w większości wykonywane były ręcznie. Praca była 
ciężka i uciążliwa, m.in. ze względy na insekty i zapa-
chy złowonne. Konsekwencją przeprowadzonych kon-
troli było 126 decyzji oraz 52 wnioski w wystąpieniach 
skierowanych do komunalnych pracodawców.

Eliminowanie zagrożeń występujących 
podczas eksploatacji urządzeń 
energetycznych u odbiorców 
podłączonych bezpośrednio do sieci 
średnich napięć

Kontrole przeprowadzono w 10 zakładach różnych 
branż, z których większość była odbiorcami energii 
elektrycznej. W żadnym zakładzie poprawnie nie zde-
finiowano jednoznacznie osoby fizycznej bądź praw-
nej, jako prowadzącego eksploatację w rozumieniu 
definicji rozporządzenia. Kolejne nieprawidłowości 
obejmowały m.in. braki instrukcji organizacji bezpiecz-
nej pracy i instrukcji eksploatacji, jak też i potrzebę ich 
aktualizacji. Błędy w zakresie poleceń pisemnych, do-
kumentowania wykonywania czynności eksploatacyj-
nych w urządzeniach WN, wyposażenia i gospodaro-
wania sprzętem ochronnym potwierdzały nonszalancję 
i poczucie bezkarności osób odpowiedzialnych. Mimo 
uwag do stanu technicznego urządzeń i instalacji nie 
zanotowano rażących zaniedbań wymagających wy-
dania decyzji typu wstrzymania prac lub wstrzymania 
eksploatacji. 

W ramach kontroli wydano łącznie 47 decyzji, z których 
większość została wykonana. Ponadto wystosowano 
13 wniosków, których realizacja jest także daleko za-
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awansowana. W przypadku 1 pracodawcy zaistniały 
przesłanki do odebrania oświadczenia o dobrowolnym 
usunięciu stwierdzonych nieprawidłowości.

Kontrole spełniania wymagań 
minimalnych dla maszyn do obróbki 
drewna 

Dla realizacji tematu przeprowadzono 25 kontroli pra-
codawców zatrudniających łącznie 333 pracowników 
i związanych ze stolarką budowlaną, meblową oraz 
obróbką tartaczną drewna. Stwierdzono, iż pracodaw-
cy nie w pełni zrealizowali obowiązek dostosowania 
maszyn do wymagań minimalnych. W zakładach eks-
ploatowano łącznie 196 maszyn. Ocenie w zakresie 
wymagań minimalnych inspektorzy pracy poddali 56 
maszyn - ponad 28% użytkowanych obrabiarek. Pomi-
mo poprawy stanu bezpieczeństwa pracy w zakresie 
eksploatowanych obrabiarek do drewna, w dalszym 
ciągu stwierdzano przypadki, obejmujące ponad 50%, 
maszyn pracujących w ogóle bez osłon narzędzi ro-
boczych, jak też z niewłaściwymi zabezpieczeniami 
narzędzi roboczych, w tym niewłaściwej konstrukcji 
bądź nieodpowiednim ich założeniem. Skutkowało to 
brakiem ochrony przed częściami ruchomymi, co sta-
nowiło zagrożenia potencjalnie wypadkowe. Stąd też 
wydano ogółem 95 decyzji, w tym wstrzymania eks-
ploatacji maszyn oraz 65 wniosków.

Kontrole 16 wyrobów miały miejsce u 16 pracodaw-
ców oraz przedsiębiorców użytkujących maszyny 
do obróbki drewna. Wymagań zasadniczych lub in-
nych nie spełniało 7 maszyn. Większość uchybień 
(4 przypadki) dotyczyło niekompletnej dokumentacji 
(zarówno instrukcji użytkowania oraz wady związane 
z wystawionymi deklaracjami zgodności). Nieprawid-
łowości w 3 przypadkach dotyczyły budowy maszyny, 
natomiast kolejne 3 sytuacje obejmowały niewłaściwe 
oznakowanie maszyn znakami bezpieczeństwa. Kon-
trolowani przedsiębiorcy nie w pełni posiadali wiedzę 
w zakresie możliwości egzekwowania należnych do-
kumentów wobec dostawców maszyn. W wyniku po-
zytywnych dobrowolnych działań naprawczych działa-
nia zakończono na etapie kontroli wobec 2 wyrobów. 

W przypadku 5 wyrobów dokumentacje zostały prze-
kazane do innych OIP w celu dalszego postępowania. 
W zakresie kontrolowanych wyrobów nie podjęto in-
nych środków prawnych.

Kontrole spełniania wymagań 
zasadniczych dla odzieży ochronnej

Kontrolami objęto 9 pracodawców różnych branż prze-
mysłu, których pracownicy stosowali odzież ochronną. 
Przeprowadzono również 2 kontrole u producentów 
odzieży ochronnej. Kontrole objęły ogółem 11 środków 
ochrony indywidualnej. 
Skontrolowana odzież ochronna spełniała w większo-
ści przypadków wymagania zasadnicze, co oznacza, 
że producenci i dystrybutorzy tych środków stosowali 
się do wymagań przepisów. Stwierdzone nieprawidło-
wości dotyczyły oznakowania odzieży ochronnej kate-
gorii I, tj. chroniącej przed minimalnymi zagrożeniami. 
Najpoważniejszą nieprawidłowością w zakresie ozna-
kowania był brak na wyrobie oznaczeń identyfikują-
cych środek ochrony indywidualnej. Przez to niemoż-
liwa była ocena poprawności deklaracji zgodności. 
Podstawowym efektem prowadzonych kontroli było 
usunięcie nieprawidłowości w zakresie oznakowania 
odzieży, w wyniku dobrowolnych działań naprawczych 
producentów.

Kontrole eliminowania zagrożeń 
w zakładach azotowych

W ramach tematu w roku 2014 przeprowadzono 1 
kontrolę zakładu z Grupy Azoty. Z ogólnego stanu za-
trudnienia 1.582 pracowników na wytypowanym do 
kontroli stokażu bezciśnieniowym amoniaku pracowa-
ło 13 osób. Kontrola została poprzedzona działaniami 
prewencyjnymi w formie samokontroli zrealizowanej 
przez pracodawcę. Listy kontrolne z samokontroli za-
kładu zostały przesłane do Państwowej Inspekcji Pra-
cy. Pracodawca rzetelnie przygotował się do kontroli 
inspektorów pracy. Kontrola miała miejsce w jednym 
czasie przy współudziale innych organów, tj. PSP 
i WIOŚ.

Zakład wprowadził na bieżąco zmiany w zakresie za-
pisów instrukcji dotyczących bezpieczeństwa funkcjo-
nowania zakładu. Zapisy zawarte w Raporcie o Bez-
pieczeństwie dotyczące technicznych zabezpieczeń 
realizowane są przez służby zakładu. Inspektorzy 
pracy zauważyli konieczność niezwłocznej aktualiza-
cji dokumentów wewnątrzzakładowych, tj. instrukcji 
i oceny ryzyka zawodowego. Ponadto stwierdzono ko-
nieczność dodatkowego znakowania zbiorników ma-
gazynowych na stokażu bezciśnieniowym amoniaku. 
Kontrola zakończyła się 4 decyzjami i 2 wnioskami.

Kontrole eliminowania 
nieprawidłowości związanych 
z niewłaściwą organizacją stanowisk 
pracy w strefach zagrożenia 
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wybuchem

Kontrole miały miejsce w 6 zakładach pracy, w któ-
rych zatrudniano 115 pracowników. Żaden z nich nie 
został zaklasyfikowany do tzw. „sevesowskich”, tj. do 
zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awa-
rii przemysłowej, a także o zwiększonym ryzyku wy-
stąpienia poważnej awarii przemysłowej w rozumie-
niu przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska. W 
miejscach zagrożonych wybuchem pracę wykonywało 
ogółem 15 osób. Najwięcej nieprawidłowości stwier-
dzono w zakresie oceny ryzyka związanego z wystą-
pieniem atmosfery wybuchowej oraz w dokumentach 
zabezpieczenia miejsc pracy przed wybuchem. Świad-
czyło to o braku znajomości przepisów przez praco-
dawców w tym zakresie. Kontrole wykazały jednak, 
iż pracodawcy podejmowali starania zabezpieczenia 
zagrożonych pracowników różnymi sposobami przed 
negatywnymi skutkami atmosfery wybuchowej. Pra-
codawcy poinformowali o wykonaniu wszystkich 23 
decyzji oraz o zrealizowaniu wszystkich 8 wniosków.

Kontrole egzekwowania 
przestrzegania przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy wykonywaniu prac w leśnictwie 
związanych z pozyskiwaniem i zrywką 
drewna

W zakładach wykonujących prace leśne przeprowa-
dzono łącznie 15 kontroli. Wśród kontrolowanych było 
14 podmiotów prywatnych, natomiast 1 podmiot na-
leżał do Lasów Państwowych – Nadleśnictwo. Oczy-
wiste zagrożenia przy pracach prowadzonych przez 
zakłady usług leśnych zwiększają zmienne i nieko-
rzystne warunki przyrodnicze - terenowe oraz atmo-
sferyczne. Stąd też zrywka drewna stanowi nie tylko 
najtrudniejszą, ale i najkosztowniejszą fazę jego trans-
portu. Przyczynia się do tego także duże rozproszenie 
surowca drzewnego. Nadmieniony czynnik kosztowy 
pływa na większą dbałość o sprzęt, niż o człowieka. 

Przegląd całego wachlarza nieprawidłowości wykazał, 
że większość ich przyczyn leży po stronie pracodaw-
ców. Stąd wydano ogółem 64 decyzje i 15 wniosków 
oraz 1 polecenie. Znacząca jest także specyfika prac 
leśnych. Zwieńczeniem wykazanych uwarunkowań 
jest niska immunoprofilaktyka osób stale lub czasowo 
wykonujących prace leśne, a tym samym narażonych 
na zakażenie boreliozą i wirusem KZM. Tym bardziej, 
że większość potwierdzonych chorób zawodowych 
dotyczy pracobiorców, tj. osób o ponadprzeciętnej 
świadomości zawodowej.

Kontrole ograniczenia zagrożeń 
zawodowych pracowników 
wykonujących roboty torowe

Przeprowadzono 13 kontroli 12 podmiotów w miejscu 
wykonywania robót torowych. W 4 przypadkach czyn-

ności kontrolne przeprowadzono u głównego wyko-
nawcy. Pozostali byli podwykonawcami. W miejscach 
kontroli było 90 pracobiorców i 88 osób zatrudnionych 
w kontrolowanych podmiotach.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami 
w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa pracy przy 
wykonywaniu robót torowych wydano ogółem 21 
decyzji, w tym 1 decyzję wtrzymania prac. Ponad-
to wystąpieniem skierowano 1 wniosek. Pracodaw-
cy uczestniczący w procesie wykonywania robót nie 
zawsze zapewniali przestrzeganie przez podległy 
personel przepisów, w tym branżowych instrukcji, wy-
tycznych i zarządzeń wydawanych przez zarządcę in-
frastruktury kolejowej. Stąd też głównym problemami 
była niewłaściwa ogólna organizacja prac oraz brak 
skutecznego nadzoru nad prowadzeniem robót toro-
wych, a także tolerowanie nieprzestrzegania przepi-
sów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Problem 
zwiększały uwarunkowania umowne, w tym zagroże-
nie karami umownymi za ewentualne niedotrzymanie 
terminu realizacji zleconego zadania. Mimo wykaza-
nych zależności kontrole przyniosły wymierne efekty 
w postaci poprawy bezpieczeństwa przy pracach toro-
wych prawie wszystkim pracobiorcom.

Kontrole ograniczania zagrożeń 
wypadkowych przy eksploatacji 
wózków jezdniowych z napędem 
silnikowym w magazynach 
wielkopowierzchniowych 
i w pozostałych miejscach 
wykonywania pracy

Inspektorzy pracy przeprowadzili w 2014 roku kontro-
le 49 pracodawców zatrudniających 5.173 pracowni-
ków. Wśród kontrolowanych były podmioty z branży 
przetwórstwa przemysłowego, handlowej i napraw, 
dostawy wody i usług administrowania, rolnej, leśni-
ctwa, budownictwa, obsługi rynku nieruchomości oraz 
pozostałej działalności usługowej.

Pracodawcy zazwyczaj dbali o stan techniczny wóz-
ków, bowiem niesprawne ograniczały prowadzenie 
działalności gospodarczej. Jedynie w 3 przypadkach 
ujawniono brak aktualnej decyzji Urzędu Dozoru Tech-
nicznego zezwalającej na użytkowanie wózków. Po-
dobnie brak posiadania przez operatorów wózków 
ważnych zaświadczeń z badań profilaktycznych miał 
charakter incydentalny. Nieprawidłowości głównie do-
tyczyły wadliwego informowania zatrudnionych o wy-
nikach oceny ryzyka zawodowego oraz dróg transpor-
towych, w tym ich wyznaczenia i oznakowania. 

Ogółem wydano 124 decyzje, z których wykonano już 
95,16%. Wśród nich 2 decyzjami nakazano wstrzy-
manie eksploatacji niesprawnego sprzętu. Z braku 
kwalifikacji skierowano 4 pracowników do innych prac. 
Wydano także 32 wnioski (wykonanie w 87,50%) i 11 
poleceń ustnych – 100% realizacji. 
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Kontrole przeciwdziałania 
zagrożeniom wypadkowym 
w zakładach chowu koni lub bydła

W 7 skontrolowanych podmiotach pracowało 155 pra-
cowników, w tym 30 kobiet. 

Hodowla krów, o dużych wydajnościach mleka, wy-
musiła na wielu pracodawcach stosowanie nowo-
czesnych technologii. Osiągnięcie celu ekonomicz-
nego spowodowało poprawę warunków pracy, w tym 
poprzez przestronne obory alkierzowe oraz wyposa-
żenie w nowoczesne maszyny i sprzęt do usuwania 
odchodów zwierzęcych, pojenia i zadawania pasz. 
Dodać do tego należy stosowanie środków chemicz-
nych do utrzymania higieny. Wpłynęło to ogólnie na 
zmniejszenie wypadkowości i schorzeń zawodowych. 
Gorsze warunki pracy stwierdzono natomiast w star-
szych obiektach budowlanych, gdzie była prowadzona 
zazwyczaj hodowla bydła rzeźnego. Zagrożenia w ho-
dowli bydła zwiększają sztuki duże zwierząt, a szcze-
gólnie buhaje rozpłodowe. Jeden z pracowników sa-
modzielnie odwiązał buhaja i trzymając go dwoma 
palcami za metalowe kółko w nosie prowadził w stronę 
części legowiskowej. Buhaj gwałtownie schylił łeb po-
ciągając poszkodowanego, który upadł. Byk przygniótł 
pracownika głową, który cały czas trzymał zwierzę za 
kółko nosowe. Przeprowadzanie byka rozpłodowego 
powinno być wykonywane przez zespół 2-osobowy 
i przy użyciu sztywnego drążka, po uprzednim zgło-
szeniu tego zamiaru przełożonemu. 

Stwierdzone nieprawidłowości inspektorzy pracy ure-
gulowali 111 decyzjami oraz 7 wnioskami.

Kontrole ograniczenia zagrożeń 
powodujących potknięcia 
i poślizgnięcia w miejscu pracy 
w przedsiębiorstwach zajmujących 
się handlem hurtowym oraz 
w magazynach

Kontrole miały miejsce w 11 przedsiębiorstwach zaj-
mujących się głównie handlem hurtowym. Zagrożenia 
poślizgnięć, potknięć i upadków na tym samym pozio-
mie był przez pracodawców traktowany bardzo po-
bieżnie i ogólnikowo. W ocenach ryzyka zawodowego 
najczęściej przedmiotowe zagrożenie było ujmowane, 

lecz szacowane, jako małe - pomijalne. Pracodawcy 
w zdecydowanej mierze nie mieli świadomości kosz-
tów spowodowanych absencją chorobową z tytułu wy-
padków potknięć i upadków. Presja czasu wywierana 
na pracowników sprawiała, że dochodziło do lekce-
ważenia zagrożeń związanych m.in. z zanieczyszcze-
niami i przeszkodami w ciągach komunikacyjnych i na 
stanowiskach pracy. 

Kontrole wykazały, że usunięcie większości zagrożeń 
uregulowanych ogółem 60 decyzjami nie wymagało 
zbyt wielu nakładów finansowych i nie było nawet cza-
sochłonne. Stąd też większość decyzji było ustnych, 
które zostały wykonane jeszcze podczas kontroli. De-
cyzje uzupełniały jedynie 3 wnioski w wystąpieniach. 
Ocenia się, że z występującymi nieprawidłowościa-
mi wiązało się także słabe wypełnianie obowiązków 
przez zakładowe służby bhp.

Kontrole interwencyjne – temat 
własny OIP Opole

Realizując zadania własne OIP w Opolu inspekto-
rzy pracy na przestrzeni 2014 r. przeprowadzili 200 
kontroli interwencyjnych w 196 różnych podmiotach 
gospodarczych. Przesłankami, z których wynikała 
konieczność podjęcia czynności kontrolnych były in-
formacje z różnych źródeł, w szczególności od osób 
postronnych. Zatrudnienie obejmowało ogółem 7.937 
osób. Kontrolowane zakłady prowadziły różną dzia-
łalność. W ogólnej liczbie dominację utrzymały firmy 
budowlane. 

Zlikwidowanie całego wachlarza stwierdzonych nie-
prawidłowości wymagało od inspektorów pracy wyda-
nia 1.060 decyzji ogółem. Nader często występowały 
sytuacje, w których konieczne było podjęcie natych-
miastowych działań niezbędnych dla ochrony zdrowia 
i życia zagrożonych pracowników i osób postronnych. 
Potwierdzeniem było 57 decyzji wstrzymania prac, 55 
decyzji wstrzymania eksploatacji niesprawnych tech-
nicznie maszyn, 11 decyzji zakazania wykonywania 
prac w miejscach niebezpiecznych, 9 decyzji wykona-
nia badań i pomiarów czynników szkodliwych i uciążli-
wych w środowisku pracy oraz 19 decyzji skierowania 
do innych prac 19 pracowników dopuszczonych do 
pracy wbrew obowiązującym przepisom przy pracach 
niebezpiecznych, do wykonywania których nie posia-
dali odpowiednich kwalifikacji. Ponadto rygorem na-
tychmiastowej wykonalności opatrzono prawie 38% 
wszystkich wydanych decyzji. Efekty przeprowadzo-
nych kontroli interwencyjnych na rzecz ochrony pracy 
z pewnością odzwierciedlają dane liczbowe, w tym wy-
konanie 960 decyzji (stanowiących 90,6% wydanych) 
oraz 288 wniosków z wystąpień (74,6%). Wykonano 
także ogółem 18 poleceń ustnych (100% wydanych). 
Kontrole interwencyjne, podobnie jak i planowe w róż-
nych tematach wykazały, mimo osiąganych efektów, 
ogólnie różny i niezadowalający przekrój warunków 
pracy i przestrzegania przepisów prawa pracy przez 
poszczególnych pracodawców i przedsiębiorców nie-
będących pracodawcami. Duża liczba kontroli i ich 
wyniki uzasadniały prowadzenie takiej działalności 
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nadzorczej.

Kontrole bezpieczeństwa pracy 
w drukarniach – temat własny OIP 
Opole

Kontrole przeprowadzono w 16 wytypowanych zakła-
dach pracy, w których pracowały łącznie 824 osoby. 
Drukarnie posiadały różne technologie poligrafii. Naj-
częściej ujawniane i najważniejsze nieprawidłowości 
dotyczyły braku instrukcji procesów technologicznych 
i postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdro-
wia i niebezpiecznymi. Kolejno to nieprawidłowo-
ści w zakresie oznakowania pojemników substancji 
i mieszanin. Stwierdzono również brak szeregu kart 
charakterystyk mieszanin niebezpiecznych. Brak 
wymaganej dokumentacji obejmował ponadto m.in. 
ocenę ryzyka zawodowego, wykaz prac szczególnie 
niebezpiecznych oraz spis substancji i mieszanin nie-
bezpiecznych. Zaniedbane były także szkolenia bhp 
pracowników. Uchybienia miały źródła w ignorowaniu 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy jak i w ni-
skim poziomie wiedzy pracodawcy oraz jego służb po-
mocniczych w tej dziedzinie. 

W wyniku przeprowadzonych kontroli inspektorzy 
pracy wydali łącznie 178 decyzji, w tym 100 decyzji 
ustnych, które zostały zrealizowane podczas kontro-
li. Wśród wydanych decyzji 48 nadano rygor natych-
miastowej wykonalności. Ponadto skierowano do pra-
codawców 38 wniosków dotyczących realizowanego 
tematu. 

Ograniczenie zagrożeń zawodowych 
w zakładach zajmujących się 
wydobyciem i przeróbką kopalin 
w odkrywkowych zakładach 
górniczych – temat własny OIP Opole

Kontrole przeprowadzono w 8 firm eksploatujących, tj. 
13 zakładów (kopalń) pozyskiwania kruszywa pospo-
litego. Wszystkie przedsiębiorstwa posiadały aktualne 
koncesje na pozyskiwanie kopalin pospolitych. Naji-
stotniejsze nieprawidłowości obejmowały m.in. brak 
lub niepełne osłony bębnów na ciągach przeróbczych 
sortowni. 

Przy wielu przenośnikach nie było zamontowanych 
linek bezpieczeństwa. Brak barier ochronnych wystę-
pował w wielu przejściach i obiektach nad akwenami 
wodnymi, co groziło utonięciem pracowników, tym 
bardziej, że nie wszyscy stosowali kapoki. Wśród po-
jedynczych nieprawidłowości było także szereg istot-
nych zagrożeń. Przykładem mogą być nisko podwie-
szone i naprężone przewody elektryczne na drodze 
komunikacyjnej. Dodać do tego należy również brak 
wymaganych pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, 
mi.in. w odległości do 125 m nie było toalety dla opera-
tora pogłębiarki czerpakowej pracującego przeważnie 
na otwartej przestrzeni. Sytuacje te wynikały, przede 
wszystkim z nieskutecznego nadzoru nad prowadzo-
nymi pracami, tolerowaniu niebezpiecznych metod 
pracy i lekceważeniu zagrożeń przez samych pracow-
ników. 
Łącznie w czasie kontroli bhp przy wydobyciu kopalin 
pospolitych wydano 42 decyzje nakazowe, z których 
wykonano 87,5%. Ponadto skierowano 13 wniosków 
– wykonane w 100%. 
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uwagę zasługuje kwestia wypłaty wynagrodzeń oraz 
innych świadczeń ze stosunku pracy. Stanowi to jed-
no z najistotniejszych uprawnień pracowniczych, nie 
tylko w aspekcie prawnym, lecz także społecznym. 
Inspektorzy pracy wydanymi środkami prawnymi, tj. 
decyzjami i wystąpieniami oraz poleceniami ustnymi 
wyegzekwowali dla 5.339 pracowników łączną kwo-
tę 1.955.043,48 zł. Uwzględniając terminy wydania 
określonych decyzji i wystąpień należy stwierdzić, że 
oddziaływanie inspektorów pracy idzie w parze z wy-
soką skutecznością. Wykazaną kwotę zwiększa suma 
439.871,08 zł wypłacona w 2014 r. dla kolejnych 239 
pracowników, będąca efektem wykonania decyzji i wy-
stąpień wydanych w roku 2013. Łącznie stanowi to 
2.394.914,56 zł dla 5.578 osób.  

Zagadnieniem zwracającym uwagę jest także brak lub 
niepoprawność sporządzanej dokumentacji, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem umów o pracę oraz informacji 
o warunkach zatrudnienia. W przypadku 23 pracowni-
ków dzięki prowadzonym kontrolom zapewniono po-
twierdzenie na piśmie umów o pracę. Kolejnym 325 
osobom pracodawcy w wyniku skierowanych do nich 
środków prawnych skorygowali treść umów o pracę. 
W przypadku 1.447 pracowników inspektorzy pracy 
doprowadzili do przedstawienia im pisemnej informa-
cji o podstawowych warunkach zatrudnienia, bądź po-
prawienia w nich błędów. Zauważyć także należy, iż 
148 pracodawców poprawiło regulaminy pracy, który-
mi było objętych 4.130 pracowników. 

Kontrole obejmujące swoim zakresem zagadnienia 
czasu pracy doprowadziły do znacznego ograniczenia 
praktyki naruszania praw pracowniczych. Stwierdzo-

W roku 2014 Inspektorzy pracy Okręgowego Inspekto-
ratu Pracy w Opolu przeprowadzili 3.190 kontroli w za-
kresie przestrzegania przepisów prawa pracy, w tym 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w za-
kresie legalności zatrudnienia. W wyniku tych kontroli 
wydano 12.396 decyzji administracyjnych, w tym 208 
decyzji płatniczych. Ponadto do pracodawców skiero-
wano 10.767 wniosków zawartych w wystąpieniach, 
jak również 970 poleceń ustnych. 

Za stwierdzone w czasie kontroli wykroczenia inspek-
torzy pracy nałożyli 589 mandatów na łączną kwotę 
684.200 zł. Skierowali także 108 wniosków o ukaranie 
do Sądów oraz 43 zawiadomienia o podejrzeniu po-
pełnienia przestępstw do Prokuratur Rejonowych. W 
przypadku 601 osób wystąpiły przesłanki do zastoso-
wania środków wychowawczych, a najczęściej były to 
ostrzeżenia. 

Przeprowadzone kontrole nader często były płaszczy-
zną współpracy z innymi organami kontroli i nadzoru 
nad warunkami pracy, samorządem terytorialnym, 
a także innymi instytucjami oraz zakładowymi organi-
zacjami związkowymi i społeczną inspekcją pracy.  

Efekty prowadzonej działalności kontrolnej można po-
dzielić na uzyskane w zakresie prawnej ochrony pracy 
oraz mające wpływ na bezpieczeństwo wykonywa-
nych prac przez pracobiorców, tj. pracowników i oso-
by wykonujące prace na innej podstawie, niż stosu-
nek pracy. Ponadto należy wskazać na wyniki kontroli 
prowadzonych w zakresie legalności zatrudnienia, tak 
obywateli polskich, jak i obcokrajowców.
W zakresie prawnej ochrony pracy na szczególną 

Efekty działalności kontrolnej
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no i uregulowano środkami prawnymi nieprawidło-
wości w zakresie zatrudniania pracowników z naru-
szeniem obowiązującego ich wymiaru czasu pracy, 
z naruszeniem prawa do odpoczynków dobowych 
i tygodniowych. Skutecznie eliminowano przypadki 
nierzetelnego prowadzenia dokumentacji czasu pracy. 
W opisywanym zakresie pracodawcy potwierdzili wy-
konanie 1.430 wniosków wydanych przez inspektorów 
pracy. W szczególności wykonanie wniosków dotyczy-
ło: prowadzenia ewidencji czasu pracy dla 134 pra-
cowników (36 wniosków) oraz łącznie 1.205 pracow-
ników, których czas pracy ewidencjonowano w sposób 
nierzetelny. Dodać także należy uregulowanie aktami 
wewnątrzzakładowymi systemów i rozkładów czasu 
pracy oraz okresów rozliczeniowych dla łącznie 1.180 
pracowników.   

Inspektorzy pracy podejmowali także problem zapew-
nienia przestrzegania przepisów dotyczących czasu 
pracy kierowców w transporcie drogowym. Skutecz-
ność oddziaływania inspektorów pracy w tym zakre-
sie potwierdza wydanie 12 decyzji o nałożeniu kar na 
łączną wysokość 135.050 zł.

Inspektorzy pracy prowadzili także kontrole w zakre-
sie legalności zatrudnienia obywateli polskich, jak 
i cudzoziemców. W województwie opolskim w roku 
2014 uzyskano w przedmiotowym zakresie wymier-
ne efekty w postaci potwierdzenia na piśmie umów 
o pracę. Ponadto w przypadku 36 podmiotów dopro-
wadzono poprzez wydane środki prawne do zawarcia, 
w miejsce umów cywilnoprawnych, umów o pracę 
z 91 pracobiorcami. Po interwencji inspektorów pra-
cy opłacono zaległe składki na Fundusz Pracy za 60 
pracowników. Zauważyć także należy efekty w postaci 
postępu w zgłaszaniu pracobiorców do ubezpieczenia 
społecznego oraz w zakresie terminowego opłacania 
składek na Fundusz Pracy. Efektów tych należy upa-
trywać m.in. w zwiększeniu świadomości prawnej sa-
mych pracodawców wskutek poradnictwa prawnego 
prowadzonego w OIP Opole. 

Inną formą poradnictwa są porady udzielone w trakcie 
kontroli, podczas których inspektorzy pracy udzielili 
ogółem 14.458 porad z zakresu bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy, 11.384 porady z prawnej ochrony pracy 
oraz 2.250 porad z zakresu legalności zatrudnienia.

Dzięki działaniom inspektorów pracy dla 22 cudzo-
ziemców opłacono zaległe składki na Fundusz Pracy, 
a zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego uzyska-
no dla 4 takich pracobiorców. Wypłacenie zaległego 
wynagrodzenia zapewniono 8 obcokrajowcom. W po-
jedynczych przypadkach  pracodawcy zalegalizowali 
zatrudnienie z cudzoziemcami. 

Inspektorzy pracy z całą stanowczością korzystali 
z przysługujących im uprawnień. Efektem tego było 
wydanie w omawianym okresie aż 347 decyzji wstrzy-
mania prac. Należy także wskazać na wydanie 344 de-
cyzji wstrzymujących eksploatację maszyn ze względu 
na zagrożenia dla życia i zdrowia pracowników pracu-
jących przy ich obsłudze. W 32 przypadkach zakaza-
no wykonywania prac w miejscach niebezpiecznych. 

W wyniku wydania 105 decyzji skierowano do innych 
prac 165 pracowników. Opisane środki prawne po-
przez swoją moc oddziaływania i szczególny charak-
ter z całą pewnością wpłynęły na poprawę warunków 
pracy i bezpieczeństwa jej wykonywania.

Poza wyżej opisanymi decyzjami Inspektorzy pracy 
korzystali także z innych środków prawnych, których 
stosowanie miało na celu poprawę bezpieczeństwa 
pracy.
Dla przykładu wykonano 602 decyzje zobowiązują-
ce pracodawców do zabezpieczenia lub należytego 
oznakowania miejsc niebezpiecznych, znajdujących 
się zarówno w zakładzie pracy, jak i na placach budów. 
Decyzje te wpłynęły na warunki pracy 3.670 pracow-
ników, a ich realizacja stanowi 97,89% ogółu decyzji 
wydanych w przedmiotowym zakresie.

W podobnym stopniu zostały zrealizowane decyzje 
dotyczące zabezpieczenia stanowisk pracy przy wy-
konywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, np. na 
wysokości. Miało to bezpośredni wpływ na bezpie-
czeństwo pracy 1.215 pracowników, których dotyczyło 
wykonanie 332 decyzji.

Poza wymienionymi przykładami inspektorzy pracy 
skutecznie reagowali na przypadki innych naruszeń 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym obej-
mujących stan techniczny rusztowań budowlanych, 
ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym, 
brak instrukcji bezpiecznej eksploatacji maszyn, sto-
sowanych procesów technologicznych, postępowania 
w sytuacjach awaryjnych oraz magazynowania i skła-
dowania.

Od wielu lat inspektorzy pracy swoim oddziaływaniem 
wpływają na przygotowanie pracowników do pracy. 
Należy tutaj szczególnie uwzględnić szkolenia w za-
kresie bhp oraz profilaktyczne badania lekarskie. Na 
przestrzeni roku 2014 na terenie działania OIP Opole 
pracodawcy przeszkolili 1.280 pracowników na róż-
nych rodzajach szkoleń w zakresie bezpieczeństwa 
i higieny pracy, w wyniku wykonania 613 decyzji in-
spektorów pracy. Tak znaczna liczba pracowników 
wskazywać może na nonszalancję pracodawców i ich 
lekceważący stosunek do przedmiotowego obowiąz-
ku. Z drugiej zaś strony wskazuje na skuteczne od-
działywanie inspektorów pracy. Pracownicy odmien-
nie, niż pracodawcy, rozumieją znaczenie szkoleń 
bhp dla bezpiecznego wykonywania pracy. Uzyskane 
informacje od pracodawców świadczą o realizacji tych 
środków prawnych w 84,09%.
Podobną sytuację notujemy w zakresie kierowania 
pracowników na profilaktyczne badania lekarskie. 
Także w tym zakresie w roku 2014 inspektorzy pracy 
wykazali konsekwencję, wydając w sumie 422 decyzje 
Wykonanie w 87,20% (368 decyzji) swoim oddziały-
waniem objęło 649 pracowników.

Efektem opisanych powyżej działań był bezpośredni 
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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Kampania informacyjna „Zanim podejmiesz 
pracę”.

Działania kontrolne w obszarze prawnej ochrony pracy 
zostały wsparte, kontynuowaną drugi rok, kampanią 
informacyjno-promocyjną „Zanim podejmiesz pracę”. 
Kampania była adresowana do pracowników, w tym 
osób rozpoczynających aktywność zawodową. Jej 
podstawowy cel to zwrócenie uwagi na przestrzeganie 
przepisów prawa pracy przy zatrudnianiu, problema-
tykę zawierania umów cywilnoprawnych oraz umów 
terminowych, a także legalności zatrudnienia.

Realizując cel kampanii należało dotrzeć z określoną 
problematyką prawa pracy do szerokiego grona od-
biorców, za pośrednictwem konferencji, szkoleń, spot-
kań z udziałem partnerów społecznych Państwowej 
Inspekcji Pracy, a także przekazów prasowych oraz 
audycji nadawanych przez regionalne środki masowe-
go przekazu.  
W kampanii uczestniczyło 651 podmiotów.

Podczas kampanii informacyjnej zrealizowano łącznie:
• 6 szkoleń, seminariów oraz konferencji,
• 6 stoisk oraz punktów informacyjnych na których 

udzielano porad prawnych, a zainteresowanym 
wydawano wydawnictwa  Państwowej Inspekcji 
Pracy.

Wśród najważniejszych inicjatyw w 2014 r. należy wy-
mienić następujące działania:

1. Udział w Targach Pracy i Edukacji w Prudniku, 
Opolu, Strzelcach Opolskich oraz Kędzierzynie-
-Koźlu.  Organizatorem Targów była Opolska Wo-
jewódzka Komenda OHP oraz Powiatowe Urzędy 
Pracy. Celem imprezy było zapoznanie młodzie-
ży, osób bezrobotnych i poszukujących pracy 
z aktualnie dostępnymi ofertami pracy w kraju 
i za granicą, a także z możliwością dalszej nauki.  
 
Osoby zainteresowane poradą ze stro-
ny specjalistów PIP, poszukiwały głównie 
praktycznych informacji dotyczących zasad 
zawierania umów o pracę, czasu pracy, wyna-
grodzenia oraz innych aspektów prawa pracy.  

2. W styczniu 2014 r. w siedzibie Okręgowego In-
spektoratu Pracy rozstrzygnięto etap regionalny 
Konkursu wiedzy o prawie pracy „Poznaj swoje 
prawa w pracy”. Pierwsze trzy miejsca, upraw-
niające do udziału w finałowym etapie konkursu, 
zajęli: Adrian Grzebiela z Zespołu Szkół Zawo-
dowych im. S. Staszica w Opolu, Daniel Kubas 
z Zespołu Szkół Technicznych w Nysie oraz Sabi-
na Ernst z Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku. 

Uczestnicy konkursu, uczniowie reprezentujący 
opolskie szkoły ponadgimnazjalne, zostali oce-
nieni na podstawie wyników testu wiedzy doty-
czących różnych aspektów prawa pracy i bhp. 
Większość z ponad 40 uczestników konkursu 
poradziło sobie z nimi nadspodziewanie dobrze. 
Laureaci trzech pierwszych miejsc  wzięli udział 
w finałowym etapie konkursu w Warszawie. 

3. Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu był jed-
nym z patronów honorowych X Międzynarodo-
wego Zlotu Ciężarowych Pojazdów Tuningo-
wanych „Master Truck”, w dniach 19-20 lipca 
2014r. w Polskiej Nowej Wsi.  W ramach współ-
pracy z organizatorami, pracownicy inspektoratu 
świadczyli poradnictwo prawne dla uczestników 
imprezy. Punkt informacyjny odwiedziło kilkuset 
kierowców – uczestników zlotu, a także gości 
odwiedzających tereny wystawy. Uczestnikom 
zlotu, oprócz wydawnictw wydawano m.in. ga-
dżety promocyjne Państwowej Inspekcji Pracy. 

4. W dniu 12 grudnia 2014 r. Okręgowy Inspektorat 
Pracy w Opolu zorganizował „Dzień otwarty” dla  
pracodawców i pracowników, pod hasłem „Zanim 
podejmiesz pracę”. W jego trakcie zostały wrę-
czone pracodawcom świadectwa uczestnictwa 
w programach prewencyjnych PIP oraz pakie-
ty środków ochrony indywidualnej ufundowane 
przez ZUS.  Świadectwa otrzymali pracodawcy 
z różnych branż, którzy podjęli działania w swoich 
zakładach pracy na rzecz podniesienia poziomu 
bezpieczeństwa pracy oraz ograniczenia ilości 
wypadków przy pracy. Osoby odwiedzające Okrę-
gowy Inspektorat Pracy w dniu 12 grudnia br. mo-
gły ponadto skorzystać z wykładów poświęconych 
wybranym aspektom prawa pracy.

W ramach realizacji kampanii kontynuowano współ-
pracę z mediami na zasadach wypracowanych w po-
przednich latach. Pracownicy Okręgowego Inspek-
toratu Pracy występowali w charakterze ekspertów 
w zakresie problematyki prawa pracy w regionalnych 
środkach masowego przekazu. Informacje na temat 
wybranych aspektów prawa pracy ukazały się m.in. 
w Radiu Opole, Nowej Trybunie Opolskiej, TVP 3 
Opole, Radiu Plus, a także na łamach ogólnopolskie-
go dziennika „Rzeczpospolita”. 

Ogółem w okresie trwania kampanii w opolskich me-
diach wyemitowano: 10 audycji radiowych, 44 materia-
łów prasowych zawierających porady prawne, w tym 
30 udzielonych w ramach dyżurów w redakcji Nowej 
Trybuny Opolskiej, a także 3 wywiady telewizyjne.

Materiały kampanii „Zanim podejmiesz pracę” były 
stale dostępne na stoisku informacyjnym, zlokalizowa-

Działalność prewencyjna oraz promocja ochrony pracy.

Działania wspomagające kontrole z zakresu przestrzegania prawa pracy, 
w tym bezpieczeństwa i higieny pracy.
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nym przy wejściu do budynku Okręgowego Inspekto-
ratu Pracy w Opolu.

Program prewencyjny „Zarządzanie 
bezpieczeństwem pracy - prewencja 
wypadkowa”

Skuteczna prewencja wymaga działań także w zakła-
dach, w których do tej pory nie wydarzyły się wypadki 
przy pracy. Dlatego oprócz zakładów, w których odno-
towano wypadki przy pracy ze skutkami śmiertelnymi 
i ciężkimi oraz powtarzalność wypadków, do udziału 
w programie prewencyjnym zaproszono zakłady pra-
cy, w których występują duże nasilenia zagrożeń mo-
gących skutkować wypadkiem. Celem programu było 
wyeliminowanie lub jak najdalej idące ograniczenie 
zagrożeń wypadkowych z wykorzystaniem elementów 
zarządzania bezpieczeństwem pracy, w tym przepisów 
dotyczących oceny ryzyka zawodowego oraz ustala-
nia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.

Działaniami prewencyjnymi objęto pracodawców za-
trudniających powyżej 50 pracowników, u których od-
notowano w roku 2013 największą liczbę wypadków 
przy pracy.

Do udziału w programie zaproszono 21 pracodaw-
ców. Warunkiem uczestnictwa w programie był m.in. 
udział w szkoleniu zorganizowanym przez  Okręgowy 
Inspektorat Pracy.  W szkoleniu uczestniczyło 18 pra-
codawców.

Podczas szkolenia: 
• zapoznano uczestników z „Listą kontrolną” opra-

cowaną przez PIP, 
• przekazano informacje dotyczące zidentyfikowa-

nia występujących w zakładach problemów w za-
kresie bhp i dostosowania warunków pracy do wy-
magań bhp,

• zaoferowano pomoc inspektorów pracy na etapie 
samokontroli i dostosowania zakładu do wymo-
gów bhp,

• zaprezentowano materiał dotyczący czynników 
psychospołecznych w ocenie ryzyka zawodowe-
go,

• każdemu przekazano posiadane materiały infor-
macyjno-szkoleniowe Państwowej Inspekcji Pra-
cy dotyczące prawa pracy, technicznego bezpie-
czeństwa pracy.

W szkoleniu uczestniczyli również zaproszeni przed-
stawiciele Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, któ-
rzy przybliżyli tematykę dotyczącą ubezpieczeń wy-
padkowych. Następnie, po upływie kilku miesięcy, 
wyznaczeni inspektorzy pracy przeprowadzili audy-
ty w zgłoszonych do programu zakładach. Audyty, 
w zdecydowanej większości zakładów, wykazały po-
prawę stanu przestrzegania przepisów prawa pracy, 
w szczególności w obszarze analizowania przyczyn 
i okoliczności wypadków przy pracy oraz stosowania 
środków profilaktycznych służących prewencji wypad-
kowej.

Wiedza nabyta podczas szkolenia wykorzystana zo-
stała w praktyce przez pracodawców, którym po  audy-
tach nie wydawano środków prawnych. Jest to potwier-
dzenie osiągnięcia zamierzonego efektu programu. 
Ponadto pracodawcy  wysoko ocenili, jakość i formę 
przeprowadzonego szkolenia pod kątem jego przydat-
ności w bieżącej praktyce zakładu pracy. Szczególne 
zainteresowanie pracodawców i służb bhp dotyczyło 
najczęstszych nieprawidłowości w zakresie sporzą-
dzania i dokumentowania oceny ryzyka zawodowego 
oraz uchybień w zakresie prowadzonych dochodzeń 
powypadkowych wraz z praktycznymi uwagami i przy-
kładami omawianymi na szkoleniach.

W ocenie Okręgowego Inspektoratu Pracy, coraz 
trudniej jest pozyskać pracodawców do samokontroli 
stanu praworządności i bhp w zakładach pracy oraz 
do poddania się dobrowolnej kontroli – audytu swoich 
przedsiębiorstw.

Kampania informacyjno - prewencyjna 

W okresie realizacji kampanii przekazano jej uczestnikom 3700 sztuk  wydawnictw nakładem Państwowej Inspekcji Pracy.
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„Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie”

W 2014r. po raz drugi zorganizowano kampanię in-
formacyjno-prewencyjną „Bezpieczeństwo pracy za-
leży od Ciebie”. Celem kampanii było przekonywanie 
wszystkich uczestników procesu pracy do zmiany 
postawy dotyczącej przestrzegania przepisów i za-
sad bezpieczeństwa i higieny pracy. Przekaz kam-
panii skierowano przede wszystkim do pracodaw-
ców i przedsiębiorców prowadzących działalność 
w branżach o wysokim poziomie zagrożeń zawodo-
wych. Ważnym elementem kampanii było promowa-
nie wśród małych i średnich przedsiębiorstw udziału 
w programach prewencyjnych PIP, które miały pomóc 
pracodawcom w dostosowaniu zakładu pracy do obo-
wiązujących przepisów prawa pracy oraz poprawić 
bezpieczeństwo i warunki pracy.

Dla potrzeb realizacji tego przedsięwzięcia opracowa-
no tzw. „mapę drogową”, której głównym celem było 
ograniczenie liczby wypadków przy pracy przy osiąg-
nięciu celów pośrednich, a mianowicie: 
• inspirowanie do zmiany postaw pracodawców 

i pracowników oraz partnerów społecznych po-
przez popularyzację wzorców kulturowych bezpie-
czeństwa pracy i kształtowanie wśród pracowni-
ków nawyków bezpiecznej pracy,

• upowszechnianie dobrych praktyk - wdrażanie 
standardów organizowania bezpiecznej pracy,

• ograniczenie zagrożeń wypadkowych,
• kształtowanie odpowiedzialności za BHP.

Kampanię adresowano również do pracowników i ich 
bezpośrednich przełożonych, zatrudnionych w sek-
torach o wysokim poziomie zagrożeń zawodowych, 
szczególnie w przemyśle przetwórczym, (wyróżnia-
jącym się negatywnie pod względem liczby poszko-
dowanych w wypadkach), a także mikro i małych 
przedsiębiorców w zakresie poprawy standardów bez-
pieczeństwa pracy w zakładach.
 
Działaniami informacyjnymi objęto 788 podmiotów, 
w tym 299 pracodawców oraz 258 społecznych in-
spektorów pracy.

W ramach realizacji przedmiotowej kampanii zorgani-
zowano łącznie 17 przedsięwzięć prewencyjnych:
• 8 szkoleń i seminariów dla uczestników kampanii,
• 7 stoisk i punktów informacyjnych z wydawni-

ctwami Państwowej Inspekcji Pracy, przy których 
udzielano porad prawnych i technicznych,

• 2 spotkania informacyjno-prewencyjne dla uczest-
ników kampanii.

Kampanię realizowano przy jednoczesnym wsparciu 
przez partnerów społecznych, tj. z organizacjami pra-
codawców, a także regionalnymi strukturami związ-
ków związkowych funkcjonujących na terenie woje-
wództwa opolskiego. W kampanii wykorzystywano 
najbardziej efektywne oraz celowane formy promocji 
i informacji na bazie dotychczasowych doświadczeń, 
m.in.:
• organizowanie szkoleń i seminariów dla uczestni-

ków kampanii,

• popularyzację wniosków z analiz wypadków przy 
pracy podczas spotkań z przedstawicielami part-
nerów społecznych,

• inspirowanie wymiany dobrych praktyk w zakre-
sie kultury organizacyjnej i technicznej, edukacji, 
szkoleń i budowania kultury pracy w formie spot-
kań, seminariów i paneli dyskusyjnych,

• rozpowszechnianie przykładów nowatorskich roz-
wiązań w zakresie bhp służących poprawie wa-
runków pracy,

• promocję udziału w programach prewencyjnych 
PIP za pośrednictwem organizacji branżowych, 
samorządów terytorialnych, mediów lokalnych 
i branżowych.

Przedmiotowa kampania nie była odrębnie nagłaś-
niana w środkach masowego przekazu. Działalność 
prewencyjno-promocyjna Okręgowego Inspektoratu 
Pracy oraz poszczególne kampanie i programy pre-
wencyjne, ujęte w programie działania Państwowej In-
spekcji Pracy, przedstawiono podczas konferencji pra-
sowej, zorganizowanej w dniu 07.04. 2014 w ramach 
spotkania kierownictwa OIP z partnerami społeczny-
mi, tj. Zarządami Regionalnych Struktur Organizacji 
Związkowych i Organizacjami Pracodawców.
Ponadto informację o prowadzeniu kampanii prze-
kazywano w Starostwach Powiatowych, Powiato-
wych Urzędach Pracy, Organizacjach Pracodawców, 
Opolskim Stowarzyszeniu Służb BHP, Wojewódzkich 
Strukturach Związków Zawodowych, Klubie SIP - 
w toku organizowanych spotkań, szkoleń i seminariów. 
Ponadto w lokalnych środkach masowego przekazu 
ukazało się 5 artykułów omawiających założenia i cele 
kampanii oraz 2 audycje radiowe (w Radio Opole). 

W toku realizacji powyższych przedsięwzięć każdora-
zowo przekazywano 
uczestnikom wydawni-
ctwa Państwowej In-
spekcji Pracy. Wydano 
łącznie 3480 publikacji. 

Program informacyjno - promocyjny 
„Ochrona pracy w rolnictwie indywidualnym” 

Ze względu na skalę zagrożeń zawodowych i ich skut-
ków w roku 2014 po raz kolejny kontynuowano kam-
panię skierowaną do sektora rolnictwa indywidualne-
go. Planowane działania prewencyjno-informacyjne 
podejmowane były we współpracy z sygnatariuszami 
Porozumienia w sprawie współpracy na rzecz popra-
wy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie.

Główne cele Okręgowego Inspektoratu Pracy reali-
zowane były przy aktywnym udziale członków Wo-
jewódzkiej Komisji ds. BHP w Rolnictwie, działającej 
przy Okręgowym Inspektoracie Pracy od 1994 roku. 
Plan pracy Komisji nakreślał zadania i działania szcze-
gólnie ukierunkowane na edukację rolników i członków 
ich rodzin.

Kontynuując, wypracowane w minionych latach, formy 
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działalności na rzecz poprawy bezpieczeństwa pra-
cy w gospodarstwach indywidualnym podejmowano 
między innymi działania edukacyjno – promocyjne na 
rzecz rolników.

W dążeniu do podnoszenia poziomu wiedzy rolników 
w zakresie zagrożeń zawodowych związanych z pra-
cą i życiem w gospodarstwach rolnych prowadzono 
szkolenia dla rolników. We współpracy z Opolskim 
Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Łosiowie prze-
prowadzono 45 szkoleń, w których uczestniczyło po-
nad 1382 rolników. 

Szkolenia obejmowały przede wszystkim tematykę 
dotyczącą:
• zasad bhp przy obsłudze maszyn i urządzeń, 
• pomocy dzieci w gospodarstwach wiejskich i zwią-

zane z tym zagrożenia wypadkowe,
• bezpiecznej pracy podczas wykonywania opry-

sków,
• przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy rol-

niczej,
• zasad bezpiecznej obsługi zwierząt,
• zagrożeń wypadkowych występujących gospodar-

stwach rolników,
• zposobów ograniczania ryzyka zawodowego 

w pracach rolnych i pracach w obejściu gospodar-
skim.

Podczas szkoleń, wykorzystując prezentacje multime-
dialne, prezentowano za-
grożenia wypadkowe 
podczas prac polowych 
i w zagrodach wiejskich. 
Na podstawie fotografii 
wykonanych w poprzed-
nich latach w czasie pro-
wadzonych wizytacji, wy-
jaśniano, w jaki sposób 

można eliminować błędy i uchybienia stwarzające nie-
bezpieczeństwo utraty zdrowia, a nawet życia. 

Analizując wypowiedzi rolników stwierdzono, iż blisko 
20% ( w 2013 roku – 30%) nie wiedziało jak prawidło-
wo dobrać ściernicę do szlifierki. Także 20% (w 2013 
roku również 20%) nie posiadało podstawowej wiedzy, 
w jakie osłony powinna być wyposażona pilarka tar-

czowa do drewna. Większość rolników słyszało, że 
przed rozpoczęciem oprysków chemicznych powinni 
poddać się badaniom lekarskim na poziom esterazy 
cholinowej we krwi. W roku sprawozdawczym badanie 
takie wykonało 11 rolników,  w roku 2013  – sześciu. 
Podczas prowadzonych rozmów stwierdzono, iż po-
nad 90% (w 2013 roku - również 90%) rolników, jadąc 
do prac polowych nie wyposaża ciągnik w apteczkę 
pierwszej pomocy. 

Poruszając temat w zakresie dolegliwości mięśniowo 
– szkieletowych większość rolników Stwierdzało, że 
boli ich kręgosłup, ale jeszcze nie rozpoczęli leczenia.

Podczas szkoleń, inspektorzy pracy i pracownicy 
merytoryczni OIP Opole wręczali rolnikom  broszury 
propagujące bezpieczne metody pracy, wydane nakła-
dem PIP.

Działania na rzecz środowisk szkolnych.

W rozpatrywanym okresie przeprowadzono w Pub-
licznej Szkole Podstawowej w Kórnicy pogadankę 
z dziećmi na temat bezpiecznych zachowań w gospo-
darstwach wiejskich. W szczególności omówiono za-
gadnienia:
• bezpieczne użytkowanie domowych urządzeń 

elektrycznych, 
• zagrożenia pożarowe wynikające ze stosowania 

otwartego ognia (świeczki, grillowanie, ogniska),  
• zagrożenia ze strony chorej zwierzyny leśnej 

i agresywnych owadów (szerszenie, osy, pszczo-
ły),

• telefoniczne wzywanie pomocy poprzez numery 
alarmowe,

• prace, których nie powinny wykonywać dzieci 
w gospodarstwie rolnym.

            
Na zakończenie prelekcji dzieci otrzymały broszury, 
„Co zagraża dzieciom na wsi – prace, których nie wol-
no powierzać dzieciom poniżej 16 lat”, „Przygoda na 
wsi – zobacz, co ci zagraża”, „Bezpiecznie na wsi” oraz 
inne publikacje promujące bezpieczne metody pracy 
w rolnictwie, wydane nakładem Państwowej Inspekcji 
Pracy, z prośbą o przekazanie swoim rodzicom.
Na wniosek dyrekcji Zespołu Szkół Kształcenia Rol-

Pogadanki w szkołach. Szkolna wystawka o tematyce bezpieczeństwa pracy w rolnictwie.
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niczego im. Władysława Szaflera w Głubczycach, 
pracownik Okręgowego Inspektoratu Pracy przepro-
wadził szkolenie uczniów na temat zagrożeń w śro-
dowisku rolniczym i ograniczaniu ryzyka zawodowego 
rolników indywidualnych.  W szkoleniu uczestniczyło 
ponad 100 uczniów.

Zauważamy, że spotkania z uczniami przyniosły za-
mierzony cel, a mianowicie wywołały u dzieci i mło-
dzieży szkolnej reakcję na niewłaściwe zachowa-
nia w gospodarstwie i poruszyły wyobraźnie. Mamy 
nadzieję, że profilaktyka prowadzona wśród dzieci 
i młodzieży szkolnej pozwoli zachować młodych ludzi 
w pełnym zdrowiu.  

Lato 2014.
Akcja „Lato 2014” w województwie opolskim była 
podejmowana w czasie tegorocznych wakacji przez 
członków Wojewódzkiej Komisji ds. Bezpieczeństwa 
i Higieny Pracy w Rolnictwie działającej przy Okrę-
gowym Inspektoracie Pracy. Przedsięwzięcia pro-
wadzono w miastach i na terenach wiejskich. Podej-
mowane przedsięwzięcia miały na celu podniesienie 
bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w czasie spędzania 
wolnego czasu, uświadomienie zagrożeń związanych 
z podróżą i wypoczynkiem oraz zagrożeń związanych 
z pomocą dzieci podczas różnych prac w gospodar-
stwach wiejskich.

Przykładowo:
• w Gminie Dobrzeń Wielki akcje prowadzono 

w siedmiu sołectwach gminy, które  skupiły 147  
dzieci w wieku od 5 do 15 lat, nie mających moż-
liwości wyjazdu na wakacyjny wypoczynek. Pod-
czas wypoczynku dzieci uczestniczyły w różnego 
rodzaju konkursach grach i zabawach świetlico-
wych oraz zajęciach edukacyjnych oglądając m.in. 
filmy nt. bezpieczeństwa w rolnictwie, przekazane 
wcześniej sołtysom.

• w lipcu, przez trzy dni, na terenie Jednostki Woj-
skowej w Brzegu odbyła się kolejna edycja Akcji 
Letniego Wypoczynku pod hasłem: „Piknik na Flo-
rydzie”. Organizatorami akcji byli: Opolskie Towa-
rzystwo Społeczno Kulturalne Teraz Wieś, Opolski 
Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie przy 
współudziale Starostwa Powiatowego w Brzegu, 
Urzędu Miasta Brzeg, Zamku Piastów Śląskich 
w Brzegu, Powiatowej Komendy Policji w Brzegu, 

„Piknik na Florydzie” Jedno z wyróżnionych gospodarstw.

Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Brze-
gu i Wojskowej Komendy Uzupełnień w Brzegu. 
 
W imprezie organizowanej z myślą o dzieciach 
przez trzy dni udział wzięło ok. 1000 osób. Dziecia-
ki miały okazje zapoznać się ze sprzętem wojsko-
wym, policyjnym, strażackim, a także uczyły się 
podstawowyctechnik ratownictwa medycznego. 
W części edukacyjnej imprezy odbyły się po-
gadanki  m.in. na temat bezpiecznych me-
tod pracy w gospodarstwach wiejskich.  
Celem przedsięwzięcia była edukacja  kulturalna 
dla dzieci i młodzieży ze środowisk wiejsko - miej-
skich o zasięgu wojewódzkim, która w tym roku 
zorganizowana została po raz czternasty.

• W sierpniu, na zaproszenie Wojewódzkiego Zrze-
szenia Ludowych Zespołów Sportowych w Opolu 
policjanci Komendy Miejskiej w Opolu wspierani 
przez drużynę rowerową Samodzielnego Podod-
działu Prewencji Policji przeprowadzili spotkanie 
z dziećmi uczestniczącymi w Ogólnopolskim Tur-
nieju „Piłkarska Kadra Czeka”. 

• Na terenie Zespołu Szkół im. Warszewicza 
w Prószkowie policjanci zorganizowali dla dzieci 
i młodzieży rowerowy tor przeszkód, na którym 
każdy pod okiem policjantów z drużyny rowero-
wej mógł sprawdzić swoje umiejętności.Podczas 
spotkania policjanci omówili zasady bezpieczne-
go poruszania się po drodze oraz jak bezpiecznie 
spędzać wolny czas, także nad wodą. 

Wizytacje gospodarstw wiejskich.

Kolejne działania promocyjne na rzecz ochrony pracy 
w rolnictwie indywidualnym polegały na prowadzeniu 
wizytacji prac polowych i gospodarstw rolnych. Wzo-
rem lat ubiegłych wizytacje prowadzili inspektorzy 
pracy a także osoby reprezentujące członków Wo-
jewódzkiej Komisji ds. BHP w Rolnictwie. W okresie 
sprawozdawczym inspektorzy pracy przeprowadzili 
72 wizytacje, w tym 60 wizytacji gospodarstw rolników 
indywidualnych oraz 7 wizytacji gospodarstw uczest-
niczących w konkursie Bezpieczne Gospodarstwo 
Rolne. Przedstawiciele Wojewódzkiej Komisji ds. BHP 
w Rolnictwie przeprowadzili 658 wizytacji. 

W kilku gospodarstwach IP stwierdzili, że na podwó-
rzach i w pomieszczeniach warsztatowych panuje nie-
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porządek, a maszyny i inne przedmioty stwarzają za-
grożenie wypadkowe dla innych współmieszkańców.
W roku 2014 wizytujący stwierdzili poprawę warun-
ków bezpieczeństwa i zmniejszenia ilości zagrożeń 
w gospodarstwach wizytowanych w porównaniu do lat 
poprzednich. Nie stwierdzono angażowania dzieci do 
prac podczas żniw. W obejściach gospodarczych było 
czysto i schludnie. Maszyny i sprzęt rolniczy sprawny, 
ze wszystkimi wymaganymi osłonami w nienagannym 
stanie. Podwórza utwardzone. Wałki przekazu mocy 
wyposażone w osłony. Ciągniki i kombajny posiada-
ły sprzęt p.poż i apteczki. Przyczepy wyposażone 
w urządzenia (sprężyny) utrzymujące zaczepy w po-
zycji poziomej zabezpieczone otwory technologiczne 
i wejścia na poddasze strychów i stodół. Szamba i doły 
kloaczne zabezpieczone przed wpadnięciem innych 
osób. Jest to zjawisko pozytywne i dające podstawy 
do stwierdzenia, iż od lat prowadzona działalność pre-
wencyjna na rzecz środowisk wiejskich jest słuszna 
oraz skuteczna.

Olimpiady i konkursy wiedzy rolniczej, 
imprezy.

W ramach promocji zdrowia i życia w gospodarstwach 
indywidualnych przeprowadzono etap wojewódzki 
Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodar-
stwo Rolne”. Do konkursu zgłosiły się 22 gospodar-
stwa rolne. Bezpieczne gospodarstwo to takie, gdzie 
minimalizuje się prawdopodobieństwo zajścia jakiego-
kolwiek wypadku przy pracy. 

W pracach Komisji Konkursowej, powołanej przez Dy-
rektora Oddziału Regionalnego KRUS Oddział w Opo-
lu, uczestniczyli przedstawiciele członków Wojewódz-
kiej Komisji ds. BHP w Rolnictwie funkcjonującej przy 
Okręgowym Inspektoracie Pracy. 

Pierwsze miejsce otrzymało gospodarstwo Państwa 
Jadwiga i Marek Wiecha  z Czapli Starych, prowa-
dzących na 76 ha produkcję zwierzęcą i roślinną. Go-
spodarstwo  reprezentowało województwo opolskie 
podczas centralnego etapu Konkursu i otrzymało wy-
różnienie na szczeblu krajowym.
Drugie miejsce otrzymało gospodarstwo Pana Leszka 

Mazurkiewicza z miejscowości Żłobizna prowadzą-
cego na 300 ha produkcję roślinną, a trzecie miejsce 
zajęło gospodarstwo Pana Adama Woitzik z Ligoty 
Czamborowej k. Izbicka, który na 100 ha prowadzi 
produkcję zwierzęcą i roślinną.

W ocenie Komisji, wyróżnione gospodarstwa rolne 
prowadzone są w sposób nowoczesny i z dbałością 
o estetykę miejsca pracy oraz jego otoczenie. Bez-
pieczeństwo jest naturalnym elementem organizacji 
pracy, często wypracowywanym od wielu pokoleń. Na 
szczególną uwagę zasługują stosowane przez rolni-
ków rozwiązania organizacyjne, technologiczne i tech-
niczne, które w dużym stopniu decydują o bezpieczeń-
stwie wszystkich osób pracujących w gospodarstwie.

Konkursy wiedzy o bezpieczeństwie 
w rolnictwie dla dzieci i młodzieży

W dniu 17 listopada br. komisja konkursowa roz-
strzygnęła  konkurs dla uczniów szkół podstawowych, 
pt. ”Zagrożenia wypadkowe w gospodarstwach wiej-
skich w oczach dziecka”, którzy w formie rysunkowej 
przedstawili zagrożenia dla zdrowia i życia, z jakimi 
można spotkać się w rolnictwie. Jury oceniło 519 
prac plastycznych uczniów  67 publicznych szkół 
podstawowych województwa opolskiego.    Konkurs 
zorganizowany był przez  Wojewódzką Komisję ds. 
Bezpieczeństwa Pracy w Rolnictwie, działającą przy 
Okręgowym Inspektoracie Pracy. Uczniowie w sposób 
wyraźny zaakcentowali w swych pracach poważne 
niebezpieczeństwa związane m.in. z: obsługą maszyn 
rolniczych, hodowlą zwierząt, przewożeniem ludzi 
i mienia środkami transportu rolniczego, czy też dzie-
cięcymi zabawami w miejscach niedozwolonych, np. 
przy pracach żniwnych. Autorzy 14 wybranych rysun-
ków otrzymali cenne nagrody rzeczowe.
 
W grupie klas I do III pierwsze trzy miejsca zajęli:
1. Kamil Filla kl.III  PSP w Dąbrowie 
2. Ceda Adam kl.III PSP w Łanach
3. Sikora Daniel kl.II PSP w Strojcu

Wyróżnione w konkursach przykładowe prace dzieci.
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Natomiast zwycięzcami wśród klas  IV do VI zostali:
1. Zemełka Michaela kl.IV PSP w Łanach
2. Kiedrowski Jan kl.IV PSP w Żywocicach
3. Opala Julia kl.V PSP w Polkowskiem

W dniu 5 grudnia w Zespole Placówek Oświatowych 
Kształcenia Praktycznego w Opolu, Wojewódzka Ko-
misja zorganizowała finał XX Wojewódzkiego Konkur-
su Wiedzy o BHP w Rolnictwie. W finale wzięło udział 
11 uczniów szkół ponadgimnazjalnych i 23 gimnazjal-
nych, wyłonionych w 12 eliminacjach na szczeblu po-
wiatowym. Zadaniem uczestników finału było udziele-
nie poprawnych odpowiedzi na pytania przygotowane 
przez członków komisji. Uczniowie walczyli o cenne 
nagrody rzeczowe ufundowane przez Okręgowy In-
spektorat Pracy w Opolu i Oddział Regionalny Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Opolu.

Zwycięzcami XX Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy 
o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy w Rolnictwie zo-
stali:
• I miejsce - Paulina Żmuda z Publicznego Gimna-

zjum Zespołu Szkół w Niemodlinie,
• II miejce - Mateusz Fijałkowski z Zespołu Szkół 

Rolniczych CKP z Grodkowa,
• III miejsce - Anna Krawczyk z Zespołu Szkół Ogól-

nokształcących Nr 1 w Prudniku. 

Podstawowym celem Konkursu Wiedzy o BHP w Rol-
nictwie, od 20 lat organizowanym na Opolszczyźnie, 
jest prowadzenie profilaktyki wśród młodzieży szkol-
nej, która niejednokrotnie uczestniczy w pracach pro-
wadzonych w gospodarstwach rolnych i spotyka się 
z szeregiem zagrożeń tam występujących. Konkur-
sy są formą dodatkowej edukacji młodzieży szkolnej 
z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Jest to ini-
cjatywa niezbędna, szczególnie z uwagi na brak tego 
rodzaju tematyki w programach nauczania w szkołach.

Współpraca z partnerami w działaniach 
prewencyjnych

Zadania na rzecz promocji problematyki bezpiecznej 
pracy na wsi realizowane są przez Okręgowy Inspek-
torat Pracy samodzielnie jak również we współdziała-
niu z instytucjami wchodzącymi w skład Wojewódzkiej 
Komisji ds. BHP w Rolnictwie. Instytucje wchodzące 
w skład Komisji ściśle ze sobą współpracują, realizu-
jąc przyjęty na posiedzeniu plenarnym plan pracy. 

Wypracowane i sprawdzone formy współpracy od-
zwierciedlają się w organizowanych przez Oddział Re-
gionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społeczne-
go w Opolu i Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
w Łosiowie szkoleniach dla rolników i młodzieży szkol-
nej. Do szkoleń włączają się  pracownicy tut. Inspek-
toratu Pracy.
Szeroką współpracę odnotowujemy również podczas 
organizacji konkursów dla rolników oraz dla dzieci 
i młodzieży szkolnej, w której dodatkowo jesteśmy 
wspierani przez Kuratorium Oświaty w Opolu, Woje-
wódzką Komendę Policji, Wojewódzką Komendę Pań-

stwowej Straży Pożarnej oraz Związek Harcerstwa 
Polskiego w Opolu.

Analiza okoliczności i przyczyn powstania wypadków 
w rolnictwie, przedstawiona przez OR KRUS Opole, 
wskazuje przede wszystkim na:
• niewłaściwą organizacją stanowisk pracy, 
• m.in. zły stan nawierzchni podwórzy, ciągów ko-

munikacyjnych, 
• niewłaściwe posługiwanie się maszynami, urzą-

dzeniami i narzędziami, 
• nieuwaga, rutyna, pośpiech, ignorowania zagro-

żeń, 
• nieznajomości zachowań zwierząt, 
• brak stosowania środków ochrony indywidualnej. 

Od kilkunastu lat, wspólnie z przedstawicielami Ko-
mendy Wojewódzkiej Policji, Państwowej Straży Po-
żarnej oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora 
Sanitarnego w Opolu i Oddziału Regionalnego KRUS 
w Opolu prowadzimy wizytacje gospodarstw wiejskich 
ze szczególnym zwróceniem uwagi na bezpieczeń-
stwo dzieci. 

Współpracujemy również z organizacjami Samorządo-
wymi. Do Urzędów Gmin przesyłamy, drogą interneto-
wą, listy i apele adresowane do rolników oraz opisy 
zdarzeń i okoliczności wypadków przy pracy rolniczej. 
Przykłady tragicznych wydarzeń, związanych z pracą 
w gospodarstwach rolnych, winny stanowić bodziec 
do większej ostrożności i świadomości zagrożeń po 
stronie rolników i członków ich rodzin.

Działania członków Komisji przyczyniły się do znacz-
nego obniżenia wskaźnika liczby wypadków na 1000 
ubezpieczonych w gospodarstwach wiejskich. Wskaź-
nik ten w roku 1997 kształtował się na poziomie 30,69,  
natomiast w roku 2013 – 9,97 (dane Opolskiego Od-
działu Regionalnego KRUS).

Poprawa stanu bezpieczeństwa pracy w gospodar-
stwach rolnych przynosi nie tylko skutki wymierne 
w postaci zmniejszonej liczby wypłaconych odszko-
dowań z tytułu uszczerbku na zdrowiu, ale poprawia 
komfort pracy i codziennego życia rolników i ich rodzin.

Powyższe wskazuje, iż powinno się kontynuować 
inicjatywy na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa 
w rolnictwie. Szczególną uwagę nadal należy zwracać 
na dzieci, które również ulegają wypadkom, a nie są 
jednak objęte ubezpieczeniem wypadkowym KRUS.
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Program prewencyjno-informacyjny 
w budownictwie.

Program prewencyjny dla zakładów branży budowlanej 
zawierał  część szkoleniowo-informacyjną, skierowa-
ną do szerokiego grona pracodawców i pracowników 
budowlanych oraz część drugą – ściśle prewencyjną 
– przygotowaną dla tych firm budowlanych, w których 
w ostatnich latach odnotowano wypadki śmiertelne, 
ciężkie lub zbiorowe, albo też wystąpiła powtarzalność 
wypadków o podobnych przyczynach. Udział w pro-
gramie umożliwił pracodawcom dostosowanie warun-
ków pracy w miejscu prowadzenia prac budowlanych 
do poziomu zapewniającego bezpieczne i higieniczne 
warunki pracy.

Dla potrzeb realizacji przedsięwzięcia opracowano 
wcześniej „ Program działań prewencyjnych w budow-
nictwie”, którego głównym celem było ograniczenie 
liczby wypadków przy osiągnięciu celów pośrednich, 
tj.:
• upowszechnianie dobrych praktyk – wdrażanie 

standardów,
• kształtowanie nawyków bezpiecznej pracy,
• ograniczenie zagrożeń wypadkowych.
• kształtowanie odpowiedzialności za BHP.

Rok 2014, był III rokiem jego upowszechniania i wdra-
żania. Po analizie wyników kontroli z minionego okre-
su, w Okręgowym Inspektoracie Pracy sporządzono 
listę pracodawców z branży budowlanej, do których 
wysłano zaproszenia do udziału w szkoleniu z myślą 
o włączenie ich do programu prewencyjnego.

Z grupy 120 zaproszonych na szkolenie pracodaw-
ców, w szkoleniach  udział wzięło 85. Po namyśle, 
12 pracodawców złożyło karty zgłoszenia, wyrażając 
chęć przystąpienia do programu.

Kolejnym etapem było zgłoszenie, przez uczestników 
programu, gotowości do audytu i poddanie się audy-
towi inspektora pracy. W efekcie tych działań, 6 pra-
codawców otrzymało, podczas podsumowania działań 
prewencyjnych OIP, dyplomy Państwowej Inspekcji 
Pracy. W 4 przypadkach pracodawcy zrezygnowali 
z dalszego udziału   w programie nie zgłaszając go-
towości do audytu, a w dwóch dalszych przypadkach 
wyniki audytu dyskwalifikowały ich do wyróżnienia.

W każdym przypadku wyróżnieni pracodawcy:
• uporządkowali dokumentację związaną z zatrud-

nianiem pracowników,
• uporządkowali sprawy związane z rzetelną oceną 

ryzyka zawodowego, poprawą jakości  szkoleń 
wstępnych (opracowano szczegółowe programy 
szkoleń stanowiskowych),

• wprowadzili rzetelną ewidencję czasu pracy i ure-
gulowali zasady rozliczania kosztów podróży służ-
bowych,

• uporządkowali zasady gospodarowania odzieżą 
roboczą, obuwiem i środkami ochron  indywidu-
alnych,

• wdrożyli zasadę opracowywania instrukcji bez-
piecznego wykonywania robót (IBWR) z okre-

śleniem sposobu zabezpieczania pracowników 
przed zagrożeniami w trakcie realizowanych robót 
budowlanych,

• wdrożyli zasady związane z montażem i dopusz-
czeniem do eksploatacji rusztowań systemowych,

• uporządkowali sprawy związane z wydawaniem 
posiłków profilaktycznych w okresie jesienno-zi-
mowym dla pracowników pracujących na otwar-
tych przestrzeniach,

• wyeliminowali błędy w eksploatacji instalacji 
i urządzeń elektrycznych na budowach wdrażając 
obowiązek wykonywania przeglądów i pomiarów 
elektrycznych i eliminując instalacje nie spełniają-
ce klasy ochronnej IP 44.

Są to obszary, w których wcześniej stwierdzano sze-
reg nieprawidłowości.

Uzupełnieniem działań wobec grupy małych praco-
dawców było przeprowadzenie jednego  szkolenia 
obejmującego zarówno pracodawców jak i przedsię-
biorców z branży budowlanej w ramach Stowarzysze-
nia (OIIB), w których udział wzięło 12 uczestników. 
        
Zgodnie z ustaleniami z Kuratorium Oświaty, do 48 
szkół z terenu województwa, w których odbywa się 
kształcenie przyszłych kadr dla budownictwa, prze-
kazano materiały szkoleniowe oraz zaproszenia do 
udziału w konkursie. Ta forma współdziałania wyjątko-
wo wysoko została oceniona przez kadrę praktycznej 
nauki, bowiem jak dotychczas są to jedyne materiały 
wzbogacające warsztat instruktorów praktycznej nauki 
zawodu. 

Efektem tego było dobre przygotowanie i wysoki po-
ziom wiedzy prezentowanej podczas II Wojewódz-
kiego finału konkursu wiedzy o bezpieczeństwie na 
budowach dla uczniów szkół budowlanych z Opol-
szczyzny - w finale uczestniczyło 24 finalistów z 12 
szkół. W eliminacjach na szczeblu szkoły udział wzię-
ło około 250 uczniów. O randze tego konkursu świad-
czy fakt zaangażowania się w przygotowanie uczniów 
wielu instruktorów nauki zawodu i obecność na fina-
le wojewódzkim. Zwycięzca konkursu otrzymał z rąk 
OIP w Opolu dyplom „Młodego Inspektora Pracy”. W 
formie nagrody i zarazem zachęty do dalszego po-
głębiania wiedzy z zakresu BHP był udział zwycięzcy 
konkursu  w dwóch kontrolach z  IP na uzgodnionych 
wcześniej budowach.

Kolejna grupa adresatów naszego programu - studen-
ci zarówno I rocznika, jak i IV roku studiów, otrzymała 
w/w materiały na spotkaniach w ramach zajęć z In-
spektorami Pracy. Dotyczy to zarówno studentów sta-
cjonarnych jak i zaocznych. W sumie materiały dotarły 
do grupy 350 studentów.

W działaniach prowadzonych ogółem  udział wzięło 
891  przedstawicieli różnych podmiotów, najliczniej re-
prezentowanych przez:  
• pracodawcy - 202
• studenci - 350

Oceniając zaangażowanie i udział podmiotów w dzia-
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łaniach prewencyjnych, zauważyć należy ożywiony 
udział przedstawicieli jednostek edukacyjnych zarów-
no na poziomie szkół zawodowych, które traktują dzia-
łania PIP jako uzupełnienie programu, a nade wszyst-
ko pozyskiwanie materiałów do szkolenia, jak i uczelni 
chcących skorzystać z praktycznych uwag inspekto-
rów pracy. Większą aktywność, w porównaniu z latami 
poprzednimi, zauważono w zachowaniach pracodaw-
ców, co wynika   z faktu zaangażowania się zarów-
no Zarządu Opolskiej Izby Rzemieślniczej, jak i OIIB 
(Opolskiej Izby Inżynierów Budownictwa) w rekrutacji 
na szkolenia. Pokutuje ciągle wśród pracodawców, 
szczególnie „małych” opinia, że przy obecnym froncie 
robót, problem BHP postrzegają oni jako dodatkowy 
koszt i wygórowane standardy, choć widzą i doceniają 
problem wraz z przerażającymi statystykami wypad-
kowymi. Stąd też nie mały odsetek przypadków zastę-
powania umów o pracę umowami cywilnoprawnymi, 
by być bardziej konkurencyjnym      i mieć większe 
szanse wygrania przetargu.

Najczęstszą formą oddziaływania była popularyzacja, 
oddziaływanie i wymiana informacji połączone z prze-
kazywaniem materiałów i przekazaniem informacji, co 
było głównym założeniem w realizacji tematu. Zda-
rzenia te miały miejsce głównie poza siedzibą OIP, tj.: 
w szkołach, okręgach OIIB, w Izbie Rzemieślniczej 
i Cechach Rzemiosł oraz na budowach w trakcie kon-
troli – taki był zamysł  realizacji III etapu „Programu 
działań prewencyjnych w Budownictwie” zapoczątko-
wanego na terenie działania naszego Okręgu w 2012r. 

W ramach kampanii promocyjnej uczestnikom przeka-
zano ok. 4100 wydawnictw Państwowej Inspekcji Pra-
cy tj. ulotek, broszur i kart bhp.

Doświadczenia z minionych trzech lat, jak i założenia 
do realizacji przedstawionego programu prewencyjne-
go dla budownictwa, nakreślonego na dłuższy okres, 
będą wykorzystane i realizowane na przestrzeni 
2015r., jako IV etap.

Obserwacje w trakcie realizacji przedsięwzięcia w roku 
2014 wskazują, że zarówno założenia jak i dobrane 
formy oddziaływania sprawdzają się i należy konse-
kwentnie kontynuować je na przestrzeni 2015r. ze 
szczególnym zwróceniem uwagi na:
• współpracę ze szkołami ponadgimnazjalnymi 

kształcącymi kadry dla budownictwa,
• współpracę z Politechniką Opolską  obejmując 

działaniami studentów wydziału Budownictwa,
• współpracę z kolejną grupą małych przedsiębior-

ców z branży budowlanej.

Z racji rozpoczętej rozbudowy Elektrowni w Brzeziu 
k. Opola, kontynuować będziemy współpracę podjętą 
z inwestorem i generalnym wykonawcą na rzecz elimi-
nowania potencjalnych zagrożeń wypadkowych w ra-
mach stałego nadzoru Państwowej Inspekcji Pracy.

Program prewencyjny w zakresie spełniania 
minimalnych wymagań bhp przez maszyny 
i urządzenia użytkowane w produkcji 
przemysłowej.

Działania podejmowane przez inspektorów pracy 
w ramach programu polegały na wspieraniu przed-
siębiorców w dążeniu do obniżania poziomu ryzyka 
zawodowego związanego z użytkowaniem maszyn 
w sektorze przetwórstwa przemysłowego, który domi-
nuje w gospodarce narodowej pod względem liczby 
poszkodowanych w wypadkach przy obsłudze ma-
szyn. Pracodawcy biorący udział w programie mogli 
uczestniczyć w specjalistycznych szkoleniach na te-
mat minimalnych wymagań bhp dotyczących wyko-
rzystywanych maszyn oraz zapoznać się z dobrymi 
praktykami związanymi z zapewnianiem pracownikom 
użytkującym maszyny bezpiecznych i higienicznych 
warunków pracy. Przeszkoleni uczestnicy programu 
zostali wyposażeni w materiały edukacyjne oraz listę 
kontrolną (do oceny spełniania wymagań minimal-
nych), dzięki czemu mogli samodzielnie skontrolować 
użytkowane maszyny.

W szkoleniu przeprowadzonym w dniu 8.05.2014r. 
uczestniczyło 45 firm na 72 zaproszone. Uczestni-
kom wydano ankiety specjalistyczne wskazujące, ja-
kie działania powinny być podjęte w celu dostosowa-
nia użytkowanych maszyn do wymagań minimalnych 
z zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Deklaracje 
o przystąpieniu do programu złożyło  9 podmiotów, co 
stanowi tylko 20 % zaproszonych do uczestnictwa. 
Podczas typowania zakładów do programu kierowano 
się głównie zawansowaniem technologicznym, wiel-
kością zatrudnienia, wypadkowością przy pracy oraz 
podejrzeniem, że w zakładach tych użytkowane są 
starsze typy  maszyn. 

Działania dostosowawcze pracodawców koncentro-
wały się głównie na: 
• elementach sterowniczych - widoczność, identyfi-

kacja, usytuowanie poza strefami zagrożenia itp.  
- 15 maszyn,

• układach sterowania - dobór do warunków użytko-
wania (czynniki środowiska pracy, czas zadziała-
nia, intensywność wykorzystania) - 6 maszyn,

• uruchamianiu maszyn - uruchamianie maszyny 
wyłącznie przez celowe zadziałanie na przezna-
czony do tego celu układ sterowania - 8 maszyn,

• ochronie przed zetknięciem z elementami rucho-
mymi  - ograniczenie dostępu do stref zagrożenia 
(np. osłony); zatrzymywanie ruchu części niebez-
piecznych w momencie ingerencji w strefie zagro-
żenia - 10 maszyn,

• zatrzymaniu maszyny  - całkowite i bezpieczne 
zatrzymanie; pierwszeństwo układu sterowania 
zatrzymaniem nad układem sterowania urucha-
mianiem - 8 maszyn.

Z ustaleń inspektorów pracy wynika, że działania w za-
kresie dostosowania maszyn do wymagań minimal-
nych  są podejmowane przez pracodawców  w stopniu 
nie zadawalającym.
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W wyniku analizy przesłanych kart  wynika, że głów-
nie procesom oceny jak i działań dostosowawczych 
objęto maszyny stosunkowo proste. Stan ten wynika 
wprost z faktu, że bardziej złożone urządzenia wyma-
gają głębszych zmian, w tym konstrukcyjnych mogą-
cych generować poważne koszty.

W dniu 12.12.2014r. przedstawicielom zakładów bio-
rącym udział w programie prewencyjnym wręczono 
zaświadczenia o ukończeniu programu prewencyjne-
go. W czasie tego spotkania przedstawiciel Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych omówił zasady i stan do-
finansowana w zakresie poprawy warunków pracy, 
w tym bhp. Przedstawiciele kilku zakładów  złożyło 
stosowne wnioski. 

Program informacyjny dla Zakładów Usług 
Leśnych.

Wsparciem dla działań kontrolnych była realiza-
cja nowego programu prewencyjnego. Program ten 
adresowano przede wszystkim do pracodawców, 
przedsiębiorców i pracowników oraz wszystkich osób 
świadczących usługi w zakresie pozyskiwania i zrywki 
drewna.

Uczestnicy programu:

Działania podjęte przez Okręgowy Inspektorat Pracy 
oraz przykłady dobrych praktyk.

XV Międzynarodowe Zawody Drwali w Bobrowej.

W porozumieniu z Urzędem Gminy w Rudnikach oraz 
Starostwem Powiatowym w Oleśnie OIP przyłączył 
się do organizacji XV Międzynarodowych Zawodów 
Drwali w Bobrowej będących także eliminacjami do 
Mistrzostw Polski oraz objął to przedsięwzięcie pre-
wencyjne swoim patronatem honorowym.

Uczestnik zawodów drwali.

W ramach działalności prewencyjnej w dniach 5 i 6 
lipca 2014 roku pracownicy inspekcji zorganizowali:
• wykład - prezentację elektroniczną nt. „Bezpiecz-

na praca drwala”,
• stoisko OIP  z wydawnictwami Państwowej In-

spekcji Pracy na którym udzielano porad praw-
nych i techni-cznych.

• konkursy dla dzieci i młodzieży związane z tema-
tyką leśną.

 
W ciągu dwóch dni rozgrywania zawodów licznie 
zgromadzeni widzowie mogli obserwować zmagania 
najlepszych zawodników z Polski, Czech, Francji, Nie-
miec i Słowacji.  Na polu zrębowym zorganizowano 
konkurencję obalania drzewa na cel, zaś na przygo-
towanym odpowiednio placu  pozostałe konkurencje:
• przygotowanie pilarki do pracy,
• dokładność przerzynki, 
• złożoną przerzynkę kłód, 
• okrzesywanie,  
• konkurs na najpiękniejszą rzeźbę.
Ocenie jury podlegała nie tylko, jakość i szybkość 
wykonania zadania, ale również bezpieczne przy-
gotowanie stanowiska pracy oraz prawidłowe stoso-
wanie środków ochrony indywidualnej. Warunkiem 
dopuszczenia zawodników do poszczególnych 
konkurencji było stosowanie odpowiedniego ubioru ro-
boczego, a także kasków z ochronnikami oczu i słuchu 
oraz  rękawic ochronnych.

Imprezą towarzyszącą zawodom były dwudniowe 
warsztaty dla uczniów szkół podstawowych na temat 
ginących zawodów i dziedzictwa kulturowego „Ocalić 
od zapomnienia”. Uczniowie ze szkół podstawowych 
z terenu gminy Rudniki uczestniczyli m.in. w konkur-
sach plastycznych i wiedzy, zorganizowanych przez 
pracowników Okręgowego Inspektoratu Pracy pod ha-
słem „Bezpieczna praca drwala”. Zadaniem dzieci było 
pokolorowanie rysunku drwala podczas ścinki drzewa 
i wskazanie wszystkich elementów jego ubioru, które 
służą bezpiecznemu wykonywaniu pracy.

Po dwóch dniach emocjonujących zmagań wyłoniono 
laureatów pierwszych miejsc:
1. Kamil Szarmach z Czerska, 
2. Roman Szala z Jełowej,           
3. Marek Bagrowski ze Strzałkowa/Nadleśnictwo  

Gniezno, 
4. Tomasz Kowol z Radawi.
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Laureaci zawodów drwali.

Szacuje się, że przez dwa dni rozgrywania zawodów 
do Bobrowej przyjechało około 10 tysięcy widzów, któ-
rzy kibicowali uczestnikom poszczególnych konkuren-
cji.

W dniu 27.10.2014 roku w Nadleśnictwie Prudnik 
zorganizowano seminarium szkoleniowe z zakresu 
zagrożeń wypadkowych i zawodowych przy pozyski-
waniu i zrywce drewna. W seminarium uczestniczyło 
8 pracodawców i 9 przedsiębiorców z zakładów usług 
leśnych oraz Nadleśniczy, społeczny inspektor pracy 
i pracownik służby BHP z Nadleśnictwa w Prudniku.

W trakcie spotkania przedstawiono wyniki kontro-
li  oraz najczęstsze nieprawidłowości stwierdzane 
przez inspektorów pracy w trakcie kontroli zakładów 
usług leśnych. Omówiono także zmiany w nowej in-
strukcji BHP wydanej przez Generalnego Dyrektora 
Lasów Państwowych z dnia 20.04.2012 roku. Ponad-
to omówiono przyczyny i okoliczności wypadków 
śmiertelnych i ciężkiego uszkodzenia ciała przy po-
zyskaniu i zrywce drewna jakie wystąpiły na terenie 
województwa opolskiego w ostatnich 10 latach. 

Uczestnikom seminarium wręczono broszury tema-
tyczne PIP „Bezpieczne pozyskiwanie drewna – dobre 
praktyki”. Seminarium zakończyło się ożywioną dys-
kusją jej uczestników. 

W toku realizacji ww. przedsięwzięć uczestnikom prze-
kazywano wydawnictwa Państwowej Inspekcji Pracy – 
łącznie 1920 egzemplarzy  publikacji.

Program informacyjny „Ograniczenie 
zagrożeń powodujących potknięcia 
i poślizgnięcia w miejscu pracy 
w przedsiębiorstwach zajmujących się 
handlem hurtowym, ze szczególnym 
uwzględnieniem magazynów (w ramach 
kampanii  Komitetu Wyższych Inspektorów 
Pracy - SLIC)”

W związku z realizowaną w 2014 r. europejską kam-
panią „Poślizgnięcia i upadki na tym samym poziomie” 
rozpoznano - stan bezpieczeństwa pracy w sektorze 
handlu hurtowego, pod kątem najczęstszej przyczyny 
wypadków przy pracy – upadków. 
Działaniami prewencyjnymi objęto pracodawców z za-
kładów pracy zatrudniających od 1 do 500 pracowni-
ków, działających w sektorze handlu hurtowego, ze 
szczególnym uwzględnieniem magazynów.

W ramach działań: 
• przeprowadzono 1 szkolenie dla 15 uczestni-

ków. Szkolenie informacyjne zrealizowano na 
terenie Hali Makro Cash & Carry w Opolu. Do 
udziału zaproszono przedstawicieli 21 najwięk-
szych baz magazynowych handlu hurtowego 
na terenie Opolszczyzny, w tym m.in. Centrum 
TMT, Leroy Merlin Polska, Decathlon, Tesco, 
Castorama, Jeronimo Marins, Media Markt. W 
spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele 15 firm.  
W czasie szkolenia zaprezentowano cele kampa-
nii SLIC „Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie”, 
dokonano prezentacji materiału promocyjno-szko-
leniowego. Ponadto uczestnicy szkolenia wraz 
z prowadzącym inspektorem pracy dokonali wizji 
lokalnej zakładu, w którym odbywało się spotka-
nie. W czasie wizytacji zakładu przedstawiciele 
firm uczestniczących w programie informacyjnym 
aktywnie uczestniczyli w wyszukiwaniu nieprawid-
łowości w zakresie tematyki poślizgnięć, potknięć 
i upadków na tym samym poziomie. Uczestnicy 
zabierali również głos w dyskusji na temat roz-
wiązywania problemów związanych z tym tema-
tem, m.in. trwałego sposobu oznakowania miejsc 
niebezpiecznych na metalowych elementach. W 
trakcie spotkania przedstawiono również sposoby 
ograniczania ryzyka wystąpienia wypadków oraz 
rozwiązania praktykowane w innych krajach w tym 
zakresie. 

• przekazano materiały edukacyjno – informacyjne.  
Inspektorzy pracy podczas kontroli tematycz-
nych związanych z „Ograniczeniem zagro-
żeń powodujących potknięcia i poślizgnię-
cia w miejscu pracy w przedsiębiorstwach 
zajmujących się handlem hurtowym oraz w ma-
gazynach” przekazali na ręce przedsiębiorców 
poradnik Państwowej Inspekcji Pracy „Poślizg-
nięcia i potknięcia. Poradnik” w ilości 270 sztuk.  
Ponadto podczas wizytacji, kontroli i szkoleń in-
spektorzy pracy przekazali pracodawcom 20 szt. 
płyt edukacyjnych DVD „Napo - slips and trips”. 

• W dniu 12.12.2014r w ramach Dni Otwartych 
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Okręgowego Inspektoratu Pracy przeprowadzo-
no szkolenie w zakresie „Ograniczenia zagrożeń 
powodujących potknięcia i poślizgnięcia w miejscu 
pracy”. Uczestnikami zaproszonymi na Dzień Ot-
warty byli pracownicy służb bhp, społeczni inspek-
torzy pracy oraz pracodawcy. W szkoleniu uczest-
niczyło  60. W czasie szkolenia zaprezentowano 
cele kampanii SLIC „Bezpieczeństwo pracy zależy 
od Ciebie”, oraz  prezentację materiału promocyj-
no-szkoleniowego dot. poślizgnięć i upadków na 
tym samym poziomie. 

Program prewencyjny „Przeciwdziałanie 
negatywnym skutkom stresu oraz innych 
zagrożeń psychospołecznych w pracy”.

W obszarze bezpieczeństwa, higieny i zdrowia w miej-
scu pracy bardzo istotne znaczenie mają czynniki psy-
chospołeczne, a wśród nich stres zawodowy. Zajmu-
je on drugie miejsce wśród najczęściej zgłaszanych 
problemów zdrowotnych związanych z pracą zawo-
dową. Celem kampanii informacyjno-promocyjnej było 
upowszechnianie wiedzy na temat stresu oraz innych 
czynników psychospołecznych wśród pracodawców 
i pracowników, jak również wskazywanie możliwych 
metod ich ograniczania. Kampanię wzmocniono pro-
gramem prewencyjnym, który umożliwił identyfikację 
źródeł stresu w konkretnych zakładach pracy oraz 
wdrożenie rozwiązań ograniczających poziom i wpływ 
napięcia nerwowego. W tym celu wykorzystano spe-
cjalistyczne narzędzie Instytutu Medycyny Pracy o na-
zwie Skala Ryzyka Psychospołecznego, za pomocą 
którego przeprowadzono w przedsiębiorstwach bada-
nia ankietowe.

Podstawową przesłanką udziału w szkoleniach było 
zainteresowanie problematyką przeciwdziałania nega-
tywnym skutkom stresu w sferze indywidualnej, takim 
jak: depresja, wypalenie zawodowe, przemęczenie, 
a także w sferze organizacyjnej: absencja chorobo-
wa, konflikty w pracy, wypadki przy pracy. Szczególne 
zainteresowanie uczestników szkoleń (pracodawców 
i pracowników) było związane z problematyką mobbin-
gu i dyskryminacji w pracy. Uczestnicy szkoleń oczeki-
wali w szczególności wyjaśnienia prawnych aspektów 
tych zjawisk, jak również sposobów ich przeciwdziała-
nia. Ma to związek z realnymi problemami dotyczący-
mi złego traktowania, z jakimi spotkali się uczestnicy 
szkoleń w swoich zakładach pracy. Z tego względu 
każde z prowadzonych szkoleń zawierało elementy 
dobrych praktyk w zakresie przeciwdziałania streso-
wi, mobbingowi i dyskryminacji, w tym funkcjonowanie 
procedury antymobbingowej na przykładzie wybra-
nych zakładów pracy.

Narzędzie Skala Ryzyka Psychospołecznego zosta-
ło z zainteresowaniem przyjęte przez pracodawców, 
pracowników, działaczy związkowych oraz pracowni-
ków służb bhp. Możliwość bezpośredniego zbadania 
poziomu stresu za pośrednictwem elektronicznej an-
kiety wraz z natychmiastowym wygenerowaniem ra-
portu z badania, daje możliwość szybkiej weryfikacji 
konkretnych stresorów na określonych stanowiskach 

pracy. 

Tradycyjnie już dobrze oceniane były broszury autor-
stwa Michała Gólcza „Stres                       w pracy. Infor-
mator dla pracodawcy” oraz „Stres w pracy. Informa-
tor dla pracownika”. Szczególnym zainteresowaniem 
uczestników szkoleń cieszyły się przykładowe środki 
profilaktyczne wymienione w broszurach, które służą 
podniesieniu komfortu pracy zatrudnionych oraz obni-
żeniu poziomu odczuwanego stresu przez pracowni-
ków. Pracownicy służb bhp zgłaszali potrzebę nowego 
wydawnictwa, które w sposób przystępny omówiłoby 
kwestię prowadzenia oceny ryzyka zagrożeń psycho-
społecznych na stanowiskach pracy (w chwili obec-
nej stres jest często pomijany przy ocenie zagrożeń 
w pracy).

Wnioski z realizacji programu prewencyjnego.

W zgodnej opinii uczestników szkoleń, ranga zagrożeń 
psychospołecznych zasługuje na szersze potraktowa-
nie. Zwłaszcza przedstawiciele zakładowych organi-
zacji związkowych  zgłaszali chęć udziału w warszta-
tach poświęconych temu tematowi, podczas których 
można by szczegółowo i na przykładach omówić za-
gadnienia:
• oceny zagrożeń psychospołecznych w zakładach 

- identyfikacja stresorów,
• wprowadzenia środków organizacyjnych reduku-

jących narażenie na stresory,
• elementów komunikacji społecznej – rozwiązywa-

nie konfliktów, umiejętność pracy w grupie, moty-
wowanie i ocenianie pracowników,

• przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji – 
przykłady konkretnych rozwiązań organizacyj-
nych.

Dobrym rozwiązaniem byłoby włączenie pewnych 
aspektów związanych z zagrożeniami psychospołecz-
nymi do programów szkoleń w pozostałych tematach 
prewencyjnych Państwowej Inspekcji Pracy.

Program edukacyjny „Kultura 
bezpieczeństwa”

W ramach kolejnej edycji programu w roku 2014 konty-
nuowano działania edukacyjne z zakresu prawa pracy 
oraz bezpieczeństwa i higieny pracy wśród młodzie-
ży szkolnej i akademickiej „Kultura bezpieczeństwa”. 
Program realizowany był we współpracy z nauczycie-
lami, którzy dzięki szkoleniom prowadzonym przez 
inspektorów pracy i materiałom edukacyjnym mogli 
przekazać uczniom i studentom najistotniejsze infor-
macje związane z prawną ochroną pracy i bhp.

W roku 2014 nastąpił duży wzrost zasięgu prowa-
dzenia programu edukacyjnego w stosunku do edycji 
2012/2013. Wykazano wzrost we wszystkich aspek-
tach programu edukacyjnego. Zwraca uwagę dwukrot-
ny wzrost liczby szkół uczestniczących w programie, 
a przede wszystkim bardzo duży wzrost liczby uczniów 
i studentów objętych programem w edycji 2013/2014. 
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Ocena programu, przekazana przez nauczycieli, jest 
bardzo pozytywna. Nauczyciele wskazują na celo-
wość prowadzenia tego programu, pozytywnie oce-
niają materiały edukacyjne otrzymane od Państwowej 
Inspekcji Pracy. 

W szkołach ponadgimnazjalnych główny ciężar pro-
wadzenia programu wzięli na siebie, zgodnie z zało-
żeniami, nauczyciele. Zaangażowanie inspektorów 
pracy do przeprowadzenia zajęć z uczniami dotyczył 
następujących placówek oświatowych:
• Centrum Kształcenia Praktycznego w Grodkowie 

– uczestniczyło w nim 38 uczniów;
• Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kędzierzy-

nie - Koźlu – uczestniczyło w nim 60    uczniów;
• Zespół Szkół Rolniczych w Namysłowie – uczest-

niczyło w nim 140 uczniów;
• I Liceum Ogólnokształcące w Praszce – uczestni-

czyło w nim 45 uczniów;
• Zespół Szkół Budowlanych w Opolu – w spotkaniu 

uczestniczyło 40 uczniów;
• Zespół Szkół Technicznych w Nysie – w spotkaniu 

uczestniczyło 70 uczniów;
• Zespół Placówek – Centrum Kształcenia Prak-

tycznego w Opolu – w spotkaniu uczestniczyło 50 
uczniów. 

Nieco inaczej przebiegała realizacja programu eduka-
cyjnego w szkołach wyższych. 
Nawiązano współpracę z następującymi szkołami 
wyższymi:
• Uniwersytet Opolski;
• Politechnika Opolska;
• Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa 

w Opolu. 

Inspektorzy pracy zainicjowali program w szkołach 
wyższych poprzez spotkania z rektorami wyżej wy-
mienionych uczelni. We wszystkich przypadkach rek-
torzy ukierunkowali realizację programu do jednostek 
organizacyjnych uczelni zajmujących się pomaganiem 
studentom w podejmowaniu decyzji zawodowych. 
W efekcie główny ciężar współpracy w tym zakresie 
oparł się o Uczelnianie Inkubatory Przedsiębiorczości 
oraz Studenckie Biura Karier. Pracownicy tych jedno-
stek organizacyjnych uczelni zorganizowali spotkania 
inspektorów pracy ze studentami, na których zostały 
przedstawione z wykorzystaniem środków audiowi-
zualnych, problemy występujące przy podejmowaniu 
pierwszej pracy, w tym zagadnienia z zakresu praw-
nej ochrony pracy oraz z zakresu bezpieczeństwa 
i higieny pracy. Realizacja programu w Państwowej 
Medycznej Wyższej Szkole Zawodowej w Opolu była 
częścią zorganizowanych w tej uczelni Targów Pra-
cy. W ramach tej inicjatywy wśród kilku prezentacji 
multimedialnych został przedstawiony również przez 
inspektora pracy program edukacyjny „Kultura bezpie-
czeństwa”, w tym przekazano licznej grupie studentów 
(300 osób) informacje związane z prawem pracy oraz 
z bezpieczeństwem i higieną pracy. Należy dodać, że 
szkoły wyższe wykazały największe zainteresowanie 
materiałami promocyjnym i edukacyjnymi związanymi 
z programem. W praktyce każda z wyższych uczelni 
zgłosiła zapotrzebowanie na kilkaset egzemplarzy wy-

dawnictwa „W pierwszej pracy”, które zostały rozpro-
wadzone wśród tegorocznych studentów tych uczelni. 
Część wydawnictwa (według informacji z uczelni) zo-
stała przekazana do uczelnianych bibliotek, następna 
część została zatrzymana w jednostkach organizacyj-
nych uczelni zajmujących się pomaganiem studentom 
w podejmowaniu decyzji zawodowych. 

W edycji 2013/2014  program edukacyjny był promo-
wany poprzez środki masowego przekazu tj. przekazy-
wane były informacje w radio. W kwestii promowania 
programu edukacyjnego nawiązano również współ-
pracę z Opolskim Kuratorium Oświaty. Opolski Kurator 
Oświaty wykazał duże zainteresowanie programem 
edukacyjnym Państwowej Inspekcji Pracy, w tym zo-
stała umieszczona odpowiednia informacja o progra-
mie na stronie internetowej tego Urzędu. Przekazano 
też pracownikom kuratorium (wizytatorom) informacje 
o realizowanym programie celem jego promowania 
wśród placówek oświatowych. 

Innym kierunkiem promocyjnym było nawiązanie ści-
słej współpracy z Miejskim Ośrodkiem Doskonalenia 
Nauczycieli w Opolu. Instytucja ta zorganizowała spot-
kanie promocyjne dotyczące programu „Kultura bez-
pieczeństwa”, w którym uczestniczyli nauczyciele 
z palcówek oświatowych działających na terenie Opo-
la.  

Uroczyste zakończenie programu edycji 2013/2014 
miało miejsce w dniu 02.06.2014 r. W trakcie spotka-
nia podsumowano wyniki realizacji programu, wręczo-
no nauczycielom dyplomy uczestnictwa oraz dyplomy 
dla szkół, które zaangażowały się w program. 

Wnioski w zakresie dalszej realizacji programu.

Biorąc pod uwagę fakt, że uczniowie nie otrzymują 
w szkole dostatecznej wiedzy odnoszącej się do prze-
pisów prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny 
pracy nasuwa się wniosek o konieczności realizacji 
programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa”.    
Nauczyciele wskazują na potrzebę realizacji w ramach 
programu głównie tematów związanych z prawną 
ochroną pracy np. dotyczących nawiązywania i roz-
wiązywania stosunku pracy, czasu pracy, uprawnień 
związanych z ochroną rodzicielstwa. Potwierdzają to 
w pismach zapraszających inspektora pracy na spot-
kanie z młodzieżą wskazując właśnie tą tematykę do 
realizacji. 

Wśród materiałów promocyjnych udostępnianych 
nauczycielom w ramach realizacji programu najwięk-
szym powodzeniem cieszą się wizualne pomoce edu-
kacyjne. Przykładem w tym zakresie może być film 
„Para na etacie”. Zaprezentowany podczas spotkania 
inauguracyjnego edycji 2014 /2015, jeden z filmów 
z tej serii spotkał się z bardzo dużym zainteresowa-
niem. Z uwagi na to, że nakład, którym dysponuje 
Państwowa Inspekcja Pracy uległ wyczerpaniu, prze-
kazano wszystkim szkołom i uczelniom uczestniczą-
cym w programie ścieżkę do adresu internetowego 
strony Państwowej Inspekcji Pracy, na którym jest 
możliwe wykorzystanie filmów edukacyjnych zawar-
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tych na przekazanej płycie. Atrakcyjność edukacyjną 
tego filmu potwierdzają również spotkania edukacyjne 
realizowane przez inspektora pracy w ramach spotkań 
z młodzieżą realizowanych na zaproszenie placówek 
oświatowych uczestniczących w programie. 

Program prewencyjny „Zdobądź dyplom 
PIP”

Mikroprzedsiębiorstwa stanowią najliczniejszą gru-
pę zakładów pracy w Polsce. Zarazem najczęściej 
w tej grupie pracodawców wykazywane są w toku 
kontroli nieprawidłowości w zakresie przestrzegania 
praw pracowniczych. W mikrozakładach nie działają 
związki zawodowe, a sami pracownicy znacznie rza-
dziej upominają się o swoje prawa, z obawy o utratę 
pracy. Od kilku lat proponujemy właścicielom mikro-
przedsiębiorstw pomoc w przezwyciężeniu tych prob-
lemów, zapraszając do udziału w programie „Zdobądź 
dyplom PIP”. Pracodawca, który zadeklaruje swój 
udział, zostaje kompleksowo przeszkolony w zakresie 
najważniejszych zagadnień prawa pracy i bhp, otrzy-
muje materiały edukacyjne i listę kontrolną problemów 
do sprawdzenia we własnym przedsiębiorstwie (tak-
że w wersji interaktywnej). Wyposażony w narzędzia 
przygotowane przez PIP identyfikuje występujące 
w zakładzie nieprawidłowości i zagrożenia zawodowe, 
ocenia ich skalę oraz określa czas i sposoby ich likwi-
dacji lub zmniejszenia. W trakcie udziału w programie 
pracodawca może skorzystać z eksperckiej pomocy 
inspektora pracy. Program kończy się przyznaniem 
Dyplomu PIP, co poprzedzone jest kontrolą sprawdza-
jącą spełnienie założeń programu.]

Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu od lat współ-
pracuje ze Starostwami Powiatowymi oraz Powia-
towymi Urzędami Pracy w celu pozyskiwania praco-
dawców do udziału w programie w poszczególnych 
rejonach województwa opolskiego. Dzięki tego ro-
dzaju współpracy mogliśmy w  roku 2014 pozyskać 
do udziału w programie 194 pracodawców z różnych 
rejonów Opolszczyzny, którzy następnie zostali prze-
szkoleni przez  inspektorów w zakresie bezpieczeń-
stwa i higieny pracy oraz podstawowych przepisów 
prawa pracy. W ramach realizacji tegorocznego pro-
gramu zorganizowano łącznie 12 szkoleń. W trakcie 
szkoleń ich uczestnicy zostali poinformowani i za-
chęceni do udziału w kolejnych etapach programu, 
a także otrzymali „Listę kontrolną z komentarzem”. 

66 pracodawców - uczestników szkoleń, zdecydowało 
się na wypełnienie karty zgłoszenia i przystąpienie do 
właściwej części programu. Uczestnicy programu uzy-
skali możliwość skorzystania z wsparcia inspektorów 
pracy na każdym etapie prowadzenia samokontroli 
poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy z koordyna-
torem programu w naszym inspektoracie. W wyniku 
audytów w zakładach pracy, dyplomy PIP otrzymało 
łącznie 49 pracodawców. 14 pracodawców zakończy-
ło audyt inspektora pracy z wynikiem negatywnym, 
a 3 pracodawców zrezygnowało z realizacji programu 
w trakcie jego trwania.

Narzędzie w postaci listy kontrolnej do samokon-
troli warunków pracy jest tradycyjnie dobrze ocenio-
ne przez uczestników programu. Przede wszystkim 
podkreślano ciekawą formułę wydawnictwa, które 
umożliwia udzielanie odpowiedzi na konkretne pyta-
nia opatrzone dodatkowo komentarzem. Zdecydowa-
nie większym zainteresowaniem cieszyła się wersja 
książkowa listy kontrolnej. Komputerowy program do 
samokontroli został pozytywnie przyjęty głównie przez 
pracodawców młodszych wiekiem, o bardziej zaawan-
sowanych umiejętnościach w zakresie obsługi progra-
mów komputerowych. Wielu pracodawców wybierało 
jednak wersję książkową, jako bardziej funkcjonalną 
i przydatną w ich codziennej działalności. 

Podstawowe kryterium na podstawie którego zapra-
szano pracodawców do udziału w programie stanowi-
ła liczba zatrudnionych pracowników (do 9 pracowni-
ków). Przy rekrutacji brano również pod uwagę branże 
o dużej liczbie zagrożeń zawodowych.  Z tego wzglę-
du zorganizowano dodatkowe szkolenie dla stolarzy 
zrzeszonych w Cechu Rzemiosł w Dobrodzieniu. W 
organizację szkoleń w roku 2014 aktywnie włączyły 
się organizacje pracodawców zrzeszone w Izbie Rze-
mieślniczej w Opolu, które rekrutowały przedsiębior-
ców zainteresowanych udziałem w szkoleniach (z gro-
na zakładów rzemieślniczych). 

W 2014 r. odnotowaliśmy niewielki spadek liczby pra-
codawców zainteresowanych szkoleniami przygoto-
wującymi do udziału w programie Dyplom PIP (w 2013 
r. uczestniczyło w nich 218 przedsiębiorców).  Oce-
niamy, że w obecnej sytuacji, wartość Dyplomu PIP 
ma dla pracodawców głównie znaczenie symboliczne. 
Nie zmienia to faktu, że program prewencyjny spełnia 
swoje podstawowe zadania w zakresie podnoszenia 
wiedzy pracodawców o ich podstawowych obowiąz-
kach w dziedzinie prawa pracy i bhp. 
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Konkursy promujące pożądane 
postawy w zakresie ochrony pracy

Celem konkursów, których organizatorem lub współ-
organizatorem jest Państwowa Inspekcja Pracy, jest 
promowanie proaktywnych postaw, posiadanej wiedzy 
z zakresu prawa pracy i bhp, a także dbałości o or-
ganizacje bezpiecznych stanowisk pracy oraz prawo-
rządność w stosunkach pracy.

Konkurs „Pracodawca-organizator pracy 
bezpiecznej”

Elitarny konkurs Państwowej Inspekcji Pracy, hono-
rujący najbezpieczniejsze i najbardziej praworząd-
ne zakłady pracy. Celem konkursu jest promowanie 
pracodawców, którzy organizują pracę w sposób za-
pewniający wysoki poziom bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia pracowników oraz przestrzeganie przepisów 
prawa pracy. Konkurs buduje pozytywny wizerunek 
pracodawcy dbającego o systematyczną poprawę sta-
nu bhp.

Ranga Konkursu oraz wieloletnie doświadczenia po-
wodują, że Okręgowy Inspektorat Pracy, kładł szcze-
gólny nacisk na rozpropagowanie konkursu wśród 
szerokiego grona odbiorców. Informację o konkursie 
wraz z regulaminem i załącznikami  rozesłano do 
organizacji i związków pracodawców województwa 
opolskiego z prośbą o dalsze rozpropagowanie wśród 
przedsiębiorców. O zasadach konkursu, z prośbą 
o wsparcie w ich promocji wśród pracodawców, poin-
formowaliśmy również starostwa powiatowe, z którymi 
aktywnie współpracujemy. 

Informacja o edycji Konkursu „Pracodawca - Organi-
zator Pracy Bezpiecznej” została również przekazana 
za pośrednictwem mediów regionalnych tj. Nowej Try-
buny Opolskiej oraz w Radio Opole. Stosowną infor-
mację wraz z regulaminem konkursu zamieszczono 
na stronie internetowej OIP Opole.

Efektem działań i starań jakie podjęto, było zgłosze-
nie do udziału w konkursie ogółem 15 pracodawców, 
w tym:
• w kategorii zakładów małych, zatrudniających do 

50 pracowników, udział wzięło 7 pracodawców,
• w kategorii zakładów średnich, zatrudniających 

od 50 do 250 pracowników, udział wzięło 5 pra-
codawców,

• w kategorii zakładów dużych, (powyżej 250 osób 
zatrudnionych), udział wzięło 3 pracodawców. 

Konkurs dla pracowników młodocianych.

Konkurs realizowany wspólnie z Izbą Rzemieślniczą, 
promujący bezpieczną pracę uczniów  zatrudnionych 
w celu przygotowania zawodowego.

 W dniu 24 marca 2014 r. w siedzibie Izby Rzemieśl-
niczej w Opolu rozstrzygnięto regionalny etap XIV 
Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy z Zakresu Praw-

nej Ochrony Pracy oraz Zasad BHP dla Uczniów Za-
kładów Rzemieślniczych.  W finale regionalnym udział 
wzięło 42 uczniów zatrudnionych w rzemiośle w celu 
nauki zawodu. Ich zadaniem było prawidłowe roz-
wiązanie testu, który składał się z pytań dotyczących 
przepisów prawa pracy oraz zasad technicznego bez-
pieczeństwa pracy. 

6-ciu najlepszych uczniów zmierzyło się z pulą ust-
nych pytań komisji konkursowej.  Komisja kon-
kursowa wyłoniła dwójkę uczestników, którzy w maju 
2014 reprezentowali Opolszczyznę na szczeblu cen-
tralnym konkursu w Warszawie. Pierwsze lokaty na 
szczeblu województwa opolskiego zajęli: Piotr Led-
wig oraz Patryk Marciniak, uczniowie Publicznej Za-
sadniczej Szkoły Zawodowej w Dobrzeniu. Wszyscy 
finaliści otrzymali cenne nagrody rzeczowe, w tym lap-
top, ufundowany przez Okręgowy Inspektorat Pracy 
w Opolu oraz Izbę Rzemieślniczą w Opolu. 

Laureaci konkursu oraz członkowie komisji konkursowej w 2014 r.

Konkurs „Buduj bezpiecznie”

Konkurs na najbezpieczniej realizowaną inwestycję 
budowlaną, którego uczestnicy często rekrutowali się 
z programu prewencyjnego dla budownictwa. Konkurs 
organizowany tylko  na szczeblu Okręgowego Inspek-
toratu Pracy.

Okręgowa Komisja Konkursowa dokonała oceny kan-
dydatów na podstawie wyników kontroli (co najmniej 
dwóch) przeprowadzonych na zgłoszonych do konkur-
su budowach  i wyłoniła laureatów konkursu.

• Hydrobudowa Gdańsk S.A. - 1 miejsce
• Energopol Trade Opole Sp. z o.o. - 2 miejsce
• Takenaka Europe GmbH Sp. z o.o. - 3 miejsce
• Firma Usługowo - Handlowa Roman Woźniak - 

wyróżnienie
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „WIPEX” s.c. Bogu-
sław Homiak, Wiesław Pastuch - wyróżnienie
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Konkurs „Bezpieczne gospodarstwo rolne”

Celem konkursu była promocja zasad ochrony zdro-
wia i życia w gospodarstwach rolnych. Przeprowadzo-
no etap wojewódzki Ogólnokrajowego Konkursu „Bez-
pieczne Gospodarstwo Rolne”. Do konkursu zgłosiły 
się 22 gospodarstwa rolne. Bezpieczne gospodarstwo 
to takie, w którym zminimalizowano prawdopodobień-
stwo wystąpienia  wypadku przy pracy rolniczej.

W pracach Komisji Konkursowej, powołanej przez 
Dyrektora Oddziału Regionalnego KRUS w Opolu, 
uczestniczyli przedstawiciele członków Wojewódz-
kiej Komisji ds. BHP w Rolnictwie funkcjonującej przy 
Okręgowym Inspektoracie Pracy. 

Pierwsze miejsce otrzymało gospodarstwo Państwa 
Jadwiga i Marek Wiecha  z Czapli Starych, prowa-
dzących na 76 ha produkcję zwierzęcą i roślinną. Go-
spodarstwo  reprezentowało województwo opolskie 
podczas centralnego etapu Konkursu i otrzymało wy-
różnienie na szczeblu krajowym.

Drugie miejsce otrzymało gospodarstwo Pana Leszka 
Mazurkiewicza z miejscowości Żłobizna prowadzą-
cego na 300 ha produkcję roślinną, a trzecie miejsce 
zajęło gospodarstwo Pana Adama Woitzik z Ligoty 
Czamborowej k. Izbicka, który na 100 ha prowadzi 
produkcję zwierzęcą i roślinną.

W ocenie Komisji, wyróżnione gospodarstwa rolne 
prowadzone są w sposób nowoczesny i z dbałością 
o estetykę miejsca pracy oraz jego otoczenie. Bez-
pieczeństwo jest naturalnym elementem organizacji 
pracy, często wypracowywanym od wielu pokoleń. Na 
szczególną uwagę zasługują stosowane przez rolni-
ków rozwiązania organizacyjne, technologiczne i tech-
niczne, które w dużym stopniu decydują o bezpieczeń-
stwie wszystkich osób pracujących w gospodarstwie.

Pierwsze miejsce otrzymało gospodarstwo Państwa 
Jadwiga i Marek Wiecha  z Czapli Starych, prowa-
dzących na 76 ha produkcję zwierzęcą i roślinną. Go-
spodarstwo  reprezentowało województwo opolskie 
podczas centralnego etapu Konkursu i otrzymało wy-
różnienie na szczeblu krajowym.

Drugie miejsce otrzymało gospodarstwo Pana Leszka 
Mazurkiewicza z miejscowości Żłobizna prowadzą-
cego na 300 ha produkcję roślinną, a trzecie miejsce 
zajęło gospodarstwo Pana Adama Woitzik z Ligoty 
Czamborowej k. Izbicka, który na 100 ha prowadzi 
produkcję zwierzęcą i roślinną.

W ocenie Komisji, wyróżnione gospodarstwa rolne 
prowadzone są w sposób nowoczesny i z dbałością 
o estetykę miejsca pracy oraz jego otoczenie. Bez-
pieczeństwo jest naturalnym elementem organizacji 
pracy, często wypracowywanym od wielu pokoleń. Na 
szczególną uwagę zasługują stosowane przez rolni-
ków rozwiązania organizacyjne, technologiczne i tech-
niczne, które w dużym stopniu decydują o bezpieczeń-
stwie wszystkich osób pracujących w gospodarstwie. 
Pierwsze miejsce otrzymało gospodarstwo Państwa 

Jadwiga i Marek Wiecha  z Czapli Starych, prowa-
dzących na 76 ha produkcję zwierzęcą i roślinną. Go-
spodarstwo  reprezentowało województwo opolskie 
podczas centralnego etapu Konkursu i otrzymało wy-
różnienie na szczeblu krajowym.

Drugie miejsce otrzymało gospodarstwo Pana Leszka 
Mazurkiewicza z miejscowości Żłobizna prowadzą-
cego na 300 ha produkcję roślinną, a trzecie miejsce 
zajęło gospodarstwo Pana Adama Woitzik z Ligoty 
Czamborowej k. Izbicka, który na 100 ha prowadzi 
produkcję zwierzęcą i roślinną.

W ocenie Komisji, wyróżnione gospodarstwa rolne 
prowadzone są w sposób nowoczesny i z dbałością 
o estetykę miejsca pracy oraz jego otoczenie. Bez-
pieczeństwo jest naturalnym elementem organizacji 
pracy, często wypracowywanym od wielu pokoleń. Na 
szczególną uwagę zasługują stosowane przez rolni-
ków rozwiązania organizacyjne, technologiczne i tech-
niczne, które w dużym stopniu decydują o bezpieczeń-
stwie wszystkich osób pracujących w gospodarstwie.

Konkurs wiedzy o bezpieczeństwie 
i higienie pracy w budownictwie  „O tytuł 
młodego inspektora pracy” - zadanie własne 
Okręgowego Inspektoratu Pracy

W ramach realizacji programu prewencyjno – informa-
cyjnego w budownictwie  w 2014 roku zorganizowa-
no II edycję innowacyjnego konkursu bhp w budow-
nictwie: „O Tytuł Młodego Inspektora Pracy”. Celem  
konkursu było popularyzowanie wiedzy z zakresu 
bezpieczeństwa i higieny pracy wśród młodzieży szkół 
ponadgimnazjalnych w zawodach budowlanych oraz 
działalności kontrolnej i prewencyjnej Państwowej In-
spekcji Pracy.

Organizatorami konkursu byli:
• Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu 
• Opolskie Kuratorium Oświaty
• ZUS Oddział w Opolu
• Izba Rzemieślnicza w Opolu
• Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Konkurs adresowano  do uczniów szkół ponadgimna-
zjalnych o profilu budowlanym:
• klas szkół zawodowych kształcących się w zawo-

dach budowlanych,
• klas techników kształcących się w zawodach bu-

dowlanych

Konkurs prowadzono w 2 etapach. Pierwszy etap 
(szkolny) realizowany był w danej szkole, w której  
przeprowadzono  wewnętrzne eliminacje w oparciu 
o test wyboru, otrzymany od organizatorów. 

Etap szkolny kończył się wyłonieniem 2 uczniów z naj-
większą ilością punktów do reprezentowania szkoły 
lub zespołu szkół na etapie wojewódzkim. 
Drugi etap konkursu, na szczeblu wojewódzkim, odbył 
się w dniu 17.10.2014 r. 
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22 uczestników konkursu tj. uczniów reprezentujących 
opolskie szkoły ponadgimnazjalne o profilu budowla-
nym,  oceniano na podstawie realizacji, przez każdego 
z nich, dwóch praktycznych zadań konkursowych.

Pierwsze z nich polegało na ocenie materiału zdjęcio-
wego, (prezentowanego            w formie slajdów) 
z kontroli inspektorów pracy robót budowlanych, po-
przez wyszukanie i zapisanie zagrożeń przy ww. pra-
cach, a także zapisanie prawidłowych - bezpiecznych 
rozwiązań stosowanych w budownictwie.

Siedmiu uczestników z największą ilością punktów otrzymało war-
tościowe nagrody rzeczowe, ufundowane przez organizatorów 
konkursu. 

Drugie zadanie konkursowe polegało na praktycznym 
doborze odpowiednich środków ochrony indywidual-
nej do określonych robót w budownictwie wylosowa-
nych przez ucznia, które zgromadzone były na sali 
konferencyjnej.
Innowacyjność zorganizowanego przedsięwzięcia pre-
wencyjnego polegała na innym spojrzeniu i innej for-
mule konkursu bhp, nie w ujęciu czysto teoretycznym  
jak praktykowano dotychczas, ale ukierunkowaniu na 
praktyczną wiedzę w zakresie organizacji bezpiecznej 
pracy poprzez umiejętność wyszukiwania zagrożeń 
wypadkowych i nieprawidłowości na placach budów 
oraz prawidłowy dobór przez uczniów środków ochro-
ny indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego. 

Zasadniczym celem konkursu było zatem kształtowa-
nie u uczniów, którzy niebawem wejdą na rynek pracy, 
pożądanych  bezpiecznych postaw i szeroko rozumia-
nej kultury bhp. 
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Zgodnie z przyjętym planem działania oraz zakresem 
przedmiotowym Ustawy  o Państwowej Inspekcji Pra-
cy,  w 2014r. działania Okręgowego Inspektoratu Pra-
cy w Opolu, ukierunkowane były na poprawę stanu 
bezpieczeństwa pracy, wyrażającą się w szczególno-
ści zmniejszeniem wskaźnika wypadków przy pracy, 
a także poprawą stanu praworządności w stosunkach 
pracy. Jednocześnie w obszarze działania znalazły 
się kwestie zawierania przez pracodawców umów cy-
wilnoprawnych. Realizując określone wyżej zadania, 
w 2014r. przeprowadzono łącznie 3 190 kontroli. Po-
nadto różnymi formami działań prewencyjnych objęto 
4 188 podmiotów (m.in. pracodawców i przedsiębior-
ców, pracowników, rolników indywidualnych, uczniów, 
studentów).

Działalność prewencyjna realizowana w Okręgo-
wym Inspektoacie Pracy bardzo duży nacisk kładzie 
na zapobieganie wypadkom przy pracy i poprawę 
stanu bezpieczeństwa i higieny pracy. Przyjęta stra-
tegia formułuje zasadę prewencji wypadkowej przed 
rehabilitacją zdrowotną i podkreśla znaczenie działań 
zapobiegawczych na poziomie przedsiębiorstw, pole-
gających na pogłębieniu wiedzy i umiejętności kadry 
zarządzającej oraz systematycznym instytucjonalnym 
nadzorze nad warunkami pracy. Szczególny akcent 
położono na promowanie kultury prewencji w środowi-
sku pracy – przede wszystkim poprzez kształtowanie 
świadomości pracowników w zakresie pro bezpiecz-
nych postaw i zachowań w miejscu pracy, a także 
zachęcania pracowników do współdziałania w zarzą-
dzaniu bhp w firmie, co ma stanowić integralną część 
ogólnego zarządzania przedsiębiorstwem. 

Podkreślić należy, że w dużej mierze organizowane 
kampanie i programy prewencyjne zyskały uznanie 
w oczach ich odbiorców, zarówno pracodawców jak 
i przedstawicieli pracowników. W ich ocenie duże zna-
czenie ma tutaj praktyczny aspekt działań prewencyj-
nych. Pracodawcy mogli, bowiem uczestniczyć w spe-
cjalistycznych szkoleniach, ale też w ramach kontroli 
„audytowych”,sprawdzających dostosowanie zakładu 
do wymogów bhp, skorzystać z praktycznych wskazó-
wek inspektorów w tym zakresie. 

Wymiernym efektem działań prewencyjnych było za-
tem dostosowanie zakładów do wymagań przepisów 
bhp, a co za tym idzie, znacząca, bądź częściowa 
poprawa stanu bhp i praworządności w stosunkach 
pracy. Wśród programów prewencyjnych opartych na 
zasadach samokontroli - największą popularnością 
cieszy się „Przestrzeganie prawa pracy w małych za-
kładach” - Dyplom PIP, co skutkuje corocznym wzro-
stem liczby pracodawców uczestniczących w tym pro-
gramie. Wyraża się to zarówno w ilości pracodawców 
uczestniczących w szkoleniach, jak i liczbą pozytyw-
nie zweryfikowanych pracodawców, którym przyznano 
Dyplom PIP. 

Dodatkowo, efektem omawianych programów pre-
wencyjnych, jest fakt, iż w audytowanych zakładach 

pracy sporadycznie stwierdza się bezpośrednie zagro-
żenia dla zdrowia i życia zatrudnionych pracowników, 
czy też rażące naruszenia obowiązujących przepisów 
bhp.

W ocenie inspektorów pracy prowadzących kontrole 
sprawdzające w ramach programów prewencyjnych, 
podstawowymi przesłankami, dla których pracodawcy 
zadeklarowali swój udział w tych przedsięwzięciach 
prewencyjnych były następujące okoliczności:
• poszerzenie wiedzy na temat przepisów prawa 

pracy i bhp,
• weryfikacja stanu bezpieczeństwa w zakładzie po-

przez poddanie się dobrowolnej kontroli - bez kon-
sekwencji w postaci ukarania za nieprawidłowości 
(przy braku bezpośrednich zagrożeń dla zdrowia 
i życia pracowników),

• możliwość uzyskania darmowej, fachowej porady 
inspektora pracy w zakresie wymogów bhp i prze-
pisów prawa pracy. 

• możliwość pochwalenia się w gronie klientów lub 
znajomych, faktem uzyskania dyplomu przyzna-
nego przez PIP.

Należy jednak ocenić, że w obecnej sytuacji, wartość 
Dyplomów PIP, czy też zaświadczeń o zakończeniu in-
nych programów prewencyjnych ma dla pracodawców 
głównie znaczenie symboliczne. Jest więc sympatycz-
nym zwieńczeniem danego programu promocyjnego. 
Warto zatem rozważyć, aby laureaci tych programów 
mieli „palmę pierwszeństwa” w ubieganiu się o dofi-
nansowanie w realizacji projektów doradczych, jak 
i inwestycyjnych w ich zakładach pracy, w ramach no-
watorskiego programu ZUS obejmującego działania 
na rzecz poprawy bezpieczeństwa i zdrowia w miej-
scu pracy. Spowoduje to naszym zdaniem znaczący 
wzrost pracodawców uczestniczących w programach 
prewencyjnych PIP, ponieważ daje on pracodawcom 
wymierne efekty finansowe w postaci bezzwrotnego 
wsparcia finansowego przez ZUS w zakresie pono-
szonych inwestycji na rzecz trwałej poprawy warun-
ków pracy.

Oceniając kampanie informacyjno-promocyjne „Zanim 
podejmiesz pracę”, „Bezpieczeństwo pracy zależy od 
ciebie”, „Szanuj życie – bezpieczna praca w gospo-
darstwie rolnym” należy stwierdzić, iż cieszą się one 
bardzo dużym zainteresowaniem, o czym świadczy 
coroczny wzrost podmiotów uczestniczących w or-
ganizowanych seminariach, spotkaniach, wystawach 
i targach organizowanych we współpracy z różnymi 
partnerami. Podobnie wysoko oceniane są seminaria, 
szkolenia i spotkania organizowane w ramach pro-
gramów „Stres w miejscu pracy” oraz „Kultura BHP”, 
w których corocznie udział bierze coraz więcej uczest-
ników.

W zakresie oceny organizowanych konkursów naj-
większym zainteresowaniem cieszą się konkursy or-
ganizowane dla młodzieży szkół gimnazjalnych i po-
nadgimnazjalnych, a w szczególności innowacyjne 

Podsumowanie i wnioski
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konkursy wiedzy i umiejętności praktycznych dot. bez-
piecznej obsługi maszyn i urządzeń oraz umiejętności 
wyszukiwania zagrożeń wypadkowych i nieprawidło-
wości na placach budów. Te nowatorskie konkursy or-
ganizowane są jedynie w OIP Opole w porozumieniu 
ze szkołami o profilu budowlanym oraz jednostkami 
Centrów Kształcenia Praktycznego. Celem tych kon-
kursów jest kształtowanie u uczniów, którzy niebawem 
wejdą na rynek pracy, pożądanych postaw i szeroko 
rozumianej kultury bhp. Organizatorzy planują orga-
nizację kolejnych edycji omawianych konkursów oraz 
ich nieznaczną modyfikację w kierunku dalszego po-
wiązania oceny uczestników konkursu z umiejętnoś-
ciami praktycznymi młodzieży kształcącej się w opol-
skich szkołach zawodowych.

Nieco gorzej przedstawia się sytuacja w zakresie na-
boru do konkursów: „Pracodawca Organizator Pracy 
Bezpiecznej” oraz o tytuł „Najaktywniejszego Społecz-
nego Inspektora Pracy”. W tych konkursach odnoto-
wujemy mniejsze zainteresowanie potencjalnych kan-
dydatów w stosunku do lat ubiegłych, pomimo dobrej 
współpracy w tym zakresie z partnerami społecznymi, 
tj. organizacjami pracodawców i regionalnymi struktu-
rami związków zawodowych. 

Znaczącym wsparciem w realizacji omawianych kam-
panii i programów prewencyjnych są profesjonalne 
wydawnictwa PIP z zakresu ochrony pracy, które cie-
szą się bardzo dużym zainteresowaniem, a dystrybu-
cja ich z roku na rok znacząco wzrasta. 

W zakresie modyfikacji i poprawy skuteczności podej-
mowanych działań w sferze działalności promocyjnej 
i prewencyjnej proponujemy następujące działania:
• Kontynuować współpracę ze szkołami ponadgim-

nazjalnymi kształcącymi kadry dla budownictwa 
poprzez organizowanie konkursów dla uczniów 
z zakresu bhp i prawa pracy.

• Kontynuować współpracę z Politechniką Opolską 
w zakresie edukacji studentów wydziału budowni-
ctwa z zakresu bhp.

• Nawiązać współpracę z kolejną grupą małych 
przedsiębiorców z branży budowlanej przy czyn-
nym wsparciu i rekrutacji ze strony zrzeszeń i or-
ganizacji pracodawców.

• W ramach rozpoczętej rozbudowy Elektrowni 
w Brzeziu k. Opola, kontynuować rozpoczętą 
współpracę z inwestorem i generalnym wykonaw-
cą na rzecz eliminowania potencjalnych zagrożeń 
wypadkowych w ramach stałego nadzoru PIP. 

• Utrzymywanie i doskonalenie współpracy z regio-
nalnym stowarzyszeniem pracowników służb BHP 
w celu organizowania dla ww. partnerów semina-
riów omawiających najczęstsze błędy i nieprawid-
łowości stwierdzane w trakcie kontroli audytowych 
poszczególnych programów prewencyjnych PIP.

• W ramach współpracy z Wojewódzkim Inspekto-
ratem Nadzoru Budowlanego oraz Izbą Inżynie-
rów i Techników Budownictwa podjąć stosowne 
działania w celu zapewnienia skutecznego i sta-
łego nadzoru inwestorskiego na placach budów.

• Organizować dla młodzieży szkół ponadgimna-
zjalnych i studentów konkursy BHP w zakresie 

praktycznych umiejętności wyszukiwania zagro-
żeń wypadkowych i nieprawidłowości przy obsłu-
dze maszyn i urządzeń oraz właściwego doboru 
i posługiwania się środkami ochrony indywidual-
nej. Konkursy takie z dużym powodzeniem orga-
nizowane są w OIP Opole.

• Należy w toku działań prewencyjnych aktywizo-
wać Społecznych Inspektorów Pracy w sferze 
zagadnień dotyczących wymagań minimalnych 
maszyn, oceny ryzyka zawodowego, konsultacji 
w zakresie bhp oraz dochodzeń powypadkowych.

• Utrzymywanie współpracy z tymi pracodawcami, 
którzy uzyskali Dyplom PIP, bądź zaświadczenia 
o ukończeniu programu prewencyjnego w po-
przednich edycjach, tak, aby czuli się oni zobo-
wiązani do przestrzegania przepisów prawa pracy 
i bhp na odpowiednim poziomie. 

Kontrole prowadzone w roku 2014 w obszarze legal-
ności zatrudnienia potwierdzają spostrzeżenia inspek-
torów pracy poczynione w latach ubiegłych. Wśród 
najczęściej stwierdzanych nieprawidłowości w przed-
miotowym zakresie należy wskazać na świadczenie 
pracy bez pisemnego potwierdzenia umowy, zawiera-
nie umów cywilnoprawnych w warunkach odpowiada-
jących czy wreszcie nieterminowe opłacanie składek 
na Fundusz Pracy.
W relacji do lat poprzednich nie zaobserwowano ist-
nych zmian zarówno w zakresie wielkości zakładów 
będących głównymi „nielegalnymi pracodawcami” – to 
głównie małe zakłady zatrudniające do 10 osób, jak 
i w zakresie branż, w których problem ten najczęściej 
występuję – tu należy wskazać przede wszystkim na 
budownictwo oraz handel.

Liczne kontrole prowadzone w zakresie legalności 
zatrudnienia pozwalają przedstawić wniosek, iż niele-
galne zatrudnienie w części przypadków stanowi roz-
wiązanie pożądane także przez stronę pracobiorców 
– szczególnie w przypadku obciążenia wynagrodzeń 
różnego rodzaju zajęciami. W takich przypadkach sku-
teczne oddziaływanie inspektora pracy – o ile w ogóle 
możliwe – ma charakter jedynie iluzoryczny i czasowy.

Kontrole legalności zatrudnienia i wykonywania pracy 
zarobkowej przez cudzoziemców prowadzono w roku 
2014 w 111 przypadkach. Kontrole te pozwoliły ujaw-
nić na terenie działania OIP Opole 13 wykonujących 
nielegalnie pracę cudzoziemców. Należy jednak zwró-
cić uwagę, że wszyscy oni przebywali legalnie na te-
renie Polski, a fakt nielegalnego zatrudnienia często 
przybierał formę niedopełnienia czynności o charak-
terze formalnym – nie zawsze z winy samego zatrud-
nionego.
Można zatem przyjąć wniosek, że nielegalne zatrud-
nienie obcokrajowców nie jest istotnym problemem 
dla gospodarki regionu i znajduje się pod kontrolą, zaś 
stwierdzone przypadki niejednokrotnie były wynikiem 
błędnego rozumienia przepisów, nie zaś chęcią ich 
ominięcia.

Rok 2014 nie różnił się w sposób zasadniczy od roku 
poprzedniego w zakresie działań podejmowanych 
podczas kontroli technicznego bezpieczeństwa pracy. 
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Większa sumaryczna ilość wydanych decyzji pozwa-
la przedstawić wniosek, że w dalszym ciągu istnieje 
wiele przypadków naruszania przepisów bezpieczeń-
stwa i higieny pracy, lecz jednocześnie nie sposób nie 
zauważyć, że w tym samym czasie inspektorzy pracy 
rzadziej sięgali po decyzje wstrzymania prac czy też 
skierowania osób do innych prac, co może świadczyć 
o lekkiej poprawie w zakresie ilości zagrożeń o naj-
większym ciężarze gatunkowym. Wiązać się z tym 
może także skutek w postaci nieznacznie mniejszej 
liczby nałożonych środków sankcyjnych, co koreluje 
ze wzmożoną działalnością Państwowej Inspekcji Pra-
cy w zakresie działań prewencyjnych.

W dalszym ciągu działania inspektorów pracy są pla-
nowo kierowane na te obszary, w których daje się 
zauważyć największy wskaźnik wypadków przy pra-
cy, największą ilość występujących zagrożeń czy też 
niechęć do realizacji uprzednio wydanych środków 
prawnych, których celem była eliminacja zagrożeń dla 
życia i zdrowia osób wykonujących pracę.
W zakresie branżowym należy wskazać na ciągłe in-
tensywne działania nadzorczo-kontrolne przy prowa-
dzeniu prac budowlano-montażowych. Coraz częściej 
i z coraz lepszym skutkiem działaniom tym towarzyszą 
działania o charakterze prewencyjnym, co jednak nie 
może na obecnym etapie zastąpić środków oddziały-
wania o charakterze władczym.

Przykładem dobrej i skutecznej współpracy inspek-
torów pracy i służb pracodawcy jest niebagatelnych 
rozmiarów inwestycja realizowana w ramach rozbudo-
wy Elektrowni Opole. Ten ważny dla regionu projekt 
o charakterze gospodarczym winien być jednocześnie 
przykładem dbałości o bezpieczeństwo realizujących 
go osób. Kontrole prowadzone na terenie tego – naj-
większego w Polsce – placu budowy, wsparte silnym 
oddziaływaniem prewencyjnym i bezproblemową 
współpracą ze strony inwestora oraz wykonawców, 
dają dotychczas obraz nie budzący większych za-
strzeżeń.

Bez wątpienia rok 2015 i lata następne będą nazna-
czone dalszą intensyfikacją działań inspektorów pra-
cy w obszarze poprawy bezpieczeństwa pracy, w tym 
w szczególności w branży budowlano-montażowej.

Nie sposób, mówiąc o bezpieczeństwie pracy, nie 
wspomnieć kwestii szczególnie istotnej, będącej wyni-
kiem podejmowanych w tym zakresie wysiłków – kwe-
stii wypadków przy pracy. W tym zakresie rok 2014 
jest rokiem szczególnym. Z jednej bowiem strony od-
notowaliśmy kolejny rok z rzędu wzrost liczby wypad-
ków przy pracy, z drugiej jednak trzeba zauważyć, że 
wzrost ów dotyczy w największym stopniu wypadków 
lekkich, w pewnym stopniu także ciężkich.

Pozytywnym zjawiskiem, którego znaczenie jest nie 
do przecenienia jest znaczący spadek liczby wypad-
ków śmiertelnych niemal o połowę. Nie zmienia to 
w żadnym razie faktu, że konieczne są wszelkie dzia-
łania kontrolno-nadzorcze, lecz także prewencyjne, 
w tym edukacyjne, by znacząco zmniejszyć w latach 
następnych ogólną liczbę wypadków i odwrócić ten-

dencję wzrostową przy zachowaniu jak najniższej licz-
by wypadków o skutkach śmiertelnych.

Inspektorzy pracy powinni w tym celu – w szczególnie 
drastycznych przypadkach – częściej niż dotychczas 
sięgać także po uprawnienie jakim jest wniosek do 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o podwyższenie 
składki w części wypadkowej, co może stanowić sku-
teczną formę oddziaływania, mającą dla pracodawcy 
także wymiar finansowy.

Należy zatem przyjąć, że lata następne winny być 
w działalności Okręgowego Inspektoratu Pracy 
w Opolu ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa 
pracy w branżach o szczególnie wysokiej wypadkowo-
ści, czego efektem będzie zmniejszenie liczby osób 
zatrudnionych w warunkach narażenia oraz minimali-
zacja skutków tego narażenia w postaci zmniejszenia 
liczby wypadków. 

Kontrole przeprowadzone w 2014r. potwierdziły ten-
dencję utrzymywania się typowych naruszeń przepi-
sów prawa przez pracodawców, co obrazują przedsta-
wione w niniejszym sprawozdaniu dane statystyczne 
w poszczególnych obszarach. Najczęściej występują-
ce nieprawidłowości w zakresie prawnej ochrony pra-
cy to te dotyczące: 
• niewypłacania wynagrodzeń za pracę i innych 

świadczeń ze stosunku pracy lub wypłacania ich 
z opóźnieniem, a w konsekwencji również nie    
odprowadzania należnych składek na Fundusz 
Pracy, 

• naruszania przepisów dotyczących czasu pracy, 
co nie pozostaje bez związku ze stwierdzonymi 
przypadkami nieprowadzenia lub nierzetelnego   
prowadzenia ewidencji czasu pracy (w 1/3 przy-
padków kontroli tematycznych). 

 
W  świetle powtarzających się naruszeń przepisów 
z zakresu czasu pracy, spełnieniem postulatów pra-
codawców miały być zmiany w zakresie czasu pracy, 
które weszły w życie z dniem 23 sierpnia 2013r. Głów-
nym celem ich wprowadzenia  było stworzenie pra-
codawcom możliwości uelastycznienia czasu pracy, 
m.in. poprzez dopuszczenie przedłużania okresu roz-
liczeniowego do 12 miesięcy oraz wprowadzenia tzw. 
„elastycznych” rozkładów czasu pracy, a tym samym 
odstąpienie od konieczności przestrzegania zakazu 
„dwukrotnego rozpoczynania pracy w tej samej dobie 
pracowniczej”. 

Niewielka liczba zgłoszonych do Okręgowego In-
spektoratu Pracy w Opolu porozumień o przedłużeniu 
okresów rozliczeniowych (21) jak i dane z kontroli pro-
wadzonych w tym zakresie wskazują, że pracodawcy 
nie korzystają często z możliwości jakie wprowadziła 
przedmiotowa nowelizacja Kodeksu pracy. Znamien-
nym jest również znikome korzystanie z dobrodziej-
stwa, jakim są wprowadzone do art. 1401 Kodeksu 
pracy rozwiązania, przewidujące stosowanie rozkła-
dów, w których istnieje możliwość stosowania prze-
działu czasu w którym pracownik decyduje o godzinie 
rozpoczęcia pracy, czy różnych godzin rozpoczynania 
pracy, w dniach będących dla pracownika dniami pra-
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cy. Powodem takiego stanu rzeczy w ocenie samych 
pracodawców, jak i inspektorów pracy są wymogi for-
malne, nałożone przez przepisy Kodeksu pracy, które 
są warunkiem sine qua non stosowania tych rozkła-
dów. Rozwiązanie przewidziane w Kodeksie pracy 
okazało się zbyt skomplikowane dla wielu pracodaw-
ców i nieodzowną była tutaj pomoc-porada inspektora 
pracy. Jest to kolejny przykład pracy inspektorskiej, 
która nie da się ubrać w statystykę i kwoty wypłaco-
nych świadczeń. Dotychczasowa praktyka wykazuje 
uchybienia w tym zakresie. Kilka z porozumień w spra-
wie stosowania wydłużonego okresu rozliczeniowe-
go, które trafiły do Okręgowego Inspektoratu Pracy 
w Opolu było zawartych wadliwie. Porozumienia te, 
w przypadku pracodawców u których nie działały orga-
nizacje związkowe, zostały uzgodnione z przedstawi-
cielem pracowników a nie, jak mówi przepis, z przed-
stawicielami.  Warto byłoby się przy okazji zastanowić, 
czy ustawodawca powinien pozostawić pracodawcy 
zupełną dowolność w kwestii wyboru przedstawicieli 
pracowników. Praktyka inspektorska wskazuje, iż bar-
dzo często sygnatariuszami porozumienia z praco-
dawcą są osoby zaufane, pracownicy komórek kadro-
wych itp. Pozostali pracownicy często nie mają żadnej 
wiedzy o zawarciu porozumienia, które przecież decy-
duje o ograniczeniu przywilejów pracowniczych. Rea-
sumując, ustawodawca powinien wskazać procedurę 
wyboru przedstawiciela lub przedstawicieli pracowni-
ków, aby zapewnić realny wpływ załogi na stanowienie 
prawa wewnątrzzakładowego. Brak takich regulacji 
powoduje, iż wpływ załogi na reprezentowanie intere-
sów przed pracodawcą jest często iluzoryczny. Jedno-
cześnie zaznaczyć należy, że u części pracodawców, 
przedłużone okresy rozliczeniowe, zgodnie z przeka-
zanymi przez nich informacjami, kończyły się dopie-
ro z końcem 2014r. W związku z powyższym, część 
z nich została  zaplanowana do kontroli w 2015r.

Analiza wykazuje, że główną przyczyną naruszeń 
przepisów o czasie pracy jest nadal nieznajomość 
przepisów, jak i chęć obniżenia kosztów pracy.  
Kolejną grupą przepisów która niezmiennie od lat 
wykazywana jest w statystykach kontrolnych obrazu-
jących stan przestrzegania prawa pracy, jest niewy-
płacanie lub nieterminowe wypłacanie wynagrodzeń 
oraz zaniżanie ich wysokości.  W przeważającej licz-
bie przypadków, jako przyczyny (druga w kolejności, 
po nieznajomości przepisów) niewypłacania wyna-
grodzeń pracodawcy wskazują brak środków finanso-
wych. Zauważalną tendencją przy tym jest stosowa-
nie przez sądy nadzwyczajnego złagodzenia kary. W 
uzasadnieniach wyroków w takich przypadkach sądy 
wskazują, na dotychczasową niekaralność obwinio-
nego, jego postawę, zmierzającą do niezwłocznego 
uregulowania należności pracowniczych, jak i brak 
wyłącznej winy w działaniu. Zwrócić jednakże nale-
ży uwagę, że trudności finansowe i zatory płatnicze 

pracodawców nie mogą być uzasadnieniem dla łama-
nia praw pracowniczych, gdyż są elementem ryzyka 
związanego z prowadzeniem działalności gospodar-
czej. Tym samym nie w każdym przypadku w ocenie 
inspektorów pracy przedmiotowe wyroki były zasadne. 
W takich przypadkach korzystano z dopuszczalnych 
środków odwoławczych. Nie sposób również zauwa-
żyć, że często większą skutecznością i stanowczoś-
cią w działaniu wykazują się sami inspektorzy pracy. 
Powyższe obrazuje stosunek wysokości nałożonych 
grzywien przez sądy, do wysokości mandatów nakła-
danych bezpośrednio przez inspektorów pracy - śred-
nia wartość grzywien wymierzonych przez sądy to 
kwota 1 659 zł, a średnia wartość grzywny nałożonej 
w postępowaniu mandatowym to 1 116 zł. 

Analiza dokumentacji kontrolnych wskazuje na nie-
zmienne występowanie przypadków utrudniania dzia-
łalności kontrolnej (12 zawiadomień do prokuratury 
w 2014r. przy 13 w 2013r.) Często pracodawcy chcąc 
uniknąć konsekwencji, bądź „odwlec” ją w czasie, nie 
dostarczają bądź dostarczają w cząstkowym zakresie 
żądaną dokumentację. Prowadzi to do sytuacji, gdy 
przeprowadzenie kontroli staje się bardzo utrudnio-
ne lub wręcz niemożliwe. Jednocześnie inspektorów 
pracy nie wzmacniają stanowiska prokuratur, które 
często takich postępowań pracodawców nie traktują, 
jako sankcjonowane kodeksem karnym utrudnianie 
działalności. W sytuacji, bowiem, gdy ostatecznie in-
spektor pracy ustali całokształt stanu faktycznego bę-
dącego przedmiotem kontroli w uzasadnieniu posta-
nowień o umorzeniu postępowania lub odmowie jego 
wszczęcia czytamy, że „sprawca nie wpłynął w sposób 
istotny na przeprowadzoną kontrolę”. Okręgowy In-
spektorat Pracy zdecydował w dwóch takich przypad-
kach nao bezpośrednie wniesienie do sądu, w tym już 
w 2015r.,  subsydiarnego aktu oskarżenia (na dzień 
sporządzania sprawozdania postępowania są w toku). 
Jednocześnie dzięki skutecznie wnoszonym przez in-
spektorów pracy, zażaleniom na postanowienia pro-
kuratury o umorzeniu dochodzenia lub odmowie jego 
wszczęcia, Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu ma 
najmniejszy w skali kraju odsetek ostatecznych umo-
rzeń, sięgający zaledwie ok. 5%.

Działalność prewencyjna prowadzona w ramach 
ustawowych uprawnień PIP duży nacisk kładzie na 
zapobieganie wypadkom przy pracy i poprawę stanu 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Strategia podkreśla 
znaczenie działań zapobiegawczych na poziomie sa-
mych przedsiębiorstw, polegających na pogłębieniu 
wiedzy i umiejętności kadry zarządzającej oraz sa-
mych pracowników. Nieoceniona wydaje się prewen-
cja ukierunkowana na osoby dopiero wchodzące na 
rynek pracy.
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Program działania na rok 2015 powstał w oparciu 
o analizę dotychczasowej działalności urzędu. Za-
kres działania inspektoratu obejmuje cztery grupy 
zadań tj. zadania ujęte w planie centralnym (zadania 
roczne oraz długofalowe), zadania stałe - wynikające 
bezpośrednio z zapisów ustawowych bądź związane 
z koniecznością stałego monitorowania sytuacji w wy-
branych obszarach ochrony pracy zadania realizowa-
ne wspólnie z innymi inspektoratami, zadania własne 
oraz zadania realizowane w ramach codziennej ruty-
nowej działalności inspekcyjnej. W roku  2015r. kon-
tynuowane będą kontrole w newralgicznym obsza-
rze dotyczącym wypłacania świadczeń ze stosunku 
pracy oraz terminowości tych wypłat. W ramach tych 
działań w roku 2015 Państwowa Inspekcja Pracy bę-
dzie kontynuowała realizację długofalowych działań 
prewencyjno-kontrolnych obejmujących zagadnienia 
przestrzegania przepisów prawa pracy przy zatrudnia-
niu  z zawarciem umów cywilnoprawnych oraz umów 
terminowych. Stan bezpieczeństwa w branży bu-
dowlanej, przetwórstwa przemysłowego, duża liczba 
wypadków ze skutkiem ciężkiego uszkodzenia ciała 
wskazują na potrzebę kontynuowania wzmożonych 
kontroli oraz stałego nadzoru na dużymi zadaniami in-
westycyjnymi, podejmowania intensywnych działań in-
formacyjno – prewencyjnych oraz szerokiego oddzia-
ływania na pracodawców – płatników składek rażąco 
naruszających przepisy i zasady bhp. 

Uznajemy ponadto za konieczne kontynuowanie po-
głębionych kontroli zagadnień związanych z prze-
strzeganiem przepisów o czasie pracy, szczególnie 
kierowców, ochrony wynagrodzeń i innych świadczeń 
wynikających ze stosunku pracy, przepisów dotyczą-
cych legalności zatrudnienia oraz zagadnień związa-
nych z ochroną pracowników młodocianych w tym ich 
czasu pracy. Tradycyjnie, działania kontrolne będą 
wspierane promocją i profilaktyką.  W roku 2015 Okrę-
gowy Inspektorat Pracy w Opolu realizuje trzy zadania 
własne. Jedno z nich dotyczy ograniczenia zagrożeń 
zawodowych w zakładach zajmujących się wydoby-
ciem i przeróbką kopalin w odkrywkowych zakładach 
górniczych i jest kontynuacją działań z roku 2014 na-
tomiast dwa pozostałe związane są z działalnością 
prewencyjną i promocyjną i dotyczą one konkursów 
promujących pożądane postawy w zakresie bezpie-
czeństwa prac związanych z pozyskiwaniem drewna 
oraz przy pracach budowlanych. Nowelizacja ustawy 
o Państwowej Inspekcji Pracy z czerwca 2011r. nada-
ła właściwą rangę działaniom prewencyjnym i promo-
cyjnym w zakresie zapobiegania zagrożeniom w śro-
dowisku pracy. Programy prewencyjne jakie znalazły 
się w programie działania na rok 2015 skierowane są 
szczególnie do małych i średnich pracodawców mają-
cych problemy z dostosowaniem swoich zakładów do 
wymagań  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

W 2015 r. w ramach przewidzianej na lata 2013 - 
2020 Wspólnotowej strategii na rzecz bezpieczeń-
stwa i ochrony zdrowia Okręgowy Inspektorat Pracy 
w Opolu rozwijać będzie różnorodne działania służące 
kulturze bezpieczeństwa w środowisku pracy – przede 

wszystkim poprzez kształtowanie świadomości w za-
kresie bezpiecznych zachowań w miejscu pracy i za-
chęcanie pracowników do współudziału w zarządza-
niu bhp, które ma stanowić integralną część ogólnego 
zarządzania przedsiębiorstwem.  Przedsięwzięcia te 
będą podejmowane we współpracy m.in. ze związka-
mi zawodowymi, społeczną inspekcją pracy, organiza-
cjami pracodawców i samorządami. 

Ponadto przyjęto, że w 2015r. rozmaitymi działaniami 
prewencyjnymi objętych zostanie ponad 1000 pod-
miotów tj. pracodawców, rolników indywidualnych, 
pracowników młodocianych, studentów i uczniów. 
Realizacja tych działań w formie szkoleń, kampanii, 
organizowania konkursów i ogólnie rozumianego do-
radztwa będzie prowadzona w oparciu o współpracę 
partnerów społecznych, organów nadzoru nad warun-
kami pracy, administracji państwowej i samorządowej. 
Podstawowym celem programu prewencyjno - kontrol-
nego jest dążenie do trwałego i znacznego obniżenia 
wskaźnika wypadków przy pracy w ciągu najbliższych 
lat oraz uzyskania wyraźnej poprawy, potwierdzonej 
rekontrolami, stanu praworządności w stosunkach 
pracy.

Zakładamy, że pracownicy Okręgowego Inspektoratu 
Pracy w roku 2015 przeprowadzą ponad 3100 kontroli. 
W ogólnej liczbie kontroli znaczący udział (ponad ⅓) 
ma rozpatrywanie skarg pracowników.

Program działania na rok 2015


