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Wprowadzenie
Państwowa Inspekcja Pracy jest podległym Sejmowi 
organem nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pra-
cy, w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa 
i higieny pracy, a także przepisów dotyczących legal-
ności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej. Podsta-
wy działania i zakres uprawnień Państwowej Inspekcji 
Pracy określa ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. (Dz. 
U. z 2015 r. poz. 640, z późn zm.).
Organami Państwowej Inspekcji Pracy są:
1. Główny Inspektor Pracy;
2. okręgowi inspektorzy pracy;
3. inspektorzy pracy, działający w ramach właściwo-

ści terytorialnej okręgowych inspektoratów pracy.

Organem nadzoru nad działalnością Państwowej In-
spekcji Pracy jest Rada Ochrony Pracy. Kontroli Pań-
stwowej Inspekcji Pracy podlegają m. in. pracodawcy, 
a w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz kon-
troli legalności zatrudnienia także przedsiębiorcy, nie-
będący pracodawcami i inne jednostki organizacyjne, 
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, orga-
nizacjami pracodawców, organami samorządu załogi, 
radami pracowników, społeczną inspekcją pracy oraz 
z organami administracji państwowej, a w szczególno-
ści z organami nadzoru i kontroli nad warunkami pra-
cy, Policją, Strażą Graniczną, Służbą Celną, urzędami 
skarbowymi i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, 
a także organami samorządu terytorialnego. 

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

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

pracy oraz kontroli stosowania środków zapobie-
gających tym wypadkom,

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

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

• inicjowaniu przedsięwzięć w sprawach ochrony 
pracy w rolnictwie indywidualnym,

• udzielaniu porad służących ograniczaniu zagro-
żeń dla życia i zdrowia pracowników, a także w za-

kresie przestrzegania prawa pracy,
• działaniach prewencyjnych i promocyjnych zmie-

rzających do zapewnienia przestrzegania prawa 
pracy.

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

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

W 2016 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 opol-
skiego funkcjonowało 115.741 podmiotów gospodar-
czych podlegających nadzorowi Państwowej Inspek-
cji Pracy. Skonstatować należy, iż niekwestionowana 
większość, tj. 110.752, zatrudniała do 9 pracobiorców 
- 95,69% ogółu.

96%
do 9 pracowników

(ponad 110 tys. 
podmiotów)

1%3%

Rozkład podmiotów gospodarczych wg wielkości zatrudnienia.

ponad 50 
pracowników
(890 podmiotów)10-49 

pracowników 
(ponad 4 tys. 
podmiotów)
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Kontrole

Realizując zadania ustawowe, inspektorzy pracy naszego Okręgu przeprowadzili w 2016 roku ogółem 3.072 
kontrole.

Kontrole przeprowadzono w 2.701 podmiotach gospo-
darczych, w których pracowało łącznie 85.804 oso-
by, w tym w ramach stosunku pracy – 71.019 osób 
(82,77%), a na podstawie umów cywilnoprawnych 

Branżowa struktura podmiotów gospodarczych

Działalność kontrola i prewencyjna - informacje ogólne

Rolnictwo i leśnictwo

Przetwórstwo przemysłowe

Budownictwo

Handel i naprawy

Transport i gospod. magaz.

Zakwaterow. i usługi gast.

Działalność profesjonalna

Usługi administrowania

Edukacja

Opieka zdrowot. i pom. społ.

Pozostałe

1,82%
15,82%

32,75%
22,33%

3,58%

3,74%
1,95%

4,40%

2,38%
2,70%
8,53%

Branżowa struktura podmiotów gospodarczych kontrolowanych w 2016 roku

– 11.519 osób (13,49%). W ramach stosunku pracy 
zatrudnionych było 25.886 kobiet, 784 młodocianych, 
2.024 niepełnosprawnych oraz 2.494 cudzoziemców. 
Od lat przeważająca większość kontroli, tj. 93,10%, to 

56
486

1006

686
110
115

60

135
73

83
262

3,18%
8,88%

12,26%
25,21%

4,76%
3,19%
1,91%
3,18%
7,67%
7,77%
2,71%
0,83%
3,39%
5,56%
1,84%
6,39%
1,33%

2211
3684

8776
8991

3138
957

3926
6440

2131
7401

1455

3686
10274

14190
29180

5512
3689
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kontrole w sektorze prywatnym, co wynika z istniejącej 
struktury mapy gospodarczej regionu opolskiego. Naj-
więcej kontroli przeprowadzono w zakładach o zatrud-
nieniu do 9 pracowników – 2.062 kontrole (67,12%). 
Kolejno to 688 kontroli przeprowadzonych w zakła-
dach o zatrudnieniu od 10 do 49 osób (22,40%). W 
ramach przedstawionej działalności przeprowadzono 
określone kontrole tematyczne, na które złożyło się 
głównie: 

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

• 669 kontroli związanych  z badaniem skarg na 
pracodawców;

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

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

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

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

• 197 kontroli obejmujących przygotowanie pracow-
ników do pracy, w tym w zakresie obejmującym 
m.in. profilaktyczne badania i szkolenia w dziedzi-
nie bezpieczeństwa i higieny pracy,

• 125 tzw. „krótkich” kontroli w sektorze budowni-
ctwa ukierunkowanych na eliminowanie zagrożeń 
na budowie;

• 70 kontroli zgodności umów cywilnoprawnych 
z charakterem świadczonej pracy w branży bu-
dowlanej;

• 103 kontrole placówek handlowych, w tym wielko-
powierzchniowych; 

• 69 kontroli związanych z analizą okoliczności
• i przyczyn wypadków.

Współpraca z innymi organami miała miejsce na tle 
536 kontroli. W szczególności 27 kontroli przeprowa-
dzono wspólnie, między innymi: 11 kontroli ze Spo-
łeczną Inspekcją Pracy, po 6 kontroli z Policją i Strażą 
Graniczną. Pojedyncze kontrole miały miejsce z udzia-
łem przedstawicieli Inspekcji Ochrony Środowiska, 
Państwowego Nadzoru Budowlanego, Państwowej 

Straży Pożarnej i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 
W 52 przypadkach kontrole przeprowadzono na wnio-
sek innego organu. Należy tutaj wymienić m.in. Pań-
stwową Inspekcję Sanitarną - 14 kontroli, Powiatowe 
Urzędy Pracy - 9 kontroli, Policję – 7 kontroli,  Urzędy 
Skarbowe – 6 kontroli, Wojewodę i Wojewódzki Urząd 
Pracy – po 3 kontrole  Państwowy Nadzór Budowla-
ny i Ministerstwa – po 2 kontrole. Pojedyncze kontrole 
zainicjonowane były na wniosek pozostałych organów 
i innych instytucji.

Powiadomienia innych organów o stwierdzonych 
uchybieniach były efektem 414 kontroli. 

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

Decyzje inspektorów pracy

W wyniku kontroli zakładów inspektorzy pracy wydali
ogółem 11.963 decyzji nakazowych odnoszących się 
do 85.804 pracobiorców.
Strukturę decyzji wydanych w 2016 r. przedstawia ze-
stawienie na następnej stronie.

Najwięcej decyzji skierowano do pracodawców pro-
wadzących działalność w budownictwie - 29,96%, 
w przetwórstwie przemysłowym - 24,18% oraz w han-
dlu i naprawach - 21,72%. 

Należy ocenić, że głównie branża budowlana jest 
postrzegana, jako obszar pracy szczególnie niebez-
piecznej, tj. w warunkach, gdzie nie są przestrzega-
ne przepisy bezpieczeństwa. Świadczą zwłaszcza 
o tym wypadki ze skutkiem śmiertelnym oraz ciężkie-
go uszkodzenia ciała, których głównym źródłem były 
upadki z wysokości, a ich przyczyną często brak sto-
sowania podstawowych zabezpieczeń. 

Do pracodawców, zatrudniających do 9 pracowni-
ków, skierowano 61,06% decyzji. Znaczący jest także 
udział (26,92%) decyzji skierowanych do pracodaw-
ców zatrudniających od 10 do 49 pracowników. 
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Rodzaj decyzji Liczba % ogółu

Decyzje ogółem, w tym: 11 963 100,00

ustne 6 540 54,67

na piśmie 5 423 45,33

z ustalonym terminem wykonania 5 237 43,78

z rygorem natychmiastowego wykonania (art. 108 KPA) 3 861 32,27

wstrzymania prac 317 2,65

wstrzymania działalności - -

pracodawcy objęci decyzjami wstrzymania działności 1 0,01

wstrzymania eksploatacji maszyn 220 1,84

zakazania wykonywania prac w miejscach niebezpiecznych 15 0,13

wykonania badań czynników szkodliwych środowiska pracy 125 1,04

ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków 9 0,08

skierowania pracowników do innych prac 81 0,68

pracownicy skierowani do innych prac 118 -

nakazujące wypłatę świadczeń pieniężnych 236 1,97

pracownicy, których dotyczyły decyzje płacowe 1 008 -
kwota należności pieniężnych do wypłaty 1 870 025,27 PLN

Struktura decyzji wydanych w 2016 roku.(powyżej)

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

Decyzje wstrzymania prac mają nieznaczny udział 
w ogólnej liczbie wydanych decyzji – 2,65%. Jest to 
środek prawny o szczególnym znaczeniu i ciężarze 
gatunkowym. Jego wydanie wskazuje jednoznacznie 
na zaistnienie bezpośredniego zagrożenia dla życia 
i zdrowia osób wykonujących pracę, a działanie inspek-
torów pracy należy oceniać w kontekście ratowania 
tych szczególnie chronionych dóbr, choć nie sposób 
jednoznacznie ocenić w ilu przypadkach faktycznie 
udało się uniknąć poważnych wypadków, w tym tych 
ze skutkiem śmiertelnym. Decyzje wstrzymania prac 
dotyczyły w 94,64% pracodawców zatrudniających do 
49 pracowników, wśród których były przede wszystkim 
podmioty branży budowlanej – 90,85%. 

Podobnie decyzje skierowania pracowników do innych 
prac stanowią środek prawny o niewielkim udziale 
w ogóle wydanych decyzji. Decyzje takie wydawane 
były w sytuacjach zatrudnienia przy pracach wzbro-
nionych, szkodliwych lub niebezpiecznych, w tym 
pracobiorców bez odpowiednich kwalifikacji. Decyzje, 
o których mowa, w bezwzględnej większości wydane 
zostały w firmach sektora budowlanego - 79,01% ich 
ogółu. Dotyczyły w 93,83% podmiotów o zatrudnieniu 
do 49 osób. 

Najczęściej występujące naruszenia przepisów prawa pracy, sta-
nowiące podstawę wydania decyzji i wniosków pokontrolnych. 
(obok).

Przedmioty naruszeń Decyzje
[%]

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

17,66

Wypadki przy pracy, choroby zawo-
dowe - stosowanie środków zapobie-
gawczych

0,41

Organizacja bezpiecznej pracy 10,82

Stanowiska, procesy pracy, procesy 
technologiczne, magazynowanie 
i składowanie

23,26

Maszyny i urządzenia techniczne 10,20

Urządzenia i instalacje energetyczne 10,70

Transport 2,80

Środki ochrony indywidualnej, odzież 
i obuwie robocze

8,92

Przygotowanie do pracy 12,38

Stosunek pracy 0,22

Czas pracy 0,10

Ochrona pracy młodocianych 0,54

Uprawnienia pracowników związane 
z rodzicielstwem

0,02

Wynagrodzenie za pracę i inne 
świadczenia

1,96

Zbiorowe prawo pracy 0,01
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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 trudnoś-
ciami związanymi z wypłatą świadczeń pracowniczych 
przez pracodawców. Nakazy płatnicze, z następują-
cym później postępowaniem egzekucyjnym, mogą 
ograniczyć czas oczekiwania pracowników na wypłatę 
należnych im świadczeń w sytuacji, gdy pracodawcy 
nie wywiązali się z podstawowego obowiązku wobec 
pracowników. Na ogólną liczbę 5.423 decyzji na piś-
mie wydanych przez inspektorów pracy 236, tj. 4,35% 
było decyzjami dotyczącymi wypłaty wynagrodzeń za 
pracę lub innych świadczeń dla 1.008 pracowników, 
którym nie wypłacono należnych świadczeń na kwo-
tę 1.870.025,27 zł. Największe zaległości w wypłacie 
wynagrodzeń występowały w branży przetwórstwa 
przemysłowego (24,58%), w budownictwie (19,07%) 
a także w transporcie i gospodarce magazynowej 
(16,95%), oraz w handlu i naprawach (11,02%). 

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 ko-
nieczności bezwzględnego przestrzegania przepisów. 
Nader częsty brak ze strony pracodawców wypłaty 
wynagrodzeń stanowił sytuacje rażącej krzywdy spo-
łecznej osób świadczących pracę. Pracodawcy dość 
często tłumaczyli się trudnościami ekonomicznymi. 
Przeczy temu realizacja aż 6.540 decyzji ustnych 
wydanych i w przeważającej ilości zrealizowanych 
w trakcie prowadzonych kontroli, co znacznie przekra-
cza połowę ogółu wydanych decyzji. Stwierdzić więc 
należy, że przywrócenie stanu zgodnego z przepisami 
bhp nie wymagało znacząco dużych nakładów finan-
sowych i czasowych.

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

Egzekucja administracyjna

W związku z niewykonaniem decyzji nakazowych in-
spektorów pracy w okresie sprawozdawczym 2016 r. 
skierowano 30 upomnień do 25 pracodawców. 
Upomnienia obejmowały łącznie 85 decyzji, w tym: 
• 35 decyzji dotyczyło zagadnień związanych z bhp, 
• 51 decyzji dotyczyło obowiązków płacowych wo-

bec 173 pracowników na łączną kwotę 423.830,01 
zł. 

Pracodawcy zrealizowali 32 decyzje objęte 12 upo-
mnieniami, w tym: 
• 23 decyzje dotyczyły obowiązków bhp, 
• 9 decyzji dotyczyło obowiązków płacowych. 

W 2016 r. nie zawieszono żadnego postępowania eg-
zekucyjnego, natomiast umorzono 3 postępowania 
egzekucyjne, wskutek stwierdzenia wygaśnięcia de-
cyzji. W 2016 r. nałożono 16 grzywien w celu przy-
muszenia 6 zobowiązanych pracodawców w związku 
z niewykonaniem decyzji. Łączna kwota nałożonych 
z tego tytułu grzywien wyniosła 60.000 zł. Żaden zo-
bowiązany nie wpłacił grzywny dobrowolnie. W zakre-
sie 4 należnych grzywien skierowano do naczelników 
urzędów skarbowych tytuły wykonawcze z wnioskiem 
o ich ściągnięcie w trybie egzekucyjnym. W pozosta-
łych 4 przypadkach toczyło się postępowanie odwo-
ławcze, w 7 przypadkach nie minął termin wymagal-
ności, a w 1 przypadku grzywnę uchylono w związku 
z umorzeniem postępowania egzekucyjnego.

Wystąpienia i polecenia inspektorów 
pracy

W efekcie przeprowadzonych kontroli inspektorzy 
pracy skierowali do pracodawców 2083 wystąpienia  
zawierające 10.455 wniosków. Opisane środki praw-
ne uzupełnia 765 poleceń ustnych wydanych w trak-
cie trwania kontroli. Wnioskami i poleceniami ustnymi 
wniesiono o wyeliminowanie stwierdzonych niepra-
widłowości, zarówno z zakresu prawnej ochrony pra-
cy, jak i bezpieczeństwa technicznego. 

Strukturę najczęściej występujących naruszeń przepi-
sów, stanowiących podstawę wydania pokontrolnych 
wniosków i poleceń, obrazuje tabela na następnej 
stronie.
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Pracodawcy zatrudniający do 9 pracowników otrzy-
mali najwięcej wniosków i poleceń ustnych – 62,15%. 
W przedziale zatrudnienia od 10 do 49 osób było to 
26,82%. Do pracodawców będących w grupie zatrud-
nienia od 50 do 249 pracowników skierowano 7,79% 
przedmiotowych środków prawnych. Wielkie zakłady, 
powyżej 250 osób, stanowiły tutaj już tylko 3,24%. 

Najwięcej wniosków i poleceń ustnych zostało skiero-
wanych do zakładów następujących branż: 
• handel i naprawy – 26,76%, 
• budownictwo – 19,54%, 
• przetwórstwo przemysłowe – 19,13%). 

Przegląd kontrolowanych zagadnień wykazał, że 
większość pracodawców w dalszym ciągu nienale-
życie wywiązuje się z obowiązków prawnych wobec 
pracowników. Stąd też środki prawne, w postaci wnio-
sków i poleceń ustnych, zmierzające do poprawy pra-
worządności w kontrolowanych zakładach były podej-
mowane na poziomie porównywalnym z decyzjami.

Wykroczenia i przestępstwa 
przeciwko prawom pracowniczym 
oraz zawiadomienia prokuratury 

W roku 2016 inspektorzy pracy OIP Opole ujawnili po-
pełnienie ogółem 3.421  wykroczeń.

W 2016 r. mandaty karne w liczbie 522 dotyczyły 
1.979 wykroczeń. Inspektorzy pracy Okręgowego In-
spektoratu Pracy w Opolu nałożyli je na łączną kwotę 
598.900 zł. Średnia wartość grzywny nałożonej w po-
stępowaniu mandatowym w 2016 r. wyniosła tym sa-
mym 1.147 zł. 

Do sądów skierowano ogółem 99 wniosków o ukara-
nie osób odpowiedzialnych za naruszenie przepisów 
prawa, które obejmowały 381 wykroczeń. Na prze-
strzeni 2016 r. sądy wydały 85 rozstrzygnięć. Ogólna 
wartość grzywien już wymierzonych przez sądy, bę-
dąca wynikiem 75 wyroków skazujących z wniosków 

Przedmioty naruszeń Wniosków
[%]

Obiekty i pomieszczenia pracy, 
pomieszczenia higienicznosanitarne, 
itd.

0,46

Wypadki przy pracy, choroby zawo-
dowe - stosowanie środków zapobie-
gawczych

2,20

Organizacja bezpiecznej pracy 5,87

Stanowiska, procesy pracy, proce-
sy technologiczne, magazynowanie 
i składowanie

3,63

Maszyny i urządzenia techniczne 0,63

Urządzenia i instalacje energetyczne 0,50

Transport 0,10

Środki ochrony indywidualnej, odzież 
i obuwie robocze

3,96

Przygotowanie do pracy 15,38

Stosunek pracy 30,43

Czas pracy 16,41

Ochrona pracy młodocianych 1,71

Uprawnienia pracowników związane 
z rodzicielstwem

0,17

Wynagrodzenie za pracę i inne 
świadczenia

7,05

Legalność zatrudnienia i innej pracy 
zarobkowej

6,91

Zbiorowe prawo pracy 0,85

Urlopy pracownicze 2,68

Agencje zatrudnienia i elastyczne 
formy zatrudnienia

0,66

Dyskryminacja, molestowanie, 
mobbing

0,20

Pozostałe 0,20

Najczęściej występujące naruszenia przepisów prawa pracy, sta-
nowiące podstawę wydania wniosków i ustnych poleceń pokon-
trolnych.

2226556

496

137

2

Struktura ujawnionych wykroczeń pod kątem kwalifikacji prawnej.

3

1
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inspektorów pracy o ukaranie, stanowi kwotę 160.850 
zł, co daje średnią 2.145 zł. 

W przypadku 505 osób odpowiedzialnych inspekto-
rzy poprzestali na zastosowaniu środków wychowaw-
czych, które łącznie obejmują kolejne 1.061 wykrocze-
nia. 

Z tytułu naruszenia przez pracodawców przepisów 
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kie-
rowców 4 decyzjami inspektorzy pracy nałożyli grzyw-
ny na łączną kwotę 14.350 zł z tytułu popełnienia 301 
naruszeń. 

Inspektorzy pracy działający w ramach właściwości 
terytorialnej Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu 
skierowali do organów ścigania 31 zawiadomień o po-
dejrzeniu popełnieniu przestępstwa.
Wszczętych zostało  31 postępowań przygotowaw-
czych a jedynie wobec 3 zawiadomień odmówiono 
wszczęcia postępowania przygotowawczego, co sta-
nowi o trafności skierowanych zawiadomień. 

W ramach współpracy przekazano Policji ogółem 31  
dokumentacji z badanych wypadków przy pracy. W 
2016 r. inspektorzy pracy brali udział w 10 postępo-
waniach w charakterze świadków, natomiast nie brali 
udziału w charakterze biegłych. Wnioski prokuratorów 
o przeprowadzenie kontroli dotyczyły przede wszyst-
kim badania wypadków przy pracy oraz bezpieczeń-
stwa i higieny pracy. 

Skargi, wnioski oraz porady prawne 
i techniczne

Skargi i wnioski 

W okresie sprawozdawczym do OIP w Opolu wpłynęło 
1.270 skarg i wniosków (w tym 409 anonimów), pod-
czas, gdy w roku 2015 było ich 1.148. Łączna liczba 
zagadnień podnoszona w skargach rozpatrzonych 
w roku 2016 w OIP Opole uległa znaczącemu zwięk-
szeniu wobec 2015 r. O ile w 2015 roku było ich 2.094, 
to w roku sprawozdawczym było ich 2.422. Przedsta-

wienie tych problemów w skargach, pozwoliło wskutek 
czynności kontrolnych, na usunięcie wielu nieprawid-
łowości i zagrożeń, tak w obszarze bezpieczeństwa 
i higieny pracy, jak i w zakresie regulacji prawnej 
ochrony pracy. 

2014 2015 20162014 2015 2016

1063 1148 1270

Liczba spraw wniesionych do OIP Opole na przestrzeni trzech 
ostatnich lat.
Przedmioty skarg: 
1. warunki pracy – 494, z czego 226 było zasadnych, 

stanowiąc 20,39 % ogółu (w 2015 r. było to 18,62 
%). W największej liczbie dotyczyły niewłaściwej – 
za niskiej temperatury w pomieszczeniach pracy 
- 16, z czego 8 było zasadnych, braku protokołów 
ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków – 12, 
z czego 2 zasadne, braku środków do udzielania 
pierwszej pomocy – 2, z czego 2 zasadne, nie-
przestrzegania przepisów bhp – 12, z czego 4 
zasadne, braku opracowanej instrukcji bhp do-
tyczącej obsługi maszyn i innych urządzeń tech-
nicznych – 4, z czego 3 zasadne, braku ochrony 
podstawowej urządzeń i instalacji elektrycznych 
– 3 z czego 2 zasadne, brak rozwiązań organiza-
cyjno - technicznych w celu wyeliminowania (ogra-
niczenia) ręcznego przemieszczania ciężarów – 2, 
z czego 2 zasadne, niedostarczenia przez praco-
dawcę odzieży i obuwia - 32, z czego 13 zasad-
nych, brak lub niewłaściwie przeprowadzonego 
szkolenia, wstępnego instruktażu stanowiskowe-
go – 14, z czego 3 zasadne.  

2. Stosunek pracy - nastąpił wzrost zarzutów w tym 
zakresie z 414 w 2015 r. do 468 z których 81 było 
zasadnych (w 2015 - 94). W największej liczbie 
z tego zakresu zgłaszane są przypadki niewy-
wiązywania się przez pracodawców z obowiązku 
wydania umów o pracę w pierwszym dniu zatrud-
nienia - 168 z czego 5 było zasadnych. Najwięcej 

art. 225 art. 270 art. 160 art. 218
§1a

art. 219 art. 220
§1

art. 221 art. 271art. 
225

art. 
270

art. 
160

art. 
218

art. 
219

art. 
220

art. 
221

art. 
271

9

2
1

11

16

1

6

3

Struktura zawiadomień prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa pod kątem kwalifikacji prawnej.
(*) - ustawa z dnia 23 maja 1991 o związkach zawodowych.
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zasadnych zarzutów (18 z ogólnej liczby 27) doty-
czyło nieterminowego wydania świadectw pracy. 
Zgłoszenie 66 niewydanych świadectw pracy za-
sadne było w 15 sytuacjach. 

3. Czas pracy - 275 zarzutów, z czego 89 zasadnych. 
W największej liczbie nieprawidłowości dotyczą 
nierzetelnie prowadzonej ewidencji czasu pracy 
(32, w tym 10 zasadnych), co dopełnia zatrudnia-
nie pracowników powyżej przeciętnie 5 dni w ty-
godniu w przyjętym okresie rozliczeniowym (23, 
w tym 13 zasadnych) i zatrudnianie pracowników 
z naruszeniem przepisów o odpoczynku dobowym 
– 30, z czego 11 zasadnych. 

4. Ochrona uprawnień związanych z rodzicielstwem 
- 17 spraw, w tym 1 zasadna. W tej grupie potwier-
dził  się zarzut nieprawidłowości przy wypowiada-
niu umowy o pracę w okresie ciąży. 

5. Wynagrodzenia za pracę i inne świadczenia - od 
wielu lat jest to najliczniejsza (710 na 2.422 ogólnej 
liczby przedmiotów) tematyka zawarta w skargach. 
Najczęściej pracownicy skarżyli się na odmowę 
wypłaty wynagrodzenia (219, z czego 50 zasad-
nych) lub jego nieterminowe wypłacenie (65, z cze-
go 41 zasadnych), nie wypłacenie lub obniżenie 
ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany ur-
lop wypoczynkowy (61, z czego 27 zasadnych) jak 
i nie wypłacenie wynagrodzenia za pracę w godzi-
nach nadliczbowych (66, z czego 21 zasadnych).   

6. Urlopy wypoczynkowe - 76 zarzutów, w tym 20 
zasadnych. W największej liczbie zasadnych oka-
zały się zarzuty dotyczące nieprawidłowości w za-
kresie udzielania urlopu wypoczynkowego z upły-
wem 30 września roku następnego - 15, z czego 
11 zasadnych. Kolejno to nieprawidłowości w za-
kresie udzielania urlopu wypoczynkowego w roku 
kalendarzowym, w którym pracownik nabył prawo 
do urlopu – 17 z czego 4 zasadne. Z pozostałych 
15 przypadków zgłoszonych nieprawidłowości 
w zakresie udzielania urlopu wypoczynkowego  
zasadna była tylko 1 sprawa. 

7. Ochrona pracowników niepełnosprawnych – 5 
spraw, w tym 1 skarga zasadna. Zarzuty dotyczyły 
w 4 przypadkach czasu pracy oraz po 1 przypadku 
wynagrodzenia za pracę wykonaną i wynagrodze-
nia za czas choroby.

związki zawodowe - 14
pracownicy - 125
byli pracownicy - 242
anonimy - 114
osoby trzecie - 167
cudzoziemcy - 7

Podmioty składające skargi.

Dyskryminacja i mobbing

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

Struktura skarg 2014 2015 2016

Dyna-
mika
2015-
2016

Równe  
traktowanie  
w zatrudnieniu

9 15 39 260%

Molestowanie
(w tym  
seksualne)

1 2 0 0%

Mobbing 34 63 56 88%

Razem 44 80 95 118%

Skargi i wnioski złożone przez związki zawodowe

Na przestrzeni 2016 r. organizacje związkowe 18 razy
występowały ze skargami i wnioskami do Okręgowego
Inspektoratu Pracy w Opolu. W wyniku zgłoszonych 
skarg i wniosków w 15 przypadkach inspektorzy pra-
cy podjęli czynności kontrolne a w 3 przypadkach za-
planowano zakończenie czynności kontrolnych na rok 
2017r. 

Ogółem, w związku z podjętymi czynnościami kon-
trolnymi w związku ze skargami związkowymi, w 4 
przypadkach podjęte kontrole okazały się zasadne, 
w 4 przypadkach częściowo zasadne, natomiast w 5 
przypadkach skargi były niezasadne. W 1 przypadku 
brak było możliwości kontroli (zagadnienie dotyczące 
zasad wyborów na zakładowego SIP).

Wymienione kontrole były często wielowątkowe i doty-
czyły wielu zagadnień prawnej ochrony pracy. Wydane 
środki prawne regulujące ustalone w trakcie kontroli 
nieprawidłowości dotyczyły najczęściej kwestii zwią-
zanych z czasem pracy, stosunku pracy i mobbingu 
(po 3 przypadki). Kolejne kwestie obejmowały wyna-
grodzenie za pracę i inne świadczenia oraz upraw-
nienia zakładowych SIP. Uzupełniają je pojedyncze 
zagadnienia uprawnień organizacji związkowych, 
technicznego bezpieczeństwa pracy, pomieszczeń 
higieniczno-sanitarnych, oceny ryzyka zawodowego 
i dyskryminacji.

Porady prawne i techniczne

W roku 2016 Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu 
wykonywał ustawowy obowiązek udzielania porad 
prawnych w zakresie przestrzegania prawa pracy 
oraz informacji technicznych w zakresie eliminowa-
nia zagrożeń dla życia i zdrowia pracowników. Adre-
satem realizowanego zadania byli przede wszystkim 
pracownicy, pracodawcy, związki zawodowe, rolnicy 
indywidualni, pracownicy służb BHP, strony umów cy-
wilnoprawnych, organy administracji publicznej i sa-
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Rodzaj wniosku Ilość wg wpływu
Liczba  

zarejestrowanych 
wniosków

Wykonanie
[%]

Rejestracja nowych układów 3 3 100

Rejestracja protokołów dodatkowych 61 59 97

Informacje o zawieszeniu stosowania układu 0 0 100

Informacje o zmianie nazwy lub adresu  
pracodawcy lub organizacji związkowej 1 1 100

Inne informacje 5 5 100

Razem 70 68 97

morządu terytorialnego, środki masowego przekazu, 
organizacje pracodawców i inni. Zadania realizowane 
były przez inspektorów pracy i pracowników meryto-
rycznych.

Ilość porad udzielonych w roku 2016 r. miała tendencję
spadkową w stosunku do roku poprzedniego.

Łączna ilość porad prawnych i technicznych udzielo-
nych przez OIP w Opolu:
• • 20.171 porad prawnych, które wynoszą 90,16% 

ogółu udzielonych porad,
• • 2.097porady techniczne, które stanowią 9,37 % 

ogółu udzielonych porad,
• • 105 porad z zakresu legalności zatrudnienia, któ-

re stanowią 0,47 % ogółu udzielonych porad.

W 2016 r. inspektorzy pracy przeprowadzili łącznie 
3.072 kontrole u 2.701 podmiotów gospodarczych, 
w trakcie których udzielili 28.628 porad prawnych, 
technicznych oraz dotyczących legalności zatrudnie-
nia.

Należy podkreślić, iż Okręgowy Inspektorat Pracy 
w 2016 r. udzielił 699 porad partnerom społecznym, 
w tym 492 porady zostało udzielonych związkom za-
wodowym, a 207 porad Społecznym Inspektorom Pra-
cy.

Rejestracja zakładowych układów 
zbiorowych pracy oraz spory zbiorowe

W 2016 r. do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu 
wpłynęło 70 wniosków o rejestrację zakładowych ukła-
dów zbiorowych pracy, protokołów dodatkowych oraz 
o wpis informacji do układów.

W okresie sprawozdawczym wystąpił 1 przypadek od-
mowy rejestracji protokołu dodatkowego do układu.
Wystąpił także 1 przypadek wycofania wniosku o reje-
strację protokołu dodatkowego do układu.

Zasadniczym przedmiotem regulacji układowych 
w analizowanym okresie sprawozdawczym były: prawa 
do nagród jubileuszowych (w 2 układach), dodatków 
za pracę w godzinach nadliczbowych, odpraw emery-
talno-rentowych (w 2 układach), zasad wynagradzania 
za pracę w porze nocnej (w 1 układzie), dodatków za 
pracę w soboty, niedziele i święta (w 1 układzie), do-

datku brygadzistowskiego (w 1 układzie), dodatku za 
pracę w warunkach szczególnych (w 1 układzie). 

Liczba układów zbiorowych pracy aktualnie stosowa-
nych potwierdza tezę, iż u pracodawców, gdzie dzia-
łają prężne organizacje związkowe taka forma regulo-
wania zasad wynagradzania pracowników jest nadal 
pożądana i popierana przez organizacje związkowe 
oraz akceptowana przez pracodawców.
Na dzień 31.12.2016 r. zarejestrowanych było 224 za-
kładowych układów zbiorowych pracy.

Jak wynika z prowadzonego rejestru do Okręgowego 
Inspektoratu Pracy w Opolu na przestrzeni 2016 roku  
zgłoszono ogółem 4 spory zbiorowe obejmujące łącz-
nie 7 żądań (postulatów) zgłoszonych przez organiza-
cje związkowe.

Żądania dotyczyły:
• warunków płacy - 4 postulaty,
• warunków pracy - 3 postulaty.

W roku 2016r. na terenie działania OIP w Opolu nie 
zachodziła potrzeba przeprowadzenia jakiejkolwiek 
kontroli w następstwie powiadomienia o sporze zbio-
rowym. W jednym przypadku zakończono spór po-
przez zawarcie porozumienia - ugody.  Natomiast w 3 
pozostałych przypadkach spory zbiorowe trwają nadal 
i toczą się tam postępowania negocjacyjne, bądź są 
zawieszone. 

Wnioski do ZUS o podwyższenie 
składki na ubezpieczenie wypadkowe 

Wobec pracodawców, u których w czasie dwóch ostat-
nich kontroli stwierdzono rażące naruszenia przepi-
sów bhp, w roku 2016 skierowano 3 wnioski do ZUS 
o podwyższenie składki na ubezpieczenie wypadko-
we, ustalanej na kolejny rok. W przypadku 2 praco-
dawców ZUS wydał już decyzje o podwyższenie rzed-
miotowej składki. Najwięcej wykroczeń, tj. 45,63%, 
miało miejsce w firmach budowlanych. Stąd też nie 
dziwi fakt, że wszyscy obciążeni pracodawcy należeli 
do tej branży. Potwierdza to, że jest to branża, w której 
inspektorzy najczęściej stwierdzają naruszenia przepi-
sów bhp podczas kolejnych kontroli. 
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Na przestrzeni 2016 roku zgłoszono ogółem do Okrę-
gowego Inspektoratu Pracy w Opolu 99 zdarzeń, 
w tym 3 zdarzenia, które nie zostały uznane za wy-
padki przy pracy. 

Inspektorzy pracy zbadali okoliczności i przyczyny 70 
wypadków przy pracy, w których poszkodowanych 
było 76 osób. 

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

Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu podejmował 
szereg działań o charakterze prewencyjnym, omó-
wionych w dalszej części niniejszego sprawozdania. 
W roku 2016 inspektorzy pracy przeprowadzili 69 
kontroli, podczas których przeanalizowano ogółem 
136 dokumentacji powypadkowych, w tym 9 zdarzeń 
nieuznanych za wypadki przy pracy. Stwierdzono 149 
nieprawidłowości. 

Największa grupa nieprawidłowości, stanowiąca pra-
wie 76,62% wszystkich, dotyczyła ustalania okoliczno-
ści i przyczyn wypadków, w tym nieprzystąpienia do 
ustalenia przyczyn i okoliczności wypadku bądź nie-
sporządzenia dokumentacji powypadkowej, ustalenia 
tylko części przyczyn lub ustalenia przyczyn innych niż 
wynikało z analizy inspektora pracy. 

Analiza dokumentacji wskazuje, że w części przypad-
ków badanie okoliczności i przyczyn wypadków powie-
rza się zespołom powypadkowym, których członkowie 
nie posiadają niezbędnej wiedzy z przedmiotowego 
zakresu. Podobnie pracodawcy często nie posiadają 
gruntownej wiedzy z tej dziedziny. W grupie zakładów 
zatrudniających do 9 pracowników w większości przy-
padków realizację zadań służb bhp zleca się osobom 
z zewnątrz zakładu. Osoby te, odpłatnie świadcząc 
usługi bhp, często nie znają specyfiki zakładu. Zauwa-
ża się tendencję niezwykle rzadkiego wizytowania sta-
nowisk pracy przez specjalistów zatrudnianych spoza 
zakładu, co w oczywisty sposób wpływa negatywnie 
na działania o charakterze prewencyjnym. 

Wobec powyższego na kolejny rok działalności zało-
żono kontynuację działań obejmujących: 
• badanie wypadków ze szczególnym zwracaniem-

przez inspektorów pracy uwagi na kwalifikacje, 
tzn. posiadanie niezbędnej wiedzy dochodzenio-
wej oraz aktualność posiadanych szkoleń bhp 
przez pracodawców i osób wchodzących w skład 
zespołów powypadkowych, a w szczególności 
kwalifikacji zewnętrznej służby bezpieczeństwa 
i higieny pracy,

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

• rozszerzanie zakresu podejmowanych działań 
prewencyjnych, ukierunkowanych na pracodaw-
ców wykazujących wysokie wskaźniki wypadko-
wości oraz podejmowanie prewencji, szczegól-
niewobec małych, nowo powstałych podmiotów 
gospodarczych zatrudniających pracowników, 
przede wszystkim wobec firm wykonujących prace 
zaliczane do szczególnie niebezpiecznych,

• kontynuowanie współpracy z Oddziałem Stowa-
rzyszenia Pracowników Służb BHP,

• podejmowanie dalszych działań prewencyjno-in-
formacyjnych, w tym przy współpracy mass me-
diów.

Inspektorzy pracy zwracać będą uwagę także na wy-
wiązanie się pracodawców z obowiązku dogłębnego 
analizowania przyczyn powtarzalnych wypadków przy 
pracy oraz prowadzenia rejestru i analizy zdarzeń po-
tencjalnie wypadkowych.
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Choroby zawodowe

W roku 2016 w województwie opolskim stwierdzono 16 przypadków chorób zawodowych. 
Wśród chorób odnotowano:
• 7 przypadków boreliozy,
• 3 przypadki przewlekłej choroby obwodowego układu nerwowego - zespół cieśni 

nadgarstka wywołany sposobem wykonania pracy,
• 1 przypadek choroby kociego pazura,
• 1 przypadek gruźlicy płuc,
• 1 przypadek uszkodzenia narządu słuchu,
• 1 przypadek choroby układu ruchu wywołane sposobem wykonywania pracy – przewlekłe 

okołostawowe zapalenie barku, 
• 1 przypadek alergicznego kontaktowego zapalenia skóry pochodzenia zawodowego,
• 1 przypadek przewlekłej choroby narządu głosu spowodowanej nadmiernym wysiłkiem 

głosowym.
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Zauważyć należy, że z powtarzających się od lat 
schorzeń zawodowych choroba zakaźna – borelioza 
jest niezwykle trudna do ograniczenia ze względu na 
źródło zakażenia, którym są kleszcze występujące nie 
tylko w środowisku leśnym, ale także na miejskich te-
renach parkowych i zielonych. Dodać do tego należy 

niski poziom immunoprofilaktyki osób narażonych sta-
le lub czasowo. 

Zagrożenie leśnymi chorobami zawodowymi zwiększa 
także duża rotacja pracobiorców.
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Działania długofalowe

Zawieranie umów cywilnoprawnych 
w warunkach wskazujących na 
istnienie stosunku pracy

Informacje statystyczne

Jednym z najistotniejszych zagadnień rynku pracy – 
nie tylko w ostatnich latach – jest kwestia weryfikacji 
prawidłowości zawierania umów cywilnoprawnych ze 
szczególnym uwzględnieniem definicji stosunku pracy. 

Na tym polu działania inspektorów Państwowej In-
spekcji Pracy były szczególnie intensywne i zakrojone 
na szeroką skalę, a mianowicie przyjęto założenia, iż 
podczas kontroli firm branży budowlanej, zakresem 
przedmiotowym zostaną objęte wszelkie zawarte 
umowy cywilnoprawne.

W roku 2016 na terenie działania OIP w Opolu prze-
prowadzono 70 kontroli tematycznych w 68 podmio-
tach, których celem była kontrola przestrzeganie za-
kazu zawierania umów cywilnoprawnych w warunkach 
wskazujących na istnienie stosunku pracy w budowni-
ctwie.

W toku tych kontroli sprawdzeniem objęto:
• 719 osób wykonujących pracę (w tym 501 na pod-

stawie umów cywilnoprawnych oraz 8 podmiotów 
samozatrudniających się); 

• 240 cudzoziemców;
• 16 kobiet;
• 2 pracowników młodocianych.

Kontrole prowadzone były zarówno w zakładach ma-
łych, do 9 pracowników (63 kontrole), zakładach śred-
niej wielkości, zatrudniających od 10 do 49 pracow-
ników (6 kontroli), jak i w zakładach dużych i bardzo 
dużych (1 kontrola).

Inspektorzy pracy stwierdzili 77 przypadków zawiera-
nia umów cywilnoprawnych w warunkach wskazują-
cych na istnienie stosunku pracy. Kontrole wykazały, 
iż 68 przypadków dotyczyło osób świadczących pra-
ce na podstawie umowy zlecenia, 6 świadczyło pra-
cę na podstawie umowy o dzieło, a 3 na podstawie 
umów nienazwanych.  W sumie nieprawidłowości 
przy zatrudnianiu osób w ramach umowy zlecenia 
w warunkach właściwych dla stosunku pracy stwier-
dzono u 27 przedsiębiorców, przy na umowę o dzieło 
u 4 przedsiębiorców, natomiast w innych przypadkach 
u 2 przedsiębiorców. 

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości wg 
pracodawców i inspektorów pracy

Nieprawidłowości te różnią się w zależności od grup 
zawodowych, które je wskazują i tak, według praco-
dawców przyczynami ujawnionych naruszeń prawa 
są:
• nieznajomość obowiązujących przepisów prawa 

pracy;
• wysokie koszty zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę;
• zbyt duża biurokratyzacja przy zatrudnianiu osób 

w ramach stosunku pracy w porównaniu do umów 
cywilnoprawnych;

• niestabilność na rynku pracy w zakresie pozyski-
wanych zleceń. To przekłada się na brak możliwo-
ści zapewnienia ciągłości pracy, a tym samym na 
stabilne zatrudnienie osób na podstawie umowy 
o pracę.

W ocenie inspektorów pracy podstawowymi przyczy-
nami naruszeń prawa są:
• ignorowanie i lekceważenie przepisów zakazują-

cych zatrudniania osób na podstawie umów zle-
ceń w warunkach wskazujących na istnienie sto-
sunku pracy;

• liczenie przez pracodawców na uniknięcie kon-
sekwencji w związku z zatrudnieniem osób na 
podstawie umów cywilnoprawnych w warunkach 
wskazujących na istnienie stosunku pracy. Pra-
codawcy uważają, iż nie będą poddani kontroli 
przez organa PIP, a ewentualne kary będą niższe 
od nakładów niezbędnych na zalegalizowanie za-
trudnienia.

Działania inspektorów pracy

W wyniku opisanych wyżej kontroli inspektorzy pracy 
podjęli następujące środki celem eliminacji stwierdzo-
nych nieprawidłowości i przywrócenia stanu postulo-
wanego w przepisach prawa pracy:
• skierowano 35 wniosków w wystąpieniach oraz 10 

poleceń, dotyczących w sumie 77 pracowników. 
Ta forma oddziaływania inspektorów pracy, mimo 
braku elementu władczego, jest jednak nadzwy-
czaj skuteczna, a jej efekt następuje – w przeci-
wieństwie do pozwu o ustalenie stosunku pracy 
– niemal natychmiast,

• spośród skierowanych wniosków i poleceń praco-
dawcy zalegalizowali stosunek pracy dla 42 osób 

• zastosowano działania z zakresu prewencji ogól-
nej i szczególnej poprzez nałożenie 10 mandatów 
na łączną kwotę 11500,00 zł brutto oraz zastoso-
wano 11 środków wychowawczych.

Łącznie w toku przeprowadzonych wszystkich czyn-
ności kontrolnych, w których inspektorzy pracy po-
ruszyli problem polegający na zawieraniu umów 
cywilno-prawnych w warunkach wskazujących na ist-
nienie stosunku pracy zastosowano następujące środ-
ki prawne:
• skierowano 93 wnioski w wystąpieniach oraz 15 

poleceń, dotyczących w sumie 315 pracowników,
• spośród skierowanych wniosków i poleceń praco-

dawcy zalegalizowali stosunek pracy dla 232 osób 
• inspektor pracy wystąpił z 1 pozwem przeciwko 1 

pracodawcy o ustalenie istnienia stosunku pracy 
dla 1 osoby zatrudnionej nielegalnie,

• nałożono 26 mandatów,wystosowano 5 wniosków 
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do sądu o ukaranie oraz zastosowano 23 środki 
wychowawcze.

Wnioski

Przeprowadzone czynności kontrolne ujawniły, iż pra-
codawcy nie znają w stopniu dostatecznym lub nie ro-
zumieją problematyki związanej z zatrudnianiem osób 
na podstwie stosunku cywilnoprawnego w warunkach 
w których powinien być zawarty stosunek pracy. Czę-
sto stosują zatrudnienie w formie cywilnoprawnej jako 
stosunek zamienny do umowy o pracę. Dzieje się tak 
dlatego, iż zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia  
jest mniej sformalizowane  niż zatrudnienie na podsta-
wie umowy o pracę. 

Ponadto w dalszym ciągu zatrudnienie na podstawie 
umowy zlecenia jest bardziej opłacalne niż na podsta-
wie umowy o pracę. Osoby świadczące pracę w ra-
mach stosunku cywilnoprawnego, nie mają bowiem 
prawa do urlopów wypoczynkowych, a także w prze-
ważającej części nie są objęci dobrowolnym ubezpie-
czeniem chorobowym, gdyż o takiej możliwosci nie 
wiedzą.

Dlatego wskazane jest dalsze przeprowadzanie czyn-
ności kontrolnych w tym zakresie, celem ochrony osób 
świadczących pracę na podstawie umów cywilnopraw-
nych, w sytuacji gdy powinna zostać zawarta umowa 
o pracę. Przeprowadzane kontrole mają na celu nie 
tylko wyciąganie konsekwencji w związku ze stwier-
dzonymi nieprawidłowościami, lecz przede wszystkim 
egzekwowanie przepisów na rzecz osób, które w trak-
cie kontroli świadczyły pracę na podstawie umowy 
cywilnoprawnej, a stwierdzone warunki wykonywanej 

przez nich pracy, świadczyły o istnieniu stosunku pra-
cy.

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

Kontrole wynikające ze wzmożonego nadzoru były 
przeprowadzone w przedsiębiorstwie wytwarzania 
i przetwarzania koksu oraz w zakładzie walcowni rur.
Poprawę warunków pracy uzyskano w obydwu zakła-
dach, poprawiając warunki pracy 560 osobom, jednak-
że w zróżnicowanym zakresie. 

Zauważyć należy, iż w obu kontrolowanych podmio-
tach nie likwidowano żadnych stanowisk pracy, od-
działów lub wydziałów.
Ograniczenie zagrożeń chorobowych i wypadkowych 
osiągnięto w obu zakładach objętych kontrolami po-
przez wykonanie prac modernizacyjnych i remontów 
oraz zastosowanie rozwiązań organizacyjnych, pro-
gramów poprawy warunków pracy, a także wdrożenia 
procedur systemowego zarządzania bhp w zakładzie.

W zakładzie wytwarzania i przetwarzania koksu pra-
codawca podjął szereg nieplanowanych działań in-
westycyjnych w związku z samoistną katastrofą bu-
dowlaną (okres zimowy - 11.01.2016r.), w wyniku 
której nagle zawaliła się konstrukcja żelbetowa dachu 
budynku, gdzie urządzono sortownię koksu wydziału 
piecowni. W ramach daleko idącej profilaktyki opraco-
wano szereg procedur mających na celu zwiększenie 

Anomalie i zagrożenia

Zdarzenia potencjalnie wypadkowe

Wypadki bez L-4

Wypadki z przesunięciem

Wypadki z przerwą w pracy

Wypadki ciężkie

Wypadki śmiertelne

Piramida bezpieczeństwa
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świadomości pracowników w zakresie występujących 
zagrożeń na stanowiskach pracy, w tym piramidę bez-
pieczeństwa, standardy bezpieczeństwa oraz HIRA - 
czynnościową kartę oceny ryzyka.

Założeniem „Piramidy Bezpieczeństwa” (poprzednia 
strona) jest wcześniejsze usuwanie anomalii, zagro-
żeń i przyczyn zdarzeń potencjalnie wypadkowych, 
przez co zmniejszone zostanie prawdopodobieństwo 
wystąpienia niepożądanego wypadku przy pracy. W 
przypadku zauważenia anomalii pracodawca ocze-
kuje natychmiastowej reakcji ze strony pracowników 
i usunięcia danego zagrożenia, które następnie jest 
rejestrowane, jako zdarzenie potencjalnie wypadko-
we, z podaniem przyczyny. Dalsza ich analiza stanowi 
wskazówki do wniosków zaradczych. Powyższe dzia-
łania organizacyjne oraz działania systemowe podjęte 
przez pracodawcę przekładają się na ciągłe doskona-
lenie organizacji i zaangażowanie wszystkich pracow-
ników w budowanie indywidualnej świadomości i kul-
tury bezpieczeństwa pracy, co niewątpliwie przekłada 
się na niską wypadkowość. 

W zakładzie walcowni rur mimo podjętych kilku inwe-
stycji nie nastąpiła znaczna poprawa warunków pracy. 
Ograniczenie hałasu na stanowiskach wymagałaby 
zmiany technologii produkcji rur, wymiany parku ma-
szynowego oraz ogromnych nakładów finansowych, 
co w obecnej sytuacji całego koncernu, któremu za-
kład podlega jest niemożliwe.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych 
w obu zakładach inspektor pracy w ciągu roku 2016 
wydał łącznie 105 decyzji (wykonano już 99 z nich)oraz 
25 wniosków w wystąpieniach (wykonano wszystkie).

Dalsze działania PIP w roku 2017 ukierunkowane 
będą na systematyczną analizę przyczyn i okoliczno-
ści zaistniałych wypadków przy pracy, w tym spraw-
dzenie skuteczności wdrożenia wystosowanych wnio-
sków profilaktycznych. 

Ograniczanie zagrożeń wypadkowych

Kontrole związane z ograniczeniem zagrożeń wypad-
kowych ukierunkowane były m.in. na sprawdzenie 
wdrażania przez pracodawców wniosków i środków 
profilaktycznych, formułowanych przez zespoły po-
wypadkowe. Ponadto obszarem kontroli inspektorów 
pracy było sprawdzenie funkcjonowania ustalonych 
procedur i elementów zarządzania bezpieczeństwem 
pracy w zakładach, w których wystąpiły wypadki przy 
pracy. Łącznie przeprowadzono w tym zakresie 20 
kontroli zakładów różnych branż, w tym 9 rekontro-
li podmiotów kontrolowanych w 2014 r. W kontrolo-
wanych zakładach łącznie zatrudnionych było 2.377 
pracowników. Kontrole wykazały, iż w celu wyelimi-
nowania możliwości zaistnienia podobnych zdarzeń 
w przyszłości, działania pracodawców ograniczały 
się zazwyczaj do szablonowych środków profilaktycz-
nych, dotyczących przeprowadzenia szkoleń przypo-
minających pracownikom zasady bhp oraz omówienia 
przedmiotowych wypadków przy pracy z innymi pra-
cownikami. 

Część środków profilaktycznych, dotyczących uaktu-
alnienia oceny ryzyka zawodowego w aspekcie wy-
stępujących dodatkowych zagrożeń było niespójne 
z ustalonymi przez pracodawców okolicznościami 
i faktycznymi przyczynami wypadków przy pracy. W 
związku z powyższym inspektorzy pracy wydali łącz-
nie 157 decyzji, 100 wniosków w wystąpieniach oraz 
10 poleceń. 

Kontrolowaną grupę zakładów charakteryzował wyso-
ki wskaźnik częstotliwości wypadków utrzymujący się 
na poziomie lat poprzednich. Jedynie w 33% zakła-
dów nie odnotowano w ogóle wypadków przy pracy 
od okresu poprzedniej kontroli. Charakterystyczne jest 
również, iż najmniejszy spadek ilości wypadków miał 
miejsce w zakładach obróbki drewna. 

Czas pracy i wynagrodzenia

Czas pracy i wynagrodzenia oraz inne 
świadczenia – kontrole skargowe

Zagadnienia związane z czasem pracy, jak również 
powiązana z nimi problematyka świadczeń pracowni-
czych są jednym z najistotniejszych zagadnień reali-
zowanych przez inspektorów pracy. Podkreślić nale-
ży również, iż to właśnie kwestie związane z czasem 
pracy oraz wynagrodzeniami i innymi świadczeniami 
pracowniczymi są często przedmiotem skarg kiero-
wanych do Państwowej Inspekcji Pracy przez pra-
cowników, byłych pracowników, ale także organizacje 
związkowe oraz inne instytucje.

Najczęściej pracownicy skarżyli się na odmowę wypła-
ty wynagrodzenia lub jego zaniżenie. Podnoszono tak-
że sprawy nieterminowości wypłat, sprawy dotyczące 
nie wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego za niewy-
korzystany urlop wypoczynkowy, jak i nie wypłacanie 
wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych. 

W ujęciu statystycznym najczęściej podnoszone 
w skargach nieprawidłowości w przedmiotowym za-
kresie to:
• niewypłacenie wynagrodzenia – 219, z czego 50 

zasadnych,
• niewypłacenie wynagrodzenia za pracę w godzi-

nach nadliczbowych – 66, z czego 21 zasadnych
• nieterminowe wypłacanie wynagrodzenia - 65, 

z czego 41 zasadnych
• niewypłacenie lub obniżenie ekwiwalentu pienięż-

nego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy - 
61, z czego 27 zasadnych.

Zagadnienia czasu pracy w 2016r. były przedmiotem 
275 skarg, z czego 89 było zasadnych. Regulacje 
prawne działu VI Kp są przez pracodawców nadal po-
wszechnie lekceważone. 

W największej liczbie z tego tematu sprawy dotyczyły:
• nierzetelnego prowadzenia ewidencji czasu pracy 

– 32, w tym 10 zasadnych,
• zatrudniania pracowników powyżej przeciętnie 5 

dni w tygodniu w przyjętym okresie rozliczenio-
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wym - 23, w tym 13 zasadnych,
• naruszania przepisów o odpoczynku dobowym – 

30, z czego 11 zasadnych. 

Dane statystyczne dotyczące kontroli skargowych

Inspektorzy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu 
przeprowadzili w roku 2016 w sumie 393 kontrole, któ-
rych podstawą były skargi pracownicze, obejmujące 
swą treścią zagadnienia związane z wynagrodzeniami 
za pracę oraz innymi świadczeniami.
Wynikiem tych kontroli było między innymi:
• wydanie 70 decyzji płacowych, obejmujących 392 

pracowników na łączną kwotę 1 286 990,16 zł (do 
końca stycznia 2017r. pracodawcy zrealizowali 29 
decyzji dla 222 osób na łączną kwotę 842 637,85 
zł)

• skierowanie 168 wniosków, obejmujących 4 234 
pracowników na łączną kwotę 278 357,59 zł (jest 
to kwota wynikająca tylko z wniosków dotąd zrea-
lizowanych)

• wydanie 26 poleceń, obejmujących 423 pracowni-
ków na łączną kwotę 930 175,05 zł (jest to kwota 
wypłacona w toku trwania kontroli)

Łącznie na skutek działań inspektorów pracy, związa-
nych ze skargami wyegzekwowano 2 051 170,49 zł 
tytułem należnych świadczeń ze stosunku pracy.

Prewencja ogólna i szczególna w kontrolach 
skargowych

W toku 393 przeprowadzonych kontroli inspektorzy 
pracy stwierdzili ogółem 278 wykroczenia, które zo-
stały uwzględnione w:
• 23 wnioskach o ukaranie do sądów,
• 79 mandatach,
• 59 środkach wychowawczych.

Łączna wysokość wymierzonych mandatów oraz 
orzeczonych przez sądy grzywien z tego tytułu wynio-
sła 142 700,00 zł. 

Czas pracy i wynagrodzenia oraz inne 
świadczenia – wszystkie kontrole. 

Poza kontrolami związanymi ze skargami pracow-
niczymi, inspektorzy pracy w ramach właściwości 
OIP w Opolu prowadzili również kontrole celowane, 
obejmujące kompleksowo zagadnienia czasu pracy 
i szeroko pojętych świadczeń pracowniczych. Zresz-
tą problematyka dotycząca czasu pracy, a w konse-
kwencji również wszelkich świadczeń pracowniczych 
występowała w niemal każdej kontroli z ogólnej licz-
by 3 072 przeprowadzonych w 2016r. Wyjątkami były 
oczywiście krótkie kontrole interwencyjne, których 
nadrzędnym celem jest wyeliminowanie zagrożeń dla 
życia i zdrowia osób wykonujących pracę oraz osób 
postronnych. 

Wskutek działań kontrolnych inspektorzy pracy stwier-
dzili znaczną liczbę nieprawidłowości z obszaru za-
równo czasu pracy jak i szeroko pojętych świadczeń 

pracowniczych. 
Przykłady najistotniejszych naruszeń z czasu pracy:
• w 279 poddanych kontroli podmiotach pracodaw-

cy nie określili systemów czasu pracy w Układzie 
Zbiorowym Pracy, regulaminie pracy bądź w ob-
wieszczeniu, co dotyczyło łącznie 1 409 pracow-
ników,

• w przypadku 61 pracodawców stwierdzono nie-
prowadzenie ewidencji czasu pracy, co dotyczyło 
272 pracowników,

• kontrole w 305 podmiotach wykazały nierzetelne 
prowadzenie ewidencji czasu pracy w odniesieniu 
do 3 259 pracowników,

• naruszenie zasady przeciętnie pięciodniowego 
tygodnia czasu pracy stwierdzono podczas 102 
kontroli w przypadku 1 504 pracowników,

• podczas 284 kontroli stwierdzono, że pracodawcy 
nie ustalili w 966 umowach o pracę  pracowników 
zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pra-
cy liczby godzin pracy ponad określony w umowie 
wymiar czasu pracy, za które pracownikowi przy-
sługuje dodatek do wynagrodzenia, 

• w 27 zakładach stwierdzono zatrudnianie dwu-
krotnie w tej samej dobie, co dotyczyło 345 pra-
cowników 

• niezapewnienie 836 pracownikom odpoczynku 
dobowego, co stwierdzono w 59 kontrolach,

• niezapewnienie 313 pracownikom odpoczynku ty-
godniowego (w 33 kontrolach).

Przykłady rażących naruszeń z obszaru wynagrodzeń 
i pozostałych świadczeń pracowniczych: 
• kontrole u 49 podmiotów wykazały niewypłacenie 

wynagrodzenia za pracę, co objęło w sumie 421 
pracowników,

• nieterminowe wypłacanie wynagrodzenia zostało 
stwierdzone podczas 118 kontroli i dotyczyło 2021 
pracowników,

• niewypłacenie wynagrodzenia bądź dodatku za 
pracę w godzinach nadliczbowych zostało usta-
lone podczas 77 kontroli i dotknęło w sumie 499 
pracowników,

• 110 pracownikom zatrudnionym u 57 pracodaw-
ców nie wypłacono bądź obniżono ekwiwalent pie-
niężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy,

• 45 pracownikom zatrudnionym w 1 zakładzie nie 
wypłacono odprawy pieniężnej, wynikającej z art. 
8 ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywa-
nia z pracownikami stosunków pracy. 

Działania podejmowane przez inspektorów pracy

Najbardziej wymiernym efektem ustaleń dokonanych 
w trakcie kontroli obejmującej zagadnienia związane 
z czasem pracy oraz świadczeniami pracowniczymi 
było wydanie 236 decyzji płacowych, obejmujących 
swym zakresem 1 008 pracowników na łączną kwotę 
1 870 025,27 zł (do końca okresu sprawozdawcze-
go pracodawcy zrealizowali decyzje w całości, bądź 
częściowo w odniesieniu do 724 pracowników na łącz-
ną kwotę 1 266 268,76 zł).

Ponadto inspektorzy pracy w ramach wszystkich po-
dejmowanych w 2016 r. działań wydali wystąpienia 
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obligujące do wypłaty świadczeń pracowniczych w wy-
niku realizacji których pracodawcy wypłacili 906 pra-
cownikom łączną kwotę 514 722,89 zł (kwota dotyczy 
wniosków zrealizowanych do końca okresu sprawo-
zdawczego).
Warto również dodać, iż w trakcie kontroli, część uchy-
bień z zakresu czasu pracy i wynagrodzeń została ure-
gulowana 271 poleceniami, które dotyczyły w sumie 
2 159 pracowników. W wyniku realizacji 155 poleceń 
dotyczących świadczeń pracowniczych pracodawcy 
wypłacili łącznie dla 1 240 pracowników kwotę 1 101 
763,92 zł. 

Prewencja ogólna i szczególna

W ramach wszystkich przeprowadzonych przez In-
spektorów OIP Opole kontroli stwierdzono popełnienie 
3 421 wykroczeń przeciwko prawom pracownika, środ-
ki represyjne w postaci mandatów karnych, ostrzeżeń, 
pouczeń, zwrócenia uwagi czy wniosków o ukaranie 
do sądu objęły w sumie 1 126 sprawców. Łączna 
suma kar na dzień sporządzenia sprawozdania wynio-
sła 770 250 zł. W tej liczbie 401 wykroczeń dotyczyło 
naruszeń z zakresu czasu pracy oraz nie prowadzenia 
ewidencji czasu pracy a 513 wykroczeń miało związek 
niewypłaceniem bądź zaniżeniem świadczeń pracow-
niczych. 

Warto również dodać, iż w 13 najbardziej drastycz-
nych przypadkach inspektorzy pracy skierowali do 
prokuratury zawiadomienia o uzasadnionym podejrze-
niu popełnienia przestępstw określonych w art. 218 § 
1a, 270 § 1 oraz 271 § 1 Kodeksu karnego. Powyż-
sze miało związek m. in. z potwierdzaniem niepraw-
dy w ewidencji czasu pracy i wypłacaniem świadczeń 
pracowniczych poza listą płac oraz bez odprowadza-
nia należności do budżetu państwa. 

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości

Główną przyczyną naruszeń przepisów o czasie pra-
cy i świadczeniach pracowników jest, jak w latach po-
przednich, nieznajomość przepisów. Po raz kolejny 
wyniki kontroli z zakresu przestrzegania przez praco-
dawców przepisów regulujących czas pracy wykazały 
powtarzające się nieprawidłowości. Przykładowo pra-
codawcy, często świadomie nie udzielają dnia wolne-
go w zamian za pracę w 6 dzień tygodnia, wypłacając 
z tego tytułu wynagrodzenie wraz ze stosownymi do-
datkami. W tych przypadkach pracodawcy często tłu-
maczą to postępowanie wolą pracownika, który częś-
ciej zainteresowany jest otrzymaniem stosownych 
świadczeń zamiast dnia wolnego. 

Ponadto wydaje się, iż u części pracodawców pokutu-
je przekonanie, iż kwestia czasu pracy zatrudnionych 
pracowników to sprawa drugorzędna, ważniejszym dla 
nich jest utrzymanie firmy na rynku w trudnym okresie. 
Pracodawcy niejednokrotnie wskazują na skompli-
kowanie przepisów regulujących przedmiotowe kwe-
stie, w szczególności w zakresie ustalania systemów 
i rozkładów czasu pracy ale przede wszystkim rozli-
czania czasu pracy. Wskazywane przez pracodawców 
przyczyny nieprawidłowości należy traktować z dużą 

ostrożnością, nie zapominając o tym, że trudności 
w zrozumieniu lub stosowaniu przepisów nie mogą 
stanowić uzasadnienia dla łamania praw pracowni-
czych, będąc w istocie rzeczy elementem ryzyka zwią-
zanego z wykonywaniem działalności gospodarczej. 

Znamiennym jest tutaj znikome korzystanie z dobro-
dziejstwa, jakim są wprowadzone do art. 1401 Ko-
deksu pracy rozwiązania, przewidujące wdrożenie 
rozkładów, w których istnieje możliwość stosowania 
przedziału czasu w którym pracownik decyduje o go-
dzinie rozpoczęcia pracy czy różnych godzin rozpo-
czynania pracy, w dniach będących dla pracownika 
dniami pracy. Reasumując, wprowadzone zmiany, 
potocznie nazywane „elastycznym czasem pracy”, 
jak wykazują wyniki kontroli, nieczęsto wykorzystywa-
ne są przez pracodawców. Powodem tego są przede 
wszystkim wymogi formalne, nałożone przez przepisy 
kodeksu pracy, które są warunkiem sine qua non sto-
sowania tych rozkładów. 

Innym, dominującym powodem naruszenia przepisów 
z zakresu szeroko pojętego czasu pracy i wynagro-
dzeń jest przyjęcie niewłaściwej metody przy roz-
liczaniu oraz pomyłki w obliczaniu. Te dane również 
potwierdzają, iż zauważalny jest nadal deficyt wiedzy 
osób dokonujących rozliczeń w zakresie czasu pracy 
jak również wyliczania poszczególnych świadczeń 
pracowniczych. 

Kolejnym powodem naruszeń z tego obszaru jest 
brak środków finansowych czy tzw. „optymalizacja 
kosztów” w ujęciu pejoratywnym. Ten drugi czynnik 
powodował często, iż pracodawca nie zatrudniał do-
datkowych pracowników, a pracę wykonywali dotych-
czas zatrudnieni. Powyższe znalazło przełożenie na 
powstanie naruszeń ze sfery czasu pracy, a w dalszej 
kolejności niejednokrotnie również w zakresie niewy-
płacenia lub zaniżenia świadczeń pracowniczych. W 
wielu przypadkach zatem nie możemy mówić, iż wyko-
nywanie pracy w godzinach nadliczbowych było wyni-
kiem szczególnej potrzeby pracodawcy, lecz wadliwej 
organizacji pracy. 

Funkcjonowanie rozwiązań prawnych w zakresie 
czasu pracy

Przedłużenie okresu rozliczeniowego na okres nie-
przekraczający 12 miesięcy.
W trakcie prowadzonych kontroli z zakresu czasu pra-
cy, 5 kontroli dotyczyło pracodawców, których stoso-
wali, wydłużone do 12 miesięcy, okresy rozliczeniowe. 
W 3 podmiotach stwierdzono naruszenia przepisów 
w tym zakresie, polegających m. in. na nieprzekazaniu 
porozumień w sprawie wydłużonych okresów rozlicze-
niowych do Okręgowego Inspektora Pracy. 

Wprowadzenie ruchomego rozkładu czasu pracy:
Ważnym problemem, w kontekście zmian wprowa-
dzonych w życie w dniu 23 sierpnia 2013r., jest nadal 
aktualny problem definicji doby pracowniczej. Okazu-
je się, iż nowe rozwiązania, które miały uelastycznić 
czas pracy i przede wszystkim pozwolić na zatrudnia-
nie dwukrotne w tej samej dobie, nie są jeszcze po-
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wszechnie znane. 

Znamiennym jest, iż przypadki wprowadzenia tzw. 
ruchomego rozkładu czasu pracy stwierdzono je-
dynie u 10 z 98 poddanych w tym zakresie kontroli 
pracodawców. W pozostałym zakresie, na 98 kontroli, 
aż w 25 zakładach stwierdzono niedopuszczalne za-
trudnianie dwukrotnie w tej samej dobie, co dotyczy-
ło 221 pracowników z ogólnej liczby 1 145, których 
ewidencję czasu pracy poddano analizie. Te dane 
wskazują, iż nadal aktualnym problemem jest u wielu 
pracodawców definicja doby pracowniczej. Można się 
również zastanowić, czy być może procedury opisane 
w Kodeksie pracy, dotyczące tzw. elastycznych syste-
mów czasu pracy, nie są jednak zbyt skomplikowane. 
Część pracodawców, co potwierdzają również wyniki 
kontroli, sobie z dobą pracowniczą po prostu nie radzi. 
Niektórzy wręcz twierdzą, iż zmiany wprowadzone do 
Kodeksu pracy z dniem 23 sierpnia 2013r. automa-
tycznie pozwalają, bez żadnych dodatkowych formal-
ności, na dowolne zatrudnianie w dobie pracowniczej. 

Podsumowanie danych z wszystkich kontroli 
dotyczących czasu pracy i wynagrodzeń oraz 
innych świadczeń

Inspektorzy pracy działający w ramach Okręgowe-
go Inspektoratu Pracy w Opolu realizowali zarówno 
kontrole skargowe, kontrole ukierunkowane na te za-
gadnienie oraz rutynowe kontrole, podczas których 
badano zagadnienie czasu pracy oraz wypłaty wyna-
grodzeń za pracę i innych świadczeń. Wynikiem tych 
zakrojonych na szeroką skalę działań było wydanie 
środków prawnych na kwotę łączną 3 486 512,08 zł. 

Do końca okresu sprawozdawczego pracodawcy 
w wyniku interwencji inspektorów pracy wypłacili łącz-

nie z tytułu świadczeń kwotę 2 882 755,57 zł, co stano-
wi już ponad 82 % łącznej sumy ustalonych w trakcie 
kontroli niewypłaconych świadczeń pracowniczych. 
Podkreślenia wymaga, iż już w trakcie trwania kontroli 
pracodawcy wypłacili kwotę 32 646 zł tytułem świad-
czeń wynikających ze stosunku pracy, bez koniecz-
ności wydawania w tym zakresie środków prawnych 
przez inspektorów pracy. 

Podsumowując, wyniki wszystkich kontroli, które obej-
mowały zagadnienia czasu pracy oraz wynagrodzeń 
i innych świadczeń pracowniczych należy wskazać na 
nieznaczny wzrost sum niewypłaconych kwot świad-
czeń pracowniczych w odniesieniu do poprzedniego 
roku. 

Szczegółowo przedstawia to poniższa tabela: 

Wydany środek 
prawny 2015 2016

Nakazy płatnicze 
(wydane) 2 801 015,32 1 870 025,27

Wystąpienia  
(zrealizowane) 389 960,00 514 722,89

Polecenia 149 433,02 1 101 763,92

SUMA 3 340 408,34 3 486 512,08

Powyższe oznacza, iż łącznie w 2016r. inspektorzy 
pracy, realizujący kontrole związane z zagadnieniami 
czasu pracy i świadczeń pracowniczych, wydali środki 
prawne na łączną kwotę o 146 103,74 zł wyższą niż 
w roku poprzednim. 

ponad

2 800 000 zł
wypłacone pracownikom

na skutek interwencji inspektorów pracy
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Transport drogowy – kontrole czasu 
prowadzenia pojazdu, przerw i czasu 
odpoczynku oraz czasu pracy 
kierowców

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

„Krajowa Strategia Kontroli” stanowi ramowy, dwulet-
ni plan kontroli drogowych i kontroli na terenie przed-
siębiorstw realizowanych przez kilka organów upraw-
nionych, tj. Inspekcję Transportu Drogowego, Policję, 
Straż Graniczną, Służbę Celną i Państwową Inspekcję 
Pracy (inspekcja pracy prowadzi kontrole w siedzi-
bach przedsiębiorstw). 
W ramach przedmiotowej Strategii na lata 2015 – 
2016r. w roku sprawozdawczym przeprowadzono 6 
kontroli, z czego 3 kontrole na skutek skarg. Łącznie 
w ramach strategii na lata 2015-2016 przeprowadzono 
25 kontroli (z czego 16 na skutek skarg).

Ilość skarg przemawia za koniecznością każdorazo-
wego badania nie tylko norm prowadzenia pojazdu, 
przerw i odpoczynku, ale również stanu przestrze-
gania przepisów o czasie pracy kierowcy w firmach 
transportowych oraz przedsiębiorstwach wykonują-
cych niezarobkowe przewozy drogowe. 

W trakcie kontroli inspektorzy pracy badają, więc rów-
nież zagadnienia prawidłowości naliczenia świadczeń 
wynikających ze stosunku pracy m.in. wynagrodzenia 
za godziny nadliczbowe, dyżur, za pracę w porze noc-

nej, a także należności z tytułu odbywanych podróży 
służbowych.
W roku 2016, na 6 skontrolowanych firm w 2 nie stwier-
dzono żadnych naruszeń.

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

Z zestawienia wynika, że najwięcej nieprawidłowości 
dotyczy:
• przekraczania dobowego wymiaru czasu pracy 

powyżej 10 godzin, przy wykonywaniu pracy w po-
rze nocnej w danej dobie - dotyczy to niemal 2/3 
zbadanych kierowców,

• przekraczania czasu jazdy dziennej i skracania 
odpoczynku dziennego, co dotyczy nieco ponad 
1/4 zbadanych kierowców,

• naruszenia tygodniowego limitu czasu pracy - nie-
co ponad 1/5 kierowców. 

W zakresie pozostałych zagadnień naruszenia przepi-
sów występują na stosunkowo niskim poziomie.

Przykłady szczególnie rażących naruszeń przepisów 
(nieprawidłowości):
• przekroczenie maksymalnego dziennego okresu 

prowadzenia pojazdu przy wykonywaniu przewo-
zu drogowego o ponad godzinę ( prowadzenie 
pojazdu w sumie przez okres ponad 10 godzin 
w danej dobie),

• nieprzestrzeganie dwutygodniowego limitu czasu 
jazdy – np. prowadzenie pojazdu łącznie przez 
blisko 96 godzin, tj. o blisko 6 godzin ponad do-
puszczalny limit,

• przekroczenie maksymalnego czasu prowadzenia 
pojazdu bez wymaganej przerwy o 1,5 godziny 
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28% 0% 13% 17% 28% 2% 0% 21% 63%
Stosunek liczby kierowców, u których stwierdzono naruszenia z zakresu czasu prowadzenia pojazdu wymaganych przerw i odpoczyn-
ków do ogólnej liczby sprawdzanych kierowców 

Wyniki kontroli ujętych w planie rocznym
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(prowadzenie pojazdu przez ponad 6 godzin bez 
przerwy),

• skrócenie dziennego czasu odpoczynku – w skraj-
nym przypadku o 3 godziny (kierowca odebrał 
jedynie 6 godzin nieprzerwanego odpoczynku, 
zamiast odpoczynku wymaganego w wymiarze 9 
godzin),

• skrócenie tygodniowego czasu odpoczynku o 9 
godzin (kierowca odebrał najdłuższy nieprzerwa-
ny odpoczynek trwający 14 godzin i 58 minut, za-
miast minimum 24 godzin skróconego tygodnio-
wego okresu odpoczynku).

Inspektorzy pracy w 2016 roku wydali 4 decyzje na-
kładające karę pieniężną w oparciu o ustawę o trans-
porcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414 ze zm.), 
na łączną kwotę 12.600,00 zł (przy zweryfikowanych 
12291 dniach jazdy). W 2015r. odpowiednio – 14 de-
cyzji na kwotę 86.550,00 zł (przy zweryfikowanych 
21079 dniach jazdy). Różnica wynika z faktu, iż 
w 2015 stwierdzono 301 naruszeń, przy odpowiednio 
86 w roku 2016. 
Jednocześnie w roku 2015 nałożono 2 kary w maksy-
malnej wysokości jaką można było nałożyć na praco-
dawcę (np. 25.000 zł), natomiast w 2016 r. – maksy-
malnych kar nie nałożono (najwyższa nałożona kara 
w roku 2016 wyniosła ostatecznie 4.500,00 zł). 
Powyższe wynika w dużej mierze z mniejszej liczby 
przeprowadzonych kontroli w roku 2016 w stosunku 
do lat ubiegłych.

Zjawiska destruktywne w środowisku 
pracy (mobbing, dyskryminacja)

W okresie sprawozdawczym wpłynęło łącznie 95 skarg 
(w ub.r. było ich 76), w których podnoszono problema-
tykę dyskryminacji w zatrudnieniu i mobbingu. Stano-
wiły one 7,48 % (w ub.r. było to 3,62 %) ogółu liczby 
przedmiotów skarg. W 2016r. odnotowano znaczący 
wzrost liczby skarg z tego zakresu w porównaniu do 
ubiegłego roku i ta tendencja trwa od kilku lat, bowiem 
w 2014r. było to 1,97%. W wyniku przeprowadzonych 
czynności kontrolnych (62 kontrole), ustalono, że 3 
skargi dot. dyskryminacji oraz 10 skarg dot. sygnalizo-
wanych zjawisk mobbingu były w ocenie inspektorów 
pracy zasadnymi, co stanowiło 13,6 ogółu liczby tych 
skarg. W odpowiedziach o sposobie załatwienia skargi 
inspektorzy wskazywali także wnioskodawcom możli-
wości dalszego działania w przedmiotowych kwestiach 
w drodze postępowania przed sądem pracy.

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

Struktura 
skarg 2014 2015 2016

Dynami-
ka

2015 / 
2016

 

Równe  
traktowanie w 
zatrudnieniu

9 15 39 2,60

Molestowanie 
(w tym 
seksualne)

1 2 0  0,00

Mobbing 34 63 56 0,88

SUMA 44 80 95 1,18

Równe traktowanie

W świetle informacji przedstawionej powyżej, w za-
kresie równego traktowania, zarzuty przedstawiane 
w skargach potwierdziły się jedynie w 3 przypadkach 
na 39 jakie wpłynęły do tutejszego OIP.

Molestowanie, w tym molestowanie seksualne

W okresie sprawozdawczym nie wpłynęły skargi za-
wierające zarzuty co do naruszeń prawa zakresie mo-
lestowania i molestowania seksualnego. W latach po-
przednich zjawisko to było sygnalizowane przez osoby 
skarżące jedynie  w pojedynczych przypadkach, co za 
tym idzie nie można wskazać na jakąkolwiek trwałą 
tendencję w tym zakresie, a jedynie należy wyrazić 
nadzieję, że brak tych szczególnie negatywnych zja-
wisk w statystyce wskazuje na ich niewielką liczbę 
w realnych relacjach w środowisku pracowniczym.

Mobbing

Zarzuty co do zachowań wskazujących na możliwość 
wystąpienia mobbingu, potwierdziły się w 10 kontro-
lach, co stanowi 20,40 % ogółu liczby spraw wniesio-
nych w tym zakresie. Nie zaskakuje już, że znaczna 
część skarg  w przedmiotowym zakresie dotyczy 
środowisk pracowniczych w urzędach, szkołach czy 
placówkach opieki zdrowotnej, co jest zjawiskiem zna-
nym także z lat poprzednich. Należy zwrócić szczegól-
ną uwagę na fakt, że rola inspektora pracy, w związ-
ku z posiadanymi uprawnieniami i możliwościami 
w zakresie prowadzenia postępowania dowodowego, 
ograniczona jest do ewentualnego potwierdzenia wy-
stępowania zjawisk destruktywnych w środowisku pra-
cowniczym. Dochodzenie roszczeń z tego tytułu musi 
odbywać się na drodze postępowania sądowego.

Wnioski

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

Kontrola w placówkach handlowych

Placówki wielkopowierzchniowe

Sklepy wielkopowierzchniowe, tj. o powierzchni sprze-
daży powyżej 300m2, były w przeszłości rokrocznie 
poddawane kontrolom kompleksowym. Działania ta-
kie, jak pokazują wyniki obecnych kontroli, przyniosły 
pozytywne efekty w zakresie stanu przestrzegania 
prawa pracy, w tym przepisów i zasad bhp. 

W roku sprawozdawczym kontrolom poddano 6 praco-
dawców prowadzących 7 placówek handlowych. Naj-
poważniejsze stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły 
zagadnień związanych z magazynowaniem i składo-
waniem towarów, dróg transportowych i wyjść ewaku-
acyjnych. Stosunkowo nieliczne były nieprawidłowości 
w zakresie przestrzegania przepisów prawnej ochrony 
pracy. Dotyczyły one w szczególności nieprzestrzega-
nia zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, 
nieterminowego informowania pracowników o rozkła-
dach czasu pracy na dany miesiąc, czy też zatrudnie-
nia pracowników dwa razy w tej samej dobie pracow-
niczej.

W wyniku kontroli łącznie wydano 36 decyzji oraz 4 
wystąpienia zawierające łącznie 22 wnioski. 
W żadnym z kontrolowanych sklepów nie stwierdzono 
wykonywania pracy w jakiekolwiek święto objęte za-
kazem.

Pozostałe placówki handlowe

Kontroli poddano 25 placówek handlowych.  Ze 
wszystkich kontrolowanych sklepów o powierzchni po-
niżej 300 m2, aż czternaście nie było nigdy kontrolo-
wanych. Znaczna część podmiotów powstała, bowiem 
w okresie ostatniego roku.

W związku z przeprowadzonymi kontrolami wydano 
łącznie 133 decyzje nakazowe oraz 22 wystąpienia, 
w których zawarto łącznie 182 wnioski. Wydano rów-
nież 7 poleceń.
Na 133 wydane w trakcie i po kontrolach decyzje na-
kazowe, wykonano 99. Stanowi to 75% wszystkich 
wydanych decyzji. Biorąc pod uwagę fakt, iż część 
kontroli była prowadzona w ostatnich tygodniach roku 
201 i nie upłynął jeszcze termin do wykonania decy-
zji, skuteczność wydanych środków prawnych należy 
oceniać pozytywnie.
Wobec 11 osób winnych popełnienia 32 wykroczeń 
wszczęto postepowanie wykroczeniowe.

Powyższe dane wskazują, że w „małych” placówkach 
handlowych, występują naruszenia przepisów prawa 
pracy w większym stopniu niż w przypadku placówek 
wielkopowierzchniowych. W zakresie prawnej ochrony 
pracy nadal naruszane są w szczególności przepisy 
dotyczące: wewnętrznych aktów normatywnych, nie-
prowadzenia ewidencji czasu pracy, zachowania mi-
nimalnych okresów odpoczynków dobowych oraz ty-
godniowych. Najwięcej nieprawidłowości w obszarze 
technicznego bezpieczeństwa pracy stwierdzanych 
jest w zakresie magazynowania i składowania towa-
rów. 

Ponadto codziennością małych sklepów jest tolero-
wanie zagrożeń związanych z eksploatacją urządzeń 
i instalacji elektrycznych.  W szczególności nie zapew-
nienia się odpowiedniej ochrony przeciwporażeniowej 
przy eksploatacji urządzeń i instalacji elektrycznych, 
jak i nie przeprowadza pomiarów skuteczności tej 
ochrony.

Jednym z przykładów skuteczności działania inspek-
torów pracy, jest zupełna przebudowa magazynu to-
warów handlowych w jednym ze sklepów należących 
do sieci placówek handlowych. Umożliwiło to zapew-
nienie nie tylko bezpiecznych warunków pracy, ale 
również możliwość korzystania z zaplecza socjalnego, 
co do czasu kontroli było znacznie utrudnione. 

W przeciwieństwie do placówek wielkopowierzchnio-
wych, stan przestrzegania przepisów prawa pracy 
w pozostałych placówkach handlowych należy oce-
nić zdecydowanie negatywnie. Ilość stwierdzonych 
nieprawidłowości i wydanych środków prawnych 
w niektórych kontrolach wskazuje na nieprawidłowości 
praktycznie we wszystkich dziedzinach. Małe placówki 
handlowe wymagają stałego nadzoru i powtarzalności 
działań w zakresie bezpieczeństwa osób zatrudnio-
nych.

Kontrole przestrzegania zakazu pracy w święta

W dniu 15 sierpnia 2016r. na terenie działania OIP 
w Opolu przeprowadzono 43 kontrole, w tym w 13 
podmiotach, poddanych kontroli w przedmiotowym 
zakresie w latach ubiegłych.   

W 9 placówkach zatrudniających łącznie 61 pracowni-
ków, ujawniono nieprawidłowości polegające na:
• powierzaniu pracy zarobkowej 5 osobom bez ja-

kiejkolwiek umowy, 
• świadczenia pracy przez 4 pracowników zatrud-

nionych na podstawie umów o pracę,
• wykonywania pracy przez 2 pracowników (w tym 1 

młodocianego) na podstawie umowy cywilnopraw-
nej.

W dniu 11 listopada 2016r. podjęto działania kontrol-
ne w 36 placówkach handlowych.  W 7 placówkach 
handlowych 23 pracowników świadczyło pracę wbrew 
przepisom kodeksu pracy. 
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Eliminowanie zagrożeń wypadkowych 
w budownictwie

Realizując kontrole prac budowlanych i rozbiórkowych 
oraz przy budowach i remontach dróg w 2016 r. prze-
prowadzono ogółem 423 kontrole 263 budów, z któ-
rych 12 kontrolowano kilkukrotnie. Kontrolami objęto 
łącznie 388 podmiotów gospodarczych. Wynikiem 
przeprowadzonych kontroli robót budowlanych było 
wydanie przez inspektorów pracy 1.353 decyzji, 421 
wniosków pokontrolnych oraz 13 poleceń. 

W sytuacjach bezpośredniego lub potencjalnego za-
grożenia zdrowia i życia pracowników inspektorzy 
pracy wydali 178 decyzji wstrzymania wykonywania 
prac oraz 78 decyzji wstrzymania eksploatacji nie-
sprawnych maszyn. Zakazano także 9 decyzjami wy-
konywania prac w warunkach zagrożenia. Inspektorzy 
pracy wydali również 30 decyzji skierowania do innych 
prac 43 pracowników dopuszczonych do pracy wbrew 
obowiązującym przepisom przy pracach niebezpiecz-
nych. 

Wyniki kontroli wykazują, że budownictwo nadal na-
leży do działów gospodarki, które charakteryzują się 
wysokim  stopniem zagrożenia zdrowia i życia zatrud-
nianych osób. 

Dominująca liczba uchybień na budowach obejmo-
wała niestety prace prowadzone na wysokości, w tym 
z wykorzystaniem rusztowań. Błędy dotyczyły nieza-
stosowania skutecznych środków ochrony zbiorowej 
przed upadkiem z wysokości oraz wyposażenia i nie-
stosowania przez pracowników środków ochrony in-
dywidualnej. W szczególności objęło to ochrony głowy 
i twarzy, ochrony rąk oraz środki indywidualne zabez-
pieczające pracowników przed upadkiem z wysokości. 
Podobnie było podczas wykonywania prac w zakresie 
organizacji terenu budów,  które dość często nie były 
zabezpieczenie przed dostępem  osób nieupoważnio-
nych i postronnych. 

Ekipy wykonujące roboty ziemne dość często nie przy-
kładały należytej uwagi do bezpieczeństwa pracowni-
ków wykonujących prace bezpośrednio w wykopach, 
w tym wąsko przestrzennych. Często nie było jakiego-
kolwiek zabezpieczenia ścian takich wykopów przed 
niekontrolowanym obsunięciem się ziemi. Tym samym 
występowało potencjalne zagrożenie  zasypania osób 
w wykopach, które zwiększał brak zejść i wyjść z wy-
kopów oraz składowanie urobku i materiałów w po-
bliżu wykopu. Nierzadko inspektorzy pracy spotykali 
się także z narażeniem pracobiorców na porażenie 
prądem elektrycznym ze strony instalacji i urządzeń 
energetycznych. 

W sferze organizacji pracy uchybienia dotyczyły pro-
wadzenia robót budowlanych niezgodnie z opraco-
waną instrukcją bezpiecznego ich wykonywania oraz 
błędów przy eksploatacji rusztowań budowlanych. 
Uzupełnieniem jest także brak instruktaży stanowisko-
wych z zakres bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
badań lekarskich i uprawnień kwalifikacyjnych do ob-
sługi maszyn i urządzeń. 

W przypadku robót drogowych potencjalne zagroże-
nia zwiększał ruch pojazdów i pieszych, gdy odbywał 
się tylko z pewnymi ograniczeniami. W takich sytua-
cjach wzajemnie zagrożeni byli zarówno pracobiorcy 
wykonujący roboty drogowe, jak i postronni uczestnicy 
ruchu. Zwłaszcza w sąsiedztwie prowadzonych prac 
niebezpieczne jest nieprzewidywalne zachowanie 
osób trzecich, w szczególności kierujących pojazdami. 
Występowanie przytoczonych zjawisk jest tym groź-
niejsze, gdyż dotyczy prac z charakteru szczególnie 
niebezpiecznych, będących źródłem wielu wypadków. 
W miejscach wykonywania robót drogowych nieraz 
znaczącym problemem był brak zaplecza higieniczno-
sanitarnego. 

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

Dominująca liczba nieprawidłowości podczas robót 
drogowych dotyczyła nie wygrodzenia i braku ozna-
czenia stref niebezpiecznych podczas wykonywa-
nia robót drogowych, w szczególności w miejscach 
publicznych. Nadmienić należy m.in. nieznajomość 
zagrożeń wynikającą z braku wiedzy o różnicy w za-
chowaniu gruntu w stanie suchym i po opadach atmo-
sferycznych, jak również wnikającym z ciężaru bądź 
jego niejednorodności. Ma to kluczowe znaczenie przy 
ocenie wielkości klina naturalnego odłamu dla dane-
go rodzaju gruntu. Nadal zauważa się też tendencję 
obniżania kosztów robót do poziomu pozwalającego 
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generować jak największy zysk dla zakładu budowla-
nego, niewłaściwie rozumianym ograniczaniem kosz-
tów na prawidłowe zabezpieczenie stanowisk pracy 
i organizację robót będącym efektem krótkiego okresu 
wykonywania prac bądź stosowanych procedur prze-
targowych preferujących w praktyce oferty najtańsze, 
a nie realnie skalkulowane. 

Zauważalny jest również nader często brak świadomo-
ści ryzyka zawodowego zarówno po stronie pracodaw-
ców, jak i pracowników oraz świadome podejmowanie 
ryzyka ze strony wykonawców prac budowlanych, 
któremu towarzyszy przyjmowanie mylnego i zgubne-
go założenia krótkotrwałości prowadzenia prac. Tym 
samym odstępuje się od podejmowania stosownych 
działań eliminujących zagrożenia. 

Do opisanych przyczyn można dodać brak wykwali-
fikowanej, posiadającej doświadczenie siły roboczej 
oraz kadry inżynierskiej. Nie bez znaczenia są wystę-
pujące problemy ekonomiczne w branży budowlanej, 
w szczególności polegające na zatorach płatniczych 
i niewypłacalności wielu firm. Recesja w branży bu-
dowlanej skutkuje m.in. użytkowaniem wyeksploato-
wanych rusztowań. Nie sposób uznać podnoszonych 
i powtarzających się argumentów pracodawców tłu-
maczących przyczyny istniejących zagrożeń wysoki-
mi kosztami zakupu środków ochrony zbiorowej oraz 
środków ochrony indywidualnej.

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

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

W roku sprawozdawczym inspektorzy pracy stwier-
dzali, choć rzadko, dobrze i bezpiecznie zorganizo-
wane budowy, na których można było zaobserwować 
dobre praktyki. Przykładem takich budów może być 
największa inwestycja branży energetycznej realizo-
wana w Polsce, tj. budowa V i VI bloku energetycz-
nego Elektrowni Opole. Kolejna budowa to zadanie 
pn. budowa obwodnicy drogowej miasta Nysy w ciągu 
dróg krajowych nr 41 i 46. Cechami wspólnymi przed-
miotowych budów jest ich wielkość oraz fakt realizo-
wania, na poziomie głównego wykonawstwa, przez 
bardzo duże podmioty, liderów branży budowlanej. 
Wartym podkreślenia jest fakt, że budowy te objęte 
były stałym nadzorem ze strony inspekcji pracy, co 
niewątpliwie przekładało się na stan bezpieczeństwa 
i higieny pracy.

Podkreślić także należy duże zainteresowanie praco-
dawców branży budowlanej wszelkimi formami dzia-
łań profilaktycznych i prewencyjnych, podejmowanych 
na terenie działania Okręgu. Przykłady dobrych prak-

tyk można było również zaobserwować na budowach, 
które zostały zgłoszone do konkursu „Buduj bezpiecz-
nie”. Rzetelne podejście do problemu bezpieczeństwa 
pracy na wyróżnionych budowach, do czego w znacz-
nym stopniu przyczyniła się Państwowa Inspekcja 
Pracy, jest wzorcem i dobrym przykładem dla innych.  

Pierwsza kontrola – małe i średnie za-
kłady 

Przeprowadzono ogółem po raz pierwszy 400 kontroli 
małych i średnich  podmiotów, w których zatrudniano 
ogółem 3.691 pracobiorców. Wśród nich było 2.169 
pracowników, w tym 1.104 kobiety. Byli także młodo-
ciani i osoby niepełnosprawne.  Ponadto wśród pra-
cobiorców było 1.077 osób pracujących na podstawie 
umów cywilnoprawnych oraz 732 cudzoziemców. 

Profil prowadzonej działalności był znacznie zróżnico-
wany.  Nie było branży dominującej. Pracodawcy zaj-
mowali się m.in. robotami budowlanymi, produkcją wy-
robów z drewna i galanterii betonowej oraz różnorakim 
handlem. Działalność usługowa związana była m.in. 
z transportem, mechaniką pojazdową, leśnictwem, 
fryzjerstwem i wyżywieniem. Pojedynczo prowadzona 
działalność obejmowała m.in. dom dziennego pobytu, 
przedszkola i niepubliczną służbę zdrowia. Uzupełnie-
niem jest działalność w zakresie wypieku pieczywa, 
sprzedaży detalicznej paliw płynnych oraz zatrudnie-
nia i edukacji. 

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły najczęściej 
przygotowania pracowników do pracy. Niektórzy pra-
cownicy nie posiadali wymaganych szkoleń wstęp-
nych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym 
także braku programów takich szkoleń. Dość wielu 
pracowników zatrudniono tak bez badań lekarskich 
wstępnych, jak i okresowych. Nie wszystkich pra-
cowników poinformowano o ryzyku zawodowym oraz 
o zasadach ochrony przed  zagrożeniami z braku udo-
kumentowanej oceny ryzyka zawodowego na stanowi-
skach pracy. W obrębie obiektów i pomieszczeń pracy 
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dość często nie było zabezpieczenia lub właściwego 
oznakowania miejsc niebezpiecznych. Niektórzy pra-
codawcy nie opracowali wykazu prac szczególnie nie-
bezpiecznych, a tym samym były braki w ustaleniach 
szczegółowych wymagań przy ich wykonywaniu. 

Dla znacznej części maszyn i urządzeń nie było wy-
maganych instrukcji bhp dotyczących ich obsługi. 
Nie zawsze była spełniona ochrona podstawowa 
urządzeń i instalacji elektrycznych. W pojedynczych 
przypadkach pracownicy nie otrzymali, ale też i  nie 
używali środków ochrony indywidualnej. Stwierdzono 
ponadto brak aktualnych badań i pomiarów czynników 
szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy – czynni-
ków chemicznych i zapylenia.  Pracodawcy nie radzili 
sobie z wymaganą dokumentacją, co potwierdza m.in. 
brak wielu dokumentów, których przykładem są zakła-
dowe instrukcje dotyczące zasad ruchu na drogach 
wewnątrzzakładowych oraz magazynowania i składo-
wania. 

Nieprawidłowości obejmowały nadto zawieranie 
umów cywilnoprawnych w warunkach właściwych dla 
umowy o pracę, zaniżanie wynagrodzenia za pracę 
i naruszenia przepisów o czasie pracy. W wyniku prze-
prowadzonych kontroli wydano 2.449 decyzji i 2.354 
wniosków oraz 197 poleceń, które w znacznej części 
zostały już wykonane. Pracodawcy podczas pierw-
szych kontroli zostali wsparci ze strony inspektorów 
pracy także obszernym poradnictwem. 

Kontrole zakładów branży chemicznej

W ramach realizacji tematu inspektorzy pracy skon-
trolowali 13 zakładów, które zatrudniały łącznie 537 
osób. Wśród kontrolowanych największą grupą były 
zakłady produkujące materiały budowlane. Znalazł się 
także jeden zakład produkcyjno-usługowy oraz praco-
dawcy świadczący usługi budowlane. 

Przedmiotem produkcji kontrolowanych zakładów były 
między innymi masy i roztwory asfaltowe, impregnaty, 
lakiery, okna i drzwi, zaprawy tynkarskie i murarskie, 
dachówki, masy bitumiczne, farby, klinkier portlandz-
ki oraz cement różnych marek.  Prace w kontakcie 
z czynnikami chemicznymi wykonywały 131 osób, 
a więc 24% ogółu pracujących. Kontrole wykazały, iż 
pracownicy w prawie 1/3 kontrolowanych podmiotów 
nie posiadali znajomości informacji w zakresie obo-
wiązywania CLP. Nieprawidłowości  w zakresie ozna-
kowania substancji zgodnie z CLP stwierdzono tylko 
w 1 podmiocie. 

W kontrolowanych zakładach dość często stosowa-
ne były mieszaniny chemiczne. Nieprawidłowości 
obejmowały tutaj oznakowanie zgodnie z CLP - 31% 
kontrolowanych podmiotów. Uchybienia dotyczące 
kart charakterystyki mieszanin sklasyfikowanych, jako 
niebezpieczne zanotowano w 1 kontrolowanym pod-
miocie. 

W zakresie uwzględnienia wymagań dotyczących 
oznakowania CLP w dokumentacji zakładowej błędy 
zanotowano w 92% kontroli, w przypadku 81% do-
kumentów. W szczególności pracodawcy nie spełnili 
właściwie obowiązku opracowania instrukcji bezpie-
czeństwa i higieny pracy dotyczących postępowania 
z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecz-
nymi. Braki obejmowały także instrukcje bhp przy skła-
dowaniu środków chemicznych oraz programy szko-
leń w dziedzinie bhp.

U podstaw wykazanych uchybień leży zarówno nie-
wywiązywanie się producentów i dystrybutorów z obo-
wiązku właściwego oznakowania substancji i miesza-
nin chemicznych, jak też brak odpowiedniej wiedzy 
samych pracodawców  i jego służb pomocniczych.

Efektem kontroli było wydanie łącznie 28 decyzji i 12
wniosków.

W trakcie prowadzonych kontroli miała miejsce ścisła
współpraca z Państwową Inspekcją Sanitarną, która
jest niezbędna w celu egzekwowania przepisów doty-
czących chemikaliów, w tym rozporządzenia REACH
i CLP. Inspektorzy pracy wysłali łącznie 8 pism do 
właściwych terytorialnie PSSE.

W 2 kontrolowanych podmiotach zakładowe organiza-
cje związków zawodowych oraz społeczna inspekcja 
zostały poinformowane o tematyce i wynikach kontroli.

Ograniczenie zagrożeń środowiska pracy 
w wybranych zakładach branży paliwowej.

W ramach tematu w roku 2016 przeprowadzono 1 
kontrolę podmiotu branży paliwowej, zakwalifikowane-
go do zakładów dużego ryzyka wystąpienia poważnej 
awarii przemysłowej (ZDR). Kontrola była kontynuacją 
rozpoczętego na Opolszczyźnie w 2015 roku progra-
mu skoordynowanych działań prewencyjno – kontrol-
nych Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Straży 
Pożarnej i Inspekcji Ochrony Środowiska. Pracodaw-
ca zatrudniał 147 pracowników, w tym 40 osób na 
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kontrolowanym obszarze. Podstawową działalnością 
zakładu jest napełnianie gazem płynnym butli przemy-
słowych 11 i 33 kg oraz magazynowanie i dystrybucja 
gazu płynnego propanu, butanu, propanu – butanu 
oraz olejów bazowych. Kontrola została poprzedzona 
działaniami prewencyjnymi realizowanymi przez pra-
codawcę w formie samokontroli. Miało to znaczący 
wpływ bieg wspólnej kontroli trzech organów w jednym 
czasie, tj. także PSP i WIOŚ. Czynności kontrolne 
wykazały, iż pracodawca przygotował się do kontroli, 
a sama kontrola przebiegła sprawnie.

Podczas kontroli stwierdzono jednak braki i uchybie-
nia, w tym między innymi brak aktualnych pomiarów 
natężenia hałasu na stanowiskach, nierzetelne doku-
mentowanie ustaleń w zakresie okoliczności wypad-
ku przy pracy oraz nierzetelne ustalanie wniosków 
i środków profilaktycznych w dokumentacji powypad-
kowej. Nadto kontrola wykazała, iż w opracowanym 
dla przyzakładowej stacji paliw dokumencie zabezpie-
czenia przed wybuchem nie uwzględniono m.in. praw-
dopodobieństwa i czasu występowania atmosfery 
wybuchowej, prawdopodobieństwa wystąpienia oraz 
uaktywnienia się źródeł zapłonu, w tym wyładowań 
elektrostatycznych. Dodatkowo ustalono, iż w okresie 
od zakończenia kontroli w roku 2015 zadania służby 
BHP zostały powierzone technikowi BHP, który swo-
je zadania wykonywał na podstawie umowy cywilno-
prawnej. Aktualizacji, w zakresie właściwości czynni-
ków chemicznych, wymagała też dokumentacja oceny 
ryzyka zawodowego na stanowisku sprzedawcy na 
sąsiadującej z rozlewnią stacji paliw.

W trakcie kontroli uaktualniono dokument zabezpie-
czenia przed wybuchem, zapewniono właściwe wy-
konywanie zadań służby BHP oraz przeprowadzono 
badania i pomiary natężenia hałasu na stanowiskach 
pracy.

W efekcie bieżącej kontroli, w oparciu o art. 252 usta-
wy Prawo ochrony środowiska w kontrolowanym za-
kładzie został opracowany i wdrożony Zakładowy 
System Zarządzania Bezpieczeństwem, konsultowa-
ny z przedstawicielem Wojewódzkiego Inspektoratu 
Ochrony Środowiska.

Ograniczenie zagrożeń środowiska pracy 
w wybranych zakładach azotowych

Realizacja przedmiotowego tematu w roku 2016 miała 
miejsce w 1 zakładzie zakwalifikowanym do zakładów 
dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemy-
słowej (ZDR). Kontrola stanowiła kontynuację roz-
poczętego w 2013 roku programu skoordynowanych 
działań prewencyjno – kontrolnych Państwowej In-
spekcji Pracy, Państwowej Straży Pożarnej i Inspekcji 
Ochrony Środowiska. 

Podmiot objęty kontrolą należy do grupy zakładów za-
trudniających ponad 250 pracowników. Zatrudnienia 
stanowiło 1.569 pracowników, w tym 27 osób na kon-
trolowanej instalacji.

W maju 2016 roku zespół powołany przez pracodaw-

cę przeprowadził samokontrolę instalacji rozładunku 
propylenu z cystern kolejowych oraz stokażu propy-
lenu z wykorzystaniem list kontrolnych, obejmujących 
zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony 
przeciwpożarowej i ochrony środowiska. Listy kontrol-
ne umożliwiły usunięcie uchybień i nieprawidłowości 
jeszcze przed rozpoczęciem kontroli sprawdzającej. 
Wypełnione listy były później weryfikowane przez or-
gana nadzoru i kontroli. Ustalono, że przygotowanie 
pracodawcy do kontroli instalacji było na wysokim po-
ziomie, a sama kontrola przebiegła bardzo sprawnie.

Nie stwierdzono niezgodności w zakresie ustaleń do-
tyczących zagadnień ujętych w listach do samokontro-
li, a stanem faktycznym. W toku kontroli nie wydano 
środków prawnych. Od zakończenia kontroli w roku 
2015 pracodawca zweryfikował zapisy instrukcji obo-
wiązujących na wydziale aldehydów, podjął działania 
zapewniające egzekwowanie wymagań określonych 
w zakładowej instrukcji obsługi i konserwacji dotyczą-
cej przenośnych eksplozymetrów w zakresie ustawia-
nia progów alarmowych przez firmy przeprowadzające 
kalibrację, zapewnił prawidłowość dokumentowania 
szkoleń wstępnych stanowiskowych w zakresie bhp 
oraz podjął działania zmierzające do ujednolicenia 
znakowania stref zagrożonych wybuchem na wydziale 
aldehydów.

Kontrola wykazała, iż pracodawca kładzie duży na-
cisk na techniczne bezpieczeństwo. W szczególności 
od poprzedniej kontroli stwierdzono aktualizację we-
wnątrzzakładowych dokumentów na wydziale aldehy-
dów, regulujących kwestie w tym zakresie. Zauważyć 
ponadto należy, iż na kontrolowanym obszarze w la-
tach 2012 – 2015 nie stwierdzono wypadków przy pra-
cy.

Kontynuacja zintegrowanych, wspólnych kontro-
li z PSP i WIOŚ, przy uwzględnieniu innych instala-
cji i w podobnych, tzw. „zakładach podprogowych”, 
z pewnością przyniesie dalsze efekty poprawy bezpie-
czeństwa pracy. 

Kontrole bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy wykonywaniu pracy przy 
pozyskiwaniu drewna

W zakładach wykonujących prace leśne przeprowa-
dzono 10 kontroli. Wśród kontrolowanych były wy-
łącznie usługowe podmioty prywatne, w tym prawie 
wszyscy byli mikroprzesiębiorcami. W ogólnym stanie 
pracujących 105 osób pracownicy stanowili 77%. 

Oczywiste zagrożenia przy pracach prowadzonych 
przez zakłady usług leśnych zwiększają zmienne i nie-
korzystne warunki przyrodnicze - terenowe oraz at-
mosferyczne. Szczególnie zrywka drewna stanowi nie 
tylko najtrudniejszą, ale i najkosztowniejszą fazę jego 
transportu. Przyczynia się do tego duże rozproszenie 
surowca drzewnego. 
Wskazany czynnik kosztowy wpływa dość często na 
większą dbałość o sprzęt, niż o człowieka. W całej 
gamie użytkowanego parku maszynowego można za-
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uważyć ciągniki rolnicze różnego rodzaju, w tym wy-
posażone w żurawie do załadunku drewna, płyty do 
mygłowania drewna oraz wciągarki do zrywki drew-
na dłużycowego. Kolejno to ciągniki specjalistyczne. 
Znalazła się nawet wielooperacyjna maszyna specja-
listyczna służąca do pozyskiwania drewna. Duża róż-
norodność występowała wśród pilarek spalinowych. 
Wśród sprzętu mniejszego formatu były ściągacze li-
nowe z atestowanymi linami, obracaki, w tym z dźwig-
niami do obalania oraz rozwierania rzazów, tyczki kie-
runkowe, kleszcze do transportu ręcznego wyrzynków, 
kliny plastikowe i aluminiowe, młoty, siekiery i tasaki, 
wykaszarki oraz znaki ostrzegawcze (w tym bezpie-
czeństwo osób postronnych). Zagrożenia zwiększa-
ła konieczność tankownia paliwa w miejscach pracy, 
w tym z podręcznych pojemników z benzyną.

Od lat zauważa się, iż pracodawcy zakładów usług 
leśnych nie podejmują trudu przygotowania młodocia-
nych do prac leśnych, jak również innych form podno-
szenia kwalifikacji przyszłych pracowników. 

Przegląd całego wachlarza nieprawidłowości wykazał,
że większość ich przyczyn leżała po stronie pracodaw-
ców.
Znamienny był m.in. brak środków do udzielania 
pierwszej pomocy przedlekarskiej, w tym brak środ-
ków opatrunkowych oraz brak osób przeszkolonych 
do udzielania pierwszej pomocy. Niejako trwały cha-
rakter tych nieprawidłowości stwierdzono w większo-
ści kontrolowanych zakładów. Stąd wydano ogółem 33 
decyzji i 10 wniosków oraz 10 poleceń. 

Jako efekt wieloletnich już kontroli można uznać to, że 
nie było przesłanek do wydania decyzji wstrzymania 
prac i eksploatacji maszyn bądź prowadzonej działal-
ności. Nie było również konieczności zakazania wyko-
nania prac i prowadzenia działalności. Podobnie nie 
wydano decyzji skierowania pracowników do innych 
prac z braku wymaganych kwalifikacji, których braki 
dość często występowały w przeszłości. 

Znacząca jest także specyfika prac leśnych. Zwień-
czeniem wykazanych uwarunkowań jest wręcz brak 
jakiejkolwiek immunoprofilaktyki osób stale lub czaso-
wo wykonujących prace leśne, a tym samym narażo-
nych na zakażenie boreliozą i wirusem KZM. 

W żadnym zakładzie nie prowadzono badań przesie-
wowych pracowników w kierunku boreliozy. W świet-
le stwierdzanych chorób zawodowych przy pracach 
wykonywanych w obrębie obszarów leśnych i innych 
ognisk przyrodniczych stanowi to o niskiej świadomo-
ści pracowników leśnych i ich pracodawców. Tym bar-
dziej, że przecież sami pracodawcy nie są wolni od 
zagrożenia a większość już potwierdzonych chorób 
zawodowych dotyczy osób o ponadprzeciętnej świa-
domości zawodowej.

Ścinka i załadunek drzew na środki transportu w są-
siedztwie napowietrznych linii energetycznych to przy-
kład najniebezpieczniejszych prac leśnych.

Działania realizowane w ramach 
nadzoru rynku.

Przeprowadzono ogółem 23 kontrole w zakresie nad-
zoru rynku oceniając łącznie 64 wyroby wprowadzone 
do obrotu. Kontrole dotyczyły oceny zgodności wyro-
bów wprowadzonych do obrotu z wymaganiami za-
sadniczymi. 

Większość kontroli wyrobów dotyczyła spełnienia dy-
rektywy maszynowej – 83%. W aspekcie spełnienia 
niniejszej dyrektywy (2006/42, 98/3) na 53 skontrolo-
wane wyroby, aż 51% otrzymało wynik negatywny.

Ze wszystkich skontrolowanych wyrobów 38% nie po-
siadało lub posiadało nieprawidłową deklarację zgod-
ności, 15% dotyczył brak lub nieprawidłowe oznako-
wanie CE. Niezgodność z zasadniczymi wymaganiami 
w zakresie nieprawidłowości dotyczących budowy lub 
braku właściwego oznakowania wyrobu (identyfikacja, 
piktogramy, barwy bhp) dotyczyło 24,5% maszyn.

W 56% skontrolowane wyroby pochodziły z krajów 
UE, w tym 25% z Polski, natomiast 44% importowano 
z państw trzecich. W przypadku kontroli zakończonych 
negatywnym wynikiem - 21 wyrobów (78%) pochodziło 
z krajów trzecich, tj. Rosji, Białorusi i Chin, a kolejnych 
5 wyrobów (18,5%) wyprodukowanych było w Polsce. 
Duża część wyrobów (36%) objęta kontrolami dotyczy-
ła współpracy z Urzędem Celnym w Opolu, w związku 
z wydawaniem opinii. W tym zakresie dla większości 
przypadków sporządzono protokoły wyrobów niespeł-
niających zasadniczych wymagań, w których głównie 
wykazano, jako nieprawidłowości braki oznakowania 
CE, deklaracji zgodności oraz instrukcji użytkowania. 
Wyroby kontrolowane na wniosek organów celnych 
były importowane, jako używane maszyny z Rosji lub 
Białorusi do budowy linii technologicznych na terenie 
dużego zakładu papierniczego. 

W 2016 r. w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Opolu 
w ramach tzw. „działań dobrowolnych” w 11 przypad-
kach (40,7%) podmioty odpowiedzialne za wprowa-
dzenie wyrobu zadeklarowały usunięcie niezgodności 
bez postępowania administracyjnego. W 2 kontrolo-
wanych wyrobach usunięto niezgodności z zasadni-
czymi lub innymi wymaganiami wskutek wszczętych 
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postępowań Okręgowego Inspektora Pracy.

Niezgodności z wymaganiami zasadniczymi w jed-
nym przypadku były nawet przyczyną wypadku przy 
pracy, tj. podczas eksploatacji stacjonarnych nożyc 
krążkowych użytkowanych w hali obróbki blacharskiej. 
Kontrola wyrobu przeprowadzona przez inspektora 
pracy po zaistniałym wypadku wykazała, iż maszynę 
eksploatowano bez jakichkolwiek technicznych środ-
ków ochronnych eliminujących dostęp do bezpośred-
niej strefy niebezpiecznej tj. obracających się wałów, 
na których znajdowały się krążki tnące. Skutkiem tego 
był wypadek. Uraz, jakiego doznał poszkodowany to 
rozległa rana przedramienia prawego, rana szarpana 
kości śródręcza prawego i palca oraz złamanie kości 
kciuka. Uzupełnieniem opisu są poniższe fotografie 
maszyny po wypadku i jej poprawie będącej efektem 
bytności inspektora pracy.

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

Zauważyć należy również wzrost świadomości pod-
miotów wprowadzających na rynek dany sprzęt lub 
maszynę. Ze wszystkich 64 skontrolowanych wyro-
bów 57,8% otrzymało wynik pozytywny podczas kon-
troli. Działania kontrolne były wspierane poradnictwem 
oraz działaniami prewencyjnymi podejmowanymi na 
rzecz pracodawców. 

Przestrzeganie przepisów 
dotyczących zatrudniania osób 
niepełnosprawnych

Na terenie działania Okręgowego Inspektoratu Pracy
w Opolu w roku 2016 status zakładu pracy chronionej
posiadało 17 zakładów. Liczba takich zakładów w sto-
sunku do roku 2015 zwiększyła się o 2 podmioty. Sta-
tus zakładu aktywności zawodowej posiadały 2 zakła-
dy.
W roku sprawozdawczym 2016 przeprowadzono 22 
kontrole, w ramach realizacji tematu, w 20 przedsię-
biorstwach. 

Wśród stwierdzonych nieprawidłowości niektóre miały 
ogólnie charakter incydentalny. Nie ujawniono przy-
padków rażącego łamania przepisów prawa pracy 
oraz technicznego bezpieczeństwa pracy. 

Nieznaczny wzrost ujawnionych nieprawidłowości 
w odniesieniu do roku 2015 związany był ze zwiększe-
niem liczby przeprowadzonych kontroli w przedmioto-
wym temacie. W 2015 r. przeprowadzono 5 kontroli, 
natomiast w 2016 r. były to już 22 kontrole. Na pod-
stawie ustalonych danych można jednak stwierdzić, 
że w okresie sprawozdawczym w odniesieniu do lat 
poprzednich nie nastąpiły istotne zmiany w zakresie 
przestrzegania norm prawnych przez jednostki objęte 
działaniami kontrolnymi. Potwierdzeniem tego w 2016 
roku był m.in. brak decyzji wstrzymania eksploatacji 
maszyn, jak również wstrzymania prac bądź skierowa-
nia pracowników do innych prac. Wartym podkreślenia 
jest również brak jakichkolwiek zdarzeń wypadkowych 
na przestrzeni 2016 roku w odniesieniu do zatrudnio-
nych pracowników niepełnosprawnych. 

Inspektor pracy w trakcie przeprowadzonej kontro-
li stwierdził w zakładzie aktywności zawodowej kilka 
nieprawidłowości w aspekcie dostosowania obiek-
tów i pomieszczeń pracy do potrzeb osób niepełno-
sprawnych. Większość niedociągnięć zlikwidowano 
w trakcie kontroli, w tym zamontowano pochwyty przy 
umywalce i wc. Ponadto zamontowano poręcz przy 
pochylni znajdującej się wewnątrz lokalu oraz zlikwi-
dowano próg przy drzwiach wejściowych do lokalu. In-
spektor pracy ustalił nadto, że pracodawca rozszerzył 
prowadzoną działalność o nowo użytkowany obiekt 
budowlany bez zgłoszenia do Wojewody Opolskiego, 
co prowadzący ZAZ niezwłocznie uregulował. Wska-
zany ZAZ nie utracił swojego statusu w wyniku powia-
domienia Wojewody - OIP w Opolu po przeprowadze-
niu postępowania potwierdził spełnianie wymagań dla 
tegoż zakładu.
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W wyniku kontroli w opisywanym okresie inspektorzy 
pracy wydali ogółem 27 decyzji oraz 19 wniosków. 
Przyczyn najczęstszych naruszeń prawa należy upa-
trywać w braku odpowiedniego nadzoru ze strony pra-
codawcy, w tym nienależytego wykonywania zadań 
przez służbę bhp. Pracodawcy do końca roku potwier-
dzili realizację 78% wydanych decyzji i 74% skierowa-
nych wniosków. 

Efekty wynikające z wykonania środków prawnych 
wydanych przez inspektorów pracy obejmowały m.in. 
szkolenie okresowe 72 pracowników.

Zadania własne Okręgu

W roku 2016 na terenie działania OIP w Opolu prze-
prowadzono 11 kontroli w ramach realizacji zadania 
własnego „Odra, rzeka uregulowana – bezpieczeń-
stwo pracy przy robotach hydrotechnicznych związa-
nych z modernizacją stopni wodnych (śluzy, jazy) oraz 
budową przystani żeglarskich na opolskim odcinku 
Odry”.

Przedmiotem kontroli objęto m.in. bezpieczeństwo 
pracy podczas prowadzonych robót budowlanych 
w ramach dwóch inwestycji:
• „Modernizacja ujęcia wody surowej na rzece Mała 

Panew w PGE Górnictwo 
• i Energetyka Konwencjonalna SA Oddział Elektro-

wnia Opole” – w Czarnowąsach;
• „Budowa Elektrowni Wodnej Lipki rzece Odrze ”.

Przeprowadzone kontrole wykazały liczne zaniedba-
nia przede wszystkim w zakresie organizacji placu 
budowy. Ujawnione nieprawidłowości dotyczyły m.in. 

ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecz-
nych; wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych; 
doprowadzenia mediów (energii elektrycznej, wody, 
kanalizacji), urządzenia pomieszczeń higieniczno-sa-
nitarnych i socjalnych; zapewnienia oświetlenia natu-
ralnego i sztucznego; zapewnienia właściwej wenty-
lacji; zapewnienia łączności telefonicznej; urządzenia 
składowisk materiałów i wyrobów. 
Specyfika budowy na obiektach hydrotechnicznych 
dodatkowo wymagała zwrócenia szczególnej uwagi 
na:
• możliwość szybkiego wstrzymania prac, zabez-

pieczenia budowy przed przepływem wysokiej 
wody, a w zimie kry lodowej i możliwość szybkiej 
ewakuacji ludzi i sprzętu budowlanego z zagrożo-
nych miejsc,

• organizację bezpiecznych dojść dla obsługi czyn-
nych urządzeń regulacyjnych,

• rozmieszczenia i dostępności sprzętu chroniące-
go przed utonięciem,

• uwzględnienia w zespole pomieszczeń higienicz-
no-sanitarnych suszarni dla zamoczonej odzieży 
roboczej,

• zorganizowania i odpowiedniego wyposażenia 
technicznego miejsc do wodowania i cumowania 
sprzętu pływającego.

Zgromadzone informacje w wyniku podjętych przez 
organa PIP kontroli związanych z prowadzonymi in-
westycjami, remontami obiektów hydrotechnicznych 
oraz ogólnokrajowym planem udrożnienia dróg wod-
nych stanowią uzasadnienie do dalszego prowadza-
nia wzmożonego nadzoru na opolskim odcinku Odry 
w kolejnych latach.
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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
Liczba 
kontroli 
ogółem

Podmioty objęte kontrolą  
(5 największych działów w danym roku)

Działy gospodarki Wielkość 
zatrudnienia

2014 1210

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

3410
2137
7416
2807
401

6993 8494

2015 1140

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

3506
4928
6150
831
917

5653 14052

2016 1053

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

2957
2893
6199
532
278

5126 11444

Rok

Niepotwierdzanie 
na piśmie rodzaju i 
warunków zawartej 

z pracownikiem 
umowy o pracę

Niezgłaszanie do 
ubezpieczenia 
społecznego

2014 58 124

2015 60 44

2016 36 35

Spadek ilościowy, w zakresie osób nielegalnie wy-
konujących pracę, wskazanych powyżej, nie wynika 
z pozytywnych zmian na rynku pracy, a zatrudniania 
w oparciu o umowy cywilnoprawne, bądź ukrywania 
nielegalnego zatrudniania poprzez zawieranie umów 
cywilnoprawnych, w sytuacji wszczęcia kontroli przez 
inspektora pracy. 
Tezę tą, może potwierdzić statystyka stwierdzonych 
nieprawidłowości w zakresie nielegalnej pracy wyko-
nywanej przez pewien okres tzn. nieterminowe po-
twierdzenie umowy o pracę na piśmie lub nietermino-

we zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego. W roku 
2016 stwierdzono 802 takie przypadki, w roku 2015 
takich przypadków stwierdzono 473. Wzrost stwier-
dzonych nieprawidłowości, należy uznać za znaczny.

Przyczyny nieprawidłowości

W ocenie osób wykonujących pracę, tak i jak w latach 
ubiegłych, przyczyną świadczenia nielegalnej pracy 
jest sytuacja życiowo-materialna tychże osób, przez 
co, godzą się lub chcą nielegalnie wykonywać pracę 
„w celach zarobkowych”. Szczególnie dotyczy to osób 
o niskim wykształceniu, nieposiadających kwalifika-
cji zawodowych. Należy wskazać iż, są osoby zain-
teresowane świadczeniem pracy, bez umowy czy też 
zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego, z uwagi 
na objęcie ich m.in. postępowaniami komorniczymi 
np. dłużnicy alimentacyjni, czy też osoby pobierające 
świadczenia np. z Miejskich Ośrodków Pomocy Spo-
łecznej. 

W ocenie inspektorów pracy główną przyczyną nie-
prawidłowości stwierdzanych w trakcie kontroli jest 
chęć minimalizacji kosztów prowadzonej działalności 
gospodarczej. Dotyczy to większości czynów uwa-

Rok
Rok

Liczba
kontroli
ogółem

Liczba osób 
objętych kontrolą 
legalności zatrud-

nienia

Liczba osób, 
których dotyczyła 
kontrola opłacania 

składek na 
Fundusz Pracy
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żanych za niezgodne z prawem, a dokonywanych 
przez pracodawców. Wyrazem tego jest: zatrudnianie 
bez potwierdzenia na piśmie warunków pracy i pła-
cy, niezgłaszanie pracownika do ubezpieczenia spo-
łecznego, zawieranie umów cywilnoprawnych w sy-
tuacjach, gdy ewidentnie osoba pracująca wykonuje 
pracę w warunkach istnienia stosunku pracy. Czy też 
wszelakie formy prowadzenia podwójnej dokumentacji 
pracowniczej w zakresie zatrudnienia mającej wpływ 
na naliczanie należnych składek na ubezpieczenie 
społeczne, w tym fundusz pracy. Kolejną przyczyną 
są problemy z płynnością finansową, przejawiające 
się nieopłacaniem bądź nieterminowym odprowadza-
nie składek na fundusz pracy. Część przedsiębiorców 
przejawia chęć uzyskania dochodu w sposób szybki, 
z ominięciem przepisów prawa.

Reasumując należy stwierdzić, iż u podstaw opisa-
nych powyżej nieprawidłowości leżą przede wszyst-
kim względy ekonomiczne – finansowe. Kierują się 
nimi, obie strony stosunku zatrudnienia. Pracodawcy 
doskonale sobie zdają sprawę, iż ich działania są nie-
zgodne z prawem. Osoby świadczące pracę dopóki 
otrzymują wynagrodzenie, akceptują taką sytuacje, 
niejednokrotnie wręcz współpracując z pracodawcą. 
Niepokojące jest to, iż część pracujących nie zastana-
wia się, iż nielegalne zatrudnienie, może w przyszłości 
skutkować brakiem świadczeń emerytalnych.

Efekty działań kontrolnych

Na podstawie danych o efektach uzyskanych w trakcie 
kontroli z zakresu legalności zatrudnienia oraz odpo-
wiedzi z ZUS na powiadomienia inspektorów pracy, 
a także danych o realizacji pokontrolnych środków 
prawnych, dotyczących wszystkich kontroli Okręgo-
wego Inspektoratu Pracy w Opolu, w których uregulo-
wano nieprawidłowości w tym zakresie:

Rok

Potwierdze-
nie na piśmie 

rodzaju i 
warunków 
zawartej z 

pracownikiem 
umowy o 

pracę.

Zgłoszenie 
do ubez-
pieczenia 

społecznego

Opłacone 
zaległe 

składki na 
Fundusz 

Pracy

2015 46 66
41.278.00 
zł dla 365 

osób

2016 107 64
95.113,00 
zł dla 960 

osób

Wnioski

Pomimo wprowadzania przez ustawodawcę różnych 
rozwiązań prawnych mających na celu walkę z niele-
galnym zatrudnieniem, m.in. zmianą art. 29 § 2 k.p. tj. 
obowiązku potwierdzenia na piśmie warunków pracy 
i płacy przed rozpoczęciem zatrudnienia, nielegalne 
powierzanie pracy nadal występuje w skali porówny-

walnej do lat ubiegłych. Wskazane jest więc, dalsze 
prowadzenie wzmożonych kontroli legalności zatrud-
nienia, z szczególnym naciskiem na branże, gdzie to 
zjawisko występuje najczęściej m.in. handel, budow-
nictwo, prace sezonowe. Przede wszystkim z uwagi 
na skutki finansowe dla skarbu państwa, tj. wypłacania 
wynagrodzeń za pracę, bez odprowadzania składek 
ZUS i podatków. Znamiennym już również zagrożenie 
dla samych pracujących „na czarno”, w sytuacji m.in. 
ulegnięciu wypadkowi przy pracy i braku zgłoszenia 
do ubezpieczenia społecznego.

Kontrole legalności zatrudnienia i innej pracy 
zarobkowej cudzoziemców

W 2016r dał się zauważyć dalszy wzrost zatrudnienia 
cudzoziemców w porównaniu z latami poprzednimi. 
Pociągnęło to za sobą znaczny przyrost liczby kontroli, 
w których obok innych zagadnień badana była legal-
ność zatrudnienia cudzoziemców.

Rok 2013 2014 2015 2016

Liczba  
kontroli 98 111 119 159

Liczba  
cudzoziemców 

pracujących 
nielegalnie

33 11 4 66

Ogólna liczba cudzoziemców objęta kontrolą w 2016r. 
to 751, w tym 700 nie posiadających obywatelstwa 
UE/EOG lub Szwajcarii. W 2015 roku w trakcie prze-
prowadzanych kontroli analizowane legalność zatrud-
nienia łącznie 544 cudzoziemców, w tym 538 nie po-
siadających obywatelstwa UE/EOG lub Szwajcarii.

Rok 2016 był kolejnym okresem, w którym stwierdzo-
no wzrost ilości pracujących na terenie województwa 
opolskiego obywateli Ukrainy.

Łączna ilość 
cudzoziemców 

poddanych 
kontroli PIP

Obywatele 
Ukrainy

2015 554 482

2016 751 653

Stwierdzone nieprawidłowości

W 2016r. wśród ujawnionych przypadków nielegalne-
go zatrudnienia cudzoziemców, jako przyczyny wystę-
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powały następujące nieprawidłowości:
• powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcom 

nieposiadającym wymaganego zezwolenia na 
pracę – 12 przypadków (dotyczyło 56 cudzoziem-
ców);

• powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcom 
na innych warunkach niż określone w zezwoleniu 
na pracę – 2 przypadki (dotyczyło 10 cudzoziem-
ców);

• niezgłaszanie bądź nieterminowe zgłaszanie do 
ubezpieczenie społecznego cudzoziemców - 21 
przypadków (dotyczyło 49 cudzoziemców); 

• jeden przypadek dotyczący 4 cudzoziemców nie-
posiadających podstawy pobytowej uprawniającej 
do pracy na terenie RP.

W zakresie ww. nieprawidłowości ciężko jest dokonać 
porównania z rokiem 2015 z uwagi na znaczne różni-
ce w liczbie stwierdzonych przypadków nielegalnego 
zatrudnienia cudzoziemców. W poprzednim okresie 
sprawozdawczym wszystkie stwierdzone przypadki 
nielegalnego zatrudnienia miały swoje źródło, w braku 
stosownego zezwolenia na pracę. 

W zakresie stosowania uproszczonej procedury legali-
zacji zatrudnienia tj. oświadczeń o zamiarze powierze-
nia pracy, w 2016r. stwierdzono:
• trzy przypadki niezarejestrowania oświadczenia 

we właściwy Powiatowym Urzędzie Pracy;
• pięć przypadków powierzenia pracy na innych wa-

runkach niż określone w oświadczeniu;
• jeden przypadek wykonywania przez cudzoziem-

ców pracy na rzecz innego podmiotu niż ten, który 
zarejestrował oświadczenie. Powyższe dotyczyło 
łącznie 40 cudzoziemców.

Natomiast w roku 2015 stwierdzono jedynie 4 przy-
padki niezarejestrowania oświadczenia w właściwym 
Powiatowym Urzędzie Pracy.
Odnośnie pozostałych nieprawidłowości dotyczących 
cudzoziemców, podobnie jak w latach ubiegłych, do 
najczęściej stwierdzanych należą m.in.:
• dopuszczenie do pracy bez posiadania aktualne-

go zaświadczenia z profilaktycznego badania le-
karskiego bądź bez odbycia właściwego szkolenia 
w dziedzinie BHP; 

• niepotwierdzenie na piśmie umów zawartych z cu-
dzoziemcami;

• niedopełnienie obowiązków informacyjnych orga-
nu wydającego zezwolenie na pracę. 

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

Efekty uzyskane w trakcie kontroli

Wyszczególnienie Liczba 
osób

Wartość 
[zł]

Potwierdzenie na piśmie 
zawartej z cudzoziemcem 
umowy o pracę

16 -

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

11 -

Zgłoszenie cudzoziemca do 
ubezpieczenia społecznego 13 312

Wypłacenie zaległego wyna-
grodzenia 44 18040

Podsumowanie

W 2016r. w trakcie kontroli legalności zatrudnienia 
cudzoziemców zasadniczo nie ujawniono nowych 
zjawisk w zakresie nielegalnego powierzania pracy. 
Zmieniła się jednak skala naruszeń, w związku ze 
zwiększonym napływem cudzoziemców na rynek pra-
cy w naszym województwie. Taką tendencję dobrze 
pokazuje zestawienie zastosowanych przez inspekto-
rów pracy środków prawnych w porównaniu z latami 
poprzednimi:

Wyszczegól-
nienie 2014 2015 2016

Liczba decyzji  
administra-
cyjnych

42 40 67

W tym 
płatniczych / 
kwota [zł]

1 / 
14070,56 

1 / 
224,84 

3 / 
14689,97 

Liczba 
wniosków w 
wystąpieniach

109 86 108

Liczba  
stwierdzonych 
wykroczeń

55 44 87

Wykroczenia  
na kwotę 7.100 9.500 38.000

Należy również zauważyć utrzymujący się wysoki od-
setek stwierdzanych umów cywilnoprawnych stosowa-
nych wobec wykonujących pracę cudzoziemców. W 
2015r. na objętych kontrolami 544 cudzoziemców 256 
(47%) wykonywało pracę na ich podstawie, w 2016r. 
było to 41%.
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Przestrzeganie przepisów ustawy 
o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy przez agencje 
zatrudnienia

W 2016r. przeprowadzono 41 kontroli podmiotów pro-
wadzących agencje zatrudnienia. Ilość w stosunku do 
roku 2015 wzrosła o 10 kontroli.

Wyszczególnienie Liczba 
kontroli

Kontrole przeprowadzone w 2016 
w tym: 41

wynikające z rozpatrzenia skargi 18

związane z interwencją własną 
urzędu:
a) realizacja planu kon-
troli agencji wytypowanych pod 
względem nieprawidłowości lub 
rodzaju świadczonych usług 

13

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

5

wynikające z powiadomienia 
otrzymanego z innego organu; 5

inne przypadki 1

Kontrola, określona w powyższej tabeli jako „inny 
przypadek”, została przeprowadzona w związku ze 
stwierdzeniem przez inspektora pracy wykonywania 
na terenie kontrolowanego zakładu pracy tymczaso-
wej przez cudzoziemców, z którymi umowy cywilno-
prawne zawarł inny podmiot, nie wpisany do rejestru 
agencji zatrudnienia. 

Zdecydowana większość kontrolowanych agencji pro-
wadzi działalność w zakresie pośrednictwa pracy (22 
agencje), w tym kierowania osób do pracy za grani-
cą u pracodawców zagranicznych (22 agencje), na-
tomiast działalnością w zakresie pracy tymczasowej 
zajmuje się 13 kontrolowanych agencji. 

Odnośnie osób kierowanych przez agencje zatrudnie-
nia do pracy za granicą u pracodawcy zagranicznego, 
agencje działające na terenie województwa opolskie-
go kierują najczęściej osoby do pracy u pracodawców 
holenderskich. Pracodawcą zagranicznym na terenie 
Holandii jest najczęściej agencja pracy tymczasowej.  

Wyniki przeprowadzonych kontroli

W roku 2016 stwierdzono 1 przypadek działania agen-
cji pracy bez wymaganego wpisu do rejestru agencji 
zatrudnienia. W trakcie prowadzonych kontroli agencji 
zatrudnienia najczęściej stwierdzano nieprawidłowo-
ści dotyczące:
• umów zawieranych z osobami kierowanymi do 

pracy za granicą u pracodawców zagranicznych 

(w 2 agencjach stwierdzono kierowanie osób do 
pracy za granicą bez zawarcia pisemnych umów, 
natomiast w 4 agencjach stwierdzono  nieprawid-
łowości dot. treści przedmiotowych umów),

• umów zawieranych z pracodawcami zagraniczny-
mi, do których agencje kierowały osoby do pracy 
(w jednej agencji stwierdzono brak przedmiotowej 
umowy, a uchybienia stwierdzono w 6 agencjach), 

•  terminowości opłacania składek na Fundusz Pra-
cy (w 6 agencjach stwierdzono nieprawidłowości 
w tym zakresie).

W wyniku przeprowadzonych kontroli, inspektorzy 
pracy wydali 33 wnioski w wystąpieniach w zakresie 
usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. Na pod-
stawie skierowanych wniosków o ukaranie do właś-
ciwych Sądów Karnych, zawierających 9 wykroczeń 
w przedmiotowej tematyce, osoby winne popełnienia 
wykroczeń zostały ukarane karą grzywny w łącznej 
wysokości 9.300 zł.  

Przyczyny stwierdzanych nieprawidłowości 

W ocenie inspektorów pracy najczęstsze przyczyny 
nieprawidłowości wykazywanych w trakcie kontroli, to: 
• nieznajomość obowiązujących przepisów,
• brak należytej staranności w prowadzonych dzia-

łaniach,
• lekceważenie obowiązku terminowego opłacania 

składek na Fundusz Pracy.

Przyczyny nieprawidłowości wykazywanych w trakcie 
kontroli w ocenie osób prowadzących agencje zatrud-
nienia to:
• nieznajomość obowiązujących przepisów,
• „kryteria mniej korzystne dla polskich przedsię-

biorców” w rozumieniu przepisów obowiązujących 
w RP, których stosowanie dozwolone jest w kraju 
pracodawcy zagranicznego, do którego kierowane 
są osoby (np. w Holandii minimalna stawka wyna-
grodzenia dla pracownika tymczasowego objęte-
go układem ABU-CAO uzależniona jest od wieku 
pracownika),  

• trudności w określeniu danych, które muszą być 
zawarte w umowach zawieranych pomiędzy agen-
cją zatrudnienia a pracodawcami zagranicznymi, 
do których kierowane są osoby do pracy, w przy-
padku kierowania osób do zagranicznych agencji 
pracy tymczasowej  (m.in. trudności z określeniem 
liczby miejsc pracy, okresu zatrudnienia, rodzaju 
pracy, świadczeń socjalnych), 

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

Ocena stwierdzonych naruszeń i negatywnych 
zjawisk

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 elek-
tronicznej i zagranicznego numeru telefonu. Podmioty 
takie nie mogą być kontrolowane przez inspektorów 
pracy i nie ma możliwości reagowania na ewentualne 
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nieprawidłowości związane z ich funkcjonowaniem. 
Doświadczenia inspektorów pracy kontrolujących 
agencje zatrudnienia wskazują, że wyeliminowanie 
z rynku agencji zatrudnienia naruszających przepisy, 
w obecnym stanie prawnym jest praktycznie niemożli-
we. Najprostszym sposobem uniknięcia konsekwencji 
jest zlikwidowanie prowadzonej działalności z ewi-
dencji działalności gospodarczej, po czym zakładana 
jest kolejna agencja zatrudnienia np. przez członka 
najbliższej rodziny. 

Odnośnie sposobów przeciwdziałania nieprawidło-
wościom, należałoby rozważyć możliwość informowa-
nia agencji zatrudnienia o ustawowych obowiązkach 
przez Wojewódzki Urząd Pracy, w trakcie uzyskiwania 
wpisu do rejestru agencji zatrudnienia. 

Wskazane byłoby również, aby umowy dotyczące 
skierowania osób do pracy za granicą u pracodawców 
zagranicznych zawierały ustalenia dotyczące gwa-
rantowanej przez pracodawcę zagranicznego, liczby 
godzin pracy. Z otrzymanych przez inspektorów infor-
macji wynika, że osoby wyjeżdżające do pracy za gra-
nicą u pracodawcy zagranicznego nierzadko pracują 
tylko tyle godzin, żeby mogły zapłacić zagranicznemu 
pracodawcy za zakwaterowanie i dojazd do pracy. 
Wprowadzenie obowiązku zamieszczania w umowach 
zawieranych z osobami kierowanymi do pracy za gra-
nicą u pracodawców zagranicznych ustaleń, dotyczą-
cych gwarantowanych godzin pracy, miałoby większe 
znaczenie dla ochrony praw tych osób, niż istniejące 
obecnie zapisy dot. ubezpieczenia od chorób tropikal-
nych.

Zatrudnianie osób w charakterze opiekunów osób 
starszych na podstawie umów cywilnoprawnych 
przez polskie podmioty celem wykonywania pracy 
na terenie innych państw UE.

W 2016r. przeprowadzono kontrolę w dwóch podmio-
tach, które powierzały wykonywanie pracy na pod-
stawie umów cywilnoprawnych opiekunom osób star-
szych na terenie Niemiec. Kontrolowane podmioty są 
wpisane do rejestru agencji zatrudnienia. W zakresie 
powierzania pracy na podstawie umów cywilnopraw-
nych, nie stwierdzono nieprawidłowości.

Podsumowanie i wnioski 

Podobnie jak w 2015 roku, w 2016r. stwierdzono 
wzrost liczby agencji zatrudnienia działających jako 
agencje pracy tymczasowej, nadal jednak najwięcej 
agencji prowadzi działalność w zakresie pośrednictwa 
pracy.

Zauważyć należy, że w porównaniu do 2015r. spadła 
liczba agencji, w których stwierdzono nieprawidłowo-
ści dot. treści umów, zawieranych z osobami kierowa-
nymi do pracy za granicą u pracodawców zagranicz-
nych. Zmniejszyła się również liczba nieprawidłowości 
dot. wykazów osób kierowanych do pracy za granicą. 
Związane może to być z tym, że większość kontrolo-
wanych agencji działa powyżej 3 lat i nieprawidłowości 
w tym zakresie były eliminowane podczas poprzed-

nich kontroli. Stwierdzane aktualnie nieprawidłowości 
związane są raczej z faktem braku wcześniejszej kon-
troli inspektora pracy, niż z długością okresu działania 
agencji.
W odniesieniu do agencji zatrudnienia, dopuszcza-
jących się naruszeń ustawy o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy skierowano 15 powiadomień 
do Marszałka Województwa. Efektem tego było często 
wszczynanie przez Marszałka postępowań o wykre-
ślenie agencji z rejestru agencji zatrudnienia. Prakty-
ka pokazuje jednak, iż niewielki odsetek wszczętych 
postępowań zakończył się wydaniem postanowienia 
o wykreśleniu agencji zatrudnienia z rejestru. W roku 
2016 na podstawie posiadanej wiedzy ustalono, iż 
żadna agencja z dokonanych 15 zgłoszeń nie została 
wykreślona. Najczęściej, bo aż w 6 przypadkach do-
szło do umorzenia postępowania. 

Do najistotniejszych problemów związanych z pro-
wadzeniem kontroli należą trudności z ustaleniem, 
w przypadku ogłoszeń o pracę publikowanych w me-
diach, 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.

Egzekwowanie przestrzegania 
przepisów prawa wobec pracowników 
tymczasowych

W 2016r. w ramach realizacji tematu „Przestrzeganie 
przepisów prawa wobec pracowników tymczasowych” 
poddano kontroli 21 podmiotów w agencjach pracy 
tymczasowej, jak i u pracodawców użytkowników.

Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości

W trakcie prowadzonych kontroli nie stwierdzono przy-
padków prowadzenia działalności agencji pracy tym-
czasowej, bez wymaganego certyfikatu marszałka wo-
jewództwa, potwierdzającego wpis do rejestru agencji 
zatrudnienia.

Podczas kontroli prowadzonych w agencjach pracy 
tymczasowej najczęściej stwierdzano nieprawidłowo-
ści, dotyczące:
• nieprzestrzegania zasady kierowania osób świad-

czących pracę tymczasową wyłącznie do wykony-
wania zadań o charakterze sezonowym, okreso-
wym, doraźnym, lub zadań określonych w art. 2 
pkt 3 lit. b i c ustawy o zatrudnianiu pracowników 
tymczasowych,

• braku pisemnych uzgodnień pomiędzy agencją 
pracy tymczasowej a pracodawcą użytkownikiem 
lub nieprawidłowych zapisach w takich uzgodnie-
niach.

Odnośnie agencji pracy tymczasowej, powierzających 
wykonywanie pracy tymczasowej cudzoziemcom, 
ustalane nieprawidłowości nie różniły się od stwier-
dzanych podczas kontroli innych agencji pracy tym-
czasowej. Dotyczyły m.in. braku uzgodnień pomiędzy 
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agencją a pracodawcą użytkownikiem. W przedmio-
towym zakresie nie odnotowano rażących naruszeń 
przepisów prawa, w stosunku do cudzoziemców. 

W trakcie prowadzonych w 2016r. kontroli u praco-
dawców użytkowników najczęściej stwierdzano nie-
prawidłowości, dotyczące:
• braku pisemnych uzgodnień pomiędzy agencją 

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

• nieinformowania na piśmie agencji pracy tymcza-
sowej przez pracodawcę użytkownika o wynagro-
dzeniu za pracę, która ma być powierzona pracow-
nikowi tymczasowemu, określonym w przepisach 
o wynagrodzeniu obowiązujących u pracodawcy 
użytkownika, a także o warunkach wykonywania 
pracy tymczasowej w zakresie dotyczącym bez-
pieczeństwa i higieny pracy,

• nieprzestrzeganiu zakazu traktowania pracow-
ników tymczasowych w sposób mniej korzystny 
w zakresie warunków pracy i innych warunków za-
trudnienia w porównaniu z pracownikami zatrud-
nionymi przez pracodawcę użytkownika na takim 
samym lub podobnym stanowisku pracy.

Przyczyny naruszeń przepisów prawa 
w przedmiotowym zakresie.

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

trudniania pracowników tymczasowych, 
• niechęć do formalizowania stosunków między 

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

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

użytkownikami.

Zdaniem pracodawców użytkowników, przyczyny na-
ruszeń stwierdzonych podczas kontroli to:
• w dalszym ciągu nieznajomość obowiązujących 

przepisów,
• niechęć do formalizowania uzgodnień pomiędzy 

agencją pracy tymczasowej a pracodawcą użyt-
kownikiem.   

Podsumowanie

Porównując skalę nieprawidłowości ujawnionych pod-
czas kontroli agencji pracy tymczasowej i pracodaw-
ców użytkowników przeprowadzonych w 2016r. z wy-
nikami kontroli przeprowadzonych w 2015r. należy 
stwierdzić, że poza nielicznymi wyjątkami skala niepra-
widłowości utrzymuje się na zbliżonym poziomie. Do 
wyjątków zaliczyć można m.in. zagadnienia dot. kiero-
wania osób świadczących pracę tymczasową wyłącz-
nie do wykonywania zadań o charakterze sezonowym, 
okresowym, doraźnym, lub zadań określonych w art. 2 
pkt 3 lit. b i c ustawy o zatrudnianiu pracowników tym-
czasowych (w 2016r. nieprawidłowości stwierdzono 
w 13,68% przypadków, podczas gdy w 2015r. w 6,2% 
przypadków). Wzrost nastąpił również w zakresie 
traktowania  pracowników tymczasowych w sposób 
mniej korzystny w zakresie warunków pracy i innych 
warunków zatrudnienia w porównaniu z pracownikami 
zatrudnionymi przez pracodawcę użytkownika na ta-
kim samym lub podobnym stanowisku pracy (w 2016r. 
nieprawidłowości stwierdzono w 75,4% przypadków, 
podczas gdy w 2015r. w 53,82% przypadków).

Efekty kontroli OIP Opole
W roku 2016 Inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu 
Pracy w Opolu przeprowadzili 3.072 kontrole w za-
kresie przestrzegania przepisów prawa pracy, w tym 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w za-
kresie legalności zatrudnienia. W wyniku tych kontroli 
wydano 11.963 decyzje administracyjne, w tym 236 
decyzji płacowych. Ponadto do pracodawców skiero-
wano 10.455 wniosków zawartych w wystąpieniach, 
jak również 765 poleceń ustnych. 

Za stwierdzone w czasie kontroli wykroczenia inspek-
torzy pracy nałożyli 522 mandaty na łączną kwotę 
598.900 zł. Skierowali także 99 wniosków o ukaranie 
do Sądów oraz 32 zawiadomienia do Prokuratur Re-
jonowych o podejrzeniu popełnienia przestępstw. W 
przypadku 505 osób wystąpiły przesłanki do zastoso-
wania środków wychowawczych.

Przeprowadzone kontrole często były płaszczyzną 
współpracy z innymi organami kontroli i nadzoru nad 

warunkami pracy, samorządem terytorialnym, a także 
innymi instytucjami oraz zakładowymi organizacjami 
związkowymi i Społeczną Inspekcją Pracy. 

Efekty prowadzonej działalności kontrolnej można 
podzielić na uzyskane w zakresie prawnej ochrony 
pracy oraz mające wpływ na bezpieczeństwo wyko-
nywanych prac przez pracobiorców, tj. pracowników 
i osoby wykonujące prace na innej podstawie, niż 
stosunek pracy. Należy ponadto wskazać na wyniki 
kontroli prowadzonych w zakresie legalności zatrud-
nienia, tak obywateli polskich, jak i obcokrajowców. 
W zakresie prawnej ochrony pracy na szczególną 
uwagę zasługuje kwestia wypłaty wynagrodzeń oraz 
innych świadczeń ze stosunku pracy. Stanowi to jed-
no z najistotniejszych uprawnień pracowniczych, nie 
tylko w aspekcie prawnym, lecz także społecznym. 
Inspektorzy pracy wydanymi środkami prawnymi, tj. 
decyzjami i wystąpieniami oraz poleceniami ustnymi 
wyegzekwowali dla 2.870 pracowników łączną kwotę 
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3072
kontroli

11963
decyzji

10455
wniosków

765
poleceń

odzyskanych dla pracowników
ponad 3,2 miliona zł

mandatów wniosków
do sądu

zawiadomienia
prokuratury

522 99 32
na kwotę

598900 zł

2.882.755,57 zł. Uwzględniając terminy wydania okre-
ślonych decyzji i wystąpień należy stwierdzić, że od-
działywanie inspektorów pracy idzie w parze z wysoką 
skutecznością (82,63%). Wykazaną kwotę zwiększa 
suma 373.644,22 zł wypłacona w 2016 r. dla kolejnych 
739 pracowników, będąca efektem wykonania decyzji 
i wystąpień wydanych w roku 2015. Łącznie stanowi to 
3.256.399,79 zł dla 3.609 osób.

Zagadnieniem zwracającym uwagę jest także brak 
lub niepoprawność sporządzanej dokumentacji, ze 
szczególnym uwzględnieniem umów o pracę oraz in-
formacji o warunkach zatrudnienia. W przypadku 232 
pracowników dzięki prowadzonym kontrolom zapew-
niono potwierdzenie na piśmie umów o pracę. Kolej-
nym 861 osobom pracodawcy w wyniku skierowanych 
do nich środków prawnych skorygowali treść umów 
o pracę. W przypadku 1.072 pracowników inspektorzy 
pracy doprowadzili do przedstawienia im pisemnych 
informacji o podstawowych warunkach zatrudnienia. 
Poprawienie błędów w takim zakresie dotyczyło 1.273 
osób. Zauważyć także należy, iż 146 pracodawców po-
prawiło regulaminy pracy, którymi było objętych 11.461 
pracowników. Dla 852 pracowników poprawiono świa-
dectwa pracy. Uporządkowania dokumentacji związa-
nej ze stosunkiem pracy dokonało 396 pracodawców 
dla 1.846 pracowników. Kolejnym 844 osobom zapro-
wadzono karty ewidencji wydanych środków ochrony 
indywidualnej odzieży i obuwia roboczego. W przy-
padku 67 podmiotów doprowadzono poprzez wydane 
środki prawne do zawarcia, w miejsce umów cywilno-
prawnych, umów o pracę z 193 pracobiorcami. 

Ogółem w zakresie obejmującym zagadnienia stosun-

ku pracy pracodawcy potwierdzili wykonanie 2.610 
wniosków, których realizacja dotyczyła 24.188 pra-
cowników. 

Kontrole obejmujące swoim zakresem zagadnienia 
czasu pracy doprowadziły do znacznego ograniczenia 
praktyki naruszania praw pracowniczych. Stwierdzo-
no i uregulowano środkami prawnymi nieprawidło-
wości w zakresie zatrudniania pracowników z naru-
szeniem obowiązującego ich wymiaru czasu pracy, 
z naruszeniem prawa do odpoczynków dobowych 
i tygodniowych. Skutecznie eliminowano przypadki 
nierzetelnego prowadzenia dokumentacji czasu pracy. 
W opisywanym zakresie pracodawcy potwierdzili wy-
konanie 1.387 wniosków wydanych przez inspektorów 
pracy, które objęły 16.046 pracowników. W szczegól-
ności wykonanie wniosków dotyczyło: prowadzenia 
ewidencji czasu pracy dla 179 pracowników (39 wnio-
sków) oraz łącznie 2.959 pracowników, których czas 
pracy ewidencjonowano w sposób nierzetelny. Zatrud-
nianie 1.271 pracowników z zachowaniem przeciętnie 
5 dniowego tygodnia pracy w przyjętym okresie roz-
liczeniowym potwierdziło 81 pracodawców. Dla 690 
pracowników zapewniono przysługujące w każdej do-
bie, co najmniej 11 godzinne przerwy odpoczynkowe. 
Dodać także należy uregulowanie aktami wewnątrz-
zakładowymi systemów i rozkładów czasu pracy oraz 
okresów rozliczeniowych dla łącznie 3.648 pracowni-
ków. 

Inspektorzy pracy podejmowali także problem zapew-
nienia przestrzegania przepisów dotyczących czasu 
pracy kierowców w transporcie drogowym. Skutecz-
ność oddziaływania inspektorów pracy w tym zakresie 
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potwierdza wydanie 4 decyzji o nałożeniu kar na łącz-
ną wysokość 14.350 zł. Inspektorzy pracy prowadzili 
również kontrole w zakresie legalności zatrudnienia 
obywateli polskich, jak i cudzoziemców. W wojewódz-
twie opolskim w roku 2016 uzyskano w przedmioto-
wym zakresie wymierne efekty. Po interwencji inspek-
torów pracy opłacono zaległe składki na Fundusz 
Pracy za 520 pracowników. Zauważyć także należy 
efekty w postaci postępu w zgłaszaniu pracobiorców 
do ubezpieczenia społecznego oraz w zakresie termi-
nowego opłacania składek na Fundusz Pracy (3.520 
osób). Uporządkowanie zagadnień zbiorowego prawa 
pracy objęło 8.118 pracowników. 

W zakresie udzielania urlopów wypoczynkowych wy-
konaniem 236 wniosków poprawiła się sytuacja 3.328 
osób.

Kontrole wykazały, iż z upływem lat trud kształcenia 
młodych kadr jest podejmowany przede wszystkim 
w niektórych małych zakładach. Na poprawę zatrud-
nienia 413 młodocianych wpłynęło wykonanie 149 
wniosków. 

Na podkreślenie zasługuje fakt, iż mimo znaczącego 
zatrudniania kobiet (ponad 36,45%), nieprawidłowości 
obejmujące uprawnienia pracowników związane z ro-
dzicielstwem stanowiły tematykę 0,17% ogółu wnio-
sków i jedynie 3 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 14.553 porad z zakresu bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy, 11.668 porad z prawnej ochrony pracy 
oraz 2.407 porad z zakresu legalności zatrudnienia. 
Inspektorzy pracy z całą stanowczością korzystali 
z przysługujących im uprawnień. Efektem tego było 
wydanie w omawianym okresie aż 317 decyzji wstrzy-
mania prac. Należy także wskazać na wydanie 220 de-
cyzji wstrzymujących eksploatację maszyn ze względu 
na zagrożenia dla życia i zdrowia pracowników pracu-
jących przy ich obsłudze. W 15 przypadkach zakaza-
no wykonywania prac w miejscach niebezpiecznych. 
W wyniku wydania 81 decyzji skierowano do innych 
prac 118 pracowników. Opisane środki prawne po-
przez swoją moc oddziaływania i szczególny charak-
ter z całą pewnością wpłynęły na poprawę warunków 
pracy i bezpieczeństwa jej wykonywania. 
Poza wyżej opisanymi decyzjami Inspektorzy pracy 
korzystali także z innych środków prawnych, których 
stosowanie miało na celu poprawę bezpieczeństwa 
pracy. Dla przykładu wykonano 605 decyzji zobowią-
zujących pracodawców do zabezpieczenia oraz ozna-
kowania stref i miejsc niebezpiecznych w obrębie za-
kładów, jak i na placach budów. Decyzje te wpłynęły 
na warunki pracy 4.135 pracowników, a ich realizacja 
stanowi 96,34% ogółu decyzji wydanych w przedmio-
towym zakresie. 

Na podobnym poziomie zostały zrealizowane decy-

zje dotyczące zabezpieczenia stanowisk pracy przy 
wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, np. 
na wysokości. Miało to bezpośredni wpływ na bezpie-
czeństwo pracy 820 pracowników, których dotyczyło 
wykonanie 246 decyzji. Poza wymienionymi przykła-
dami inspektorzy pracy skutecznie reagowali na przy-
padki 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 techno-
logicznych, 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 za-
kresie bhp oraz profilaktyczne badania lekarskie. Na 
przestrzeni roku 2016 na terenie działania OIP Opole 
pracodawcy przeszkolili 1.442 pracowników na róż-
nych rodzajach szkoleń w zakresie bezpieczeństwa 
i higieny pracy, w wyniku wykonania 599 decyzji in-
spektorów pracy. Tak znaczna liczba pracowników 
wskazywać może na nonszalancję pracodawców i ich 
lekceważący stosunek do przedmiotowego obowiąz-
ku. Z drugiej zaś strony wskazuje na skuteczne od-
działywanie inspektorów pracy. Pracownicy odmien-
nie, niż pracodawcy, rozumieją znaczenie szkoleń 
bhp dla bezpiecznego wykonywania pracy. Uzyskane 
informacje od pracodawców świadczą o realizacji tych 
środków prawnych w 88,35%. 

Podobną sytuację notujemy w zakresie kierowania 
pracowników na profilaktyczne badania lekarskie. 
Także w tym zakresie w roku 2016 inspektorzy pracy 
wykazali konsekwencję, wydając w sumie 407 decyzji. 
Wykonanie w 86,24% (351 decyzji) swoim oddziały-
waniem objęło 528 pracowników. Efektem opisanych 
powyżej działań był bezpośredni wpływ zarówno na 
warunki wykonywania pracy, jak i na przygotowanie 
pracowników do pracy - często w warunkach szcze-
gólnie niebezpiecznych i wymagających odpowied-
nich kwalifikacji oraz stanu zdrowia.
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Działalność prewencyjna oraz promocja ochrony pracy
Programy prewencyjne dla 
pracodawców realizowane w 2016 r.

Na terenie działania OIP w Opolu w 2016r. na bazie 
bogatych doświadczeń z lat ubiegłych przeprowadzo-
no szereg programów prewencyjno-promocyjnych 
adresowanych do pracodawców, przedsiębiorców 
oraz przyszłej kadry pracowniczej, których celem był 
wzrost świadomości w zakresie prawa pracy oraz bez-
pieczeństwa i higieny pracy. 

Dyplom PIP

Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu od lat współ-
pracuje ze starostwami w celu pozyskiwania praco-
dawców do udziału w programie w poszczególnych 
rejonach województwa opolskiego. Dzięki tego rodza-
ju współpracy w 2016r. 121 pracodawców z różnych 
rejonów Opolszczyzny zostało przeszkolonych przez 
pracowników PIP w zakresie bezpieczeństwa i higieny 
pracy oraz podstawowych przepisów prawa pracy. W 
ramach realizacji programu zorganizowano łącznie 11 
szkoleń. 

Uczestnicy programu uzyskali możliwość skorzystania 
ze wsparcia inspektorów pracy na każdym etapie pro-
wadzenia samokontroli.

W wyniku audytów w zakładach pracy, dyplomy PIP 
otrzymało łącznie 25 pracodawców. 
6 pracodawców zakończyło audyt inspektora pracy 
z wynikiem negatywnym, a 10 pracodawców zrezyg-
nowało z realizacji programu w trakcie jego trwania. W 
odniesieniu do pracodawców, którzy nie uzyskali dy-
plomów w 2016 roku, planuje się wysłanie zaprosze-
nia do udziału w kolejnej edycji programu – szkolenia 
dla uczestników programu zostaną zrealizowane na 
przełomie marca i kwietnia 2017 roku.  

„Zarządzanie bezpieczeństwem pracy – 
prewencja wypadkowa”

W 2016r. do udziału wytypowano zakłady, które zgod-
nie z danymi otrzymanymi  z zasobów ZUS odnoto-
wały wzmożoną liczbę wypadków przy pracy w roku 
2015r. Ponadto w doborze uczestników uwzględniono 
zakłady z branży elektrycznej.

Do udziału w programie zaproszono 25 pracodawców. 
Ostatecznie w szkoleniu udział wzięło 13 z nich.

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

Jednocześnie zapoznano pracodawców z elementa-

mi zarządzania bezpieczeństwem pracy, w tym z ce-
lowym wspólnym zaangażowaniem stron stosunku 
pracy w działania na rzecz poprawy stanu bhp w za-
kładzie.  

Działanie informacyjno-edukacyjne „Budowa. 
STOP wypadkom!”

Podobnie jak w latach poprzednich, tak i w roku 2016r., 
w OIP w Opolu realizował zadania mające na celu po-
pularyzację wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa i higie-
ny pracy oraz ograniczenia zagrożeń wypadkowych 
podczas wykonywania robót budowlanych.

Program został skierowany do pracodawców i przed-
siębiorców branży budowlanej, zatrudniających do 50 
pracowników, którzy w roku 2016 byli generalnymi wy-
konawcami robót lub zajmowali się realizacją inwesty-
cji w warunkach podwykonawstwa. Biorąc pod uwagę 
ustalone kryteria kwalifikacji wytypowano do udziału 
w szkoleniu 88 pracodawców i 13 przedsiębiorców. 
Tematyka szkolenia obejmowała następujące zagad-
nienia:
• problematyka wypadkowości pracowników o sta-

żu krótszym niż rok oraz kwestia rzetelnego przy-
gotowania pracowników do pracy (badania lekar-
skie i szkolenia),

• prawidłowe przygotowanie nowych pracowników 
do pracy, 

• zabezpieczanie pracowników przed zagrożeniami 
wypadkowymi,

• stosowanie właściwych środków ochrony zbioro-
wej i indywidualnej,

• sprawowanie skutecznego nadzoru nad pracow-
nikami,

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

nie Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót 
(IBWR),

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

Kolejnym zadaniem realizowanym przez OIP Opole 
w ramach tematu: „Budowa. STOP wypadkom!” było 
wspólne przedsięwzięcie Państwowej Inspekcji Pracy 
i firm sygnatariuszy Porozumienia dla Bezpieczeństwa 
w Budownictwie pod nazwą: Tydzień Bezpieczeństwa, 
zorganizowany w dniach 27-28.04.2016r. W ramach 
podjętych działań zorganizowano i przeprowadzono 
szkolenia na budowach, w których udział wzięło 99 
podmiotów. 

Oprócz spotkań, szkoleń i pokazów, na budowach 
przygotowano również inne działania, w których brali 
udział uczestnicy spotkań. Przeprowadzono m.in. kon-
kurs wiedzy o BHP dla kadry kierowniczej, zorganizo-
wany na budowie obwodnicy Nysy. 

Tematem przewodnim szkoleń, zorganizowanych 
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i przeprowadzonych przez inspektorów pracy OIP 
Opole, w ramach Tygodnia Bezpieczeństwa była bez-
pieczna organizacja pracy, a w szczególności analizy 
wypadków przy pracy ze skutkiem śmiertelnym, które 
miały miejsce na budowach prowadzonych na tere-
nie OIP Opole w 2015r. Podczas szkoleń uczestnicy 
otrzymali wydawnictwa PIP poświęcone bezpieczeń-
stwu w budownictwie, a w szczególności karty bez-
piecznego przygotowania do pracy oraz karty pierw-
szej pomocy i inne tematycznie związane broszury, 
afisze  i ulotki.

Oprócz ww. przedsięwzięć OIP Opole uczestniczył 
także w szeregu innych działań uzupełniających orga-
nizowanych lub współorganizowanych przez podmioty 
zainteresowane tematem bezpieczeństwa w budowni-
ctwie jak również z udziałem Sygnatariuszy Porozu-
mienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, do któ-
rych można przykładowo zaliczyć:
• udział inspektorów pracy w komisji konkursowej 

IV Konkursu Dekarzy w Chudobie, zorganizowa-
nego w dniu 14.08.2016r. przez Stowarzyszenie 
na Rzecz Rozwoju Wsi „Dla Chudoby”,

• udział w posiedzeniu Wojewódzkiej Komisji ds. 
Bezpieczeństwa w Budownictwie, która odbyła się 
w dniu 15.11.2016r.;

• dwa wydarzenia zorganizowane przez Mosto-
stal Warszawa przy udziale podwykonawców na 
terenie budowy Elektrowni Opole, poświęcone 
bezpieczeństwu: w dniu 01.06.2016r. pod nazwą 
dzień bezpieczeństwa z firmą RAMIRENT, oraz 
w dniach 22-23.09.2016r. poświęcone wybranym 
zagadnieniom, takim jak: udzielanie pierwszej 
pomocy, montaż rusztowań, zachowanie się pod-
czas symulowanego zadymienia wnętrza, bezpie-
czeństwo prac spawalniczych.

Ponadto, jak co roku w OIP w Opolu zorganizowano 
konkurs o tytuł Młodego Inspektora Pracy.  

„Buduj bezpiecznie” - konkurs PIP promujący 
pożądane postawy

Kolejna edycja konkursu „Buduj bezpiecznie” potwier-
dziła, że dedykowany jest on do wąskiej grupy praco-
dawców i przedsiębiorców branży budowlanej, którzy 
na co dzień stosują w swojej działalności sprawdzone 
standardy techniczne, praktykują wysoką kulturę wy-
konawstwa i nie są podatni na negatywne zachowania 
konkurencji w zakresie niezdrowej rywalizacji podczas 
ubiegania się o kontrakty, umowy, warunki zatrudnia-
nia pracowników, czy też inwestowania w dziedzinie 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Podczas przeprowa-
dzonych kontroli na początku roku 2016 inspektorzy 
pracy wytypowali wykonawców, którzy kwalifikowa-
li się do udziału w konkursie na podstawie kryteriów 
określonych w regulaminie. Wytypowani wykonawcy 
wyrazili zgodę na udział w konkursie i złożyli stosow-
ne wnioski. Kolejne kontrole na budowach potwier-
dziły zasadność zgłoszenia do konkursu właśnie tych 
przedsiębiorców. Na podstawie dokumentacji pokon-
trolnych można stwierdzić, że w latach następnych 
wyróżnieni wykonawcy będą realizować budowy na 
podobnym wysokim poziomie. 

Okręgowa Komisja Konkursowa dokonała oceny kan-
dydatów na podstawie wyników kontroli (co najmniej 
dwóch) przeprowadzonych na zgłoszonych do kon-
kursu budowach i wyłoniła laureatów konkursu, którym 
przyznała nagrody. W sumie w 2016r. nagrodzono 5 
pracodawców. 

Działania skierowane do studentów, 
uczniów i dzieci

Program edukacyjny „Kultura bezpieczeństwa”

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

W edycji 2015/2016r. w zajęciach związanych z reali-
zacją programu uczestniczyło ogółem: 2.065 uczniów 
oraz 313 studentów.

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

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

• bardzo dobrej opinii środowiska nauczycielskiego, 
które widzi w programie atrakcyjne rozszerzenie 
treści edukacyjnych,

• szerokiego zakresu podmiotowego programu, któ-
ry dociera do licznej grupy młodzieży. 

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

Etap szkolny konkursu był realizowany w 17 szkołach 
ponadgimnazjalnych. Do etapu regionalnego zakwali-
fikowało się 34 uczestników. Etap regionalny konkursu 
został zorganizowany w siedzibie OIP Opole w dniu 
19.02.2016 roku. Pytania do etapu regionalnego zo-
stały przygotowane przez komisję konkursową powo-
łaną przez Okręgowego Inspektora Pracy w Opolu. 
Laureaci etapu regionalnego wzięli udział w etapie 
centralnym zorganizowanym przez Główny Inspekto-
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rat Pracy w Warszawie. 

Uczniowie lubią element rywalizacji, który motywuje 
ich do nauki zagadnień związanych z prawem pra-
cy. W kolejnej edycji programu „Poznaj swoje prawa 
w pracy” wzięło udział znacznie więcej uczniów niż 
w poprzedniej edycji. Jak wskazano wyżej w edycji 
2015/2016 wzięło udział 17 szkół w wyniku czego wy-
łoniono 34 uczestników etapu regionalnego. W edycji 
2016/2017 udział wzięło już 25 szkół, w wyniku czego 
wyłoniono 50 uczestników etapu regionalnego. 

Konkurs „Bezpiecznie od startu”

W dniu 31 marca 2016r. w siedzibie Izby Rzemieśl-
niczej w Opolu rozstrzygnięto regionalny etap XVI 
Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy z Zakresu Praw-
nej Ochrony Pracy oraz Zasad BHP dla pracowników 
młodocianych zatrudnionych w rzemiośle w celu nauki 
zawodu. Konkurs nosił nazwę „Bezpiecznie do startu”. 

Celem konkursu była popularyzacja wiedzy z zakre-
su podstawowych przepisów prawnej ochrony pracy 
oraz zasad bhp wśród uczniów zawodu w rzemiośle. 
W eliminacjach regionalnych udział wzięło 35 uczniów. 
Przeprowadzono test pisemny składający się z 40 
pytań z zakresu: prawa pracy, technicznego bezpie-
czeństwa pracy, ergonomii, psychologii pracy, ppoż. 
oraz zasad udzielania pierwszej pomocy, wyłaniając 
6 uczestników.

Organizatorem konkursu na etapie regionalnym byli: 
Izba Rzemieślnicza, Okręgowy Inspektorat Pracy 
w Opolu, Kuratorium Oświaty w Opolu oraz szkoły 
zawodowe. Warto dodać, iż tegoroczny finał konkur-
su odbył się w siedzibie Związku Rzemiosła Polskie-
go w Warszawie i był zorganizowany przez ZRP oraz 
Państwową Inspekcję Pracy. 
O tytuł lidera walczyło 46 uczniów. Miejsce II zajął 
uczeń z Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej 
w Dobrzeniu Małym. Tegoroczny zwycięzca etapu 
regionalnego, także w 2015r. zajął czołowe miejsce 
w etapie ogólnopolskim w Warszawie (IV miejsce na 
46 uczestników). 

Program prewencyjno-informacyjny  
„O tytuł młodego inspektora pracy” 

W ramach realizacji programu prewencyjno – infor-
macyjnego w budownictwie zorganizowano w 2016 
roku IV edycję konkursu bhp w budownictwie: „O tytuł 
młodego inspektora pracy”. Cel tego konkursu to po-
pularyzacja wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higie-
ny pracy wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych 
w zawodach budowlanych. 

Zgodnie z opracowanym regulaminem organizatorami 
konkursu byli:
• Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu, 
• Opolskie Kuratorium Oświaty,
• ZUS Oddział w Opolu,
• Izba Rzemieślnicza w Opolu,
• Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa.

Konkurs adresowany był do uczniów szkół ponadgim-
nazjalnych o profilu budowlanym.

W tegorocznej edycji konkursu zmagania konkursowe 
zostały podzielone na dwie części. W pierwszej pisem-
nej części uczniowie mieli wskazać największą liczbę 
nieprawidłowości na prezentowanych fotografiach. 
Zdjęcia przedstawiały autentyczne sytuacje, z którymi 
stykają się podczas kontroli na placach budów inspek-
torzy pracy z OIP w Opolu. 

W pierwszej części konkursu liczyła się wiedza, spo-
strzegawczość i sprawność, bo na odpowiedź ucznio-
wie mieli zaledwie półtorej minuty. W drugiej części 
zadanie konkursowe polegało na dobraniu do dwóch 
wylosowanych prac odpowiednich środków ochrony 
indywidualnej.
Innowacyjność obecnie organizowanego przedsię-
wzięcia prewencyjnego polegała na innym spojrze-
niu i innej formule konkursu bhp, nie w ujęciu czysto 
teoretycznym, tak jak to zwykle bywa, ale ukierunko-
waniu na praktyczną wiedzę w zakresie organizacji 
bezpiecznej pracy poprzez umiejętność wyszukiwania 
zagrożeń wypadkowych i nieprawidłowości na placach 
budów oraz prawidłowego doboru środków ochrony 
indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego. To był 
główny cel, jaki wyznaczyli sobie organizatorzy. Celem 
tego konkursu jest, zatem kształtowanie u uczniów, 
którzy niebawem wejdą na rynek pracy pożądanych 
bezpiecznych postaw i szeroko rozumianej kultury 
bhp. 

Ciekawa formuła konkursu i atrakcyjne nagrody rze-
czowe sprawiły, że rywalizacja w tej edycji zmagań 
była bardzo zacięta.

Bezpieczeństwo na wsi

W ramach promocji zdrowia i życia w gospodarstwach 
indywidualnych przeprowadzono etap wojewódzki XIV 
Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodar-
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stwo Rolne”. Do konkursu zgłosiły się 24 gospodar-
stwa rolne z terenu województwa opolskiego. 

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

Przy ocenie gospodarstw były brane pod uwagę m.in. 
ład i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i sta-
nowisk pracy, stan budynków inwentarskich i gospo-
darczych. Wzięto także pod uwagę  wyposażenie 
maszyn i urządzeń w osłony ruchomych części oraz 
stosowanie, stan i jakość środków ochrony osobistej, 
jak również rozwiązania techniczne  i organizacyjne 
stosowane w gospodarstwach w celu ograniczenia 
ryzyka wypadku i zwiększenia bezpieczeństwa pracy 
oraz organizację miejsc wypoczynku i zabawy dzieci.

Na tej podstawie Komisja wyróżniła  trzy gospodar-
stwa.

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

Główne cele Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opo-
lu na rzecz ochrony pracy w rolnictwie indywidualnym 
w 2016r. realizowane były przy aktywnym udziale 
członków Wojewódzkiej Komisji ds. BHP w Rolnictwie, 
działającej nieprzerwanie przy Okręgowym Inspekto-
racie Pracy w Opolu od 1994 roku. Plan pracy Komisji 
nakreślał zadania i działania szczególnie ukierunko-
wane na edukację rolników i członków ich rodzin.

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

Organizatorami szkoleń był głównie Wojewódzki Ośro-
dek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie.

Podczas prowadzonych spotkań wykorzystując pre-
zentacje multimedialne przedstawiono zagrożenia 
wypadkowe podczas prac polowych i w zagrodach 
wiejskich. Na podstawie fotografii wykonanych w po-
przednich latach w czasie prowadzonych wizytacji, 
wyjaśniano, w jaki sposób można eliminować błędy 
i uchybienia stwarzające niebezpieczeństwo utraty 
zdrowia, a nawet życia.

W 47 spotkaniach uczestniczyło 1143 rolników. 

W marcu 2016r. z inicjatywy Komendanta Komisariatu 
Policji w Otmuchowie odbyła się debata o bezpieczeń-
stwie w rolnictwie. Realizując cele prewencyjno-pro-
mocyjne w rolnictwie indywidualnym prowadzone pod 
nazwą „Szanuj życie! Bezpieczna praca w gospodar-
stwie rolnym” w spotkaniu udział wzięli również przed-
stawiciele OIP w Opolu.

Ponadto w 2016r. dla 255 uczniów szkół podstawo-
wych oraz gimnazjalnych z terenu województwa opol-
skiego przeprowadzono prelekcje nt. bezpiecznych 
zachowań w gospodarstwach wiejskich, podczas któ-
rych omówiono zagadnienia w zakresie:
• prac, których nie powinny w gospodarstwie rolnym 

wykonywać dzieci, 
• zagrożeń pożarowych wynikających ze stosowa-

nia otwartego ognia, 
• telefonicznego wzywania pomocy poprzez nume-

ry alarmowe.
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Kolejne działania promocyjne na rzecz ochrony pracy 
w rolnictwie indywidualnym polegały na prowadzeniu 
wizytacji prac polowych i gospodarstw rolnych. Wizy-
tacje prowadzili wytypowani inspektorzy pracy i człon-
kowie Wojewódzkiej Komisji ds. BHP w Rolnictwie. W 
2016r. inspektorzy pracy przeprowadzili 170 wizytacji, 
w tym 100 wizytacji gospodarstw rolników indywidu-
alnych, 50 wizytacji żniwnych prac polowych oraz 
20 wizytacji w ramach Konkursu Bezpieczne Gospo-
darstwo Rolne. Wzorem lat ubiegłych wizytacje były 
przeprowadzone przy współudziale przedstawicieli: 
Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Oddziału 
Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo-
łecznego, Państwowych Powiatowych Inspektorów 
Sanitarnych, Policji, Straży Pożarnej, sołtysów wsi 
wizytowanych gospodarstw oraz przedstawicieli szkół 
rolniczych, którzy wizytowali gospodarstwa przyjmują-
ce uczniów w celu odbycia praktyki zawodowej.

Konkursy skierowane do 
pracodawców, związkowców i służb 
BHP

„Pracodawca - Organizator Pracy Bezpiecznej”

Wieloletnie doświadczenia i ranga Konkursu powodu-
ją, że Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu, kładzie 
szczególny nacisk na rozpropagowanie konkursu 
wśród szerokiego grona odbiorców. Informacja o kon-
kursie wraz z regulaminem i załącznikami została ro-
zesłana do organizacji i związków pracodawców woje-
wództwa opolskiego oraz starostw powiatowych.

Efektem działań i starań jakie podjęto, było zgłoszenie 
do udziału w konkursie ogółem 9 pracodawców, w tym:
• w kategorii zakładów małych, zatrudniających do 

50 pracowników, udział wzięło 3 pracodawców,
• w kategorii zakładów średnich, zatrudniających 

od 50 do 250 pracowników, udział wzięło 4 pra-
codawców,

• w kategorii zakładów dużych, (powyżej 250 osób 
zatrudnionych), udział wzięło 2 pracodawców.

Komisja konkursowa na podstawie przedstawionych 
wniosków i wyników kontroli z minionych trzech lat, 
postanowiła nagrodzić   i wyróżnić wszystkich pra-
codawców, którzy zgłosili się do konkursu, a dwóch 
z nich zakwalifikowała do etapu centralnego XXIII edy-
cji tegoż Konkursu „Pracodawca – Organizator Pracy 
Bezpiecznej„

Zadania własne Okręgu

Bobrowa – Międzynarodowe Mistrzostwa Drwali 
- promowanie pożądanych postaw w zakresie 
bezpieczeństwa pracy przy pozyskiwaniu drewna. 

Szczególną formą promocji bezpieczeństwa pracy 
były XVII Międzynarodowe Zawody Drwali, które miały 
miejsce 2 i 3 lipca 2016r. Najlepsi zawodnicy z pię-
ciu państw uczestniczyli w zawodach, które odbyły się 
w Bobrowej (powiat oleski). Zawody były również eli-
minacjami do Mistrzostw Polski. Okręgowy Inspektorat 
Pracy w Opolu, kolejny już raz objął patronat honoro-
wy nad tą imprezą. W ramach działalności prewencyj-
nej w temacie bezpieczne pozyskiwanie drewna, pra-
cownicy inspekcji zorganizowali punkt informacyjny, 
przeprowadzili szkolenie dot. bhp przy pozyskiwaniu 
drewna dla uczestników zawodów, a także zorganizo-
wali dodatkowe konkursy dla dzieci i młodzieży.

W ciągu dwóch dni licznie zgromadzeni widzowie mo-
gli obserwować zmagania najlepszych zawodników 
z Polski, Czech, Francji, Niemiec i Słowacji. Zawody 
odbywały się w czterech konkurencjach. Na polu zrę-
bowym zorganizowano konkurencję obalania drzewa 
na cel, zaś na przygotowanym odpowiednio placu 
w Bobrowej pozostałe konkurencje - przygotowanie 
pilarki do pracy, dokładność przerzynki, złożoną prze-
rzynkę kłód i okrzesywanie. 
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Współpraca krajowa
Z okazji przypadającego na 28 kwietnia Dnia Pamię-
ci Ofiar Wypadków Przy Pracy Okręgowy Inspektorat 
Pracy w Opolu zorganizował spotkanie z przedstawi-
cielami urzędów, na co dzień współpracujących z OIP, 
a także związkowców oraz służb bhp. Spotkanie było 
okazją do podsumowania działalności kontrolnej oraz 
prewencyjnej realizowanych w 2015 roku oraz planu 
działania na bieżący 2016 rok. Hasłem przewodnim 
tegorocznych obchodów Dnia Pamięci Ofiar Wypad-
ków Przy Pracy był „Stres w miejscu pracy - wspólne 
wyzwanie”.   Wiele uwagi poświęcono również tema-
towi wypadków przy pracy.  Ciągłe zwiększanie świa-
domości pracodawców, pracowników, ale także osób, 
którzy dopiero wkroczą na wolny rynek, jest jednym 
z priorytetów działania OIP Opole. OIP w Opolu reali-
zuje programy prewencyjne, organizuje szkolenia oraz 
konkursy, w których za cel stawia sobie promowanie 
dobrych praktyk oraz edukację wszystkich środowisk, 
tak by uczyć już od najmłodszych lat i zwiększać świa-
domość pracowników. 

Z inicjatywy Państwowej Inspekcji Pracy oraz firm bu-
dowlanych zrzeszonych w Porozumieniu dla Bezpie-
czeństwa w Budownictwie pomiędzy 25, a 30 kwietnia 
2016 r. w całej Polsce odbywały się szkolenia oraz im-
prezy plenerowe w ramach Tygodnia Bezpieczeństwa. 
Inspektorzy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu 
z tej okazji realizowali w terenie cykl szkoleń nt. bez-
piecznej organizacji pracy. Wśród sygnatariuszy Poro-
zumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie są mię-
dzy innymi firmy realizujące na Opolszczyźnie duże 
inwestycje, m.in. rozbudowę Elektrowni Opole oraz 
budowę obwodnicy Nysy. Cykl spotkań - wykładów dla 
pracowników tych firm, jak i podwykonawców, opierał 
się na prezentacji i analizie wypadków przy pracy ze 
skutkiem śmiertelnym, które były przedmiotem badań 
inspektorów OIP w Opolu w minionym, 2015 roku.  

Kontrole inspektora pracy „bez zapowiedzi” oraz kwe-
stie związane z dopuszczalną kontrolą pracowników 
przez samego pracodawcę – te tematy zdominowały 
pierwsze z serii spotkań przedstawicieli Okręgowego 
Inspektoratu Pracy w Opolu z przedsiębiorcami zrze-
szonymi w opolskiej loży BCC. Okręgowy Inspektor 
Pracy w Opolu Arkadiusz Kapuścik oraz z-ca ds. nad-
zoru Tomasz Krzemienowski odpowiedzieli na pro-
pozycję organizacji spotkań, z którą wystąpili dyrek-
tor opolskiej loży Marek Wołyński oraz kanclerz loży 
Andrzej Lepich. To doskonała okazja by na bieżąco 
rozwiązywać problemy, rozwiewać wątpliwości na linii 
pracodawca- inspektor pracy- podkreślali organizato-
rzy wydarzenia. Tematyką tego pierwszego spotkania 
były: tzw. pierwsza kontrola PIP oraz dozwolone for-
my kontroli pracowników przez pracodawcę.  Dyrektor 
opolskiej loży Marek Wołyński na zakończenie spot-
kania wyraził opinię o potrzebie kolejnych podobnych 
spotkań grona. Tematy będą ustalane na bieżąco.

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego 
w Opolu dzięki współpracy z Okręgowym Inspektora-
tem Pracy w Opolu przygotował oryginalną prezenta-
cję pracowni budowlanej.  Szkoły techniczne sięgają 

po różne rozwiązania by zachęcić gimnazjalistów do 
kontunuowania edukacji właśnie w ich murach.
Nad przygotowaniem pracowni, mieszczącej się przy 
ul. Małopolskiej w Opolu czuwał nauczyciel przed-
miotów budowlanych. Zasadnicza Szkoła Zawodowa 
działająca w ramach WZDZ bierze udział w progra-
mie OIP w Opolu Kultura Bezpieczeństwa.  Młodzież 
pracuje na materiałach, m.in. oryginalnych skryptach 
lekcji dot. BHP, przez cały rok. Z okazji Dnia Otwarte-
go szkoły z wykorzystaniem plakatów, ulotek oraz wy-
dawnictw otrzymanych z OIP w Opolu udało się w inte-
resujący sposób przygotować pracownię budowlaną. 

Inspektorzy pracy OIP w Opolu wzięli udział w spotka-
niu zorganizowanym przez Okręgowy Urząd Górniczy 
w Gliwicach, na którym nastąpiła wymiana doświad-
czeń i określenie zasad współpracy w obszarze dzia-
łań informacyjnych, prewencyjnych i profilaktycznych 
wpływających na poprawę poziomu bhp oraz na ogra-
niczenie wypadkowości w górnictwie. 

Zmiany w prawie pracy, programy dla pracodawców 
oraz konkursy realizowane przez Inspekcję Pracy 
w Opolu były tematem spotkania przedstawicieli OIP 
z dyrektorami HR z przedsiębiorstw działających na 
terenie województwa opolskiego. Spotkanie zorgani-
zowano w ramach działalności Klubu 150, inicjatywy 
będącej elementem Opolskiej Platformy Innowacji.
W założeniu konferencja w takim gronie miała stać się 
okazją nie tylko do odpowiedzi na konkretne pytania 
związane ze zmianami w prawie pracy, ale także spo-
sobem na promocję działań prewencyjnych realizo-
wanych przez OIP. Na początku, przedsiębiorcy mieli 
okazję wysłuchać informacji na temat zasad przystą-
pienia i realizacji programu „Przeciwdziałanie nega-
tywnym skutkom stresu w miejscu pracy”.  W drugiej 
części omówiono najważniejsze zmiany w przepisach 
prawa pracy, które weszły w życie w lutym 2016r. W 
ostatniej części spotkania przedsiębiorcy zostali za-
proszeni do udziału w konkursach organizowanych 
przez OIP „Pracodawca- organizator pracy bezpiecz-
nej” oraz „Buduj bezpiecznie”.

W październiku 2016 r. zawarte zostało porozumienie 
pomiędzy Okręgowym Inspektoratem Pracy w Opolu, 
a Komendantem Śląskiego Oddziału Straży Granicz-
nej z siedzibą w Raciborzu. Zakres współpracy obej-
muje przede wszystkim: przekazywanie informacji do-
tyczących naruszenia przepisów regulujących zasady 
zatrudniania i pobytu cudzoziemców na terytorium RP, 
podejmowanie wspólnych przedsięwzięć informacyj-
no – 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.
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Ocena rozwiązań prawnych z zakresu prawnej ochrony pracy
Ocena przepisów Kodeksu pracy dotyczących 
umów na czas określony w aspekcie praktyki 
kontrolnej Państwowej Inspekcji Pracy

Z dniem 22 lutego 2016r. weszły w życie istotne zmia-
ny Kodeksu pracy w zakresie zatrudniania pracowni-
ków na podstawie umów terminowych, które wprowa-
dziły m. in: 
• ograniczenie możliwości zatrudniania  na podsta-

wie umowy na czas określony, nie tylko co  do licz-
by umów (3), ale również okresu na jaki można 
zawrzeć umowę na czas określony (33 miesięcy),

• obowiązek informowania okręgowego inspektora 
pracy zawarciu umowy, o której mowa w art. 251 § 
4 pkt 4 Kodeksu pracy w terminie 5 dni od zawar-
cia takiej umowy;

• zrównanie okresów wypowiedzenia umów o pracę 
na czas określony z umowami na czas nieokre-
ślony;

• czytelniejsze zasady zawierania umów na okres 
próbny,

Kompleksowa ocena stanu przestrzegania przepisów 
dotyczących zawierania i rozwiązywania umów termi-
nowych będzie możliwa dopiero po upływie 33 mie-
sięcy od dnia wejścia w życie nowych przepisów, tj. 
21.11.2018r. Upływ tego okresu spowoduje większą 

aktywność inspektorów pracy, którzy nabędą legityma-
cję, w uzasadnionych przypadkach, do wytaczania po-
wództw przed sądem pracy o uznanie istnienia umowy 
na czas nieokreślny w przypadku nie spełnienia prze-
słanek określonych w art. 251 § 4 Kodeksu pracy.

Obecnie największe wątpliwości budzi art. 251 § 4 pkt   
4 Kp, dopuszczający zatrudnianie na podstawie umów 
o pracę na czas określony bez ograniczeń dotyczących 
liczby umów jak i czasu ich trwania, z powołaniem się 
przez pracodawcę na tzw. obiektywne przyczyny. Brak 
precyzyjnego określenia czy wręcz wskazania egzem-
plifikacyjnego tychże budzi wątpliwości po stronie za-
równo pracodawców jak i inspektorów pracy. Brak do-
precyzowania tzw. obiektywnych przyczyn powoduje, 
iż kwestie te będą musiałby być rozstrzygnięte na dro-
dze postępowań sądowych. Warte podkreślenia jest, 
iż w 2016r. żaden z pracowników nie złożył skargi do 
OIP w Opolu w zakresie zasadności zawarcia umowy 
na czas określony na podstawie art. 251 § 4 pkt 4 Kp. 
Ponadto znikoma ilość stwierdzonych przez inspekto-
rów pracy nieprawidłowości w przedmiotowym zakre-
sie, może świadczyć o tym, że pracodawcy ostrożnie 
sięgają po rozwiązanie określone w art. 251 § 4 pkt 4 
Kp. 

Podsumowanie i wnioski
W ramach zadań długofalowych w roku 2016r. szcze-
gólny nacisk położono na zagadnienia związane z kon-
trolą zasadności zawierania umów cywilnoprawnych 
w sytuacjach typowych dla istnienia stosunku pracy 
oraz na kontrole małych i średnich pracodawców, roz-
poczynających działalność lub wcześniej niekontrolo-
wanych.  Zarówno w jednym, jak i drugim obszarze in-
spektorzy pracy odnotowali zwracające uwagę wyniki. 
I tak w roku 2016 działania inspektorów pracy pozwoli-
ły zalegalizować zatrudnienie w formie umowy o pracę 
dla 232 osób. Zwraca przy tym uwagę, że przytłacza-
jąca większość z tej liczby to wynik oddziaływania in-
spektora pracy w toku lub po zakończeniu kontroli, nie 
zaś wynik skierowanych powództw o ustalenie istnie-
nia stosunku pracy. Taki wynik wskazuje na znaczną 
skuteczność działań podejmowanych przez inspekto-
rów, także wtedy gdy nie mają one przymiotów decyzji 
administracyjnych.

W obszarze tzw. „pierwszej kontroli” prowadzono 
liczne działania kontrolne, ale także o wymiarze pre-
wencyjnym i promocyjnym. Bardzo przychylny odbiór 
takiej formy działania ze strony pracodawców pozwa-
la z optymizmem spoglądać w przyszłość lat najbliż-
szych, kiedy to należy oczekiwać efektów, w szczegól-
ności w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób 
wykonujących pracę oraz praworządności w relacjach 
pracowniczych. Ocena faktycznych efektów będzie 
możliwa dopiero po przeprowadzeniu rekontroli w pod-
miotach objętych przedmiotowymi działaniami.

Negatywnym zjawiskiem istotnym ze względu na swój 
aspekt społeczny są w dalszym ciągu nieprawidłowo-
ści związane z wypłatą należnego wynagrodzenia za 
pracę i innych świadczeń wynikających ze stosunku 
pracy.

Niewypłacenie lub zaniżenie wynagrodzeń wynika 
często z nieprzestrzegania przez pracodawców prze-
pisów zakresie czasu pracy.  Naruszenia występują 
nadal w tych samych obszarach, w których występo-
wały w roku 2015r. Najczęściej stwierdzano: niepro-
wadzenie ewidencji czasu pracy lub prowadzenie jej 
z naruszeniem przepisów prawa, jednokrotne zatrud-
nianie w dobie roboczej, niezapewnienie pracownikom 
dobowego i tygodniowego odpoczynku, a także brak 
rekompensaty z tytułu przekroczenia dobowej i prze-
ciętnie tygodniowej normy czasu pracy. Pracodawcy 
niejednokrotnie wskazują na skomplikowanie przepi-
sów regulujących przedmiotowe kwestie. Powyższe 
należy traktować z dużą ostrożnością, nie zapomina-
jąc o tym, że trudności w zrozumieniu lub stosowa-
niu przepisów nie mogą stanowić uzasadnienia dla 
łamania praw pracowniczych, będąc w istocie rzeczy 
elementem ryzyka związanego z wykonywaniem dzia-
łalności gospodarczej. 

Odzwierciedleniem wyników kontroli w powyższych 
obszarach prawa jest także wzrost zarzutów podno-
szonych w skargach. O ile w 2015 roku było ich 2.094, 
to w roku sprawozdawczym było ich 2.422. Łącznie  
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w okresie sprawozdawczym  wpłynęło o 122 skargi 
więcej niż w roku poprzednim.
 
Ważną kwestią dla środowisk pracowniczych pozosta-
ją zjawiska destruktywne, w tym zwłaszcza mobbing 
oraz szeroko pojęta dyskryminacja w zatrudnianiu. Za-
gadnienia te trafiają na karty protokołów z kontroli naj-
częściej na skutek składanych skarg pracowniczych, 
których liczba, choć nie przytłacza, może jednak bu-
dzić niepokój. Rok 2016 odznaczył się przede wszyst-
kim znacznym wzrostem skarg dotyczących nierówne-
go traktowania w zatrudnianiu – z 15 do 39, co może 
nie stanowi problemu w liczbach bezwzględnych, lecz 
daje podstawy do niepokoju w kontekście dynamiki.
W tym samym czasie odnotowano nieznaczny spadek 
skarg dotyczących mobbingu oraz brak skarg w za-
kresie molestowania seksualnego. Należy pamiętać, 
że choć możliwości oddziaływania inspektorów pracy 
w przedmiotowym zakresie znajdują ograniczenia, to 
jednak podejmowane działania w części przypadków 
przynoszą pożądany efekt w postaci poprawy relacji 
pracowniczych.

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

Zgodnie z planem działania Inspekcji Pracy, zarówno 
kontrole, jak i  programy prewencyjne, a także 3-let-
nia kampania prewencyjno–kontrolna w zakładach 
zajmujących się produkcją wyrobów tartacznych i wy-
robów z drewna, mają promować bezpieczne zacho-
wania i wspierać pracodawców w dążeniu do ograni-
czania zagrożeń skutkujących wypadkami przy pracy 
i chorobami zawodowymi. Zmniejszenie narażenia na 
czynniki szkodliwe dla zdrowia lub ich likwidacja oraz 
poprawa ochrony przed chorobami zawodowymi sta-
nowią priorytetowy cel strategii UE dotyczącej bezpie-
czeństwa i higieny pracy na lata 2014-2020.

Działalnością prewencyjną objętych zostało łącznie 
6 543 podmiotów, w tym m.in.: 1100 pracodawców 
i przedsiębiorców, 1308 pracowników (w 2015 roku, 
odpowiednio 540), 1478 uczniów i studentów, 266 
nauczycieli, 162 pracowników służb bhp, 448 spo-
łecznych inspektorów pracy oraz 1369 rolników indy-
widualnych. Ogólna liczba podmiotów w tym zakresie 
kształtuje się na podobnym poziomie, jak w roku ubie-
głym ze mianami w obrębie danej grupy. Zauważalny 
jest znaczny wzrost w odniesieniu do pracowników 
objętych działaniami promocyjnymi. Ma to związek 
m.in. ze wzrostem zainteresowania uczniów i studen-
tów, ale również samych nauczycieli tematyką prawa 
pracy. Nie bez znaczenia pozostaje bowiem fakt, że 

w dużej mierze  działania OIP Opole ukierunkowane 
są na podnoszenie świadomości nt. zagrożeń w śro-
dowisku pracy, wśród osób mających dopiero wejść 
na rynek pracy. W tym celu w ramach porozumienia 
z Politechniką Opolską inspektorzy pracy przeprowa-
dzają cykliczne wykłady w tym zakresie. 
Na uwagę zasługują także konkursy wiedzy i umiejęt-
ności w ujęciu praktycznym, a dot. bezpiecznej obsłu-
gi maszyn i urządzeń oraz umiejętności wyszukiwania 
zagrożeń wypadkowych w sferze bhp. Te nowatorskie 
konkursy organizowane są w porozumieniu ze szko-
łami o profilu budowlanym oraz jednostkami Centrów 
Kształcenia Praktycznego.  

W zakresie technicznego bezpieczeństwa pracy rok 
2016 był rokiem o tyle specyficznym, że w pełnym roz-
machu znalazła się największa w Polsce inwestycja 
budowlana – rozbudowa Elektrowni Opole. Niestety 
już początek roku pokazał, że wraz z ogromnym zakre-
sem prac oraz tysiącami ludzi na jednym placu budo-
wy, rośnie ryzyko poważnych zdarzeń wypadkowych. 
Katastrofa żurawia wieżowego doprowadziła w lutym 
2016 roku do śmierci dwóch pracowników oraz znacz-
nych strat materialnych. Nie tylko jednak duża inwe-
stycja budowlana może być miejscem śmierci pracow-
ników, rok 2016 pokazał, że wypadki śmiertelne nie 
omijają osób samozatrudnionych czy też pracowników 
małych firm. 

Należy stwierdzić, że mniejsza liczba wypadków po-
wodujących ciężkie obrażenia ciała nie daje powodów 
do optymizmu w kontekście znaczącego wzrostu licz-
by ofiar śmiertelnych. Rok 2016 to rok, w którym tylko 
na terenie działania OIP w Opolu z miejsca wykonywa-
nia pracy do domu nie powróciło aż 10 pracowników.
W tym samym roku ciężkie wypadki przy pracy stały 
się udziałem 22 pracowników.

W tym kontekście należy zauważyć, że inspektorzy 
pracy w celu eliminacji bezpośrednich zagrożeń dla 
życia i zdrowia pracowników podejmowali liczne dzia-
łania wynikające z ustawy o Państwowej Inspekcji 
Pracy, w tym między innymi: wydali niemal 4 tysiące 
decyzji z rygorem natychmiastowej wykonalności, 317 
decyzji wstrzymania prac, 220 decyzji wstrzymania 
eksploatacji maszyn oraz 81 decyzji skierowania pra-
cowników do innych prac.

Te szczególnie ważkie decyzje, wydawane w sytuacji 
bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia ludzkiego, 
są dowodem skuteczności oddziaływania inspekto-
rów pracy, ponieważ każda sytuacja skutkująca jedną 
w tych decyzji była w istocie sytuacją zagrażającą ży-
ciu lub zdrowiu osób wykonujących pracę oraz znajdu-
jących się w pobliżu miejsca jej  wykonywania. Choć 
inspektorzy pracy nigdy nie dowiedzą się ile osób ura-
towali swoimi interwencjami i wydanymi decyzjami, 
można z całą stanowczością powiedzieć, że działania 
te pozwoliły na uniknięcie wielu, czasem bardzo po-
ważnych, zdarzeń wypadkowych.
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