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Wprowadzenie
Państwowa Inspekcja Pracy jest podległym Sejmowi organem nadzoru i kontroli przestrzegania prawa
pracy, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także
przepisów dotyczących legalności zatrudnienia. Podstawy działania i zakres uprawnień Państwowej Inspekcji Pracy określa ustawa z dnia 13 kwietnia 2007r.
(Dz. U. z 2015 r. poz. 640 ze zmianami z 2015 r. poz.
1240).
Organami Państwowej Inspekcji Pracy są:
1. Główny Inspektor Pracy;
2. okręgowi inspektorzy pracy;
3. inspektorzy pracy, działający w ramach właściwości 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 przedsiębiorcy,
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 załogi,
radami pracowników, społeczną inspekcją pracy oraz
z organami administracji państwowej, a w szczególności z organami nadzoru i kontroli nad warunkami pracy, Policją, Strażą Graniczną, Służbą Celną, urzędami
skarbowymi i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
a także organami samorządu terytorialnego. Należy
jednak nadmienić, że Państwowa Inspekcja Pracy jest
całkowicie niezależna od wymienionych Podmiotów.
Zadaniem ustawowym Państwowej Inspekcji Pracy
jest nadzór i kontrola przestrzegania przepisów prawa
pracy, w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów dotyczących stosunku
pracy, wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, czasu pracy, urlopów,
uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem,
zatrudniania młodocianych i osób niepełnosprawnych,
legalności zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, wykonywania działalności.
Państwowa Inspekcja Pracy podejmuje działania zapobiegające i ograniczające zagrożenia w środowisku
pracy, polegające w szczególności na:
• badaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy
pracy oraz kontroli stosowania środków zapobiegających tym wypadkom,
• analizie przyczyn chorób zawodowych oraz kontroli stosowania środków zapobiegających tym
chorobom,
• inicjowaniu prac badawczych w dziedzinie przestrzegania prawa pracy, a w szczególności bezpieczeństwa i higieny pracy,
• inicjowaniu przedsięwzięć w sprawach ochrony
pracy w rolnictwie indywidualnym,
• udzielaniu porad służących ograniczaniu zagrożeń dla życia i zdrowia pracowników, a także w za-

•

kresie przestrzegania prawa pracy,
działaniach prewencyjnych i promocyjnych zmierzających do zapewnienia przestrzegania prawa
pracy.

Uprawnienia inspektora pracy obejmują również kontrolę wyrobów wprowadzonych do obrotu lub oddanych do użytku pod względem spełniania przez nie
zasadniczych lub innych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
Ponadto Państwowa Inspekcja Pracy ma prawo wnoszenia powództw, a za zgodą osoby zainteresowanej
- uczestnictwa w postępowaniu przed sądem pracy,
w sprawach o ustalenie istnienia stosunku pracy. Obowiązkiem Państwowej Inspekcji Pracy jest ściganie
wykroczeń przeciwko prawom pracownika określonych w Kodeksie pracy, wykroczeń, o których mowa
w art. 119-123 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, a także
innych wykroczeń, gdy ustawy tak stanowią.
W 2015 roku zadania ustawowe, skonkretyzowane
programem działania Państwowej Inspekcji Pracy na
obszarze działania Okręgowego Inspektoratu Pracy
w Opolu wykonywało 55 inspektorów pracy.
W tym okresie na obszarze działania okręgu opolskiego funkcjonowało 115.756 podmiotów gospodarczych
podlegających nadzorowi Państwowej Inspekcji Pracy. Zauważyć należy, iż bezwzględna większość, tj.
110.837, zatrudniała do 9 pracowników - 95,75% ogółu.

3%

10-49
pracowników
(ponad 4 tys.
podmiotów)

1%

ponad 50
pracowników
(880 podmiotów)

96%

do 9 pracowników
(ponad 110 tys.
podmiotów)
Rozkład podmiotów gospodarczych wg wielkości zatrudnienia.
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3723

3,22%
8,82%
12,42%

10211
14374
29683
5444
3715

25,64%
4,70%
3,21%

2163

1,87%

3784

3,27%
7,58%

8772
8896

7,69%
2,68%
0,81%
3,34%

3097
943
3871
6217

5,37%
1,84%
6,37%

2128
7371
1364

1,18%

Branżowa struktura podmiotów gospodarczych

Działalność kontrola i prewencyjna - informacje ogólne
Kontrole
Realizując zadania ustawowe, inspektorzy pracy naszego Okręgu przeprowadzili w 2015 roku ogółem
3.101 kontroli. Kontrole przeprowadzono w 2.674
podmiotach gospodarczych, w których pracowało
łącznie 106.048 osób, w tym w ramach stosunku pra-

Rolnictwo i leśnictwo

cy – 92.463 osoby (87,19%), a na podstawie umów
cywilnoprawnych – 9.125 osób (8,60%). W ramach
stosunku pracy zatrudnionych było 39.140 kobiet, 840
młodocianych, 3.754 niepełnosprawnych oraz 1.460
cudzoziemców.
Najwięcej pracujących objęto kontrolami w zakładach
o zatrudnieniu powyżej 250 osób – 61.483 pracują-

87

2,81%
512

Przetwórstwo przemysłowe

876

Budownictwo

749

Handel i naprawy
Transport i gospod. magaz.

94

Usługi administrowania
Edukacja
Opieka zdrowot. i pom. społ.
Pozostałe

168

24,15%
5,42%

71

2,29%

99

3,19%

93

3,00%

68

2,19%
284
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28,25%
3,03%

Zakwaterow. i usługi gast.
Działalność profesjonalna

16,51%
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9,16%

cych. W grupie od 50 do 249 osób – 26.323 pracujących, natomiast w przedziale od 10 do 49 osób –
14.684 pracujących. Do 9 pracujących było już tylko
7.214 osób.
Od lat przeważająca większość kontroli, tj. 92,33%, to
kontrole w sektorze prywatnym, co wynika z istniejącej
struktury mapy gospodarczej regionu opolskiego. Najwięcej kontroli przeprowadzono w zakładach o zatrudnieniu do 9 pracowników – 2.031 kontroli (65,5%). Kolejno to 712 kontroli przeprowadzonych w zakładach
o zatrudnieniu od 10 do 49 osób (22,96%).
W ramach przedstawionej działalności przeprowadzono określone kontrole tematyczne, na które złożyło się
głównie:
• 1.244 kontroli legalności zatrudnienia i innej pracy
zarobkowej obywateli polskich i cudzoziemców;
• 1.009 kontroli w zakresie sprawdzenia realizacji
uprzednich środków prawnych;
• 584 kontrole związane z badaniem skarg na pracodawców;
• 253 kontrole sprawdzające poprawność informacji
składanych do ZUS przez pracodawców, zawierających dane dla ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe;
• 281 kontroli prac budowlanych i rozbiórkowych
z uwzględnieniem zagadnień dotyczących dróg
i prawidłowości zamontowania i odbioru rusztowań fasadowych;
• 232 kontrole robót w miejscach ogólnodostępnych
(zagrożenia o charakterze publicznym);
• 455 kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy przy wypłacie wynagrodzeń i innych świadczeń
pracowniczych;
• 130 kontroli obejmujących profilaktyczne badania
lekarskie;
• 100 krótkich kontroli, przede wszystkim w sektorze budownictwa;
• 98 kontroli w zakresie szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy;
• 148 kontroli czasu pracy w zakładach różnych
branż;
• 106 kontroli przestrzegania uprawnień pracowniczych związanych z rodzicielstwem;
• 187 kontroli zgodności umów cywilnoprawnych
z charakterem świadczonej pracy;
• 89 kontroli obejmujących ochronę zatrudniania
pracowników młodocianych;
• 69 kontroli związanych z analizą okoliczności
i przyczyn wypadków.
Przedstawione dane liczbowe wskazują, że w większości cel, zakres przeprowadzonych kontroli, jak
i dobór zakładów do kontroli wynikał zarówno z wykonania zadań planowych, jak i bieżących sytuacji.
Tematyka kontroli była realizowana łącznie z innymi
zadaniami planowymi wynikającymi z harmonogramu
działania Państwowej Inspekcji Pracy oraz działalnością prewencyjną i zadaniami podejmowanymi przez
inspektorów pracy w zakładach przydzielonych im do
nadzoru. Zauważyć należy, iż w związku z ustawowym
obowiązkiem objęcia decyzji organów PIP egzekucją administracyjną inspektorzy pracy przeprowadzili

32,54% kontroli sprawdzających, z ogólnej liczby kontroli.
Współpraca z innymi organami miała miejsce na tle
441 kontroli. W szczególności 21 kontroli przeprowadzono wspólnie, między innymi: 8 kontroli z Policją, po
3 kontrole ze Strażą Graniczną i Państwową Strażą
Pożarną, 2 kontrole z Inspekcją Ochrony Środowiska
oraz 1 kontrolę z Urzędem Dozoru Technicznego. W
55 przypadkach kontrole przeprowadzono na wniosek innego organu. Należy tutaj wymienić m.in. Państwową Inspekcję Sanitarną - 15 kontroli, Powiatowe
Urzędy Pracy - 18 kontroli, Policję i Prokuraturę – po 2
kontrole, Urzędy Skarbowe – 8 kontroli, Urząd Celny
- 4 kontrole. Pojedyncze kontrole spowodowały Państwowy Nadzór Budowlany, Urząd Dozoru Technicznego, Urząd Transportu Kolejowego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Społeczna Inspekcja Pracy i Straż
Graniczna. Powiadomienia innych organów o stwierdzonych uchybieniach były efektem 532 kontroli. Były
to przede wszystkim Związki Zawodowe i Społeczna
Inspekcja Pracy, Powiatowe Urzędy Pracy, Urząd Dozoru Technicznego, Urząd Celny, Policja i Prokuratura, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Państwowa
Inspekcja Sanitarna, Inspekcja Ochrony Środowiska,
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, Państwowy
Nadzór Budowlany, Państwowa Straż Pożarna i Urzędy Skarbowe. Dopełniają je także liczne powiadomienia samorządu terytorialnego.
Podejmowane kontrole zmierzały do poprawy i zapewnienia przestrzegania przepisów prawa na terenie
działania Okręgu. Efekty pracy inspektorskiej w tym
obszarze, wynikające z działań kontrolnych, przedstawiają kolejne informacje.

Decyzje inspektorów pracy
W wyniku kontroli zakładów inspektorzy pracy wydali
ogółem 11.303 decyzje nakazowe odnoszące się do
84.986 pracobiorców.
Strukturę decyzji wydanych w 2015 r. przedstawia zestawienie na następnej stronie.
Najwięcej decyzji skierowano do pracodawców prowadzących działalność w budownictwie - 26,19%,
w przetwórstwie przemysłowym - 24,15% oraz w handlu i naprawach - 20,73%.
Należy ocenić, że głównie branża budowlana jest
postrzegana, jako obszar pracy szczególnie niebezpiecznej, tj. w warunkach, gdzie nie są przestrzegane przepisy bezpieczeństwa. Szczególnie świadczą
o tym wypadki ze skutkiem śmiertelnym oraz ciężkiego uszkodzenia ciała, których głównym źródłem były
upadki z wysokości, a ich przyczyną często brak stosowania podstawowych zabezpieczeń.
Do pracodawców, zatrudniających do 9 pracowników, skierowano 57,22% decyzji. Znaczący jest także
udział (29,00%) decyzji skierowanych do pracodawców zatrudniających od 10 do 49 pracowników.
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Rodzaj decyzji

Liczba

% ogółu

11 303

100,00

ustne

6 044

53,47

na piśmie

5 259

46,53

z ustalonym terminem wykonania

6 740

59,63

z rygorem natychmiastowego wykonania (art. 108 KPA)

3 508

31,04

wstrzymania prac

304

2,69

pracobiorcy objęci decyzjami wstrzymania prac

793

-

wstrzymania działalności - bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia

2

0,02

pracobiorcy objęci decyzjami wstrzymania działności

3

-

wstrzymania eksploatacji maszyn

271

2,40

pracobiorcy objęci decyzjami wstrzymania eksploatacji

1491

-

zakazania wykonywania prac w miejscach niebezpiecznych

34

0,30

wykonania badań czynników szkodliwych środowiska pracy

120

1,06

ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków

14

0,12

skierowania pracowników do innych prac

88

0,78

pracownicy skierowani do innych prac

148

-

nakazujące wypłatę świadczeń pienięźnych

222

1,96

1 827

-

Decyzje ogółem, w tym:

pracownicy, których dotyczyły decyzje płacowe
kwota należności pieniężnych do wypłaty

2 801 015 PLN

Struktura decyzji wydanych w 2015 roku. (powyżej)
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Przedmioty naruszeń [5}

Decyzje
[%]

Obiekty i pomieszczenia pracy,
pomieszczenia higienicznosanitarne,
wentylacja,
ogrzewanie i oświetlenie

Najczęściej występujące naruszeńia przepisów prawa pracy, stanowiące podstawę wydania decyzji i wniosków pokontrolnych.
(obok).

18,00

Porównując przedstawioną grupę danych do lat ubiegłych można stwierdzić, co następuje.

Wypadki przy pracy, choroby zawodowe - stosowanie środków zapobiegawczych

0,28

Organizacja bezpiecznej pracy

10,42

Stanowiska, procesy pracy, procesy
technologiczne, magazynowanie
i składowanie

22,52

Maszyny i urządzenia techniczne

10,97

Urządzenia i instalacje energetyczne

9,76

Transport

3,13

Środki ochrony indywidualnej, odzież
i obuwie robocze

9,34

Przygotowanie do pracy

12,52

Stosunek pracy

0,21

Ochrona pracy młodocianych

0,89

Uprawnienia pracowników związane
z rodzicielstwem

0,02

Wynagrodzenie za pracę i inne
świadczenia

1,93

Zbiorowe prawo pracy

0,01

Decyzje wstrzymania prac mają nieznaczny udział
w ogólnej liczbie wydanych decyzji – 2,69%. Jest
to jednak środek prawny ważki w skutkach dla pracodawcy. 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 prawidłowej oceny przez inspektorów pracy faktycznego stanu 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 95,72% pracodawców zatrudniających do 49 pracowników, wśród których były przede wszystkim podmioty branży budowlanej – 88,82%.
Podobnie decyzje skierowania pracowników do innych
prac stanowią środek prawny o niewielkim udziale.
Decyzje takie wydawane były w sytuacjach zatrudnienia przy pracach wzbronionych, szkodliwych lub niebezpiecznych, w tym pracobiorców bez odpowiednich
kwalifikacji. Decyzje, o których mowa, w bezwzględnej
większości wydane zostały w firmach sektora budowlanego - 71,59% ich ogółu. Dotyczyły w 95,45% pod-
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Egzekucja administracyjna

miotów o zatrudnieniu do 49 osób.

W związku z niewykonaniem decyzji nakazowych inspektorów pracy w okresie sprawozdawczym 2015 r.
skierowano 39 upomnień do 31 pracodawców.
Upomnienia obejmowały łącznie 117 decyzji, w tym:
• 70 decyzji dotyczyło zagadnień związanych z bhp,
• 47 decyzji dotyczyło obowiązków płacowych
wobec 882 pracowników na łączną kwotę
1.600.660,82 zł.

Przykład nieprawidłowości w BHP w branży budowlanej.
Decyzje wypłaty wynagrodzeń lub innych świadczeń
pieniężnych były stosowane, jako środek prawny
w postaci nakazu płatniczego na piśmie. Pełni on istotną rolę społeczną i jest uwarunkowany trudnościami
związanymi z wypłatą świadczeń pracowniczych przez
pracodawców. Nakazy płatnicze, z następującym później postępowaniem egzekucyjnym, mogą ograniczyć
czas oczekiwania pracowników na wypłatę należnych
im świadczeń w sytuacji, gdy pracodawcy nie wywiązali się z obowiązku. Gdy zaistnieją ku temu przesłanki, nakazy płatnicze są bezwzględnie egzekwowane
z uwagi na zapotrzebowanie społeczne i oczekiwania
pracownicze. Na ogólną liczbę 5.259 decyzji na piśmie wydanych przez inspektorów pracy 222, tj. 4,22%
było decyzjami dotyczącymi wypłaty wynagrodzeń za
pracę lub innych świadczeń dla 1.827 pracowników,
którym nie wypłacono należnych świadczeń na kwotę
2.801.015,32 zł. Największe zaległości w wypłacie wynagrodzeń występowały w branży przetwórstwa przemysłowego (43,79%), w transporcie i gospodarce magazynowej (32,97%), a także w budownictwie (9,60%)
oraz w handlu i naprawach (8,83%).
Przedstawione dane wykazują, iż szczególnie
w małych firmach pracodawcy nadal nie posiadają
odpowiedniej wiedzy w zakresie 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 pracę. Pracodawcy dość
często tłumaczyli się trudnościami ekonomicznymi.
Parcjalnie temu przeczy realizacja aż 6.044 decyzji
ustnych wydanych i w przeważającej ilości zrealizowanych w trakcie prowadzonych kontroli, co stanowi
ponad połowę ogółu wydanych decyzji. Stwierdzić
więc należy, że przywrócenie stanu zgodnego z przepisami bhp nie wymagało znacząco dużych nakładów
finansowych i czasowych, wręcz świadczyło o braku
realizacji obowiązków zapewnienia bezpiecznych warunków pracy pracownikom przez pracodawców, jak
również osoby nadzoru oraz zakładowe służby bhp.
Państwowa Inspekcja Pracy jest ustawowo zobligowana do podejmowania decyzji w sytuacji naruszenia
przepisów prawa pracy. Ma to także miejsce w przypadku trudnej sytuacji gospodarczej określonych podmiotów, związanej z koniunkturą rynku.

Zrealizowanych 25 upomnień daje 64,10% skuteczności wykonania obowiązków nałożonych nakazami
inspektorów pracy.
Po wydaniu upomnień zobowiązani zrealizowali 59
decyzji, w tym:
• 47 decyzji dotyczyło obowiązków bhp,
• 12 decyzji dotyczyło obowiązków płacowych.
W okresie sprawozdawczym złożono zarzuty w 2 postępowaniach egzekucyjnych, które toczyły się wobec
tego samego zobowiązanego. Zarzuty zostały oddalone, a zobowiązany nie złożył zażalenia. Postępowania zostały jednak umorzone w związku z wydaniem
decyzji przez inspektora pracy o wygaśnięciu decyzji nakazowych w związku z art. 291 Kodeksu pracy,
czyli na skutek przedawnienia roszczeń. W 2015r. nie
zawieszono żadnego postępowania egzekucyjnego,
natomiast umorzono 14 postępowań egzekucyjnych,
wskutek stwierdzenia wygaśnięcia decyzji.
W 2015 r. nałożono 21 grzywien w celu przymuszenia
8 zobowiązanych pracodawców w związku z niewykonaniem decyzji. Łączna kwota nałożonych z tego tytułu grzywien wyniosła 47.000 zł. Żaden zobowiązany
nie wpłacił grzywny dobrowolnie. Wszystkie należne
grzywny, których było 19 (w dwóch wypadkach umorzono postępowanie egzekucyjne) zostały przekazane
do naczelników urzędów skarbowych w celu ich ściągnięcia.
Możliwość prowadzenia egzekucji jest pomocna dla
uzyskania poprawy praworządności w zakładach pracy.

Wystąpienia i polecenia inspektorów
pracy
W efekcie przeprowadzonych kontroli inspektorzy pracy skierowali do pracodawców w 2.079 wystąpieniach
pokontrolnych 9.990 wniosków o usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, które wynikały z nieprzestrzegania przepisów prawa pracy. Opisane środki prawne
uzupełnia 786 poleceń ustnych wydanych w trakcie
trwania kontroli. Wnioskami i poleceniami ustnymi
wniesiono o wyeliminowanie stwierdzonych nieprawidłowości, zarówno z zakresu prawnej ochrony pracy, jak i bezpieczeństwa technicznego.
Strukturę najczęściej występujących naruszeń przepisów, stanowiących podstawę wydania pokontrolnych
wniosków i poleceń, obrazuje tabela na kolejnej stronie.
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Przedmioty naruszeń

Wniosków
[%]

Obiekty i pomieszczenia pracy,
pomieszczenia higienicznosanitarne,
itd.

0,64

Wypadki przy pracy, choroby zawodowe - stosowanie środków zapobiegawczych

2,23

Organizacja bezpiecznej pracy

4,79

Stanowiska, procesy pracy, procesy technologiczne, magazynowanie
i składowanie

2,87

Maszyny i urządzenia techniczne

0,88

Urządzenia i instalacje energetyczne

0,40

Transport

0,08

Środki ochrony indywidualnej, odzież
i obuwie robocze

3,52

Przygotowanie do pracy

14,11

Stosunek pracy

32,42

Czas pracy

15,81

Ochrona pracy młodocianych

3,37

Uprawnienia pracowników związane
z rodzicielstwem

0,44

Wynagrodzenie za pracę i inne
świadczenia

8,39

Legalność zatrudnienia i innej pracy
zarobkowej

5,54

Zbiorowe prawo pracy

0,77

Urlopy pracownicze

2,46

Agencje zatrudnienia i elastyczne
formy zatrudnienia

0,92

Dyskryminacja, molestowanie,
mobbing

0,26

Pozostałe

0,10

Przegląd kontrolowanych zagadnień wykazał, że
większość pracodawców w dalszym ciągu nienależycie wywiązuje się z obowiązków prawnych wobec
pracowników. Stąd też środki prawne, w postaci wniosków i poleceń ustnych, zmierzające do poprawy praworządności w kontrolowanych zakładach były podejmowane na poziomie porównywalnym z decyzjami.

Wykroczenia i przestępstwa
przeciwko prawom pracowniczym
oraz zawiadomienia prokuratury
o podejrzeniu popełnienia
przestępstwa
W roku 2015 inspektorzy pracy OIP Opole ujawnili popełnienie ogółem 3.342 wykroczeń.

11
123
493

art. 283 Kp
art. 282 Kp
art. 281 Kp

562
2153

ustawa o promocji za
i instytucjach rynku p
art. 12a ZFŚS

art. 283 Kp
art. 282 Kp

Najczęściej występujące naruszenia przepisów prawa pracy, stanowiące podstawę wydania wniosków i ustnych poleceń pokontrolnych.

art. 281 Kp

ustawa o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy
art. 12a ZFŚS

Pracodawcy zatrudniający do 9 pracowników otrzymali najwięcej wniosków i poleceń ustnych – 59,73%.
W przedziale zatrudnienia od 10 do 49 osób było to
27,94%. Do pracodawców będących w grupie zatrudnienia od 50 do 249 pracowników skierowano 8,49%
przedmiotowych środków prawnych. Wielkie zakłady,
powyżej 250 osób, stanowiły tutaj już tylko 3,84%.
Najwięcej wniosków i poleceń ustnych zostało skierowanych do zakładów następujących branż:
• handel i naprawy – 27,78%,
• przetwórstwo przemysłowe – 20,03%,
• budownictwo – 16,61%).
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Struktura ujawnionych wykroczeń pod kątem kwalifikacji prawnej.
W 2015 r. mandaty karne w liczbie 521 dotyczyły
1.928 wykroczeń. Inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu nałożyli je na łączną kwotę
578.350 zł. Średnia wartość grzywny nałożonej w postępowaniu mandatowym w 2015 r. wyniosła tym samym 1.110 zł.
Do sądów skierowano ogółem 90 wniosków o ukaranie
osób odpowiedzialnych za naruszenie przepisów prawa, które obejmowały 362 wykroczeń. Ogólna wartość
grzywien już wymierzonych przez sądy, będące wynikiem rozstrzygnięcia 65 wniosków inspektorów pracy
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o ukaranie, stanowi kwotę 116.200 zł, co daje średnią
1.789 zł. W przypadku 468 osób odpowiedzialnych
inspektorzy poprzestali na zastosowaniu środków wychowawczych, które łącznie obejmują kolejne 1.052
wykroczenia.
Z tytułu naruszenia przez pracodawców przepisów
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 14 decyzjami inspektor pracy nałożył grzywny
na łączną kwotę 86.550 zł z tytułu popełnienia 301 naruszeń.

W ramach realizacji postanowień Porozumienia pomiędzy Prokuratorem Generalnym i Głównym Inspektorem Pracy w 2015r. zorganizowano kilka spotkań
kierownictwa OIP oraz osoby wyznaczonej do współpracy z Prokuraturą Okręgową. Celem tych spotkań
było omówienie bieżącej problematyki współpracy inspektorów pracy z prokuratorami oraz rozpatrywanie
kierowanych przez inspektorów pracy zawiadomień.
Ponadto prokurator Prokuratury Okręgowej w Opolu
przeprowadził dla inspektorów pracy szkolenie dotyczące zmian w procedurze karnej.

Inspektorzy pracy działający w ramach właściwości
terytorialnej Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu skierowali do organów ścigania 33 zawiadomienia
o podejrzeniu popełnieniu przestępstwa.

Skargi, wnioski oraz porady prawne
i techniczne

Wszczętych 30 postępowań przygotowawczych
i jedynie 3 zawiadomienia, wobec których odmówiono
wszczęcia postępowania przygotowawczego stanowi
o trafności skierowanych zawiadomień. Dalszym uzupełnieniem słuszności zawiadomień są już skierowane
przez prokuratorów do sądu 4 akty oskarżenia, z których 1 zakończył się wyrokiem skazującym.
Współpraca z organami ścigania polegała także na
przekazaniu uwierzytelnionej dokumentacji pokontrolnej w związku z 49 wnioskami ze strony Policji. Dla potrzeb prowadzonych czynności kontrolnych inspektorzy pracy korzystali z pomocy funkcjonariuszy Policji.
W 2015 r. inspektorzy pracy brali udział w 21 postępowaniach w charakterze świadków, natomiast nie brali
udziału w charakterze biegłych. Wnioski prokuratorów
o przeprowadzenie kontroli dotyczyły przede wszystkim badania wypadków przy pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.
W okresie sprawozdawczym OIP w Opolu udostępnił
dokumentację pokontrolną na 28 wniosków sądów
pracy. Warto również odnotować, że Okręg przekazał
dokumentację pokontrolną dla sądów cywilnych w odpowiedzi na 8 wniosków.

Skargi i wnioski
W okresie sprawozdawczym do OIP w Opolu wpłynęło
1.148 skarg i wniosków (w tym 376 anonimów), podczas, gdy w roku 2014 było ich 1.063. Łączna liczba
przedmiotów podnoszona w skargach rozpatrzonych
w roku 2015 w OIP Opole, mimo, że wpłynęło więcej
skarg, uległa zmniejszeniu wobec 2014r. O ile w 2014
roku było ich 2.233, to w roku sprawozdawczym było
ich 2.094. Przedstawienie tych problemów w skargach,
pozwoliło wskutek czynności kontrolnych, na usunięcie wielu nieprawidłowości i zagrożeń, tak w obszarze
bezpieczeństwa i higieny pracy, jak i w zakresie regulacji prawnej ochrony pracy.

1204

1063

1148

2013
2013

2014
2014

2015
2015

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

30
23
19
11
6
2

2

6

2

2

1

art.
art.
art.
art.
art.
art.
art.
art.
inne
art.225
225 art.270
270 art.
160 art.218
218 art.219
219 art.
220 art.221
221 art.271
271 inne
160
220
§1a
§1

art. 35
art. 35
art.
35 art.
35
ust. 1
ust. 1
ust.
1
ust.
pkt 2 (*) pkt 4 1
(*)
pkt
2
(*)
pkt
4
(*)
Struktura zawiadomień prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa pod kątem kwalifikacji prawnej.
(*) - ustawa z dnia 23 maja 1991 o związkach zawodowych.
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Przedmioty skarg:
1. warunki pracy – wystąpiło 390 przedmiotów,
z czego 161 było zasadnych, stanowiąc 18,62
% ogółu (w 2014r. było to 20,37 % ogółu liczby
przedmiotów, które podniesiono w skargach).
W największej liczbie dotyczyły braku pomieszczeń higienicznosanitarnych lub niespełnienie
wymagań w zakresie rodzaju i wielkości pomieszczeń higienicznosanitarnych – 9, z czego 3 zasadne; braku protokołów ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku – 13, z czego 3 zasadne; braku
udokumentowanej oceny ryzyka zawodowego lub
przeprowadzenie nie na wszystkich stanowiskach
- grupach stanowisk pracy – 3, z czego 2 zasadne;
niewłaściwego doboru miejsca składowania materiałów – 3, z czego wszystkie zasadne; użytkowania maszyn nieoznakowanych znakami i barwami
bezpieczeństwa – 2, z czego wszystkie zasadne;
braku lub niewłaściwej ochrony przy uszkodzeniu
urządzeń i instalacji elektrycznych – 1 zasadna;
nieprzestrzegania dopuszczalnych norm przy
transporcie ręcznym mężczyzn – 2, z czego 1 zasadna; niedostarczenia przez pracodawcę odzieży i obuwia - 18, z czego 3 zasadne; braku lub
niewłaściwie przeprowadzonego szkolenia bhp
- wstępnego instruktażu stanowiskowego – 20,
z czego 7 zasadnych
2. stosunek pracy - nastąpił wzrost zarzutów w tym
zakresie z 406 w 2014 r. do 414 w okresie sprawozdawczym, z których 94 było zasadnych (w 2014
- 104). W największej liczbie z tego zakresu zgłaszane są przypadki niewywiązywania się przez
pracodawców z obowiązku wydania umowy o pracę w pierwszym dniu zatrudnienia - 145 z czego
9 było zasadnych. Najwięcej zasadnych zarzutów (17 z ogólnej liczby 56) dotyczyło niewydania
świadectwa pracy.
3. czas pracy - 249 zarzutów, z czego 77 zasadnych.
W największej liczbie nieprawidłowości dotyczą
nierzetelnie prowadzonej ewidencji czasu pracy
(27, z czego 15 zasadnych), co dopełnia zatrudnianie pracowników powyżej przeciętnie 5 dni
w tygodniu w przyjętym okresie rozliczeniowym
(23, w tym 5 zasadnych) i zatrudnianie pracowników z naruszeniem przepisów o odpoczynku dobowym – 23, z czego 10 zasadnych.
4. ochrona uprawnień związanych z rodzicielstwem
- 20 zarzutów, w tym 3 zasadne. W tej grupie
najwięcej zarzutów dotyczyło nieprzedłużenia do
dnia porodu umowy o pracę na czas określony,
która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego
miesiąca ciąży (2, z czego 1 zasadny).
5. wynagrodzenia za pracę i inne świadczenia od wielu lat jest to najliczniejsza (640 na 2.094
ogólnej liczby przedmiotów) tematyka zawarta w skargach. Najczęściej pracownicy skarżyli
się na odmowę wypłaty wynagrodzenia lub jego
zaniżenie (159, z czego 43 zasadne) lub jego
nieterminowe wypłacenie (70, z czego 43 zasadnych), nie wypłacenie lub obniżenie ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop
wypoczynkowy (59, z czego 27 zasadnych) jak
i nie wypłacenie wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych (74, z czego 21 zasadne).
12

6. legalność zatrudnienia i innej pracy zarobkowej odnotowano spadek z 112 zarzutów w 2014 r. do
84 w 2015 r., w tym 22 zasadnych. W największej
liczbie z tego tematu sprawy dotyczyły niezgłoszenia lub nieterminowego zgłoszenia do ubezpieczenia osób zatrudnionych – 32, z czego 7 zasadnych oraz nieprawidłowości w zakresie opłacania
składek na Fundusz Pracy - 16 zarzutów, z czego
9 zasadnych.
7. urlopy
wypoczynkowe
67
zarzutów,
w tym 15 zasadnych. W największej liczbie zasadnych okazały się zarzuty dotyczące
nieprawidłowości w zakresie udzielania urlopu wypoczynkowego w roku kalendarzowym,
w którym pracownik nabył prawo do urlopu.

związki zawodowe - 22
pracownicy - 174
byli pracownicy - 353
anonimy - 376
osoby trzecie - 135

Podmioty składające skargi.

Dyskryminacja i mobbing
Zagadnienia omówiono w rozdziale „Zjawiska destruktywne w środowisku pracy (mobbing, dyskryminacja)”.

2013

2014

2015

Dynamika
20142015

Równe
traktowanie
w zatrudnieniu

6

9

15

166%

Molestowanie
(w tym
seksualne)

1

1

2

200%

Mobbing

44

34

63

185%

Razem

51

44

80

181%

Struktura skarg
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Skargi i wnioski złożone przez związki zawodowe
Na przestrzeni 2015 r. organizacje związkowe 22 razy
występowały ze skargami i wnioskami do Okręgowego
Inspektoratu Pracy w Opolu. W wyniku zgłoszonych
skarg i wniosków w 18 przypadkach inspektorzy pracy podjęli czynności kontrolne oraz w 2 przypadkach
zaplanowano zakończenie czynności kontrolnych na
rok 2016.
Ogółem, w związku z podjętymi czynnościami kontrolnymi w związku ze skargami związkowymi, w 14
przypadkach podjęte kontrole okazały się zasadne,
bądź częściowo zasadne, natomiast w 4 przypadkach
skargi były niezasadne.
Wymienione kontrole były często wielowątkowe i dotyczyły wielu zagadnień prawnej ochrony pracy. Wydane
środki prawne regulujące ustalone w trakcie kontroli
nieprawidłowości dotyczyły najczęściej kwestii związanych z wynagrodzeniem za pracę i innymi świadczeniami (5 przypadków).Uzupełniają je naruszenia
przepisów o czasie pracy czy dotyczących stosunku
pracy, jak również technicznego bezpieczeństwa pracy.
Porady prawne i techniczne
W roku 2015 Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu
wykonywał ustawowy obowiązek udzielania porad
prawnych w zakresie przestrzegania prawa pracy
oraz informacji technicznych w zakresie eliminowania zagrożeń dla życia i zdrowia pracowników. Adre-

satem realizowanego zadania byli przede wszystkim
pracownicy, pracodawcy, związki zawodowe, rolnicy
indywidualni, pracownicy służb BHP, strony umów cywilnoprawnych, organy administracji publicznej i samorządu terytorialnego, środki masowego przekazu,
organizacje pracodawców i inni. Zadania realizowane
były przez inspektorów pracy i pracowników merytorycznych.
Ilość porad udzielonych w roku 2015 r. miała tendencję spadkową w stosunku do roku 2014 o 4,45%.
Łączna ilość porad prawnych i technicznych udzielonych przez OIP w Opolu
• 31.435 porad prawnych, które wynoszą 63,75%
ogółu udzielonych porad,
• 15.593 porady techniczne, które stanowią 31.62
% ogółu udzielonych porad,
• 2.276 porad z zakresu legalności zatrudnienia,
które stanowią 4,61 % ogółu udzielonych porad.
W 2015 r. inspektorzy pracy przeprowadzili łącznie
3.101 kontroli u 2.674 podmiotów gospodarczych,
w trakcie których udzielili 26.923 porad prawnych,
technicznych oraz dotyczących legalności zatrudnienia.
Należy podkreślić, iż Okręgowy Inspektorat Pracy
w 2015 r. udzielił 714 porad partnerom społecznym,
w tym 517 porad zostało udzielonych związkom zawodowym, a 197 porad Społecznym Inspektorom Pracy.

Rejestracja zakładowych układów
zbiorowych pracy oraz spory zbiorowe

Ilość wg wpływu

Liczba
zarejestrowanych
wniosków

Wykonanie
[%]

Rejestracja nowych układów

3

3

100

Rejestracja protokołów dodatkowych

46

46

100

Informacje o zawieszeniu stosowania układu

1

1

100

Informacje o zmianie nazwy lub adresu
pracodawcy lub organizacji związkowej

1

1

100

Inne informacje

11

11

100

Razem

62

62

100

Rodzaj wniosku

W 2015 r. do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu
wpłynęły 62 wnioski o rejestrację zakładowych układów zbiorowych pracy, protokołów dodatkowych oraz
o wpis informacji do układów.
W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły przypadki
odmowy rejestracji układu, protokołu dodatkowego lub
informacji do układu
Zasadniczym przedmiotem regulacji układowych
w analizowanym okresie sprawozdawczym były głów-

nie zmiany wprowadzone do treści funkcjonujących
u pracodawców zakładowych układów zbiorowych
pracy. Protokoły dodatkowe do ZUZP stanowiły 74, 2
% ogółu wpływu wniosków o rejestrację. W 9 wypadkach treścią protokołów dodatkowych było nietworzenie lub zmniejszenie odpisu na ZFŚS.
Dokumentacja przygotowywana przez wnioskodawców, tj. wnioski o rejestrację układów i protokołów
dodatkowych, a także treść układów i protokołów nie
budziła większych zastrzeżeń.
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Liczba układów zbiorowych pracy aktualnie stosowanych potwierdza tezę, iż u pracodawców, gdzie działają prężne organizacje związkowe taka forma regulowania zasad wynagradzania pracowników jest nadal
pożądana i popierana przez organizacje związkowe
oraz akceptowana przez pracodawców.
Na dzień 31.12.2015 r. było zarejestrowanych 225 zakładowych układów zbiorowych pracy.
Problematyka układowa była poruszana na 4 szkoleniach organizowanych na wniosek partnerów związkowych w ramach cyklicznych szkoleń społecznych
inspektorów pracy. W szkoleniach udział wzięło 150
uczestników – członków związków zawodowych i społecznych inspektorów pracy.
Jak wynika z prowadzonego rejestru do Okręgowego
Inspektoratu Pracy w Opolu w okresie od stycznia do
końca grudnia 2015 roku zgłoszono ogółem 32 spory
zbiorowe obejmujące łącznie 115 żądań (postulatów)
zgłoszonych przez organizacje związkowe.
Żądania obejmowały następujące kwestie:
• warunki płacy, (w tym dotyczących podwyżki płac)
- 54 postulaty,
• warunki pracy - 30 postulatów,
• świadczenia socjalne - 3 postulaty,
• prawa i wolności związkowe - 6 postulatów,
• inne postulaty niewchodzące w zakres przedmiotowy ustawy o sporach zbiorowych – 22 postulaty.
Zgłoszone przez pracodawców spory zbiorowe były,
co do ich materii i przyczyn wnikliwie badane i analizowane. Ewentualne wątpliwości dotyczące przedmiotu
sporów zbiorowych były wyjaśniane ze stronami sporów, a uzyskiwane dane dokładnie rejestrowane.

W temacie sporów zbiorowych na przestrzeni 2015
roku udzielono ogółem 58 porad, w tym 48 porad dla
działaczy związkowych i 10 porad dla pracodawców.
Porady te dotyczyły głównie zakresu przedmiotowego
sporów, obligatoryjnego przestrzegania kolejnych etapów sporu zbiorowego przed ogłoszeniem akcji strajkowej, a także zasad wyznaczania mediatorów i technik negocjowania sporów zbiorowych.

Wnioski do ZUS o podwyższenie
składki na ubezpieczenie wypadkowe
Wobec pracodawców, u których w czasie dwóch ostatnich kontroli stwierdzono rażące naruszenia przepisów bhp, w roku 2015 skierowano 8 wniosków do ZUS
o podwyższenie składki na ubezpieczenie wypadkowe, ustalanej na kolejny rok składkowy. W przypadku
5 pracodawców ZUS wydał już decyzje o podwyższenie im przedmiotowej składki. Kolejna, jedna sprawa
toczy się w sądzie.
Najwięcej wykroczeń, tj. 37, 94%, miało miejsce w firmach o profilu budowlanym.
Stąd też nie dziwi fakt, że prawie wszyscy obciążeni pracodawcy należeli do tej branży. Potwierdza to,
że jest to branża, w której inspektorzy najczęściej
stwierdzają naruszenia przepisów bhp podczas kolejnych kontroli. Osiągnięcie dalszej poprawy wymaga
współpracy z mediami dla upowszechnienia informacji o wypadkach przy pracy i katastrofach oraz przedsięwzięciach prewencyjnych. Konieczna jest również
działalność edukacyjno-informacyjna w zakresie prawidłowego prowadzenia oceny ryzyka zawodowego
oraz postępowania wypadkowego, ukierunkowana
szczególnie na mikropodmioty i małe zakłady pracy.

Szczegółowa analiza wykazała, że w 4 przypadkach
spory zbiorowe były jednowątkowe i dotyczyły wyłącznie podwyżek płac pracowników, zaś w pozostałych
28 przypadkach odnotowano spory wielowątkowe,
które zawierały kilka postulatów związkowych, w tym
również dotyczące podwyżki płac.
W 27 przypadkach w spory zbiorowe z pracodawcą
weszły pojedyncze organizacje związkowe danego
zakładu pracy, a w 5 przypadkach wspólna reprezentacja związkowa.
W związku ze zgłoszonymi sporami zbiorowymi tylko
w 2 przypadkach podjęto kontrole, natomiast inspektorzy pracy nie wydawali środków prawnych w opisanej
materii.
Według informacji uzyskanych od pracodawców do
dnia 15.01.2016 roku w 6 zakładach pracy strony
osiągnęły porozumienia kończące spory zbiorowe,
a w dwóch przypadkach związek zawodowy wycofał
się ze zgłoszonych żądań w zakresie podwyżki płac.
Natomiast w 24 przypadkach spory zbiorowe trwają nadal i toczą się tam postępowania negocjacyjne,
bądź są zawieszone. Zaznaczyć również należy, iż w 3
przypadkach sporów zbiorowych strony wyznaczyły
mediatora i odbyły się postępowania mediacyjne.
14
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Wypadki przy pracy i choroby zawodowe
Na przestrzeni 2015 roku zgłoszono ogółem do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu 98 zdarzeń,
w tym 7 zdarzeń, które nie zostały uznane za wypadki
przy pracy.

Inspektorzy pracy zbadali okoliczności i przyczyny 67
wypadków przy pracy, w których poszkodowanych
było 71 osób.
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Działami PKD, w których odnotowano najwięcej wypadków przy pracy było przetwórstwo przemysłowe,
w tym głównie produkcja metalowych wyrobów gotowych, budownictwo oraz transport i gospodarka magazynowa.
Dla usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych podczas prowadzonych postępowań powypadkowych
inspektorzy pracy wydali ogółem 116 decyzji nakazowych. Ponadto inspektorzy pracy wydali 36 wystąpień
zawierających łącznie 82 wnioski oraz 3 polecenia
ustne.
W wyniku realizacji wydanych środków prawnych już
stwierdzono wykonanie 105 decyzji, które dotyczyły
ogółem 627 pracowników. Podobnie pracodawcy wykonali 71 wniosków obejmujących ogółem 835 pracowników.
Ponadto Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu podejmował szereg działań o charakterze prewencyjnym,
omówionych w dalszej części niniejszego sprawozdania.
W roku 2015 inspektorzy pracy przeprowadzili 79
kontroli, podczas których przeanalizowano ogółem
344 dokumentacje powypadkowe, w tym 29 zdarzeń
nieuznanych za wypadki przy pracy. Stwierdzono 336
nieprawidłowości. Największa grupa nieprawidłowości, stanowiąca prawie 56,58% wszystkich nieprawidłowości, dotyczyła ustalania okoliczności i przyczyn
wypadków, w tym nieprzystąpienia do ustalenia przyczyn i okoliczności wypadku bądź niesporządzenia
dokumentacji powypadkowej, ustalenia tylko części
przyczyn lub ustalenia przyczyn innych niż wynikało
z analizy inspektora pracy.
Analiza dokumentacji wskazuje, że w części przypadków badanie okoliczności i przyczyn wypadków
powierza się zespołom powypadkowym, których
członkowie nie posiadają niezbędnej wiedzy z przedmiotowego zakresu. Podobnie pracodawcy często nie
posiadają gruntownej wiedzy z tej dziedziny. Kontrole
wykazały ponadto, iż osoby zatrudnione w komórkach
bhp nieraz mają zbyt niski poziom wiedzy w zakresie
stosowanej w zakładzie technologii oraz są znacznie
obciążane innymi zadaniami poza problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy. Ograniczanie czasu pracy
pracownika służby bhp na rzecz tej problematyki powodował, że nie były w pełnym zakresie realizowane
obowiązki nałożone postanowieniami rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie
służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

żono kontynuację działań obejmujących:
• badanie wypadków ze szczególnym zwracaniem
przez inspektorów pracy uwagi na kwalifikacje,
tzn. posiadania niezbędnej wiedzy dochodzeniowej oraz aktualność posiadanych szkoleń bhp
przez pracodawców oraz osób wchodzących
w skład zespołów powypadkowych, a w szczególności kwalifikacji zewnętrznej służby bezpieczeństwa i higieny pracy - specjalistów spoza zakładów
pracy,
• egzekwowanie od pracodawców pełnej realizacji
zadań przez służby bhp, określonych w rozporządzeniu 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 eliminowania nieprawidłowości najczęściej stwierdzanych w dokumentacji powypadkowej,
• rozszerzanie zakresu podejmowanych działań
prewencyjnych, ukierunkowanych na pracodawców wykazujących wysokie wskaźniki wypadkowości oraz podejmowanie prewencji, szczególnie
wobec małych, nowo powstałych podmiotów gospodarczych zatrudniających pracowników, przede wszystkim wobec firm wykonujących prace zaliczane do szczególnie niebezpiecznych,
• kontynuowanie współpracy z Oddziałem Stowarzyszenia Pracowników Służb BHP celem oddziaływania na pracowników służb BHP,
• promocję materiałów edukacyjnych PIP na rynku
pracy, w tym wydawnictw dotyczących procedur
i metod badania przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy,
• podejmowanie dalszych działań prewencyjno-informacyjnych, w tym przy współpracy mass mediów, informowanie społeczeństwa o konsekwencjach wynikających z faktu nie ujawnienia przez
pracodawców lub zbyt późnego zgłoszenia do PIP
wypadków przy pracy.
Inspektorzy pracy zwracać będą uwagę także na wywiązanie się pracodawców z obowiązku dogłębnego
analizowania przyczyn powtarzalnych wypadków przy
pracy oraz prowadzenia rejestru i analizy zdarzeń potencjalnie wypadkowych.

W grupie zakładów zatrudniających do 9 pracowników w większości przypadków realizację zadań służb
bhp zleca się osobom z zewnątrz zakładu. Osoby te,
odpłatnie świadcząc usługi bhp, często nie znają specyfiki zakładu. Zauważa się tendencję niezwykle rzadkiego wizytowania stanowisk pracy przez specjalistów
zatrudnianych spoza zakładu, co w oczywisty sposób
wpływa negatywnie na działania o charakterze prewencyjnym.
Wobec powyższego na kolejny rok działalności zało16
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Choroby zawodowe
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W roku 2015 w województwie opolskim stwierdzono 15 przypadków chorób zawodowych.
Wśród chorób odnotowano:
• 5 przypadków przewlekłej choroby narządu głosu spowodowanej nadmiernym wysiłkiem głosowym,
• 2 przypadki boleriozy,
• 2 przypadki przewlekłej choroby obwodowego układu nerwowego - zespół cieśni
nadgarstka wywołany sposobem wykonania pracy,
• 1 przypadek uszkodzenia narządu słuchu,
• 1 przypadek wirusowego zapalenia wątroby typ B
• 1 przypadek pylicy krzemowej płuc,
• 1 przypadek raka płuca i oskrzela,
• 1 przypadek zewnątrzpochodnego alergicznego zapalenia pęcherzyków płucnych,
• 1 przypadek alergicznego nieżytu nosa.

Zauważyć należy, że z powtarzających się od lat
schorzeń zawodowych choroba zakaźna – borelioza
jest niezwykle trudna do ograniczenia ze względu na
wręcz swoiste źródło zakażenia, którym są kleszcze
występujące nie tylko w środowisku leśnym, ale także
na miejskich terenach parkowych i zielonych. Dodać
do tego należy niski poziom immunoprofilaktyki osób
narażonych stale lub czasowo. Zagrożenie leśnymi
chorobami zawodowymi zwiększa także duża rotacja

pracobiorców, wśród których z pewnością w trudniejszej sytuacji są obcokrajowcy.
Zauważalny wzrost świadomości narażenia zawodowego potwierdza m.in. 20 decyzji, wydanych w 2015r.,
o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej.
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Działania długofalowe 2013 - 2015
Zawieranie umów cywilnoprawnych
w warunkach wskazujących na
istnienie stosunku pracy. Powództwa
o ustalenie istnienia stosunku pracy
Informacje statystyczne
Rok 2015 to kolejny rok intensywnych działań inspektorów pracy w zakresie identyfikacji oraz weryfikacji
prawidłowości zawierania umów cywilnoprawnych, ze
szczególnym uwzględnieniem kontekstu definicji stosunku pracy.
Należy zwrócić uwagę na fakt, że inspektorzy pracy
prowadzili działania w przedmiotowym zakresie zarówno na skutek złożonych skarg, jak i w ramach realizacji rutynowych kontroli.
Analiza złożonych do Okręgowego Inspektoratu Pracy
w Opolu skarg wykazuje utrzymującą się liczbę nieprawidłowości w zakresie zawierania umów cywilnoprawnych w warunkach odpowiadających stosunkowi
pracy.
W sumie do OIP w Opolu wpłynęło w 2015 roku 25
skarg pracowniczych, w których podnoszono zagadnienie zawarcia umów cywilnoprawnych z naruszeniem prawa.
Inspektorzy pracy na podstawie wniesionych skarg
przeprowadzili 15 kontroli (w roku 2014 liczba kontroli
prowadzonych na podstawie skarg wniesionych w tym
zakresie była identyczna).
Zgłaszane w tym przedmiocie skargi dotyczyły zarówno zakładów małych, jak i średnich. 5 kontroli zostało
przeprowadzonych w zakładach z zatrudnieniem do 9
osób, 7 kontroli z zatrudnieniem od 10 do 49 osób, 2
kontrole w zakładach zatrudniających od 50 do 249
zatrudnionych oraz 1 kontrolę w zakładzie zatrudniającym powyżej 250 osób.
W toku prowadzonych kontroli inspektorzy pracy
uznali:
• 7 skarg za zasadne,
• 7 skarg za bezzasadne,
• 1 skargę za niemożliwą do ustalenia.
Prowadzone kontrole nie ograniczały się jednak do
zbadania sytuacji osób, które kierowały skargi. W toku
wspomnianych wyżej kontroli inspektorzy pracy objęli
analizą w sumie 121 osób zatrudnionych na podstawie
umów cywilnoprawnych, z tego:
• w 39 przypadkach stwierdzono nieprawidłowości
w zakresie zawierania umów cywilnoprawnych,
w szczególności zawieranie ich w warunkach
właściwych dla umów o pracę (w 34 z tych przypadków zawarto umowy zlecenia a w 5 przypadkach były to umowy o dzieło),
• w 9 przypadkach umowy cywilnoprawne zawierano z własnymi pracownikami, co mogło stanowić
formę unikania płacenia wynagrodzenia za pracę
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w godzinach nadliczbowych.
Niezależnie od składanych w roku 2015 skarg, inspektorzy pracy realizowali zadania w zakresie weryfikacji prawidłowości zawierania umów cywilnoprawnych
w toku kontroli rutynowych.
Kontroli, podczas których inspektorzy pracy badali
przedmiotowe zagadnienie przeprowadzono 71 u 70
pracodawców.
W toku tych kontroli zbadano w sumie 273 umowy cywilnoprawne, z tej liczby:
• w 55 przypadkach stwierdzono zawarcie umowy
cywilnoprawnej w warunkach charakterystycznych dla umowy o pracę (w 51 przypadkach była
to umowa zlecenia a w 4 przypadkach zawarto
umowę o dzieło),
• łączenie w 23 przypadkach zawarto umowę cywilnoprawną z własnym pracownikiem.
Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości:
Główną przyczyną wpływającą na to, że przedsiębiorcy tak często sięgają po umowy cywilnoprawne,
zamiast umowę o pracę są oczywiście kwestie finansowe. Przedsiębiorcy najczęściej wskazywali na duże
obciążenia finansowe związane z zatrudnianiem pracownika na podstawie umowy o pracę. Podkreślić
w tym miejscu należy, że przedsiębiorcy nie podnosili
jedynie kwestii związanych z wysokością minimalnego
wynagrodzenia, wynikającego z zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, lecz także kwestię pozostałych
obciążeń, wynikających z ubezpieczenia społecznego
oraz obciążeń podatkowych.
Kolejnym argumentem wskazywanym przez przedsiębiorców był fakt większej elastyczności związanej
z czasem pracy oraz zatrudnieniem jako takim. Zwiększa to wg przedsiębiorców ich konkurencyjność na
rynku w stosunku do podmiotów działających w tej
samej branży (często także stosujących umowy cywilnoprawne, co tworzy swoisty zaklęty krąg wzajemnej
zależności).
Analiza kontroli nie pozostawia złudzeń, przedsiębiorcy świadomie wybierali tańsze formy zatrudnienia
(umowa zlecenie, umowa o dzieło) gdyż z ich punktu
widzenia te formy powierzania pracy są korzystniejsze, znacząco ograniczają uprawnienia osoby zatrudnionej, eliminując uprawnienia wynikające z postanowień kodeksu pracy.
Przedsiębiorcy mają przy tym świadomość, że zleceniobiorcy dużo trudniej będzie dochodzić swoich praw
w sądzie cywilnym w razie sporów związanych z zatrudnieniem czy wynagrodzeniem.
Nie sposób przy tym nie wspomnieć, że duży odsetek
osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych to ludzie młodzi, którzy nie mają, wbrew licznym
orzeczeniom Sądów pracy, wyboru formy i podstawy
zatrudnienia wobec faktu, że jest to często jedyna
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i „bezalternatywna” forma powierzania im pracy.
Działania inspektorów pracy
W wyniku opisanych wyżej kontroli inspektorzy pracy
podjęli następujące środki celem eliminacji stwierdzonych nieprawidłowości i przywrócenia stanu postulowanego w przepisach prawa pracy:
• skierowano 2 powództwa do Sądów pracy o ustalenie istnienia stosunku pracy (ponadto w Sądach
pracy naszego regionu toczą się sprawy na podstawie pozwów wniesionych w latach poprzednich); jeden wniesiony pozew dotyczy umowy
zlecenia zawartej w warunkach właściwych dla
umowy o pracę, drugi zaś dotyczy zawartej w takich warunkach umowy o dzieło,
• skierowano 80 wniosków w wystąpieniach oraz
poleceń, dotyczących w sumie 315 pracowników.
Ta forma oddziaływania inspektorów pracy, mimo
braku elementu władczego, jest jednak nadzwyczaj skuteczna, a jej efekt następuje – w przeciwieństwie do pozwu o ustalenie stosunku pracy
– niemal natychmiast,
• spośród skierowanych wniosków i poleceń pracodawcy zrealizowali 53 wnioski w wystąpieniu
oraz 6 poleceń, czego skutkiem było zapewnienie
umów o pracę łącznie aż 267 pracownikom,
• zastosowano działania z zakresu prewencji ogólnej i szczególnej poprzez skierowanie
3 wniosków o ukaranie do sądu (wymierzono
2 kary grzywny, jedna sprawa pozostaje w toku)
oraz nałożenie 19 mandatów na łączną kwotę
20.500 zł.utorr

dawca samodzielnie podjął decyzję o likwidacji kolejnych oddziałów huty m.in. stalowni i wyburzeniu
obiektów, co nie wynikało z powodu występujących
zagrożeń, ale z przyczyn ekonomicznych. Zatrudnienie pracowników skomasowano w wybranych halach
produkcyjnych, niewymagających zbyt dużych nakładów remontowych. Zmniejszenie produkcji i zatrudnienia spowodowało tym samym spadek wielkości
występujących zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla
zdrowia. W zakładzie walcowni rur nie likwidowano
natomiast żadnych wydziałów. Ograniczenie zagrożeń chorobowych i wypadkowych osiągnięto przez
modernizację i remonty, zainstalowanie nowych maszyn i urządzeń technicznych; zmianę technologii lub
eliminację z produkcji szkodliwych surowców. Miało to
miejsce w obydwu zakładach. Wśród zadań będących
realizacją decyzji inspektora pracy należy wymienić
m.in. wykonanie naprawy koryta dachowego i uszczelnienie dachu nad halą produkcyjną oraz wykonanie
osłon szlifierek wahadłowych. W zakładzie walcowni
rur w roku 2015 nie wydano decyzji obarczonych dużymi kosztami. Do istotnych zadań, zwiększających
bezpieczeństwo pracy pracowników należy jednakże
zaliczyć zapewnienie odpowiedniej kabiny do obsługi
nożyc oraz wyposażenie hali produkcyjnej walcowni
w rejonie pieca przepychowego w specjalne wodne
natryski ratunkowe dla pracowników, a także oddzielne urządzenia do przemywania oczu, w związku z niebezpieczeństwem oparzenia lub zapalenia odzieży
roboczej.

Wnioski
Prowadzone przez inspektorów pracy działania, mimo
znacznej skuteczności, nie wyeliminują przypadków
zawierania umów cywilnoprawnych w warunkach
właściwych dla umowy o pracę tak długo, jak długo
będzie to działanie opłacalne dla silniejszej strony
w relacjach pracowniczych. Owa opłacalność liczona
jest dzisiaj niższymi obciążeniami finansowymi, lecz
także ograniczeniem praw pracowniczych osób zatrudnianych. To także opłacalność liczona wysokością
nakładanych przez sądy grzywien i nakładanych przez
inspektorów pracy mandatów.

Głównej przyczyny braku znacznej poprawy warunków pracy w hucie należy upatrywać w ograniczonych
możliwościach finansowych zakładu, wynikających
z niesprzyjającej koniunktury światowej w przemyśle
ciężkim i hutniczym.

Obniżenie 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 walcowni rur.
Poprawę warunków pracy uzyskano w obydwu zakładach, poprawiając warunki pracy 172 osobom,
jednakże w zróżnicowanym zakresie. Ograniczone
możliwości finansowe oraz trudności z płynnością finansową w hucie wymusiły na pracodawcy w latach
poprzednich restrukturyzację zatrudnienia oraz likwidację wielu hal produkcyjnych. W roku 2015 praco-

Przekazanie zakładu walcowni rur wraz z pracownikami nowemu podmiotowi pod koniec roku 2014
spowodowało niepewność i ogromny niepokój załogi
oraz reprezentujących ją organizacji związkowych, co
przełożyło się na wszczęcie sporu zbiorowego w roku
2015.
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Ograniczanie zagrożeń wypadkowych
Kontrole ograniczenia zagrożeń wypadkowych poprzez wdrażanie elementów zarządzania bezpieczeństwem pracy w zakładach, w których wystąpiły
wypadki przy pracy przeprowadzono w 20 zakładach
różnych branż, w tym było 10 rekontroli zakładów kontrolowanych w 2013 r. W kontrolowanych zakładach
łącznie zatrudnionych było 4.735 pracowników. W celu
wyeliminowania możliwości zaistnienia podobnych
wypadków w przyszłości działania pracodawców zazwyczaj zawężały się do szablonowych środków profilaktycznych sprowadzających się do przeprowadzenia
szkoleń przypominających pracownikom zasady bhp
oraz omówienia wypadków z pracownikami.

kontroli prowadzonych w roku 2015 stwierdzono nieliczne nieprawidłowości, w zakresie których inspektorzy pracy wydali adekwatne środki prawne, tj. 1 decyzję, 2 wnioski oraz 1 polecenie. Brak znaczących
naruszeń przepisów bezpieczeństwa pracy świadczył
na korzyść pracodawców, co byłoby potwierdzeniem
świadomości występujących zagrożeń. Szczególnym
problemem nadal jest brak przepisów prawa regulujących w sposób szczegółowy zagadnienia 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 obowiązujących przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczących występowania czynników chemicznych
w miejscach pracy. Szerokie zastosowanie nanomateriałów powoduje rozwój gospodarczy z ich użyciem.
Stąd też przedmiotowa tematyka będzie przedmiotem
przyszłych kontroli, dotyczących bezpieczeństwa pracy przy użyciu chemikaliów.

Nie wszystkie środki profilaktyczne określane w ramach oceny ryzyka oraz wnioski i środki profilaktyczne
ustalane po zbadaniu okoliczności i przyczyn wypadku
były spójne w całości. Stąd też konieczne było wydanie 18 decyzji, 15 wniosków i 1 polecenia. Dokonane
ustalenia pozwalają na ogólne stwierdzenie, iż w połowie kontrolowanych zakładów wypadkowość znacząco zmalała, w tym w jednym zakładzie nie było w ogóle wypadków po uprzedniej kontroli, mającej miejsce
w 2013r. Inspektorzy 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 zawodowych (Dz.U. z 2015r. poz. 1242
i 1442) wobec żadnego z kontrolowanych podmiotów.

Ograniczenie zagrożeń związanych
z nanomateriałami
W ramach tematu inspektorzy pracy skontrolowali
3 zakłady, w których zatrudniano łącznie 199 osób,
w tym 186 pracowników oraz 13 osób na podstawie
umów cywilnoprawnych. W kontakcie z nanomateriałami we wszystkich skontrolowanych zakładach pracowało 44 pracowników (23,6%). Działalność kontrolowanych podmiotów obejmowała sprzedaż detaliczną
paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw oraz
produkcję pozostałych chemikaliów nieorganicznych
i sprzedaż hurtową wyrobów chemicznych. W każdym
z kontrolowanych jednostek nanomateriały stanowiły część stosowanych mieszanin chemicznych. W
żadnym z kontrolowanych zakładów nie stwierdzono
występowania nanomateriałów w postaci substancji chemicznych sklasyfikowanych, jako stwarzające
zagrożenie. Pracodawcy zastosowali się do środków
prawnych wydanych w poprzednim roku. W wyniku
20
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Wyniki kontroli ujętych w planie rocznym
Czas pracy i wynagrodzenia
Jednym z najistotniejszych zagadnień rynku pracy –
nie tylko w ostatnich latach – jest kwestia przestrzegania przepisów o czasie pracy oraz, co nie pozostaje
bez związku, kwestia wypłaty należnych wynagrodzeń
oraz innych świadczeń ze stosunku pracy.
Na tym polu działania inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy są szczególnie intensywne i zakrojone na szeroką skalę, co jest konsekwencją przyjęcia
założenia, że niemal każda kontrola swym zakresem
przedmiotowym winna objąć między innymi te właśnie dwa kluczowe zagadnienia. Wyjątkami pozostają oczywiście szybkie kontrole interwencyjne, w tym
kontrole w miejscach publicznych, których celem jest
nade wszystko niezwłoczna eliminacja zagrożeń dla
życia i zdrowia osób wykonujących pracę oraz osób
postronnych.
Poza „rutynowym” podejściem do przedmiotowych zagadnień inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu
Pracy w Opolu prowadzili także kontrole celowane,
ukierunkowane na zagadnienia czasu pracy oraz wypłaty wynagrodzeń.
Czas pracy
W roku 2015 na terenie działania OIP w Opolu przeprowadzono 112 kontroli, których zasadniczym celem
była kontrola zagadnień związanych z czasem pracy.
W toku tych kontroli sprawdzeniem objęto:
• 11379 osoby wykonujące pracę (w tym 10 869
osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę)
• 413 osób wykonujących pracę na podstawie
umów cywilnoprawnych
• 240 pracowników niepełnosprawnych
• 63 cudzoziemców
• 16 pracowników młodocianych
Kontrole prowadzone były zarówno w zakładach małych, do 9 pracowników (41 kontroli), zakładach średniej wielkości, zatrudniających od 10 do 49 pracowników (42 kontrole), jak i w zakładach dużych i bardzo
dużych (29 kontroli).
Efektem prowadzonych kontroli była znaczna liczba
stwierdzonych nieprawidłowości. Na szczególną uwagę zasługują poniższe liczby:
• w 5 przypadkach nie prowadzono ewidencji czasu
pracy, w 38 przypadkach ewidencja prowadzona
była z naruszeniem przepisów prawa,
• w 30 kontrolowanych zakładach pracodawcy nie
ustalili systemów czasu pracy, rozkładów czasu
pracy, okresów rozliczeniowych czasu pracy. W
kolejnych 21 zakładach stwierdzono nieprawidłowości w tym zakresie,
• w 18 zakładach pracowników w ogóle nie poinformowano o obowiązujących ich rozkładach czasu
pracy,
• podczas 17 kontroli inspektorzy pracy stwierdzili

•
•

•

przypadki braku rekompensaty z tytułu przekroczenia normy dobowej czasu pracy. Nieprawidłowości te dotyczyły w sumie 67 pracowników. W
kolejnych 12 przypadkach stwierdzono nieprawidłowości w tym zakresie,
w toku 18 kontroli wobec 75 pracowników stwierdzono brak rekompensaty z tytułu przekroczenia
przeciętnie tygodniowej normy czasu pracy,
bardzo często bo aż w 29 przypadkach inspektorzy pracy spotykali się z łamaniem przepisów
pozwalających na jednokrotne zatrudnianie w dobie roboczej (nie dotyczy przerywanego systemu
czasu pracy oraz rozkładu czasu pracy, o którym
mowa w art. 1401 Kp). Nieprawidłowość polegająca na zatrudnianiu pracowników dwa razy w tej
samej dobie pracowniczej dotyczyła łącznie 117
pracowników z ogólnej liczby 776, których ewidencję czasu pracy poddano analizie,
21 pracodawców nie zapewniło łącznie 67 pracownikom odpoczynku dobowego w wymiarze 11
godzin, zaś 14 kontroli ujawniło fakt nieudzielenia
odpoczynku tygodniowego dla łącznie 45 pracowników

Poza wymienionymi, inspektorzy pracy stwierdzali
szereg innych nieprawidłowości w przedmiotowym zakresie, które regulowali stosownymi środkami prawnymi opisanymi poniżej.
Stwierdzone nieprawidłowości inspektorzy pracy regulowali korzystając z posiadanych narzędzi prawnych
w postaci:
• 332 wniosków w wystąpieniach, które dotyczyły 12 687 pracowników. Na dzień dzisiejszy 288
wniosków zostało przez pracodawców zrealizowanych, co stanowi 86 % wszystkich wydanych.
• 16 poleceń, obejmujących swym zakresem 112
pracowników. Z samej natury środka prawnego
jakim jest polecenie wynika, że wszystkie one zostały niezwłocznie wykonane.
Z uwagi na fakt, że kwestie czasu pracy mają często
bezpośrednie odzwierciedlenie w wysokości wynagrodzenia, należy zwrócić uwagę, że realizacja wyżej wspomnianych środków prawnych pociągnęła za
sobą wyegzekwowanie dla pracowników łącznie kwoty 63.483,91 zł.
Inspektorzy pracy poza działaniami o charakterze nadzorczym podejmowali też działania sankcyjne o następującym charakterze:
• skierowano 5 wniosków o ukaranie do Sądów
(w sumie obejmujących 15 wykroczeń),
• nałożono 28 mandatów na łączną kwotę 33.400 zł
• skierowano 15 środków wychowawczych (ostrzeżeń) w sprawach „mniejszej wagi”.
Funkcjonowanie nowych rozwiązań prawnych
w zakresie czasu pracy: przedłużenie okresu
rozliczeniowego na okres nieprzekraczający 12
miesięcy
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Do końca 2015r. łącznie 56 pracodawców poinformowało o wprowadzeniu przedłużonego okresu rozliczeniowego, z czego w 8 przypadkach, już na etapie
zgłoszenia do OIP Opole, uznano zmiany jako wprowadzone niezgodnie z procedurą tj. zawarto porozumienia z 1 przedstawicielem załogi, zamiast, jak określono w Kodeksie pracy – z przedstawicielami.
Kontrolę w powyższym zakresie przeprowadzono u 13
pracodawców (w 2014r. – 4 pracodawców). Wzrost
liczby kontroli pracodawców wynika w znacznej mierze
z faktu, iż część pracodawców wprowadziło wydłużone okresy rozliczeniowe na początku 2014r. i dopiero
po zakończeniu 12-miesięcznych okresów rozliczeniowych było możliwe przeprowadzenie kompleksowej kontroli). Nieprawidłowości stwierdzono tylko w 3
przypadkach.
• uchybienia w zakresie trybu wprowadzenia wydłużonego okresu rozliczeniowego stwierdzono u 2
pracodawców,
• wśród pracodawców, którzy zawarli porozumienie
w sprawie przedłużonego okresu rozliczeniowego,
w 2 przypadkach stwierdzono nieprzekazanie kopii w/w porozumienia do Okręgowego Inspektora
Pracy, a w 1 przypadku ustalono, że pracodawca
zrobił to po ustawowym terminie.
Wprowadzenie ruchomego rozkładu czasu pracy
Przypadki wprowadzenia tzw. ruchomego rozkładu
czasu pracy stwierdzono jedynie u 12 ze 112 poddanych w tym zakresie kontroli pracodawców. Jedynie
w trzech przypadkach stwierdzono uchybienia w tej
materii.
Wynagrodzenia
Jednym z najważniejszych i najbardziej społecznie
wrażliwych zagadnień realizowanych przez inspektorów pracy pozostają wynagrodzenia za pracę oraz
inne świadczenia ze stosunku pracy. Należy zwrócić
uwagę na fakt, że to właśnie wynagrodzenia są często przedmiotem skarg kierowanych do Państwowej
Inspekcji Pracy przez pracowników, byłych pracowników, ale także organizacje związkowe oraz inne instytucje.
Podobnie jak w latach ubiegłych, jest to najliczniej reprezentowana (640 na 2094 ogólnej liczby przedmiotów) tematyka zawarta w skargach, które wpłynęły do
OIP w Opolu w 2015r. Najczęściej pracownicy skarżyli
się na odmowę wypłaty wynagrodzenia lub jego zaniżenie. Podnoszono także sprawy nieterminowości
wypłat wynagrodzenia oraz naruszania zasady wynikającej z art. 85 Kp, iż data wypłaty wynagrodzenia
wskazana w regulacji wewnątrzzakładowej nie może
przekraczać 10-go dnia następnego miesiąca.
Kolejnymi, zgłaszanymi licznie, nieprawidłowościami
były sprawy dotyczące niewypłacenia ekwiwalentu
pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy a także niewypłacanie wynagrodzenia za pracę
w godzinach nadliczbowych. W ujęciu statystycznym
najczęściej podnoszone w skargach nieprawidłowości
w przedmiotowym zakresie to:
• niewypłacenie wynagrodzenia – 159 skarg, z cze22

•
•
•

go 43 zasadne,
niewypłacenie wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych – 74 skargi, z czego 21 zasadnych,
nieterminowe wypłacanie wynagrodzenia – 70
skarg, z czego 43 zasadne
niewypłacenie lub obniżenie ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy –
59 skarg, z czego 27 zasadnych.

Wszystkie skargi pracownicze były uwzględniane
w planie kontroli, a wyniki prowadzonych postepowań
wskazywać mogą na ważkość tego zagadnienia oraz
konieczność podejmowania, czy wręcz intensyfikowania działań kontrolnych i prewencyjnych w zakresie
przestrzegania przepisów o wypłacie wynagrodzeń
oraz innych świadczeń.
Kontrole prowadzone na skutek skarg
Nie powinien dziwić fakt, że znaczną część kontroli
w zakresie wynagrodzeń prowadzono właśnie na skutek skarg pracowników, tudzież byłych pracowników,
a ich wyniki budzą zaniepokojenie. Fakt ten znajduje
uzasadnienie właśnie w ogromnym znaczeniu jakie
dla każdego pracującego ma terminowe otrzymanie
należnego wynagrodzenia.
Dane statystyczne
Inspektorzy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu
przeprowadzili w roku 2015 w sumie 286 kontroli, których podstawą były skargi pracownicze, obejmujące
swą treścią zagadnienia związane z wynagrodzeniami
za pracę oraz innymi świadczeniami.
Wynikiem tych kontroli było między innymi:
• wydanie 100 decyzji płacowych, obejmujących
1099 pracowników na łączną kwotę 1.919.395,42
zł (do końca roku 2015 pracodawcy zrealizowali 53
decyzje dla 366 osób na łączną kwotę 135.824,04
zł)
• skierowanie 97 wniosków, obejmujących 3101
pracowników na łączną kwotę 105.781 zł (jest to
kwota wynikająca tylko z wniosków dotąd zrealizowanych)
• wydanie 155 poleceń, obejmujących 684 pracowników na łączną kwotę 153.762,34 zł (jest to kwota
wypłacona w toku trwania kontroli).
Prewencja ogólna i szczególna
W toku 286 przeprowadzonych kontroli inspektorzy
pracy stwierdzili ogółem 162 wykroczenia, które zostały uwzględnione w:
• 24 wnioskach o ukaranie do sądów,
• 42 mandatach,
• 33 środkach wychowawczych.
Łączna wysokość wymierzonych mandatów oraz
orzeczonych przez sądy grzywien z tego tytułu wyniosła 47.950 zł.
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Kontrole celowane w zakresie wynagrodzeń

•

Niezależnie od wnoszonych do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu skarg pracowniczych, inspektorzy
pracy podejmowali czynności kontrolne obejmujące
zagadnienia wypłaty wynagrodzeń w ramach realizacji
dedykowanego tematu.

•

Te ukierunkowane działania były prowadzone w ramach 93 kontroli, które swym zakresem objęły ogółem
4061 pracowników zatrudnionych na podstawie umów
o pracę, w tym 2006 kobiet.
Można zatem przyjąć, że zakres podmiotowy kontroli jest szeroki, a na podejmowane przez inspektorów
pracy działania można spojrzeć także w ujęciu statystycznym.

•

niewypłacenie lub zaniżenie należnego dodatku
za pracę w porze nocnej – stwierdzono podczas
11 kontroli, nieprawidłowość obejmowała ogółem
36 pracowników,
niewypłacenie lub zaniżenie dodatku za pracę
w niedzielę i święta – stwierdzono podczas 5 kontroli, nieprawidłowość obejmowała ogółem 11 pracowników,
niewypłacenie ekwiwalentu za niewykorzystany
urlop wypoczynkowy – stwierdzono podczas 15
kontroli, nieprawidłowość obejmowała ogółem 24
pracowników.

Liczba
kontroli

Liczba
zatr.

Zatr.
kobiet

Zatr.
młodo-.
cianych

Poza wymienionymi powyżej, inspektorzy pracy
stwierdzili szereg innych nieprawidłowości mniejszej
wagi, które były niezwłocznie regulowane poprzez wydanie stosownych środków prawnych.
Wśród nich na uwagę zasługują następujące:
• 1 przypadek zaniżenia odprawy emerytalnej na
kwotę 3 924,00 zł,
• 2 przypadki zaniżenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego na łączną kwotę 2 359,03 zł,
• 1 przypadek zaniżenia dodatku funkcyjnego na
kwotę 1800,00 zł,
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Struktura zakładów objętych kontrolami w przedmiotowym zakresie pod względem zatrudnienia przedstawia się następująco:
Zatrudnienie

Powyższe dane wskazują, że inspektorzy pracy realizujący kontrole w zakresie wynagrodzeń dokonywali
doboru zakładów do kontroli w sposób odzwierciedlający faktyczną strukturę zatrudnienia na terenie działania OIP Opole. Zdecydowaną większość kontroli prowadzono w zakładach małych i średnich, nie ignorując
przy tym faktu funkcjonowania na terenie Województwa Opolskiego także zakładów o znacznym zatrudnieniu.
Wyniki ustaleń kontrolnych
Najczęściej stwierdzane przez inspektorów pracy nieprawidłowości oraz naruszenia prawa o największym
ciężarze gatunkowym i tym samym znacznej uciążliwości dla pracobiorców można sklasyfikować następująco:
• niewypłacenie wynagrodzenia – stwierdzono podczas 5 kontroli, nieprawidłowość obejmowała ogółem 67 pracowników,
• nieterminowe wypłacenie wynagrodzenia – stwierdzono podczas 9 kontroli, nieprawidłowość obejmowała ogółem 55 pracowników,
• zaniżenie należnego wynagrodzenia za pracę –
stwierdzono podczas 10 kontroli, nieprawidłowość
obejmowała ogółem 22 pracowników,
• niewypłacenie wynagrodzenie (oraz dodatków) za
pracę w godzinach nadliczbowych – stwierdzono
podczas 39 kontroli, nieprawidłowość obejmowała
ogółem 235 pracowników,

W ramach realizacji kontroli ukierunkowanych na
przedmiotowe zagadnienie wydano 29 decyzji płatniczych dotyczących niewypłaconych wynagrodzeń za
pracę i innych świadczeń na łączną kwotę 75 029,90
zł. Decyzjami tymi objęto łącznie 156 pracowników.
Według stanu na dzień 13.01.2016r. pracodawcy zrealizowali 22 decyzje na kwotę 56 073,69 zł. Z powyższego wynika, iż ok. 75% decyzji płatniczych zostało
zrealizowanych. Zrealizowane decyzje dotyczyły 138
pracowników.
Inspektorzy pracy skierowali w ramach realizowanego tematu 51 wystąpień zawierających 102 wnioski
o charakterze płacowym, obejmujące 2 764 pracowników. W wyniku realizacji przedmiotowych wniosków
wyegzekwowano dla pracowników świadczenia na
łączną kwotę 57 852,42 zł.
W trakcie kontroli inspektorzy pracy wydali w ramach
przeprowadzonych kontroli ogółem 32 polecenia dotyczące wynagrodzeń i innych świadczeń dla 134
pracowników, w wyniku których wypłacono w trakcie
trwania kontroli łączną kwotę 47 389,12 zł.
Ponadto w trakcie trwania kontroli inspektorzy pracy
uzyskali wymierne efekty niewymagające kierowania
środków prawnych, i tak wypłacono:
• wynagrodzenie za pracę 24 pracownikom na ogólną kwotę 20 510 zł,
• wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych 69 pracownikom na ogólną kwotę 33 846 zł,
• wynagrodzenie w porze nocnej 34 pracownikom
na ogólną kwotę 5 447 zł,
• wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy 51 pracownikom w kwocie 9 735 zł,
• ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy 9 pracownikom na ogólną kwotę 1 357 zł,
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•

pozostałe świadczenia wynikające ze stosunku
pracy 5 pracownikom w łącznej kwocie 3 930 zł.
Łącznie pracodawcy wypłacili w trakcie kontroli, z tytułu należnych wynagrodzeń i innych świadczeń kwotę
74 825 zł.

spodarczych. W poprzednich latach, co potwierdzały
kontrole przeprowadzonych w OIP Opole, stanowiły
one jedną z najważniejszych przyczyn powstawania
zaległości wobec pracowników w zakresie niewypłaconych wynagrodzeń i innych świadczeń.

Prewencja ogólna i szczególna

Powyższe może budować przekonanie, iż w istotny
sposób poprawiła się kondycja finansowa pracodawców, kontrolowanych w ramach właściwości miejscowej Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu. Teza ta
znajduje odzwierciedlenie w poniższym zestawieniu:

W toku 93 przeprowadzonych kontroli inspektorzy
pracy stwierdzili ogółem 111 wykroczeń, które zostały
uwzględnione w:
• 4 wnioskach o ukaranie do sądów,
• 32 mandatach,
• 22 środkach wychowawczych.

Wydany środek
prawny

2014r.

2015r.

1 201 860,80

75 029,90

Łączna wysokość wymierzonych mandatów z tego tytułu wyniosła 35 300 zł.
Suma orzeczonych do końca roku 2015r przez Sądy
Rejonowe grzywien wyniosła 6 000 zł.

Nakazy płatnicze
(wydane)
Wystąpienia
(zrealizowane)

41 638,90

57 852,42

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości

Polecenia

44 507,98

47 389,12

1 288 007,68

180 271,44

Podobnie jak w latach ubiegłych najczęściej wskazywaną przyczyną niewypłacenia wynagrodzeń i innych
świadczeń była nieznajomość przepisów, najbardziej
była widoczna w obszarach niewypłacenia wynagrodzenia w prawidłowej wysokości, wynagrodzeń za
pracę w godzinach nadliczbowych czy ekwiwalentu
pieniężnego za urlop. Brak środków finansowych dotychczas przedstawiany jako drugi w kolejności czynnik uzasadniający naruszenia prawa w przedmiotowym zakresie, teraz stracił nieco na znaczeniu i jest
wskazywany dopiero jako piąta w kolejności przyczyna nieprawidłowości w zakresie wynagrodzeń i innych
świadczeń pracowniczych.
Zgodnie z wyżej przedstawionymi danymi liczbowymi bardzo istotną rolę odgrywają przyczyny związane
z przyjęciem złej metody wyliczania głównie innych
świadczeń niż wynagrodzenia za pracę. Większą grupę przyczyn stanowią przyczyny określone jako „pozostałe”. Wynikają one przede wszystkim z lekceważenia przepisów przez pracodawców bądź z braku,
czasem elementarnej, wiedzy w tym zakresie, a także
złego doboru osób bądź firm, którym pracodawcy zlecają obsługę w zakresie m.in. naliczania wynagrodzeń
i innych świadczeń.
Częstą przyczyną powodującą nieprawidłowości w zakresie wyliczania wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych jest nieprawidłowo prowadzona
ewidencja czasu pracy, która nie pozwala w następstwie na prawidłowe ustalenie faktycznego czasu pracy pracownika a co za tym idzie, prawidłowe naliczenie wynagrodzenia i dodatków za prace w godzinach
nadliczbowych.
U niewielkiej jedynie części pracodawców pokutuje
przekonanie, iż kwestia wypłaty wynagrodzenia i innych świadczeń, to sprawa drugorzędna, ważniejszym
dla nich jest utrzymanie firmy na rynku.
Znamiennym jest fakt, iż w roku 2015 zanotowano
znaczny spadek liczby nieprawidłowości wynikających z powodu trudności finansowych podmiotów go24

SUMA

Powyższe dane można jednak odczytywać z nieco
mniejszym optymizmem gdy uwzględni się fakt, że
przytłaczająca część należności ujętych w decyzjach
płatniczych wydanych w roku 2014 dotyczyła jednego
tylko, dużego i znaczącego w regionie, zakładu który
znalazł się w upadłości.
Bardziej wiarygodne i bliższe realiów będzie więc zestawienie poniższe:
2014r.
bez Tabor
Szynowy
Opole S.A.
w upadłości

2015r.

Nakazy płatnicze
(wydane)

26 212,79

75 029,90

Wystąpienia
(zrealizowane)

41 638,90

57 852,42

Polecenia

44 507,98

47 389,12

SUMA

112 359,67

180 271,44

Wydany środek
prawny

Powyższe oznacza, że w każdej kategorii środków
prawnych (nakaz, wystąpienie i polecenie), rok 2015r.
był gorszy niż poprzedni. W 2015 r inspektorzy pracy,
realizujący kontrole w zakresie przestrzegania przepisów o wynagrodzeniach, wydali środki prawne na
łączną kwotę o 67 911,77 wyższą niż w roku poprzednim.
Podsumowanie danych z kontroli dotyczących
wynagrodzeń
Inspektorzy pracy działający w ramach Okręgowego
Inspektoratu Pracy w Opolu realizując zarówno kontrole skargowe, kontrole ukierunkowane na to zagadnienie oraz rutynowe kontrole, podczas których badano zagadnienie wypłaty wynagrodzeń za pracę oraz
innych świadczeń podjęli następujące działania:
• wydali 222 decyzje płacowe, obejmujące swym
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•
•

zakresem 1827 pracowników na łączną kwotę 2.801.015.32 zł (do końca okresu sprawozdawczego pracodawcy zrealizowali decyzje w całości, bądź częściowo na łączną kwotę 655.988,02 zł)
wydali 752 wnioski, obejmujące swym zakresem łącznie 136354 pracowników na łączną kwotę 389.960 zł
(kwota dotyczy wniosków zrealizowanych do końca okresu sprawozdawczego).
wydali 139 poleceń, obejmujących swym zakresem 381 pracowników na kwotę łączną 149.433,02 zł

222 decyzje płacowe dot. 1827 pracowników
na kwotę ponad

2 miliony 800 tys. zł

752 wnioski dot. 136354 pracowników
na kwotę prawie

400 tys. zł

139 poleceń płacowe dot. 381 pracowników

jazda dwutygodniowa

jazda ciągła

odpoczynek dzienny

odpoczynek tygodniowy

12%

6%

8%

20%

19%

8%

dobowy czas pracy 10 h
przy pracy w porze nocnej

jazda tygodniowa

W ramach przedmiotowej Strategii na lata 2015 –
2016r. w roku sprawozdawczym przeprowadzono
19 kontroli, z czego 13 na skutek skarg. Ilość skarg
przemawia za koniecznością każdorazowego badania
nie tylko norm prowadzenia pojazdu, przerw i odpo-

jazda dzienna

Zgodnie z programem działania jednym z ważnych
zadań Państwowej Inspekcji Pracy jest prowadzenie
kontroli firm transportowych w ramach „Krajowej Strategii Kontroli przepisów w zakresie czasu jazdy i czasu
postoju, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku
kierowców”. Kontrole te mają na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz poprawę warunków

socjalnych kierowców. „Krajowa Strategia Kontroli” stanowi ramowy, dwuletni plan kontroli drogowych i kontroli na terenie przedsiębiorstw realizowanych przez
kilka organów uprawnionych, tj. Inspekcję Transportu
Drogowego, Policję, Straż Graniczną, Służbę Celną
i Państwową Inspekcję Pracy (inspekcja pracy prowadzi kontrole w siedzibach przedsiębiorstw).

limit tygodniowy czasu pracy

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

150 tys. zł

brak oświadczeń kierowców

na kwotę prawie

22% 13,5% 53%

Stosunek liczby kierowców, u których stwierdzono naruszenia z zakresu czasu prowadzenia pojazdu wymaganych przerw i odpoczynków do ogólnej liczby sprawdzanych kierowców
Sprawozdanie PIP OIP Opole 2015
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czynku, ale również stanu przestrzegania przepisów
o czasie pracy kierowcy w firmach transportowych
oraz przedsiębiorstwach wykonujących niezarobkowe
przewozy drogowe. W trakcie kontroli inspektorzy pracy badają, więc również zagadnienia prawidłowości
naliczenia świadczeń wynikających ze stosunku pracy
m.in. wynagrodzenia za godziny nadliczbowe i za dyżur, a także należności z tytułu odbywanych podróży
służbowych.
Na 19 skontrolowanych firm w 5 nie zatwierdzono żadnych naruszeń, natomiast w 3 firmach naruszenia miały charakter incydentalny.
Z zestawienia na stronie poprzedniej wynika, że poza
przekraczaniem dobowego czasu pracy powyżej 10
godzin przy wykonywaniu pracy w porze nocnej w tej
dobie, przez ponad połowę zbadanych kierowców
oraz przekraczaniem czasu jazdy ciągłej, skracaniem
odpoczynku dziennego i brakiem oświadczeń w odniesieniu do około 20% kierowców, w zakresie pozostałych zagadnień naruszenia przepisów występują na
stosunkowo niskim poziomie.
Przykłady szczególnie rażących naruszeń przepisów
(nieprawidłowości):
•
•
•
•

•

brak 123 wykresówek na 2 autokary prowadzone
przez 21 różnych kierowców,
nieprzestrzeganie tygodniowego limitu czasu jazdy – np. prowadzenie pojazdu łącznie przez 64
godziny
przekroczenie maksymalnego czasu prowadzenia
pojazdu bez wymaganej przerwy prawie o 4 godziny
skrócenie dziennego czasu odpoczynku – w skrajnym przypadku o 8 godzin (kierowca odebrał jedynie 60 minut nieprzerwanego odpoczynku, zamiast wymaganego w wymiarze 9 godzin),
skrócenie tygodniowego czasu odpoczynku o nawet 17 godzin

W 2015 roku, w stosunku do roku poprzedniego,
przeprowadzono o 3 kontrole mniej niż w 2014 roku.
Inspektorzy pracy działający w ramach terenowej
właściwości Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu w 2015 roku wydali 14 decyzji nakładających karę
pieniężną w oparciu o ustawę z dn. 6 września 2001 r.
o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414 ze
zm.), na łączną kwotę 86.550,00 zł (przy zweryfikowanych 21079 dniach jazdy). W 2014r. odpowiednio - 12
decyzji na kwotę 135.050,00 zł (przy zweryfikowanych
35314 dniach jazdy).
Różnica wynika z faktu, iż w 2014r. stwierdzono 950
naruszeń dot. czasu jazdy przerw i odpoczynku kierowców, przy odpowiednio 301 naruszeniach w roku
2015r. Jednocześnie w 2014r. nałożono 5 kar w prawie maksymalnej wysokości, jaką można było nałożyć
na pracodawcę (np.25.000 zł), a w 2015 r. – tylko 2.
Świadczy to m.in o mniejszym stopniu naruszeń popełnionych przez pracodawców w roku sprawozdawczym.
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W 2015 r. Okręgowy Inspektor Pracy w Opolu rozpatrzył 2 odwołania i w obu przypadkach utrzymał
w mocy decyzje organu I instancji.
Spośród Odwołujących 1 przedsiębiorca złożył skargę
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu,
który na posiedzeniu w dniu 8 grudnia 2015 r. oddalił
skargę Przedsiębiorcy. Zdaniem Sądu, w kwestii zasadniczej, istotnej dla rozstrzygnięcia sprawy, Okręgowy Inspektor Pracy w Opolu dokonał prawidłowych
ustaleń faktycznych i nie naruszył przepisów postępowania, a ocena przeprowadzona na podstawie przyjętych ustaleń znajduje umocowanie w zgromadzonym
materiale dowodowym. Z tego powodu Sąd uznał, że
zaskarżona decyzja jest prawidłowa, a skarga nie zasługiwała na uwzględnienie.
W 2015 roku Naczelny Sąd Administracyjny rozpatrzył
1 skargę kasacyjną złożoną przez pracodawcę związaną z oddaleniem jego skargi na decyzję wydaną na
podstawie ww. ustawy. NSA uznał, że decyzje wydane
przez organy PIP są prawidłowe i nie ma podstaw do
ich uchylenia.
W odniesieniu do decyzji „transportowych” w 2015 r.
złożono 3 skargi kasacyjne do NSA w związku z oddaleniem przez WSA w Opolu (3 wyroki zapadłe w 2014
r.) złożonych przez przedsiębiorców skarg na decyzje
OIP.

Zjawiska destruktywne w środowisku
pracy (mobbing, dyskryminacja)
Poniżej: liczba i struktura skarg i wniosków dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu, molestowania i mobbingu, które
wpłynęły w okresie sprawozdawczym, z uwzględnieniem lat 2013
- 2015
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1
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2014
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równe traktowanie w zatrudnieniu
RTZ
molestowanie (w tym seksualne)
MLS
mobbing
MBB

W okresie sprawozdawczym do Okresowego Inspektoratu Pracy w Opolu wpłynęło łącznie 76 skarg (w roku
2014 było ich 44), w których podnoszono problematykę dyskryminacji w zatrudnieniu, molestowania i mobbingu. Stanowiły 3,62 % (w ub.r. było to 1,97 %) ogółu
liczby przedmiotów skarg. W 2015r. odnotowano znaczący wzrost liczby skarg z tego zakresu w porównaniu do roku ubiegłego. W wyniku przeprowadzonych
czynności kontrolnych (66 kontroli), ustalono, że 1
skarga dot. dyskryminacji oraz 16 skarg dot. mobbingu
były skargami zasadnymi. W odpowiedziach o sposobie załatwienia skargi inspektorzy wskazali wnioskodawcom możliwości dalszego działania w przedmiotowych kwestiach w drodze postępowania przed sądem
pracy.
Wyniki prowadzonych w przedmiotowym zakresie
czynności kontrolnych w roku 2015 przedstawiają się
następująco:
Równe traktowanie w zatrudnieniu
W świetle informacji przedstawionej powyżej, co do
naruszeń prawa zakresie równego traktowania, zarzuty przedstawiane w tym zakresie potwierdziły się
tylko w jednej skardze. W tym konkretnym przypadku pracodawca prowadząc agencję pracy tymczasowej w anonsach prasowych o naborze pracowników,
wskazywał bez uzasadnienia płeć poszukiwanych pracowników.
Inspektor pracy wydając wystąpienie zawierające
w sumie 7 wniosków, w jednym z nich wezwał pracodawcę do zaprzestania publikowania ogłoszeń noszących znamiona dyskryminacji ze wzglądu na płeć.
W odpowiedzi na temat realizacji wystąpienia, pracodawca w części dot. przedmiotowego wniosku poinformował, że pracownicy agencji zostali pouczeni
o zasadach redagowania ogłoszeń, w tym o zakazie
stosowania w nich sformułowań noszących znamiona
dyskryminacji.
Molestowanie, w tym molestowanie seksualne
Co do naruszeń prawa zakresie molestowania i molestowania seksualnego, to dwa podniesione w tym
zakresie zarzuty nie znalazły potwierdzenia. Nie ma
zatem możliwości scharakteryzowania naruszeń prawa pracy w tym przedmiocie. Wobec takiego stanu

faktycznego nie kierowano w przedmiotowym zakresie
środków prawnych oraz nie stosowano innych działań
wobec pracodawców.
Mobbing
W świetle informacji przedstawionej powyżej, zarzuty
dot. zjawisk mogących wskazywać na mobbing potwierdziły się w 14 kontrolach, co stanowi o zasadności 22,22% ogółu liczby spraw z tego przedmiotu.
Znamienne jest, że ustalenia potwierdzające stawiane zarzuty dot. mobbingu mają zazwyczaj miejsce
w urzędach, szkołach oraz w innych podmiotach mających przymiot podmiotu publicznego.
Efekty podejmowanych działań
Wyniki podejmowanych czynności kontrolnych
(w przypadku równego zatrudnienia oraz mobbingu),
pozwoliły na wskazanie, iż omawiane zjawiska faktycznie mają miejsce i nie są li tylko odosobnionymi
przypadkami. Znaczna dynamika zgłoszeń nieprawidłowości w tym zakresie może z jednej strony budzić
niepokój, z drugiej zaś potwierdzać rosnącą świadomość społeczną co do możliwości dochodzenia swoich praw w razie ich bezpardonowego naruszania.
Zauważyć przy tym należy, że nawet gdy inspektor
pracy uprawdopodobni zjawisko stosowania dyskryminacji czy też mobbingu wobec pracowników, to
w przepisach sankcyjnych Kodeksu pracy (wykroczeniowych – vide art. 281 do 283), brak jest uregulowań,
które dałyby możliwość stosowania działań w zakresie
prewencji ogólnej i szczególnej. Działania inspektora
pracy sprowadzać się w tej sytuacji mogą co najwyżej do wystosowania wystąpienia zawierającego odpowiedni wniosek zaprzestania tego rodzaju praktyk.
Także z tego właśnie względu przyjąć należy, że co do
zasady to sąd pracy, jako organ rozstrzygający spory zaistniałe na tle stosunku pracy, jest władnym, po
przeprowadzeniu stosownego postępowania procesowego, do ustalenia zasadności zarzutów skarżących
dotyczących dyskryminacji i mobbingu.

Kontrole w podmiotach leczniczych
Kontrole ukierunkowane na przestrzeganie przepisów
prawa pracy przeprowadzono w 15 publicznych i niepublicznych podmiotach leczniczych.

Liczba wypadków przy pracy w podmiotach leczniczych

ogółem

zakłucie lub
skaleczenie
(eksp. na
czynniki
biologi
czne)

2013

34

14

2014

38

20

2015

34

20

Rok

śmiertelne

ciężkie

zbiorowe

lekkie

związane z zakłuciem
lub skaleczeniem,
brak postępowania

1

33

5

38

0

34

0

1
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Kontrolami objęto podmioty lecznicze wykonujące
działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, w tym Szpitalny Oddział Ratunkowy.
Nieprawidłowości stwierdzono we wszystkich kontrolowanych podmiotach.
Dane dotyczące wypadków przy pracy
Wypadki przy pracy – lekkie oraz 1 zbiorowy - miały
miejsce we wszystkich publicznych podmiotach
leczniczych całodobowych (podmioty stacjonarne
całodobowe szpitalne i inne niż szpitalne).
Szczegółowe zestawienie przedstawia tabela na
poprzedniej stronie.
Wypadki związane z zakłuciem lub skaleczeniem:
• 2013r. – 41,2% ogółu wypadków,
• 2014r. – 52,6 % ogółu wypadków.
Najczęściej występujące nieprawidłowości w zakresie
prawnej ochrony pracy.
• zatrudnianie pracowników w godzinach nadliczbowych, wynikających z przekroczenia:
- normy dobowej - w 7 podmiotach (w stosunku do 91 pracowników – łącznie 2.977 godziny)
- przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy w 7
podmiotach (w stosunku do 286 pracowników –
łącznie ok. 8.000 godzin),
• niezapewnienie pracownikom 11 godzin dobowego odpoczynku w 4 podmiotach (dotyczy 7 pracowników),
• niezapewnienie pracownikom 35 godzinnego tygodniowego odpoczynku w 2 podmiotach (dotyczy
4 pracowników),
• zaniżenie lub niewypłacenie 40 pracownikom wynagrodzenia za pracę w 4 podmiotach,
• zaniżenie lub niewypłacenie wynagrodzenia za
godziny nadliczbowe 65 pracownikom w 4 podmiotach,
• zawarcie umowy cywilnoprawnej w warunkach

Lp
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wskazujących na istnienie stosunku pracy w 1
podmiocie (dotyczy 1 osoby).
Rodzaj i liczbę najczęściej występujących nieprawidłowości z zakresu bhp obrazuje tabela poniżej.
Przykłady naruszeń przepisów oraz zasad bhp:
• przechowywanie środków do dezynfekcji w nieoryginalnych i nieopisanych prawidłowo opakowaniach,
• brak zabezpieczenia magazynowanych środków
do dezynfekcji oraz odpadów biologicznie zakaźnych przed dostępem osób postronnych,
• niewłaściwa segregacja odpadów, przykładowo:
stosowanie w gabinecie zabiegowym pojemnika
na odpady medyczne otwieranego ręcznie,
Efekty osiągnięte w wyniku przeprowadzonych
kontroli
Poza poprawą bezpieczeństwa i higieny pracy, w wyniku realizacji decyzji inspektorów pracy, wymiernym
efektem jest wypłacenie 146 pracownikom wynagrodzeń za pracę, w tym wynagrodzeń i dodatków za
pracę w godzinach nadliczbowych oraz wynagrodzeń
urlopowych, na łączna kwotę blisko 32.000 zł.
W jednym przypadku inspektor pracy wniósł do sądu
pozew o ustalenie istnienia stosunku pracy. Obecnie
sprawa jest w toku.
Wnioski końcowe
Nieprawidłowości w zakresie bhp występują zarówno
w podmiotach publicznych jak i niepublicznych. Najmniej nieprawidłowości stwierdzono w zakresie przygotowania pracowników do pracy, tj. szkoleń w zakresie bhp oraz badań lekarskich.
Wyłącznie w podmiotach publicznych całodobowych
doszło do wypadków przy pracy, w tym w jednym przypadku do wypadku zbiorowego. Skala zagrożeń, jaka
występuje w takich podmiotach, ma bezpośredni związek z zaistniałymi zdarzeniami.

Zagadnienia

Podmioty
lecznicze,
w których
wystąpiły
nieprawidłowości

Liczba pracowników,
których
fotyczyła
nieprawidłowość

1

Szkolenie wstępne i okresowe pracowników

8

24

2

Profilaktyczne badania lekarskie

2

4

3

Aktualny spis substancji i mieszanin chemicznych niebezpiecznych,
stwarzających zagrożenie

4

4

4

Brak karty charakterystyki (jeżeli są wymagane) substancji i mieszanin chemicznych stosowanych w procesach dezynfekcji i sterylizacji

4

24

5

Oznakowanie pojemników i opakowań zawierających substancje i mieszaniny
chemiczne stosowane w procesach dezynfekcji i sterylizacji

3

5

6

Składowanie i przechowywanie substancji i mieszanin chemicznych stosowanych w procesach dezynfekcji i sterylizacji

4

5

7

Badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia

2

2

8

Wyposażenie w środki ochrony indywidualnej

5

8
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Nieprawidłowości z zakresu prawnej ochrony pracy,
wynikają przede wszystkim z niedostatecznej znajomości przepisów prawa pracy, braku właściwego
nadzoru nad osobami wykonującymi bezpośrednio
czynności związane ze stosunkiem pracy, brak odpowiednich szkoleń. Jedną z przyczyn mających wpływ
na naruszenia przepisów w zakresie czasu pracy jest
brak dostatecznej obsady kadrowej.
Nieprzestrzeganie przepisów z zakresu bhp wynika
przede wszystkim z braku odpowiedniego nadzoru jak
również z niewłaściwego wykonywania swoich zadań
przez odpowiednie służby bhp.

Kontrola w placówkach handlowych
Kontrole placówek handlowych realizowane były
w roku 2015 zarówno w kontekście przestrzegania
przepisów prawnej ochrony pracy oraz przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy, jak i ze szczególnym
uwzględnieniem przepisów dotyczących zatrudniania
pracowników na podstawie umów cywilnoprawnych
w warunkach, w których winna być zawarta umowa
o pracę.
Ponadto od kilku lat prowadzone są działania kontrolne w placówkach handlowych pod kątem przestrzegania zakazu pracy w handlu w święta.
Placówki wielkopowierzchniowe
Kompleksowej kontroli poddano pięć wielkopowierzchniowych placówek handlowych, o powierzchni powyżej 300m2. Dwie kontrole wszczęte zostały w związku
ze złożonymi skargami pracowniczymi.
Ogółem w kontrolowanych jednostkach zatrudnionych
było 860 osób.
Trzy kontrolowane placówki są podmiotami z kapitałem polskim, a dwie z kapitałem zagranicznym.
Na pięć skontrolowanych placówek dwie z nich kontrolowano po raz pierwszy – obydwie działają od 2 do 4
lat. Pozostałe trzy sklepy były kontrolowane w latach
2010 – 2011.
Działania podjęte podczas kontroli
W czasie przeprowadzonych kontroli nie wydano nakazów płatniczych.
Łącznie wydano 16 decyzji, z czego 6 decyzji na piśmie, a 10 w formie ustnej.
Na pięć kontroli wydano dwa wystąpienia zawierające
łącznie 9 wniosków.
Nie zastosowano środków sankcyjnych w postaci
wniosków o ukaranie oraz mandatów karnych. Wobec
jednej osoby kierującej pracownikami zastosowano
środek wychowawczy w postaci ostrzeżenia.
Pozostałe placówki handlowe
Kontroli poddano 18 placówek handlowych o poziomie
zatrudnienia od 1 do 13 pracowników. Łącznie przeprowadzono 19 kontroli, bowiem jedna z nich miała
formę rekontroli przeprowadzonej w trzy miesiące po
pierwszej. Część placówek handlowych to podmioty
prowadzące działalność w jednym miejscu, część zaś

posiadała większą liczbę sklepów. Łączna wielkość
zatrudnienia w skontrolowanych placówkach wynosiła
105 osób.
Pośród wszystkich przeprowadzonych kontroli, tylko
jedna została przeprowadzona w związku ze złożoną
skargą pracowniczą.
Działania podjęte w czasie kontroli:
W czasie przeprowadzonych kontroli nie wydano nakazów płatniczych.
W związku z przeprowadzonymi kontrolami wydano
łącznie 60 decyzji nakazowych, z czego:
- 25 decyzji pisemnych,
- 35 decyzji ustnych.
Na 19 przeprowadzonych kontroli wydano łącznie 12
wystąpień, w których zawarto łącznie 52 wnioski.
W związku ze stwierdzonymi naruszeniami przepisów prawa pracy, zastosowano jeden mandat karny
w wysokości 1000 zł za popełnienie 7 wykroczeń oraz
osiem wniosków oddziaływania wychowawczego.
Analizując stan przestrzegania przepisów prawa pracy
w placówkach wielkopowierzchniowych należy wskazać, iż w zestawieniu z wynikami kontroli z poprzednich lat, w szczególności 2007 – 2010 nastąpiła daleko
idąca poprawa. Wcześniejsze liczne, skoordynowane
działania kontrolne przyniosły efekt zarówno w tych
placówkach, których dotyczyły kontrole, jak również
przyczyniły się znacząco do poprawy w zakresie praworządności w stosunkach pracy w pozostałych placówkach, na zasadzie oddziaływania prewencyjnego.
Potwierdzeniem tej tezy jest choćby okoliczność, iż
tylko w dwóch przypadkach kontrole placówek wielkopowierzchniowych zostały zainicjowane złożonymi
skargami, z których żadna nie została potwierdzona
w trakcie kontroli.
Wcześniejsze, liczne sygnały dotyczące rażących naruszeń przepisów prawa pracy, dotyczące znaczącego i nieewidencjonowanego przekraczania czasu pracy, obecnie nie mają miejsca.
Niewątpliwie jednym z powodów dla których negatywne zjawiska w formie występującej w latach poprzednich obecnie nie występują, może być fakt znaczącego
wzrostu korzystania przez placówki wielkopowierzchniowe z usług agencji pracy tymczasowej. Ewentualne przewinienia nie „obciążają” zatem pracodawców
użytkowników.
W kontrolowanych placówkach wielkopowierzchniowych najwięcej problemów dotyczyło zagadnienia
związanego z nowelizacją przepisów o czasie pracy,
w zakresie dotyczącym „doby pracowniczej”.
Nieco mniej optymistycznie wygląda sytuacja w małych jednostkach handlowych, w których największą
bolączką zdają się być:
• błędnie sporządzane umowy o pracę w zakresie
ich kompletności, w szczególności w związku
z brakami wynikającymi z treści przepisu art. 151
§ 5 kodeksu pracy,
• znaczące ilości godzin nadliczbowych z przekraczaniem limitu godzin nadliczbowych w roku,
• naruszanie zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy,
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•
•

praca w tej samej dobie pracowniczej, w tym z naruszeniem minimalnego odpoczynku dobowego,
nieprawidłowości w zakresie udzielania urlopów
wypoczynkowych, szczególnie w zakresie dokonywania podziału urlopów wypoczynkowych na
części.

Znaczącymi problemami są też wszystkie kwestie
związane z czasem pracy, począwszy od problemów
o charakterze normatywnym jak: systemy, harmonogramy, okresy rozliczeniowe, a na samym sposobie
prowadzenia ewidencji czasu pracy skończywszy.
Zjawiskiem znaczącym w małych sklepach jest również duży odsetek umów zawieranych na część etatu.
W kontrolowanych sklepach najmniejszy stwierdzony
ułamek wynosił 1/8, a ułamki o wartościach ½ i ¾ występowały w znacznej liczbie przy nieco ponad 100
osobach zatrudnionych w kontrolowanych jednostkach. Umowy ułamkowe (tak licznie występujące niegdyś w dużych sieciach handlowych) stały się stałym
elementem stosunków pracy występujących w drobnym handlu.
Głębsza analiza poszczególnych przypadków prowadzi do wniosku, że w części przypadków praca na ułamek etatu jest ekonomicznie nieuzasadniona, bowiem
koszty dojazdów do pracy pochłaniają dochód netto,
a w niektórych przypadkach wynik był wręcz ujemny.
Zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w placówkach wielkopowierzchniowych należy co
do zasady oceniać pozytywnie.
Placówki handlowe mieszczą się w obiektach wybudowanych celowo do prowadzenia tego rodzaju działalności, stąd praktycznie brak problemów w zakresie
samych obiektów i pomieszczeń pracy.
Drobne nieprawidłowości w zakresie przygotowania
pracowników do pracy występowały z powodu centralizacji działalności tego rodzaju. Czas reakcji pomiędzy decyzją centrali o konieczności podjęcia określonych działań a ich realizacją bywał zbyt długi (np.
w przypadku badań profilaktycznych czy szkoleń bhp).
Ciągle występują problemy w zakresie magazynowania towarów handlowych w poszczególnych sklepach
i stanu tych magazynów pod kątem bezpieczeństwa
pracowników, szczególnie w czasie towarowania skleRodzaj umów
cywilno-prawnych
zawartych w
warunkach
właściwych dla
stosunku pracy
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zlecenie

pu w poszczególnych grupach towarowych.
Nieprawidłowości w zakresie magazynowania i składowania towarów przekładają się również na obraz
bezpieczeństwa pracowników w zakresie zagrożeń
pożarowych. Ratując sytuację na magazynie przy zbyt
dużej ilości towaru w stosunku do powierzchni magazynu, niejednokrotnie zastawiano dostęp zarówno do
wyjść z tych magazynów jak i do sprzętu przeciwpożarowego.
W części placówek nie rozwiązano skutecznie zagadnienia dotyczącego wyjść ewakuacyjnych – np. w jednym ze sklepów klucze do wyjść ewakuacyjnych miały
wyłącznie dwie osoby z kierownictwa jednostki lokalnej.
Uzyskane efekty
W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych
wyegzekwowano kwotę 1.613 zł. tytułem dodatków za
pracę w tych samych dobach pracowniczych.
Uregulowano zagadnienia związane z regulacjami dotyczącymi czasu pracy, jak ustalenie systemów czasu
pracy czy okresów rozliczeniowych.
Uzupełniono umowy o pracę o brakujące postanowienia wynikające z treści art. 151 §5 kodeksu pracy
w związku z zawieraniem umów na niepełny wymiar
czasu pracy.
W wielu wypadkach doprowadzono do uporządkowania akt osobowych pracowników, co stanowiło w tych
kontrolach problem nagminny.
W związku z charakterem naruszeń przepisów i zasad
bhp, podjęto zarówno działania o charakterze doraźnym, które przynoszą efekt natychmiastowy, choć nie
zawsze trwały, jak i działania systemowe.
W jednej z placówek, w której brak było możliwości
bezwarunkowego skorzystania z wyjść ewakuacyjnych, zapewniono możliwość otwarcia drzwi ewakuacyjnych bez konieczności poszukiwania osób będących w posiadaniu kluczy.
W sklepie jednej z dużych sieci, w którym problem powierzchni magazynowej wynika m.in. z warunków architektonicznych, tj. zachowanie elewacji zabytkowego
budynku, podjęto działania techniczne i organizacyjne, celem racjonalizacji wykorzystania magazynu,
w tym również w układzie pionowym oraz zmieniono
harmonogram dostaw towarów, celem zmniejszenia
ilości towarów przy jednokrotnej dostawie.
z osobami
prowadzącymi
jednoosobową
działalność
gospodarczą

o dzieło

inne

Forma umowy

Pisemna

Ustna

Pisemna

Ustna

Pisemna

Ustna

Pisemna

Ustna

Liczba umów cywilnoprawnych zawartych (w ocenie
inspektorów pracy)
w warunkach
właściwych dla
stosunku pracy
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0

-

-

-

-

-

-
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Rodzaj umów
cywilno-prawnych
zawartych w
warunkach
właściwych dla
stosunku pracy

zlecenie

z osobami
prowadzącymi
jednoosobową
działalność
gospodarczą

o dzieło

inne

Forma umowy

Pisemna

Ustna

Pisemna

Ustna

Pisemna

Ustna

Pisemna

Ustna

Liczba
pracodawców
zawierających (w
ocenie inspektorów
pracy) umowy
cywilnoprawne
w warunkach
właściwych dla
stosunku pracy

8

0

-

-

-

-

-

-

Skuteczność tych działań w tych sklepach oraz w pozostałych w których problemy wystąpiły na mniejszą
skalę, będą wymagały działań monitorujących w bieżącej działalności kontrolnej.

47 osób. Na obecnym etapie nie ma informacji o tym,
jak trwałe okazały się relacje pracownicze, wprowadzone w miejsce regulacji właściwych dla stosunków
cywilistycznych.

Informacja o liczbie stwierdzonych przypadków
zawierania umów cywilnoprawnych w warunkach
wskazujących na istnienie stosunku pracy
podczas kontroli placówek handlowych.

Przestrzeganie zakazu pracy w handlu

W powyższym zestawieniu przedstawiono te umowy,
które po kontroli zostały zmienione na umowy o pracę,
po wydaniu przez kontrolujących wniosków w wystąpieniach.
Po kontrolach przeprowadzonych jak powyżej, nie
wniesiono ani jednego pozwu o stwierdzenie istnienia
stosunku pracy. Wynika to przede wszystkim z faktu,
iż w zdecydowanej większości podmioty zatrudniające
zmieniły umowy cywilnoprawne w umowy o pracę.
W części przypadków, umowy były zawierane na tak
krótki okres, że wdrożenie długotrwałego i skomplikowanego postępowania sądowego uznano za niecelowe.
Ponadto nie bez znaczenia jest fakt, iż po reformie
sądownictwa w zakresie dotyczących wydziałów pracy, na terenie województwa opolskiego pozostawiono tylko jeden wydział pracy – w Sądzie Rejonowym
w Opolu. Potencjalne koszty choćby tylko dojazdów,
w zestawieniu z niewielkimi lub żadnymi korzyściami
płynącymi z takiego postępowania, działają bardzo
silnie demotywująco na potencjalnych powodów lub
uczestników postępowania.
W czasie wszystkich kontroli nie spotkano się z ani
jednym przypadkiem wnioskowania przez zleceniobiorców o podjęcie działań zmierzających do zamiany
stosunku cywilistycznego na pracowniczy.
Uzyskane efekty
W wyniku przeprowadzonych kontroli, wydano łącznie 9 wniosków – wszystkie zostały wykonane. Dotyczyły one imiennie wskazanych osób, w przypadkach
których stwierdzono obejście przepisów prawa pracy
poprzez zawarcie umów cywilnoprawnych. Ogółem
wnioski dotyczyły 55 osób, z czego umowy otrzymało

W ramach realizacji przedmiotowego zadania przeprowadzono 3 kontrole w placówkach wielkopowierzchniowych oraz 33 kontrole w pozostałych placówkach
handlowych. Tylko dwie z nich, były zainicjowane złożonymi skargami:
• jedna pochodziła od osoby trzeciej,
• jedna to skarga anonimowa.
Pozostałe kontrole przeprowadzone były z wyboru
losowego lub w związku z posiadanymi informacjami
przez poszczególnych kontrolujących.
Jedna placówka handlowa została ponownie skontrolowana w trakcie roku. Sprawdzono wykonanie
uprzednio wydanych środków prawnych, potwierdzając ich realizację. W rekontrolowanym podmiocie
zarówno przy pierwszej jak i drugiej kontroli obsługę
klientów zapewniały osoby, z którymi zawarto umowy
zlecenia.
W trakcie kontroli ustalono następujące rodzaje sytuacji:
• jednostki zamknięte w dni świąteczne –
2 podmioty,
• praca osobista pracodawców – 6 podmiotów
• umowy cywilnoprawne – 19 podmiotów
• umowy o pracę – 6 podmiotów
W objętych kontrolami placówkach wielkopowierzchniowych nie stwierdzono naruszeń prawa w przedmiotowym zakresie. Stwierdzone w trakcie prowadzonych
kontroli nieprawidłowości dotyczyły jedynie małych
placówek handlowych.
Uzyskane efekty
W wyniku przeprowadzonych kontroli, wydano ogółem
16 wniosków w 11 wystąpieniach. Stwierdzono popełnienie 13 wykroczeń, wszczynając postępowania, które zakończyły się następująco:
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•
•

nałożono 6 mandatów kredytowanych na łączną
wartość 6.600 zł,
zastosowano 6 środków wychowawczych.

W jednym przypadku sporządzono wniosek do sądu
o ukaranie, ale nie miał on związku z tematyką kontroli
– dotyczył nieopłacania składek na fundusz pracy.
Od początku funkcjonowania zakazu pracy w handlu,
występowały problemy ze stosowaniem tych regulacji.
Życie przyniosło wiele wyjątków od zasady generalnej, które dotyczyły aptek, stacji paliw, czy zakładów
sprzedających wyroby własne, jak np. cukiernie, lodziarnie czy kwiaciarnie.
O ile zakaz handlu w placówkach wielkopowierzchniowych spotkał się ze zrozumieniem społecznym i powszechną aprobatą, o tyle rezygnacja z możliwości
zrobienia zakupów w dni świąteczne nie budzi już entuzjazmu.

z wykorzystaniem rusztowań i dotyczyła zastosowania
środków ochrony zbiorowej przed upadkiem z wysokości oraz wyposażenia i stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej. W szczególności objęło to ochrony głowy i twarzy, ochrony rąk oraz
środki indywidualne zabezpieczające pracowników
przed upadkiem z wysokości. Podobnie było podczas
wykonywania prac w zakresie organizacji terenu budowy i prowadzenia robót ziemnych. Ekipy wykonujące ziemne roboty drogowe dość często nie przykładały
należytej uwagi do bezpieczeństwa pracowników wykonujących prace bezpośrednio w wykopach wąsko
przestrzennych, bez jakiegokolwiek zabezpieczenia
ścian takich wykopów przed niekontrolowanym obsunięciem się ziemi.

Zastane w poszczególnych sklepach sytuacje wskazują na praktycznie wszystkie możliwe formy, jakie mogę
się przydarzyć w celu prowadzenia handlu, pomimo
formalnego zakazu.
Najprostsze jest zawieranie umów zlecenia z osobami
z zewnątrz na poszczególne okazje, bądź na krótkie
okresy obejmujące dni świąteczne.
Na podkreślenie zasługuje ponadto fakt, iż pracodawcy nie ewidencjonowali czasu pracy w święta nawet
w przypadkach, w których wykonywanie pracy zostało
stwierdzone w dniach kontroli. Można z tego wysnuć
wniosek, że kontrola tych zagadnień oparta wyłącznie
na dokumentacji jest bezcelowa. Konieczne jest dalsze prowadzenie działalności kontrolnej w poszczególnych dniach objętych zakazem.

Eliminowanie zagrożeń wypadkowych
w budownictwie
Realizując kontrole prac budowlanych i rozbiórkowych
oraz przy budowach i remontach dróg w 2015 r. przeprowadzono ogółem 281 kontroli 159 budów, z których
12 kontrolowano dwukrotnie. Kontrolami objęto łącznie
259 podmiotów gospodarczych. Wynikiem przeprowadzonych kontroli robót budowlanych było wydanie
przez inspektorów pracy 759 decyzji, 127 wniosków
pokontrolnych oraz 3 poleceń.
W sytuacjach bezpośredniego lub potencjalnego zagrożenia zdrowia i życia pracowników inspektorzy pracy wydali 97 decyzji wstrzymania wykonywania prac
oraz 49 decyzji wstrzymania eksploatacji niesprawnych maszyn. Zakazano także 12 decyzjami wykonywania prac w warunkach zagrożenia. Inspektorzy
pracy wydali również 26 decyzji skierowania do innych
prac 38 pracowników dopuszczonych do pracy wbrew
obowiązującym przepisom przy pracach niebezpiecznych.
Dominująca liczba uchybień na budowach obejmowała niestety prace prowadzone na wysokości, w tym
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W sferze organizacji pracy uchybienia dotyczyły prowadzenia robót budowlanych niezgodnie z opracowaną instrukcją bezpiecznego ich wykonywania oraz
błędów przy eksploatacji rusztowań budowlanych.
Uzupełnieniem jest także brak instruktaży stanowiskowych z zakres bezpieczeństwa i higieny pracy
oraz badań lekarskich i uprawnień kwalifikacyjnych
do obsługi maszyn i urządzeń. Istotnym problemem
był ponadto brak zabezpieczenia terenu budów przed
dostępem osób postronnych.W przypadku robót drogowych potencjalne zagrożenia zwiększał ruch pojazdów i pieszych, gdy odbywał się tylko z pewnymi ograniczeniami. W takich sytuacjach wzajemnie zagrożeni
byli zarówno pracobiorcy wykonujący roboty drogowe,
jak i postronni uczestnicy ruchu. Zwłaszcza w sąsiedztwie prowadzonych prac niebezpieczne jest nieprzewidywalne zachowanie osób trzecich, w szczególności
kierujących pojazdami. Występowanie przytoczonych
zjawisk jest tym groźniejsze, gdyż dotyczy prac z charakteru szczególnie niebezpiecznych, będących źródłem wielu wypadków. W miejscach wykonywania robót
drogowych nieraz znaczącym problemem był brak zaplecza higienicznosanitarnego.
Przyczyn tych nieakceptowalnych zjawisk narażania
pracowników na utratę zdrowia lub życia należy upatrywać w braku nadzoru pracodawców nad prowadzonymi pracami, tolerowaniu zagrożeń i niewłaściwego
stanu bezpieczeństwa na placach budów, lekceważeniu przepisów i zagrożeń przez pracowników, często-
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kroć ich negatywnym nastawieniu do obowiązku i konieczności stosowania środków ochronnych. Dodać
należy brak dostatecznej wiedzy pracowników nadzorujących i pracodawców o zagrożeniach, jakie niosą
ze sobą niewłaściwie zorganizowane i prowadzone
roboty. Dominująca liczba nieprawidłowości podczas
robót drogowych dotyczyła nie wygrodzenia i braku
oznaczenia stref niebezpiecznych podczas wykonywania robót drogowych, w szczególności w miejscach
publicznych. Nadmienić należy m.in. nieznajomość
zagrożeń wynikającą z braku wiedzy o różnicy w zachowaniu gruntu w stanie suchym i po opadach atmosferycznych, jak również wnikającym z ciężaru bądź
jego niejednorodności.
Zauważalna jest także tendencja obniżania kosztów
robót do poziomu pozwalającego generować jak największy zysk dla zakładu budowlanego, niewłaściwie
rozumianym ograniczaniem kosztów na prawidłowe
zabezpieczenie stanowisk pracy i organizację robót
będącym efektem krótkiego okresu wykonywania
prac bądź stosowanych procedur przetargowych preferujących w praktyce oferty najtańsze, a nie realnie
skalkulowane. Zauważa się również podejmowanie
świadomego ryzyka ze strony wykonawców prac budowlanych, któremu towarzyszy przyjmowanie mylnego i zgubnego założenia krótkotrwałości prowadzenia
prac, a tym samym braku konieczności podejmowania
stosownych działań eliminujących zagrożenia. Do opisanych przyczyn można dodać brak wykwalifikowanej,
posiadającej doświadczenie siły roboczej oraz kadry
inżynierskiej. Nie bez znaczenia są występujące problemy ekonomiczne w branży budowlanej, w szczególności polegające na zatorach płatniczych i niewypłacalności wielu firm. Nie sposób uznać podnoszonych
i powtarzających się argumentów pracodawców tłumaczących przyczyny istniejących zagrożeń wysokimi kosztami zakupu środków ochrony zbiorowej oraz
środków ochrony indywidualnej.
Bardzo wysoki wskaźnik realizacji środków prawnych
wydanych przez inspektorów pracy w ramach działalności nadzorczej daje podstawę do stwierdzenia, że
uzyskano poprawę warunków i bezpieczeństwa pracy
na kontrolowanych budowach.
W roku sprawozdawczym inspektorzy pracy stwierdzali, choć rzadko, dobrze i bezpiecznie zorganizowane budowy, na których można było zaobserwować
dobre praktyki. Przykładem takich budów może być
największa inwestycja branży energetycznej realizowana w Polsce, tj. budowa V i VI bloku energetycznego Elektrowni Opole. Ogrom przedsięwzięcia
inwestycyjnego wynika m.in. z prowadzenia prac na
wysokości dochodzącej do 190 m. Kolejne zadanie
to budowa obwodnicy drogowej miasta Nysy w ciągu
dróg krajowych nr 41 i 46. Cechami wspólnymi przedmiotowych budów była ich wielkość. Do tego należy
dodać fakt realizowania, na poziomie głównego wykonawstwa, przez bardzo duże podmioty – liderów branży budowlanej. Należy podkreślić, że opisane budowy
objęte były stałym nadzorem ze strony inspekcji pracy.
Niewątpliwie przekładało to się na stan bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zauważyć także należy duże zainteresowanie pracodawców branży budowlanej wszelkimi formami działań profilaktycznych i prewencyjnych, podejmowanych
na terenie działania Okręgu. Przykłady dobrych praktyk można było również zaobserwować na budowach,
które zostały zgłoszone do konkursu „Buduj bezpiecznie”. Rzetelne podejście do problemu bezpieczeństwa
pracy na wyróżnionych budowach, do czego w znacznym stopniu przyczyniła się Państwowa Inspekcja
Pracy, jest dobrym przykładem dla innych.

Kontrole zapewnienia bezpiecznych
warunków pracy w zakładach nowo
powstałych
Przeprowadzono ogółem 61 kontroli nowo powstałych
podmiotów, w których zatrudniano ogółem 360 pracowników, wśród których byli także młodociani i osoby
niepełnosprawne. Ponadto wśród pracobiorców było
kilkadziesiąt osób pracujących na podstawie umów
cywilnoprawnych oraz kilku cudzoziemców.
Profil prowadzonej działalności był zróżnicowany. Dominowali pracodawcy zajmujący się robotami budowlanymi, produkcją wyrobów z drewna, tekstylnych, papieru i z metalu oraz handlem detalicznym i hurtowym
a także działalnością usługową związaną z wyżywieniem. Pojedynczo prowadzona działalność obejmowała ponadto produkcję wyrobów metalowych i z gumy
oraz mebli. Uzupełnieniem jest działalność w zakresie
architektury, zatrudnienia i edukacji oraz napraw i konserwacji maszyn.
Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły m.in. braku zabezpieczenia lub niewłaściwego oznakowanie
miejsc niebezpiecznych, w tym pojemnika z olejem
zużytym (1m3). Dojścia do określonych stanowisk
pracy były niezgodne z przepisami. Parametry oświetlenia nie zawsze były potwierdzone pomiarami. Nie
wszystkich pracowników poinformowano o ryzyku
zawodowym oraz o zasadach ochrony przed zagro-
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żeniami z braku udokumentowanej oceny ryzyka
zawodowego na stanowiskach pracy. Niektórzy pracodawcy nie opracowali wykazu prac szczególnie niebezpiecznych. Dla części maszyn i urządzeń nie było
wymaganych instrukcji bhp dotyczących ich obsługi,
np. dla urządzenia do demontażu opon z kół pojazdów
samochodowych. Ochrona podstawowa urządzeń
i instalacji elektrycznych nie zawsze była spełniona,
w tym nie była potwierdzona oględzinami, przeglądami i badaniami. W pojedynczych przypadkach pracownicy nie używali środków ochrony indywidualnej.
Miał miejsce także brak aktualnych badań i pomiarów
czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku
pracy – czynników chemicznych, hałasu, drgań mechanicznych i wydatku energetycznego. Nie zawsze
była zorganizowana pierwsza pomoc. Początkujący
pracodawcy nie radzili sobie z wymaganą dokumentacją, co potwierdza m.in. brak wielu dokumentów,
których przykładem jest zakładowa instrukcja eksploatacji urządzeń i instalacji energetycznych w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy, instrukcja w sprawie
zasad postępowania przy ręcznym przemieszczaniu
przedmiotów bądź karta charakterystyki stosowanego
rozpuszczalnika nitro. Błędy dotyczyły także przygotowania pracowników do pracy. Niektórzy pracownicy
nie posiadali wymaganych szkoleń bhp. Pojedyncze
nieprawidłowości sprowadzały się do wynagrodzenia
za pracę i czasu pracy.
Finał kontroli sprowadził się do wydania 132 decyzji
i 26 wniosków oraz 9 poleceń, które w znacznej części
zostały już wykonane. „Młodzi” pracodawcy podczas
kontroli zostali wsparci ze strony inspektorów pracy
także obszernym poradnictwem.

Kontrole zakładów branży chemicznej
W zakładach branży chemicznej kontrole chemikaliów
obejmowały podmioty zajmujące się stosowaniem
produktów biobójczych oraz objęte problematyką rozporządzenia REACH i CLP. Przedmiotowe kontrole
są stałym zadaniem corocznym, ze względu na statutowy obowiązek prawny Państwowej Inspekcji Pracy. Podjęto także działania kontrolne ze względu na
specyficzne zagrożenia mające miejsce w środowisku
pracy, a związane z występowaniem czynników rakotwórczych i mutagennych, w branży paliwowej, a także
w strefach zagrożenia wybuchem.
W przedmiotowym zakresie wyniki przeprowadzonych
kontroli przedstawiają się następująco.
Kontrole przestrzegania przepisów ustawy
o produktach biobójczych
W ramach realizacji tematu inspektorzy pracy skontrolowali 22 zakłady, w których zatrudniano łącznie 2.519
osób, w tym 2.189 pracowników oraz 247 osób na
podstawie umów cywilnoprawnych. W kontakcie z produktami biobójczymi we wszystkich tych podmiotach
pracowało 1.660 osób (65,9%).
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Produkty biobójcze były stosowane do dezynfekcji
sprzętów, narzędzi, mebli i powierzchni gładkich w podmiotach leczniczych, gabinetach kosmetycznych, salonach manicure, pedicure i fryzjerskich. Uzupełnieniem jest higieniczna i chirurgiczna dezynfekcja skóry
oraz dezynfekcja powierzchni podczas pracy z czynnikami biologicznymi. Kolejno to uzdatnianie i dezynfekcja wody basenowej. Mycie i dezynfekcja powierzchni
mających bezpośredni kontakt z żywnością oraz instalacji CIP, a także w zakładach opieki zdrowotnej, gabinetach lekarskich, stomatologicznych, poza obszarem
związanym bezpośrednio z działalnością kliniczną, to
także wykorzystanie produktów biobójczych. Wszystkie produkty biobójcze należały do kategorii I i II - produkty dezynfekujące i konserwujące.
Stwierdzone nieprawidłowości uregulowano 58 decyzjami i 4 wnioskami pokontrolnymi.
Na przestrzeni 2015 roku jakkolwiek nie odnotowano
znaczących nieprawidłowości, to jednak niepokojącym jest fakt, iż pracodawcy nadal nie traktują produktów biobójczych, jako poważnych czynników ryzyka
środowiska pracy. Powyższe objawiało się poprzez
lekceważenie wymogu konieczności posiadania kart
charakterystyk, czy też instrukcji określających zasady bezpiecznej pracy. Niektórzy pracodawcy prezentowali nawet stanowisko, iż karty charakterystyk
nie są wymagane dla produktów, które używane są
przez nich w warunkach domowych. Nieprawidłowości wynikające z zakresu kontroli zostały przekazane
Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Tym samym należy
uznać, że poprawa objęła wszystkich pracowników,
których dany problem dotyczył.
Kontrole dotyczące problematyki REACH
REACH (ang. Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals) - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE). Dotyczy bezpiecznego stosowania chemikaliów dla ochrony zdrowia i środowiska
- rejestrację, ocenę i w określonych przypadkach
udzielanie zezwoleń, a także ograniczenia handlu
i stosowania niektórych chemikaliów. Obowiązuje bezpośrednio, bez konieczności wprowadzenia do prawa
krajowego. Nadzór nad wdrażaniem rozporządzenia pełni Europejska Agencja Chemikaliów - ECHA,
w Helsinkach.
Kontrola problematyki REACH w roku 2015 miała
miejsce w 22 zakładach pracy, w których pracowało
łącznie 747 osób. Kontrolowane podmioty, które stosowały substancje i mieszaniny chemiczne najczęś-
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ciej były dalszymi użytkownikami chemikaliów w rozumieniu rozporządzenia REACH. Należy tutaj głównie
wymienić handel detaliczny, przedszkola publiczne
czy hotele.
Pracę w bezpośrednim kontakcie z czynnikami chemicznymi wykonywały 262 osoby, a więc 35% ogółu
pracujących.
Najwięcej nieprawidłowości zanotowano w zakresie kart charakterystyki mieszanin niebezpiecznych,
co stwierdzono u 95% kontrolowanych podmiotów.
Znaczną skalę nieprawidłowości w stosunku do liczby skontrolowanych zakładów zanotowano w zakresie
obowiązku opracowania instrukcji bezpieczeństwa
i higieny pracy dotyczących postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi (77%).
Braki stwierdzono już na etapie rozeznania przez pracodawców, jakie aktualnie substancje i mieszaniny
posiadają i używają w procesach pracy. Aż w 73 %
kontrolowanych zakładach nieprawidłowości dotyczyły spisu substancji i mieszanin sklasyfikowanych, jako
niebezpieczne oraz stwarzające zagrożenie. Problemy związane z brakiem instrukcji magazynowania
substancji i mieszanin chemicznych wystąpiły w 64%
zakładów. Wykazu prac szczególnie niebezpiecznych
nie opracowało 55% pracodawców. Nieprawidłowości
w zakresie oznakowawania pojemników substancji
i mieszanin chemicznych stwierdzono u 50% kontrolowanych podmiotów.
Nieprawidłowości były także przedmiotem 38 zawiadomień właściwych PSSE. Poprzez współpracę PIP
i PIS wzmożono nadzór właściwych PSSE nad wprowadzaniem do obrotu substancji i mieszanin dystrybuowanych przez dostawców, u których inspektorzy
pracy stwierdzili nieprawidłowości w kartach charakterystyki i oznakowaniu chemikaliów.
W wyniku przeprowadzonych kontroli inspektorzy pracy wydali łącznie 135 decyzji i 12 wniosków.
Kontrole dotyczące problematyki CLP.
Klasyfikacja (Classification), oznakowanie
(Labelling) i pakowanie (Packaging) substancji
i mieszanin chemicznych
W ramach realizacji tematu inspektorzy pracy skontrolowali 22 zakłady, które zatrudniały łącznie 747 osób.
Do kontroli wytypowano zakłady świadczące usługi
żywieniowe i/lub hotelarskie stosujące substancje
i mieszaniny chemiczne, jako dalsi użytkownicy chemikaliów w rozumieniu rozporządzenia REACH. Największą kontrolowaną grupą (65%) była branża zakładów świadczących usługi hotelarskie i żywieniowe,
w których często były zorganizowane strefy wellness
i spa oraz basen. Wśród pozostałych należy wymienić
podmioty świadczące usługi żywieniowe, w tym m.in.
przedszkola publiczne, cukiernie, restauracje, stoiska z żywnością. Prace w bezpośrednim narażeniu
na działanie substancji i mieszanin chemicznych wykonywały 262 osoby, a więc 35% ogółu pracujących.
Środki chemiczne były przede wszystkim stosowane
w procesie uzdatniania wody, przy myciu i dezynfekcji
urządzeń w strefach wellness i spa. Wykorzystywano
je ponadto przy pracach porządkowych, jak również

przy usługach żywieniowych.
Kontrole wykazały, iż pracownicy w większości kontrolowanych podmiotów nie posiadali znajomości informacji w zakresie obowiązywania CLP. Nie stwierdzono jednak nieprawidłowości z zakresie oznakowania
substancji zgodnie z CLP.
W kontrolowanych zakładach stosowane były przede
wszystkim mieszaniny chemiczne. Nieprawidłowości
obejmowały tutaj oznakowanie zgodnie z CLP - 9%
kontrolowanych podmiotów. Nieprawidłowości dotyczące kart charakterystyki mieszanin sklasyfikowanych, jako niebezpieczne zanotowano w 95% kontrolowanych podmiotach. W zakresie uwzględnienia
w kartach charakterystyki mieszanin niebezpiecznych
oznakowania CLP nieprawidłowości zanotowano
w 27% kontrolach, w przypadku 10% dokumentów.
Braki w zakresie uwzględnienia wymagań dotyczących oznakowania CLP w dokumentacji zakładowej, tj.
w instrukcjach bhp, programach szkoleń w dziedzinie
bhp stwierdzono aż w 95% kontrolowanych podmiotach. U podstaw wykazanych uchybień leży zarówno
brak odpowiedniej wiedzy samych pracodawców jak
i jego służb pomocniczych.
Efektem kontroli było wydanie łącznie 66 decyzji i 18
wniosków.
W trakcie prowadzonych kontroli miała miejsce ścisła
współpraca z Państwową Inspekcją Sanitarną, która
jest niezbędna w celu egzekwowania przepisów dotyczących chemikaliów, w tym rozporządzenia REACH
i CLP.
Zagrożenia środowiska pracy związane
z czynnikami rakotwórczymi i mutagennymi
W ramach przedmiotowej problematyki w roku 2015
przeprowadzono kontrole 14 zakładów pracy, w których pracowało łącznie 2.293 osoby, w tym 1.602 kobiety. Szeroki wachlarz działalności kontrolowanych
podmiotów obejmował m.in. wytwarzanie produktów
ciężkiej syntezy organicznej z przeznaczeniem do
dalszego przetwórstwa w przemyśle chemicznym,
produkcję surowców i półproduktów chemicznych pochodzących z przerobu smoły węglowej, w tym paku
dla przemysłu aluminiowego i grafitowego, sprzedaż
hurtową i detaliczną paliw i produktów pochodnych,
udzielanie świadczeń zdrowotnych i promocję zdrowia, sporządzanie leków recepturowych, produkcję
mebli, w tym z drewna twardego, produkcję aparatury
rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej.
Podczas kontroli odnotowano szereg nieprawidłowości w zakresie związanym z czynnikami rakotwórczymi i mutagennymi. Przykładem są nieprawidłowo prowadzone rejestry narażonych na działanie substancji
i prac, których wykonywanie powoduje konieczność
pozostawania w kontakcie z substancjami chemicznymi, ich mieszaninami, czynnikami lub procesami
technologicznymi o działaniu rakotwórczym lub mutagennym - łącznie ponad połowa kontrolowanych podmiotów. Stąd też brak wymaganych w tym zakresie
informacji do OIP.
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Wynik przeprowadzonej kontroli to 13 decyzji i 15
wniosków skierowanych do pracodawcy.
Kontrole stanowisk pracy w strefach zagrożenia
wybuchem

W co piątym zakładzie nie przeprowadzono pomiarów szkodliwych dla zdrowia czynników o działaniu
rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy.
Kolejnych 21% podmiotów w ogóle nie zaplanowało
pomiarów takich czynników. W 3 zakładach nawet
nie dokonano rozpoznania dla wykonania badań i pomiarów czynników szkodliwych, w tym ze względu na
sporadyczny z nimi kontakt pracowników. Uzupełnieniem są błędy w szkoleniach pracowniczych, w ocenie
ryzyka zawodowego, w tym wynikające z braku kart
charakterystyki stosowanych środków chemicznych.
Wynikiem przeprowadzonych kontroli były łącznie 53
decyzje oraz 22 wnioski i 4 polecenia. Skuteczność
działań inspektorów pracy zwiększało szereg powiadomień skierowanych do innych organów, w tym UDT
i TDT, PINB, PSP i PSSE.
Ograniczenie zagrożeń środowiska pracy
w wybranych zakładach branży paliwowej
W ramach tematu w roku 2015 przeprowadzono 1
kontrolę podmiotu branży paliwowej. Pracodawca
zatrudniał 116 pracowników, w tym 40 osób na kontrolowanym obszarze. Kontrola została poprzedzona
działaniami prewencyjnymi realizowanymi przez pracodawcę w formie samokontroli. Miało to znaczący
wpływ na sprawny przebieg wspólnej kontroli trzech
organów w jednym czasie, tj. także PSP i WIOŚ.
Czynności kontrolne wykazały, iż pracodawca nie
w pełni podjął temat samokontroli. Stwierdzone uchybienia obejmowały m.in. brak aktualnego wykazu
prac szczególnie niebezpiecznych. W ocenie ryzyka
zawodowego na stanowisku operatora urządzeń napełniających butle i sprzedawcy na stacji paliw nie
uwzględniono niebezpiecznych właściwości czynnika
chemicznego propanu - butanu oraz ciągłego monitoringu stężenia tego gazu. W instrukcji magazynowania
gazu propan – butan w butlach stalowych 11 i 33 kg
nie ujęto sposobu składowania butli 33 kg z uwzględnieniem zabezpieczenia przed przewróceniem butli.
Ponadto nie było kompleksowej oceny ryzyka związanego z możliwością wystąpienia w miejscach pracy
atmosfery wybuchowej na sąsiadującej z rozlewnią,
zakładowej stacji paliw, której celem jest opracowanie
dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem. W kilku przypadkach stwierdzono okresowe dopuszczenie
do pracy pracowników, którzy nie posiadali aktualnego zaświadczenia lekarskiego, stwierdzającego brak
przeciwwskazań do wykonywania pracy na zajmowanych stanowiskach. W kontrolowanym zakładzie nie
wdrożono systemów zarządzania bezpieczeństwem,
jakością i ochroną środowiska.
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Kontrole miały miejsce w 11 zakładach pracy, w których zatrudniano 1.338 osób, w tym w ramach stosunku pracy 1.270 pracowników. Z kontrolowanych
2 zakłady zostały zaklasyfikowane do tzw. „zakładów
sevesowskich”, czyli do zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska. Żaden ze skontrolowanych
zakładów nie został zaklasyfikowany do zakładów
o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii
przemysłowej w rozumieniu przepisów tejże ustawy. W
miejscach zagrożonych wybuchem pracę wykonywało
ogółem 147 pracowników. Kontrole wykazały zróżnicowany poziom świadomości w zakresie zagrożeń,
a tym samym podejmowanych działań prewencyjnych.
Najwięcej nieprawidłowości stwierdzono w zakresie
oceny ryzyka związanego z wystąpieniem atmosfery wybuchowej oraz w dokumentach zabezpieczenia
miejsc pracy przed wybuchem. Świadczyło to o braku
znajomości przepisów w tym zakresie, tak przez pracodawców, jak osoby sporządzające dane dokumenty,
niezależnie od wielkości zakładu. Kontrole wykazały,
iż pracodawcy podejmowali starania zabezpieczenia
zagrożonych pracowników różnymi sposobami przed
negatywnymi skutkami atmosfery wybuchowej, jednak
wiele jest do nadrobienia, w tym w zakresie uświadamiania ludzi poprzez szkolenia i działania organizacyjne. Pracodawcy już poinformowali o wykonaniu 55
decyzji (88,71% wydanych) oraz o zrealizowaniu 20
wniosków (95,24% wydanych) i 1 polecenia.

Kontrole bezpieczeństwa i higieny
pracy przy wykonywaniu pracy przy
pozyskiwaniu drewna
W zakładach wykonujących prace leśne przeprowadzono 20 kontroli. Wśród kontrolowanych były wyłącznie podmioty prywatne. Oczywiste zagrożenia przy
pracach prowadzonych przez zakłady usług leśnych
zwiększają zmienne i nieko-rzystne warunki przyrodnicze - terenowe oraz atmosferyczne. Szczególnie
zrywka drewna stanowi nie tylko najtrudniejszą, ale
i najkosztowniejszą fazę jego trans-portu. Przyczynia się do tego duże rozproszenie surowca drzewnego. Wskazany czynnik kosztowy wpływa dość często
na większą dbałość o sprzęt, niż o człowieka. Od lat
zauważa się nawet, iż pracodawcy zakładów usług
leśnych nie podejmują trudu przygotowania młodocianych do prac leśnych, jak również innych form podnoszenia kwalifikacji przyszłych pracowników.
Przegląd całego wachlarza nieprawidłowości wykazał,
że większość ich przyczyn leży po stronie pracodawców. Stąd wydano ogółem 85 decyzji i 66 wniosków
oraz 10 poleceń. Znacząca jest także specyfika prac
leśnych. Zwieńczeniem wykazanych uwarunkowań
jest niska immunoprofilaktyka osób stale lub czasowo
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wykonujących prace leśne, a tym samym narażonych
na zakażenie boreliozą i wirusem KZM. Tym bardziej,
że większość potwierdzonych chorób zawodowych
dotyczy osób o ponadprzeciętnej świadomości zawodowej, w tym pracodawców, którzy nie są wolni od zagrożenia.

wet życia ich użytkowników. Zauważyć należy również
wzrost świadomości podmiotów wprowadzających na
rynek dany sprzęt lub maszynę. Działania kontrolne
były wspierane poradnictwem oraz działaniami prewencyjnymi podejmowanymi na rzecz pracodawców.
Realizacja tematu miała miejsce przy współpracy z organami celnymi.

Wymagania zasadnicze i minimalne
maszyn

Wymagania minimalne i zasadnicze maszyn do
obróbki skrawaniem metali

Wymagania zasadnicze maszyn - działania
realizowane w ramach nadzoru rynku
Przeprowadzono ogółem 41 kontroli w podmiotach
użytkujących lub odpowiedzialnych za wprowadzenie wyrobów do obrotu. Skontrolowano 95 wyrobów,
głównie maszyny. Dotyczyły one oceny zgodności
wyrobów wprowadzonych do obrotu z wymaganiami
zasadniczymi, w tym m.in. braku deklaracji zgodności
lub niewłaściwe zapisy w tych deklaracjach, braków
lub nieprawidłowości obejmujących oznakowanie wyrobów tabliczką znamionową i znakiem CE, a także
brakujące oraz obcojęzyczne (sporadycznie) i nieprawidłowe instrukcje. Niezgodności dotyczące budowy
w stopniu stwarzającym zagrożenie dla życia i zdrowia
ludzi stwierdzono w 9 wyrobach. W jednym przypadku
było to nawet przyczyną wypadku przy pracy.
Nowym zjawiskiem było wprowadzanie do obrotu wyrobów o wyraźnie wschodnioazjatyckich korzeniach
(Chiny, Tajwan, Korea) pod marką producentów mających 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 instrukcji użytkowania).
Najczęściej powtarzające się błędy występowały przy
okazji różnych kontroli wynikających z nadzoru rynku.
Nie było jednej grupy maszyn czy urządzeń szczególnie 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. Przeprowadzone
kontrole odnoszą prawidłowy skutek, co przekłada się
na poprawę tzw. „bezpieczeństwa rynku”. W ten sposób eliminowane są z użytku maszyny i urządzenia
oraz sprzęt ochrony indywidualnej, którego użytkowanie mogłoby prowadzić do zagrożenia zdrowia, a na-

Dla realizacji tematu przeprowadzono 26 kontroli pracodawców zatrudniających łącznie 1.312 pracowników
i związanych przede wszystkim z produkcją metalowych wyrobów gotowych. Do tego dochodziła produkcja maszyn i urządzeń, naprawa oraz konserwacja
i instalowanie maszyn i urządzeń, a także produkcja
wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych. Pojedyncze
podmioty prowadziły handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi, naprawę oraz uprawy rolne,
chów i hodowlę zwierząt. Stwierdzono, iż pracodawcy
nie w pełni zrealizowali obowiązek dostosowania maszyn, w szczególności do obróbki skrawaniem metali,
do wymagań minimalnych. W zakładach eksploatowano łącznie 182 maszyny. Ocenie w zakresie wymagań
minimalnych inspektorzy pracy poddali 124 maszyny
- ponad 68% użytkowanych obrabiarek. Pomimo poprawy stanu bezpieczeństwa pracy w zakresie eksploatowanych maszyn do obróbki skrawaniem, w dalszym ciągu stwierdzano przypadki, obejmujące ponad
60% maszyn pracujących bez lub z niewłaściwymi
osłonami – zabezpieczeniami napędów bądź narzędzi roboczych, co wynikało z niewłaściwej konstrukcji
bądź nieodpowiedniego ich założenia. Skutkowało to
brakiem ochrony przed częściami ruchomymi, co stanowiło potencjalne zagrożenia wypadkowe. Stąd też
wydano ogółem 113 decyzji, w tym znaczna liczba
dotyczyła wstrzymania eksploatacji maszyn. Ponadto
wydano 9 wniosków. Przedmiotowe środki prawne ob-
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jęły 796 osób.
Kontrole wymagań zasadniczych 13 maszyn miały miejsce u 11 pracodawców oraz przedsiębiorców
użytkujących maszyny do obróbki skrawaniem metali. Wymagań zasadniczych lub innych nie spełniało 6
maszyn. Większość uchybień dotyczyło niezgodności
z zasadniczymi wymaganiami. Należy tutaj wymienić
nieprawidłowości dotyczące budowy (4 przypadki),
natomiast kolejne problemy dotyczyły 7 instrukcji użytkowania, w tym brak instrukcji, treść obcojęzyczna
i nieprawidłowa zawartość. Jedynie 2 sytuacje obejmowały niewłaściwe oznakowanie maszyn znakami
bezpieczeństwa. Braki i błędy dotyczyły także oznakowania CE. Kon-trolowani przedsiębiorcy nie w pełni
posiadali wiedzę w zakresie możliwości egzekwowania należnych dokumentów wobec dostawców maszyn. W wyniku po-zytywnych dobrowolnych działań
naprawczych działania zakończono na etapie kontroli
wobec 3 wyrobów.
W przypadku 3 kolejnych wyrobów dokumentacje zostały przekazane do innych OIP w celu dalszego postępowania. W zakresie kontrolowanych wyrobów nie
zastosowano innych środków prawnych. Zauważyć
należy, iż w kontrolowanych zakładach pracy nie odnotowano wypadków przy pracy przy eksploatacji maszyn do obróbki skrawaniem metali.

Przestrzeganie przepisów
dotyczących zatrudniania osób
niepełnosprawnych
Na terenie działania Okręgowego Inspektoratu Pracy
w Opolu w roku 2015 status zakładu pracy chronionej
posiadało 15 zakładów. Liczba takich zakładów w stosunku do roku 2014 zmniejszyła się o 2 podmioty. 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. Dodać
należy nikłe zainteresowanie pracodawców tworzeniem nowych zakładów pracy chronionej wynikające
poniekąd z mało znaczącej różnicy w dofinansowaniu
wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych zatrudnionych w zakładzie pracy chronionej a zakładem
otwartego rynku pracy.
W roku sprawozdawczym 2015 przeprowadzono 24
kontrole w ramach realizacji tematu, w tym 5 kontroli
w zakładach pracy chronionej. Stwierdzone nieprawidłowości miały ogólnie charakter incydentalny. W grupie
zakładów pracy chronionej widoczne były pozytywne
zmiany w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Najbardziej widocznym efektem wzmożonej działalności kontrolnej
inspektorów pracy był spadek liczby nieprawidłowości
w zakresie technicznego bezpieczeństwa pracy, jak
i przestrzegania prawa pracy na przestrzeni ostatnich
lat. Potwierdzeniem tego w 2015 roku był brak decyzji
wstrzymania eksploatacji maszyn, jak również wstrzymania prac bądź skierowania pracowników do innych
prac.
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Korzystne tendencje w zakresie poprawy warunków
pracy potwierdza także malejąca liczba wypadków
przy pracy oraz brak stwierdzenia występowania chorób zawodowych. W 2015 r. do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu wpłynął zaledwie 1 wniosek o nadanie statusu zakładu pracy chronionej przez podmiot
wyodrębniony z zakładu już posiadającego taki status.
Kontrola potwierdziła spełnianie przez wnioskujący
podmiot takich warunków. Podobnie wydano 18 pozytywnych opinii dotyczących przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych w zakładach
nieposiadających statusu zakładu pracy chronionej
i nieubiegających się o jego nadanie. Tak samo ze
skutkiem pozytywnym wydano 1 decyzję o spełnieniu przez nowo utworzony oddział ZPCh warunków
uprawniających do posiadania statusu zakładu pracy
chronionej.
W wyniku kontroli w opisywanym okresie inspektorzy
pracy wydali 29 decyzji oraz 8 wniosków. Pracodawcy
do końca roku potwierdzili realizację 85% wydanych
decyzji i 90% skierowanych wniosków.
Analizując stan warunków pracy w zakładach zatrudniających pracowników niepełnosprawnych na terenie
działania OIP Opole w roku 2015 należy stwierdzić,
że w za-kresie przestrzegania przepisów prawa pracy, w tym w szczególności przepisów dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy, w porównaniu do
lat poprzednich, nastąpiły dalsze pozytywne zmiany.
Zauważyć jednak należy, że zakłady pracy chronionej zawierają umowy cywilnoprawne z pracownikami
zatrudnionymi w ochronie w celu obejścia przepisów
prawa pracy w zakresie ochrony pracy w godzinach
nadliczbowych oraz obowiązku wypłacania dodatku
za pracę w porze nocnej.

Zadania własne Okręgu
Wydobycie i przeróbka kopalin w odkrywkowych
zakładach górniczych
Biorąc pod uwagę specyfikę regionu i branżowy przekrój pracodawców Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu zdecydował się w ramach działań własnych na
kontrole zagrożeń zawodowych w podmiotach zajmujących się wydobyciem i przeróbką kopalin - kruszywa
naturalnego w odkrywkowych zakładach górniczych.
Charakteryzują się one różną wielkością zatrudnienia
(3 – 363 pracowników), jak również odmiennymi metodami pozyskiwania surowców. Kruszywo jest wydobywane bezpośrednio z lądu, przy użyciu koparek jednonaczyniowych i wielonaczyniowych oraz spod lustra
wody. Łącznie skontrolowano 7 firm eksploatujących
11 kopalń pozyskiwania kruszywa pospolitego. Wśród
nich były zakłady nowo powstałe.
W latach 2013 - 2015 w kontrolowanych zakładach
miały miejsce 24 wypadki przy pracy, z których większość zaistniała w trakcie czynności związanych
z przemieszczania się oraz wykonywaniem prac produkcyjnych i remontowych. W skutkach były to wypadki o charakterze lekkim - przeważnie stłuczenia, skręcenia kończyn oraz rany powierzchowne.
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W czasie kontroli wydano łącznie 66 decyzji, w tym 51
decyzji ustnych. Ponadto wystąpieniem skierowano 1
wniosek. Uzyskaną poprawę warunków i bezpieczeństwa pracy w kontrolowanych kopalniach potwierdza
wysoki wskaźnik wykonania środków prawnych. Wykonano wszystkie decyzje ustne i wniosek z wystąpienia,
a decyzje na piśmie w ponad 93%. Wśród stwierdzonych naruszeń przepisów bhp można wymienić m.in.
brak wygrodzenia i oznakowania strefy niebezpiecznej
wokół traka linowego do cięcia bloków marmurowych
w zakładzie obróbki. Kolejno to składowanie bloków
marmurowych i pozostałości poprodukcyjnych pod napowietrzną linią energetyczną o napięciu 15 kV. Eksploatacja butli z gazami technicznymi, które posiadały
uszkodzone manometry również potwierdzała przede
wszystkim nieskuteczność nadzoru nad prowadzonymi pracami, w tym tolerowanie niebezpiecznych metod pracy i lekceważenie zagrożeń przez pracowników. Stanowi to uzasadnienie podejmowania kontroli
specjalistycznych w zakładach górniczych w kolejnych
latach.

obserwację zmagań najlepszych zawodników na polu
zrębowym, gdzie zorganizowano konkurencję obalania drzewa na cel, zaś na przygotowanym odpowiednio placu w Bobrowej pozostałe konkurencje - przygotowanie pilarki do pracy, dokładność przerzynki,
złożoną przerzynkę kłód i okrzesywanie.
W trakcie wykonywania poszczególnych konkurencji starszy inspektor pracy zapoznał młodzież z wymaganiami bhp przy prowadzeniu prac leśnych oraz
poinformował o obowiązku stosowania odzieży roboczej i ochronnej oraz środków ochrony indywidualnej.
Nagrodami w konkursach, w tym dla 12 uczniów, były
gadżety promocyjne Państwowej Inspekcji Pracy.

Konkurs dla młodzieży o Tytuł Młodego
Inspektora Pracy

Konkurs dla młodzieży w zakresie
bezpieczeństwa pracy przy pozyskiwaniu drewna
Szczególną formą promocji bezpieczeństwa pracy
wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych były XVI
Międzynarodowe Zawody Drwali, które miały miejsce w lipcu 2015 r. na terenie działania Okręgu Opole. Najlepsi zawodnicy z pięciu państw zmierzyli się
w zawodach, które odbyły się w Bobrowej. W ramach
działalności prewencyjnej w temacie bezpieczne pozyskiwanie drewna, pracownicy Okręgowego Inspektoratu Pracy - patrona honorowego, przeprowadzili
także konkursy dla młodzieży. Formuła konkursu obejmowała udział młodzieży w pokazie praktycznym oraz
konkurs wiedzy z zakresu bezpiecznych technik pracy przy ścince drzew. Część praktyczna obejmowała

Zadania własne realizowane na przestrzeni roku 2015
uzupełnia działalność prewencyjna obejmująca Konkurs o Tytuł Młodego Inspektora Pracy. Uczestnikami
konkursu byli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
o profilu budowlanym. W komisji edycji finałowej zasiedli nie tylko przedstawiciele OIP w Opolu. Byli ponadto przedstawiciele Opolskiego Kuratorium Oświaty
oraz Izby Rzemieślniczej
w Opolu i Opolskiej Izby Inżynierów Budownictwa. W
trakcie etapu finałowego odbywającego się w siedzibie
OIP miało miejsce spotkanie z dziennikarzami mediów
regionalnych - TVP Opole, Radio Opole oraz dziennik
Nowa Trybuny Opolskiej. Gościom zaprezentowano
analizę okoliczności i przyczyn wypadków przy pracach budowlanych, jak również omówiono działalność
prewencyjną, prowadzoną przez OIP w sektorze budowlanym na Opolszczyźnie oraz cel konkursu. Przeprowadzono również wywiady z uczestnikami III edycji
konkursu o tytuł „Młodego Inspektora Pracy”. Zasadniczym celem zadania było wzbudzanie zainteresowania tematyką bezpieczeństwa pracy przy pracach
budowlanych oraz rozwinięcie kultury bezpieczeństwa
przyszłych pracowników. Tym samym jest to kluczowa
inwestycja prowadząca do systematycznego zmniejszenia zagrożeń zawodowych.
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Legalność zatrudnienia
Kontrole legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej obywateli polskich
i cudzoziemców
Kontrole legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej obywateli polskich
Informacje ogólne

Rok
Rok
Rok

Liczba
kontroli
ogółem
Liczba

Podmioty objęte kontrolą
(5 największych działów w danym roku)

kontroli
ogółem

Działy gospodarki

2013

2014

2015

Wielkość
zatrudnienia

Liczba osób
Liczba osób,
objętych kontrolą których dotyczyła
legalności zatrud- kontrola opłacania
nienia
składek na
Fundusz Pracy

1174

Handel i Naprawy - 467 kontroli
Budownictwo - 254 kontroli
Przetwórstwo przem. - 167 kontroli
Zakw. i usługi gastr. - 52 kontrole
Usługi administrowania - 49 kontroli

3833
2750
7156
413
21731

7534

9457

1210

Handel i Naprawy - 433 kontroli
Budownictwo - 224 kontroli
Przetwórstwo przem. - 204 kontrole
Usługi administrowania - 58 kontroli
Zakw. i usługi gastr. – 57 kontrole

3410
2137
7416
2807
401

6993

8494

1140

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

3506
4928
6150
831
917

5653

14052

Stwierdzone nieprawidłowości

Rok

Niepotwierdzanie
na piśmie rodzaju i
warunków zawartej
z pracownikiem
umowy o pracę

Niezgłaszanie do
ubezpieczenia
społecznego

2013

68

70

2014

58

124

2015

60

44

W ocenie inspektorów pracy główną przyczyną nieprawidłowości stwierdzanych w trakcie kontroli jest
chęć minimalizacji kosztów prowadzonej działalności gospodarczej. Wyrazem tego jest między innymi:
zatrudnianie bez potwierdzenia na piśmie warunków
zawartych umów o pracę, niezgłaszanie pracownika
do ubezpieczenia społecznego, zawieranie umów cywilnoprawnych czy też wszelakie formy prowadzenia
podwójnej dokumentacji w zakresie zatrudnienia mającej wpływ na naliczanie należnych składek na ubezpieczenie społeczne w tym fundusz pracy.
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Następną przyczyną są problemy z płynnością finansową przejawiające się nieopłacaniem bądź nieterminowym odprowadzaniem składek na fundusz pracy.
W ocenie pracodawców i przedsiębiorców przyczyny
nieprawidłowości wynikają z faktu ponoszenia dużych
kosztów pracy a także braku płynności finansowej
wynikającej z nieterminowego regulowania należności pomiędzy przedsiębiorcami. Należy zauważyć, iż
trudno jest ustalić inspektorowi pracy, kto faktycznie
ma problemy z płynnością finansową, kto zaś jedynie
usprawiedliwia w ten sposób przypadki łamania prawa.
W ocenie osób wykonujących pracę, przyczyną świadczenia nielegalnej pracy jest trudna sytuacja życiowo-materialna, przez co godzą się na nielegalne świadczenie pracy. Szczególnie dotyczy to osób o niskim
wykształceniu, nieposiadających kwalifikacji zawodowych. Należy wskazać, iż są osoby zainteresowane
świadczeniem pracy, bez umowy czy też zgłoszenia
do ubezpieczenia społecznego. Często są to osoby
objęte postępowaniami komorniczymi np. dłużnicy alimentacyjni, osoby pobierające świadczenia np. z Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej.
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Reasumując należy stwierdzić, iż u podstaw opisanych powyżej nieprawidłowości leżą przede wszystkim względy ekonomiczne, którymi kierują się strony
stosunku pracy. Sami pracodawcy doskonale sobie
zdają sprawę, iż ich działania są niezgodne z prawem.
Osoby świadczące pracę natomiast, dopóki mają pracę i otrzymują za nią wynagrodzenie, akceptują taką
sytuacje, niejednokrotnie wręcz współpracując z pracodawcą.
Efekty działań kontrolnych

Wyszczególnienie

Liczba
osób

Kwota
[zł]

Potwierdzenie na piśmie
rodzaju i warunków zawartej
z pracownikiem umowy
o pracę

46

x

Zgłoszenie do
ubezpieczenia społecznego

66

x

Opłacone zaległe składki na
fundusz pracy

365

41.278,00

Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu, nie stwierdzili przypadków powierzenia wykonywania pracy
cudzoziemcom przebywającym nielegalnie na terytorium Polski - bez ważnej wizy lub innego dokumentu
uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
W przypadku 8 cudzoziemców stwierdzono fakt nieprzechowywania przez podmiot powierzający pracę
kopii dokumentów uprawniających cudzoziemca do
pobytu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. W toku
kontroli ustalono, że cudzoziemcy, których to dotyczyło
posiadali ważne dokumenty uprawniające do pobytu.
Prowadzone kontrole wykazały sporadyczne przypadki nielegalnego zatrudniania cudzoziemców. W sumie
w roku 2015 stwierdzono fakt zatrudnia 4 obcokrajowców bez zezwolenia na pracę oraz 4 kolejnych bez zarejestrowanego w Urzędzie pracy oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy.
Ponadto w 4 przypadkach stwierdzono nie zawarcie
umowy o pracę w formie pisemnej lub brak potwierdzenia w tej formie jej warunków najpóźniej w dniu
rozpoczęcia pracy.
Efekty uzyskane w trakcie kontroli

Wnioski
Należy utrzymać dotychczasową politykę w zakresie
kontroli legalności zatrudnienia. Pomimo „dużego szumu medialnego” w zakresie tzw. umów „śmieciowych”.
Stan wiedzy prawnej osób wykonujących pracę w tym
zakresie jest słaby. Z rozmów prowadzonych z zainteresowanymi wynika, że często nie wiedzą jakie są
różnice pomiędzy umową o pracę a umową zlecenia.
Najczęściej pada stwierdzenie, iż może „sama sobie
ustalać czas pracy”. Z uwagi na powyższe należałoby
prowadzić akcję medialną w zakresie uświadamiania
różnic pomiędzy umowami i ich znaczenia, przede
wszystkim dla uzyskania wszelkich uprawnień pracowniczych.
Kontrole legalności zatrudnienia i innej pracy
zarobkowej obcokrajowców
Przez cały 2015r. dał się zauważyć wzrost liczby cudzoziemców zatrudnionych na terenie województwa
opolskiego. Miało to związek – jak się wydaje – z niestabilną sytuacją na Ukrainie. Na 544 cudzoziemców
wykonujących pracę w podmiotach objętych kontrolami stwierdzono aż 482 obywateli Ukrainy, co stanowi
ponad 88%.
Jednocześnie pomimo zwiększonego napływu do
Europy mieszkańców Bliskiego Wschodu, w 2015r.
nie odnotowaliśmy na terenie działania OIP w Opolu
znaczącego wzrostu liczby przypadków wykonywania
przez nich pracy.
Stwierdzone nieprawidłowości
W roku 2015 inspektorzy pracy działający w ramach

Wyszczególnienie

Liczba
osób

Wartość
[zł]

Potwierdzenie na piśmie
zawartej z cudzoziemcem
umowy o pracę

4

Zawarcie umowy cywilnoprawnej w formie pisemnej z cudzoziemcem, od którego
jest wymagane zezwolenie
na pracę lub który pracuje
na podstawie oświadczenia

2

Zgłoszenie cudzoziemca do
ubezpieczenia społecznego

1

-

Wypłacenie zaległego wynagrodzenia

0

-

Opłacone zaległe składki na
Fundusz Pracy

2

460,00

W 2015r. w trakcie kontroli legalności zatrudnienia
cudzoziemców nie ujawniono nowych zjawisk. W dalszym ciągu do najczęściej spotykanych nieprawidłowości należą:
• powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi
nieposiadającemu wymaganego zezwolenia na
pracę;
• niezgłaszanie lub nieterminowe zgłaszanie do
ubezpieczenie społecznego cudzoziemców zatrudnianych na podstawie umów o pracę;
• nieopłacanie lub nieterminowe opłacanie składek
na Fundusz Pracy za świadczących pracę cudzoziemców;
• niewypłacanie lub nieterminowe wypłacanie wy-
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nagrodzenia za pracę;
brak odbytych szkoleń bhp jak i profilaktycznych
badań lekarskich

•

Przestrzeganie przepisów ustawy
o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy przez agencje
zatrudnienia
W 2015r. przeprowadzono 31 kontroli podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia.
Dane liczbowe w zakresie podstaw prowadzenia działań kontrolnych obrazuje poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie

Liczba
kontroli

Kontrole przeprowadzone w celu realizacji zadania, w tym:

31

wynikające z rozpatrzenia skargi

14

związane z interwencją własną
urzędu:
a) realizacja planu kotroli agencji
wytypowanych pod względem
nieprawidłowości lub rodzaju
świadczonych usług w oparciu
o wytyczne do kontroli

10

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

4

wynikające z powiadomienia
otrzymanego z innego organu;

2

inne przypadki

3

Zwrócić należy uwagę na fakt, iż część podmiotów zagranicznych, rekrutujących osoby do pracy za granicą,
nie posiada oddziału w Polsce, a rekrutacja odbywa
się za pośrednictwem ogłoszeń w prasie i internecie,
z podaniem adresu poczty elektronicznej i zagranicznego numeru telefonu. Podmioty takie nie mogą być
kontrolowane przez inspektorów pracy i nie ma możliwości reagowania na ewentualne nieprawidłowości
związane z ich funkcjonowaniem.
W 2015r. do marszałka województwa skierowano 15
powiadomień o naruszeniu przez agencje zatrudnienia warunków prowadzenia agencji. Z rejestru agencji
zatrudnienia w 2015r. wykreślono 2 agencje (w związku z zawiadomieniami z 2014r.).
Efekty uzyskane w wyniku kontroli

Wyniki przeprowadzonych kontroli
W ramach realizacji zadań kontrolnych w 2015r.
stwierdzono 1 przypadek działania agencji pracy bez
wymaganego wpisu do rejestru agencji zatrudnienia.
Ponadto stwierdzano nieprawidłowości dotyczące:
• umów zawieranych z osobami kierowanymi do
pracy za granicą u pracodawców zagranicznych
(na 17 skontrolowanych agencji w 2 stwierdzono
kierowanie osób do pracy za granicą bez zawarcia pisemnych umów, natomiast w 8 agencjach
stwierdzono nieprawidłowości dot. przedmiotowych umów),
• umów zawieranych z pracodawcami zagranicznymi, do których agencje kierowały osoby do pracy
(na 17 skontrolowanych agencji w jednej stwierdzono brak przedmiotowych umów, a uchybienia
stwierdzono w 8 agencjach),
• prowadzenia przez agencje zatrudnienia wykazu osób kierowanych do pracy za granicą (na 16
skontrolowanych agencji, 1 nie prowadziła przedmiotowego wykazu, a w 7 stwierdzono nieprawidłowości w tym zakresie).
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W porównaniu do roku 2014 stwierdzono, że coraz więcej agencji zatrudnienia prowadzi działalność
z zakresu agencji pracy tymczasowej (w 2014r. na 58
skontrolowanych agencji zatrudnienia 6 zajmowało się
pracą tymczasową, natomiast w 2015r. na 31 kontroli w 10 przypadkach agencja prowadziła działalność
z zakresu pracy tymczasowej. W przypadku takich
agencji, stwierdzone naruszenia przepisów dotyczyły
przede wszystkim ustawy o zatrudnieniu pracowników
tymczasowych, a nie ustawy o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy.

Nadzór sprawowany nad agencjami pracy, od lat ujętymi w harmonogramie kontrolnym, przynosi wymierne
efekty. Podjęte działania, polegające na zastosowaniu
środków prawnych przewidzianych w ustawie o Państwowej Inspekcji Pracy, w tym środków represyjnych,
pozwoliło na radykalną poprawę przestrzegania przez
agencję zatrudnienia przepisów.
W ramach prowadzonych w tym zakresie kontroli skierowano wystąpienia zawierające łącznie 46 wniosków.
W wyniku stwierdzonych naruszeń skierowano do Sądów Rejonowych 3 wnioski o ukaranie. W przedmiotowych sprawach do dnia sporządzenia sprawozdania
wydano 2 wyroki; w jednym przypadku sąd uznał obwinionego za winnego i odstąpił od wymierzenia kary,
natomiast inny obwiniony został ukarany grzywną
w wysokości 4000 zł.
Skierowano po 1 zawiadomieniu do Urzędu Kontroli
Skarbowej i do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Wdrożony monitoring ogłoszeń również zaowocował
ujawnieniem ogłoszeń dotyczących pracy, zawierających zapisy dyskryminacyjne, a także wykryciem podmiotu działającego jako agencja pośrednictwa pracy,
bez wymaganego wpisu do rejestru agencji zatrudnienia.
Do najważniejszych efektów uzyskanych w wyniku
przeprowadzonych kontroli należy zaliczyć:
• skierowanie 15 powiadomień o naruszeniu przez
agencje zatrudnienia warunków prowadzenia
agencji,
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•
•

wykreślenie 1 agencji zatrudnienia z KRAZ,
zaprzestanie stosowania kryteriów dyskryminacyjnych w ogłoszeniach przez 3 agencje zatrudnienia.

W odniesieniu do agencji zatrudnienia, dopuszczających się naruszeń ustawy o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy kierowano zawiadomienia
do marszałka. Efektem tego było często wszczynanie
przez marszałka postępowań o wykreślenie agencji z rejestru agencji zatrudnienia. Praktyka pokazuje
jednak, iż niewielki odsetek wszczętych postępowań
zakończył się wydaniem postanowienia o wykreśleniu
agencji zatrudnienia z rejestru.
Do najistotniejszych problemów związanych z prowadzeniem kontroli należą trudności z ustaleniem,
w przypadku ogłoszeń, w których podany jest wyłącznie numer telefonu (bez nazwy podmiotu), kto faktycznie zamieścił dane ogłoszenie. Uniemożliwia to
w wielu przypadkach ustalenie, czy ogłoszenie zostało zamieszczone przez podmiot wpisany do rejestru
agencji zatrudnienia.
Ponadto stwierdzić należy, że prowadzenie kontroli
małych agencji zatrudnienia bywa czasami utrudnione
ze względu na fakt, iż w miejscu prowadzenia działalności nikogo nie ma, a osoba prowadząca agencję nie
odbiera telefonu ani korespondencji.

Egzekwowanie przestrzegania
przepisów prawa wobec pracowników
tymczasowych
Łączna liczba kontroli przeprowadzonych w zakresie
przestrzegania przepisów prawa wobec pracowników
tymczasowych wyniosła w roku 2015 - 24, w tym:
• 7 kontroli w agencjach pracy tymczasowej,
• 17 kontroli u pracodawców użytkowników.
Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości
Podczas kontroli prowadzonych w agencjach pracy
tymczasowej najczęściej stwierdzano nieprawidłowości polegające na:
• braku pisemnych uzgodnień pomiędzy agencją
pracy tymczasowej a pracodawcą użytkownikiem
lub nieprawidłowych zapisach w takich uzgodnieniach (8 przypadków)
• nie przestrzeganiu zasady kierowania osób świadczących pracę tymczasową wyłącznie do wykony-

•

wania zadań o charakterze sezonowym, okresowym, doraźnym, lub zadań określonych w art. 2
pkt 3 lit. b i c ustawy o zatrudnianiu pracowników
tymczasowych (8 przypadków)
niezgodności umowy cywilnoprawnej, zawartej
z osobą wykonującą pracę tymczasową, z charakterem świadczonej pracy (13 przypadków)

Podczas kontroli prowadzonych u pracodawców użytkowników najczęściej stwierdzano nieprawidłowości
polegające na:
• braku pisemnych uzgodnień pomiędzy agencją
pracy tymczasowej a pracodawcą użytkownikiem
lub nieprawidłowych zapisach w takich uzgodnieniach,
• nieinformowaniu na piśmie agencji pracy tymczasowej przez pracodawcę użytkownika o wynagrodzeniu za pracę, która ma być powierzona pracownikowi tymczasowemu, określonym w przepisach
o wynagrodzeniu obowiązujących u pracodawcy
użytkownika,
• nieinformowaniu pracowników tymczasowych
o wolnych stanowiskach pracy, na których pracodawca użytkownik zamierza zatrudnić pracowników.
Przyczyny naruszeń przepisów prawa w przedmiotowym zakresie:
Za przyczyny stwierdzonych podczas kontroli naruszeń zdaniem inspektorów pracy należy uznać:
• nieznajomość obowiązujących przepisów,
• lekceważenie obowiązujących przepisów dot. zatrudniania pracowników tymczasowych,
• niechęć do formalizowania stosunków między
podmiotami gospodarczymi w postaci umów
i uzgodnień pomiędzy agencją pracy tymczasowej
a pracodawcą użytkownikiem.
Zdaniem pracodawców użytkowników, przyczyny naruszeń stwierdzonych podczas kontroli to:
• nieznajomość obowiązujących przepisów,
• niechęć do formalizowania uzgodnień pomiędzy
agencją pracy tymczasowej a pracodawcą użytkownikiem.
Zdaniem osób prowadzących agencje zatrudnienia,
przyczyny stwierdzonych podczas kontroli naruszeń
to:
• nieznajomość obowiązujących przepisów,
• trudności w dokonaniu ustaleń z pracodawcami –
użytkownikami.

Sprawozdanie PIP OIP Opole 2015

43

Efekty kontroli PIP
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decyzje
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poleceń

ponad 2 miliony 800 tys zł

w wydanych decyzjach płacowych

468

521

90

33

mandatów wniosków zawiadomienia
środków
na kwotę
do sądu
wychowawczych 578350 zł
prokuratury
W roku 2015 Inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu przeprowadzili 3.101 kontroli w zakresie
przestrzegania przepisów prawa pracy, w tym przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w zakresie legalności
zatrudnienia. W wyniku tych kontroli wydano 11.303 decyzje
administracyjne, w tym 222 decyzje płatnicze. Ponadto do
pracodawców skierowano 9.990 wniosków zawartych w wystąpieniach, jak również 786 poleceń ustnych.

ustnymi wyegzekwowali dla 2.843 pracowników łączną kwotę 1.172.249,65 zł. Uwzględniając terminy wydania określonych decyzji i wystąpień należy stwierdzić, że oddziaływanie
inspektorów pracy idzie w parze z wysoką skutecznością.
Wykazaną kwotę zwiększa suma 28.056,32 zł wypłacona
w 2015 r. dla kolejnych 60 pracowników, będąca efektem
wykonania wystąpień wydanych w roku 2014. Łącznie stanowi to 1.200.305,97 zł dla 2.903 osób.

Za stwierdzone w czasie kontroli wykroczenia inspektorzy
pracy nałożyli 521 mandatów na łączną kwotę 578.350 zł.
Skierowali także 90 wniosków o ukaranie do Sądów oraz
33 zawiadomienia do Prokuratur Rejonowych o podejrzeniu
po-pełnienia przestępstw. W przypadku 468 osób wystąpiły
przesłanki do zastosowania środków wychowawczych, natomiast najczęściej były to ostrzeżenia.

Zagadnieniem zwracającym uwagę jest także brak lub niepoprawność sporządzanej dokumentacji, ze szczególnym
uwzględnieniem umów o pracę oraz informacji o warunkach
zatrudnienia. W przypadku 43 pracowników dzięki prowadzonym kontrolom zapewniono potwierdzenie na piśmie umów
o pracę. Kolejnym 1.997 osobom pracodawcy w wyniku
skierowanych do nich środków prawnych skorygowali treść
umów o pracę. W przypadku 1.206 pracowników inspektorzy
pracy doprowadzili do przedstawienia im pisemnej informacji o podstawowych warunkach zatrudnienia. Poprawienie
błędów w takim zakresie dotyczyło 2.466 osób. Zauważyć
także należy, iż 161 pracodawców poprawiło regulaminy
pracy, którymi było objętych 13.724 pracowników. Dla 1.508
pracowników poprawiono świadectwa pracy. Uporządkowania dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy dokonało
139 pracodawców dla 1.235 pracowników. Kolejnym 1.398
osobom zaprowadzono karty ewidencji wydanych środków
ochrony indywidualnej odzieży i obuwia roboczego. W przypadku 64 podmiotów dopro-wadzono poprzez wydane środki prawne do zawarcia, w miejsce umów cywilnoprawnych,
umów o pracę z 273 pracobiorcami.
Ogółem w zakresie obejmującym zagadnienia stosunku pracy pracodawcy potwierdzili wykonanie 2.680 wniosków, których realizacja dotyczyła 30.311 pracowników.

Przeprowadzone kontrole nader często były płaszczyzną
współpracy z innymi organami kontroli i nadzoru nad warunkami pracy, samorządem terytorialnym, a także innymi
instytucjami oraz zakładowymi organizacjami związkowymi
i Społeczną Inspekcją Pracy.
Efekty prowadzonej działalności kontrolnej można podzielić
na uzyskane w zakresie prawnej ochrony pracy oraz mające wpływ na bezpieczeństwo wykonywa-nych prac przez
pracobiorców, tj. pracowników i osoby wykonujące prace na
innej podstawie, niż stosunek 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 uwagę
zasługuje kwestia wypłaty wynagrodzeń oraz innych świadczeń ze stosunku pracy. Stanowi to jedno z najistotniejszych
uprawnień pracowniczych, nie tylko w aspekcie prawnym,
lecz także społecznym. Inspektorzy pracy wydanymi środkami prawnymi, tj. decyzjami i wystąpieniami oraz poleceniami
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Kontrole obejmujące swoim zakresem zagadnienia czasu
pracy doprowadziły do znacznego ograniczenia praktyki na-
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ruszania praw pracowniczych. Stwierdzono i uregulowano
środkami prawnymi nieprawidłowości w zakresie zatrudniania pracowników z naruszeniem 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 wykonanie
1.353 wniosków wydanych przez inspektorów pracy, które
objęły 20.665 pracowników. W szczególności wykonanie
wniosków dotyczyło: prowadzenia ewidencji czasu pracy dla
152 pracowników (37 wniosków) oraz łącznie 3.723 pracowników, których czas pracy ewidencjonowano w sposób nierzetelny. Zatrudnianie 1.502 pracowników z zachowaniem
przeciętnie 5 dniowego tygodnia pracy w przyjętym okresie
rozliczeniowym potwierdziło 85 pracodawców. Dla 1.192
pracowników zapewniono przysługujące w każdej dobie, co
najmniej 11 godzinne przerwy odpoczynkowe. Dodać także
należy uregulowanie aktami wewnątrzzakładowymi systemów i rozkładów czasu pracy oraz okresów rozliczeniowych
dla łącznie 3.326 pracowników.
Inspektorzy pracy podejmowali także problem zapewnienia
przestrzegania przepisów dotyczących czasu pracy kierowców w transporcie drogowym. Skuteczność oddziaływania
inspektorów pracy w tym zakresie potwierdza wydanie 14
decyzji o nałożeniu kar na łączną wysokość 86.550 zł.
Inspektorzy pracy prowadzili również kontrole w zakresie
legalności zatrudnienia obywateli polskich, jak i cudzoziemców. W województwie opolskim w roku 2015 uzyskano
w przedmiotowym zakresie wymierne efekty. Po interwencji inspektorów pracy opłacono zaległe składki na Fundusz
Pracy za 70 pracowników. Zauważyć także należy efekty
w postaci postępu w zgłaszaniu pracobiorców do ubezpieczenia społecznego oraz w zakresie terminowego opłacania
składek na Fundusz Pracy (1.482 osoby).
Uporządkowanie zagadnień zbiorowego prawa pracy objęło
11.497 pracowników.
W zakresie udzielania urlopów wypoczynkowych wykonaniem 224 wniosków poprawiła się sytuacja 3.751 osób.
Kontrole wykazały, iż z upływem lat trud kształcenia młodych
kadr jest podejmowany przede wszystkim w niektórych małych zakładach. Na poprawę zatrudnienia 874 młodocianych
wpłynęło wykonanie 285 wniosków.
Na podkreślenie zasługuje fakt, iż mimo znaczącego zatrudniania kobiet (ponad 42%), nieprawidłowości obejmujące
uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem stanowiły tematykę 0,4% ogółu wniosków i jedynie 2 decyzji skierowanych pod adresem pracodawców.
Efektów tych należy upatrywać m.in. w zwiększeniu świadomości prawnej samych pracodawców wskutek poradnictwa
prawnego prowadzonego w OIP Opole. Inną formą poradnictwa są porady udzielone w trakcie kontroli, podczas których
inspektorzy pracy udzielili ogółem 13.607 porad z zakresu
bezpieczeństwa i higieny pracy, 11.118 porad z prawnej
ochrony pracy oraz 2.198 porad z zakresu legalności zatrudnienia.

poprzez swoją moc oddziaływania i szczególny charakter
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 582 decyzje zobowiązujące pracodawców do zabezpieczenia oraz oznakowania stref i miejsc
niebezpiecznych w obrębie zakładów, jak i na placach budów. Decyzje te wpłynęły na warunki pracy 4.908 pracowników, a ich realizacja stanowi 98,31% ogółu decyzji wydanych w przedmiotowym zakresie.
Na podobnym poziomie zostały zrealizowane decyzje dotyczące zabezpieczenia stanowisk pracy przy wykonywaniu
prac szczególnie niebezpiecznych, np. na wysokości. Miało
to bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo pracy 1.819 pracowników, których dotyczyło wykonanie 304 decyzji.
Poza wymienionymi przykładami inspektorzy pracy skutecznie reagowali na przypadki innych naruszeń przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym obejmujących stan
techniczny rusztowań budowlanych, ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym, brak instrukcji bezpiecznej eksploatacji maszyn, stosowanych procesów technologicznych,
postępowania w sytuacjach awaryjnych oraz magazynowania i składowania.
Od wielu lat inspektorzy pracy swoim oddziaływaniem wpływają na przygotowanie pracowników do pracy. Należy tutaj
szczególnie uwzględnić szkolenia w zakresie bhp oraz profilaktyczne badania lekarskie. Na przestrzeni roku 2015 na
terenie działania OIP Opole pracodawcy przeszkolili 1.192
pracowników na różnych rodzajach szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, w wyniku wykonania 593 decyzji inspektorów pracy. Tak znaczna liczba pracowników
wskazywać może na nonszalancję pracodawców i ich lekceważący stosunek do przedmiotowego obowiązku. Z drugiej
zaś strony wskazuje na skuteczne oddziaływanie inspektorów pracy. Pracownicy odmiennie, niż pracodawcy, rozumieją znaczenie szkoleń bhp dla bezpiecznego wykonywania
pracy. Uzyskane informacje od pracodawców świadczą o realizacji tych środków prawnych w 87,21%.
Podobną sytuację notujemy w zakresie kierowania pracowników na profilaktyczne badania lekarskie. Także w tym zakresie w roku 2015 inspektorzy pracy wykazali konsekwencję,
wydając w sumie 356 decyzji. Wykonanie w 90,17% (321
decyzji) swoim oddziaływaniem objęło 544 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 wymagających odpowiednich kwalifikacji oraz stanu zdrowia.

Inspektorzy pracy z całą stanowczością korzystali z przysługujących im uprawnień. Efektem tego było wydanie w omawianym okresie aż 304 decyzji wstrzymania prac. Należy
także wskazać na wydanie 271 decyzji wstrzymujących
eksploatację maszyn ze względu na zagrożenia dla życia
i zdrowia pracowników pracujących przy ich obsłudze. W
34 przypadkach zakazano wykonywania prac w miejscach
niebezpiecznych. W wyniku wydania 88 decyzji skierowano
do innych prac 148 pracowników. Opisane środki prawne
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Działalność prewencyjna oraz promocja ochrony pracy
Programy prewencyjne dla
pracodawców realizowane w 2015r.
Świadomym wsparciem i uzupełnieniem działalności
kontrolnej OIP w Opolu są programy prewencyjne, informacyjne, kampanie oraz konkursy stawiające sobie
za cel wzrost świadomości pracodawców, pracowników oraz przyszłej kadry zarówno w zakresie prawa
pracy jak i BHP.

prowadzonej kampanii jest przede wszystkim zmiana
nastawienia pracodawców, którzy postrzegają inspektora pracy jako doradcę – specjalistę a nie wyłącznie
jako osobę prowadzącą kontrolę.

Dyplom PIP
Zdobądź Dyplom PIP - to realizowany od lat przez PIP program prewencyjny skierowany do mikroprzedsiębiorstw,
a więc najliczniejszych podmiotów na gospodarczej mapie województwa, będących
jednocześnie tymi, w których
Inspektorzy Pracy wskazują
licznie nieprawidłowości głównie w zakresie przestrzegania
praw pracowniczych. Ten program prewencyjny, działający w toku: szkolenie - lista
kontrolna - audyt inspektorski, jest dla pracodawców
okazją do samokontroli, a przede wszystkim podjęcia
działań naprawczych w prowadzonych przedsiębiorstwach.
W 2015 r. do programu pozyskano 122 pracodawców.
Przy współpracy ze starostwami powiatowymi zorganizowano łącznie 10 szkoleń. 55 pracodawców, którzy
ukończyli szkolenia zdecydowało się na przystąpienie
do właściwej części programu. Z tej grupy pozytywny wynik końcowego audytu inspektorskiego uzyskało
33 pracodawców. Zdobywcy Dyplomu PIP spotkali się
na gali podsumowującej działalność prewencyjną OIP
w Opolu, która odbyła się 5 listopada.
Program prewencyjny dla Zakładów Usług
Leśnych
Korzystając z wypracowanej podczas realizacji programu Zdobądź Dyplom PIP metody, w 2015 r. OIP
w Opolu realizował Program prewencyjny dla Zakładów Usług Leśnych. Statystycznie - średnio co trzeci
zakład, do którego skierowano zaproszenie do udziału w programie zdecydował się wziąć w nim udział.
Wszyscy uczestnicy spotkali się na szkoleniu z zakresu prawa pracy i bhp, które odbyło się w siedzibie
OIP. Następnie na podstawie sprofilowanej specjalnie
pod ich kątem listy kontrolnej sprawdzali stan prawny
oraz BHP w swoich zakładach. Końcowym etapem był
audyt inspektorów, specjalistów branży drzewnej. Na
uwagę i podkreślenie zasługuje fakt, że na 19 przeprowadzonych kontroli- dokładnie 17 zakładów uzyskało
pozytywną ocenę co przełożyło się na przyznanie „Zaświadczenia o ukończeniu programu prewencyjnego”.
Uczestnicy podkreślali, że pozytywnym aspektem
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Dzień otwarty OIP w Opolu
Zwieńczeniem programu było uroczyste wręczenie zaświadczeń oraz pakietów środków ochrony ufundowanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, które
odbyło się w ramach Dnia Otwartego OIP w Opolu 11
grudnia w siedzibie OIP w Opolu.
Zarządzanie bezpieczeństwem pracy – prewencja
wypadkowa
Eliminowanie zagrożeń wypadkowych to jeden z priorytetów także w prewencyjnej działalności OIP w Opolu. Dążąc do jego realizacji OIP w Opolu realizował
w 2015r. program „Zarządzanie bezpieczeństwem
pracy- prewencja wypadkowa”. W programie tym,
skierowanym do zakładów zatrudniających do 50 pracowników, w których odnotowano w roku 2014 największą liczbę wypadków przy pracy, zaproszono 31
pracodawców. W szkoleniu wzięło udział 24. Wszyscy oni mieli możliwość uzyskania darmowej, fachowej porady inspektora pracy w zakresie standardów
bhp i prawa pracy a także, a może przede wszystkim,
weryfikacji stanu bezpieczeństwa w swoim zakładzie
poprzez lekturę sprofilowanej Listy Kontrolnej, opracowanie ankiet oraz poddanie się dobrowolnej kontroli. Wiedza nabyta podczas szkolenia wykorzystana
została w praktyce. Sami pracodawcy wysoko ocenili, jakość i formę przeprowadzonego szkolenia pod
kątem jego przydatności w bieżącej praktyce zakładu pracy. Pozytywny wynik audytu końcowego, a co
za tym idzie zaświadczenia o ukończeniu programu,
otrzymało 9 pracodawców. Oni również wzięli udział
w uroczystym wręczeniu zaświadczeń podczas Dnia
Otwartego OIP w Opolu.
Budowa. STOP wypadkom.
Rok 2015 upłynął pod hasłem „Budowa. STOP wypadkom”. Po analizie wyników kontroli z poprzednich lat,
w OIP sporządzono listę pracodawców z branży budowlanej, do których wysłano zaproszenia do udziału
w szkoleniu z myślą o włączenie ich do programu prewencyjnego. Z zaproszenia skorzystało 23 pracodawców, w tym 8 wyraziło chęć przystąpienia do programu.
7 pracodawców ukończyło audyt z wynikiem pozytyw-
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nym. Wszyscy oni także zostali wyróżnieni dyplomami
podczas Dnia Otwartego OIP w Opolu. Warto podkreślić, że we wszystkich przypadkach, dzięki udziałowi
w programie, pracodawcy uporządkowali dokumentację związaną z zatrudnianiem pracowników, w tym tę
dotyczącą ewidencji czasu pracy, ale także wszelkie
sprawy związane z rzetelną oceną ryzyka zawodowego, poprawą jakości szkoleń wstępnych czy wreszcie
sposobem zabezpieczania przed zagrożeniami. Udało
się również wyeliminować błędy w eksploatacji instalacji i urządzeń elektrycznych na budowach.
Wręczenie zaświadczeń o ukończeniu programu

Budowa chłodni kominowej na terenie Elektrowni Opole
Podkreślenia wymaga fakt, że realizując program
„Budowa. STOP wypadkom„ szczególnym nadzorem
objęto zadanie „Rozbudowa Elektrowni w Brzeziu k.
Opola”, gdzie już na etapie organizacji budowy poczyniono stosowne uzgodnienia z inwestorem i generalnym wykonawcą w obecności kierownictwa OIP, Z-cy
Głównego Inspektora Pracy ds. nadzoru oraz koordynatora krajowego ds. budownictwa w PIP. Organizacja
tej budowy stała się pretekstem do zaproszenia na
realizację blisko 40 inspektorów pracy - specjalistów
z całej Polski.
Minimalne wymagania BHP - maszyny
i urządzenia.
Poszkodowani przy obsłudze maszyn w zakładach
z sektora przetwórstwa przemysłowego wciąż stanowią czołówkę w niechlubnych statystykach wypadkowości, również w woj. opolskim. Dążąc do obniżenia
poziomu ryzyka zawodowego OIP w Opolu w 2015r.
realizował Program prewencyjny w zakresie spełniania minimalnych wymagań maszyn i urządzeń. Przy
typowaniu do udziału w programie kierowano się
głównie zawansowaniem technologicznym zakładów,
wielkością zatrudnienia, wypadkowością oraz podejrzeniem, że w zakładach tych użytkowane są starsze
maszyny. W spotkaniu inaugurującym program wzięli
udział przedstawiciele 41 firm. Program opiera się na
zasadzie szkolenia, pracy z listą kontrolną oraz opracowaniu ankiet „jednomaszynowych”. To specjalistyczne ankiety wskazujące, jakie działania powinny być
podjęte w celu dostosowania użytkowanych maszyn
do wymagań minimalnych z zakresie bezpieczeństwa
i higieny pracy. W wyniku analizy ankiet odesłanych do
OIP oraz kontroli audytowych, 10 podmiotów ukończyło program z wynikiem pozytywnym.

Program ten udowodnił, że proces dostosowywania
maszyn do wymagań minimalnych jest ciągle aktualny. Znacząca liczba pracodawców działających na
terenie woj. opolskiego użytkuje maszyny wyprodukowane w ubiegłym wieku. W firmach dokonuje się
zamiany maszyn także na używane. Przy ich odkupie
zarówno od polskich przedsiębiorców, jak i zagranicznych często są one przekazywane w stanie
niekompletnym – bez dokumentacji technicznych
z instrukcjami bezpiecznej obsługi, bez elementów
bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo pracy zależy od
ciebie
Rok 2015 był trzecim rokiem realizacji kampanii informacyjno - prewencyjnej Bezpieczeństwo pracy zależy
od Ciebie, zmierzającej docelowo do poprawy bezpieczeństwa pracy w zakładach woj. opolskiego. Kampanię skierowano przede wszystkim do pracowników i ich
bezpośrednich przełożonych, zatrudnionych w sektorach o wysokim poziomie zagrożeń zawodowych,
w szczególności w przemyśle przetwórczym. Łącznie
w kampanię udało się zaangażować 362 podmioty. W
ciągu roku zorganizowano 15 przedsięwzięć prewencyjnych, w tym m.in.: szkolenia, seminaria, spotkania
informacyjno-prewencyjne dla uczestników kampanii.
Czynny udział w kampanii wzięli również społeczni
partnerzy, tj. organizacje pracodawców, a także regionalne struktury związków związkowych. Na uwagę zasługuje zorganizowane w maju w porozumieniu z Ogólnopolskim Stowarzyszaniem Pracowników
Służb BHP – oddział w Opolu oraz Izbą Rzemieślniczą
w Opolu, seminarium szkoleniowe dla pracowników
służb BHP województwa opolskiego.

Szkolenie da służb BHP.
W szkoleniu uczestniczyło łącznie 38 pracowników
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służby BHP z różnych branż, głównie małych i średnich zakładów pracy. Tematyka obejmowała m.in. prezentację w zakresie nieprawidłowości przy sporządzaniu oceny ryzyka zawodowego przez służby BHP na
podstawie kontroli Inspektorów Pracy i sprawozdania
OIP w Opolu z 2014 rok. Równie istotnym elementem był udział pracowników OIP Opole w obchodach
Tygodnia Bezpieczeństwa w Grupie Górażdże S.A.
w Choruli, które organizowane są pod patronatem
OIP w Opolu czy spotkanie w zakładzie Siegenia Aubi
w Kluczborku.

Konkursy skierowane do
pracodawców, związkowców i służb
BHP
Celem konkursów organizowanych przez PIP jest
promowanie prawidłowych postaw w środowiskach
zakładów pracy. Działając na wielu płaszczyznach
OIP w Opolu w 2015 roku starał się dotrzeć do jak najszerszego grona potencjalnych uczestników naszych
działań. Na szczególną uwagę zasługuje elitarny już
konkurs Pracodawca- organizator pracy bezpiecznej,
w którym w 2015 roku wystartowało 9 pracodawców.
Do firm budowlanych z kolei OIP w Opolu skierował
propozycję udziału w konkursie Buduj bezpiecznie.
W tym roku w konkursie tym wystartowało trzech pracodawców z Opolszczyzny. Niezmiennie dużą popularnością cieszyły się konkursy skierowane do służb
bhp, a także społecznych inspektorów pracy, na które
wpłynęło łącznie 15 zgłoszeń. Wszyscy laureaci konkursów spotkali się na uroczystej gali podsumowującej
działalność prewencyjną OIP w Opolu.

tów. W ankietach oceniających program nauczyciele
wyrazili jednomyślnie uznanie dla tej formy promocji.
Warto dodać, że uczniowie szkół, które biorą udział
w programie Kultura Bezpieczeństwa po raz kolejny
mieli okazję sprawdzić nabytą wiedzę w konkursie
„Poznaj swoje prawa w pracy”. Ich zadaniem było rozwiązanie testu wiedzy składającego się z pytań dotyczących różnych aspektów prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy. Zdobywcy największej liczby
punktów reprezentowali Opolszczyznę w ogólnopolskim finale konkursu. W roku szkolnym 2014/2015 to
właśnie uczennica z naszego województwa- Roksana
Kubów z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nysie, zwyciężyła w finale.
Kampania informacyjna „Zanim podejmiesz
pracę”
W 2015 roku OIP w Opolu kontynuował kampanię
informacyjną Zanim podejmiesz pracę, skierowaną
przede wszystkim do młodych ludzi. Za zadanie stawiamy sobie przekazanie podstawowej choć wiedzy
na temat praw i obowiązków pracowniczych. Działaniami objęto dokładnie 1353 podmioty. Wzorem lat
ubiegłych stoiska z bezpłatnymi materiałami PIP pojawiły się na wszystkich ważniejszych imprezach wojewódzkich i powiatowych z cyklu Targi Pracy. Wszędzie
tam - inspektorzy OIP w Opolu udzielali bezpłatnych
porad prawnych. Stoiska OIP w Opolu pojawiły się
również podczas letnich imprez plenerowych: Zlotu
Ciężarówek Master Truck, gdzie ogromnym zainteresowaniem cieszyły się publikacje skierowane do
zawodowych kierowców. Podczas imprezy zorganizowano także konkurs wiedzy na temat czasu pracy
kierowców

Działania skierowane do studentów,
uczniów i dzieci
Kultura Bezpieczeństwa- program edukacyjny
Wychodząc naprzeciw wciąż doskonalonemu systemowi edukacji OIP od kilku lat realizuje wspólnie
z nauczycielami i wykładowcami w szkołach ponadgimnazjalnych, a także na uczelniach wyższych województwa program Kultura Bezpieczeństwa. W roku
szkolnym 2014/2015 r. w programie wzięło udział 25
placówek województwa, tj. 50 nauczycieli i wykładowców. Programem objęto 3.085 uczniów oraz 532 studentów. Należy zaznaczyć, że pod względem liczby
uczestników był to najlepszy w dotychczasowej historii
rok realizacji programu. W szkołach ponadgimnazjalnych główny ciężar prowadzenia programu wzięli na
siebie, zgodnie z założeniami, nauczyciele, realizując
go w oparciu o materiały dostarczone przez OIP. Niemniej jednak również inspektor pracy koordynujący
kampanię prowadził osobiście zajęcia z zakresu prawa pracy i bhp w 4 szkołach. Inspektor pracy został
zaproszony do poprowadzenia zajęć także ze studentami na Uniwersytecie Opolskim oraz w Państwowej
Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie. W spotkaniu
z inspektorem, pracy w auli Uniwersytetu Opolskiego
uczestniczyło 200 studentów, w spotkaniu w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie – 40 studen48

Master Truck 2015 – konkurs dla zawodowych kierowców

Stoisko OIP na Zlocie Master Truck 2015
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Po raz pierwszy stoisko OIP zawitało także na Opolski
Festiwal Smaków. Tu także specjalista inspektoratu
udzielał zainteresowanym porad prawnych. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się wydawnictwa
skierowane do obcokrajowców poszukujących pracy
na terenie Opolszczyzny oraz właścicieli piekarni.

sprawdzić swoją wiedzę z zakresu BHP i prawa pracy.
Na szczególną uwagę zasługuje tu realizowany w ramach zadań własnych okręgu Konkurs o Tytuł Młodego Inspektora Pracy, skierowany do uczniów szkół
o profilu budowlanym. W 2015 r. w konkursie tym wystartowało 17 uczniów reprezentujących 9 szkół woj.
opolskiego. Uczniowie mieli za zadanie rozwiązać test
opierający się wskazaniu nieprawidłowości na prezentowanych fotografiach, pochodzących z dokumentacji kontrolnych inspektorów OIP Opolu.

Stoisko OIP na Festiwalu Smaków w Opolu
W ciągu roku Inspektorzy OIP w Opolu spotykali się
również wielokrotnie z młodzieżą szkół ponadgimnazjalnych na lekcjach otwartych z zakresu prawa pracy i BHP. W czerwcu w mediach regionalnych i lokalnych zorganizowano godziny porad. Inspektorzy OIP
w Opolu dyżurowali w redakcjach, odpowiadając na
pytania słuchaczy oraz czytelników.

Konkurs o tytuł Młodego Inspektora Pracy
W drugim etapie uczestnicy wzięli udział w konkurencji praktycznej. Zadaniem uczniów było dobranie do
wylosowanych prac odpowiednich środków ochrony
indywidualnej. Ciekawa formuła konkursu i atrakcyjne
nagrody rzeczowe sprawiły, że rywalizacja w tej edycji
zmagań była bardzo zacięta. W marcu przy współpracy ze Związkiem Rzemiosła Polskiego zorganizowano
regionalny etap XV Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy z Zakresu Prawnej Ochrony Pracy oraz Zasad
BHP dla Uczniów Zakładów Rzemieślniczych. W finale regionalnym udział w konkursie wzięło 33 uczniów.

Bezpieczeństwo na wsi
OIP w Opolu od lat czynnie angażuje się w działania
na rzecz poprawy bezpieczeństwa w gospodarstwach
rolnych. Działając na wypracowanych w minionych latach wzorcach w 2015 roku swoimi działaniami OIP
w Opolu objął zarówno dorosłych jak i najmłodszych
mieszkańców terenów wiejskich.
„Szanuj życie! Bezpieczna praca w gospodarstwie
rolnym”
Artykuł w Tygodniku Prudnickim nt. akcji OIP
Akcja spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem,
szczególnie ze strony mediów lokalnych. Dziennikarze
wyrazili chęć kontynuowania akcji w kolejnych latach.
W ramach realizacji akcji prowadzony był również stały, cotygodniowy dyżur w redakcji największego regionalnego dziennika Nowej Trybuny Opolskiej, który jest
kontynuowany również w bieżącym 2016r.
Konkursy dla dzieci i młodzieży
Istotnym elementem działalności prewencyjnej OIP
w Opolu są konkursy skierowane do młodzieży, gdzie
w przystępny sposób pod okiem inspektorów młodzi
ludzie, który wkrótce wkroczą na rynek prac mogą

Kampania informacyjno-promocyjna „Szanuj życie!
Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym” realizowana jest przy aktywnym udziale członków Wojewódzkiej Komisji ds. BHP w Rolnictwie, działającej
przy Okręgowym Inspektoracie Pracy od 1994 roku.
Istotnym elementem kampanii były również szkolenia
rolników, które obejmowały przede wszystkim tematykę dotyczącą
• Zagrożeń wypadkowych występujących gospodarstwach rolników,
• Pomocy dzieci w gospodarstwach wiejskich i związane z tym zagrożenia wypadkowe,
• Zasad bhp przy obsłudze maszyn i urządzeń,
• rzyczyn i okoliczności wypadków przy pracy rolniczej,
• Zasad bezpiecznej obsługi zwierząt,
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•

Sposobów ograniczania ryzyka zawodowego
w pracach rolnych i pracach w obejściu gospodarskim.

Uczestnicy każdorazowo otrzymywali pakiety wydawnictw tematycznych. Równolegle pracownicy OIP
odbyli 118 wizytacji prac polowych i gospodarstw rolnych. Rozmawiali z rolnikami, wskazywali na nieprawidłowości, które mogą zagrażać bezpieczeństwu ludzi, rozdawali bezpłatne materiały edukacyjne.
Spotkania z dziećmi z terenów wiejskich w szkołach
i podczas wypoczynku letniego.
„Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”

Wizytacje w opolskich gospodarstwach
Pracownicy OIP w Opolu odwiedzali także wiejskie
szkoły, gdzie rozmawiali z dziećmi i młodzieżą nt. ich
bezpieczeństwa w gospodarstwie. Przyjęta formuła
konkursu wiedzy o bezpieczeństwie na wsi za każdym
razem spotyka się z dużym zainteresowaniem. Spotkania tematyczne zorganizowano również podczas
wakacji na koloniach dla dzieci z terenów wiejskich.
Pracownicy OIP w Opolu odwiedzali także wiejskie
szkoły, gdzie rozmawiali z dziećmi i młodzieżą nt. ich
bezpieczeństwa w gospodarstwie. Przyjęta formuła
konkursu wiedzy o bezpieczeństwie na wsi za każdym
razem spotyka się z dużym zainteresowaniem. Spotkania tematyczne zorganizowano również podczas
wakacji na koloniach dla dzieci z terenów wiejskich.

W ramach promocji zdrowia i życia w gospodarstwach
indywidualnych przeprowadzono etap wojewódzki
Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”. Do konkursu zgłosiło się 21 gospodarstw
rolnych. W pracach Komisji Konkursowej powołanej przez Dyrektora Oddziału Regionalnego KRUS
w Opolu uczestniczyli przedstawiciele członków Wojewódzkiej Komisji ds. BHP w Rolnictwie funkcjonującej
przy Okręgowym Inspektoracie Pracy tj.: Agencji Nieruchomości Rolnych, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencji Rynku Rolnego, Państwowej Inspekcji Pracy, Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych RP oraz Opolskiego Ośrodka Doradztwa
Rolniczego w Łosiowie. Przedstawiciele OIP w Opolu
wzięli udział w 11 wizytacjach gospodarstw rolników
indywidualnych. Przy ocenie gospodarstw były brane
pod uwagę m.in. ład i porządek w obrębie podwórza,
zabudowań i stanowisk pracy, stan budynków inwentarskich i gospodarczych, warunki obsługi i bytowania
zwierząt gospodarskich oraz stosowanie, stan i jakość
środków ochrony osobistej. Za najbezpieczniejsze gospodarstwo rolne w województwie opolskim w 2015
roku Komisja Konkursowa uznała gospodarstwo
Państwa Beaty i Antoniego Nocon z Rozmierzy, prowadzących na 84 ha produkcję zwierzęcą i roślinną.
Gospodarstwo nagrodzonego rolnika reprezentowało województwo opolskie podczas centralnego etapu
Konkursu i zajęło trzecie miejsce na szczeblu krajowym.

Zwycięzcy XXI Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o BHP
w Rolnictwie.
W finale wzięło udział 9 uczniów szkół ponadgimnazjalnych i 23 gimnazjalnych, wyłonionych w 12 eliminacjach na szczeblu powiatowym. Do ścisłego finału
50
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zakwalifikowano po 5 uczestników z każdej grupy, a finał konkursu zorganizowano na zasadach popularnego teleturnieju „Jeden z dziesięciu”. Pytania z zakresu
BHP na wsi, a także wiedzy z zakresu ustawy o KRUS
czy ruchu drogowego nie należały do prostych. Zwyciężczyni konkursu, udało się jednak odpowiedzieć
poprawnie na każde pytanie.

Przeciwdziałanie negatywnym
skutkom stresu w miejscu pracy
Stres zawodowy zajmuje drugie miejsce wśród najczęściej zgłaszanych problemów zdrowotnych związanych z pracą zawodową. Wychodząc naprzeciw
rosnącej skali tego problemu, ale jednocześnie coraz
wyższej świadomości pracodawców i pracowników
OIP w Opolu w 2015r. realizował program prewencyjny Przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu
w miejscu pracy. To propozycja dla pracodawców, któ-

rzy chcą nie tylko zaczerpnąć wiedzy teoretycznej na
temat przeciwdziałania stresowi, a także, co należy
szczególnie podkreślić, dowiedzieć się więcej na temat zagadnień mobbingu, molestowaniu seksualnemu oraz dyskryminacji. Uczestnicy szkoleń organizowanych przez OIP w Opolu otrzymali wiedzę na temat
prawnych aspektów tych zjawisk. Każde ze szkoleń
zawierało także elementy tzw. dobrych praktyk w zakresie przeciwdziałania negatywnym skutkom stresu.
Szczególną popularnością cieszyły się przygotowane specjalnie do realizacji tego programu publikacje
skierowane do pracodawców i pracowników z zakresu
mobbingu i stresu właśnie. Dodatkowo chętni pracodawcy mogli wziąć udział w badaniu poziomu stresu
z wykorzystaniem Skali Ryzyka Psychospołecznego.
Odpowiedzi na pytania zawarte w anonimowej ankiecie po opracowaniu ich przez specjalistów trafią do
podmiotów, które brały udział w programie. Działanie
to będzie również kontynuowane w roku bieżącym.
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Współpraca krajowa i międzynarodowa
Współpraca krajowa

Współpraca międzynarodowa

Jeden z inspektorów pracy z OIP w Opolu został powołany w skład Wojewódzkiego Zespołu do spraw
Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi, przy Wojewodzie
Opolskim. W 20 osobowym gremium zasiadają również przedstawiciele m.in. Komendy Wojewódzkiej
Policji, CBŚP, Straży Granicznej, Wojewódzkiego
Urzędu Pracy, a także organizacji zajmujących się pomocą pokrzywdzonym. Projekt powołania Wojewódzkich Zespołów do spraw Przeciwdziałania Handlowi
Ludźmi to inicjatywa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, współfinansowana z Norweskiego Mechanizmu
Finansowego.

21 stycznia 2015 OIP Okręgowy Inspektor Pracy
w Opolu Arkadiusz Kapuścik, jako reprezentant Polski
uczestniczył w spotkaniu grupy roboczej ds. przygotowania spotkania plenarnego Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy SLIC w Rydze. Grupa robocza spotkała się w Luksemburgu. W skład międzynarodowego
gremium obok przedstawiciela Polski weszli również
specjaliści z Czech, Francji, Hiszpanii, Niemiec i Wielkiej Brytanii oraz główny inspektor pracy Łotwy Renars
Lusis. Ustalono ostateczny kształt kwestionariusza
dotyczącego podejścia inspekcji pracy krajów uczestniczących do zagadnienia „kontrola czy poradnictwo”.
Wybrano najważniejsze reprezentatywne przypadki,
które zostały następnie wykorzystanie podczas dyskusji w trakcie dnia tematycznego w ramach 68. obrad
Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy SLIC. Obrady
te odbyły się 26 maja 2015r. w Rydze. OIP w Opolu Arkadiusz Kapuścik uczestniczył w nich wspólnie
z zastępcą Głównego Inspektora Pracy Leszkiem Zającem. Arkadiusz Kapuścik brał czynny udział w warsztatach, które odbyły się przed obradami SLIC.

W dniu 24 listopada 2015r Okręgowy Inspektor Pracy
w Opolu Arkadiusz Kapuścik podpisał porozumienie
w sprawie zasad współdziałania z Komendantem Śląsko – Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej, płk
SG Jackiem Gartmanem. Zakres współpracy między
OIP w Opolu, a Strażą Graniczną obejmuje przede
wszystkim: przekazywanie informacji dotyczących naruszenia przepisów regulujących zasady zatrudniania
i pobytu cudzoziemców na terytorium RP a także podejmowanie wspólnych przedsięwzięć informacyjno
– promocyjnych, których celem jest poprawa stanu
przestrzegania prawa w zakresie spraw należących
do Stron Porozumienia oraz wymianę doświadczeń
i podnoszenie kwalifikacji pracowników OIP w Opolu
oraz funkcjonariuszy Straży Granicznej. Analogiczne
porozumienia zawarli również z Komendantem Śląsko
– Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej Okręgowi Inspektorzy Pracy z Katowic oraz Krakowa.

W ramach realizacji postanowień Porozumienia z dnia
23 maja 2014r. pomiędzy Prokuratorem Generalnym
i Głównym Inspektorem Pracy, w 2015r. zorganizowano kilka spotkań kierownictwa OIP oraz osoby wyznaczonej do współpracy z Prokuratury Okręgowej.
Celem tych spotkań było omówienie bieżącej problematyki współpracy inspektorów pracy z prokuratorami
oraz rozpatrywania kierowanych przez inspektorów
pracy zawiadomień. Dodatkowo w dniu 29.06.2015r.
Prokurator Prokuratury Okręgowej przeprowadziła
szkolenie dotyczące zmian w procedurze karnej dla
inspektów pracy.
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W styczniu 2015 jeden z inspektorów pracy z OIP
Opole uczestniczył w końcowym seminarium w ramach projektu „Działania związane z delegowaniem
pracowników. Szkolenie metodą Learning by doing.”.
Organizatorem był francuski Institut National du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle. Seminarium zorganizowane w formie konferencji odbyło
się w Brukseli. W zespole znaleźli się przedstawiciele
inspekcji z krajów UE, a także przedstawiciele organizacji pozarządowych zajmujących się zagadnieniami
delegowanych pracowników oraz pracownicy instytucji unijnych. Podczas spotkania uczestnicy przedstawili swoje doświadczenia w zakresie wspierania pracowników delegowanych. Omówiono m.in. program
prewencyjny estońskiej inspekcji pracy skierowany do
pracowników delegowanych do Finlandii oraz program
wsparcia polskich pracowników budowlanych realizowany przez centralę związków zawodowych budownictwa w Belgii. Konferencja była podsumowaniem
programu, który obejmował wizytę studyjną w Holandii (kwiecień 2014r.) oraz seminarium w Warszawie
(czerwiec 2014r.).
W październiku 2015r. jeden z inspektorów pracy OIP
w Opolu wziął udział w wizycie studyjnej w Niemczech,
realizowanej w ramach Programu Wymiany Inspektorów Pracy SLIC. Urzędem przyjmującym był: Strukturund Genehmingungsdirektion Süd, sprawujący nadzór
m.in. nad przestrzeganiem przepisów i zasad dotyczących technicznego bezpieczeństwa pracy. Podstawowym celem wizyty była wymiana doświadczeń, zapoznanie się ze sposobem funkcjonowania urzędów:
niemieckiego i polskiego, a także poznanie wybranych
przepisów bezpieczeństwa pracy oraz stosowanych
procedur kontrolnych. W trakcie wizyty inspektor pracy
z OIP Opole uczestniczył w kontrolach budów w Kaiserslautern oraz odwiedził zakład chemiczny wykorzystujący nanomateriały w procesie technologicznym.
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Ocena rozwiązań prawnych z zakresu prawnej ochrony pracy
Funkcjonowanie w praktyce rozwiązań
prawnych wprowadzonych ustawą
z dnia 12 lipca 2013r. o zmianie
ustawy Kodeks pracy oraz ustawy
o związkach zawodowych
Wprowadzone z dniem 23.08.2013r. zmiany do Działu
VI Kodeksu pracy miały na celu, postulowane od dawna, uelastycznienie czasu pracy, a w szczególności
w niżej wymienionym zakresie.
Dwunastomiesięczny okres rozliczeniowy czasu
pracy
W obecnym stanie prawnym istnieje możliwość przedłużenia okresu rozliczeniowego do 12 miesięcy, jeżeli jest to uzasadnione przyczynami obiektywnymi
lub technicznymi albo dotyczącymi organizacji pracy.
Przesłanki te zostały określone bardzo ogólnie, wobec
czego w praktyce kontrola ograniczać się może do
prawidłowości zastosowania procedur wprowadzenia
wydłużonego okresu rozliczeniowego. Wprowadzone
przepisy miały na celu umożliwienie pracodawcom
dostosowania się do aktualnej sytuacji rynkowej, bez
konieczności naruszania przepisów o czasie pracy.
Oceniając uchybienia stwierdzone u pracodawców
stosujących wydłużone okresy rozliczeniowe, stwierdzić należy, iż przyjęcie tych rozwiązań nie spowodowało całkowitego wyeliminowania naruszeń za zakresu odpoczynków, pięciodniowego tygodnia pracy
i innych. Pracodawcy nie zawsze mają świadomość,
iż mimo wprowadzenia dłuższego okresu rozliczeniowego muszą wypłacać pracownikom dodatkowe
wynagrodzenie za pracę z tytułu pracy w godzinach
nadliczbowych z tytułu przekroczenia dobowego wymiaru czasu pracy, co miesiąc (chyba, że pracownicy
złożyli przed terminem wypłaty wniosek o czas wolny).
Pracownicy powinni otrzymywać, co miesiąc wynagrodzenie adekwatne do ilości przepracowanych godzin,
a nie tylko wynagrodzenie określone w stałej stawce
miesięcznej w umowie o pracę. Raczej u pracodawców panuje przeświadczenie, że wynagrodzenie za
godziny nadliczbowe (w tym normalne) należy się dopiero po zakończeniu okresu rozliczeniowego.
Rozkład czasu pracy
Wprowadzenie obowiązku sporządzania rozkładów
czasu pracy oraz wskazanie terminów na realizację
powyższego obowiązku pozytywnie wpływa na możliwość ustalania wysokości poszczególnych dodatków
za pracę w godzinach nadliczbowych, a tym samym
skuteczność dochodzenia roszczeń przez pracowników. Pomimo wprowadzenia powyższego obowiązku
nadal zdarzają się sytuacje braku wprowadzania rozkładów lub uchybienia w tym zakresie.
Nadal jednak ustawodawca nie uregulował kwestii dopuszczalności i procedury dokonywania zmian w rozkładzie czasu pracy.

Ruchomy czas pracy
Bardzo istotną zmianą jest możliwość wprowadzenia
u pracodawcy tzw. „ruchomego czasu pracy”. Może on
zostać ustalony w dwóch formach organizacji czasu
pracy, - jako: ruchomy czas pracy, w którym zaplanowano różne godziny rozpoczynania pracy lub ruchomy
czas pracy, w którym z góry ustala się przedział czasowy, w jakim pracownik powinien rozpocząć pracę.
W rozkładach tych ponowne wykonywanie pracy w tej
samej dobie nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych.
Wyniki kontroli wskazują, iż definicja doby pracowniczej powoduje znaczne problemy interpretacyjne zarówno na etapie sporządzania rozkładów czasu pracy
jak również później, w przypadku ponownego wykonywania pracy w tej samej dobie. Oczywiście mówimy tutaj przypadkach, kiedy pracownik zachowywał
prawo do nieprzerwanego odpoczynku dobowego,
jednakże rozpoczynał pracę ponownie w tej samej dobie pracowniczej. Prawo do odpoczynku, jako jedno
z podstawowych uprawnień pracowniczych, nie może
być naruszane, co zresztą zostało w nowelizacji wyraźnie przez ustawodawcę podkreślone.
Jakkolwiek, dokonana przez ustawodawcę próba
uczynienia doby pracowniczej bardziej elastyczną,
może być oceniona pozytywnie, to jednakże sam
sposób wdrażania rozkładów czasu pracy, zgodnie,
z którymi pracownicy mogliby wykonywać pracę dwukrotnie w tej samej dobie budzi duże wątpliwości. Warto, bowiem podkreślić, iż przedmiotowe zmiany nie
spowodowały automatycznej możliwości ponownego zatrudniania pracowników w tej samej dobie. Aby
wdrożyć nowe rozwiązania, pracodawca musi spełnić
pewne wymogi formalne. Wyniki kontroli z 2015r., podobnie jak z 2014r., wskazują, że część pracodawców
nadal ma problem interpretacyjny z pojęciem doby
pracowniczej, w szczególności w zakresie ponownego zatrudniania w tej samej dobie. Dotyczy to przede
wszystkim pracodawców, którzy nie są objęci działaniem organizacji związkowych oraz posiadają niską
świadomość prawną. Według części kontrolowany
pracodawców zmiana przepisów dotyczących ruchomego czasu pracy powoduje dowolność jego stosowania z mocy samego prawa. Tymczasem konieczne jest
wdrożenie przez pracodawcę wymaganego prawem
trybu wprowadzenia omawianych systemów. Dopiero
spełnienie wymogów formalnych w tym zakresie powoduje, że ponowne wykonywanie pracy w tej samej
dobie nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych.
Wyniki kontroli pokazują, że problemy natury interpretacyjnej pojawiają się także na etapie procedury
wprowadzania systemów i rozkładów czasu pracy.
Dotychczasowa analiza treści porozumień wskazuje,
iż najczęstszym uchybieniem jest zawieranie porozumienia z przedstawicielem pracowników, pomimo
iż ustawodawca przewidział konieczność dokonania
uzgodnień z przedstawicielami, (co najmniej dwoma)
pracowników.
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Warto byłoby się przy okazji zastanowić, czy ustawodawca powinien pozostawić pracodawcy zupełną
dowolność w kwestii wyboru przedstawicieli pracowników. Praktyka inspektorska wskazuje, iż bardzo często sygnatariuszami porozumienia z pracodawcą są
osoby zaufane, pracownicy komórek kadrowych itp.
Pozostali pracownicy często nie mają żadnej wiedzy
o zawarciu porozumienia, które przecież decyduje
o ograniczeniu przywilejów pracowniczych.
Reasumując, ustawodawca powinien wskazać procedurę wyboru przedstawiciela lub przedstawicieli pracowników, aby zapewnić realny wpływ załogi na stanowienie prawa wewnątrzzakładowego. Brak takich
regulacji powoduje, iż wpływ załogi na reprezentowanie interesów przed pracodawcą jest często iluzoryczny.

Ocena znowelizowanych
przepisów Działu VIII Kodeksu
pracy (Uprawnienia związane
z rodzicielstwem)
Z dniem 02.01.2016r. weszły zmiany w zakresie
uprawnień rodzicielskich, wprowadzone ustawą z dnia
24 lipca 2015r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz
niektórych innych ustaw.
Wspólnym mianownikiem wielu zmian, jest próba
sprawienia, aby korzystanie z uprawnień związanych
z urodzeniem i wychowaniem dziecka było jeszcze bardziej elastyczne oraz obejmowało większy krąg osób,
nie tylko rodziców dzieci. Zmiany te należy ocenić pozytywnie, ponieważ do części uprawnień związanych
z rodzicielstwem, będą, poza rodzicami lub opiekunami dziecka, mieli prawo członkowie najbliższej rodziny,
„pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym
z ubezpieczonym w okresie sprawowania opieki”.
Jedyny problem, wymagający wyjaśnienia przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, jest definicja
pozostawania we wspólnym gospodarstwie. Tym bardziej, iż przepis, do którego odsyła Kodeks pracy nie
zawiera definicji „innego członka rodziny”. Definicję tą
zajdziemy dopiero w art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 25
czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
Pozytywnie należy ocenić możliwość korzystania z urlopu rodzicielskiego w częściach jak również możliwości zostawienia części tegoż urlopu na termin późniejszy. Ustawodawca przewidział, iż maksymalny czas
na wykorzystanie części urlopu rodzicielskiego lub
urlopu wychowawczego to okres do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 lat. Zmiana,
postulowana od dawna, wyrównuje w zakresie dostępu do uprawnień rodziców dzieci, które urodziły się
w różnych okresach danego roku kalendarzowego.
Po zmianach matka dziecka urodzonego w styczniu
2016r. i matka dziecka urodzonego w grudniu 2016r.,
dzieci uczęszczających przecież do tej samej klasy,
będą mogły skorzystać z tych uprawnień do końca
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roku kalendarzowego, w których ich pociechy skończą
6 lat.
Wydaje się, iż dobrą zmianą jest możliwość pozostawienia części urlopu rodzicielskiego (maksymalnie
do 16 tygodni) na termin późniejszy. Rodzicie będą
mogli pozostawić część urlopu na później i wykorzystać (oboje w tym samym czasie bądź jedno z nich)
w okresie, w którym dziecko pójdzie do przedszkola
oraz później do szkoły. Pozwoli to pomóc dziecku zaadoptować się do nowych dla niego warunków (przedszkole, szkoła).
I wreszcie zmiana, która z jednej strony jest oczekiwana przez pracowników, z drugiej zaś budzi wiele
wątpliwości – tzw. opieka nad dzieckiem do lat 14 – tu.
Analizując tą zmianę, należy pozytywnie się wypowiedzieć w zakresie możliwości wykorzystania przedmiotowego zwolnienia w godzinach. Należy zauważyć
jednak, iż już na początku funkcjonowania powyższego uregulowania zaczynają pojawiać się problemy
interpretacyjne. Dotyczą one zwolnienia udzielanego osobom, którym nomy dobowe czasu pracy uregulowano w przepisach szczególnych, jak np. osoby
z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, czy też
zwolnienia udzielanego nauczycielom zatrudnionym
na podstawie ustawy Karta Nauczyciela.

Ocena znowelizowanych przepisów
dotyczących umów terminowych
Ustawa z dnia 25 sierpnia 2015r. o zmianie ustawy
– Kodeks pracy oraz niektórych ustaw, która wejdzie
w życie z dniem 22.02.2016r., wprowadza do prawa
pracy szereg zmian. Niektóre z nich można śmiało
określić, jako rewolucyjne. Przede wszystkim dotyczy
to limitowania czasu zatrudnienia na podstawie umów
terminowych czy zrównania w zakresie okresów wypowiedzenia umów terminowych z umowami zawieranymi na czas nieokreślony. Asumptem do tych zmian
był wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
z dnia 13 marca 2014r. (sygn. akt C-38/13), w którym
Trybunał Sprawiedliwości UE uznał, że sztywny, dwutygodniowy okres wypowiedzenia w przypadku umowy o pracę zawartej na czas określony jest niezgodny
z prawem Unii Europejskiej.
Do najważniejszych zmian należy zaliczyć te regulujące zawieranie umów na czas określony. Art. 251 §
1 Kodeksu pracy wprowadził podwójny limit zatrudnienia okresowego: 3 umowy oraz 33 miesiące. Należy
bezwzględnie bardzo pozytywnie ocenić to rozwiązanie.
Przede wszystkim znikną z obrotu prawnego
umowy zawierane na 20 czy na 10 lat. Umowy, które
przecież do niedawna były wręcz normą w niektórych
branżach. Trzeba zauważyć, iż zmieniając przepisy,
ustawodawca wyeksponował umowę na czas nieokreślony jak zasadę zatrudniania, a umowa zawarta na
czas określony od tej zasady ma być wyjątkiem.
Zdecydowanie więcej problemów interpretacyjnych
napotkamy w przepisach zawartych w art. 251 § 4,
gdzie przewidziano 4 grupy wyjątków, które mogą
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uzasadniać naruszenia limitu liczby lub czasu trwania
umów terminowych. Największe problemy interpretacyjne będą towarzyszyć umowom terminowym, zawieranym w okolicznościach, gdy pracodawca wskaże
obiektywne przyczyny leżące po jego stronie. Zastosowanie pojęcia nieokreślonego, jakim są „obiektywne
przyczyny” będzie rodziło wątpliwości. Dobrym rozwiązaniem jest w tym przypadku obowiązek poinformowania właściwego okręgowego inspektora pracy,
w krótkim terminie 5 dni roboczych, o przypadkach
zawarcia takich umów. Ważnym jest, aby podawane
przyczyny były rzeczywiście przyczynami obiektywnymi, niezależnymi do subiektywnych przekonań i odczuć pracodawcy. A rolą inspektora pracy będzie te
przypadki weryfikować. Trudno na tym etapie jeszcze
prognozować, czy inspektorzy będą stosować i na jaką
skalę środki prawne, w przypadkach nadużyć przepisu
określonego w art. 251 § 4 pkt. 4 Kodeksu pracy.
Przechodząc do kolejnych zmian, które wejdą w życie
z dniem 22.02.2016r., należy wyeksponować kwestię

wyrównania okresów wypowiedzenia w odniesieniu
do wszystkich rodzajów umów. Z momentem wejścia
w życie przepisów uchyla się przepisy określone w art.
33 Kp (klauzula 2 tygodniowego okresu wypowiedzenia) oraz 331 Kp (3 dni robocze przy wypowiadaniu
umów na zastępstwo). Powyższe oznaczać będzie, iż
od 22.02.2016r. dla wszystkich rodzajów umów (terminowych i zawieranych na czas nieokreślony) będą
obowiązywać identyczne okresy wypowiedzenia.
Okresy te będą uzależnione od stażu tzw. „zakładowego”.
Warto podkreślić, iż w ustawa z dnia 25 sierpnia 2015r.
o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych
ustaw, która wejdzie w życie z dniem 22.02.2016r.,
ustawodawca zawarł dosyć rozbudowane przepisy
przejściowe. W dniu 22.02.2016r. wielu pracodawców
będzie musiało się pochylić nad umowami terminowymi i zastanowić się, czy nie będą musieli podjąć określonych działań.

Podsumowanie i wnioski
W ramach zadań długofalowych w roku 2015r. szczególny nacisk położono na zagadnienia związane z kontrolą zasadności zawierania umów cywilnoprawnych
w sytuacjach typowych dla istnienia stosunku pracy.
Najczęściej w takich przypadkach inspektorzy pracy
stosowali tzw. niewładczą formę działania tj. wystąpienia. Doprowadziły one do zmiany formy zatrudnienia
dla 267 pracowników. Biorąc pod uwagę, że w tym samym okresie inspektorzy pracy wnieśli 2 powództwa
o ustalenie istnienia pracy, środki prawne wydawane
przez inspektorów pracy stają się najskuteczniej formą
nadzoru tym zakresie.
W przypadku osób zatrudnionych na podstawie umów
o pracę stan praworządności w zakresie prawnej
ochrony pracy jest podobny jak w 2014 roku, a więc
najwięcej naruszeń dotyczyło szeroko rozumianych
kwestii związanych ze stosunkiem pracy, czasem pracy i ochroną wynagrodzenia za pracę.
Negatywnym zjawiskiem istotnym ze względu na swój
aspekt społeczny są w dalszym ciągu nieprawidłowości związane z wypłatą należnego wynagrodzenia za
pracę i innych świadczeń wynikających ze stosunku
pracy. Podstawową przyczyną ujawnionych nieprawidłowości były trudności finansowe pracodawców
oraz nieznajomość przepisów. Rzadziej było nią przyjęcie niewłaściwej metody naliczania świadczeń lub
pomyłka w obliczeniach. Na podkreślenie zasługuje
przy tym realny spadek łącznej kwoty niewypłaconych
należności ze stosunku pracy w przeliczeniu na 1 pracownika w stosunku do roku ubiegłego. Odpowiednio
w 2015r. była to kwota 155,75 zł (wydano środki prawne w stosunku do 21475 pracowników na łączną kwotę 3.344.798,00), w 2014r. – 480,70 zł (wydano środki
prawne w stosunku do 12696 pracowników na łączną
kwotę 6102871,00 zł). Powyższe wynikać może zarówno z lepszej kondycji finansowej pracodawców, ale

także z ich rosnącej świadomości prawnej.
Niewypłacenie lub zaniżenie wynagrodzeń wynika
często z nieprzestrzegania przez pracodawców przepisów zakresie czasu pracy. Pomimo wprowadzenia
przez ustawodawcę możliwości wprowadzania tzw.
ruchomego czasu pracy oraz przedłużonego okresu
rozliczeniowego naruszenia występują nadal w tych
samych obszarach, w których występowały w roku
2014r. Najczęściej stwierdzano: nieprowadzenie ewidencji czasu pracy lub prowadzenie jej z naruszeniem
przepisów prawa, jednokrotne zatrudnianie w dobie
roboczej, niezapewnienie pracownikom dobowego
i tygodniowego odpoczynku, a także brak rekompensaty z tytułu przekroczenia dobowej i przeciętnie tygodniowej normy czasu pracy.
W kontekście zmian wprowadzonych w życie w dniu
23 sierpnia 2013r., nadal aktualny jest problem definicji
doby pracowniczej. Okazuje się, iż nowe rozwiązania,
które miały uelastycznić czas pracy i przede wszystkim
pozwolić na zatrudnianie dwukrotne w tej samej dobie,
nie są jeszcze powszechnie znane. Można się również
zastanowić, czy procedury opisane w Kodeksie pracy,
dotyczące tzw. elastycznych systemów czasu pracy,
nie są jednak zbyt skomplikowane. Część pracodawców, co potwierdzają również wyniki kontroli, nie radzi
sobie z pojęciem doby pracowniczej. Niektórzy wręcz
twierdzą, iż zmiany wprowadzone do Kodeksu pracy
automatycznie pozwalają, bez żadnych dodatkowych
formalności, na dowolne zatrudnianie w dobie pracowniczej. Stąd tak ważna rola inspekcji pracy w obszarze
szeroko rozumianej działalności profilaktycznej.
Wydaje się, iż u części pracodawców pokutuje przekonanie, iż kwestia czasu pracy zatrudnionych pracowników to sprawa drugorzędna, ważniejszym dla nich
jest utrzymanie firmy. Pracodawcy niejednokrotnie
wskazują na skomplikowanie przepisów regulujących
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przedmiotowe kwestie, w szczególności w zakresie
ustalania systemów i rozkładów czasu pracy, ale przede wszystkie rozliczania czasu pracy. Wskazywane
przez pracodawców przyczyny nieprawidłowości należy traktować, jednak z dużą ostrożnością, nie zapominając o tym, że trudności w zrozumieniu lub stosowaniu przepisów nie mogą stanowić uzasadnienia dla
łamania praw pracowniczych.
Niepokojącym zjawiskiem jest wzrost liczby skarg,
w których podnoszono problematykę dyskryminacji
w zatrudnieniu, molestowania i mobbingu. Stanowiły
3,62 % (w ub.r. było to 1,97 %) ogółu liczby przedmiotów skarg. Znaczna dynamika zgłoszeń nieprawidłowości w tym zakresie może z jednej strony budzić
niepokój, z drugiej zaś potwierdzać rosnącą świadomość społeczną, co do możliwości dochodzenia swoich praw w razie ich naruszania.
Ogólnie liczba udzielonych porad, zgłaszanych skarg
pracowniczych oraz liczba ujawnionych wykroczeń,
wskazuje na konieczność podejmowania działań kontrolno-nadzorczych w obszarach, w których występuje najwięcej nieprawidłowości. Jednocześnie, w myśl
zasady lepiej zapobiegać niż leczyć, działania te nie
będą pełne bez przedsięwzięć prewencyjnych i profilaktycznych na rzecz poprawy przestrzegania praworządności w stosunkach pracy, jak i bezpieczeństwa
pracy. Istotnym elementem tego obszaru działalności
Państwowej Inspekcji Pracy jest zaspokajanie nadal
wysokiego zapotrzebowania na poradnictwo prawne
i techniczne oraz szkolenia dla organizacji pracodawców i związków zawodowych.
Priorytetem działań prewencyjno-promocyjnych realizowanych w 2015 roku przez OIP Opole było
zmniejszenie liczby wypadków przy pracy i chorób
zawodowych poprzez poprawę przestrzegania przez
pracodawców przepisów bezpieczeństwa pracy oraz
prawnej ochrony pracy. Wspólnotowa strategia formułuje zasadę prewencji wypadkowej przed rehabilitacją
zdrowotną i podkreśla znaczenie działań zapobiegawczych na poziomie przedsiębiorstw, polegających na
pogłębianiu wiedzy i umiejętności kadry zarządzającej
oraz systematycznym instytucjonalnym nadzorze nad
warunkami pracy.
Działalnością prewencyjną objętych było łącznie 7.916
podmiotów, w tym m.in.: 971 pracodawców, 148 przedsiębiorców, 540 pracowników, 490 studentów, 346
społecznych inspektorów pracy, 157 nauczycieli, 135
działaczy związkowych, 149 pracowników służb bhp,
2815 rolników indywidualnych oraz 1902 uczniów.
W ocenie pracodawców działania prewencyjne mają
przede wszystkim aspekt praktyczny. Poza korzyścią
płynącą z wiedzy zdobytej na specjalistycznych szkoleniach, ważniejsza jest ta wynikająca z tzw. kontroli „audytowych”. Dostosowując swój zakład pracy do
wymogów bhp pracodawcy mają, bowiem możliwość
skorzystania ze wskazówek inspektorów. Wymiernym
efektem końcowym jest natomiast poprawa stanu bhp
i praworządności w stosunkach pracy. W audytowanych zakładach pracy sporadycznie stwierdza się
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bezpośrednie zagrożenia dla zdrowia i życia zatrudnionych pracowników, czy też rażące naruszenia obowiązujących przepisów bhp.
Wśród programów prewencyjnych opartych na zasadach samokontroli w rodzajach: „Przestrzeganie prawa pracy w małych zakładach pracy – Dyplom PIP”,
„Zarządzanie bezpieczeństwem pracy – prewencja
wypadkowa”, „Bezpieczeństwo pracy w budownictwie”
- największą popularnością cieszy się ten pierwszy, co
skutkuje corocznym wzrostem pracodawców w nim
uczestniczących.
Ogółem ww. programy prewencyjne ukończyło 76 pracodawców, dostosowując warunki pracy do wymogów
przepisów bhp i prawa pracy.
Oceniając natomiast kampanie informacyjno-promocyjne: „Zanim podejmiesz pracę”, „Bezpieczeństwo
pracy zależy od ciebie”, „Szanuj życie – bezpieczna
praca w gospodarstwie rolnym”, jak i programy „Stres
w miejscu pracy” oraz „Kultura BHP”, należy stwierdzić, iż cieszą się one bardzo dużym zainteresowaniem. Świadczy o tym coroczny wzrost podmiotów
uczestniczących w seminariach, spotkaniach, wystawach i targach organizowanych przez Okręgowy Inspektorat Pracy we współpracy z różnymi partnerami.
Wśród konkursów największym zainteresowaniem
cieszą się te adresowane dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W szczególności na
uwagę zasługują innowacyjne konkursy wiedzy i umiejętności praktycznej dot. bezpiecznej obsługi maszyn
i urządzeń oraz umiejętności wyszukiwania zagrożeń
wypadkowych w sferze bhp. Te nowatorskie konkursy
organizowane są w porozumieniu ze szkołami o profilu budowlanym oraz jednostkami Centrów Kształcenia
Praktycznego.
W zakresie technicznego bezpieczeństwa pracy rok
2015 nie był rokiem przełomowej zmiany, odnotowano
natomiast symptomy pewnej poprawy w zakresie warunków bezpieczeństwa pracy w obszarze najbardziej
wrażliwym tj. wypadkowym. Zanotowano kolejny raz
spadek liczby ofiar śmiertelnych wypadków przy pracy. O ile w roku 2013 na terenie działania OIP w Opolu
w wypadkach przy pracy zginęło 13 osób, w roku 2014
było to 7 osób, o tyle w roku sprawozdawczym było
to 5 ofiar. Tendencja zdaje się być pozytywna, choć
oczywiście nie wolno pozostawać obojętnym na choćby pojedynczy wypadek przy pracy, powodujący jakikolwiek uraz, tym bardziej zaś śmierć pracownika.
W tym samym tonie można opisać wypadki, których
skutkiem było ciężkie uszkodzenie ciała. Inspektorzy
pracy w roku 2015 prowadzili postępowania po zaistnieniu wypadków ciężkich wobec 31 poszkodowanych, podczas gdy rok wcześniej było to 38 osób.
Liczby te pozwalają z optymizmem patrzeć
w przyszłość, a tendencja spadkowa w tych absolutnie kluczowych obszarach jest tym bardziej istotna, że
w ostatnim czasie na terenie naszego województwa
prowadzone są inwestycje o znacznych rozmiarach,
związane z zaangażowaniem dużej ilości zatrudnionych pracowników, często z wielu różnych firm na jednym placu budowy.
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W tym kontekście należy zauważyć, że inspektorzy
pracy w celu eliminacji bezpośrednich zagrożeń dla
życia i zdrowia pracowników podejmowali liczne działania wynikające z Ustawy o Państwowej Inspekcji
Pracy, w tym między innymi: wydali 3,5 tysiąca decyzji
z rygorem natychmiastowej wykonalności, 304 decyzje wstrzymania prac, 2 decyzje wstrzymania działalności, 271 decyzji wstrzymania eksploatacji maszyn
oraz 88 decyzji skierowania pracowników do innych
prac.
Te szczególnie ważkie decyzje są dowodem skuteczności oddziaływania inspektorów pracy ponieważ
każda sytuacja skutkująca jedną w tych decyzji była
w istocie sytuacją zagrażającą życiu lub zdrowiu osób
wykonujących pracę. Choć inspektorzy pracy nigdy nie
dowiedzą się ile osób uratowali swoimi interwencjami
i wydanymi decyzjami, można z całą stanowczością
powiedzieć, że działania te pozwoliły na uniknięcie
wielu, czasem bardzo poważnych, zdarzeń wypadkowych.
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