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Wprowadzenie
Państwowa Inspekcja Pracy jest podległym Sejmowi 
organem nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pra-
cy, w szczególności przepisów, zasad bezpieczeństwa 
i higieny pracy, a także przepisów dotyczących legal-
ności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej. Podstawy 
działania oraz zakres uprawnień Państwowej Inspekcji 
Pracy określa ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Pań-
stwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1251 tj.). 

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 nadzorującym działalność Państwowej In-
spekcji Pracy jest Rada Ochrony Pracy. Kontroli Pań-
stwowej Inspekcji Pracy podlegają m.in. pracodawcy, 
a w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, kontroli 
legalności zatrudnienia oraz wypłaty minimalnej staw-
ki godzinowej również przedsiębiorcy, a także i inne 
jednostki organizacyjne, na rzecz których jest świad-
czona praca przez osoby fizyczne, w tym przez osoby 
wykonujące na własny rachunek działalność gospo-
darczą, bez względu na podstawę świadczenia tej 
pracy. 

Państwowa Inspekcja Pracy przy realizacji swoich 
zadań ściśle współdziała ze związkami zawodowymi, 
organizacjami pracodawców, organami samorządu 
załogi, radami pracowników i społeczną inspekcją pra-
cy. Kolejno należy wskazać publiczne służby zatrud-
nienia, organy administracji państwowej, a w szcze-
gólności organy nadzoru i kontroli nad warunkami 
pracy, Policję, Straż Graniczną, Krajową Administrację 
Skarbową i Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a także 
organy samorządu terytorialnego. 

W okresie od 2007 roku nastąpił znaczący wzrost 
kompetencji ustawowych Państwowej Inspekcji Pra-
cy. W tamtym czasie szeregi inspektorów pracy zasili 
pracownicy Urzędów Wojewódzkich zajmujący się le-
galnością zatrudnienia. Zadania ustawowe Państwo-
wej Inspekcji Pracy, których fundamentem jest nad-
zór i kontrola przestrzegania przepisów prawa pracy, 
w szczególności przepisów oraz 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 
zostały poszerzone o legalność zatrudnienia, w tym 
cudzoziemców, innej pracy zarobkowej i wykonywania 
działalności. Kontrola legalności zatrudnienia obejmu-
je również opłacanie składek na Fundusz Pracy oraz 
prowadzenie agencji zatrudnienia zgodnie z przepisa-
mi o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

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 
schorzeniom, 

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

• inicjowaniu przedsięwzięć w sprawach ochrony 
pracy w rolnictwie indywidualnym, 

• udzielaniu porad służących ograniczaniu zagro-
żeń dla życia i zdrowia pracobiorców, a także 
w zakresie przestrzegania prawa pracy, 

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

Uprawnienia inspektora pracy obejmują ponadto kon-
trolę wyrobów wprowadzonych do obrotu lub odda-
nych do użytku pod względem spełniania przez nie 
zasadniczych lub innych wymagań dotyczących BHP. 

Kompetencyjność PIP rozszerzona na przestrzeni 
ostatnich kilku lat obejmuje także: 
• nadzór nad spełnianiem przez pracodawców obo-

wiązków określonych w art. 35 oraz art. 37 ust. 5 
i 6 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. 
w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń 
i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów 
(REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Che-
mikaliów, zgodnie z odrębnymi przepisami doty-
czącymi ochrony pracy, w zakresie swoich kom-
petencji, 

• kontrole przestrzegania wymagań bezpieczeń-
stwa i higieny pracy, o których mowa w ustawie 
z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach 
i organizmach genetycznie zmodyfikowanych, 

• kontrole ewidencji pracowników wykonujących 
prace w szczególnych warunkach lub o szczegól-
nym charakterze, o której mowa ustawie o emery-
turach pomostowych, 

• wykonywanie zadań określonych w ustawie z dnia 
10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników 
w ramach świadczenia usług, 

• udzielanie porad w celu wspierania równego trak-
towania obywateli państw członkowskich Unii Eu-
ropejskiej i państw członkowskich Europejskiego 
Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - stron 
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, 
którzy korzystają z prawa do swobodnego prze-
pływu pracowników, oraz członków ich rodzin, 

• kontrole spełniania obowiązków, o których mowa 
w art. 23r ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 
r. - Prawo energetyczne, w zakresie paliw ciekłych 
w ramach wykonywanych kontroli, 

• kontrole wypłacania wynagrodzenia w wysokości 
wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzi-
nowej, 

• kontrole przestrzegania przepisów ustawy z dnia 
10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w nie-
dziele i święta oraz w niektóre inne dni, w zakre-
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sie powierzania pracownikowi lub zatrudnionemu 
wykonywania pracy w handlu lub wykonywania 
czynności związanych z handlem w placówkach 
handlowych, 

• wydawanie i cofanie zezwoleń na wykonywanie 
pracy lub innych zajęć zarobkowych przez dziecko 
do ukończenia przez nie 16 roku życia na rzecz 
podmiotów prowadzących działalność kulturalną, 
artystyczną, sportową lub reklamową, 

• kontrole spełniania obowiązków wynikających 
z ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracow-
niczych planach kapitałowych, w szczególności 
w zakresie obowiązku zawierania umów o prowa-
dzenie PPK i umów o zarządzanie PPK oraz doko-
nywania wpłat do PPK.

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. 

Kompetencją Państwowej Inspekcji Pracy jest ściga-
nie wykroczeń: 
• sprecyzowanych w art. 106 i art. 107 ustawy z dnia 

1766

937

2238

2501

3448

3493

3511

3835

4055

5727

7120

7745

9292

9394

10475

14793

27850

Pozostałe

Administracja publiczna

Kultura, rozrywka

Informacja i komunikacja

Rolnoctwo, leśnictwo, łowiectwo

Usługi Administrowania

Finanse i ubezpieczenie

Zakwaterowanie i usługi gastr.

Edukacja

Transport i gospodarka magazynowa

Opieka zdrowotna i pomoc społ.

Pozostałą działaność usługowa

Obsługa rynku nieruchomości

Działalność profesjonalna

Przetwórstwo przemysłowe

Budownictwo

Handel, naprawy

Branżowa struktura podmiotów gospodarczych na Opolszczyźnie

95,80%

3,50% 0,70%

do 9 pracowników (ponad 113 tys. podmiotów)
10-49 pracowników (ponad 4 tys. podmiotów)
ponad 50 pracowników (886 podmiotów)

Rozkład podmiotów wg wielkości zatrudnienia.

4 października 2018 r. o pracowniczych planach 
kapitałowych (Dz. U. poz. 2215), 

• przeciwko prawom pracownika zdefiniowanych 
w Kodeksie pracy, 

• wyrażonych w art. 119-123 ustawy z dnia 20 kwiet-
nia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy, 

• określonych w ustawie z dnia 10 października 
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

• wskazanych w art. 10 ustawy z dnia 10 stycznia 
2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta 
oraz w niektóre inne dni, a także innych wykro-
czeń, gdy ustawy tak stanowią. 

Na przestrzeni 2019 roku zadania ustawowe, skonkre-
tyzowane programem działania Państwowej Inspekcji 
Pracy, na obszarze działania Okręgowego Inspektora-
tu Pracy w Opolu wykonywało 45 inspektorów pracy. 
W tym okresie na obszarze działania okręgu opolskie-
go funkcjonowało 118.180 podmiotów gospodarczych 
podlegających nadzorowi Państwowej Inspekcji Pra-
cy. Skonstatować należy, iż ewidentna większość, tj. 
113.197, dominowała zatrudnieniem do 9 pracobior-
ców - 95,78% ogółu.
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Kontrole

Realizując zadania ustawowe, inspektorzy pracy naszego Okręgu przeprowadzili w 2019 roku ogółem 2.442 
kontrole. 

Działalność kontrolna i prewencyjna - informacje ogólne

W kontrolowanych podmiotach pracowało łącz-
nie 99.412 osób, w tym w ramach stosunku pracy 
– 79.669 osób (80,14%), a na podstawie umów cy-
wilnoprawnych – 14.702 osób (14,79%). W ramach 
stosunku pracy zatrudnionych było 29.369 kobiet, 498 
młodocianych, 2.625 niepełnosprawnych oraz 8.126 
cudzoziemców. 
Od lat przeważająca większość kontroli, tj. 92,51%, to 
kontrole w sektorze prywatnym, co wynika z istniejącej 
struktury mapy gospodarczej regionu opolskiego. Naj-
więcej kontroli przeprowadzono w zakładach o zatrud-
nieniu do 9 pracowników – 1.558 kontroli (63,80%). 
Kolejno to 582 kontrole przeprowadzone w zakładach 
o zatrudnieniu od 10 do 49 osób (23,83%). W ramach 
przedstawionej działalności przeprowadzono określo-
ne kontrole tematyczne, na które złożyło się głównie: 
• 1.340 kontroli legalności zatrudnienia i innej pracy 

zarobkowej obywateli polskich i cudzoziemców; 
• 689 kontroli związanych z badaniem skarg na pra-

codawców; 

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

• 126 kontroli prac budowlanych i rozbiórkowych, 
w tym infrastruktury kolejowej z uwzględnieniem 
zagadnień dotyczących dróg oraz prawidłowości 
zamontowania i odbioru rusztowań fasadowych; 

• 86 kontroli spowodowanych zagrożeniami o cha-
rakterze publicznym, w głównej mierze robót bu-
dowlanych w miejscach ogólnodostępnych; 

• 117 kontroli przestrzegania przepisów prawa pra-
cy dotyczących czasu pracy oraz wypłaty wyna-
grodzeń i innych świadczeń pracowniczych, który-
mi objęto także korporacje, jednostki samorządu 
terytorialnego, a także urzędy administracji pań-
stwowej; 

• 22 kontrole firm transportowych w ramach Krajo-
wej Strategii Kontroli przepisów w zakresie cza-
su jazdy i czasu postoju, obowiązkowych przerw 
i czasu odpoczynku kierowców, w trakcie których 
zbadano 15.940 dni;

4

26

49

56

62

64

100

117

124

185

386

593

676

Wytwarzanie energii

Dostarczanie wody

Rolnictwo i leśnictwo

Edukacja

Działalność profesjonalna

Opieka zdrowotna i pom. społ.

Transport i gospodarka magazynowa

Zakwaterowanie i usł. gastr.

Usługi administracyjne

Pozostałe

Przetwórstwo przemysłowe

Handel i naprawy

Budownictwo

Branżowa struktura podmiotów gospodarczych kontrolowanych w 2019 roku
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Rodzaj decyzji Liczba % ogółu decyzji

Decyzje ogółem, w tym: 8 783 100%

ustne 4 339 49,40%

wpisane do dziennika budowy 2 0,02%

na piśmie 4 442 50,58%

z ustalonym terminem wykonania 5 129 58,40%

z rygorem natychmiastowego wykonania (art. 108 KPA) 2 970 33,82%

wstrzymania prac 193 2,20%

wstrzymania działalności 1 0,01%

pracodawcy objęci decyzjami wstrzymania działności 1 -

wstrzymania eksploatacji maszyn 220 2,50%

zakazania wykonywania prac w miejscach niebezpiecznych 31 0,35%

wykonania badań czynników szkodliwych środowiska pracy 76 0,87%

ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków 17 0,19%

skierowania osób do innych prac 34 0,39

osoby skierowane do innych prac 72 -

nakazujące wypłatę świadczeń pieniężnych 112 1,28%

pracownicy, których dotyczyły decyzje płacowe 440 -
kwota należności pieniężnych do wypłaty 629 973,50 PLN

Struktura decyzji wydanych w 2019 roku.

• 465 kontroli obejmujących wypłatę minimalnego 
wynagrodzenia dla osób pracujących na podsta-
wie umów cywilnoprawnych w podmiotach róż-
nych branż; 

• 64 krótkie kontrole w sektorze budownictwa, któ-
re ujawniły bezpośrednie zagrożenia dla życia lub 
zdrowia pracujących; 

• 445 kontroli zgodności umów cywilnoprawnych 
z charakterem świadczonej pracy, szczególnie 
w branży budowlanej, handlu, usługach admini-
strowania i w naprawach; 

• 439 kontroli przestrzegania przepisów o ograni-
czeniu handlu w niedziele, święta i niektóre inne 
dni w placówkach handlowych, w tym wielkopo-
wierzchniowych; 

• 61 kontroli związanych z analizą okoliczności 
i przyczyn wypadków. 

Współpraca z innymi organami miała miejsce na tle 
522 kontroli. W szczególności 23 kontrole przepro-
wadzono wspólnie, między innymi 9 kontroli ze Stra-
żą Graniczną i 3 z Policją. Pojedyncze kontrole miały 
miejsce z udziałem przedstawicieli Państwowej In-
spekcji Sanitarnej, Urzędu Dozoru Technicznego i Za-
kładu Ubezpieczeń Społecznych. W 40 przypadkach 
kontrole przeprowadzono na wniosek innego organu. 
Należy tutaj wymienić m.in. Wojewodę - 8 kontroli, Po-
wiatowe Urzędy Pracy - 6 kontroli, związki zawodowe 
- 3 kontrole oraz Państwową Inspekcję Sanitarną i Za-
kład Ubezpieczeń Społecznych - po 5 kontroli. Po 2 
kontrole inspektorzy pracy przeprowadzili z inicjatywy 
Policji, urzędów celno-skarbowych i organów samo-
rządu terytorialnego. Pojedyncze kontrole zainicjono-
wane były na wniosek 6 innych organów i instytucji. 

Efektem kontroli było również 499 powiadomień in-
nych organów o stwierdzonych uchybieniach, z któ-
rych ponad 2/5 dotyczyły legalności zatrudnienia. 

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 przeprowadzonych kontroli inspektorzy pra-
cy wydali ogółem 8.783 decyzje nakazowe odnoszące 
się do 93.637 pracowników. Strukturę decyzji wyda-
nych w 2019 r. przedstawia zestawienie poniżej. 

Najwięcej decyzji skierowano do pracodawców prowa-
dzących działalność w przetwórstwie przemysłowym 
– 25,09%, w budownictwie – 24,13% oraz w handlu 
i naprawach – 18,37%. 
Należy ocenić, że w pierwszej kolejności branża bu-
dowlana jest postrzegana, jako obszar pracy szcze-
gólnie niebezpiecznej, tj. w warunkach, gdzie nie są 
przestrzegane przepisy i zasady bezpieczeństwa. 
Świadczą zwłaszcza o tym wypadki ze skutkiem 
śmiertelnym oraz ciężkiego uszkodzenia ciała. Ich 
głównym źródłem były upadki z wysokości. Przyczyny 
tragedii często sprowadzały się do braku stosowania 
podstawowych zabezpieczeń oraz środków ochrony 
indywidualnej. 
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112
Nakazy płatnicze

112
Decyzje 
płatnicze

Inne

24%

Handel 
i naprawy

30%

Przetwór-
stwo prze-
mysłowe

20%

Budowni-
ctwo

10%

Zakwate-
rowanie 
i usługi 
gastrono-
miczne

8%

Transport 
i gospo-
darka 
magazy-
nowa

8%

dot. 440 
pracowników

629974
PLN do wypłaty

119
Wnioski

dot. 4071 
pracowników

321128
PLN do wypłaty

201
Polecenia

dot. 807 
pracowników

698376
PLN do wypłaty

O
GÓ

ŁE
M

ROK 2019 W LICZBACH

5318 Pracowników, którym nie wypłacono 
należnych świadczeń

1 649 477 PLN

1649
Wnioski w wystąpieniach
ogółem

710
Polecenia ogółem

8783
Decyzje ogółem

4442
Decyzje na piśmie

na kwotę
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Do pracodawców, zatrudniających do 9 pracowni-
ków, skierowano 52,16% decyzji. Znaczący jest także 
udział (30,99%) decyzji skierowanych do pracodaw-
ców zatrudniających od 10 do 49 pracowników. 

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

Decyzje wstrzymania prac mają nieznaczny udział 
w ogólnej liczbie wydanych decyzji - 2,20%. Jest to na-
tomiast środek prawny o szczególnym znaczeniu i cię-
żarze gatunkowym. Jego zastosowanie wskazuje jed-
noznacznie na zaistnienie bezpośredniego zagrożenia 
dla życia i zdrowia osób wykonujących pracę. W takich 
sytuacjach działanie inspektorów pracy należy oceniać 
w kontekście ratowania tych szczególnie chronionych 
dóbr, chociaż nie sposób jednoznacznie ocenić w ilu 
przypadkach faktycznie udało się uniknąć poważnych 
wypadków, w tym ze skutkiem śmiertelnym. Wśród sy-
tuacji, które stosunkowo często powodowały koniecz-
ność decyzyjnego wstrzymania prac należy wymienić 
prace wykonywane przez pracowników na budowach 
bez stosowania wymaganych środków ochrony indywi-
dualnej, w tym hełmów ochronnych i sprzętu chronią-
cego przed upadkiem z wysokości. Kolejne przesłanki 
takich decyzji to prace na wadliwych rusztowaniach, 
tj. bez barier ochronnych i pośrednich zabezpieczają-
cych przed upadkiem z wysokości, desek krawężni-
kowych, kotwienia do obiektów i właściwego posado-
wienia. Uzupełnieniem mogą być prace wykonywane 
w niezabezpieczonych wykopach ziemnych. Dodać 
ponadto należy brak stosowania środków ochrony 
indywidualnej, m.in. narządu wzroku, w tym przy ob-
rabiarkach do metali. Decyzje wstrzymania prac doty-
czyły w 91,19% pracodawców zatrudniających do 49 
pracowników, wśród których były zwłaszcza podmioty 
branży budowlanej – 81,35%.

Podobnie ważkie decyzje skierowania pracowników 
do innych prac stanowią środek prawny o niewiel-
kim udziale w ogóle wydanych decyzji. Decyzje takie 
wydawano w sytuacjach zatrudnienia przy pracach 
wzbronionych, szkodliwych lub niebezpiecznych, 
w tym pracobiorców bez odpowiednich kwalifikacji. 
Były wynikiem m.in. zatrudniania osób przy montażu 
i demontażu rusztowań metalowych bez posiadania 
stosownych uprawnień kwalifikacyjnych. Znamien-
nym przykładem tutaj są koparki i ładowarki budow-
lane oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mecha-
nicznym napędem podnoszenia określonego rodzaju, 
z możliwością zastosowania w różnych branżach pro-
wadzonej działalności, także w budownictwie. Praca 
bez kwalifikacji miała także miejsce przy obsłudze 
żurawia stacjonarnego, zwyżki nożycowej, urządzeń 
energetycznych, jak też przy pracach spawalniczych. 
Decyzje, o których mowa, w bezwzględnej większo-
ści wydane zostały w firmach sektora budowlanego – 
79,41%. Dotyczyły 94,12% podmiotów o zatrudnieniu 
do 49 osób.

Decyzje wstrzymania eksploatacji maszyn i urządzeń 
w warunkach zagrożenia dla ludzi stanowią 2,50% 
ogółu wydanych decyzji. Wybrane przykłady takiej ko-
nieczności to: 

• dźwig samojezdny, który w wyniku awarii silnika 
spalinowego był źródłem wypadku śmiertelnego, 

• obrabiarki do drewna i metali, w tym centra ob-
róbcze, tokarki, frezarki, pilarki taśmowe, szlifierki 
stołowe i do wierteł, bez osłon i zabezpieczeń eli-
minujących dostęp do części ruchomych, w tym 
narzędzi roboczych, 

• maszyna drukarska bez skutecznego zabezpie-
czenia przed dostępem do strefy niebezpiecznej 
przekładni zębatych wałka drukującego, od strony 
drogi komunikacyjnej.

Decyzje wstrzymania eksploatacji dotyczyły w 76,36% 
pracodawców zatrudniających do 49 pracowników. 
Najczęściej wydano je wobec podmiotów branży bu-
dowlanej – 43,64% oraz przetwórstwa przemysłowego 
– 38,64%. 

Zakaz wykonywania pracy lub prowadzenia działalno-
ści w niebezpiecznych warunkach to 31 decyzji. Prze-
krojowe decyzje zakazu obejmowały m.in.:
• zakaz wykonywania wszelkich prac w wykopie 

o głębokości ok. 4 m, w którym miał miejsce wypa-
dek śmiertelny wskutek gwałtownego uduszenia 
będącego następstwem unieruchomienia klatki 
piersiowej w wyniku przysypania grubą warstwą 
gruntu,

• zakaz wykonywania pracy w pomieszczeniach 
produkcyjnych, tj. w hali przerobowej i w hali skła-
dowania dostaw węgla, w obiekcie, którego łącz-
na powierzchnia sięgała 10 tys. m2 przy kubatu-
rze 80 tys. m3, do czasu uprzątnięcia pyłu węgla 
drzewnego nagromadzonego na podłogach oraz 
powierzchniach poziomych o znacznej grubości 
warstwy oraz jego osadów, stanowiących zagro-
żenie wybuchu, 

• zakaz wykonywania prac przy produkcji materia-
łu wybuchowego AMFO przy użyciu betoniarek 
mieszadłowych MB-250, przeznaczonych tylko do 
produkcji mieszanek betonowych.

Decyzje zakazu wykonywania pracy dotyczyły praco-
dawców należących do różnych branż i o zróżnicowa-
nym zatrudnieniu.

Decyzje wypłaty wynagrodzeń lub innych świadczeń 
pieniężnych były stosowane, jako środek prawny w po-
staci nakazu płatniczego lub polecenia. Pełni on istot-
ną rolę społeczną i jest uwarunkowany trudnościami 
związanymi z wypłatą świadczeń pracowniczych przez 
pracodawców. Nakazy płatnicze, z następującym póź-
niej postępowaniem egzekucyjnym, mogą ograniczyć 
czas oczekiwania pracowników na wypłatę należnych 
im świadczeń w sytuacji, gdy pracodawcy nie wywią-
zali się z podstawowego obowiązku wobec pracowni-
ków. Na ogólną liczbę 4.442 decyzji - na piśmie wyda-
no 112, tj. 2,52% dotyczyło wypłaty wynagrodzeń za 
pracę lub innych świadczeń dla 440 pracowników na 
kwotę 629.973,50 zł. Największe zaległości w wypła-
cie wynagrodzeń występowały w handlu i naprawach 
(31,25% decyzji), w branży przetwórstwa przemysło-
wego (19,64%), w budownictwie (9,82%), a także ex 
aequo w transporcie i gospodarce magazynowej oraz 
w zakwaterowaniu i usługach (8,04%).
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Egzekucja administracyjna

W związku z niewykonaniem decyzji nakazowych in-
spektorów pracy w okresie sprawozdawczym skiero-
wano 21 upomnień do 20 pracodawców. 

Upomnienia obejmowały łącznie 47 decyzji, w tym: 
• 40 decyzji dotyczyło zagadnień związanych z bhp, 
• 7 decyzji dotyczyło obowiązków płacowych wobec 

18 pracowników na łączną kwotę 62.056,84 zł. 

Pracodawcy zrealizowali 29 decyzji, które dotyczy-
ły wyłącznie obowiązków bhp. Przedstawiony efekt 
osiągnięto 13 upomnieniami.

W 2019 r. nie zawieszono żadnego postępowania eg-
zekucyjnego, natomiast umorzono 16 postępowań eg-
zekucyjnych, wskutek stwierdzenia przez inspektorów 
pracy wygaśnięcia decyzji. Umorzenia dotyczyły po-
stępowań wszczętych w latach 2014 – 2017. W 2019 r. 
nałożono 6 grzywien w celu przymuszenia 3 zobowią-
zanych pracodawców w związku z niewykonaniem de-
cyzji. Łączna kwota nałożonych z tego tytułu grzywien 
wyniosła 87.000 zł. Jeden zobowiązany dobrowolnie 
wpłacił grzywnę w kwocie 20.000 zł. W stosunku do 
jednego zobowiązanego złożono wniosek do naczel-
nika urzędu skarbowego o wszczęcie egzekucji na-
leżności (grzywna w kwocie 1 tys. zł). W przypadku 
czterech grzywien z uwagi na postawienie zobowiąza-
nego w stan upadłości wierzytelności z tytułu grzywien 
zgłoszono do sądu upadłościowego (grzywny w łącz-
nej kwocie 66.000 zł). 

Wystąpienia i polecenia inspektorów 
pracy 

Pracodawcy zatrudniający do 9 pracowników otrzy-
mali najwięcej wniosków i poleceń ustnych – 55,59%. 
W przedziale zatrudnienia od 10 do 49 osób było to 
29,96%. Do pracodawców będących w grupie zatrud-
nienia od 50 do 249 pracowników skierowano 9,99% 
przedmiotowych środków prawnych. Wielkie zakłady, 
powyżej 250 osób, stanowiły tutaj już tylko 4,46%. 
Permanentnie od lat najwięcej wniosków i poleceń 
ustnych zostało skierowanych do zakładów następu-
jących branż: 
• handel i naprawy – 21,63%, 
• budownictwo – 20,11%,
• przetwórstwo przemysłowe – 17,45%. 

Przegląd kontrolowanych zagadnień wy-
kazał, że większość pracodawców nadal 
nienależycie wywiązuje się z obowiązków 
prawnych wobec pracowników, w tym wyni-
kających z bieżących zmian w przepisach. 
Stąd też środki prawne, w postaci wniosków 
wystąpień i poleceń ustnych, zmierzające do 
poprawy praworządności w kontrolowanych 
przedsiębiorstwach zostały wydane w ilości 
zdecydowanie większej od ilości decyzji. 
Przykładem efektów z wykonania wystą-
pień i poleceń jest kwota 1.019.504 zł wy-
płacona dla 4.878 pracowników.

24

30

221

270

371

1106

ustawa o ZFŚS (10), prac. tymczas (4), ogr.
handlu w niedzielę (9) oraz SIP (1)

ust. o minimalnym wynagrodzeniu

art. 281 Kp

ust. o promocji zatrudnienia

art. 282 Kp

art. 283 Kp

Struktura ujawnionych wykroczeń pod względem kwalifikacji prawnej.

Wykroczenia i przestępstwa 
przeciwko prawom pracowniczym 

W roku 2019 inspektorzy pracy OIP Opole ujawnili po-
pełnienie ogółem 2.022 wykroczeń. Poniżej zwizuali-
zowana została struktura ujawnionych wykroczeń.

W 2019 r. mandaty karne w liczbie 481 dotyczyły 
1.271 wykroczeń. Inspektorzy pracy Okręgowego In-
spektoratu Pracy w Opolu nałożyli je na łączną kwotę 
546.500 zł. Tym samym średnia wartość grzywny na-
łożonej w postępowaniu mandatowym w 2019 r. wy-
niosła 1.136 zł. W 2019 r. nie było przypadków uchyle-
nia mandatów przez sąd. 

Do sądów skierowano ogółem 17 wniosków o ukara-
nie osób odpowiedzialnych za naruszenie przepisów 
prawa, które obejmowały 64 wykroczenia. Na prze-
strzeni 2019 r. sądy wydały 10 rozstrzygnięć. Ogólna 
wartość grzywien już wymierzonych przez sądy, będą-
ca wynikiem 6 wyroków nakazowych z orzeczeniem 
grzywny oraz 1 wyroku w postępowaniu zwyczajnym 
z wniosków inspektorów pracy o ukaranie, stanowi 
kwotę 15.200 zł, co daje średnią 2.171 zł. 

W przypadku 372 osób odpowiedzialnych inspekto-
rzy poprzestali na zastosowaniu środków wychowaw-
czych, które łącznie obejmują kolejnych 687 wykro-
czeń.

Z tytułu naruszenia przez pracodawców przepisów 
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kie-
rowców inspektorzy pracy wydali 21 decyzji, którymi 
nałożyli grzywny na łączną kwotę 71.350 zł z powodu 
popełnienia 424 naruszeń. Należy przy tym nadmie-
nić, iż na 22 skontrolowane przedsiębiorstwa w 1 przy-
padku nie stwierdzono żadnych naruszeń w przedmio-
towym zakresie.

Inspektorzy pracy działający w ramach właściwości 
terytorialnej Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opo-
lu skierowali do organów ścigania 39 zawiadomień 
o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Wszczętych 
zostało 18 postępowań przygotowawczych. Jedy-
nie wobec 5 zawiadomień organy ścigania odmówiły 
wszczęcia postępowania, a w 6 przypadkach docho-
dzenia umorzono, co stanowi o trafności skierowa-
nych zawiadomień.
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Liczba skarg wniesionych do OIP Opole na przestrzeni trzech 
ostatnich lat.

Przedmioty skarg:  

1. Warunki pracy – 440, z czego 183 było zasad-
nych, stanowiąc 21,33 % ogółu (w 2018 r. było to 
20,28 %). 

2. Stosunek pracy - nastąpiło znaczne zmniejszenie 
zarzutów w tym zakresie z 484 w 2018 r. do 356, 
z których 80 było zasadnych (w 2018 - 107). W 
największej liczbie z tego zakresu zgłaszane były 
przypadki niewywiązywania się przez pracodaw-
ców z obowiązku wydania umów o pracę najpóź-
niej przed dopuszczeniem do pracy – 140, z czego 
16 było zasadnych. Kolejnym problemem było nie 
wydanie świadectw pracy - 66, w tym 11 zasad-
nych. 

3. Czas pracy - 142 zarzuty, z czego 46 zasadnych. 
W największej liczbie nieprawidłowości dotyczyły 
braku lub nierzetelnie prowadzonej ewidencji cza-
su pracy (24, w tym 10 zasadnych). Dopełnieniem 
jest zatrudnianie pracowników z naruszeniem 
przepisów o odpoczynku dobowym i tygodniowym 
oraz brak przekazania pracownikom rozkładów 
czasu pracy w wymaganym terminie. 

4. Ochrona pracy młodocianych - 17 spraw, w tym 
11 zasadnych. Potwierdził się m.in. zarzut zatrud-
niania młodocianych przy pracach wzbronionych. 

5. Ochrona uprawnień związanych z rodzicielstwem 
- 8 spraw, w tym wszystkie okazały bezzasadne. 

6. Wynagrodzenia za pracę i inne świadczenia - od 
wielu lat nadal jest to najliczniejsza tematyka - 638 

W ramach współpracy przekazano Policji ogółem 64 
dokumentacje z badanych wypadków przy pracy. W 
2019 r. inspektorzy pracy brali udział w 16 postępo-
waniach w charakterze świadków, natomiast nie brali 
udziału w charakterze biegłych. W roku sprawozdaw-
czym udostępniono zawnioskowane dokumentacje 4 
kontroli dla sądów z terenu województwa opolskiego. 
Wnioski prokuratorów na przestrzeni 2019 r. dotyczy-
ły przekazania 3 dokumentacji z badanych wypadków 
przy pracy. Ponadto na wniosek prokuratora została 
przeprowadzona 1 kontrola. 

Skargi, wnioski oraz porady prawne 
i techniczne

Skargi i wnioski 

W okresie sprawozdawczym do OIP w Opolu wpłynę-
ło 1.529 skarg i wniosków (w tym 254 anonimy), pod-
czas, gdy w roku 2018 było ich 1.475. W okresie spra-
wozdawczym rozpatrzono 1.314 skarg i wniosków. Z 
tej liczby skarg przeprowadzono 656 kontroli. Kontrole 
wykazały, że aż 395 skarg, tj. 60,21 % było zasadnymi 
lub częściowo zasadnymi (w ub.r. było to 62,43 %). 
W 214 skargach nie zakończono postępowań przed 
31.12.2019 r. Daje to wyobrażenie o istotnej skali zja-
wiska nieprawidłowości w stosowaniu prawa pracy 
przez pracodawców. 

Tak wysoki wskaźnik z tendencją wzrostową utrzymu-
je się od lat. Łączna liczba przedmiotów podnoszona 
w skargach rozpatrzonych w roku 2019 w OIP Opole 
uległa znacznemu zmniejszeniu wobec 2018 r. O ile 
w 2018 roku było ich 2.692, to w roku sprawozdaw-
czym było ich 2.062. 

Działania inspektorów pracy na tle przedstawionych 
problemów doprowadziły do usunięcia wielu niepra-
widłowości i zagrożeń, tak w obszarze bezpieczeń-
stwa i higieny pracy, jak i w zakresie regulacji prawnej 
ochrony pracy.
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na 2.062 ogólnej liczby przedmiotów zawartych 
w skargach, z których aż 34,95 % (tj. 223) okaza-
ło się zasadnymi. Najczęściej pracownicy skarżyli 
się na niewypłacenie wynagrodzenia (175, z cze-
go 44 zasadne). Podnoszono także sprawy nieter-
minowości wypłat.  

7. Ubezpieczenia społeczne oraz legalność zatrud-
nienia - najczęściej pojawiające się nieprawidłowo-
ści obejmowały niezgłoszenie do ubezpieczenia 
społecznego osób zatrudnionych (49 przypadków, 
z czego 15 zasadnych). Dodać należy niedopeł-
nienie obowiązku opłacania składek na Fundusz 
Pracy (10 przypadków, z czego 7 zasadnych). 
Dopełnieniem jest niewypłacenie cudzoziemcom 
wynagrodzenia określonego w zezwoleniach na 
pracę lub zezwoleniach na pobyt czasowy i pracę 
(6 przypadków, z czego 5 zasadnych). 

8. Urlopy wypoczynkowe - 45 zarzutów, w tym 8 za-
sadnych. Największa liczba zarzutów obejmowała 
udzielanie urlopu wypoczynkowego w roku kalen-
darzowym, w którym pracownik nabył prawo – 12, 
z czego 1 był zasadny. 

zatrudnieni na 
podstawie 

umowy  
cywilnoprawnej  

(91)

anonimy 
(254)

związki  
zawodowe 

(14)

pracownicy
(359)

byli 
pracownicy

(435)

osoby 
trzecie
(192)

cudzoziemcy 
(255)

Podmioty składające skargi.

Skargi i wnioski złożone przez związki zawodowe

Na przestrzeni 2019 r. organizacje związkowe 27 razy 
występowały ze skargami i wnioskami do Okręgowe-
go Inspektoratu Pracy w Opolu. W wyniku zgłoszo-
nych skarg i wniosków w 14 przypadkach inspektorzy 
pracy przeprowadzili kontrole, 1 skargę przekazano 
zgodnie z właściwością, w jednym przypadku brak 
było możliwości prowadzenia kontroli, natomiast w 3 

przypadkach skargi zostały wycofane. W kolejnych 
8 przypadkach zaplanowano zakończenie czynności 
kontrolnych na rok 2020.

Ogółem, w związku z podjętymi czynnościami kon-
trolnymi dotyczącymi skarg związkowych, w 4 przy-
padkach podjęte kontrole okazały się zasadne, w 7 
przypadkach częściowo zasadne, w 1 przypadku brak 
możliwości kontroli, natomiast w 2 przypadkach skargi 
były niezasadne.
Zaznaczyć należy, iż wymienione kontrole były często 
wielowątkowe i dotyczyły wielu zagadnień prawnej 
ochrony pracy. 

W zakresie kontroli zakończonych w 2019 r. skar-
gi związkowe dotyczyły w szczególności przepisów 
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy – 25 przy-
padków. W nieco mniejszym wymiarze kolejne kwe-
stie obejmowały: Zakładowy Fundusz Świadczeń So-
cjalnych (13 przypadków) i przepisy o czasie pracy (9 
przypadków). Problematyka części skarg sprowadzała 
się do wynagrodzeń za pracę i innych świadczeń (8) 
i wewnątrzzakładowego prawa pracy - regulaminów 
pracy, wynagradzania, premiowania (3). Pojedyncze 
zagadnienia dotyczyły społecznej inspekcji pracy.

Porady prawne i techniczne

W roku 2019 OIP w Opolu wykonywał ustawowy obo-
wiązek udzielania porad prawnych w zakresie prze-
strzegania prawa pracy oraz informacji technicznych 
w obszarze eliminowania zagrożeń dla życia i zdrowia 
pracowników. Adresatami realizowanego zadania byli 
przede wszystkim pracownicy, pracodawcy, związ-
ki zawodowe, rolnicy indywidualni, pracownicy służb 
BHP, strony umów cywilnoprawnych, organy admini-
stracji publicznej i samorządu terytorialnego, organi-
zacje pracodawców i inni. Zadania realizowane były 
przez inspektorów pracy i pracowników merytorycz-
nych. 
Ilość porad udzielonych w roku 2019 r. miała tendencję 
malejącą w stosunku do roku poprzedniego, pomimo, 
iż od stycznia roku sprawozdawczego weszło w życie 
szereg istotnych zmian w prawie pracy. 
Łączna ilość porad udzielonych przez OIP w Opolu: 
• 11.131 porad prawnych, które wynoszą 46,6 % 

ogółu udzielonych porad,
• 10.670 porad technicznych, które stanowią 44,7 % 

ogółu udzielonych porad,
• 2.064 porady dotyczące legalności zatrudnienia, 

które stanowią 8,7 % ogółu udzielonych porad.

W 2019 r. inspektorzy pracy przeprowadzili łącznie 
2.442 kontrole w 2.144 podmiotach gospodarczych, 
w trakcie których udzielili 19.813 porad prawnych, 
technicznych oraz dotyczących legalności zatrudnie-
nia. 
Okręgowy Inspektorat Pracy w 2019 r. udzielił 596 po-
rad partnerom społecznym, w tym 317 porad zostało 
udzielonych związkom zawodowym.
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Rejestracja zakładowych układów 
zbiorowych pracy oraz spory zbiorowe 

W 2019 r. do OIP Opole wpłynęło 60 wniosków o reje-
strację protokołów dodatkowych oraz o wpis informacji 
do układów. Ponadto zgłoszono 2 wnioski o zareje-
strowanie nowych układów zbiorowych pracy. 

W okresie sprawozdawczym wystąpiły 2 przypadki 
odmowy rejestracji protokołu dodatkowego do układu. 
Zasadniczym przedmiotem regulacji układowych 
w analizowanym okresie sprawozdawczym były głów-
nie zmiany wprowadzone do treści funkcjonujących 
u pracodawców zakładowych układów zbiorowych 
pracy.

Protokoły dodatkowe do ZUZP stanowiły prawie 89 
% ogółu wniosków o rejestrację. Protokołami dodat-
kowymi dokonywano najczęściej zmian w kwestiach 
wynagradzania pracowników, w tym tabel płacowych, 
tabel stanowisk, wymogów kwalifikacyjnych i zaszere-
gowań.
Liczba aktualnie obowiązujących zakładowych ukła-
dów zbiorowych potwierdza tezę , iż u pracodawców, 
gdzie działają prężne związki zawodowe taka forma 
regulowania zasad wynagradzania jest chętnie stoso-
wana. 

Na dzień 31.12.2019 r. w rejestrze występowały 224 
zakładowe układy zbiorowe pracy. 

Jak wynika z prowadzonego rejestru do Okręgowego 
Inspektoratu Pracy w Opolu na przestrzeni 2019 roku 
zgłoszono rekordową ilość, tj. aż 584 spory zbiorowe. 
Dla porównania w roku poprzednim rejestr obejmował 
ich 14. Zgłoszone spory zbiorowe obejmowały łącznie 
600 żądań (postulatów) zgłoszonych przez organiza-
cje związkowe.

Żądania dotyczyły: 
• warunków płacy, w tym podwyżki płac - około 590 

postulatów, 

• warunków pracy - 5 postulatów, 
• świadczeń socjalnych – 3 postulaty, 
• praw i wolności związkowych - 2 postulaty.

Nie odnotowano postulatów niewchodzących w za-
kres przedmiotowy ustawy o sporach zbiorowych.

W następstwie trwających sporów zbiorowych oraz 
skarg złożonych przez organizacje związkowe inspek-
torzy pracy OIP w Opolu w roku 2019 przeprowadzili 
3 kontrole. W pięciu zakładach zakończono spory po-
przez zawarcie porozumień. Natomiast w pozostałych 
przypadkach spory zbiorowe trwają nadal i toczą się 
tam postępowania negocjacyjne, bądź spory zostały 
zawieszone. Zauważyć ponadto należy, iż w 3 przy-
padkach strony sporu zbiorowego wyznaczyły media-
torów i odbyły się postępowania mediacyjne.

Rodzaj wniosku Ilość wg 
wpływu

Liczba  
zarejes-

trowanych 
wniosków

Rejestracja nowych 
układów 2 2

Rejestracja 
protokołów dodat-
kowych

55 48

Informacje o cza-
sowym zawieszeniu 
stosowania układu

1 1

Informacje o zmianie 
nazwy lub adresu  
pracodawcy lub orga-
nizacji związkowej

1 1

Inne informacje 3 3

Razem 62 55

Wypadki przy pracy i choroby zawodowe
W Okręgowym Inspektoracie Pracy w Opolu w roku 
2019 przeprowadzono kontrole w 68 podmiotach, 
w których doszło do wypadków przy pracy. Na prze-
strzeni roku odnotowano łącznie 136 zgłoszeń zda-
rzeń wypadkowych, w których poszkodowane zostały 
153 osoby.  Celem podjętych kontroli było sprawdze-
nie działań pracodawców w zakresie ograniczenia 
zagrożeń, w tym badanie okoliczności i przyczyn za-
istniałych wypadków przy pracy oraz kontrola stoso-
wania środków zapobiegawczych.

Na wykresie przestawiono dane statystyczne ilości 
wypadków przy pracy zarejestrowanych w Okręgo-
wym Inspektoracie Pracy w Opolu na przestrzeni lat 
2012 – 2019. 
Należy zauważyć, iż w 2017 roku w  wojewódz-

twie opolskim ilość wypadków śmiertelnych wzrosła 
o 36,4% w stosunku do roku 2016, natomiast w roku 
2018 ilość wypadków śmiertelnych zmalała o 40% 
w stosunku do 2017r. W 2019 roku ilość wypadków 
śmiertelnych i ciężkich ponownie wzrosła w stosunku 
do 2018 roku odpowiednio o 11,1% i 10,3%.

Na zarejestrowanych 136 zdarzeń wypadkowych zło-
żyły się:
• 124 zdarzenia, będące wypadkami przy pracy,
• 12 zdarzeń wypadkowych spowodowanych na-

głym zdarzeniem medycznym.

Wśród zdarzeń wypadkowych odnotowano:
• 11 śmiertelnych wypadków przy pracy, w tym 2 

wypadki zbiorowe, 
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• 32 ciężkie wypadki przy pracy, w tym 1 wypadek 
zbiorowy;

• 77 zdarzeń zakwalifikowanych jako wypadki lek-
kie,

• 6 zdarzeń wypadkowych komunikacyjnych.

W odnotowanych zgłoszeniach zarejestrowano 153 
osoby poszkodowane. Zaznaczyć należy, iż wypadki 
komunikacyjne oraz spowodowane nagłymi przypad-
kami medycznymi (za wyjątkiem dwóch przypadków) 
nie były badane przez inspektorów pracy. 

W 12 zgłoszonych wypadkach przy pracy jako tzw. 
nagłe przypadki medyczne 11 osób poniosło śmierć 
(przyczyny: zawał mięśnia sercowego, udar mózgu 
itp.), a w jednym przypadku poszkodowana osoba od-
niosła ciężkie obrażenia ciała. 

We wszystkich 6 komunikacyjnych wypadkach przy 
pracy poszkodowanych zostało 14 osób, w tym:
• 2 osoby poszkodowane poniosły śmierć,
• 9 osób poszkodowanych w 4 zdarzeniach doznało 

lekkiego uszczerbku na zdrowiu,  
• 3 osoby, w wyniku zdarzenia doznało ciężkich 

obrażeń ciała. 

Poniżej została przedstawiona w formie graficznej 
analiza wypadków ciężkich i śmiertelnych (bez tzw. 
nagłych przypadków medycznych i komunikacyjnych).

Analiza wypadków śmiertelnych 

Na wykresie poniżej przedstawiono ilość osób poszko-
dowanych w wypadkach śmiertelnych w zależności od 
płci. W 11 śmiertelnych wypadkach przy pracy, wszy-
scy poszkodowani to mężczyźni.

Spośród 11 poszkodowanych tylko jedna osoba była 
obcokrajowcem (obywatel  Ukrainy). Analiza danych 
za lata 2018 - 2019 wykazała, iż wśród poszkodowa-
nych w 2019 roku był to pierwszy śmiertelny wypadek 
obcokrajowca.

Na następnej stronie zobrazowano ilość wypadków 
śmiertelnych w zależności od wieku poszkodowanych. 
W przedziale wiekowym 25-35 lat miał miejsce 1 wy-
padek śmiertelny, co stanowi 9,1% ogółu. Na uwagę 
zasługuje  przedział wiekowy 56 lat i więcej, gdzie mia-
ło miejsce aż 5 wypadków śmiertelnych, co stanowi 
45,4% ogółu.  
Wysoka wypadkowość w tym przedziale wiekowym 
może potwierdzać działanie rutynowe lub mały dyna-
mizm pracowników.
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Kolejny wykres przedstawia ilość wypadków śmier-
telnych w zależności od stażu pracy osób poszkodo-
wanych w kolejnych latach 2018 - 2019. Analiza da-
nych statystycznych wskazuje, iż najwięcej wypadków 
śmiertelnych w 2019 roku odnotowano wśród pracow-
ników ze stażem do 3 lat pracy (63,6 %), w tym staż od 
1 roku do 3 lat  stanowi 36,4%. Wśród pracowników ze 
stażem od 3 do 10 lat poszkodowane zostały 4 osoby,  
co stanowi 36,4% ogółu poszkodowanych. Dane za 
lata 2018 i 2019 wskazują tendencję wzrostową wy-
padków wśród pracowników ze stażem do 3 lat pra-
cy, co może być podyktowane niedostatecznym przy-
gotowaniem zawodowym (zmiana stanowiska pracy, 
przekwalifikowanie). W takich przypadkach nie można 
pominąć instruktaży stanowiskowych BHP, które sta-
nowią ważny element odpowiedniego wprowadzenia 
pracownika do wykonywania określonej pracy.

Na następnym wykresie przestawiono wypadki śmier-
telne w zależności od rodzaju pracy wykonywanej 
w chwili zdarzenia (w ujęciu liczbowym oraz procento-
wym). Największą grupę poszkodowanych pracowni-
ków  stanowi branża obsługi maszyn i urządzeń - 46%.

 

Kolejny wykres obrazuje główne przyczyny wypadków 
śmiertelnych w ujęciu liczbowym i procentowym (dla 
jednego wypadku może być ustalonych kilka przy-
czyn). Najczęstszymi przyczynami wypadków w tym 
przypadku było lekceważenie przepisów przez po-
szkodowanych - 55% oraz niewłaściwa organizacja 
pracy 27%.

Analiza ciężkich wypadków przy pracy 

Na wykresie poniżej przestawiono ilość osób poszko-
dowanych w ciężkich wypadkach przy pracy w zależ-
ności od płci. Spośród 32 wszystkich poszkodowanych 
-  29 stanowili mężczyźni (90,6%), a 3 poszkodowa-
nych to kobiety (9,4%).

Wykres poniżej ujmuje ilość osób poszkodowanych 
w ciężkich wypadkach przy pracy w zależności od 
posiadanego obywatelstwa. Spośród 29 poszkodo-
wanych tylko jedna osoba była spoza UE – obywatel 
Ukrainy.
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Kolejny wykres obrazuje ilość wypadków ciężkich 
w zależności od formy zatrudnienia poszkodowanego. 
W 5 przypadkach osoby poszkodowane w wypadku 
były zatrudnione na podstawie umowy cywilno-praw-
nej, co stanowiło 15,6 %.

Poniżej uwidoczniono ilość wypadków ciężkich w za-
leżności od wieku poszkodowanych. Najwięcej tego 
rodzaju wypadków przy pracy odnotowano w prze-
dziale wiekowym 36-45 lat, 10 wypadków, co stanowi 
31,25%. 

Na następnym wykresie zilustrowano ilość wypad-
ków ciężkich w zależności od stażu pracy osób po-
szkodowanych w latach 2018-2019. Analiza danych 
statystycznych wskazuje, iż najwięcej wypadków cięż-
kich odnotowano podobnie wśród pracowników z nie-
wielkim stażem pracy tj. do 3 lat – łącznie 28 zdarzeń 
(87,5%), w tym staż do 1 roku stanowi 34,4%.

Wykres kolejny obrazuje ilość ciężkich wypadków przy 
pracy w zależności od umiejscowienia urazu (w ujęciu 

procentowym). Najczęściej występującymi skutkami 
wypadków ciężkich są urazy kończyn górnych (ampu-
tacje, zmiażdżenia) – 19 zdarzeń, co stanowi 59%.

Na następnym wykresie przedstawiono ilość ciężkich 
wypadków przy pracy w zależności od rodzaju wyko-
nywanej pracy, w chwili zdarzenia (w ujęciu procento-
wym). Największą grupę poszkodowanych  stanowią 
pracownicy obsługujący maszyny i urządzenia 47%.

Kolejny wykres uwidacznia główne przyczyny wypad-
ków ciężkich w ujęciu  procentowym (dla jednego wy-
padku może być ustalonych kilka przyczyn). Najczęst-
szymi przyczynami wypadków była nieznajomość 
zagrożenia i niewłaściwa organizacja pracy – odpo-
wiednio 44% i 25%.
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Przykłady zbadanych zdarzeń wypadkowych

Spośród 42 zbadanych wypadków śmiertelnych oraz 
ciężkich, na zwrócenie uwagi zasługują te wypadki 
przy pracy, których przyczyną było m.in. niezapewnie-
nie przez pracodawcę bezpiecznych warunków, zwią-
zanych z obsługą maszyn i urządzeń - 20 zdarzeń 
wypadkowych, w tym 5 śmiertelnych. Poniżej krótko 
opisano okoliczności 3 wybranych wypadków.

Wypadek „A” związany był z remontem silnika dźwi-
gu. W pewnym momencie w trakcie próby rozruchowej 
silnika doszło do rozpadu tarczy sprzęgła. Rozerwa-
ne metalowe części sprzęgła doprowadziły do uszko-
dzenia obudowy i spowodowały ich wyrzut w kierunku 
poszkodowanego, powodując liczne zranienia okolicy 
jego brzucha i głowy, co w konsekwencji doprowadzi-
ło do śmierci. Bezpośrednią przyczyną wypadku był 
brak szczegółowej instrukcji odnoszącej się do pro-
cesu pracy, związanej z remontem silnika urządzenia 
dźwigowego, w tym utrata kontroli nad pracą silnika 
spalinowego.

Wypadek „A” – widok ogólny remontowanego dźwigu oraz wi-
doczne rozerwane elementy obudowy sprzęgła).

Wypadek „B” związany był z kompletowaniem koła sa-
mochodu ciężarowego. Po założeniu opony na felgę 
i napompowaniu koła, poszkodowany zauważył nie-
wielkie pęknięcie felgi, które powodowało nieszczel-
ność. W związku z powyższym podjął próbę naprawy 
uszkodzonej metalowej felgi przez jej pospawanie. W 
trakcie spawania najprawdopodobniej doszło do roz-
grzania felgi i wzrostu ciśnienia powietrza w  oponie, 
co doprowadziło do jej rozerwania, a w konsekwencji 
śmiertelnego uderzenia poszkodowanego przez ro-
zerwany element metalowy. Bezpośrednia przyczyna 
wypadku związana była z nieodpowiednim sposobem 
naprawy koła i spawaniem felgi przy napompowanej 
oponie do ciśnienia 8 bar.

Wypadek „B” – widok ogólny miejsca wypadku  (poszkodowany 
pod wpływem wybuchu opony został odrzucony na odległość 
5m).

Wypadek „C” związany był z przemieszczaniem roz-
łożonego rusztowania typu „Warszawa”. Rusztowa-
nie o wysokości około 7,5 m wyposażone było w koła 
jezdne. Dwaj pracownicy przepychali rusztowanie. 
Transport rusztowania odbywał się w ten sposób, że 
jeden pracownik pchał rusztowanie, a drugi je ciągnął. 
Podczas  transportu rusztowanie straciło nagle rów-
nowagę i zaczęło przechylać się, co doprowadziło do 
przygniecenia poszkodowanego pracownika, który je 
pchał. W wyniku tego zdarzenia poszkodowany do-
znał licznych obrażeń głowy i dwa dni później zmarł. 
Przyczyną śmiertelnego zdarzenia było przetaczane 
rusztowania bez zmontowanych stężeń oraz dopusz-
czenie do montażu rusztowania osób nie posiadają-
cych odpowiednich kwalifikacji.

Wypadek „C” – widok ogólny miejsca wypadku oraz złamanego 
rusztowania.

Ocena dokumentacji wypadkowej

W ramach przeprowadzonych czynności kontrolnych 
zostało zbadanych 174 innych dokumentacji powypad-
kowych. Spośród wszystkich zbadanych dokumentacji 
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objętych analizą –  14 z nich dotyczyło zdarzeń, nie-
uznanych za wypadki przy pracy.  Inspektorzy pracy 
badając dokumentacje powypadkowe sporządzone 
przez zespoły powypadkowe powołane przez praco-
dawców stwierdzili, że:
• w 21 podmiotach dokumentacje nie budziły za-

strzeżeń;
• w pozostałych 153 podmiotach, w co najmniej 

w jednej dokumentacji powypadkowej w danym 
zakładzie wystąpiły nieprawidłowości.  

Sankcje pokontrolne

Kontrole związane z badaniem wypadków przy pracy 
lub sprawdzaniem prawidłowości sporządzania do-
kumentacji powypadkowej zakończyły się w 39 przy-
padkach mandatami na łączną kwotę 57.700,00 zł. 
Ponadto inspektorzy pracy w trzech przypadkach za-
stosowali  środki wychowawcze.

W związku z kontrolami przeprowadzonymi w roku 
2019, związanymi z badaniem okoliczności i przy-
czyn wypadków przy pracy nie kierowano wniosków 
do sądu. Złożono natomiast 2 zawiadomienia do pro-
kuratury w oparciu o art. 220 § 1 Kodeksu karnego.  
Na obecnym  etapie w jednym przypadku prokuratura 
wszczęła postępowanie i skierowała akt oskarżenia do 
sądu. W drugim przypadku prokuratura nie wszczęła 
jeszcze postępowania (sprawa jest w toku).

Współpraca z innymi organami

Inspektorzy pracy prowadzący kontrole, związane 
z badaniem okoliczności i przyczyn wypadków przy 
pracy, w ramach współpracy powiadomili o stwierdzo-
nych nieprawidłowościach inne organy m.in.:
• Urząd  Dozoru Technicznego – w dwóch przypad-

kach. Pierwsze  powiadomienie dotyczyło zbioro-
wego wypadku przy pracy, które pośrednio było 
związane z niewłaściwą eksploatacją wózka jez-
dniowego podnośnikowego z mechanicznym na-
pędem podnoszenia, a drugie dotyczyło urządze-
nia poddozorowego (wciągnika), użytkowanego 
podczas prac związanych z wypadkiem, który nie 
posiadał stosownej decyzji UDT dopuszczającej 
jego eksploatację.

• Policja – w 13 przypadkach w ramach współpracy 
o wynikach kontroli została powiadomiona policja. 
Należy podkreślić dobrą współpracę z ww. orga-
nem, szczególnie w zakresie zgłaszania zdarzeń 
wypadkowych.

Prewencja

W ramach kampanii prewencyjnej, organizowanej lub 
współorganizowanej przez Okręgowy Inspektorat Pra-
cy w Opolu przeprowadzono kilka prelekcji, na których 
omawiano zagadnienia dotyczące wypadków przy 
pracy m.in.:
• wykład dla studentów Politechniki Opolskiej nt.: 

„Kultury bezpieczeństwa pracy” w ramach współ-
pracy PIP z Politechniką Opolską, którego celem 
było uwrażliwienie przyszłej kadry inżynieryjnej 
na zagrożenia przy projektowaniu maszyn oraz 

obowiązki producentów w tym zakresie, mając 
na uwadze duży wskaźnik wypadkowości w woje-
wództwie opolskim,

• udział w konferencji na Politechnice Opolskiej, 
organizowanej przez PO i ZUS (oddział w Opolu) 
nt.: „Wypadki przy pracy i choroby zawodowe. Wy-
miar kosztowy i zagadnienia prewencji”, na której 
zwrócono uwagę na zaistniałe wypadki w woje-
wództwie opolskim.

• Szkolenie połączone z warsztatami praktycznymi 
dla inspektorów Społecznej Inspekcji Pracy oraz 
przedstawicieli związków zawodowych nt.: „Oce-
na ryzyka zawodowego oraz zarządzanie ryzy-
kiem w tym prewencja wypadkowa”. Szkolenie 
przeprowadzono na wniosek opolskich organizacji 
związkowych.

Uczestnikom wykładów i seminariów wręczano liczne 
broszury tematyczne, dotyczące bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy w różnych branżach przemysłu. Podczas 
tego typu spotkań zainteresowanym udziela się sze-
rokiego poradnictwa, poruszane są także zagadnienia 
wyposażania stanowisk w bezpieczne maszyny oraz 
właściwy dobór środków ochronnych, mając na uwa-
dze wskaźniki wypadkowości w Polsce, utrzymujące 
się na podobnym poziomie.

Problematyka ograniczenia wypadków przy pracy była 
także przedstawiana na wszelkiego rodzaju  spotka-
niach, w których uczestniczył Okręgowy Inspektorat 
Pracy lub obejmował imprezę patronatem honorowym.  
Przykładem są Międzynarodowe Zawody Drwali orga-
nizowane corocznie w miejscowości Bobrowa. W ra-
mach działalności prewencyjnej dotyczącej bezpiecz-
nego pozyskiwania drewna, pracownicy okręgowego 
inspektoratu pracy zorganizowali m.in.: szkolenie za-
wodników, konkursy wiedzy dla młodzieży, konkursy 
plastyczne dla najmłodszych, ogólnodostępny punkt 
informacyjny.

Efekty i wnioski

W wyniku dochodzeń powypadkowych na przestrzeni 
roku 2019, inspektorzy pracy łącznie wydali:
• 99 decyzji, których wykonanie objęło 1.387 pra-

cowników,  
• 62 wnioski, które dotyczyły 211 osób.

Duża ilość wypadków śmiertelnych oraz zakres do-
znawanych przez pracowników urazów  w pozostałych 
zdarzeniach  wskazują na  potrzebę:
• stanowczego egzekwowania od pracodawców re-

alizacji ciążących na nich obowiązków nałożonych 
przez prawo pracy, zwłaszcza w aspekcie bezpie-
czeństwa pracy;

• kontynuowania w czasie kontroli działań eduka-
cyjno-informacyjnych, w szczególności w zakresie 
zapewnienia przez pracodawców bezpiecznych 
maszyn i urządzeń technicznych (w przypadku 
nowych maszyn spełniających wymagania za-
sadnicze oraz w przypadku starych maszyn wpro-
wadzonych do obrotu przed 01.05.2004r. wyma-
gania minimalne); prawidłowego dokonywania 
oceny ryzyka zawodowego; udzielania w czasie  
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kontroli porad oraz udostępniania materiałów 
w formie broszur wydanych przez PIP oraz prowa-
dzenia kampanii na rzecz ograniczenia zdarzeń 
wypadkowych.

Dodatkowo na podstawie analizy dokumentacji po-
wypadkowych zauważono, że w większości małych 
zakładów pracodawcy sami prowadzą dokumentację 
związaną z wypadkami przy pracy. 

W zakładach tych zadania przewidziane dla służby 
BHP powierzane są osobom z zewnątrz. Często po 
zaistnieniu wypadku przy pracy pracodawca pozostaje 
sam z  problemem i nie znając obowiązujących prze-
pisów nie dopełnia ciążących na nim obowiązków. W 
przypadku zaistnienia zdarzenia wypadkowego praco-
dawca dzwoni pod nr 112 centrum powiadomienia ra-
tunkowego i na tym poprzestaje. Zaskoczony zdarze-
niem nie ma wiedzy, że nie zawiadamiając w terminie 
właściwego organu o wypadku przy pracy lub chorobie 
zawodowej popełnia wykroczenie lub przestępstwo.

W związku z powyższym, w dalszym ciągu należy 
prowadzić kontrole podmiotów w zakresie ciążących 
na pracodawcy obowiązków. W razie zaistnienia wy-
padku przy pracy, należy kontynuować profilaktykę 
w postaci udzielanych porad i zachęcania do udzia-
łu w organizowanych przez PIP kampaniach na rzecz 
zapobiegania wypadkom przy pracy. 

Choroby zawodowe

W 2019 r. do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu 
zgłoszono łącznie 24 przypadki podejrzeń wystąpienia 
chorób zawodowych pracowników. Informacje o zgło-
szonych  chorobach przedstawia grafika.
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8
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rządu głosu

5
alergiczne  

kontaktowe za-
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3
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1
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1
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1
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3?
Zauważyć należy, że od lat powtarzającym się i naj-
częściej zgłaszanym podejrzenie choroby zawodowej 
było schorzenie boreliozy.  W 2019r. wystąpił jedynie 1 
przypadek tej choroby (4 zgłoszenia w 2018 r.). 
Każdy przypadek podejrzenia choroby zawodowej 
badany jest indywidualnie. Zebranie wymaganej doku-
mentacji, dowodów oraz badanie danej choroby po-
wodują, iż postępowanie prowadzone przez Państwo-
wego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego trwa 
nierzadko co najmniej rok lub dłużej. 

W ramach współpracy Opolski Państwowy Wojewódz-
ki Inspektor Sanitarny przekazał Okręgowemu Inspek-
toratowi Pracy w Opolu informację, iż do tamtejszego 
urzędu w 2019r. zgłoszono 42 przypadki podejrzenia 
chorób zawodowych. Ponadto w 2019r. w ramach pro-
wadzonych już postępowań dla 25 przypadków stwier-
dzono choroby zawodowe, które zakończono uprawo-
mocnionymi decyzjami.

Wyniki kontroli ujętych w planie działania
Bezpieczeństwo w wytypowanych 
zakładach, w których odnotowano 
najwięcej wypadków przy pracy

Do kontroli wytypowano łącznie 8 zakładów różnych 
branż, niezależnie od wielkości i rodzaju prowadzo-
nej działalności, w tym 4 zakłady kontrolowane 2 lata 
wcześniej w ramach rekontroli. Głównym kryterium 
doboru zakładów do kontroli był duży wskaźnik wy-
padkowości w latach poprzednich, zwłaszcza w latach 
2017-2018. Wykres poniżej obrazuje wypadkowość 
przy pracy we wszystkich zakładach objętych kontrolą.

W zakładach kontrolowanych po raz drugi w tym ob-
szarze tematycznym, można zauważyć zdecydowany 
progres w zakresie spadającej liczby wypadków przy 
pracy, co przedstawia następny wykres.
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Charakterystyczne jest, iż spośród wszystkich 8 skon-
trolowanych podmiotów, jedynie 1 zakład posiada 
wdrożony i certyfikowany system zarządzania bezpie-
czeństwem pracy, 3 przedsiębiorstwa natomiast wpro-
wadziły własne rozwiązania stymulujące ciągłą po-
prawę bezpieczeństwa pracy. Pozostałe podmioty nie 
podjęły żadnych rozwiązań organizacyjnych mających 
na celu stymulowanie i popularyzację bezpieczeństwa 
pracy. Poniżej przedstawiono przykłady skontrolowa-
nych firm w aspekcie sposobu podejścia do kwestii 
zarządzania bezpieczeństwem pracy.

W jednej z kontrolowanych firm z Grodkowa praco-
dawca w minimalnym zakresie podejmował działania, 
mające na celu zwiększenie świadomości pracowni-
ków w aspekcie występujących zagrożeń, podnosząc 
warunki bezpieczeństwa w zakładzie. W ocenie in-
spektora pracy kierownictwo zakładu nagannie tolero-
wało odstępstwa i nieprzestrzeganie przepisów bhp, 
co było przyczyną niektórych zaistniałych wypadków 
przy pracy oraz prowadzi do wielu kolejnych zagrożeń 
potencjalnie wypadkowych. W tym zakładzie odnoto-
wano najwięcej wypadków przy pracy. Przykładem ra-
żących nieprawidłowości, może być m.in.:
• użytkowana linia do wycinania metalowych krąż-

ków, produkcji włoskiej, rok 2009, która posiada-
ła całkowicie zdekompletowany system zabez-
pieczeń (brak zamknięcia bramek ochronnych, 
rozłączone elektromechaniczne wyłączniki bez-
pieczeństwa, brak osłony elementów wirujących 
po stronie odbioru materiałów, brak skutecznego 
zamknięcia drzwi wejściowych do hali produkcji 
butli gazowych, niezabezpieczone przestrzenie 
w obrębie siatek bezpieczeństwa, co powodowało 
bezpośrednie zagrożenie dla obsługi),

• prasa mimośrodowa typ PMS-40B, rok 1970 
produkcji polskiej, która nie posiadała peł-
nej osłony koła zamachowego, kompletnego 
opisu przycisków sterowniczych oraz właści-
wego rozwiązania sterownia oburącz, unie-
możliwiającego włączanie np. kolanami. 

• 

 

Maszyna włoskiej produkcji - linia do wycinania krążków - zde-
kompletowane systemy zabezpieczeń.

Prasa mimośrodowa typ PMS-40B, rok produkcji 1970.

Zauważono, iż przedsiębiorstwa, które bezpieczeń-
stwo pracy traktują priorytetowo, posiadają jedną 
wspólną cechę – duże wyczulenie na potencjalne za-
grożenia, występujące w obszarze bezpieczeństwa 
pracy na stanowiskach pracy oraz natychmiastowe 
usuwanie wszelkich anomalii i nieprawidłowości. 

Środki prawne

Pierwsza grupa 4 wybranych zakładów, którą kontro-
lowano po raz pierwszy w temacie: „Bezpieczeństwo 
w wytypowanych zakładach, w których odnotowano 
najwięcej wypadków przy pracy” zatrudnia łącznie 
1.337 osób. 

W ramach środków pokontrolnych, w tej grupie pod-
miotów wydano łącznie 79 decyzji dotyczących bez-
pieczeństwa pracy, w tym 60,7% stanowiły decyzje 
ustne wydane i zrealizowane w trakcie kontroli. Naj-
więcej decyzji inspektorzy pracy wydali w obszarze 
zabezpieczenia stref niebezpiecznych, osłonięcia ru-
chomych elementów maszyn oraz dostosowania ma-
szyn do minimalnych wymagań przepisów – 25,6 % 
ogółu wszystkich decyzji. Kolejnym przedmiotem wy-
dawanych decyzji, dotyczących bezpieczeństwa pra-
cy była:  niewłaściwa eksploatacja maszyn i urządzeń, 
zapewnienie przeglądów technicznych – 12,82%; 
opracowanie lub przestrzeganie ustalonych instrukcji 
BHP i procedur – 11,54%; odpowiedni opis i spraw-
ność urządzeń mających wpływ na sterownie maszyn 
– 10,26% oraz poprawna eksploatacja urządzeń i in-
stalacji elektroenergetycznych – 6,41% itd.

Mając na uwadze poważne potencjalne zagrożenia 
stwierdzone podczas kontroli, inspektorzy pracy wy-
dali łącznie 14 decyzji dotyczących wstrzymania eks-
ploatacji maszyn. 
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Podczas kontroli stwierdzono popełnienie 12 wykro-
czeń przeciwko prawom pracowniczym. W ramach 
sankcji pokontrolnych wydano 5 mandatów karnych 
na łączną kwotę 7.200 zł.

Ponadto w ramach realizacji tego tematu wydano łącz-
nie 50 wniosków w wystąpieniach, Najwięcej wnio-
sków inspektorzy pracy wydali w obszarze właściwego 
sporządzania protokołu powypadkowego (ustalanie 
wszystkich przyczyn, dokonywanie oględzin miejsca 
wypadku) – 20% ogółu wszystkich wniosków; organi-
zacji szkoleń BHP (brak programów szkoleń itd.) - co 
stanowiło 15,6%; przeglądów technicznych, kontroli 
warunków pracy i maszyn – 11,1%; aktualizacji oce-
ny ryzyka zawodowego oraz działań korygujących po 
zaistniałych wypadkach przy prac – 8,9%, właściwego 
funkcjonowania służby BHP – 8,9%, środków profilak-
tycznych (nieadekwatne do przyczyn wypadków przy 
pracy) - 6,7%, właściwych instrukcji BHP i działań or-
ganizacyjnych - 6,7% itd.

Kontrole dotyczące drugiej grupy zakładów (4 pod-
mioty), którą kontrolowano 2 lata wcześniej dotyczyły 
2.048 zatrudnionych osób. 

W ramach środków pokontrolnych, w tej grupie zakła-
dów wydano łącznie 53 decyzji dotyczących bezpie-
czeństwa pracy, w tym 75,5 % stanowiły decyzje ustne 
wydane i zrealizowane w trakcie kontroli. 
Najwięcej decyzji inspektorzy pracy wydali w obszarze 
odpowiedniej organizacji i ergonomii stanowisk pracy  
– 20,75 % ogółu wszystkich decyzji. 

Kolejnym przedmiotem wydawanych decyzji, dotyczą-
cych bezpieczeństwa pracy były:  stosowanie barw 
bezpieczeństwa (krawędzie, progi) – 13,21%; właści-
wa eksploatacja maszyn i urządzeń (przeglądy tech-
niczne, sprawność maszyn) – 13,21%; odpowiednie 
oznakowanie lub drożność dróg komunikacyjnych – 
11,32% oraz stosowanie właściwych instrukcji BHP 
lub procedur – 9,43%, właściwe utrzymanie obiektów 
i pomieszczeń pracy (schody, posadzki, porządek) – 
5,66% itd. Mając na uwadze bezpośrednie zagroże-
nia stwierdzone podczas kontroli, inspektorzy pracy 
wydali 2 decyzje wstrzymania pracy, które dotyczyły 
2 pracowników.
Podczas kontroli stwierdzono popełnienie 3 wykroczeń 
przeciwko prawom pracowniczym. W ramach sank-
cji pokontrolnych nałożono 1 mandat karny na kwotę 
1.000 zł oraz zastosowano 2 środki wychowawcze.

Ponadto do tej grupy 4 zakładów skierowano 26 wnio-
sków w wystąpieniach. Najwięcej wniosków inspekto-
rzy pracy wydali w obszarze właściwego sporządza-
nia protokołu powypadkowego (ustalanie wszystkich 
przyczyn, dokonywanie oględzin miejsca wypadku) – 
15,4% ogółu wszystkich wniosków; właściwych instruk-
cji BHP i działań organizacyjnych – 15,4%; właściwe-
go funkcjonowania komisji BHP – 15,4%, organizacji 
szkoleń BHP (brak programów szkoleń itd.) - 11,5%; 
właściwego funkcjonowania służby BHP – 11,5%, or-
ganizacji szkoleń BHP (brak programów szkoleń itd.); 
skutecznego nadzoru i nietolerowania odstępstw od 
przestrzegania przepisów BHP – 7,7%, itd.

Przyczyny naruszeń prawa 

Wiodące przyczyny naruszeń prawa w wybranych za-
kładach, w których odnotowano najwięcej wypadków 
przy pracy, związane były z prowadzeniem procesów 
technologicznych przy lekceważeniu obowiązujących 
zasad i ustalonych zakładowych instrukcji oraz tole-
rowanie przez nadzór i kierownictwo odstępstwa od 
przestrzegania przepisów BHP. Kontrole w tym obsza-
rze tematycznym wykazały, iż główne nieprawidłowo-
ści (łącznie 53,8%) związane były m.in. z:
• brakiem zabezpieczenia stref niebezpiecznych, 

ruchomych elementów, brakiem spełnienia mini-
malnych wymagań w zakresie eksploatacji ma-
szyn;

• niewłaściwą eksploatacją maszyn i urządzeń, brak 
przeglądów technicznych (niesprawne urządze-
nia);

• brakiem przestrzegania ustalonych instrukcji BHP 
i procedur,

• nieodpowiednim opisem lub sprawnością urzą-
dzeń sterowniczych maszyn mających wpływ na 
bezpieczeństwo,

• niewłaściwą eksploatacją urządzeń i instalacji 
elektrycznych;

• niewłaściwą organizacją i ergonomią stanowisk 
pracy.

Ocena kultury bezpieczeństwa pracy

W zakładach, w których nie podjęto próby systemo-
wego podejścia do problemu bezpieczeństwa pracy, 
można zauważyć, iż świadomość pracowników w za-
kresie potencjalnych zagrożeń jest dużo niższa, niż 
w zakładach, w których funkcjonuje system zarządza-
nia bezpieczeństwem pracy. 

W jednym z opolskich zakładów w ramach przyjętego 
własnego systemu zarządzania wdrożono szereg róż-
nych działań mających na celu zwiększenie świado-
mości pracowników w zakresie potencjalnych zagro-
żeń oraz promowanie kultury bezpieczeństwa pracy 
np.:
• wdrożono program dodatkowych szkoleń dla pra-

cowników nowozatrudnionych, które prowadzone 
są w pierwszym roku ich pracy w specjalnym ot-
wartym „pokoju bezpieczeństwa”,

• zainstalowano na wózkach podnośnikowych 
światła koloru niebieskiego (ostrzegające o jego 
ruchu na odcinku 4 m przed i za pojazdem) zwięk-
szając bezpieczeństwo transportu wewnętrznego 
– fotografia poniżej,

• na drogach komunikacyjnych umieszczono napi-
sy „Zwolnij”, poprawiające bezpieczeństwo ruchu 
UTB – fotografia poniżej,

• zastosowano oznakowanie poziome na drogach 
zakładowych oraz zainstalowano bariery zapobie-
gające nagłemu wtargnięciu na jezdnię, mając na 
uwadze poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych 
pracowników.
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Poprawa bezpieczeństwa transportu wewnętrznego poprzez zain-
stalowanie na wózkach podnośnikowych światła koloru niebieskie-
go ostrzegającego o jego ruchu.  

Napisy na drogach komunikacyjnych poprawiające bezpieczeń-
stwo ruchu UTB.  

Poniżej na fotografiach przedstawiono wybrane przy-
kłady wdrożonych dobrych praktyk w kolejnym opol-
skim zakładzie, mających na celu zwiększenie bezpie-
czeństwa na terenie zakładu np.:
• wdrożono system 5S, którego celem jest dbanie 

o czystość, porządek i dobrą organizację pracy 
na stanowisku pracy (odpady segregowane są do 
odpowiednio oznakowanych i opisanych pojemni-
ków dostępnych w wyznaczonych miejscach na 
hali produkcyjnej).

• wprowadzono program sugestii pracowniczych 
dzięki którym pracownicy mogą kształtować swoje 
miejsce pracy w zakresie warunków BHP, orga-
nizacji pracy i usprawniania procesów produkcyj-
nych (za zrealizowane pomysły pracodawca prze-
widział nagrody),

• poprawiono organizację komunikacji na terenie 
zakładu, która również ma wpływ na zmniejsze-
nie liczby wypadków lekkich (wyraźnie wyznaczo-
no za pomocą pasów ciągłych drogi dla środków 
transportu wewnątrzzakładowego oraz dla pie-
szych),

• zamontowano lustra sferyczne na skrzyżowaniu 
ciągów komunikacyjnych, oznakowano wyraźnie 
wyjście ewakuacyjne, zabezpieczono niebez-
pieczne miejsca specjalnymi barierami np. przed 
drzwiami wejściowymi ograniczając zagrożenie 
związane z ruchem wózków jezdniowych (fotogra-
fie poniżej).

Oznakowane ciągi komunikacyjne, przejścia dla pieszych oraz 
pole zajmowane przez drzwi w trakcie otwierania.

Lustro sferyczne zainstalowane na skrzyżowaniu ciągów komuni-
kacyjnych.
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Wyjście ewakuacyjne oznakowane w całości.

Bariera przed drzwiami wejściowymi ogranicza zagrożenie zwią-
zane z ruchem wózków jezdniowych.

W ocenie kontrolującego wymienione przykłady do-
brych praktyk, stosowanych przez dwóch pracodaw-
ców korzystne wpływają na kształtowanie kultury 
bezpieczeństwa pracy, co powoduje podnoszenie 
świadomości pracowników w aspekcie występujących 
zagrożeń w całym zakładzie.

W grupie 4 zakładów rekontrolowanych, działania 
prewencyjne inspektorów pracy skupiono na udzie-
laniu poradnictwa oraz sprawdzeniu progresu zakła-
du w aspekcie bezpieczeństwa, mając na uwadze 
zagadnienia i środki prawne będące przedmiotem 
poprzednich kontroli. Ponadto bieżące kontrole ukie-
runkowano na prawidłowość formułowanych wnio-
sków profilaktycznych, wdrożonych na stanowiskach 
pracy, na których dochodziło do wypadków przy pracy 
w ostatnich 2 latach. W badanym trzyletnim okresie 
zauważyć można pozytywny trend spadkowy liczby 
wypadków. W 2018 roku odnotowano 20% mniej wy-
padków w porównaniu z rokiem 2016, co potwierdza 
właściwy kierunek działań.
Przykłady efektów

Spośród podmiotów objętych kontrolą, w jednym z nich 
inspektor pracy wydał łącznie 40 decyzji, w tym 50% 
w obszarze zabezpieczenia stref niebezpiecznych, ru-
chomych elementów maszyn i spełnienia minimalnych 
wymagań dla maszyn. Przykładami uzyskanych efek-
tów były:
• dostosowano do minimalnych wymagań bezpie-

czeństwa pracy prasę mimośrodową typ LEN 
25C z 1985 r. prod. czechosłowackiej zapewnia-
jąc m.in.: wyłącznik awaryjny, sprawny wyłącznik 
na przednim panelu sterowniczym, zabezpiecze-
nie kluczyka zmieniającego tryb sterowania (stan 
przed poprawą).

Prasa mimośrodowa typ LEN 25C rok 1985, produkcji cze-
chosłowackiej.  

• dostosowano do minimalnych wymagań bezpie-
czeństwa prasę mimośrodową typ PMS-40B, rok 
1970 produkcji polskiej zapewniając m.in.: brak 
dostępu do strefy niebezpiecznej koła zamacho-
wego, opis przycisków sterowniczych w języku 
zrozumiałym dla operatora, wykonanie właściwe-
go sterowania oburęcznego uniemożliwiającego 
włączanie w inny sposób niż oburącz.

• naprawiono uszkodzony system zamknięcia bram-
ki bezpieczeństwa maszyny typ EVL/250 z 2017 r. 
służącej do tłoczenia dennic butli.

Podsumowanie i wnioski

Spośród 8 skontrolowanych jedynie 1 przedsiębior-
stwo posiadało wdrożony i certyfikowany system za-
rządzania bezpieczeństwem pracy, jednak 3 inne 
wprowadziły własne rozwiązania promujące ciągłą po-
prawę bezpieczeństwa pracy. Przedsiębiorstwa, które 
bezpieczeństwo pracy traktują priorytetowo, posiadają 
duże wyczulenie na potencjalne zagrożenia, występu-
jące w obszarze, m.in. bezpieczeństwa pracy na sta-
nowiskach pracy. Przyjęte procedury oraz podejście 
systemowe powoduje, iż zauważone anomalie i nie-
prawidłowości są podjęte natychmiast usuwane przez 
funkcjonujące służby zakładowe. 

Zauważa się, że w zakładach, w których podejście do 
zarządzania bezpieczeństwem pracy jest równie waż-
ne co podejście do jakości i ekonomii produkcji, tam 
nie szczędzi się środków finansowych na ciągłą popra-
wę warunków związanych z ergonomią i bezpieczeń-
stwem pracy. Bezpieczeństwo pracy w tych zakładach 
stanowi swego rodzaju kulturę danej organizacji, która 
ją wyróżnia. Za sukcesem, związanym z ogranicze-
niem potencjalnych zagrożeń i ciągłą poprawą warun-
ków w pracy, stoi niewątpliwie mądra i odpowiedzialna 
postawa kierownictwa i samego pracodawcy. 

Bezpieczeństwo pracy w tych zakładach, stanowi 
swego rodzaju kulturę danej organizacji, która ją wy-
różnia. Przyjęte rozwiązania przekładają się na ciągłe 
doskonalenie organizacji, a zaangażowanie wszyst-
kich pracowników w budowanie indywidualnej świa-
domości niewątpliwie przekłada się na mniejszą ilość 
wypadków przy pracy.
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Zauważono, iż w zakładach wytypowanych po raz 
pierwszy do realizacji przedmiotowego tematu wystę-
puje tendencja wzrostowa liczby wypadków przy pra-
cy, co zobrazowano na poniższym wykresie.

Powyższe wyniki kontroli uzasadniają właściwy kieru-
nek obrany przez PIP oraz potrzebę kontynuowania 
nadzoru w tych zakładach, które charakteryzują się 
dużą ilością wypadków przy pracy.

W zakładach, które skontrolowano ponownie po 2 – 
letnim okresie przerwy, stwierdzono systematyczny 
spadek ilości wypadków przy pracy. Pozytywny trend 
spadkowy w badanym obszarze można zauważyć na 
poniższym wykresie. 

Zmiana podejścia do zagadnień bezpieczeństwa, sy-
stemowe rozwiązania oraz zaangażowanie kierowni-
ctwa i samych pracowników przekładają się na ciągłą 
poprawę warunków pracy.

Eliminowanie zagrożeń wypadkowych 
w budownictwie

W ramach kontroli w budownictwie podjęto kontrole 
prac budowlanych i rozbiórkowych, kontrole w zakre-
sie budowy i remontu dróg oraz budowy infrastruktury 
kolejowej. Łącznie w tym zakresie tematycznym prze-
prowadzono 255 kontroli. Kontrolami objęto w sumie 
238 podmiotów. W związku ze stwierdzonymi niepra-
widłowościami inspektorzy pracy wydali łącznie 814 
decyzji oraz 84 wnioski.

W sytuacjach bezpośredniego lub potencjalnego za-
grożenia zdrowia i życia pracowników inspektorzy pra-
cy wydali łącznie 104 decyzje wstrzymania wykony-
wania prac oraz 52 decyzje wstrzymania eksploatacji 

niesprawnych maszyn. Zakazano także 11 decyzjami 
wykonywania prac w warunkach zagrożenia i w miej-
scach niebezpiecznych. Inspektorzy pracy wydali rów-
nież 6 decyzji skierowania do innych prac 10 pracow-
ników dopuszczonych do pracy wbrew obowiązującym 
przepisom przy pracach niebezpiecznych. 

W przypadku rażących zaniedbań i bezpośredniego 
zagrożenia na budowach inspektorzy pracy nakładali 
stosowne sankcje na osoby odpowiedzialne. W toku 
podjętych kontroli ujawniono 275 wykroczeń, w związ-
ku z czym nałożono 214 mandatów karnych na łączną 
kwotę 125.800 zł, skierowano 1 wniosek do sądu oraz 
w przypadku mniejszych zaniedbań zastosowano 43 
środki wychowawcze.

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

Przykłady nieprawidłowości

Podobnie jak w latach ubiegłych dominującą liczbę 
nieprawidłowości stwierdzono przy prowadzeniu prac 
na wysokości, w tym z wykorzystaniem rusztowań, 
podnośników, podczas wykonywania robót ziemnych 
oraz w zakresie organizacji terenu budowy i organiza-
cji pracy na budowie.

W zakresie prowadzenia robót na wysokości dominu-
jącym zjawiskiem było wykonywanie prac w warun-
kach bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia 
np. niestosowanie środków ochronnych zabezpiecza-
jących przed możliwością upadku. 

Problem dotyczył zarówno środków ochrony zbioro-
wej, jak i indywidualnej. Wyniki przeprowadzonych 
kontroli ujawniły bardzo wysoki odsetek nasilenia 
tego zjawiska, tym groźniejszego, bo dotyczącego 
prac szczególnie niebezpiecznych, będących źródłem 
wielu wypadków. Od lat powtarzają się problemy użyt-
kowania rusztowań z niekompletnym wyposażeniem 
w balustrady, pomosty robocze oraz brak pionów ko-
munikacyjnych.

Kontrole przeprowadzone w zakresie oceny ruszto-
wań wykazały liczne przypadki nieprawidłowego ich 
montażu i późniejszej eksploatacji np.:
• wadliwy montaż podestów roboczych, poprzez 

niezapewnienie przykrycia całej powierzchni robo-
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czej rusztowania,
• niestosowanie balustrad ochronnych zabezpie-

czających przed możliwością upadku z wysokości, 
bądź stosowaniu niekompletnych balustrad, 

• brak pionów komunikacyjnych, w szczególności 
w rusztowaniach typu „warszawskiego”,

• nieprawidłowe i niebezpieczne posadowienie 
rusztowań na prowizorycznych i niestabilnych ele-
mentach, typu pustak ceramiczny.

Przeprowadzone kontrole wykazały także liczne przy-
padki dopuszczania do montażu rusztowań pracowni-
ków, którzy nie posiadali stosowanych uprawnień kwa-
lifikacyjnych. W  licznych przypadkach stwierdzono 
brak dokonania odbioru rusztowań przed dopuszcze-
niem ich do użytkowania, lub ich odbiór przez osoby 
nieuprawnione. 
Przykład rusztowania typu „Krause” z widocznym bra-
kiem balustrad ochronnych. Pracownik wykonujący 
2,0 m (nad poziomem otaczającego terenu) demontaż 
bloczków gazo-betonowych nad nadprożem nie był 
zabezpieczony przed upadkiem z wysokości. Ruszto-
wanie nie zostało odebrane protokolarnie.

Kolejnym zagadnieniem jest sposób prowadzenia ro-
bót ziemnych, a w szczególności wykonywanie wy-
kopów i praca w wykopach. W powyższym zakresie 
stwierdzano przede wszystkim:
• niestosowanie przedsięwzięć techniczno-organi-

zacyjnych mających na celu zabezpieczanie ścian 
wykopów przed niekontrolowanym osunięciem 
ziemi, tj.: podparcie bądź rozparcie ścian wykopu 
lub nadanie im odpowiedniego pochylenia,

• składowanie urobku zbyt blisko krawędzi wykopu 
(w klinie naturalnego odłamu gruntu),

• brak wygrodzeń i oznaczeń wykopów,
• brak bezpiecznych zejść/wyjść do/z wykonanych 

wykopów.

Poniżej przykład rażącego naruszenia przepisów bhp, 
w którym wykop o pionowych ścianach (gł. 2,5m) nie 
był w jakikolwiek sposób zabezpieczony przed możli-
wością osunięcia się skarp, co stwarzało bezpośred-
nie zagrożenie życia i zdrowia pracownika wynikające 
z ryzyka przysypania. Obok wykopu eksploatowana 
była koparka Atlas 1505 w strefie klina naturalnego 
odłamu gruntu. Ponadto brak wygrodzenia wykopu 
skutkuje możliwością wpadnięcia do niego. Dodatko-
wo pracownik nie stosował hełmu ochronnego.

Problemy wynikające z naruszeń przepisów bezpie-
czeństwa i higieny pracy podczas prowadzenia robót 
ziemnych wynikają przede wszystkim z przyjmowania 
mylnego i zgubnego założenia krótkotrwałości prowa-
dzenia prac, a tym samym braku konieczności podej-
mowania stosownych działań eliminujących zagro-
żenie oraz tolerowania przez pracodawców i nadzór 
odstępstw od właściwych i bezpiecznych warunków 
pracy.

Następną grupą badanych zagadnień kontrolnych była 
szeroko rozumiana organizacja terenu budowy. W tym 
zakresie stwierdzono m.in.: brak zabezpieczenia tere-
nu budowy przed dostępem osób postronnych, brak 
zabezpieczania i oznakowania stref i miejsc niebez-
piecznych na terenach budów, brak zabezpieczenia 
krawędzi stropów przed upadkiem z wysokości, brak 
organizacji pomieszczeń higieniczno-sanitarnych oraz 
nieprawidłowości związane ze składowaniem materia-
łów budowlanych.

 

Przykład kolejny obrazuje wykonywanie prac na wyso-
kości pracownika, który nie był zabezpieczony przed 
upadkiem z wysokości od strony skrzydełka mostu, 
gdzie różnica wysokości wynosiła ok. 8,0 m. Pracow-
nik budowalny w trakcie przechodzenia po moście ko-
munikacyjnym stosował szelki ochronne, które jednak 
w żaden sposób nie były zakotwione do stałych ele-
mentów konstrukcyjnych (lub do prowadnicy).

Częstą nieprawidłowością był także brak lub niepra-
widłowości w zakresie instrukcji bezpiecznego wy-
konywania robót budowlanych. Ponadto inspektorzy 
pracy zgłaszali uwagi do właściwej ochrony przeciw-
porażeniowej i braku zabezpieczenia instalacji elek-
trycznych przed możliwością uszkodzenia mechanicz-
nego. 
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W przypadku robót drogowych dominujące niepra-
widłowości dotyczyły braku wygrodzenia i oznaczenia 
stref niebezpiecznych podczas wykonywania robót 
drogowych w szczególności w miejscach publicznych. 
Teren prowadzonych robót drogowych jest szczegól-
nie niebezpieczny zwłaszcza, gdy wykonywane prace 
występują na odcinkach dróg, gdzie ruch pojazdów 
i pieszych odbywa się z pewnymi ograniczeniami. 
W takich sytuacjach występuje potencjalne zagroże-
nie zarówno dla osób wykonujących roboty drogowe, 
jak i uczestników ruchu poruszających się po drodze, 
w sąsiedztwie prowadzonych prac. 

Poniżej przykłady braku wygrodzenia terenu przed do-
stępem osób postronnych niezwiązanych z procesem 
pracy. 

Pierwsza fotografia przedstawia prace budowlane 
związane były z budową chodnika w miejscu publicz-
nym, który częściowo udostępniony był osobom po-
stronnym, gdyż bezpośrednio z chodnika odbywało 
się wejście do lokali usługowych i mieszkalnych w cią-
gu budynków usytuowanych wzdłuż tejże budowy.

Kolejna fotografia przedstawia niezabezpieczony wy-
kop w ogólnodostępnym miejscu publicznym (brak 
wydzielenia i oznakowania robót budowalnych za po-
mocą stosownych znaków). Prace prowadzone były 
naprzeciwko szkoły, obok czynna ulica.

Dalej na fotografii zobrazowano prace budowlane pro-
wadzone na ostatniej kondygnacji wznoszonego bu-
dynku na wysokości 10 m, związane z obsługą pompy 
do betonu. Pracownik nie został w żaden sposób za-
bezpieczony przed możliwością upadku z wysokości. 
Ponadto pracownicy nie stosowali hełmów ochron-
nych.

Ostatnią grupą badanych zagadnień kontrolnych była 
kontrola bezpieczeństwa pracy w zakresie organiza-
cji terenu budowy związanej z infrastrukturą kolejo-
wą. Część pracodawców uczestniczących w procesie 
wykonywania robót torowych nie zwracało uwagi na  
przygotowanie techniczne i organizacyjne zleconych 
zadań. Kontrole wykazały niewielkie zaangażowanie 
osób nadzorujących prace w egzekwowanie od pod-
ległych pracowników właściwych zachowań zgodnych 
z zasadami bezpieczeństwa pracy oraz tolerowanie 
nieprzestrzegania przepisów i zasad bhp, które nie-
rzadko były źródłem występowania licznych uchy-
bień podczas wykonywania robót torowych. Poniżej 
wybrane przykłady stwierdzonych nieprawidłowości. 
Na pierwszej fotografii przedstawiono odcinek nieza-
bezpieczonej górnej krawędzi przyczółka kamienne-
go wiaduktu przed możliwością upadu z wysokości, 
na kolejnej brak zapewnienia bezpiecznego zejścia 
(wejścia) do wykopu oraz brak zabezpieczenia miej-
sca prowadzonych robót przed upadkiem z wysokości 
w miejscu remontu przepustu stacji kolejowej.
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Przykłady dobrych praktyk na budowach

W roku sprawozdawczym występowały również nie-
liczne przypadki bezpiecznie zorganizowanych budów, 
na których zaobserowano tzw. „dobre praktyki”. Przy-
kładem takiej budowy jest największa inwestycja bran-
ży energetycznej realizowana w Polsce, tj. budowa V 
i VI bloku energetycznego Elektrowni Opole. Wartym 
podkreślenia jest fakt, że budowa ta objęta była stałym 
nadzorem ze strony PIP, co niewątpliwie przekładało 
się na stan bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Efekty i wnioski

Wysoki wskaźnik realizacji środków prawnych, w tym 
szczególnie decyzji nakazowych, wydanych przez in-
spektorów pracy w ramach działalności nadzorczej, 
stanowił przesłankę do poprawy bezpieczeństwa pra-
cy na kontrolowanych budowach.

Poprawę warunków pracy i bezpieczeństwa pracow-
ników na realizowanych inwestycjach budowalnych 
osiągnięto m.in. przez:
• poprawę szeroko pojętej organizacji terenu budo-

wy, a w szczególności zabezpieczenie terenów 
budów/robót przed dostępem nieupoważnionych 
osób, zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych 
i otworów technologicznych, zapewnienie właści-
wych dojść do stanowisk pracy oraz zapewnienie 
odpowiednich pomieszczeń higieniczno-sanitar-
nych, 

• wyeliminowanie nieprawidłowości związa-
nych z szeroko rozumianą organizacją pracy, 
w szczególności dotyczącą opracowywania in-
strukcji bezpiecznego wykonywania robót budow-
lanych i prowadzenia robót zgodnie z instrukcją, 
a w szczególności przy wykonywaniu prac na wy-
sokości i prowadzeniu robót ziemnych,

• zlikwidowanie zagrożeń wypadkowych spowodo-
wanych wadliwym montażem i użytkowaniem ma-
szyn i urządzeń, w szczególności rusztowań,

• przeciwdziałanie niewłaściwemu sposobowi eks-
ploatacji instalacji i urządzeń energetycznych na 
terenach budów,

• wymuszenie stosowania wymaganych w danych 
warunkach pracy środków ochrony indywidualnej,

• wyegzekwowanie przestrzegania przepisów w za-
kresie posiadania przez pracowników właściwych 
badań lekarskich oraz szkoleń w dziedzinie bhp.

W 2019 r. kładziono również nacisk na działalność 
prewencyjną w branży budowlanej. W zakresie prowa-
dzonej kampanii prewencyjnej wymienić należy prze-
de wszystkim:
• Objęcie stałym nadzorem lub częstymi kontrola-

mi 9 największych budów realizowanych w wo-
jewództwie opolskim. W szczególności nadzo-
rem objęto budowę V i VI bloku energetycznego 
w Elektrowni Opole, budowę obwodnicy „Piastow-
skiej” w Opolu, budowa mostów i obwodnicy My-
śliny gm. Dobrodzień, budowy osiedli mieszkanio-
wych, dwie śluzy na kanale gliwickim, trzy jazy na 
Odrze oraz budowę galerii handlowe w Nysie.

• Szkolenia przeprowadzone na budowach, m. in.: 

Elektrowni Opole w Opolu. Szkolenia odbyły się 
w ramach „Tygodnia bezpieczeństwa w budowni-
ctwie”, czyli wspólnej akcji sygnatariuszy „Porozu-
mienia dla Budownictwa”, nad którą patronat objął 
Główny Inspektor Pracy.

• Zorganizowanie w siedzibie OIP szkolenia w ra-
mach programu edukacyjno-informacyjnego „Bu-
dowa! Stop wypadkom”. 

• Zorganizowanie szkolenia w Izbach Budowlanych 
w: Kędzierzynie-Koźlu, Kluczborku, Krapkowicach 
i Strzelcach Opolskich w ramach programu edu-
kacyjno-informacyjnego „Bezpieczeństwo i prak-
tyczne aspekty realizacji przedsięwzięć inwestycji, 
w tym wymagania bhp”. 

• Zorganizowanie, przeprowadzenie i podsumowa-
nie na szczeblu OIP konkursu „Buduj bezpiecznie”. 
Celem konkursu było promowanie i nagradzanie 
firm, które przestrzegają standardy bezpieczeń-
stwa oraz podnoszenie poziomu bezpieczeństwa 
pracy na budowach.

W roku sprawozdawczym podczas kontroli budów 
udzielono 1.678 porad technicznych, 650 porad praw-
nych oraz 197 porad dotyczących legalności zatrud-
nienia, co również przyczyniało się od właściwego 
kształtowania poziomu bezpieczeństwa na kontrolo-
wanych obiektach.

Kontrole zakładów branży chemicznej 

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

Do kontroli zagadnień związanych z problematyką 
rozporządzenia REACH w roku 2019 wytypowano 13 
zakładów pracy, w których pracowało łącznie 1.212 
osób. Pracę w kontakcie z czynnikami chemicznymi 
wykonywało 479 osób. Wśród kontrolowanych praco-
dawców znalazły się podmioty prowadzące działalność 
weterynaryjną, zakład opieki zdrowotnej, laboratorium 
analityczne i pracownia histopatologiczna. Skontro-
lowano także urząd gminy, ubojnię drobiu, przedsię-
biorcę produkującego folie, firmę specjalizującą się 
w precyzyjnej obróbce skrawaniem metali, Powiatowy 
Zarząd Dróg oraz centrum serwisowe stacji paliw.

Wiedza o obowiązkach wynikających z rozporzą-
dzenia REACH była zróżnicowana. Przy tym mniejsi 
przedsiębiorcy, w szczególności zakłady świadczące 
usługi weterynaryjne w branży prywatnej, o obowią-
zywaniu rozporządzenia REACH dowiedzieli się od 
inspektorów pracy podczas przeprowadzanych kon-
troli. Sprawdzono stopień realizacji podstawowych 
obowiązków pracodawców w ramach zapewnienia 
bezpieczeństwa związanego z używaniem środków 
chemicznych. 

Najwięcej nieprawidłowości, analogicznie, jak w roku 
poprzednim, zanotowano w zakresie zapewnienia ze 
strony formalnoprawnej odpowiednich dokumentów 
potrzebnych do właściwego stosowania, magazyno-
wania substancji i mieszanin chemicznych. Brak lub 
uchybienia w zakresie opracowanych instrukcji bhp 
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wiązały się bezpośrednio z brakiem właściwego poin-
formowania pracowników w tym zakresie, co zanoto-
wano aż u 85% kontrolowanych podmiotów. 

Zanotowane nieprawidłowości w zakresie szkoleń bhp 
dotyczyły łącznie 77% kontrolowanych podmiotów, 
z czego uchybienia w zakresie programów szkoleń 
dostosowanych do stanowisk pracy i zagrożeń zwią-
zanych z chemikaliami ujawniły się w przypadku 62% 
kontrolowanych pracodawców. 

Nieprawidłowości w zakresie badań lekarskich doty-
czyły 62% kontrolowanych przedsiębiorstw, przy czym 
regulacje co do umieszczania w skierowaniach na 
badania lekarskie informacji dotyczących czynników 
chemicznych występujących na stanowiskach pracy 
zastosowano w 46% kontroli.

Substancje chemiczne stwarzające zagrożenie były 
przedmiotem kontroli u 38%  kontrolowanych pra-
codawców, a mieszaniny chemiczne kontrolowano 
w przypadku 92% przedsiębiorstw. 

Nieprawidłowości w zakresie oznakowawania pojem-
ników/substancji i mieszanin chemicznych stwierdzono 
w 62% kontrolowanych podmiotów. Zakwestionowane 
oznakowania środków chemicznych były przedmiotem 
zawiadomień Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a do-
tyczyły one między innymi nieprawidłowego oznako-
wania zgodnie z wymogami CLP, braku oznakowania 
w języku polskim, a także nieprawidłowego oznakowa-
nia produktów biobójczych. Nieprawidłowości w zakre-
sie braku właściwego oznakowania oryginalnych po-
jemników chemikaliów wynikały najprawdopodobniej 
albo z braku wystarczającego nadzoru przez produ-
centów, dystrybutorów nad właściwym znakowaniem 
pojemników z chemikaliami, albo z niewiedzy, a także 
źle rozumianej i pozornej oszczędności. 

Problemy w zakresie pozyskiwania aktualnych kart 
charakterystyki mieszanin stwarzających zagrożenie 
dotyczyły 54% kontrolowanych podmiotów i łącznie 
37% kontrolowanych dokumentów. W zakresie kart 
charakterystyki substancji chemicznych nieprawidło-
wości zanotowano w przypadku 8% kontrolowanych 
zakładów i 21% kontrolowanych dokumentów. Uchy-
bienia w zakresie kart charakterystyki mają dwa głów-
ne źródła. Pierwsze – u samych pracodawców, którzy 
zaniedbują swoje obowiązki w zakresie posiadania 
najbardziej aktualnej karty charakterystyki stosowa-
nego środka chemicznego. Drugie – u producentów, 
dystrybutorów, którzy nie dbają o aktualność kart cha-
rakterystyki w stosunku do obowiązujących przepi-
sów. Posiadane informacje uzyskane zgodnie z art. 35  
REACH były udostępniane pracownikom, problem na-
tomiast stanowił brak kart charakterystyki chemikaliów 
lub ich nieaktualność. 

Braki rozeznania przez pracodawców, jakie aktualnie 
substancje i mieszaniny stosują w procesach pracy 
stwierdzono u blisko połowy kontrolowanych (46%). 
Wykaz prac szczególnie niebezpiecznych był przed-
miotem regulacji prawnych w 38% kontrolowanych 
zakładów. Nieprawidłowości w zakresie informacji 

o chemikaliach innych, niż niebezpieczne zanoto-
wano w przypadku 23% wszystkich kontrolowanych 
zakładów w ramach realizacji tematu. W zakresie ba-
dań i pomiarów czynników szkodliwych w środowisku 
pracy regulacje objęły natomiast 15% kontrolowanych 
podmiotów.

Prowadzona od kilku lat współpraca Państwowej 
Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej 
zwiększyła wymiernie skuteczność nadzoru nad wpro-
wadzaniem do obrotu substancji i mieszanin dystry-
buowanych przez dostawców, poprzez wzajemne in-
formowanie się  o przypadkach, w których inspektorzy 
pracy stwierdzili nieprawidłowości w kartach charakte-
rystyki i oznakowaniu chemikaliów.

Dla poprawy wykazanych nieprawidłowości inspek-
torzy pracy wydali łącznie 79 decyzji i 29 wniosków 
pokontrolnych. Stwierdzone uchybienia sprowadzają 
się przede wszystkim do braku zapewnienia pracowni-
kom odpowiednich źródeł informacji, w oparciu o któ-
re mogliby zdobyć wiedzę związaną ze stosowaniem 
produktów chemicznych, tj. prawidłowego oznakowa-
nia chemikaliów, aktualnych kart charakterystyki środ-
ków chemicznych stwarzających zagrożenie, instrukcji 
bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczących postępo-
wania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebez-
piecznymi, instrukcji magazynowania. Stwierdzić nale-
ży, iż niezapewnienie właściwych źródeł informacji ma 
podłoże zarówno u samych pracodawców, ale także 
u producentów oraz dostawców środków chemicznych 
na poszczególnych etapach łańcucha dostaw.

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

W ramach realizacji tematu dotyczącego problematy-
ki klasyfikacji, oznakowania i pakowania chemikaliów 
(CLP) inspektorzy pracy skontrolowali 13 zakładów 
pracy, w których pracowało łącznie 1.212 osób. Pracę 
w kontakcie z czynnikami chemicznymi wykonywało 
479 osób. Kontrolą objęto tych samych pracodawców, 
którzy w 2019 r. byli kontrolowani w ramach przestrze-
gania rozporządzenia REACH. 

Poziom znajomości obowiązywania przepisów CLP 
był zróżnicowany, przy czym w zakładach świadczą-
cych usługi weterynaryjne w branży prywatnej wyraź-
nie najmniejszy. 

Substancje chemiczne stwarzające zagrożenie były 
przedmiotem kontroli u 38% wszystkich kontrolowa-
nych pracodawców, a mieszaniny chemiczne kontro-
lowano w przypadku 92% przedsiębiorstw. 

Nieprawidłości w zakresie oznakowania stwierdzono 
w stosunku do 18% kontrolowanych substancji i 20% 
kontrolowanych mieszanin chemicznych. Nieprawidł-
wości dotyczące oznakowania oryginalnych pojemni-
ków/opakowań środków chemicznych były przedmio-
tem zawiadomień Państwowej Inspekcji Sanitarnej, 
a dotyczyły one między innymi nieprawidłowego ozna-
kowania zgodnie z wymogami CLP, braku oznakowa-
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nia w języku polskim, nieprawidłowego oznakowania 
produktów biobójczych.

Przykład niewłaściwego oznakowania produktu biobójczego.

Nieprawidłowości w zakresie braku właściwego ozna-
kowania oryginalnych pojemników chemikaliów wy-
nikały najprawdopodobniej albo z braku wystarczają-
cego nadzoru przez producentów, dystrybutorów nad 
właściwym znakowaniem pojemników z chemikaliami, 
albo z niewiedzy, bądź z pozornej oszczędności. 
W ramach tegorocznych kontroli nie stwierdzono przy-
padków braku oznakowania CLP oryginalnych opako-
wań substancji i mieszanin chemicznych stwarzają-
cych zagrożenie.

Problemy w zakresie pozyskiwania aktualnych kart 
charakterystyki mieszanin stwarzających zagrożenie 
dotyczyły 54% kontrolowanych podmiotów i łącznie 
37% kontrolowanych dokumentów. W zakresie kart 
charakterystyki substancji nieprawidłowości zanoto-
wano w przypadku 8% kontrolowanych zakładów i 21% 
kontrolowanych dokumentów. Nie stwierdzono braku 
uwzględniania oznakowania CLP w posiadanych ani 
w uzyskanych podczas kontroli kartach charakterysty-
ki substancji chemicznych. W zakresie nieaktualnych 
kart charakterystyk substancji i mieszanin skierowano 
pisma do Państwowej Inspekcji Sanitarnej celem pod-
jęcia działań zgodnie z posiadanymi kompetencjami. 

Stwierdzono również braki w zakresie opracowania 
właściwej dokumentacji, w tym instrukcji bhp przy pra-
cach z czynnikami chemicznymi, instrukcji bhp przy 
ich magazynowaniu, programów szkoleń w zakresie 
bhp. Polegały one na nieopracowaniu w ogóle wyma-
ganych dokumentów, bądź na braku uwzględnienia 
w opracowanej dokumentacji oznakowania CLP che-
mikaliów. Nieprawidłowości w tym obszarze zanoto-
wano łącznie aż w 92% kontrolowanych podmiotów. 

Należy zauważyć, iż chociaż niektórzy pracodawcy 
posiadali wiedzę w zakresie obowiązywania Rozpo-
rządzenia CLP, to nie zawsze znajdowało to odzwier-
ciedlenie w opracowanej dokumentacji zakładowej. 
W zakresie stwierdzonych podczas kontroli naruszeń 
przepisów prawa pracy inspektorzy pracy wydali 28 
decyzji z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
13 wniosków pokontrolnych.

Kontrole bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas pozyskiwania drewna

Wykonując zadania wynikające z realizacji tematów 
inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy 
w Opolu przeprowadzili łącznie 20 kontroli, w tym: 12 
kontroli w zakładach wykonujących prace leśne oraz 8 
kontroli w zakładach produkujących wyroby tartaczne 
i wyroby z drewna. Skontrolowane podmioty to: zakła-
dy usług leśnych, tartaki i stolarnie. 
W skontrolowanych zakładach pracę świadczyło łącz-
nie 421 osób, w tym w ramach stosunku pracy zatrud-
nionych było 330 pracowników. 
W latach 2016 - 2019 w skontrolowanych zakładach 
odnotowano łącznie 19 wypadków przy pracy. Wszyst-
kie wypadki za wyjątkiem jednego były wypadkami 
lekkimi powodującymi czasową niezdolność do pracy. 
Jeden ciężki wypadek przy pracy  był skutkiem mani-
pulowania dłonią w obrębie ruchomych części maszyn 
(tarczy pił). Nie stwierdzono wypadków śmiertelnych 
lub zbiorowych. W kontrolowanych zakładach nie 
stwierdzono występowania chorób zawodowych.

Środki prawne

W ramach środków pokontrolnych w 20 zakładach ob-
jętych kontrolą wydano łącznie 175 decyzji dotyczą-
cych bezpieczeństwa pracy, w tym 54,8% stanowiły 
decyzje ustne wydane i zrealizowane w trakcie kontro-
li. Mając na uwadze poważne zagrożenia stwierdzone 
podczas kontroli, inspektorzy pracy wydali 2 decyzje 
dotyczące wstrzymania prac oraz 20 decyzji wstrzy-
mujących eksploatację maszyn. 
Podczas kontroli stwierdzono popełnienie 34 wykro-
czeń przeciwko prawom pracowniczym. W ramach 
sankcji pokontrolnych nałożono 8 mandatów karnych 
na łączną kwotę 8.500 zł oraz 5 środków wychowaw-
czych. Ponadto w ramach realizacji tego tematu wyda-
no łącznie 77 wniosków w wystąpieniach i 1 polecenie.

Bezpieczeństwo i higiena pracy w leśnictwie

W grupie zakładów usług leśnych wyniki kontroli ujaw-
niły szereg nieprawidłowości, które obejmowały nastę-
pujące obszary:
• przygotowanie pracowników do pracy np. w zakre-

sie informacji dotyczącej oceny ryzyka zawodo-
wego, odpowiedniego przeprowadzenia szkoleń 
w dziedzinie bhp,  sprawdzenia kwalifikacji zwią-
zanych ze zdobyciem umiejętności przy ścince 
drzew itp. Nieprawidłowości dotyczące szkoleń 
okresowych w zakresie bhp  dotyczyły 4 podmio-
tów gospodarczych, oceny ryzyka zawodowego - 
9 skontrolowanych zakładów pracy.

• bezpieczeństwo na stanowiskach pracy np. 
w zakresie wykonywania prac szczególnie nie-
bezpiecznych lub dostarczenia pracownikom nie-
zbędnych instrukcji. Wykazane uchybienia pod-
czas kontroli w zakresie techniki pracy przy ścince 
drzew dotyczyły 8 zakładów (niezapewnienie od-
powiedniej ścieżki oddalania), braku odpowiedniej 
instrukcji bezpiecznego wykonywania pracy doty-
czyły 5 podmiotów oraz nieprawidłowości w zakre-
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sie zapewnienia  bezpiecznej organizacji stanowi-
ska pracy - 4 zakładów.

• bezpieczeństwo przy obsłudze maszyn i urządzeń 
np. w kwestii właściwego stanu technicznego 
maszyn, co wykazano w 4 zakładach pracy. Po-
wyższe praktyki   potwierdzają niefrasobliwość 
ze strony pracodawców - świadczy o tym fakt, że 
większość tych nieprawidłowości została wyelimi-
nowana w trakcie kontroli.  

• profilaktykę zdrowotną w tematyce badań przesie-
wowych w kierunku boreliozy, szczepień ochron-
nych i pierwszej pomocy. Kontrole wykazały, że 
problem badań przesiewowych w kierunku bore-
liozy oraz szczepień ochronnych pracowników jest 
przez pracodawców bagatelizowany (tylko dwóch 
pracodawców poddało badaniom swoich pracow-
ników). Kontrole wykazały, iż sami pracownicy 
również bagatelizują problem badań, czy szcze-
pień ochronnych, o czym świadczy brak zaintere-
sowania w przypadku proponowania i umożliwie-
nia przez pracodawcę ich wykonania. Biorąc pod 
uwagę fakt występowania chorób zawodowych 
u osób pracujących w obrębie obszarów leśnych 
i innych ognisk przyrodniczych można stwierdzić, 
że powyższa postawa pracodawców i pracowni-
ków leśnych świadczy o ich niskiej świadomości 
w tym zakresie. 

Zakłady produkujące wyroby tartaczne i wyroby 
z drewna

Wyniki kontroli w tej grupie zakładów ujawniły szereg 
nieprawidłowości, w tym m.in. w obszarze monitoro-
wania czynników szkodliwych występujących na sta-
nowiskach pracy. Na 8 skontrolowanych  podmiotów 
w 1 podmiocie nie wytypowano i nie przeprowadzono 
badań i pomiarów  czynników szkodliwych dla zdrowia 
występujących w środowisku pracy, a w 2 zakładach 
badania i pomiary czynników szkodliwych były nieak-
tualne, w tym badania pyłów o działaniu rakotwórczym. 
Najczęstsze nieprawidłowości w tej grupie zakładów 
dotyczyły:
• eksploatacji maszyn, zwłaszcza tzw. starych pod-

legających wymaganiom minimalnym, gdzie po 
stronie pracodawcy leży obowiązek utrzymania 
ich w stanie niestwarzającym zagrożenia;

• czynników szkodliwych dla zdrowia - brak aktual-
nych pomiarów pracodawcy często tłumaczyli, że 
nie widzą sensu przeprowadzania kolejnych ba-
dań z uwagi na fakt, że nie nastąpiły zmiany w pro-
cesie pracy (stosują te same materiały, maszyny 
i metody pracy),

• magazynowania i składowania - nadmiernie na-
gromadzony materiał, brak wyznaczonych pól 
odkładczych. Pracodawcy próbują tłumaczyć taki 
stan faktyczny problemami finansowymi, co ogra-
nicza ich możliwości rozbudowy zakładu w celu 
zapewnienia odpowiednich dojść i powierzchni na 
stanowisku pracy. 

• szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny 
pracy, odpowiedniego przygotowania wstępnego 
oraz szkoleń okresowych.

Ponadto w  grupie zakładów produkujących wyroby 

tartaczne i wyroby z drewna, wystąpiły 2 przypadki 
zatrudnienia 3 pracowników w narażeniu na pyły ra-
kotwórcze. Poza tym część zatrudnionych osób było 
na stanowiskach, na których występowały czynniki 
szkodliwe np.: hałas, pyły i substancje chemiczne. 
Czynniki te występowały  zazwyczaj przy obsłudze 
maszyn i urządzeń do obróbki drewna. Najwięcej osób 
narażonych było na hałas - 77 pracowników, co stano-
wiło 30,7 % ogółu zatrudnionych w tej branży. 

W badanych zakładach większość maszyn stanowiły 
maszyny nowe odpowiednio oznakowane i wyposażo-
ne w instrukcje. Do maszyn tych należy zaliczyć piły 
formatowe, strugarki, wyrówniarki, frezarki, heblarki, 
szlifierki, peleciarki, prasy hydrauliczne - brykieciarki. 
W jednym przypadku ujawniono nową maszynę, która 
nie spełniała wymagań zasadniczych. Kontrolę przed-
miotowej maszyny przeprowadzono w ramach nadzo-
ru rynku. 

W zakresie grupy maszyn i urządzeń podlegających 
dopuszczeniu do eksploatacji przez UDT sprawdzano 
między innymi, decyzje zezwalające na ich eksploata-
cję.  W 2 zakładach pracodawcy dopuścili użytkowa-
nie urządzeń poddozorowych bez stosownych decyzji 
UDT. Do urządzeń tych należy zaliczyć: w pierwszym 
podmiocie jeden zbiornik ciśnieniowy, jeden żuraw, 
w drugim podmiocie wózek widłowy. 

W  grupie zakładów produkujących wyroby tartaczne 
i wyroby z drewna kontrolą objęto łącznie 66 maszyn 
do obróbki drewna z czego, aż 35 było niesprawnych 
(53%). Najczęstsze nieprawidłowości w zakresie eks-
ploatowanych maszyn:
• brak osłon stałych lub kurtyn ochronnych,
• niewłaściwe serowanie – pozwalające na urucho-

mienie maszyny bez celowego zadziałania na 
układ sterowniczy,

• brak wyłączników awaryjnych,
• brak potwierdzenia przeprowadzania prac konser-

wacyjnych maszyn,
• brak decyzji UDT zezwalających na eksploatację 

maszyn.

Przykład rażącego niedbalstwa w zakresie niewłaści-
wej eksploatacji maszyny obrazują poniższe zdjęcia.
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Zdjęcia przedstawiają  brak osłon części ruchomych wielopiły..

W czasie trwania kontroli inspektorzy pracy udzieli-
li łącznie 285 porad w tym: 97 porad prawnych, 157 
porad technicznych, 31 porad dotyczących legalności 
zatrudnienia.

Mając na uwadze promocję i krzewienie kultury bez-
pieczeństwa pracy Okręgowy Inspektorat Pracy 
w Opolu realizował również działania informacyjne 
np. w trakcie XX Międzynarodowych Zawodów Drwa-
li w Bobrowie. Wielu pracodawców z branży obróbki 
drewna mieli okazję uczestniczyć w wielu konkursach 
oraz zatrzymać się przy stoisku informacyjnym PIP, 
wyposażonym w szereg asygnowanych tematycznych 
publikacji. Na stosiku udzielano darmowe porady.

Ponadto w 2019 roku 6 podmiotów wykonujących 
prace związane z leśnictwem przystąpiło do progra-
mu prewencyjnego „Zdobądź dyplom PIP”, który był 
skierowany do Zakładów Usług Leśnych. Po przepro-
wadzeniu audytów weryfikujących działania dostoso-
wawcze, aż 5 podmiotów przeszło kontrolę pozytyw-
nie i otrzymało „Dyplom PIP” (83 % przystępujących 
do programu).

Wnioski

Wyniki z przeprowadzonych kontroli bezpieczeństwa 
i higieny pracy w leśnictwie oraz w zakładach produ-
kujących wyroby tartaczne i wyroby z drewna wska-
zują na potrzebę ciągłego prowadzenia działalności 
kontrolno-nadzorczej zwłaszcza w zakresie:
• stanowczego egzekwowania od pracodawców re-

alizacji ciążących na nich obowiązków nałożonych 
przez prawo pracy;

• działań edukacyjno-informacyjnych w szczególno-
ści w zakresie prawidłowego dokonywania oceny 
ryzyka zawodowego, szkoleń w dziedzinie bhp, 
wstępnych badań lekarskich, kształtowania bez-
piecznych warunków pracy; 

• udzielania w czasie kontroli porad oraz udostęp-
niania materiałów w formie broszur wydanych 
przez PIP, promujących dobre praktyki związane 
z wykonywana pracą.

Działania realizowane w ramach 
nadzoru rynku

W Okręgowym Inspektoracie Pracy w Opolu w ramach 
realizacji tematu związanego z nadzorem rynku skon-
trolowano łącznie 43 podmioty, w tym dokonano kon-
troli 73 wyrobów. Szczegółową kontrolą w roku 2019 
w ramach posiadanych kompetencji objęto wyroby 
takie jak: maszyny do robót ziemnych i drogowych, 
środki ochrony głowy oraz różnego rodzaju maszyny, 
w które wyposażano stanowiska pracy.

Spośród wszystkich 73 skontrolowanych wyrobów 
– 49,3 % nie spełniało wymagań przepisów zasadni-
czych, bądź innych. 

W związku z otrzymanymi informacjami o wadach wy-
robów przeprowadzono łącznie 34 kontrole wyrobów 
w sprawie niezgodności, wykazanych podczas po-
przednich kontroli własnych, bądź na wniosek otrzy-
many z innego okręgu PIP. Rekontrole wykazały, iż dla 
10 kontrolowanych wyrobów stwierdzone wady zosta-
ły usunięte. W 1 przypadku po otrzymaniu informacji 
o wadach wyrobu, podjęto  kontrolę u producenta, 
który zobowiązał się dokonać dobrowolne działania 
korygujące w dłuższym terminie (dotyczyło 8 wyrobów 
– podnośniki samochodowe). W kolejnym przypadku 
przeprowadzono kontrolę sprawdzającą na wniosek 
Naczelnika Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego 
w Białej Podlaskiej, z uwagi na wady w 16 wyrobach 
(kruszarki), stwierdzonych przez inspektorów pracy - 
Oddział w Białej Podlaskiej. O wynikach kontroli, prze-
prowadzonej u importera, którego adres znajduje się 
na terenie właściwości miejscowej OIP w Opolu, po-
wiadomiono ww. organ celny. W ostatnim przypadku 
o wynikach negatywnej kontroli jednego wyrobu poin-
formowano właściwy OIP w Katowicach.

W zakresie kontroli tematycznych maszyn budowla-
nych do robót drogowych i ziemnych, spośród 13 wy-
robów, jedynie 2 nie spełniało zasadniczych wymagań 
bezpieczeństwa, o czym poinformowano inne okręgi, 
zgodnie z właściwością miejscową siedziby producen-
ta, bądź upoważnionego przedstawiciela w Polsce. 
Stwierdzone uchybienia głównie dotyczyły instrukcji 
obsługi, deklaracji zgodności bądź oznakowania.
Kontrolę środków ochrony głowy przeprowadzono dla 
11 wybranych wyrobów. Kontrole w tym zakresie nie 
wykazały nieprawidłowości.
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Dodatkowo przeprowadzono 1 kontrolę tematyczną 
wyrobu, zakończoną wynikiem pozytywnym w zakre-
sie spełniania wymagań bezpieczeństwa dla materia-
łów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilne-
go stosowanych poza górnictwem.

Poza tym przeprowadzono łącznie 8 kontroli podmio-
tów (9 kontroli wyrobów), w tym 3 kontrole maszyn, 
w związku zaistniałymi wypadkami przy pracy, zwią-
zanymi z ich eksploatacją lub stwierdzonymi rażącymi 
nieprawidłowościami. Kontrole wykazały, iż wszystkie 
kontrolowane wyroby nie spełniały zasadniczych wy-
magań bezpieczeństwa. 

W trzech przypadkach o stwierdzonych nieprawidło-
wościach wyrobów poinformowano inne okręgi PIP, 
zgodnie z właściwością miejscową, w trzech  wyniki 
protokołów wyrobu przekazano do jednostki łączniko-
wej GIP, z uwagi na potrzebę przekazania dokumen-
tacji do właściwych organów nadzoru rynku w innych 
krajach UE, a w jednym przypadku skierowano do 
kontrolowanego podmiotu pismo z wnioskiem o pod-
jęcie działań dobrowolnych.

Wyniki kontroli z podziałem na dyrektywy / 
rozporządzenia UE

Większość kontroli dotyczyło spełnienia dyrektywy 
maszynowej (2006/42; 98/37) jako wiodącej – 60 
skontrolowanych wyrobów (82,2%);  11 kontroli wy-
robów (15%) odnosiło się do środków ochrony indy-
widualnej (rozp. UE/2016/425, dyrektywa 89/686), 1 
kontrola wyrobu dotyczyła urządzenia ciśnieniowego 
na wniosek urzędu celnego (2014/68/UE, 97/23) oraz 
1 kontrolę przeprowadzono pod kątem spełnienia roz-
porządzenia UE/2014/28 (materiały wybuchowe prze-
znaczone do użytku cywilnego).

W przypadku 8 kontroli, dokumentacje wyrobów z wy-
nikiem negatywnym przekazano do innego okręgu 
w celu podjęcia dalszych działań lub wszczęcia postę-
powania, 1 wyrób dotyczył spełnienia dwóch dyrektyw. 
Ponadto protokoły z kontroli 2 wyrobów przekazano 
do GIP, jako jednostki łącznikowej, celem przesłania 
ich do odpowiedniej instytucji nadzoru rynku w krajach 
UE.

Wyniki kontroli

W aspekcie spełnienia wiodącej dyrektywy maszyno-
wej (2006/42, 98/37) aż 36 maszyn (60%) otrzymało 
wynik negatywny. 

Na wykresie poniżej przedstawiono jak kształtowały 
się stwierdzone nieprawidłowości w kontrolowanych 
wyrobach. Ze wszystkich skontrolowanych wyrobów 
niespełniających wymagania aż 36,1% nieprawidło-
wości dotyczyło instrukcji użytkowania (brak instrukcji, 
niewłaściwa treść lub jej tłumaczenie) a 33,3 % ozna-
kowania wyrobu – identyfikacji, piktogramów, barw itp.
Pozostałe niezgodności z zasadniczymi wymaganiami 
dotyczyły:
• braku lub nieprawidłowej deklaracji zgodności - 

27,8%;  

• braku lub niewłaściwego oznakowania CE - 25%,
• budowy - 8,3%.

Jeśli chodzi o pochodzenie, to większość skontrolowa-
nych wyrobów pochodziła z krajów UE – 60 % (w tym 
31,5 % z Polski), 5,4 % spoza UE oraz 34,2% importo-
wano z państw trzecich (Chiny, Korea).

W przypadku kontroli wyrobów zakończonych nega-
tywnym wynikiem - 18 wyrobów pochodziło z krajów 
azjatyckich (większość z Chin), a pozostałe wyprodu-
kowane były w krajach UE (z tego 12 maszyn w Pol-
sce). 

Przykłady rażących nieprawidłowości

Kontrola linii technologicznej stosowanej w branży 
spożywczej, którą wyprodukowano w Holandii w roku 
2013, wykazała wiele istotnych nieprawidłowości ma-
jących wpływ na bezpieczeństwo użytkowników ma-
szyny, m.in.:
• nieprawidłowa budowa osłony podzespołu maszy-

ny i mechanizmu podnoszenia zw. systemu do ści-
nania organów wewnętrznych,

• brak opisu w języku polskim elementów sterow-
niczych wzdłuż linii technologicznej, w tym kom-
pletnych oznaczeń wyłączników awaryjnych oraz 
urządzeń sterowniczych na szafie sterowniczej, 
co opisano szczegółowo w protokole.

• brak instrukcji użytkowania zgodnie z wymogami 
dyrektywy maszynowej na całość linii technolo-
gicznej,

• brak kompletnej oceny zgodności na całą linię 
technologiczną, w tym deklaracji zgodności.
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Widok fragmentu linii technologicznej (próby otwierania osłony, 
oględziny budowy i konstrukcji).

Maszyna włoskiej produkcji - linia do wycinania krążków -  
zdekompletowane systemy zabezpieczeń.

Zaznaczyć należy, iż kontrola w ramach nadzoru ryn-
ku związana była równolegle z ustalaniem okoliczno-
ści i przyczyn ciężkiego wypadku przy pracy, którego 
skutkiem była amputacja palca IV ręki lewej na wyso-
kości trzonu paliczka środkowego, w związku z nie-
właściwie zbudowana obudową. Dokumentację z ne-
gatywnym wynikiem kontroli przesłano do Głównego 
Inspektoratu Pracy w Warszawie, celem przekazania 
jej do odpowiednika inspekcji pracy w Holandii.

Kontrola kolejnej maszyny w ramach nadzoru rynku 
była również związana badaniem okoliczności i przy-
czyn ciężkiego wypadku przy pracy. Kontrola dotyczy-
ła wyrobu o nazwie - szlifierka przesuwna służąca do 
szlifowania cylindrów. W wyniku awarii użytkowanej 
maszyny doszło do wypadku, czego skutkiem były: 
uraz wielonarządowy, pęknięcie przeponowej po-
wierzchni prawego płata wątroby, licznych złamań że-
ber V-VIII po stronie prawej, niedrożności przewodu 
pokarmowego. Inspektor pracy wykazał szereg istot-
nych nieprawidłowości mających wpływ na bezpie-
czeństwo użytkowania maszyny i zaistniały wypadek, 
w tym m.in.:
• brak rozwiązań technicznych mających na celu 

osłonięcie części wirujących, a w szczególności 
tarczy szlifierskiej;

• niewłaściwy system sterowania szlifierką prze-
suwną do szlifowania cylindrów, w tym brak wy-
łącznika awaryjnego;

• brak pełnego, trwałego i kompletnego opisu ele-
mentów sterowniczych na pulpitach sterowni-
czych oraz dźwigniach sterowniczych;

• brak oznakowania CE, brak instrukcji obsługi, brak 
deklaracji zgodności.

Ogólny widok szlifierki przesuwnej do szlifowania cylindrów, rok 
produkcji 2018 (szlifierka zamontowana na ramie maszyny „tek-
turnicy”).

Zgodnie z właściwością miejscową protokół wyrobu 
z wynikami kontroli przesłano do OIP w Bydgoszczy.

Reasumując, przyczyny wykazanych nieprawidłowo-
ści w większości kontrolowanych wyrobów wynikały 
m.in. z: 
• braku znajomości przepisów obowiązujących 

w UE przez producentów lub bezpośrednio użyt-
kowników na terenie Polski, 

• braku spełnienia właściwych norm na etapie pro-
dukcji lub instalacji urządzeń bez zachowania wy-
mogów technicznych;

• braku znajomości procedur oceny wyrobów 
w aspekcie bezpieczeństwa, w tym znakowa-
nia maszyn, sporządzania właściwych deklaracji 
zgodności oraz opracowywania i wydawania od-
powiednich instrukcji obsługi;

• próby wprowadzania na rynek Polski wyrobów 
produkcji spoza krajów UE, głównie wschodnio-
azjatyckich,

• wyposażania zakładów (oddziałów w Polsce) wy-
robami pochodzącymi z innych krajów, bez zmia-
ny opisów sterowania i towarzyszącej wyrobom 
dokumentacji w języku kraju użytkownika.

Uzyskane efekty

Kontrole prowadzone przez inspektorów pracy w ra-
mach nadzoru rynku, w części przypadków, kończyły 
się uzupełnieniem błędów formalnych, na etapie dzia-
łań dobrowolnych, podjętych przez podmioty odpowie-
dzialne za wprowadzenie danego wyrobu do obrotu. 
Producenci lub ich upoważnieni przedstawiciele ma-
szyn i urządzeń już w trakcie kontroli starali się usu-
wać wykazane niezgodności. 
W 2019 roku w OIP Opole umorzono 6 postępowań, 
przy czym w 1 przypadku rekontrola wykazała, iż pro-
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ducent stwierdzone niezgodności usunął dla łącznie 
41 maszyn danego typu (polerka kolumnowa, lata pro-
dukcji 2017 – 2018), które wcześniej rozprowadził na 
terenie Polski. Podjęto szereg działań technicznych 
oraz organizacyjnych zmierzających do poprawy bez-
pieczeństwa przy obsłudze wszystkich sprzedanych 
polerek, w tym zamontowanie osłon dolnej przekładni 
pasowej napędu wrzeciona przedmiotowych maszyn. 

W ramach 9 kontroli sprawdzających aż 31 wyrobów 
skontrolowano na wniosek OIP z innego okręgu lub in-
nego organu. Jedynie dla 10 przypadków wyroby oce-
niono pozytywnie, potwierdzając usunięcie wcześniej 
stwierdzonych nieprawidłowości (29,45% wyrobów 
powtórnie kontrolowanych). W przypadku 8 wyrobów 
(23,5 %) do podmiotów skierowano pisma profilak-
tyczne o podjęcie działań dobrowolnych w dłuższym 
terminie. Natomiast w przypadku 1 podmiotu rekon-
trola dotyczyła 16 maszyn (kruszarki), które zostały 
zakwestionowane na wniosek organu celnego, po 
wstępnych ustaleniach inspektorów pracy z Białej 
Podlaskiej.

W stosunku do 2 maszyn działania PIP pozwoliły na 
wyeliminowanie nieprawidłowości mających wpływ na 
bezpieczeństwo i zdrowie pracowników przy użytko-
waniu maszyn.
Pierwszy przypadek dotyczył podmiotu, będącego 
producentem maszyny przy, której miał miejsce cięż-
ki wypadek przy pracy w innym województwie. Pro-
ducent podjął działania dobrowolne w trakcie trwa-
nia czynności kontrolnych, mające na celu usunięcie 
stwierdzonych nw. nieprawidłowości, w tym nawiązał 
kontakt z użytkownikiem maszyny w Gliwicach, celem 
usunięcia wszelkich nieprawidłowości. Poważne nie-
zgodności dotyczyły m.in. braku zastosowania rozwią-
zania technicznego uniemożliwiającego wciągnięcie 
kończyny górnej operatora pomiędzy wałek napędowy 
transportera taśmowego a rolkę zdawczą (nie napę-
dzaną) – fotografia poniżej przestawia rejon pochwy-
cenia kończyny górnej operatorki, co zostało wykaza-
ne przez Inspektora pracy z OIP Katowice. 

Rejon maszyny wałka napędowego transportera taśmowego – po 
poprawie (zmieniono mocowanie rolki, zamontowano dodatkowe 
osłony boczne, zamontowano dodatkowy wyłącznik awaryjny).
W związku z powyższym od strony odbioru gotowe-
go wyrobu zamontowano dodatkowe osłony. Ponadto 

mając na uwadze współbieżne obroty między wałkiem 
napędzanego transportera a rolką zdawczą zmieniono 
mocowanie roli, zmniejszając jednocześnie powyższą 
szczelinę - wcześniejsze fotografie.

W drugim przypadku kontrolę sprawdzającą przepro-
wadzono w opolskiej firmie, w związku w wcześniej-
szym ciężkim wypadkiem przy pracy przy eksploata-
cji prasy mimośrodowej produkcji chińskiej. Skutkiem 
zdarzenia wypadkowego była amputacja urazowa 
paliczków dalszych palca III i IV prawej ręki poszko-
dowanego. Użytkownik podjął działania korygujące 
na wskutek pisma profilaktycznego inspektora pracy, 
likwidując wszelkie niezgodności. Pracodawca przej-
mując rolę producenta upoważnił, jako swojego przed-
stawiciela firmę zewnętrzną, która przeprowadziła 
ocenę zgodności oraz prace dostosowująco-moder-
nizacyjne w zakresie poprawy bezpieczeństwa przy 
obsłudze przedmiotowej prasy m.in.:
• zamontowano osłonę strefy roboczej stempla, 
• wycięto fragmenty stempla w miejscu podawania 

materiału, tak aby omijał miejsca trzymania mate-
riału palcami w chwili jego ustawiania pod stemp-
lem, 

• dodano sterowanie dwuręczne bez możliwości 
obejścia (jak było to wcześniej).

Widok ogólny odnowionej prasy oraz nowych osłon strefy robo-
czej – fotografia z 2019r.

Producent uzupełnił treść instrukcji użytkowania (ob-
sługi) przedmiotowej maszyny celem spełnienia wy-
magań dyrektywy maszynowej 2006/42/WE oraz 
przepisów odniesionych do krajowego rozporządzenia 
Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. 
w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. 
Nr 199, poz. 1228 ze zmianami z 2011 r. Dz.U. Nr 124, 
poz. 701). Dodatkowo upoważniony przedstawiciel 
zamieścił na maszynie nową tabliczkę znamionową 
z niezbędnymi informacjami: nazwą i adresem produ-
centa oraz jego upoważnionego przedstawiciela w UE 
oraz zamieszczono znak CE. Ponadto wystawiono 
nową deklarację zgodności maszyny po dokonanych 
istotnych zmianach oraz uzupełniono instrukcję obsłu-
gi o brakujące elementy. 
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Środki pokontrolne i wnioski

W ramach realizowanego tematu inspektorzy pracy 
wydali 1 decyzję z natychmiastowym terminem wyko-
nalności, z uwagi brak osłon ruchomych części, w tym 
tarczy szlifierskiej oraz brak sprawnego układu stero-
wania i instrukcji obsługi szlifierki przesuwnej służącej 
do szlifowania cylindrów.

W ramach sankcji wykroczeniowych z art. 283 § 2 pkt 
3 Kodeksu pracy, inspektorzy pracy nałożyli na oso-
by odpowiedzialne 2 mandaty karne na łączną kwotę 
2.400 zł z tytułu wyposażenia stanowisk pracy w ma-
szyny i inne urządzenia techniczne, które nie spełniały 
wymagań dotyczących oceny zgodności. Oba przy-
padki dotyczyły równolegle prowadzonych czynności 
dotyczących ustalania okoliczności i przyczyn ciężkich 
wypadków przy pracy.

Reasumując, wyniki przeprowadzonych kontroli przez 
inspektorów pracy w ramach nadzoru rynku niewąt-
pliwie przekładają się na poprawę bezpieczeństwa. 
Działania organów wyspecjalizowanych eliminują 
z użytku maszyny i urządzenia, których użytkowanie 
mogłoby prowadzić do zagrożenia zdrowia, a nawet 
życia pracowników. 

Zauważa się większą świadomość podmiotów w za-
kresie bezpieczeństwa wyrobów wprowadzanych do 
obrotu lub/i do użytku. Ze wszystkich 73 skontrolo-
wanych wyrobów  50,6% podczas kontroli otrzymało 
wynik pozytywny (w 2018r. pozytywnie oceniono 43% 
kontrolowanych wyrobów). 

W wielu przypadkach kontrolowanych wyrobów, dla 
których stwierdzono niespełnienie wymagań zasad-
niczych, przedsiębiorcy wykazali dobrą wolę i chęć 
sprostania wymogom wspólnego unijnego rynku. W 
tym przypadku pozytywny aspekt dostosowania ma-
szyn lub uzupełnienia wykazanych braków podczas 
kontroli sprawdzających dotyczył 27% wyrobów. To 
efekt cierpliwego i merytorycznego poradnictwa in-
spektorów pracy w tym zakresie.

Poza tym zauważono większość świadomość praco-
dawców, w tym służb bhp w zakresie właściwie do-
bieranych środków ochronnych - niekoniecznie naj-
tańszych. Tegoroczne kontrole w zakresie spełnienia 
wymagań zasadniczych przez hełmy ochronne wyka-
zały we wszystkich przypadkach wynik pozytywny, co 
świadczy o tym, że producenci i dystrybutorzy posia-
dają coraz większą wiedzę w tym zakresie i stosują się 
do wymagań przepisów.

Przestrzeganie przepisów 
dotyczących zatrudniania osób 
niepełnosprawnych

W 2019 roku Okręgowy Inspektorat Pracy prowadził 
15 kontroli tematycznych w obszarze przestrzega-
nia przepisów zatrudniania osób niepełnosprawnych. 
Przeprowadzone kontrole podzielono na 4 podtematy:
• kontrole zakładów posiadających status zakładu 

pracy chronionej, 
• kontrole zakładów posiadających status zakładu 

pracy chronionej, tworzących nowe oddziały lub 
inne jednostki organizacyjne, 

• kontrole zakładów ubiegających się o przyznanie 
statusu zakładu aktywności zawodowej,

• kontrole zakładów nieposiadających statusu za-
kładu pracy chronionej/zakładu aktywności za-
wodowej i nieubiegających się o jego nadanie, 
a organizujących stanowiska pracy dla osób nie-
pełnosprawnych.

W wyniku ustaleń kontrolnych wydano łącznie 22 
decyzje, w tym 8 ustnych zrealizowanych w trakcie 
kontroli. Ponadto inspektorzy pracy skierowali 13 
wniosków zawartych w 6 wystąpieniach. W zakresie 
efektów przeprowadzonych kontroli należy wskazać, 
iż pracodawcy do końca roku potwierdzili wykonanie 
100% wydanych decyzji i 100% skierowanych wnio-
sków. W wyniku wydanych środków prawnych przy-
kładem uzyskanej poprawy warunków pracy było 
m.in.: zabezpieczenie przed dotykiem bezpośrednim 
czynne, części instalacji elektrycznej oraz zamonto-
wanie haka z zamknięciem gardzieli przy wciągniku 
ręcznym. W stosunku do roku 2018 zmniejszyła się 
liczba wydanych decyzji przez inspektorów pracy, co 
świadczy o większym przygotowaniu pracodawców 
oraz nieznacznej poprawie warunków pracy. 

Wartym podkreślenia jest brak jakichkolwiek zda-
rzeń wypadkowych w odniesieniu do zatrudnionych 
pracowników niepełnosprawnych. Ponadto w 2019 r. 
nie odnotowano jakiegokolwiek wypadku przy pracy, 
w tym zbiorowego, ze skutkiem śmiertelnym lub cięż-
kim w podmiotach posiadających status zakładu pracy 
chronionej lub zakładu aktywności zawodowej. 

W celu dalszej poprawy warunków pracy w zakładach 
zatrudniających osoby niepełnosprawne należy:
• prowadzić dalsze systematyczne kontrole zakła-

dów zatrudniających osoby niepełnosprawne,
• wystąpić z wnioskiem legislacyjnym dotyczącym 

wydania szczegółowych przepisów i zasad bhp 
w zakresie organizacji, wyposażenia oraz przysto-
sowania stanowisk pracy dla osób niepełnospraw-
nych.

  

Czas pracy i wynagrodzenia oraz inne 
świadczenia

Skargi z zakresu czasu pracy i wynagrodzeń

Zagadnienia dotyczące świadczeń pracowniczych 
były, podobnie jak w latach ubiegłych, najczęściej po-
ruszanym problemem w skargach. W 2019r. skierowa-
no łącznie do OIP Opole 1529 skarg, z których aż 638 
dotyczyło należności wynikających ze stosunku pracy. 
Pracownicy przede wszystkim skarżyli się na odmowę 
wypłaty wynagrodzenia lub jego zaniżenie. Podnoszo-
no także sprawy nieterminowości wypłat. Kolejnymi 
zgłaszanymi licznymi nieprawidłowościami były spra-
wy dotyczące niewypłacania ekwiwalentu pieniężnego 
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za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, jak i niewy-
płacania wynagrodzenia za pracę w godzinach nad-
liczbowych.
Z ogólnej liczby 1529 skarg, które wpłynęły w 2019r. 
do OIP w Opolu, 142 dotyczyły czasu pracy. Ustalenia 
dokonane w trakcie kontroli wykazały, iż z tej liczby 
46 było zasadnych. Tutaj znaczna liczba nieprawid-
łowości dotyczyła ewidencji czasu pracy, która bądź 
nie była prowadzona w ogóle, bądź prowadzona była 
nierzetelnie. Ponadto pracownicy informowali o nie-
przekazywaniu rozkładów czasu pracy w wymaganym 
terminie, naruszeniach odpoczynków dobowych i ty-
godniowych. 

Dane statystyczne dotyczące kontroli z zakresu 
czasu pracy i wynagrodzeń oraz innych 
świadczeń pracowniczych

Inspektorzy pracy działający w ramach właściwości 
OIP w Opolu w 2019r. prowadzili kontrole interwen-
cyjne, wynikające ze złożonych skarg, które dotyczyły 
zagadnień związanych z czasem pracy pracowników 
oraz wynagrodzeniami i innymi świadczeniami. Poza 
tym przeprowadzono 89 kontroli planowanych, które 
kompleksowo objęły wyżej wymienione zagadnienia. 
Warto również zaznaczyć, iż poza powyższymi kon-
trolami kierunkowymi problematyka dotycząca czasu 
pracy, a w konsekwencji również wszelkich świadczeń 
pracowniczych występowała w niemal każdej kontro-
li z ogólnej liczby 2 442 przeprowadzonych w 2019r. 
Wyjątkami były oczywiście krótkie kontrole interwen-
cyjne, których nadrzędnym celem jest wyeliminowanie 
zagrożeń dla życia i zdrowia osób wykonujących pra-
cę oraz osób postronnych. Problematyka świadczeń 
pracowniczych, jak również zagadnienia związane 
z czasem pracy są jednym z najistotniejszych zagad-
nień realizowanych przez inspektorów pracy. W sumie 
w ramach wszystkich kontroli wydano 112 decyzji pła-
cowych. Ponadto do pracodawców skierowano 1 694 
wniosków zawartych w wystąpieniach, jak również 
710 poleceń ustnych, które w znacznej części doty-
czyły czasu pracy i wynagrodzeń za pracę oraz pozo-
stałych świadczeń pracowniczych. 

Łącznie wskutek działań podjętych przez inspektorów 
(polecenia, nakazy płatnicze oraz wnioski w wystą-
pieniach), wyegzekwowano dla pracowników kwotę  
1 512 513,96 zł (wg stanu na dzień 04.02.2020r.). 

Wydany środek 
prawny

2018
(2.723 

kontrole)
[zł]

2019
(2.442 

kontrole)
[zł]

Nakazy 
płatnicze 
wydane / 
zrealizowane 

3 095 058,60
1 174 202,90

629 973,50 
498 213,40

Wystąpienia 
(zrealizowane) 292 318,72 315 924,97

Suma
(zrealizowane) 1 943 258,63 1 512 513,96

Wydany środek 
prawny

2018
(2.723 

kontrole)
[zł]

2019
(2.442 

kontrole)
[zł]

Polecenia 
(zrealizowane) 476 737,01 698 375,59

Suma
(zrealizowane) 1 943 258,63 1 512 513,96

Działania podejmowane przez inspektorów pracy.

Najbardziej wymiernym efektem ustaleń dokonanych 
w trakcie wszystkich kontroli, w których podejmowa-
no tematykę czasu pracy i świadczeń pracowniczych 
było wydanie 112 decyzji w nakazach płatniczych na 
łączną kwotę 629 973,50 zł, które objęły w sumie 440 
pracowników. Na dzień 04.02.2020r. do OIP w Opolu 
wpłynęły informacje o wykonaniu 71 decyzji na łączną 
kwotę 498 213,40 zł, co stanowi 79,08 % decyzji pła-
cowych.
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, 
w tym również z zakresu czasu pracy i wynagrodzeń 
oraz innych świadczeń pracowniczych inspektorzy 
wydali ponadto 1694 wystąpienia zawierające 9 277 
wniosków, które dotyczyły 159 367 pracowników. Na 
dzień 04.02.2020r. -  6 666 wniosków zostało już zre-
alizowanych, co stanowi 71,85 % realizacji. W sumie 
w wyniku realizacji wniosków w wystąpieniach pra-
codawcy wypłacili pracownikom łącznie kwotę 315 
924,97 zł. W trakcie kontroli wydano również 710 
poleceń, które dotyczyły 9 244 pracowników. Kwota 
świadczeń, wyegzekwowana poprzez polecenia dla 
pracowników wyniosła 698 375,59 zł. Tutaj zauważal-
ny jest, w odniesieniu do lat poprzednich stały progres 
zarówno w odniesieniu do liczby wydanych przez in-
spektorów pracy poleceń, jak również łącznej kwoty 
wyegzekwowanych w ten sposób świadczeń.

Rok

Liczba
poleceń 

(kontroli w 
roku)

Liczba
pra-

cowników
objętych

poleceniami

Kwota
wyegze-

kwowanych
świadczeń

2017 957 (2858) 4 543 410 886,44

2018 767 (2723) 4 562 476 765,05

2019 710 (2442) 9 244 698 375,59

Tabela obrazująca wzrost liczby wyegzekwowanych świadczeń 
w wyniku wydanych poleceń w trakcie wszystkich kontroli przepro-
wadzonych w danym roku

Analizując stwierdzone naruszenia z obszaru czasu 
pracy, należy uznać, iż w stosunku do lat ubiegłych 
zmniejszyła się nieznacznie skala naruszeń polegają-
cych na potwierdzaniu nieprawdy w ewidencji czasu 
pracy. Nadal jednakże występują naruszenia dotyczą-
ce odpoczynków dobowych i tygodniowych. Ponadto 
stałym problem, występującym co roku, jest narusza-
nie zasady średnio pięciodniowego tygodnia czasu 
pracy. W tym przypadku pracodawcy zamiast udzie-
lania innego dnia wolnego w zamian za pracę w dniu 
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dodatkowo wolnym od pracy, wypłacają normalne wy-
nagrodzenie oraz dodatki 100% za pracę w godzinach 
nadliczbowych. Stosowanie wydłużonych okresów 
rozliczeniowych w niewielkim stopniu ogranicza po-
wyższy problem. 

W zakresie pozostałych nieprawidłowości z czasu pra-
cy stałym elementem są problemy z dobą pracowniczą 
polegające na dwukrotnym zatrudnianiu pracowników 
w tej samej dobie. Powyższe najczęściej wynika z nie-
znajomości przepisów i sprowadza się do uchybień 
natury formalnej, związanej ze stosowaniem tzw. ela-
stycznych rozkładów czasu pracy, określonych w art. 
1401 Kodeksu pracy.   

Prewencja ogólna i szczególna

Stwierdzone wykroczenia z zakresu wynagrodzeń 
oraz pozostałych świadczeń pracowniczych spowo-
dowały skierowanie wniosków do sądu o ukaranie 
(15 wykroczeń), nałożenie mandatów karnych (157 
wykroczeń związanych ze świadczeniami pracowni-
czymi) oraz wydanie środków wychowawczych (123 
wykroczenia).
Z kolei sankcje za naruszenia przepisów o czasie 
pracy przedstawiały się w 2019r. następująco: 3 wy-
kroczenia we wnioskach o ukaranie, 71 wykroczeń 
w mandatach oraz 52 wykroczenia w środkach od-
działywania nierepresyjnego. 

W 15 najbardziej drastycznych przypadkach naru-
szeń przepisów o czasie pracy oraz wynagrodzeń 
i innych świadczeniach wynikających ze stosunku 
pracy inspektorzy pracy skierowali do prokuratury za-
wiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia 
przestępstw określonych w art. 218 § 1a oraz 271 § 1 
Kodeksu karnego.

Przykłady najbardziej rażących naruszeń

Bardzo dużą skalę naruszeń prawnej ochrony pracy, 
w tym zagadnień związanych z czasem pracy i świad-
czeniami pracowniczymi stwierdzono podczas kontroli 
przeprowadzonych w 2019r. u jednego z pracodaw-
ców na terenie Opolszczyzny. W sferze czasu pracy 
nieprawidłowości polegały na braku wprowadzenia 
dla jednej grupy pracowniczej systemu czasu pracy 
i okresu rozliczeniowego, naruszaniu przepisów dot. 
przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, udzielania 
co najmniej raz na 4 tygodnie niedzieli wolnej od pra-
cy, czy wreszcie błędnego sporządzania harmonogra-
mów dla pracowników. W zakresie świadczeń pracow-
niczych stwierdzono przypadki niewypłacenia nagród 
jubileuszowych, odprawy emerytalnej, ekwiwalentu za 
urlop wypoczynkowy, dodatków za pracę w godzinach 
nadliczbowych, zaniżenie dodatków za pracę w po-
rze nocnej czy w końcu nieterminowego wypłacania 
wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pra-
cą. W wyniku tych ustaleń inspektor pracy wydał po-
lecenie, gdzie w trakcie kontroli pracodawca wypłacił 
129 975,95 zł. Dodatkowo wydano nakaz płatniczy na 
łączną kwotę 77 093,41 zł. W sumie z tytułu świad-
czeń pracowniczych pracodawca wypłacił kwotę 207 
069,36 zł.

Znaczną liczbę naruszeń stwierdzono w trakcie kon-
troli firmy z branży transportowej, a dotyczyły one m. 
in. zaniżenia ryczałtów za godziny nadliczbowe, porę 
nocną oraz dyżur dla 5 kierowców. W trakcie kontroli 
wykonując polecenie inspektora pracodawca wypłacił 
prawie 10 000 zł z tego tytułu. W zakresie pozostałych 
pracowników inspektor pracy skierował wystąpienie, 
obligujące pracodawcę do przeliczenia ryczałtów za 
okres nieprzedawniony i niezwłocznej wypłaty wynika-
jących z tego zaniżeń. W odpowiedzi pracodawca po-
informował o wypłaceniu 20 kierowcom łącznej kwoty 
ponad 24 000 zł. 

W trakcie kontroli firmy produkcyjnej, realizującej do-
datkowo przewóz drogowy na potrzeby własne in-
spektor pracy stwierdził liczne naruszenia przepisów 
o czasie pracy i świadczeniach pracowniczych, w tym 
m. in. niewypłacenie ekwiwalentu pieniężnego z tytułu 
niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego, dodat-
ków za pracę w porze nocnej, wynagrodzenia oraz 
dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych, na-
leżności za dyżur wynikający z ustawy o czasie pracy 
kierowców oraz nieprzestrzeganie przeciętnie pięcio-
dniowego tygodnia czasu pracy. W wyniku realizacji 
zaleceń inspektora pracy wypłacono prawie 11 000 zł 
dla zatrudnionych kierowców z tytułu pracy w godzi-
nach nadliczbowych, porze nocnej, należności za dy-
żur i dodatków za pracę niedzielę. 

Kolejna kontrola pracodawcy z Opolszczyzny wyka-
zała, że pracodawca zalegał w wypłatą wynagrodzeń 
i należności z tytułu podróży służbowych. W wyniku 
tych ustaleń inspektor pracy wydał nakaz płatniczy ob-
ligujący do wypłaty wynagrodzenia za pracę oraz na-
leżności z tytułu podróży służbowej dla 7 pracowników 
w łącznej kwocie przekraczającej 45 000 zł. 
Analiza należności pracowniczych w jednej ze Spółek 
wykazała, że pracodawca zaniżył 8 pracownikom wy-
nagrodzenie za pracę w wyniku dokonywania nalicze-
nia niezgodnie z zapisami umów o pracę oraz prze-
pisów wewnątrzzakładowych przewidującymi stawki 
godzinowe i premie akordowe. Skutkiem interwencji 
inspektora i wydania nakazu płatniczego była wypłata 
w/w należności w wysokości ponad 17 000 zł. 

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości

Główną przyczyną stwierdzonych w trakcie kontroli 
Państwowej Inspekcji Pracy naruszeń, podobnie jak 
w latach ubiegłych, jest lekceważenie bądź niezna-
jomość przepisów. Przykładem może być tutaj omó-
wione wcześniej przypadki nieprzestrzegania zasady 
pięciodniowego tygodnia czasu pracy.   Za pracę w dni 
wolne z tytułu pięciodniowego tygodnia pracy zamiast 
wolnego pracownicy otrzymują wynagrodzenie, jak za 
pracę w godzinach nadliczbowych. Pracodawcy, czę-
sto świadomie nie udzielają w zamian dnia wolnego 
wypłacając z tego tytułu wynagrodzenie wraz ze sto-
sownymi dodatkami. W tych przypadkach pracodawcy 
często tłumaczą to wolą pracownika, który częściej 
zainteresowany jest otrzymaniem stosownych świad-
czeń zamiast dnia wolnego. W dużej mierze zjawisko 
to potęguje, zgłaszany przez wielu pracodawców, de-
ficyt pracowników na rynku pracy. Co znamienne, na-
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ruszenie zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia 
pracy nie było często podnoszone w skargach kiero-
wanych do OIP w Opolu, mimo, iż kontrole wykazywa-
ły występowanie tego naruszenia. 

Problemem ostatnich lat jest doba pracownicza, co 
potwierdzają również kontrole prowadzone w 2019r. 
Podobnie jak w latach poprzednich, nadal pracodaw-
cy mają problem z dobą pracowniczą, aczkolwiek 
zauważyć można tendencję spadkową w zakresie 
naruszeń z tego obszaru. Ustalenia dokonane przez 
inspektorów wykazują, iż rozwiązania w zakresie tzw. 
elastycznych rozkładów czasu pracy, funkcjonujące 
w Kodeksie pracy od sierpnia 2013r. nie rozwiązują 
problemu. Przyczyną tego jest zdaniem pracodawców 
przede wszystkim zbytnie skomplikowanie przepisów, 
które poza dobą pracowniczą dotyczą również ustala-
nia systemów i rozkładów czasu pracy oraz rozlicza-
nia czasu pracy. Faktem jest, iż zagadnienia związane 
z czasem pracy są skomplikowane i aby się w nich 
swobodnie poruszać, wymagane jest doświadczenie. 
Jednakże należy pamiętać, iż trudności w zrozumieniu 
lub stosowaniu przepisów nie mogą stanowić uzasad-
nienia dla łamania praw pracowniczych, będąc w isto-
cie rzeczy elementem ryzyka związanego z wykony-
waniem działalności gospodarczej. 

Napawać optymizmem może fakt, iż rzadko spotyka-
nym powodem naruszeń obowiązków z zakresu cza-
su pracy i świadczeń pracowniczych, wskazywanym 
przez samych pracodawców jest brak środków finan-
sowych. Spora liczba pracodawców, w tym z branży 
transportowej, uskarża się z kolei na brak pracowni-
ków na rynku. Innym, dominującym powodem naru-
szenia przepisów z zakresu szeroko pojętego czasu 
pracy i wynagrodzeń jest przyjęcie niewłaściwej meto-
dy przy rozliczaniu oraz pomyłki w obliczaniu. 

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 siedzibach 
przedsiębiorstw). W ramach przedmiotowej Strategii 
na lata 2019 – 2020r. w Okręgowym Inspektoracie 
Pracy w Opolu zaplanowano 36910 dni kontrolnych. 
W roku sprawozdawczym 2019 przeprowadzono 22 

kontrole, w trakcie których zbadano 15940 dni. 
Spośród wszystkich 22 kontroli prowadzonych w ra-
mach strategii w roku 2019, wszystkie prowadzone 
były na skutek skarg kierowców.

W zdecydowanej większości przypadków treść złożo-
nych skarg determinuje konieczność każdorazowego 
badania nie tylko norm prowadzenia pojazdu, przerw 
i odpoczynku kierowców, ale również stan przestrze-
gania przepisów o czasie pracy kierowcy w firmach 
transportowych oraz przedsiębiorstwach wykonują-
cych niezarobkowe przewozy drogowe, zagadnień 
prawidłowości naliczenia świadczeń wynikających ze 
stosunku pracy m.in. wynagrodzenia za godziny nad-
liczbowe, za dyżur i porę nocną, a także należności 
z tytułu odbywanych podróży służbowych. Powyższe 
powoduje, iż co do zasady kontrole prowadzone w tym 
temacie są złożone i bardzo czasochłonne.

Na 22 skontrolowane przedsiębiorstwa w 1 przypadku 
nie stwierdzono żadnych naruszeń w zakresie realizo-
wanego tematu, a w 4 przypadkach naruszenia miały 
charakter incydentalny (kara nie przekroczyła tysiąca 
złotych - łączna kwota wskazana w wydanych po tych 
kontrolach decyzjach administracyjnych to 2.050,00 
zł). W pozostałych 17 przypadkach po zakończe-
niu czynności kontrolnych wydano decyzje admini-
stracyjne w transporcie drogowym na łączną kwotę 
69.300,00 zł.

W zakresie poszczególnych zagadnień będących 
przedmiotem kontroli, procentowy udział liczby kie-
rowców, w przypadku których stwierdzono naruszenia, 
w odniesieniu do wszystkich zbadanych, przedstawio-
no na grafie na następnej stronie.

Z zestawienia wynika, że najwięcej nieprawidłowości 
dotyczy przekraczania dobowego czasu pracy powy-
żej 10 godzin przy wykonywaniu pracy w porze nocnej 
w danej dobie, co dotyczy blisko 50% zbadanych kie-
rowców. W przypadku innych nieprawidłowości najwię-
cej z nich występuje w zakresie skracania wymaganej 
przerwy, przekraczania czasu jazdy ciągłej - dotyczy 
to bowiem1/4 badanych kierowców. W przypadku oko-
ło 1/5 badanych kierowców stwierdzono naruszenia 
dotyczące odpoczynku dziennego i jazdy ciągłej.

Porównując dane z roku poprzedniego można zauwa-
żyć, iż w dalszym ciągu najwięcej naruszeń dotyczy 
pory nocnej (stwierdzono łącznie 240 naruszeń dla 48 
kierowców), choć liczba procentowa kierowców dla 
których stwierdzono naruszenia uległa znacznemu 
zmniejszeniu (46% względem 80% w roku 2018). Na 
drugim miejscu pod względem ilości naruszeń poja-
wiło się naruszenie dotyczące nie zachowania obo-
wiązkowej przerwy po 6 godzinach pracy (stwierdzono 
131 naruszeń dla 29 kierowców). W podobnej ilości 
względem lat poprzednich kształtują się natomiast 
naruszenia dotyczące stricte transportu drogowego - 
jazd i odpoczynków kierowców, tj. jazda dzienna, jaz-
da ciągła i odpoczynek dobowy. Zauważalne zmiany 
dotyczą nieokazania wykresówek (dane analogowe) 
– brak naruszeń.
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Przykłady szczególnie rażących naruszeń przepisów 
(nieprawidłowości):
• nieprzestrzeganie dziennego limitu czasu jazdy: 

prowadzenie pojazdu łącznie przez 17 godzin i 41 
minut oraz prowadzenie pojazdu łącznie przez 12 
godzin i 55 minut.

• brak wymaganej przerwy przy prowadzeniu pojaz-
du przez okres dłuższy niż 4,5 godziny: prowadze-
nie pojazdu łącznie przez 8 godzin, czy w innym 
przypadku 6 godzin  i 15 minut oraz prowadzenie 
pojazdu łącznie przez 8 godzin, czy w innym przy-
padku 4 godziny  i 53 minuty.

• skrócenie dziennego czasu odpoczynku: 7 godzin 
i 17 minut w dniu 08.02.2018r., kierowca odebrał 
jedynie 1 godzinę i 43 minuty nieprzerwanego 
odpoczynku. W niniejszym przypadku koniecz-
nym było odebranie przez kierowcę odpoczynku 
w wymiarze 9 godzin. 7 godzin i 55 minut w dniu 
01.03.2018r., kierowca odebrał jedynie 1 godzi-
nę i 5 minut nieprzerwanego odpoczynku. W ni-
niejszym przypadku koniecznym było odebranie 
przez kierowcę odpoczynku w wymiarze 9 godzin.

• przekroczenie maksymalnego 60 godzinnego ty-
godniowego czasu pracy: o 6 godzin i 38 minut, 
kierowca w tygodniu wykonywał pracę przez 66 
godzin  i 38 minut (rzeczywisty czas pracy).

• przekroczenie dopuszczanego dobowego 10 – go-
dzinnego czasu pracy w przypadku wykonywania 
pracy w porze nocnej. Dla 4 badanych przedsię-
biorstw stwierdzono 176 przypadków, w których 
wielokrotnie pracownicy świadczyli pracę powyżej 
13 godzin, w przypadku gdy praca wykonywana 
była w porze nocnej pomiędzy 00:00 – 04:00. 

• skrócenie obowiązkowej przerwy w pracy w przy-
padku, gdy czas pracy wynosi powyżej 9 godzin. 
Kierowca w badanym okresie odebrał przerwy 
o łącznym czasie trwania 0 minut, do wymaga-
nych 45 minut brakuje 45 minut.

Inspektorzy pracy działający w ramach terenowej 
właściwości Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opo-
lu w 2019 roku wydali 21 decyzji nakładających karę 

pieniężną w oparciu o ustawę z dnia 6 września 2001r. 
o transporcie drogowym (Dz.U. z 2019r. poz. 2140) 
na łączną kwotę 71.350,00 zł (przy zweryfikowanych 
15940 dniach kontrolnych). 

Przykładowo:
• w roku 2018 wydano 23 decyzje w transporcie 

drogowym na łączną kwotę 65.400,00 zł ( przy 
zweryfikowanych 19855 dniach kontrolnych),

• w roku 2017 wydano 11 decyzji w transporcie na 
łączną kwotę 58.850,00 zł (przy zweryfikowanych 
17941 dniach kontrolnych),

• w roku 2016 wydano jedynie 4 decyzje w trans-
porcie na łączną kwotę 14.350,00 zł (przy zwe-
ryfikowanych 12192 dniach kontrolnych). Mniej-
sza liczba dni kontrolnych w roku 2016 wynikała 
z przyjętego limitu w ramach strategii na lata 2015 
– 2016,

• w roku 2015 wydano 14 decyzji nakładających 
karę pieniężną na łączną kwotę 86.550,00 zł (przy 
zweryfikowanych 21079 dniach kontrolnych), 

• - w roku 2014 odpowiednio – 12 decyzji na kwo-
tę 135.050,00 zł (przy zweryfikowanych 35314 
dniach kontrolnych). 

Różnica w wysokości nakładanych kar wynika przede 
wszystkim z liczby zbadanych dni kontrolnych. W da-
nym roku zbadano:
• 2014 - 35314 dni, (tj. średnio 3,82 zł na jeden 

dzień kontrolny), 
• 2015 - 21079 dni, (tj. średnio 4,10 zł na jeden 

dzień kontrolny),
• 2016 - 12192 dni, (tj. średnio 1,18 zł na jeden 

dzień kontrolny), 
• 2017 - 17941 dni (tj. średnio 3,28 zł na jeden dzień 

kontrolny), 
• 2018 - 19855 dni (tj. 3,29 zł średnio na jeden dzień 

kontrolny), natomiast w
• 2019 - 15940 dni (tj. 4,47 zł średnio na jeden dzień 

kontrolny).
Dodatkowo należy wskazać, iż w 2014r. stwierdzono 
950 naruszeń dotyczących czasu jazdy, przerw i od-

1 2 3 4 5 6 7 8 9

w
ym

ag
an

a 
pr

ze
rw

a 
po

 6
 g

od
z.

ja
zd

a 
dz

ie
nn

a

ja
zd

a 
dw

ut
yg

od
ni

ow
a

ja
zd

a 
ci

ąg
ła

od
po

cz
yn

ek
 d

zi
en

ny

od
po

cz
yn

ek
 ty

go
dn

io
w

y

lim
it 

ty
go

dn
io

w
y 

cz
as

u 
pr

ac
y

do
bo

w
y 

cz
as

 p
ra

cy
 >

 1
0h

pr
zy

 p
ra

cy
 w

 p
or

ze
 n

oc
ne

j

46% 28% 25% 22% 18% 10% 5% 3% 2%
Procentowy udział liczby kierowców, w przypadku których stwierdzono naruszenia, w odniesieniu do wszystkich zbadanych.

ok
az

an
ie

 n
ie

pe
łn

yc
h 

da
ny

ch
 c

yf
ro

w
yc

h 



41Sprawozdanie PIP OIP Opole 2019

poczynku kierowców, przy odpowiednio: 301 narusze-
niach w roku 2015r., 68 naruszeniach w 2016r., 216 
naruszeniach w 2017, 608 naruszeniach w roku 2018 
oraz 424 naruszeniach w roku 2019. 

Jednocześnie w 2014r. nałożono 5 kar w prawie mak-
symalnej wysokości, jaką można było nałożyć na 
pracodawcę (25.000 zł), w 2015r. – tylko 2. W 2016r. 
nałożono tylko 4 kary w drodze decyzji administracyj-
nej, przy czym najwyższa nałożona kara to 6.250,00 
zł, z kolei w roku 2017 wydano 2 maksymalne kary 
administracyjne (jedną w kwocie 25.000,00 zł i jedną 
w kwocie 15.000,00 zł), w roku 2018 także 2 maksy-
malne kary po 15.000,00 zł, natomiast w roku 2019 
tylko jedną maksymalną kwotę kary w wysokości 
15.000,00 zł.

W 2019r. przedsiębiorcy odwołali się w przypadku jed-
nej decyzji spośród 21 kar nałożonych w drodze decy-
zji administracyjnej oraz w jednym przypadku podmiot 
odpowiedzialny zwrócił się z wnioskiem o rozłożenie 
należności wynikającej z kary administracyjnej na raty.

W związku ze stwierdzonymi naruszeniami obowiąz-
ków pracodawców,  inspektorzy pracy oprócz de-
cyzji wydanych w postępowaniu administracyjnym, 
wszczęli postępowanie wykroczeniowe zakończone 
nałożeniem na pracodawców:
• 7 mandatów (na łączną kwotę 9.200,00 zł – stwier-

dzono 37 naruszeń,
• 10 środków wychowawczych – stwierdzono 23 na-

ruszenia.

Wykres wskazujący na % wartości środków wydanych w postępo-
waniu wykroczeniowym.

Zauważalny spadek liczby mandatów oraz wzrost 
środków wychowawczych w stosunku do roku ubie-
głego wiąże się z faktem, iż naruszenia dotyczące 
czasu pracy kierowców wskazane w ustawie o cza-
sie pracy kierowców od września 2018r.  zostały ujęte 
w taryfikatorze stanowiącym załącznik nr 3 do ustawy 
o transporcie drogowym. Tym samym w przypadku 
ich wystąpienia kara za określone naruszenia staje 
się elementem decyzji administracyjnej. W latach po-
przednich wielokrotnie inspektorzy pracy poza decyzją 
w transporcie drogowym stwierdzali inne naruszenia 
z ustawy o czasie pracy kierowców, stanowiące wy-
kroczenia przeciwko prawom pracowników, za które 
karano osoby odpowiedzialne m.in. w drodze postę-

powania mandatowego.

Zawieranie umów cywilnoprawnych 
w warunkach wskazujących na 
istnienie stosunku pracy

Jednym z najistotniejszych zagadnień związanych ze 
zwalczaniem tzw. umów śmieciowych jest kwestia we-
ryfikacji prawidłowości zawierania umów cywilnopraw-
nych ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu defi-
nicji stosunku pracy. W roku 2019 na terenie działania 
OIP w Opolu przeprowadzono 445 kontrole w 430 
podmiotach, których celem była kontrola przestrzega-
nia zakazu zawierania umów cywilnoprawnych w wa-
runkach wskazujących na istnienie stosunku pracy. W 
kontrolowanych zakładach pracy pracę świadczyło 15 
690 osób (w tym 7 691 na podstawie umów cywilno-
prawnych oraz 318 podmiotów samozatrudniających 
się). 

Na 445 przeprowadzonych kontroli jedynie w 34 przy-
padkach inspektorzy pracy stwierdzili nieprawidłowo-
ści przy zawieraniu umów. Stanowi to 7,64% przepro-
wadzonych w 2019r. kontroli w porównaniu do 7,80% 
w 2018r. 

W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości skierowano 
do pracodawców 9 poleceń, które dotyczyły 15 osób 
oraz 30 wniosków w wystąpieniach o potwierdzenie 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, które z ko-
lei dotyczyły 99 osób.

Realizując wnioski i polecenia inspektorów pracy 
w 2019r. pracodawcy zalegalizowali stosunek pracy 
dla 23 osób. Ta forma oddziaływania inspektorów pra-
cy, mimo braku elementu władczego, jest nadzwyczaj 
skuteczna, a jej efekt następuje – w przeciwieństwie 
do pozwu o ustalenie stosunku pracy – niemal natych-
miast. 

W roku sprawozdawczym skierowano 1 powództwo 
do sądu pracy w zakresie ustalenia istnienia stosunku 
pracy dla jednej osoby świadczącej pracę na podsta-
wie umowy cywilnoprawnej w warunkach wskazują-
cych na istnienie stosunku pracy. Do dnia sporządza-
nia niniejszego sprawozdania nie zapadło jeszcze 
rozstrzygnięcie. 

Jednocześnie inspektorzy pracy podjęli działania z za-
kresu prewencji ogólnej i szczególnej m.in. poprzez 
nałożenie 12 mandatów (18 wykroczeń) na łączną 
kwotę 15 800 zł brutto. W 6 mniej rażących sprawach 
zastosowano środki oddziaływania wychowawczego. 

Wypłata minimalnego wynagrodzenia 
dla osób zatrudnionych na podstawie 
umów cywilnoprawnych

Inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy 
w Opolu w 2019r. w ramach tematu wypłaty minimal-
nego wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na pod-
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stawie umów cywilnoprawnych przeprowadzili łącznie 
465 kontrole w 442 podmiotach gospodarczych za-
trudniających 8 300 osób na podstawie umów cywilno-
prawnych oraz 299 podmiotów samozatrudniających 
się. Inspektorzy pracy poddali kontroli 1 945 osób, co 
stanowi 22,62% ogółu zatrudnionych w ramach umów 
cywilnoprawnych. Przeprowadzone kontrole miały 
związek bądź ze skargami pracowników bądź też były 
wynikiem planowanych działań.  Największą liczbę 
kontroli przeprowadzono w sektorze prywatnym w ma-
łych przedsiębiorstwach zatrudniających do 9 pracow-
ników – 54,62%. 
Działania inspektorów pracy pozwoliły wyegzekwować 
164 251,43 zł na rzecz 107 osób będących stronami 
umów cywilnoprawnych. W porównaniu do 2018r. na-
stąpił znaczny wzrost sumy wyegzekwowanych z tego 
tytułu należności (odpowiednio 67 173,07 zł na rzecz 
119 osób). 

8599

1945

Liczba osób poddanych kontroli w zakresie wypłaty minimalnego 
wynagrodzenia dla zatrudnionych na podstawie umów cywilno-
prawnych.
1945 osób objętych badaniem w temacie
8599 pracujących na podstawie umów cywilnoprawnych, w tym 
podmioty samozatrudniające się.

W związku z zaniżeniem lub niewypłaceniem mini-
malnej stawki godzinowej przyjmującym zlecenie lub 
świadczącym usługi, inspektorzy pracy skierowali do 
przedsiębiorców 132 wnioski w wystąpieniach oraz 
wydali 26 poleceń.  

Jedną z najczęściej stwierdzanych nieprawidłowości 
było nieprzedkładanie w formie pisemnej, elektro-
nicznej lub dokumentowej informacji o liczbie godzin 
wykonania zlecenia lub świadczenia usług, w termi-
nie poprzedzającym termin wypłaty wynagrodzenia – 
22,88% stwierdzonych nieprawidłowości. Inspektorzy 
pracy stwierdzili także 32 przypadki zaniżenia mini-
malnej stawki godzinowej.

Na podstawie przeprowadzonych 465 kontroli, inspek-
torzy pracy ujawnili 28 wykroczeń związanych z na-
ruszeniem przepisów dotyczących minimalnej stawki 
godzinowej. Stwierdzone wykroczenia spowodowały 
nałożenie 21 mandatów karnych na łączną kwotę 27 
900 zł (w sumie 21 wykroczeń). Dodatkowo w 7 przy-
padkach zastosowano środki oddziaływania wycho-
wawczego. Spośród przeprowadzonych 127 kontroli, 
w których wykazano nieprawidłowości, w czterech 
podmiotach można było stwierdzić, iż przedsiębiorca 
w sposób rażący naruszał przepisy w zakresie obo-

wiązku wypłacania minimalnej stawki godzinowej. 
Nieprawidłowości te dotyczą w szczególności niewy-
płacenia wynagrodzeń za pracę lub niezapewnienia 
minimalnej stawki godzinowej. Przykładowo:

W jednym z podmiotów  stwierdzono podawanie nie-
prawdziwych informacji o liczbie godzin pracy zlecenio-
biorców. Łączna kwota zaniżonej z tego tytułu stawki 
godzinowej wynikającej z minimalnej stawki godzino-
wej wyniosła: 124 467,45 zł brutto (93 166,69 zł netto) 
zł. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, 
inspektor pracy wszczął postępowanie mandatowe 
oraz skierował zawiadomienia do prokuratury. 

Kolejnym negatywnym przykładem było zawarcie 
przez jednego z przedsiębiorców umowy zlecenia 
z osobą bezdomną. Przedmiotem tej umowy były pra-
ce porządkowe, jednakże zamiast wypłaty minimalnej 
stawki godzinowej przewidziano „zapłatę” w postaci 
„zupa rosół w cenie 3,70 oraz makaron z warzywami 
w cenie 11,00”. 

Z kolei czynności kontrolne w jednej ze Spółek dzia-
łających na terenie Opolszczyzny wykazały, iż w przy-
padku 2 zleceniobiorców znacząco zaniżono stawkę 
godzinową (wypłacano 5,39 zł brutto oraz 6,09 zł brut-
to). W wyniku interwencji inspektora wypłacono wy-
równanie do minimalnej stawki godzinowej, a sprawca 
wykroczenia został ukarany mandatem. 

Przyczynami stwierdzonych nieprawidłowości są 
m.in.:
• nieprzedkładanie w formie pisemnej, elektronicz-

nej lub dokumentowej informacji o liczbie godzin 
wykonania zlecenia lub świadczenia usług, w ter-
minie poprzedzającym termin wypłaty wynagro-
dzenia;

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

• brak płynności finansowej przedsiębiorców, co 
poskutkowało niewypłaceniem wynagrodzeń za 
pracę dla osób zatrudnionych na podstawie umów 
cywilnoprawnych; 

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

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

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

Analiza wyników kontroli wskazuje, że skala naruszeń 
prawa w zakresie zapewnienia minimalnej stawki go-
dzinowej dla osób wykonujących zlecenie lub świad-
czących usługi jest stosunkowo niewielka, a zdecy-
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dowana większość kontrolowanych przedsiębiorców 
przestrzega przepisów wprowadzonych z dniem 01 
stycznia 2017r. Wskazać należy, że najczęściej na-
ruszenia dotyczyły wymogów formalnych to jest nie-
przedkładania przez zleceniobiorców w formie pi-
semnej, elektronicznej lub dokumentowej informacji 
o liczbie godzin wykonania zlecenia lub świadczenia 
usług, w terminie poprzedzającym termin wypłaty wy-
nagrodzenia – 22,88% stwierdzonych nieprawidłowo-
ści.

Przepisy ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pra-
cę nakładają na powierzającego wykonywanie pracy 
na podstawie umowy zlecenia lub umowy o świad-
czeniu usług obowiązek potwierdzania liczby godzin, 
które zostały przeznaczone na realizację zadań wyni-
kających z umowy zlecenia lub umowy o świadczenie 
usług. Brak w przepisach bezwzględnego obowiązku 
prowadzenia przez zleceniodawcę ewidencji godzin 
przeprowadzanych przez zleceniobiorców. Obowiązek 
ten powinien być obwarowany sankcją wykroczenio-
wą, co pozwoliłoby prowadzącym kontrolę inspekto-
rom pracy na bardziej skuteczne egzekwowanie prze-
strzegania przepisów w zakresie minimalnej stawki 
godzinowej.

Kontrola w placówkach handlowych

W roku 2019 na terenie działania Okręgowego In-
spektoratu Pracy w Opolu  w ramach realizacji tema-
tów przewidzianych dla placówek handlowych skon-
trolowano łącznie 222 placówki handlowe, w tym 15 
sklepów wielkopowierzchniowych o powierzchni sali 
sprzedaży pow. 300 m2 oraz 207 pozostałych punk-
tów handlowych tzw. „małych”. Inspektorzy pracy roz-
patrzyli łącznie 26 skarg, w tym 10 skarg w odniesieniu 
do placówek wielkopowierzchniowych oraz 16 skargi 
dot. pozostałych podmiotów handlowych. Dwie skargi 
okazały się zasadne, jedna częściowo zasadna, po-
zostałe bezzasadne. W wyniku dokonanych ustaleń 
w 4 przypadkach ujawniono nieprzestrzeganie zaka-
zu pracy w placówkach handlowych, co stanowi 1,8 
% skontrolowanych sklepów. Wszystkie ujawnione 
w przedmiotowym zakresie nieprawidłowości dotyczy-
ły mniejszych placówek handlowych. Na terenie dzia-
łania OIP w Opolu nie stwierdzono naruszenia zakazu 
handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni 
w wielkopowierzchniowych placówkach handlowych.

Na podstawie przeprowadzonych kontroli można po-
stawić tezę, że niewiele ujawnionych naruszeń doty-
czy prawnej ochrony pracy. Stwierdzone nieprawidło-
wości z roku na rok dotyczą zdecydowanie mniejszej 
grupy pracowników, zwłaszcza w porównaniu ze skalą 
nieprawidłowości występujących w początkowych la-
tach realizacji tematu (pierwsza połowa 2000 roku). 
Warto podkreślić, iż nie odnotowano znaczących nie-
prawidłowości w zakresie zawierania umów cywilno-
prawnych w warunkach, w których winna być zawarta 
umowa o pracę oraz przestrzegania przepisów o pła-
cy minimalnej zleceniobiorców i samozatrudnionych. 
Prawdopodobnie do powyższego stanu rzeczy dopro-
wadziła stale i dynamicznie zmieniająca się sytuacja 
na rynku pracy. Niewątpliwie dominujący nad podażą 

popyt na pracowników sektora handlu przyczynił się 
do znacznej poprawy warunków, w których świadczo-
na jest praca. Szczególnie, powyższe zjawisko za-
uważalne jest w placówkach wielkopowierzchniowych. 
Pracodawcy w celu podniesienia konkurencyjności, 
podnoszą atrakacyjność ofert pracy. 

Ujawnione nieprawidłowości w zakresie prawnej 
ochrony pracy związane z wymaganiami formalnymi 
dot. prowadzenia dokumentacji pracowniczej powstały 
wskutek pobieżnej, cząstkowej realizacji obowiązków 
wynikających z treści rozporządzenia. Osoby odpo-
wiedzialne gromadziły wymagane dokumenty niejed-
nokrotnie z pominięciem ich właściwego uporządko-
wania i opisania. Powyższy stan rzeczy pracodawcy 
tłumaczyli ograniczoną obsadą osobową lub brakiem 
czasu na tego typu czynności.

Przeważająca część nieprawidłowości stwierdzonych 
w placówkach handlowych dotyczyła  bezpieczeństwa 
i higieny pracy. Ujawnione uchybienia, tak jak w latach 
ubiegłych polegały m.in. na: 
• niewłaściwej eksploatacji urządzeń i instalacji 

elektrycznych;
• braku ładu i porządku w ciągach komunikacyjnych 

oraz transportowych;
• braku drożności dróg i wyjść ewakuacyjnych – 

braku możliwość szybkiego wydostania się na ot-
wartą przestrzeń;

• niewłaściwym transporcie i magazynowaniu ofero-
wanych towarów.

Nieprawidłowości dotyczące: szkoleń okresowych, 
uprawnień kwalifikacyjnych, ryzyka zawodowego, 
funkcjonowania służby bhp, pomieszczeń higienicz-
no-sanitarnych,  oświetlenia, zabezpieczenia miejsc 
niebezpiecznych, instrukcji BHP, eksploatacji komór 
chłodniczych występowały w poszczególnych skle-
pach na niewielką skalę, biorąc pod uwagę liczbę za-
trudnionych pracowników oraz liczbę przeprowadzo-
nych kontroli.

Najczęściej powtarzające się nieprawidłowości zwią-
zane z eksploatacją instalacji elektrycznych, wynikają 
m.in. z braku stałego nadzoru ze strony osoby posia-
dającej wymagane uprawnienia w zakresie dozoru 
oraz eksploatacji urządzeń i instalacji elektrycznych. 
Przeglądy przeprowadzone są okresowo, najczęściej 
na wniosek pracodawcy lub osoby działającej w jego 
imieniu. Ponadto niedostateczna wiedza lub tolerowa-
nie odstępstw od zasad i przepisów bhp przez osoby 
pełniące funkcje kierownicze w placówkach handlo-
wych (w tym pracodawców) stale przyczyniają się do 
wyżej opisanego stanu rzeczy.

Kolejnym zagadnieniem zasługującym na uwagę jest 
zachowanie drożności zarówno ciągów komunikacyj-
nych, jak i dróg i wyjść ewakuacyjnych. Ze względu na 
charakter użytkowanych obiektów, najczęściej są to 
pomieszczenia magazynowe, które w trakcie rozładun-
ku towarów ulegają zastawianiu. Wpływ na powyższe 
ma zła organizacja pracy, zarówno przy przyjmowaniu, 
jak i rozkładaniu towaru na regałach handlowych. Nie-
jednokrotnie spowodowane jest to zbyt małą obsadą 
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osobową poszczególnych placówek handlowych. W 
takiej sytuacji pracownicy działają pod presją czasu, 
co prowadzi do pośpiechu i nieprzestrzegania wyma-
gań wewnętrznych procedur w tym zakresie. Powyż-
sza sytuacja ma miejsce przeważnie w dniach wzmo-
żonych dostaw, np. przed weekendem, gdzie głównym 
wyznacznikiem nie jest bezpieczeństwo pracowników, 
tylko czas rozładunku i masa przyjętego towaru. Głów-
ną przyczyną występowania nieprawidłowości w tym 
zakresie, jest niewłaściwy nadzór nad prowadzonymi 
pracami logistycznymi. 

Można także wskazać przyczyny organizacyjne, zwią-
zane głównie z odnawianiem i wytyczaniem ciągów 
i dróg komunikacyjnych oraz miejsc wyznaczonych do 
składowania, które ulegają zatarciu w wyniku dużego 
natężenia prowadzonych prac magazynowo - trans-
portowych. Natomiast stwierdzone nieprawidłowości 
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy pracodaw-
cy (kierownicy sklepów) tłumaczyli niedopatrzeniem 
wynikającym z nawału pracy i zbyt małej obsady pra-
cowniczej oraz stosunkowo małym zapleczem ma-
gazynowym sklepów w stosunku do powierzchni sali 
sprzedaży.

Według oceny inspektorów pracy zasadniczą przyczy-
ną wystąpienia stwierdzonych nieprawidłowości jest 
brak należytej dbałości pracodawców i kadry kierowni-
czej placówek handlowych o warunki pracy zatrudnio-
nych pracowników. Priorytetem jest wynik finansowy 
(wielkość obrotu) poszczególnych placówek handlo-
wych, niejednokrotnie bezpośrednio związany z wyso-
kością otrzymywanych przez pracowników gratyfikacji 
finansowych.

Zarówno pracodawcy, kierownicy kontrolowanych jed-
nostek, jak również inspektorzy pracy do podstawo-
wych przyczyn występowania stwierdzonych podczas 
kontroli nieprawidłowości w zakresie bezpieczeństwa 
i higieny pracy zaliczyli:
• nieznajomość lub nieprzestrzeganie przepisów 

bhp przez osoby kierujące pracownikami, w tym 
również przez właścicieli sklepów;  

• niedostateczną znajomość zagrożeń podczas wy-
konywania pracy przez poszczególnych pracow-
ników, zwłaszcza przy pracach związanych z eks-
ploatacją urządzeń elektrycznych; 

• nieskuteczne działania ze strony służby BHP – 
brak systematycznych kontroli ze strony osób peł-
niących obwiązki służby BHP;

• brak właściwego nadzoru nad pracownikami i pro-
cesami organizacyjnymi ze strony kadry zarzą-
dzającej (wielu pracodawców posiada procedury 
związane z przestrzeganiem przepisów BHP mię-
dzy innymi w zakresie magazynowania i składo-
wania towarów, które nie są respektowane przez 
kadrę kierowniczą);

• próby prowadzenia całości spraw kadrowych, 
płacowych i z zakresu bhp przez samych praco-
dawców, którzy nie posiadają  dostatecznej ilości 
czasu na zrealizowanie tak szerokiego zakresu 
obowiązków; 

• niewłaściwą logistykę dostaw towarów i usług. 

Podsumowanie

Analizując stan przestrzegania przepisów prawa pracy 
w placówkach wielkopowierzchniowych należy wska-
zać, iż w zestawieniu z wynikami kontroli z poprzed-
nich lat, w szczególności 2008 – 2019 nastąpiła daleko 
idąca poprawa. Wcześniejsze liczne, skoordynowane 
działania kontrolne przyniosły efekt zarówno w skon-
trolowanych placówkach, jak również przyczyniły się 
do poprawy w zakresie praworządności w stosunkach 
pracy na zasadzie oddziaływania prewencyjnego 
w pozostałych placówkach. W toku podjętych czynno-
ści ujawniono tylko 4 przypadki naruszenia przepisów 
o zakazie handlu w placówkach handlowych (na 222 
sklepy poddane kontroli). Nie ujawniono jakiegokol-
wiek przypadku nielegalnego zatrudniania w skon-
trolowanej placówce wielkopowierzchniowej. Nie 
stwierdzono również przypadków wykonywania pracy 
na podstawie umów cywilnoprawnych w warunkach, 
w których winna być zawarta umowa o pracę. Silna 
pozycja organizacji związkowych działających w pla-
cówkach handlowych oraz współpraca z organami PIP 
przyczyniła się do minimalizacji patologii w zatrudnia-
niu na podstawie umów cywilnoprawych w handlu. 

W aspekcie magazynowania i składowania najczęś-
ciej powtarzającą się nieprawidłowością było prze-
chowywanie towarów w przejściach, bezpośrednio 
na drogach ewakuacyjnych oraz w miejscach, do 
których użytkownicy obiektów budowlanych powinni 
mieć swobodny dostęp. Powyższa nieprawidłowość 
dotyczyła zarówno wielkopowierzchniowych placówek 
handlowych, jak i pozostałych jednostek (tzw. „małych 
sklepów”). Nieco mniej optymistycznie wygląda sytua-
cja w pozostałych placówkach handlowych, w których 
najczęściej wykrywane nieprawidłowości dotyczyły 
prawnej ochrony pracy, w tym w przeważającej części 
czasu pracy. Ujawnione nieprawidłowości dotyczyły 
m.in.:  
• zapewnienia przeciętnie pięciodniowego tygodnia 

pracy,
• zapewnienia wymaganego odpoczynku dobowe-

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

przyjętego okresu rozliczeniowego, 
• rozkładów czasu pracy, w tym braku harmonogra-

mów czasu pracy, 
• nieopłacania lub nieterminowego opłacania skła-

dek na Fundusz Pracy (głównie pozostałe placów-
ki handlowe – tzw. „małe”).

Zgodnie z pisemnymi informacjami przesłanymi do 
PIP przez kontrolowanych pracodawców oraz zapi-
sami w protokołach kontroli, zdecydowana większość 
wydanych środków prawnych została zrealizowana. 
Należy uznać, że wszystkie opisane powyżej niepra-
widłowości, ujawnione w kontrolowanych jednostkach 
zostały wyeliminowane.

Z uwagi na fakt, iż najwięcej nieprawidłowości odnoto-
wano w placówkach skontrolowanych po raz pierwszy, 
takie właśnie podmioty będą typowane w pierwszej ko-
lejności do kontroli tematycznych w bieżącym roku. W 
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dalszym ciągu będą prowadzone systematyczne kon-
trole w wielkopowierzchniowych oraz pozostałych pla-
cówkach handlowych w obszarach, w których stwier-
dzono najwięcej nieprawidłowości. Aktualnie dotyczy 
to zagadnień dotyczących składowania i magazyno-
wania towarów (stan techniczny regałów, sposób skła-
dowania na regałach, zastawione drogi transportowe 
i ewakuacyjne, oznakowanie dróg i ciągów komunika-
cyjnych), sposobu eksploatacji wózków jezdniowych 
z napędem silnikowym, kwalifikacji do obsługi urzą-
dzeń eksploatowanych na terenie kontrolowanych jed-
nostek oraz instalacji i urządzeń elektrycznych, w tym 
oświetlenia. Ponadto, z uwagi na wielkość zatrudnie-
nia i szeroki zakres objętych działaniem zagadnień, 
inspektorzy pracy zwrócą szczególną uwagę na pra-
widłowość i jakość funkcjonowania służby bezpieczeń-
stwa i higieny pracy w poszczególnych jednostkach.

Zadanie własne Okręgowego 
Inspektoratu Pracy w Opolu

Odra, rzeka uregulowana - bezpieczeństwo pracy 
przy robotach hydrotechnicznych związanych 
z modernizacją stopni wodnych (śluzy, jazy) 
oraz budową przystani żeglarskich na opolskim 
odcinku Odry

W 2019 r. Inspektorzy Pracy działający w ramach 
Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu realizując 
temat „Odra, rzeka uregulowana - bezpieczeństwo 
pracy przy robotach hydrotechnicznych związanych 
z modernizacją stopni wodnych (śluzy, jazy) oraz bu-
dową przystani żeglarskich na opolskim odcinku Odry” 
przeprowadzili łącznie 12 kontroli różnych podmiotów 
wykonujących roboty budowlane na obiektach hydro-
technicznych położonych na terenie woj. opolskiego.

Kontrolą objęto dwa rodzaje robót ze względu na spe-
cyfikę obiektów, na których były prowadzone – remon-
ty jazów oraz remonty śluz Kontrole jazów przeprowa-
dzono w ramach sprawdzenia stanu bezpieczeństwa 
i higieny pracy przy pracach budowlanych związanych 
z przebudową jazów sektorowych na jazy klapowe, 
wraz z budową przepławek dla ryb oraz obiektami to-
warzyszącymi, w ramach inwestycji pn. „Modernizacja 
jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW 
Wrocław woj. opolskie na rzece Odra w miejscowoś-
ciach Wróblin, Januszkowice, Zwanowice”. 

W ramach kontroli śluz, nadzorem objęto prace bu-
dowlane związane z ich przebudową w ramach in-
westycji dotyczącej modernizacji śluz odrzańskich na 
odcinku będącym  w zarządzie RZGW Gliwice - przy-
stosowanie do III klasy drogi wodnej – etap II moderni-
zacja śluzy Nowa Wieś i Zwanowice na Kanale Gliwi-
ckim. W trakcie kontroli prowadzono prace remontowe 
jednego z 2 kanałów śluz (przy czynnym-żeglownym 
drugim kanale), budynków śluzy, międzyśluzia oraz 
prowadzono wymianę wrót.

Przeprowadzone kontrole wykazały zaniedbania prze-
de wszystkim w zakresie prowadzonych prac na wyso-
kości oraz rusztowań i pomostów roboczych, a także 
przygotowania pracowników do pracy oraz ich wypo-
sażenia w środki ochrony indywidualnej. W mniejszym 
zakresie nieprawidłowości stwierdzono w odniesieniu 
do urządzeń i instalacji elektrycznej oraz warunków 
przygotowania i prowadzenia robót budowlanych. 
Prace remontowo-budowlane na czynnych obiektach 
hydrotechnicznych wymagają zwrócenia szczególnej 
uwagi, gdyż prowadzone są na terenie czynnego za-
kładu pracy, w bezpośredniej bliskości wody i w tej sy-
tuacji uznane są jako prace szczególnie niebezpiecz-
ne. Generalni wykonawcy wywiązują się z obowiązków 
opracowania niezbędnych dokumentacji w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy tj. planów, instrukcji 
i procedur. Wyniki kontroli pokazują jednak, że nie 
zawsze te informacje są przekazywane i stosowane 
przez podwykonawców. Szczególnie kilkuosobowe, 
małe podmioty, nie zawsze stosują się do obowiązu-
jących na danej budowie planów BIOZ i instrukcji bez-
piecznego wykonywania robót.
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Legalność zatrudnienia
Kontrole legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej obywateli polskich 
i cudzoziemców

Kontrole legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej obywateli polskich

W roku 2019 w ramach kontroli legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej obywateli polskich, przepro-
wadzono 979 kontroli w 945 podmiotach gospodarczych, powierzających pracę zarobkową. Zakresem kontroli 
objęto 5917 osób, przy całkowitym zatrudnieniu w kontrolowanych podmiotach na poziomie 27.627 osób. Zde-
cydowana większość kontroli, bo aż 894 zostało przeprowadzonych w zakładach z zatrudnieniem do 9 osób 
/631 kontrole/ oraz z zatrudnieniem od 10 – 49 osób /263 kontroli/, czyli w małych i średnich podmiotach, gdzie 
zagrożenie nielegalnym powierzaniem pracy, było dotychczas największe.

Rok Liczba kon-
troli ogółem

Podmioty objęte kontrolą  
(5 największych działów w danym roku)

Działy gospodarki Wielkość 
zatrudnienia

2017 1398

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

2074
1632
2366
800
653

9859

2018 1332

Handel i Naprawy - 344 kontrole
Budownictwo - 311 kontroli
Przetwórstwo przem. - 238 kontroli
Zakw. i usługi gastr. - 103 kontrole
Usługi administrowania - 66 kontroli

1907
1822
2835
566
620

9748

2019 979

Handel i Naprawy - 245 kontroli
Budownictwo - 249 kontroli
Przetwórstwo przem. - 141 kontroli
Zakw. i usługi gastr. - 82 kontrole
Usługi administrowania - 47 kontroli

2270
6588
6472
774
6495

5917

Analizując wyniki kontroli legalności zatrudnienia oby-
wateli polskich w 2019 roku pod względem PKD, na-
leży wskazać, że najczęściej nielegalna praca powie-
rzana była w szeroko rozumianych usługach (handel 
i naprawy oraz zakwaterowanie i usługi gastronomicz-
ne), a także w budownictwie. Najwięcej przypadków 
nielegalnego zatrudnienia stwierdzono, na podstawie 
kontroli prowadzonych w „pozostałej działalności usłu-
gowej”. 

W roku sprawozdawczym stwierdzono w sumie 88 
osób nielegalnie wykonujące pracę. Biorąc pod uwagę 
liczbę stwierdzonych przypadków niezawarcia umów 
o pracę (48 przypadków) a także przypadków niezgło-
szenia do ZUS (63 przypadków). Należy uznać, że 
dochodziło do sytuacji, gdy pracodawcy nie dopełniali 
obu obowiązków bądź tylko jednego z nich. 

Wyszczególnienie wg 
PKD kontrolne

Liczba 
osób 

objętych 
kontrolą 

legalności 
zatrudnie-

nia

Liczba 
osób, które 
świadczyły 

pracę 
nielegalnie

Handel i naprawy 1907 15

Przetwórstwo 
przemysłowe 2835 10

Zakwaterowanie 
i usł. gastronomiczne 566 16

Usługi 
administrowania 620 6

Budownictwo 1227 12

Pozost. dział. usł. 214 25

Rok
Liczba
kontroli
ogółem

Liczba osób 
objętych kontrolą 
legalności zatrud-

nienia
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W roku 2019 stwierdzono  7 przypadków niezgłasza-
nia w Powiatowych Urzędach Pracy, faktu podjęcia 
pracy, przez osoby posiadające status bezrobotnego 
(odpowiednio w 2018r. 6 bezrobotnych nie dopełniło 
przedmiotowego obowiązku), co jest tendencją spad-
kową wobec roku 2017, kiedy to ujawniono 16 takich 
bezrobotnych. Należy przyjąć, że jest to tendencja 
wskazująca, iż osób bezrobotnych zarejestrowanych 
w urzędach pracy jest cyklicznie, coraz mniej, nato-
miast świadomość bezrobotnych w tym zakresie wzra-
sta.

Rok

Niepotwierdzania 
na piśmie rodzaju i 
warunków zawartej 

z pracownikiem 
umowy o pracę

Nie zgłaszanie 
do ubezpieczenia 

społecznego

2016 36 35 

2017 142 123

2018 50 38

2019 48 63

W ocenie inspektorów pracy główną przyczyną niepra-
widłowości stwierdzanych w trakcie kontroli legalności 
zatrudnienia, jest zamiar minimalizacji kosztów prowa-
dzonej działalności gospodarczej. Na chwilę obecną 
jest to jedyna istotna przyczyna nielegalnego powie-
rzania pracy. 

„Klasyczne” formy nielegalnego powierzania pracy tj. 
zatrudnienie bez umowy o pracę i niezgłoszenie do 
ubezpieczenia społecznego, nie są jedynymi formami 
nielegalnego powierzania pracy. Minimalizacja kosz-
tów prowadzonej działalności gospodarczej poprzez 
nielegalne zatrudnienie osób wykonujących pracę 
zarobkową, przybiera formę zatrudniania powyżej wy-
miaru godzinowego wynikającego z zawartych umów 
o pracę, następnie wypłacania części wynagrodzeń za 
pracę, poza listą płac. Co za tym idzie, dochodzi do 
podawania nieprawdziwych danych mających wpływ 
na wymiar składek ubezpieczenia społecznego. Nale-
ży pamiętać, iż taka forma nielegalnego zatrudnienia, 
dla skutecznego funkcjonowania wymaga „zgody – 
współdziałania lub przyzwolenia” zatrudnianego. 

W ocenie pracodawców i przedsiębiorców przyczyny 
nieprawidłowości wynikają z faktu ponoszenia dużych 
kosztów pracy, a także braku płynności finansowej 
wynikającej z nieterminowego regulowania należno-
ści pomiędzy przedsiębiorcami. Należy zauważyć, iż 
trudno jest ustalić inspektorowi pracy, kto faktycznie 
ma problemy z płynnością finansową, a kto tylko w ten 
sposób usprawiedliwia łamanie prawa. 
 
W trakcie kontroli prowadzonych w 2019r. pracodawcy 
zawarli na piśmie umowy o pracę z 21 pracownikami 
i dokonali zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego 
dla 39 pracujących.

Analiza popełnionych w 2019 roku wykroczeń wskazu-
je, że najczęściej popełniano wykroczenia, w zakresie:

• nieodprowadzania składek na fundusz pracy 
stwierdzono - 92 wykroczenia,

• niepotwierdzanie na piśmie warunków pracy i pła-
cy - 22 wykroczenia.

W 2019 roku w zakresie wykroczeń dotyczących niele-
galnego powierzania pracy, inspektorzy pracy działa-
jący w ramach właściwości Okręgowego Inspektoratu 
Pracy w Opolu:

• nałożyli 101 mandatów na łączną kwotę , 
125.450 zł.

• skierowali 2 wnioski o ukaranie osób odpowie-
dzialnych za popełnione wykroczenia (łączny wy-
miar nałożonych kar  3.500.00 zł),

• zastosowali 27 środków wychowawczych,
• nałożyli 1 mandat karny na osobę bezrobotną, któ-

ra nie powiadomiła w ustawowym terminie właś-
ciwego Powiatowego Urzędu Pracy, o podjęciu 
zatrudnienia,

• skierowali 13 zawiadomień o podejrzeniu popeł-
nienia przestępstw w oparciu o art. 218, art. 219, 
art.271 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks 
karny.

  
Dla skuteczniejszego działania w zakresie likwidacji 
zjawisk nielegalnego powierzania pracy wskazane 
byłyby zmiany w przepisach prawa pracy i ubezpie-
czeń społecznych jak i w procedurach prowadzania 
kontroli legalności zatrudnienia. Głównym wnioskiem, 
a zarazem propozycją zmian w przepisach w zakre-
sie przeciwdziałania nielegalnemu zatrudnieniu jest 
postulowana od kilku lat, kwestia zmiany definicji nie-
legalnego zatrudnienia. Definicja winna brzmieć „kto, 
powierza pracę osobie fizycznej przed zgłoszeniem 
do ubezpieczenia społecznego, podlega karze…”. 
Jedynym wykładnikiem, czy dana osoba nielegalnie 
wykonuje pracę, winien być moment dokonania przez 
powierzającego pracę zgłoszenia do ubezpieczenia 
społecznego. Wszelakie kwestie związane, z momen-
tem potwierdzenia warunków pracy i płacy, czy też 
właściwej formy zatrudnienia, winny być sprawami 
wtórnymi.

Kontrole legalności zatrudnienia i innej pracy 
zarobkowej cudzoziemców

W 2019r. dał się zauważyć utrzymujący się poziom 
zatrudnienia cudzoziemców w porównaniu z rokiem 
ubiegłym. Pociągnęło to za sobą porównywalną licz-
bę kontroli, w których obok innych zagadnień badana 
była legalność zatrudnienia cudzoziemców. W ubie-
głym roku przeprowadzono 360 kontroli w porównaniu 
do 2018r., kiedy przeprowadzono 378 kontroli.
Jak widać na kolejnym wykresie porównywalna liczba 
kontroli przełożyła się na większą wykrywalność na-
ruszeń przepisów wobec cudzoziemców. W 70 kon-
trolach (tj. 19,4% kontroli) stwierdzono nielegalne za-
trudnienie łącznie 451 cudzoziemców (w porównaniu 
do 13,5% w 2018r., 12% w 2017r., 10% w 2016r. i 3% 
w 2015r.). 
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liczba kontroli

liczba cudzoziemców pracujących 
nielegalnie

liczba kontroli w których ujawniono 
nielegalne zatrudnianie cudzoziem-
ców

Ogólna liczba cudzoziemców objęta kontrolą w 2019r. 
to 1840 osób. Dla porównania  w 2018r. w trakcie 
przeprowadzanych kontroli analizowano legalność 
zatrudnienia łącznie 1744 cudzoziemców, natomiast 
w 2017r. 1271 cudzoziemców. Tak jak w latach po-
przednich wśród zatrudnionych dominowali obywate-
le Ukrainy (1740 osób – 94 % ogółu cudzoziemców). 
Stwierdzono również zatrudnienie 26 obywateli Moł-
dowy, 22 osoby z Gruzji, 21 osób z Białorusi oraz po 
6 osób z Turcji i Bangladeszu. Obywatele pozostałych 
16 państw byli zatrudniani jednostkowo. 

Cudzoziemcy najczęściej byli zatrudniani w bran-
ży budowlanej (31%), usług administrowania (18%), 
przetwórstwa przemysłowego (17%), transport (16%), 
handel i naprawy (7%), zakwaterowanie (4%). 

Cudzoziemcy nadal najczęściej znajdują zatrudnienie 
w zawodach robotniczych, nie wymagających wyso-
kich kwalifikacji. Pomimo funkcjonowania zezwoleń na 
pracę sezonową stwierdzono znikomy stopień zatrud-
nienia w rolnictwie.  
W 2019r. wśród ujawnionych przypadków nielegalne-
go zatrudnienia cudzoziemców, jako przyczyny wystę-
powały następujące nieprawidłowości:
• powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi 

nieposiadającemu wymaganego zezwolenia na 
pracę – 32 przypadki (dotyczyło 128 cudzoziem-
ców); w porównaniu do 27 przypadków w 2018r. 
(dotyczyło 54 cudzoziemców);

• powierzenie wykonywania pracy cudzoziemco-
wi na innych warunkach niż określone w zezwo-
leniu na pracę – 39 przypadków (dotyczyło 352 
cudzoziemców) w porównaniu do 18 przypadków 
w 2018r. (dotyczyło 45 cudzoziemców); 

• brak zawarcia umów w formie pisemnej w 14 przy-
padkach (dotyczyło 41 cudzoziemców) w porów-
naniu do 13 przypadków w 2018r. (dotyczyło 37 
cudzoziemców).

Stwierdzono 2 przypadki powierzenia pracy cudzo-
ziemcowi nieposiadającego podstawy pobytu upraw-
niającej do pracy.

brak zezwolenia na pracę

praca na innych warunkach niż 
określone w zezwoleniu na pracę

brak zawarcia umów w formie pi-
semnej

brak podstawy pobytu

W porównaniu do 2018r. liczba ujawnionych przypad-
ków powierzenia pracy cudzoziemcom bez wymaga-
nego zezwolenia na pracę oraz braku zawarcia umów 
na pracę w formie pisemnej zwiększyła się. Nastąpił 
wzrost liczby wykrytych przypadków powierzenia pra-
cy cudzoziemcowi na innych warunkach niż określo-
ne w zezwoleniu (w 2018r. ujawniono 18 takich przy-
padków dla 45 cudzoziemców). Sytuacja taka wynika 
z wprowadzenia sankcji w przypadkach zawarcia nie-
prawdziwych  danych zawartych w oświadczeniach 
o powierzeniu pracy cudzoziemcowi, czyli w tzw. 
uproszczonym trybie zezwoleń na pracę. 

Odnotować należy, iż zwiększyła się liczba skarg zgła-
szanych przez cudzoziemców. W 2019r. cudzoziemcy 
złożyli 255 skarg. Dla porównania w 2018r. odnotowa-
no 47 skarg. Najwięcej skarg dotyczyło nieprawidło-
wości w zakresie wypłaty wynagrodzeń za pracę lub 
bezpodstawnego potrącania wynagrodzeń. Dla przy-
kładu 69 skarg dotyczyło niewypłacenia wynagrodze-
nia za pracę lub potrąceń z wynagrodzenia za pracę, 
z czego jedynie 14 skarg było zasadnych. 

Powyższe może wskazywać na brak obaw cudzoziem-
ców przed korzystaniem z możliwości złożenia skargi 
do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu. Z drugiej 
strony niska liczba skarg uznanych za zasadne może 
wynikać z nieznajomości przepisów przez cudzoziem-
ców, w szczególności z możliwości stosowania przez 
podmioty zatrudniające kar umownych, zwłaszcza 
w przypadku umów cywilnoprawnych. Często cudzo-
ziemcy próbują dochodzić wynagrodzenia ustalone-
go ustnie, wyższego od stawki określonej w umowie 
o pracę bądź umowie cywilnoprawnej.
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Przestrzeganie przepisów dotyczących 
oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy 
cudzoziemcowi

W 2019r. dał się zauważyć wzrost liczby nieprawid-
łowości w zakresie powierzania pracy cudzoziem-
com na warunkach niezgodnych z zarejestrowanymi 
oświadczeniami. Zgodnie z wyjaśnieniami Minister-
stwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 3 kwietnia 
2019r. w sprawie ustalania wymiaru czasu pracy i licz-
by godzin pracy w oświadczeniach o powierzeniu pra-
cy cudzoziemcom nie jest dopuszczalne powierzanie 
pracy w wyższym wymiarze czasu pracy niż określony 
w zezwoleniu na pracę lub oświadczeniu. W zakresie 
z powyższym inspektorzy pracy w większym stopniu 
uznawali jako nielegalne przekraczanie limitu godzin 
ustalonego w oświadczeniach. Wiązało to się oczywi-
ście z koniecznością każdorazowego ustalania przez 
inspektorów pracy całokształtu okoliczności, tj. czasu 
trwania przekroczeń, charakteru i powodu przekroczeń 
ustalonego w oświadczeniach wymiaru czasu pracy. 
Na kontrolującym ciąży bowiem obowiązek ustalenia, 
czy powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi 
w wyższym wymiarze czasu pracy jest jednorazowe, 
krótkotrwałe, nie budzi wątpliwości oraz nie służy ob-
chodzeniu przepisów dotyczących czasu pracy. 

Przestrzeganie przepisów ustawy o skutkach 
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 
przebywającym wbrew przepisom na terytorium 
RP

W ubiegłym roku w 2 przypadkach ujawniono niele-
galny pobyt cudzoziemców. Powyższa ilość przypad-
ków pozwala stwierdzić, iż nieprawidłowości związane 
z nielegalnym pobytem mają znaczenie marginalne. 
Każdy przypadek ewentualnego nielegalnego poby-
tu cudzoziemca jest niezwłocznie zgłaszany Straży 
Granicznej. Podczas kontroli zwraca się uwagę praco-
dawcom na to, by w celu ochrony przed odpowiedzial-
nością za nielegalne powierzenie pracy nie powierzali 
cudzoziemcom pracy bez przedłożenia przez cudzo-
ziemców odpowiedniego dokumentu uprawniającego 
pobytu, umożliwiającego wykonywanie pracy.    

W dalszym ciągu podstawową przyczyną stwierdza-
nych nieprawidłowości pozostaje niewystarczająca 
znajomość przepisów przez podmioty zatrudniające 
cudzoziemców. Taka przyczyna jest najczęściej poda-
wana przez pracodawców, wobec których stwierdzo-
no nielegalne zatrudnienie. Pomimo prowadzonych 
szkoleń, zarówno przez Państwową Inspekcję Pracy 
jak i przez organizacje zrzeszające przedsiębiorców, 
poziom wiedzy na temat aktualnie obowiązujących 
przepisów regulujących zatrudnianie cudzoziemców 
pozostawia wiele do życzenia.

Innym powodem nielegalnego zatrudnienia lub omi-
jania przepisów z zakresu legalności zatrudnienia cu-
dzoziemców jest chęć szukania oszczędności przez 
przedsiębiorców. Popyt na pracę oraz obowiązek za-
pewnienia minimalnego wynagrodzenia za pracę po-
woduje, że zatrudnienie cudzoziemca staje się mniej 
atrakcyjne dla przedsiębiorców. 

Zachętą dla przedsiębiorców do nielegalnego zatrud-
niania są także skomplikowane procedury uzyskania 
zezwolenia na pracę. Stąd wynika popularność za-
trudnienia cudzoziemców poprzez agencje pracy tym-
czasowej. Zakaz zatrudniania pracowników tymcza-
sowych przy pracach szczególnie niebezpiecznych 
powoduje z kolei częste występowanie przypadków 
omijania przepisów. 

Należy pozytywnie odnieść się do zmian w ustawie 
z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i in-
stytucjach rynku pracy, które weszły w życie z dniem 
01.01.2018r., w szczególności:

• rejestrowanie oświadczeń o powierzeniu pracy je-
dynie w przypadku spełnienia warunku niekaralno-
ści. Zmiana ww.  wpłynęła ewidentnie pozytywnie 
na działalność podmiotów zatrudniających dużą 
liczbę cudzoziemców, w szczególności agencji za-
trudnienia. Ww. podmioty podjęły działania zmie-
rzające do wykluczenia możliwości nielegalnego 
zatrudnienia, gdyż brak możliwości rejestracji 
oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcom 
stanowi dotkliwszą karę niż nałożona kara grzyw-
ny nawet w maksymalnej wysokości, 

• zgłaszanie przez pracodawcę faktu podjęcia bądź 
niepodjęcia pracy przez cudzoziemca właściwe-
mu PUP. Wymóg ten wpłynął na większą możli-
wość kontroli cudzoziemców oraz stanowi sku-
teczne narzędzie służące do walki z tzw. handlem 
oświadczeniami,

• obowiązek dostarczania cudzoziemcowi umo-
wy na pracę w języku przez niego zrozumiałym. 
Poprawiła się świadomość cudzoziemców co do 
treści podpisywanych umów o pracę, co było wi-
doczne podczas odbierania od cudzoziemców 
oświadczeń w trakcie kontroli,

• możliwość wykonywania pracy po zakończeniu 
pracy wykonywanej na podstawie oświadczenia, 
a przed uzyskaniem zezwolenia na pracę pod wa-
runkiem pracy min. 3 miesiące i warunku zawarcia 
umowy o pracę.

Agencje zatrudnienia – egzekwowanie 
przestrzegania przepisów 
o warunkach prowadzenia agencji

W 2019r. przeprowadzono 37 kontroli w podmiotach 
prowadzących agencje zatrudnienia świadczące usłu-
gi pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego, po-
radnictwa zawodowego.  

Wyszczególnienie Liczba 
kontroli

Kontrole agencji pracy tymczasowej
w tym: 37

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

2
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Stwierdzono 2 przypadki działania agencji pracy bez 
wymaganego wpisu do rejestru agencji zatrudnienia. 
W obu przypadkach podmioty prowadzące działalność 
agencji zatrudnienia kierowały osoby do wykonywania 
pracy tymczasowej na rzecz pracodawców użytkow-
ników.

W trakcie prowadzonych w 2019r. kontroli najczęś-
ciej stwierdzano nieprawidłowości dot. nieopłacania 
składek na Fundusz Pracy, informacji o działalności 
agencji zatrudnienia przekazywanej marszałkowi wo-
jewództwa oraz publikowanych ofert pracy. 9 kontroli 
prowadzono w agencjach zatrudnienia prowadzących 
działalność w zakresie pośrednictwa pracy, natomiast 
25 kontroli prowadzono w agencjach zatrudnienia pro-
wadzących działalność w zakresie pracy tymczaso-
wej. Powyższe miało wpływ na rodzaj stwierdzanych 
podczas kontroli nieprawidłowości i skutkowało rzad-
szym niż w poprzednich latach stwierdzaniem przez 
inspektorów pracy nieprawidłowości  dot. kierowania 
osób do pracy za granicą u pracodawców zagranicz-
nych. Na 37 przeprowadzonych kontroli inspektorzy 
pracy w 23 przypadkach wydawali wystąpienia zawie-
rające wnioski związane z realizacją tematu.

Najczęstsze przyczyny nieprawidłowości wykazywa-
nych w trakcie kontroli w ocenie inspektorów pracy to:
• nieznajomość obowiązujących przepisów,
• brak należytej staranności,
Najczęstszą przyczyną nieprawidłowości wykazywa-
nych w trakcie kontroli w ocenie osób prowadzących 
agencje zatrudnienia jest nieznajomość obowiązują-
cych przepisów.

Współpraca z marszałkami województw 
i działania prewencyjne

W ramach działalności prewencyjnej w 2019r. Okrę-
gowy Inspektorat Pracy w Opolu prowadził bieżącą 
współpracę z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Opolu 
polegającą m.in. na wymianie informacji, w szczegól-
ności o wynikach kontroli, a także realizacji środków 
prawnych. 
Ogromne znaczenie prewencyjne ma prowadzone 
przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu porad-
nictwo, kierowane zarówno do osób korzystających 
z usług agencji pracy jak też osób prowadzących 
agencje pracy. Ponadto rozprowadzano materiały in-
formacyjne dot. przedmiotowej tematyki.

Powiadomienia skierowane do marszałka 
województwa

W 2019r. do marszałka województwa skierowano 6 
powiadomień dot. ustaleń dokonanych przez inspek-
torów pracy w trakcie kontroli prowadzonych w agen-
cjach zatrudnienia.

W 2019r. Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu został 
poinformowany o wydaniu jednej decyzji o wykreśle-
niu podmiotu z rejestru agencji zatrudnienia w związku 
z powiadomieniem kierowanym do marszałka w 2018 
roku.

Działania, które powinny zostać podjęte przez jednost-
ki organizacyjne PIP, powinny polegać na kontynua-
cji dotychczasowych działań w zakresie monitoringu 
ogłoszeń i ofert, zamieszczanych przez agencje za-
trudnienia w mediach i Internecie, jak również działań 
promocyjnych (szkolenia, publikacje).

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 tymczaso-
wej. Z uwagi na dużą zmienność zapotrzebowania na 
pracę tymczasową pojawiają się  sytuacje, kiedy to 
osoba skierowana do pracy w Holandii u pracodaw-
cy zagranicznego musi pozostawać w gotowości do 
świadczenia pracy, a jednocześnie agencja pracy tym-
czasowej nie zapewnia jej tej pracy. Taka osoba nie 
ma możliwości uzyskania wynagrodzenia na pokrycie 
kosztów utrzymania, które ponosi. Należałoby rozwa-
żyć wprowadzenie do art. 85 ust. 2 ustawy o promo-
cji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy obowiązku 
zamieszczania w umowie zawieranej pomiędzy osobą 
kierowaną do pracy za granicą a agencją zatrudnienia, 
informacji o minimalnej liczbie godzin pracy (tygodnio-
wo lub miesięcznie), zapewnianej przez pracodawcę 
zagranicznego.

Agencje Pośrednictwa pracy świadczące 
usługi w zakresie kierowania cudzoziemców 
z państw spoza UE do zatrudnienia lub innej 
pracy zarobkowej do podmiotów prowadzących 
działalność na terytorium RP

W 2019r. przeprowadzono 2 kontrole agencji pośred-
nictwa pracy świadczących usługi w zakresie kierowa-
nia cudzoziemców z państw spoza UE do zatrudnienia 
lub innej pracy zarobkowej do podmiotów prowadzą-
cych działalność na terytorium RP. Należy zazna-
czyć, że część agencji zatrudnienia po wprowadzeniu 
w czerwcu 2017r. zmian przepisów ustawy z dnia 20 
kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy, nie ujawnia faktu prowadzenia w tym za-
kresie działalności. Udowodnienie, że agencja prowa-
dzi takową działalność, jest utrudnione. 

Bez świadków – klientów agencji zatrudnienia, których 
można przesłuchać, inspektor pracy widząc publiko-
wane przez agencje pracy ogłoszenia, kierowane do 
cudzoziemców, nie ma możliwości skutecznego re-
agowania. Samo opublikowanie ogłoszenia nie jest 
równoznaczne ze skierowaniem osób do pracy. 
W trakcie kontroli prowadzonych w 2019r. nie stwier-
dzono przypadków prowadzenia agencji zatrudnienia, 
bez wpisu do rejestru agencji zatrudnienia. 

Prowadzone kontrole nie wykazały rażących niepra-
widłowości, stwierdzono jedynie drobne nieprawid-
łowości dot. wykazu cudzoziemców kierowanych do 
zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz umów 
zawieranych z przedmiotowymi cudzoziemcami. 

Przyczyną stwierdzonych nieprawidłowości była nie-



51Sprawozdanie PIP OIP Opole 2019

znajomość obowiązujących przepisów.

Agencje pracy tymczasowej

W 2019r. przeprowadzono 22 kontrole w 20 agencjach 
pracy tymczasowej. 

Agencje pracy tymczasowej, które działały bez 
wymaganego certyfikatu

Podczas kontroli, prowadzonych w 2019r. stwierdzono 
2 przypadki agencji pracy tymczasowej, działających  
bez wymaganego certyfikatu Marszałka Wojewódz-
twa. 

Podczas kontroli prowadzonych w 2019r. nieprawidło-
wości związane z tematem stwierdzono w trakcie 15 
z 22 przeprowadzonych kontroli.

Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości to:
• brak pisemnych uzgodnień pomiędzy agencją pra-

cy tymczasowej a pracodawcą użytkownikiem,
• brak wydawania zaświadczeń potwierdzających 

okres wykonywania pracy tymczasowej na rzecz 
danego pracodawcy użytkownika osobom skie-
rowanym do wykonywania pracy tymczasowej na 
podstawie przepisów prawa cywilnego,

• nieprzekazywanie pracownikom tymczasowym 
danych umożliwiających bezpośredni kontakt 
z przedstawicielami agencji pracy tymczasowej.

Ponadto w trakcie 3 kontroli stwierdzono powierzanie 
osobom wykonującym pracę tymczasową wykonywa-
nia pracy na podstawie umowy zlecenia w warunkach 
wskazujących na istnienie stosunku pracy, co dotyczy-
ło łącznie 20 osób. 

W jednym przypadku stwierdzono przekroczenie do-
puszczalnego okresu wykonywania pracy tymczaso-
wej na rzecz jednego pracodawcy użytkownika – in-
spektor pracy skierował do sądu wniosek o ukaranie; 
do dnia pisania sprawozdania sąd nie wydał rozstrzyg-
nięcia.

Outsourcing (leasing, podwykonawstwo) jako 
formy zastępowania pracy tymczasowej 

W trakcie kontroli prowadzonych w 2019r. w jednym 
przypadku stwierdzono stosowanie outsourcingu jako 
formy zastępowania pracy tymczasowej. W trakcie 
kontroli ustalono, że cudzoziemcy wykonują pracę 
tymczasową na rzecz pracodawcy użytkownika  pod-
czas gdy firmy traktują to jako outsourcing. W związku 
z przekroczeniem dopuszczalnego okresu wykonywa-
nia pracy tymczasowej skierowano wniosek ukaranie 
do sądu – obwiniony został uznany za winnego, Sąd 
odstąpił od orzekania kary. Do agencji skierowano 
również wniosek w wystąpieniu, o zaprzestanie przed-
miotowych praktyk.

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,

Działania, które powinny zostać podjęte przez jednost-
ki organizacyjne PIP, powinny polegać na kontynua-
cji dotychczasowych działań w zakresie monitoringu 
ogłoszeń i ofert, zamieszczanych przez agencje za-
trudnienia w mediach i Internecie, jak również działań 
promocyjnych (szkolenia, publikacje).

Odnośnie pożądanych działań ze strony innych orga-
nów, wskazane byłoby informowanie przez wojewódz-
kie urzędy pracy podmiotów rejestrowanych w reje-
strze agencji zatrudnienia o przepisach regulujących 
działalność agencji pracy tymczasowej.

Agencje pracy tymczasowej w zakresie 
zatrudniania i kierowania do wykonywania pracy 
tymczasowej cudzoziemców z państw spoza UE

Spośród 15 kontroli prowadzonych w 2019r. w ramach 
realizacji tematu stwierdzono 2 przypadki nielegalne-
go prowadzenia agencji pracy tymczasowej.
W trakcie 11 kontroli wykryto nieprawidłowości zwią-
zane najczęściej z:
• brakiem wymaganych uzgodnień pomiędzy agen-

cją pracy tymczasowej a pracodawcą użytkowni-
kiem,

• powierzaniem cudzoziemcom nielegalnego wyko-
nywania pracy,

• niezgłaszania cudzoziemców wykonujących pracę 
tymczasową do ubezpieczenia społecznego. 

Stwierdzone podczas kontroli przypadki powierzania 
cudzoziemcom wykonującym pracę tymczasową nie-
legalnego wykonywania pracy dotyczyły w zdecydo-
wanej większości krótkich okresów.   Część przypad-
ków  była związana z powierzeniem cudzoziemcom 
nielegalnego wykonywania pracy w okresie oczekiwa-
nia na wpisanie oświadczenia o powierzeniu pracy cu-
dzoziemcowi do ewidencji oświadczeń. Cudzoziemcy 
po przyjeździe do Polski z reguły chcą jak najszybciej 
podjąć pracę i w przypadku, gdy okazuje się, że na 
wpisanie oświadczenia do ewidencji i podjęcie pracy 
trzeba czekać, znajdują pracę u innego pracodawcy. 
Aby uniknąć takich sytuacji, pracodawcy decydują się 
na dopuszczenie cudzoziemców do wykonywania pra-
cy bez niezbędnych dokumentów, pozwalających na 
legalne wykonywanie pracy.



52 Sprawozdanie PIP OIP Opole 2019

Pracodawcy użytkownicy

W 2019r. w ramach realizacji tematu przeprowadzono 
16 kontroli.

Wyszczególnienie Liczba 
kontroli

Kontrole przeprowadzone 
w tym: 16

Wynikające z rozpatrzenia skargi 2

inne przypadki 14

Nieprawidłowości dotyczące zatrudniania pracowni-
ków tymczasowych ujawniono podczas 15 z 16 kon-
troli prowadzonych u pracodawców użytkowników 
(93,75% kontroli). Stanowi to znaczący wzrost w po-
równaniu do 2018 roku, kiedy to nieprawidłowości dot. 
osób  wykonujących pracę tymczasową stwierdzono 
w niemal 60% kontroli prowadzonych u pracodawców 
użytkowników.

Najczęściej stwierdzano nieprawidłowości dotyczące 
pisemnych uzgodnień pomiędzy agencją pracy tym-
czasowej, a pracodawcą użytkownikiem oraz prowa-
dzenia ewidencji osób wykonujących pracę tymczaso-
wą.

W trakcie prowadzonych u pracodawców użytkowni-
ków kontroli nie stwierdzono przypadków naruszenia 
przepisów dot. dopuszczalnego okresu wykonywa-
nia pracy tymczasowej na rzecz jednego pracodaw-
cy użytkownika. Nie stwierdzono również przypadków 
naruszeń w zakresie  zapotrzebowania u praco-
dawcy użytkownika na zatrudnienie o stałym charak-
terze, a także naruszeń w zakresie wykonywania prac, 
które nie są zgodne z definicją pracy tymczasowej, 
określoną w art. 2 pkt 3 ustawy o zatrudnianiu pracow-
ników tymczasowych.

W 2019r. stwierdzono 2 przypadki powierzania wy-
konywania osobom wykonującym pracę tymczasową 
prac szczególnie niebezpiecznych.

Przyczyny stwierdzonych naruszeń to:
• nieznajomość obowiązujących przepisów,
• lekceważenie obowiązujących przepisów dot. za-

trudniania pracowników tymczasowych.

Zdaniem pracodawców użytkowników, przyczyną na-
ruszeń stwierdzonych podczas kontroli jest nieznajo-
mość obowiązujących przepisów.

Delegowanie pracowników 
z terytorium RP w ramach 
świadczenia usług

W 2019r na terenie Okręgowego Inspektoratu Pracy 
w Opolu przeprowadzono 15 kontroli w zakresie de-
legowania pracowników z terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej w ramach świadczenia usług, w tym 11 kon-
troli związanych z wnioskami o udzielenie informacji, 
skierowanych do Państwowej Inspekcji Pracy przez 
instytucje łącznikowe.
Postępowania kontrolne związane były z wnioskami 
o informację z następujących państw na terytorium 
których delegowano pracowników z terytorium RP: 
Belgia, Holandia, Austria, Niemcy, Szwajcaria, Szwe-
cja, Dania.

Wśród najistotniejszych nieprawidłowości należy 
wskazać, na nieprawidłowe ustalanie przez podmioty 
delegujące rodzaju kierowania pracowników do pra-
cy za granicą w zakresie rozróżniania podróży służ-
bowych od oddelegowania do innego państwa celem 
świadczenia usług. Powyższe przekłada się na niepra-
widłowe identyfikowanie obowiązków nałożonych na 
pracodawców, którzy delegują pracowników z teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym m.in. w zakresie 
należnego wynagrodzenia w kraju przyjmującym. 
Przenosi się to także na kwestię dotyczącą prawidło-
wego rozliczenia składek w tym ustalenia właściwej 
podstawy wymiaru oraz liczby dni pobytu za granicą. 
Z prawidłowym rozliczaniem składek łączy się także 
przewalutowanie wynagrodzeń, wypłacanych w walu-
tach obcych dla pracowników delegowanych.

Problemem pracodawców delegujących do pracy za 
granicę w celu świadczenia usług, zwłaszcza małych 
firm, często jest także brak prostego dostępu w kra-
jach członkowskich i na stronach internetowych do 
transparentnych informacji o obowiązujących przepi-
sach, które wymuszają swoje zastosowanie w trakcie 
pracy w państwie przyjmującym i konieczność wyszu-
kiwania tych regulacji, a także ich tłumaczenia.

W branży podmiotów zajmujących się kierowaniem 
osób do opieki, zauważalne jest zjawisko powierzania 
pracy przez podmioty dla dużej części tych osób na 
podstawie umów cywilnoprawnych, których przedmio-
tem jest opieka oraz jednoczesne zawieranie dodatko-
wych umów cywilnoprawnych, na inne usługi.

Pozytywną tendencją jest coraz większe zrozumienie 
przez podmioty obowiązków uzyskiwania zaświad-
czeń A1, potwierdzających właściwe prawo w zakresie 
ubezpieczeń społecznych.

W 2019r w zakresie delegowania pracowników z RP 
w ramach świadczenia usług przekazywano do ZUS 
zawiadomienia w tym dotyczące zaniżania składek jak 
i kwestii faktycznego obowiązku podlegania ubezpie-
czeniu w polskim systemie ubezpieczeń. 

W wyniku jednej z informacji przekazanych do Zakła-
du Ubezpieczeń Społecznych, dotyczącej stwierdzo-
nego opłacania przez pracodawcę składek od podsta-
wy wymiaru ustalonej według średniego kursu NBP 
walut obcych z przyjętego przez siebie przedostat-
niego dnia roboczego danego miesiąca, a nie według 
kursu z dnia poprzedzającego faktycznie wypłacone 
pracownikom wynagrodzenia naliczone w walutach 
obcych oraz nieprawidłowego ustalenia liczby dni po-
bytu pracowników za granicą, została przeprowadzo-
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na kontrola doraźna. W wyniku tej kontroli, której ZUS 
poddał trzech pracowników (spośród setek delegowa-
nych), stwierdzono m.in., że pracodawca zaniżył dane 
mające wpływ na wymiar składek w tym na Fundusz 
Pracy dla pracowników oddelegowanych.

Przekazywano także informacje do Urzędów Skarbo-
wych, w zakresie wpływającym na powstanie ewen-
tualnego obowiązku podatkowego m.in. dotyczące 
kwalifikowania i rozliczania przez pracodawców przy-
chodów pracowników w tym wypłacanych diet. Urzędy 
Skarbowe informowały, iż przekazane informacje do-
tyczące zostaną wykorzystane w ewentualnych czyn-
nościach sprawdzających lub kontrolnych, nie udo-
stępniając szczegółowych informacji.

Delegowanie pracowników do Polski 
w ramach świadczenia usług.

W 2019 roku przeprowadzono 4 kontrole, w tym 3 które 
dotyczyły Ukrainy, jako państwa siedziby pracodawcy 
delegującego pracownika na terytorium RP (dotyczyło 
11 cudzoziemców). Jedna kontrola dotyczyła cudzo-
ziemca z Włoch.

W trakcie kontroli we wszystkich przypadkach stwier-
dzono m.in. następujące nieprawidłowości:
• brak prowadzenia i przechowywania dokumen-

tacji dotyczącej czasu pracy na terytorium RP 
w zakresie rozpoczęcia i zakończenia pracy oraz 
liczby godzin przepracowanych w poszczególnych 
dniach;

• nieuwzględnienie w umowach warunków zawar-
tych w zezwoleniu na pracę cudzoziemca w za-
kresie wysokości wynagrodzenia;

• niewypłacenie cudzoziemcom wynagrodzenia 
w wysokości zgodnej z zezwoleniem na pracę;

• niezapewnianie odbycia przez pracownika odpo-
wiedniego szkolenia w zakresie bezpieczeństwa 
i higieny pracy;

• niestosowanie odzieży i obuwia roboczego.

Główną przyczyną niewypłacenia cudzoziemcom wy-
nagrodzenia, w wysokości zgodnej z zezwoleniami 
na pracę, wydaje się być niezapewnienie przez firmy 
ukraińskie odpowiedniej liczby godzin pracy w ramach 
wykonywanych usług w Polsce.
Jako powód nieprowadzenia dokumentacji dotyczącej 
czasu pracy, zgodnie z oświadczeniem przedsiębiorcy 
włoskiego, wskazano, że zgodnie z przepisami obo-
wiązującymi we Włoszech i umową o pracę zawartą, 
pracodawca nie miał obowiązku prowadzenia ewiden-
cji czasu pracy dla pracownika.
Podawanie w oświadczeniu składanym do PIP jedy-
nie miejsca pracy przy jednoczesnym braku określe-
nia faktycznego podmiotu (odbiorcy usług), w połą-
czeniu z brakiem obowiązku informowania o zmianie 
daty rozpoczęcia i zakończenia delegowania, adresu 
miejsca pracy czy zmianie charakteru usług uzasad-
niającego delegowanie pracowników na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, w wielu przypadkach real-
nie uniemożliwia skuteczne przeprowadzenie kontroli 
w miejscu pracy.

Wskazane jest rozważenie zmiany wymienionych wy-
żej elementów ustawy o delegowaniu.

Działalność prewencyjna oraz promocja ochrony pracy
Misją Państwowej Inspekcji Pracy jest skuteczne 
egzekwowanie przepisów prawa pracy, w tym bez-
pieczeństwa i higieny pracy, poprzez efektywne 
i ukierunkowane kontrole oraz działania prewencyjne, 
zmierzające do ograniczenia zagrożeń wypadkowych 
i poszanowania prawa pracy.

Działalność prewencyjna oraz promocja ochrony pra-
cy skierowana jest przede wszystkim do branż o dużej 
skali wypadkowości i zagrożeń zawodowych. Stanowi 
uzupełnienie kontroli, zwłaszcza w zakładach, w któ-
rych nie było Inspektora Pracy.

Poprzez realizację szeregu działań prewencyjno – 
promocyjnych Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu 
corocznie organizuje programy i kampanie w ramach 
których pracodawcy, przedsiębiorcy oraz przyszła ka-
dra pracownicza otrzymują pomoc związaną z zapew-
nieniem przestrzegania przepisów prawa pracy oraz 
bezpieczeństwa i higieny pracy.

Programy i kampanie prewencyjne 
dla pracodawców realizowane w 2019 
roku

Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładach 
zajmujących się obróbką mięsa (program 
prewencyjny – I etap realizacji 3 letniego działania 
długofalowego)

Kampania „Dobry przepis na bezpieczeństwo” obej-
muje działania medialne oraz program prewencyjno 
– kontrolny. Głównym celem programu jest poprawa 
przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególno-
ści bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach zaj-
mujących się przetwórstwem mięsa.

Najważniejszymi przedsięwzięciami realizowany-
mi w 2019 roku przez Okręgowy Inspektorat Pracy 
w Opolu było przeprowadzenie 3 szkoleń dla praco-
dawców (przedsiębiorców), pracowników służby bhp, 
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technologów, pracowników odpowiedzialnych za pro-
dukcję i pracowników nadzoru związanych z branżą 
mięsną oraz zorganizowanie stoiska informacyjnego 
podczas XV Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodow-
lanych w Zakrzowie - AGROFESTIWAL 2019 pod 
honorowym patronatem Marszałka Województwa 
Opolskiego, Starosty Powiatu Kędzierzyńsko – Koziel-
skiego oraz Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji 
Europejskiej w Polsce.

Program prewencyjny „Przeciwdziałanie 
negatywnym skutkom stresu w miejscu pracy”.

Głównym celem programu prewencyjnego jest zapo-
bieganie negatywnemu wpływowi stresu zawodowego 
na zdrowie pracowników i funkcjonowanie przedsię-
biorstw. 
W 2019 roku Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu 
przeprowadził 3 szkolenia dla pracodawców i pracow-
ników, którzy zgłosili się do programu. Najważniejszą 
przesłanką uczestniczenia pracodawców w szkole-
niach było zainteresowanie problematyką przeciw-
działania negatywnym skutkom stresu w sferze indy-
widualnej, takim jak: depresja, wypalenie zawodowe, 
przemęczenie, a także w sferze organizacyjnej, to jest: 
absencja chorobowa, konflikty w pracy, wypadki przy 
pracy.

Program prewencyjny –„Prewencja wypadkowa”

Program prewencyjny – „Prewencja wypadkowa” 
służy redukcji zagrożeń wypadkowych w zakładach, 
w których odnotowano wypadki przy pracy. Poprzez 
zapoznanie pracodawców z celowością wspólnego 
zaangażowania stron stosunku pracy w ocenę ryzyka 
zawodowego, określenie sposobów jego ograniczenia 
oraz monitorowania, pozwoli stworzyć skuteczne na-
rzędzie prewencji wypadkowej w przedsiębiorstwie.

Wszyscy pracodawcy, którzy zadeklarowali udział 
w programie prewencyjnym musieli podpisać Kartę 
zgłoszenia oraz przesłać do OIP w Opolu wypełnioną 
Ankietę specjalistyczną - po przeprowadzeniu samo-
kontroli warunków pracy w zakładzie.  Następnie In-
spektor Pracy po weryfikacji nadesłanych Ankiet spe-
cjalistycznych przeprowadził kontrolę sprawdzającą 
w zgłoszonym do programu podmiocie.  

W 2019 roku do programu przystąpiło 11 pracodaw-
ców,  z czego 8 uzyskało pozytywne wyniki kontroli 
sprawdzających.

Zmniejszenie zagrożeń i eliminacja 
nieprawidłowości w mikrozakładach

Program prewencyjny dla mikroprzedsiębiorstw 
„Zdobądź dyplom PIP” 

Skierowany do pracodawców różnych branż, z wyjąt-
kiem zakładów usług leśnych.
Celem programu jest wsparcie pracodawców w do-
prowadzeniu zakładu pracy do stanu zgodnego z obo-
wiązującymi przepisami oraz pomoc dla pracodawców 
w poprawie stanu bezpieczeństwa pracy w przypadku 

występowania w zakładzie szczególnych zagrożeń dla 
życia i zdrowia oraz upowszechnianie dobrych prak-
tyk dotyczących zapobiegania zagrożeniom wypadko-
wym i eliminowania bądź ograniczania ryzyka zawo-
dowego.

Program prewencyjny „Zdobądź Dyplom PIP” dla 
zakładów usług leśnych 

Skierowany do właścicieli zakładów usług leśnych, wy-
konujący prace z zakresu gospodarki leśnej na rzecz 
Lasów Państwowych, w szczególności pozyskiwanie 
i zrywkę drewna. Głównym celem programu jest ogra-
niczenie zagrożeń wypadkowych w zakładach usług 
leśnych.

W 2019 roku do programu przystąpiło łącznie 30 pra-
codawców, z czego 25 ukończyło program z wynikiem 
pozytywnym.

Uroczyste wręczanie „Dyplomów PIP” przez Okręgowego In-
spektora Pracy w Opolu Arkadiusza Kapuścika.

Działanie informacyjno-edukacyjne „Budowa. 
STOP wypadkom!”

Dążenie do zapobiegania wypadkom w budownictwie, 
taki był cel Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opo-
lu podczas podjętych działań informacyjno-edukacyj-
nych „Budowa. STOP wypadkom!” w 2019 roku.

W ramach realizacji programu OIP w Opolu zorganizo-
wał szkolenie dla  pracodawców z branży budowanej 
oraz wziął udział w Tygodniu Bezpieczeństwa organi-
zowanym przez sygnatariuszy Porozumienia dla Bez-
pieczeństwa w Budownictwie.
Dzięki zorganizowanym szkoleniom i spotkaniom in-
formacyjnym Inspektorzy Pracy mogli przekazać pra-
codawcom, pracownikom oraz przedstawicielom służ-
by BHP niezbędne informacje na temat: zabezpieczeń 
przed zagrożeniami wypadkowymi, stosowania właś-
ciwych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, 
prawidłowego przygotowania nowych pracowników do 
pracy, czy wyjaśnienia roli planu BIOZ na budowie. 

Działania edukacyjno-informacyjne „Czas pracy 
kierowców a wypadki drogowe”

Kampania skierowana do pracodawców/przedsię-
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biorców prowadzących działalność w sektorze trans-
portowym, jak również do pracowników oraz osób 
samozatrudnionych w tej branży. W celu zapobiega-
nia wypadkom komunikacyjnym związanym z naru-
szaniem przepisów o czasie pracy lub złym stanem 
psychofizycznym pracownika, Okręgowy Inspektorat 
Pracy w Opolu, uczestniczył w XV Międzynarodowym 
Zlocie Ciężarowych Pojazdów Tuningowanych  Ma-
ster Truck Show 2019.

Podczas zlotu Inspektorzy Pracy OIP w Opolu prze-
prowadzili 2 szkolenia dla pracodawców w zakresie 
wymagań określonych dla kierowców oraz udzielili bli-
sko 200 porad w zorganizowanym punkcie informacyj-
nym.  Wśród licznych odwiedzających stoisko PIP nie 
brakowało Polaków zatrudnionych w zagranicznych 
przedsiębiorstwach transportowych, planujących po-
wrót do Kraju i rozpoczęcie własnej działalności go-
spodarczej w branży transportowej.

Nie zapomniano również o najmłodszych uczestników 
zlotu, dla których przygotowano konkurs rysunkowy 
pod hasłem „Bezpieczeństwo pracy w transporcie dro-
gowym”. Nagrody rzeczowe w postaci gadżetów otrzy-
mali wszyscy uczestnicy konkursu. 

Stoisko informacyjne PIP podczas XV Zlotu Ciężarowych Pojaz-
dów Tuningowanych „Master Truck Show 2019”.

Ograniczanie zagrożeń zawodowych w zakładach 
zajmujących się produkcją wyrobów tartacznych 
i wyrobów z drewna

W związku z zakończeniem 3 letniej kampanii prewen-
cyjnej Państwowej Inspekcji Pracy pod nazwą „Włącz 
bezpieczeństwo przy obróbce drewna”  realizowanej 
w latach 2016-2018 w siedzibie Okręgowego Inspek-
toratu Pracy w Opolu zorganizowano uroczyste podsu-
mowanie kampanii połączone z wręczeniem zaświad-
czeń o uczestnictwie w ww. programie prewencyjnym.

Uroczyste podsumowanie kampanii prewencyjnej „Włącz bez-
pieczeństwo przy obróbce drewna”.

Działania skierowane do studentów, 
uczniów i dzieci

Program edukacyjny „Kultura bezpieczeństwa”

Celem programu jest popularyzacja wiedzy o zagro-
żeniach zawodowych, które mogą wystąpić w miejscu 
pracy oraz o regulacjach prawnych określających pra-
wa i obowiązki stron stosunku pracy. Partnerami PIP 
przy realizacji programu są: kuratoria oświaty, samo-
rządy, partnerzy społeczni i ochotnicze hufce pracy. 
Program inaugurują szkolenia dla nauczycieli zainte-
resowanych prowadzeniem zajęć z młodzieżą.

W  roku szkolnym 2018/2019 w zajęciach edukacyj-
nych uczestniczyło ogółem 2322 uczniów. Zakoń-
czenie i podsumowanie realizacji programu w roku 
szkolnym 2018/2019, odbyło się w siedzibie Okręgo-
wego Inspektoratu Pracy w Opolu, gdzie wręczono 49 
nauczycielom zaświadczenia potwierdzające udział 
w programie. 

Konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy” – edycja 
2018/2019

Celem konkursu jest promocja proaktywnych po-
staw i osiągnięć uczniów szkół ponadpodstawowych 
w zakresie wiedzy o bhp i prawie pracy, a także upo-
wszechnianie idei kultury bezpieczeństwa oraz wagi 
dbałości o jakość stanowisk pracy i bezpieczeństwa 
pracy. Zakres tematyki obejmuje przepisy prawnej 
ochrony pracy, w tym przepisy dotyczące bhp, legal-
ności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem pracy tymczasowej. Konkurs 
przebiega w trzech etapach (szkolny, regionalny, cen-
tralny), które organizowane są w ciągu jednego roku 
szkolnego. 
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W edycji 2018/2019 konkursu „Poznaj swoje prawa 
w pracy” w I etapie szkolnym uczestniczyło 398 ucz-
niów z 29 szkół województwa opolskiego. Do II etapu 
regionalnego zakwalifikowano 58 uczniów. Natomiast 
laureaci z poszczególnych województw etapu regio-
nalnego zostali zakwalifikowani do III etapu centralne-
go.

Etap regionalny konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy” – edy-
cja 2018/2019

Konkursy skierowane do 
pracodawców, związkowców i służb 
BHP

„Buduj bezpiecznie” - konkurs PIP promujący 
pożądane postawy

Celem konkursu jest promowanie wykonawców robót 
budowlanych, zapewniających bezpieczne stanowiska 
pracy w procesie realizacji obiektów budowalnych. W 
konkursie mogą uczestniczyć pracodawcy - wykonaw-
cy robót budowlanych na budowach, które w trakcie 
trwania konkursu co najmniej zamkną etap stanu suro-
wego. Zgodnie z regulaminem konkursu oceny praco-
dawców dokonuje komisja konkursowa na podstawie 
określonych kryteriów. 
W 2019 roku Okręgowy Inspektorat Pracy przyznał 2 
nagrody oraz wyróżnienie:

• Wyróżnienie - Firma Budowlana MOLDOM Marcin 
Muc Kosorowice,

• II miejsce - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
POLI-TECHNIK Kozioł i Wspólnicy spółka jawna 
Opole,

• I miejsce - ADAMIETZ Sp. z o.o. Strzelce Opol-
skie.

Spośród 16 laureatów wojewódzkiego etapu konkur-
su, firma ADAMIETZ Sp. z o.o. Strzelce Opolskie zna-
lazła się w gronie trzech zwycięzców szczebla ogól-
nokrajowego. Podczas konferencji „Buduj bezpiecznie 
– nadzór i prewencja na budowach” zorganizowanej 
na Międzynarodowych Targach Budownictwa i Archi-
tektury BUDMA 2020 nagrody wręczył Główny Inspek-
tor Pracy Wiesław Łyszczek.

Laureaci Konkursu „Buduj bezpiecznie” z Okręgowym 
Inspektorem Pracy w Opolu Arkadiuszem Kapuścikiem.  
I miejsce firma Adamietz Sp. z o.o.

„Pracodawca - Organizator Pracy Bezpiecznej”

W 2019 roku przeprowadzono XXVI edycję prestiżo-
wego konkursu „Pracodawca –Organizator Pracy Bez-
piecznej”. Głównym celem konkursu jest promowanie 
pracodawców, którzy organizują pracę w sposób za-
pewniający wysoki poziom bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia pracowników oraz przestrzeganie przepisów 
prawa pracy, w tym dotyczących legalności zatrudnie-
nia. Konkurs buduje pozytywny wizerunek pracodaw-
cy, dbającego o systematyczną poprawę stanu bhp. 

Zgłoszeni do konkursu pracodawcy oceniani byli na 
podstawie ustalonych kryteriów:
• przestrzeganie przepisów prawa pracy,
• przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa 

i higieny pracy,
• rozwiązania systemowe dot. zarządzania BHP,
• wypadki przy pracy,
• dodatkowe elementy ochrony pracy.

W 2019 roku do konkursu zgłosiło się 13 przedsię-
biorstw z terenu działalności Okręgowego Inspektora-
tu Pracy w Opolu. Okręgowa Komisja Konkursowa, po 
wnikliwej analizie przedłożonych wniosków konkurso-
wych, nagrodziła 12 pracodawców (9 nagród oraz 3 
wyróżnienia).
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Nagrodzeni w I kategorii - zakłady pracy do 50 zatrud-
nionych:
• III miejsce - Piotr Nowak JNP MEBLE NOWAK
• II miejsce – NZOZ VITA Sp. z o.o. 
• I miejsce - NESTRO PPHU Sp. z o.o. 

Nagrodzeni w II kategorii - zakłady pracy od 51 do 250 
zatrudnionych:  
• III miejsce - HIGMA SERVICE Sp.z.o.o. 
• II miejsce – MEBEL RUST Marian Rust
• I miejsce - TRANSANNABERG Wiesiollek J.M. 

spółka jawna

Nagrodzeni w III kategorii - zakłady pracy powyżej 250 
zatrudnionych:
• III miejsce -  NUTRICIA Zakłady Produkcyjne 

Sp. z o.o. w Opolu
• II miejsce – ORAS Olesno Sp. z o.o. 
• I miejsce - ADIENT POLAND Sp. z o.o. Oddział 

Commercial Seating w Skarbimierzu

„Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy” 

Uczestnikami konkursu „Najaktywniejszy Społeczny 
Inspektor Pracy” są zakładowi, oddziałowi lub grupo-
wi społeczni inspektorzy pracy (SIP). Celem konkur-
su jest promowanie działalności społecznych inspek-
torów pracy. Ocenie komisji konkursowej podlegają 
działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy, 
a w szczególności eliminowanie zagrożeń wypadko-
wych oraz nadzór nad czynnikami szkodliwymi wystę-
pującymi w środowisku pracy.

W 2019 roku do Okręgowego Inspektoratu Pracy 
w Opolu wpłynęły 4 zgłoszenia SIP. 
Po przeanalizowaniu otrzymanych kart zgłoszenio-
wych komisja konkursowa przyznała 
2 wyróżnienia oraz 2 nagrody:

• II miejsce - Sebastian Zieliński Grodkowskie Za-
kłady Wyrobów Metalowych S.A. w Grodkowie

• I miejsce - Joanna Kuśnierz-Grus,  Polskie Linie 
Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Opolu 

Bezpieczeństwo na wsi

Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu od wielu lat pro-
wadzi wszechstronną działalność prewencyjno – pro-
mocyjną w rolnictwie indywidualnym, pod nazwą „Sza-
nuj życie! Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym”.  
Głównymi adresatami działań edukacyjnych i dorad-
czych są rolnicy indywidualni oraz członkowie ich ro-
dzin, a także uczniowie szkół wiejskich oraz studenci 
kierunków rolniczych (w tym praktykanci). 

Propagowanie bezpiecznych zachowań na wsi oraz 
kultury bezpiecznej i higienicznej pracy wśród społecz-
ności wiejskiej odbywa się głównie podczas organizo-
wanych szkoleń i spotkań. W 2019 roku pracownicy 
Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu uczestniczy-
li w 21 spotkaniach, gdzie wspólnie z przedstawiciela-
mi branży rolniczej, przeszkolili 505 rolników.

Ponadto Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu zorga-

nizował 10 szkoleń dla 503 uczniów z terenów wiej-
skich. Celem spotkań było kreowanie właściwych 
postaw i nawyków u dzieci i młodzieży wiejskiej oraz 
uwrażliwianie ich na problem skali niebezpieczeństw 
związanych z pomaganiem rodzicom przy pracy w go-
spodarstwach rolnych.

Kolejne działania promocyjne na rzecz ochrony pra-
cy w rolnictwie indywidualnym polegały na prowadze-
niu wizytacji prac polowych i gospodarstw rolnych. W 
2019 roku pracownicy Okręgowego Inspektoratu Pra-
cy w Opolu przeprowadzili 289 wizytacji, w tym: 
• 29 w gospodarstwach w ramach konkursu Bez-

pieczne Gospodarstwo Rolne,
• 37 w gospodarstwach  w których nie były prowa-

dzone prace, 
• 24 w gospodarstwach podczas prowadzonych 

prac,
• 20  prac związanych z uprawą gleby roślin,
• 100 prac związanych ze zbiorem plonów,
• 79 transportu rolniczego.

W środowisku pracy rolnika występują liczne zagroże-
nia związane m.in. z sezonowym nasileniem prac, ko-
niecznością obsługi różnych maszyn i urządzeń oraz 
zwierząt gospodarskich, bezpośrednim kontaktem 
z niebezpiecznymi czynnikami biologicznymi i che-
micznymi, narażeniem na hałas i zapyleniem. Coraz 
więcej jest przypadków godnych uznania i świadczą-
cych o wzroście świadomości rolników. Niestety zda-
rzają się jeszcze gospodarstwa, gdzie zasady bez-
piecznej i higienicznej pracy nie są przestrzegane.

Od 1994 roku przy Okręgowym Inspektoracie Pracy 
w Opolu działa Wojewódzka Komisja ds. BHP w Rol-
nictwie, w skład której wchodzą m.in. Opolski Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego w Łosiowie, Oddział Regio-
nalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
w Opolu, Komenda Wojewódzkiej Policji w Opolu, 
Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitar-
ny, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji w Opolu, 
Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Opolu, Wo-
jewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa 
w Opolu. Instytucje te, ściśle ze sobą współpracują 
realizując przyjęty plan pracy na każdy rok kalenda-
rzowy. Współpraca rozwija się prawidłowo i zgodnie 
z oczekiwaniami przynosi pozytywne efekty. 

W 2019 roku członkowie Wojewódzkiej Komisji ds. 
BHP w Rolnictwie przeprowadzili 640 wizytacji, z cze-
go w 49 wykazano zastrzeżenia, które dotyczyły głów-
nie: stanu technicznego obiektów budowlanych (m.in. 
brak stopek, poręczy, odprowadzenia wód opadowych, 
nieoznakowane progi, nierówności podłoża), stanu in-
stalacji i urządzeń elektrycznych (m.in. uszkodzone 
gniazdka, izolacje  przewodów i przedłużaczy), stanu 
osłon i zabezpieczeń przy ciągnikach i maszynach 
rolniczych (m.in. zużyte lub brak: osłony na wałkach 
przegubowo- teleskopowych, sprężyny odciążające 
zaczep przyczepy oraz podpór ułatwiający samodziel-
ne agregowanie, fartuchy ochronne przy kosiarkach 
rotacyjnych). W wielu gospodarstwach występują jesz-
cze płyty eternitowe, głównie w pokryciach dachów. 
Niestety nie każdego rolnika stać na natychmiasto-
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wy demontaż azbestu. Dlatego też podczas wizytacji 
poinformowano rolników o możliwych rodzajach za-
bezpieczenia, które minimalizują ryzyko wystąpienia 
zagrożeń ze strony szkodliwego azbestu. W pozosta-
łych 591 wizytowanych gospodarstwach, członkowie 
Wojewódzkiej Komisji ds. BHP w Rolnictwie stwierdzili 
poprawę warunków bezpieczeństwa. Podczas wizyta-
cji zaobserwowano: ład i porządek w obejściu, dobrze 
zaplanowane i utrzymane oraz oświetlone ciągi ko-
munikacyjne, bardzo dobry lub dobry stan techniczny 
budynków inwentarskich i gospodarczych, maszyn, 
urządzeń oraz narzędzi stosowanych w gospodar-
stwie rolnym, a także wyposażenie w ubrania robocze 
i środki ochrony indywidualnej.  

Konkursy skierowane do rolników 
indywidulanych oraz dzieci i młodzieży 
z obszarów wiejskich

Ogólnokrajowy konkurs „Bezpieczne 
Gospodarstwo Rolne”

W 2019 roku przeprowadzono XVII edycję konkursu 
„Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”. Konkurs uzyskał 
Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej Andrzeja Dudy. Istotą konkursu jest ocena go-
spodarstw pod względem utrzymania ładu i porządku 
w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pra-
cy oraz budynków inwentarskich i gospodarczych.  
Sprawdzany jest również stan techniczny maszyn 
i urządzeń stosowanych w gospodarstwie, warunki ob-
sługi i bytowania zwierząt gospodarskich, stan i jakość 
środków ochrony osobistej, środków ochrony roślin, 
rozwiązań organizacyjnych, technologicznych i tech-
nicznych wpływających na bezpieczeństwo osób pra-
cujących i przebywających w gospodarstwie rolnym. 
Dodatkową ocenę przyznaje się za estetykę gospo-
darstwa. 
W konkursie wzięło udział 31 gospodarstw z woje-
wództwa opolskiego, z czego 29 zostało ocenionych 
przez komisję konkursową. Laureatami konkursu BGR 
zostali: 
• III miejsce - Beata i Sylwiusz Kubiciel
• II miejsce - Jacek Pekar
• I miejsce - Violetta i Norbert Jantos
• 

Uroczyste wręczanie statuetek laureatom konkursu Bezpieczne 
Gospodarstwo Rolne przez Okręgowego Inspektora Pracy 
w Opolu Arkadiusza Kapuścika oraz Dyrektora Oddziału Regional-
nego KRUS w Opolu Lecha Waloszczyka.

Konkurs Plastyczny pod hasłem: „Zagrożenia 
wypadkowe w gospodarstwach wiejskich oczami 
dziecka”.

W konkursie plastycznym pod hasłem: „Zagrożenia 
wypadkowe w gospodarstwach wiejskich oczami dzie-
cka” w 2019 r. wzięło udział 532 uczniów z 50 szkół 
województwa opolskiego. Uczestniczące w konkursie 
dzieci przydzielone zostały do dwóch grup wiekowych:
• I kategoria wiekowa (szkoły podstawowe: klasy 

I-III) -  345 prac
• II kategoria wiekowa (szkoły podstawowe: klasy 

IV-VI) – 187 prac

Nadesłane przez dzieci prace plastyczne wyróżniały 
się szeroką paletą kolorystyczną i różnorodnością sty-
lu wykonania. Uczniowie w sposób wyraźny zaakcen-
towali poważne niebezpieczeństwa związane m.in. z: 
obsługą maszyn rolniczych, hodowlą zwierząt, prze-
wożeniem ludzi środkami transportu rolniczego, czy 
też dziecięcymi zabawami w miejscach niedozwolo-
nych, np. przy pracach żniwnych.

W pracach komisji konkursowej wzięli udział organiza-
torzy konkursu, tj. Okręgowy Inspektorat Pracy w Opo-
lu przy współpracy: Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego Oddział Regionalny w Opolu, Opolskie-
go Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie, Krajo-
wego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział w Opolu, 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Od-
dział w Opolu, Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitar-
nego dla województwa opolskiego, Wojewódzkiego 
Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu, 
Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej 
w Opolu, Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu. 

Uroczyste wręczanie nagród dla laureatów Konkursu Plastycz-
nego pod hasłem „Zagrożenia wypadkowe w gospodarstwach 
wiejskich oczami dziecka”.

Posiedzenie Komisji Konkursowej do spraw oceny prac pla-
stycznych nadesłanych przez szkoły podstawowe województwa 
opolskiego.
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XXV edycja Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie 
i Higienie Pracy w Rolnictwie

W 2019 roku odbył się finał XXV Wojewódzkiego Kon-
kursu Wiedzy o BHP w Rolnictwie. Organizatorem 
konkursu był Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu 
przy współpracy Wojewódzkiej Komisji ds. Bezpie-
czeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie. 

Celem konkursu jest popularyzowanie wśród dzie-
ci i młodzieży szkolnej znajomość przepisów i zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie realizacji 
zadań profilaktyki wypadkowej. 

W skład Komisji Konkursowej weszli przedstawiciele: 
Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu, Kuratorium 
Oświaty w Opolu, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego w Opolu, Krajowego Ośrodka Wspar-
cia Rolnictwa w Opolu, Opolskiego Ośrodka Doradz-
twa Rolniczego w Łosiowie, Komendy Wojewódzkiej 
Państwowej Straży Pożarnej w Opolu oraz Komendy 
Wojewódzkiej Policji w Opolu. W „półfinale” konkursu 
udział wzięło 9 uczniów ze szkół ponadpodstawowych 
oraz 17 uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych 
(wyłonionych w ramach 12 eliminacji na szczeblu po-
wiatowym). Zadaniem uczestników „półfinału” było 
rozwiązanie testu pisemnego z zakresu programo-
wego: bezpieczeństwo i higiena pracy w rolnictwie, 
świadczenia rentowe i emerytalne oraz zasiłki choro-
bowe przysługujące rolnikom, a także bezpieczeństwo 
ruchu drogowego oraz bezpieczeństwo pożarowe.

Do ścisłego finału konkursu zakwalifikowano dziesię-
ciu uczestników tj. 5 najlepszych uczniów z klas VII 
i VIII szkół podstawowych oraz 5 najlepszych uczniów 
szkół ponadpodstawowych. Ścisły finał przeprowa-
dzono na zasadach teleturnieju „Jeden z dziesięciu”. 
Nagrody główne dla laureatów konkursu ufundował 
Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu oraz współorga-
nizatorzy konkursu tj. Kasa Rolniczego Ubezpiecze-
nia Społecznego w Opolu, Krajowy Ośrodek Wspar-
cia Rolnictwa w Opolu, Izba Rzemieślnicza w Opolu, 
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej 
w Opolu oraz Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
w Łosiowie.

„Ścisły finał” XXV edycji Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie 
i Higienie Pracy  w Rolnictwie.

Uroczyste wręczanie nagród laureatom XXV edycji Konkursu 
Wiedzy o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy w Rolnictwie.

Zadanie własne Okręgu - prewencja

Bobrowa – XX Międzynarodowe Zawody Drwali –  
promowanie pożądanych postaw 
w zakresie bezpieczeństwa pracy przy 
pozyskiwaniu drewna. 

W 2019 r. odbyła się jubileuszowa XX edycja Między-
narodowych Zawodów Drwali w Bobrowej. Wzorem 
lat ubiegłych honorowy patronat nad zawodami objął 
Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu. Do tegorocznej 
rywalizacji przystąpiło 31 zawodników z Polski, Słowa-
cji, Niemiec i Francji, w tym 2 kobiety. Inspektorzy Pra-
cy OIP w Opolu przeszkolili wszystkich zawodników 
w zakresie bhp oraz sprawdzili stan odzieży ochronnej  
i wyposażenia przed rozpoczęciem zawodów.

Podczas dwudniowej imprezy Inspektorzy Pracy 
udzielali porad w zorganizowanym stoisku informacyj-
nym oraz wręczali publikacje dotyczące bezpiecznego 
pozyskiwania drewna, wykonywania prac polowych 
oraz informatory dla pracodawców.
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Konkurs drwali.

Dla najmłodszych przygotowano konkurs plastyczny 
„Bezpiecznie na wsi i w lesie”, a dla młodzieży konkurs 
na temat wiedzy o bezpieczeństwie, ze szczególnym 
uwzględnieniem bezpieczeństwa w trakcie  pozyski-
wania drewna.

Wręczanie nagród laureatom konkursu na temat wiedzy o bez-
pieczeństwie, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa
 w trakcie pozyskiwania drewna.

W roku 2019 Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu 
podjął współpracę z : 

• Lasy państwowe - szkolenie dla pracowników 
służby BHP reprezentujących Nadleśnictwa woje-
wództwa opolskiego i śląskiego;                                                                                                   

• Straż graniczna -  szkolenie w zakresie legalno-
ści zatrudnienia cudzoziemców;

• Ochotnicze Hufce Pracy - szkolenie związane 
z legalnym powierzaniem i wykonywaniem pracy 
przez obywateli polskich oraz cudzoziemców ze 
szczególnym uwzględnieniem Ukrainy oraz Bia-
łorusi;

• Państwowa Inspekcja Sanitarna – udział 
w szkoleniu zorganizowanym przez OIP w Opo-

lu w ramach Kampanii „Dobry przepis na bezpie-
czeństwo” skierowanej do pracodawców z branży 
mięsnej;

• Zakład Ubezpieczeń Społecznych - liczne szko-
lenia dla pracodawców oraz konferencje m.in. 
w ramach Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekono-
micznej oraz w trakcie tzw. „Tygodnia przedsię-
biorcy”;

• Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa - 
udział w III posiedzeniu szkoleniowym Forum Mło-
dego Inżyniera V kadencji Opolskiej Okręgowej 
Izby Inżynierów Budownictwa. Szkolenia dla inży-
nierów budownictwa nt. „Bezpieczeństwo i prak-
tyczne aspekty realizacji przedsięwzięć inwesty-
cyjnych”.

Współpraca krajowa

Ocena funkcjonowania przepisów ustawy 
ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz 
w niektóre inne dni i związanych z nimi uprawnień 
PIP dotyczących prowadzenia kontroli w zakresie 
przestrzegania przepisów ustawy

Kontrole placówek handlowych wykazują, iż najpo-
pularniejszym sposobem na obejście przepisów za-
kazujących handlu w niektóre niedziele i święta jest 
uzyskanie przez sklep statusu placówki pocztowej 
w rozumieniu art. 3 pkt 15 ustawy – Prawo pocztowe. 
Co znamienne, usługi pocztowe w tych sklepach sta-

Ocena rozwiązań prawnych - prawna ochrona pracy 
nowią minimalny udział w prowadzonej działalności 
gospodarczej, ale na gruncie obowiązujących przepi-
sów, potwierdzonych zresztą w jednolitym już orzecz-
nictwie sądów rejonowych, pozwalają na prowadzenie 
handlu oraz wykonywanie innych czynności związa-
nych z handlem w niedziele i święta oraz w niektóre 
inne dni objęte zakazem.  Wyłączenie wymienione 
w art. 6 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. 
o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w nie-
które inne dni nie zawiera bowiem wymogu, aby usługi 
pocztowe stanowiły przeważającą działalność takiej 
placówki.  
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Ocena funkcjonowania unormowań dotyczących 
umów terminowych

Pomimo, iż przepisy wprowadzające limity umów ter-
minowych funkcjonują od 22 lutego 2016r., nadal spo-
re wątpliwości budzi art. 251 § 4 pkt 4 Kodeksu pra-
cy, dopuszczający zatrudnianie na podstawie umów 
o pracę na czas określony bez ograniczeń dotyczą-
cych liczby umów, jak i czasu ich trwania. Brak wyjaś-
nienia w przepisach pojęcia co należy rozumieć przez 
„uzasadnione potrzeby pracodawcy” przysparza trud-
ności w ustalaniu czy wskazane w umowach o pracę 
okoliczności uzasadniają zawarcie umowy naruszają-
cej wprowadzone limity. Pozytywnym zjawiskiem jest 
to, iż pracodawcy ostrożnie sięgają wyjątek określony 
w art. 251 § 4 pkt 4 Kodeksu pracy. 

Ocena unormowań wprowadzonych do Kodeksu 
Pracy ustawą z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie 
niektórych ustaw w związku ze skróceniem 
okresu przechowywania akt pracowniczych oraz 
ich elektronizacją

Dotychczasowe doświadczenia wskazują, iż znikomy 
odsetek pracodawców skorzystał z możliwości skró-
cenia okresu przechowywania dokumentacji pracow-
niczej, co uwarunkowane głównie jest dodatkowymi 
obowiązkami wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecz-
nych, tak przynajmniej wynika z argumentów przed-
stawianych przez osoby zajmujące się w firmach 
prowadzeniem kadr. Praktyka inspektorska wykazuje 
również, iż minimalnym zainteresowaniem cieszy się 
również możliwości prowadzenia dokumentacji w wer-
sji elektronicznej. W tym drugim przypadku wydaje się, 
iż pracodawcy w dłuższej perspektywie skorzystają 
z możliwości, potwierdzonej stanowiskami Minister-
stwa Pracy, Rodziny i Polityki Socjalnej, prowadzenia 
jedynie części dokumentacji w wersji elektronicznej 
(np. związanej z ewidencjonowaniem czasu pracy). 
 
Jako pozytywne należy odebrać zrezygnowanie usta-
wodawcy z wprowadzenia części akt osobowych 
w której znaleźć się miały dokumenty związane z cza-
sem pracy. Jako pozytywne należy również wskazać 
nowe regulacje dotyczące wymogów, co do ewidencji 
czasu pracy, w tym obowiązek dokumentowania go-
dzin rozpoczynania i zakończenia pracy. 

Ocena funkcjonowania przepisów ustawy 
o pracowniczych planach kapitałowych 
i związanych z nimi uprawnieniami PIP

Wprowadzenie ustawy o Pracowniczych Planach Ka-
pitałowych jest nowym sposobem na oszczędzanie na 
przyszłą emeryturę. Bardziej wnikliwa analiza funkcjo-
nowania przepisów będzie zapewne możliwa w dal-
szej perspektywie czasu, do tej pory bowiem obowią-
zek utworzenia PPK dotyczył jedynie największych 
pracodawców. W związku z powyższym rok 2020, 
w którym do Pracowniczych Planów Kapitałowych 
mają przystąpić pracodawcy zatrudniający co najmniej 
50 pracowników (od 01.01.2020r.) oraz co najmniej 20 
pracowników (od 01.07.2020r.), da dopiero możliwość 
dokonania bardziej wnikliwej analizy funkcjonowania 
nowych rozwiązań. W dotychczasowych kontaktach 
z przedstawicielami zarówno pracodawców jak i pra-
cowników przewija się z reguły raczej małe zaintere-
sowanie przystępowaniem do programu przez pra-
cowników. 

Ocena innych przepisów istotnych do 
prawidłowego działania organów Państwowej 
Inspekcji Pracy

Nadal aktualna pozostaje propozycja zmiany definicji 
nielegalnego zatrudnienia w przepisach w zakresie 
przeciwdziałania nielegalnemu zatrudnieniu. Definicja 
winna brzmieć „kto, powierza pracę osobie fizycznej 
przed zgłoszeniem do ubezpieczenia społecznego, 
podlega karze …”. Jedynym wykładnikiem, czy dana 
osoba nielegalnie wykonuje pracę, winien być moment 
dokonania przez powierzającego pracę zgłoszenia do 
ubezpieczenia społecznego. Wszelakie kwestie zwią-
zane z momentem potwierdzenia warunków pracy 
i płacy, czy też właściwej formy zatrudnienia, powin-
ny być sprawami wtórnymi do zgłoszenia do ubezpie-
czenia społecznego. Zapis, iż pracodawca ma 7 dni 
na zgłoszenie osoby do ubezpieczenia społecznego 
w większości wypadków jest wykorzystywany do ukry-
wania nielegalnego powierzania pracy. Ponadto brak 
obowiązku posiadania przy sobie zawartej umowy, 
w momencie rozpoczęcia kontroli, daje możliwości po-
twierdzania warunków pracy i płacy wstecz. W dobie 
tak daleko zaawansowanej cyfryzacji życia gospodar-
czego, nie powinien być to problem dla pracodawców.  
 
Aktualne również pozostają uwagi zawarte w ubie-
głorocznych sprawozdaniach w zakresie czasu pracy 
i wynagrodzeń oraz minimalnej stawki godzinowej, do-
tyczącej umów zleceń i umów o świadczenie usług. 

Działalność OIP Opole - podsumowanie
W roku 2019 Inspektorzy pracy Okręgowego Inspek-
toratu Pracy w Opolu przeprowadzili łącznie 2.442 
kontroli w zakresie przestrzegania przepisów prawa 
pracy, w tym przepisów bezpieczeństwa i higieny pra-
cy oraz legalności zatrudnienia. Zaznaczyć należy, iż 
co druga kontrola związana była z badaniem skargi 

pracowniczej. W wyniku kontroli podmiotów wydano 
8.783 decyzji administracyjnych, w tym 112 decy-
zji płacowych. Ponadto do pracodawców skierowa-
no 9.277 wniosków zawartych w wystąpieniach, jak 
również 710 poleceń ustnych. Uwzględniając terminy 
określonych decyzji i wystąpień należy stwierdzić, że 
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oddziaływanie inspektorów pracy idzie w parze z wy-
soką skutecznością (87,4%). Dla pozostałych środków 
prawnych nie otrzymano jeszcze odpowiedzi o ich re-
alizacji.

W efekcie dokonanych kontroli inspektorzy pracy wy-
egzekwowali dla 5.227 pracowników łączną kwotę 
1.517.898,90 zł. 

W toku przeprowadzonych kontroli stwierdzono popeł-
nienie łącznie 2.022 wykroczeń. Za stwierdzone wy-
kroczenia nałożono 481 mandatów karnych na łączną 
kwotę 546.500 zł. W przypadku 372 osób wystąpiły 
przesłanki do zastosowania środków wychowawczych. 
Ponadto skierowano 17 wniosków o ukaranie do Są-
dów oraz 39 zawiadomień do Prokuratur Rejonowych 
o podejrzeniu popełnienia przestępstw. Względem 17 
osób postępowania karne zostały zakończone, a po-
zostałe jeszcze trwają. Jedna osoba została ukarana 
karą grzywny w kwocie 14.500 zł.

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 dotyczą 
obszaru prawnej ochrony pracy oraz bezpieczeństwa 
wykonywanych prac przez pracowników i osoby wyko-
nujące prace na innej podstawie, niż stosunek pracy. 
Należy ponadto wskazać na wyniki kontroli prowadzo-
nych w zakresie legalności zatrudnienia, w tym obywa-
teli polskich oraz obcokrajowców. W zakresie prawnej 
ochrony pracy na szczególną uwagę zasługuje kwe-
stia wypłaty wynagrodzeń oraz innych świadczeń ze 
stosunku pracy. Stanowi to jedno z najistotniejszych 
uprawnień pracowniczych, nie tylko w aspekcie praw-
nym, lecz także społecznym. 

Problematyka dotycząca czasu pracy, a w konsekwen-
cji wszelkich świadczeń pracowniczych występowała 
w niemal każdej kontroli za wyjątkiem krótkich kontroli 
interwencyjnych, których nadrzędnym celem było wy-
eliminowanie zagrożeń dla życia i zdrowia osób wyko-
nujących pracę oraz osób postronnych. 

Poza tą tematyką, inspektorzy pracy działający w ra-
mach właściwości OIP w Opolu w 2019r. przeprowa-
dzili 88 kontroli, które kompleksowo objęły zagad-
nienia związane z czasem pracy pracowników oraz 
wynagrodzeniami i innymi świadczeniami. Poddani 
kontroli pracodawcy prowadzili działalność zarówno 
w sektorze prywatnym (80 kontroli) jak i publicznym 
(8 kontroli). Poddani kontroli pracodawcy zatrudniali 
łącznie 10.340 pracowników. W konsekwencji dokona-
nych kontroli poprzez wydane środki prawne tj. decy-
zje i wystąpienia oraz polecenia ustne inspektorzy pra-
cy uregulowali świadczenia pieniężne na łączną kwotę 
462.138,32 zł, co dotyczyło dla 31.793 pracowników. 

W wielu przypadkach pracodawcy, realizując wy-
stąpienia inspektorów pracy, wydali obwieszczenia 
o systemach i rozkładach czasu pracy oraz przyjętych 

okresach rozliczeniowych bądź dokonali stosownych 
zmian w tym zakresie w regulaminach pracy. W kie-
rowanych do OIP odpowiedziach pracodawcy zo-
bowiązali się m. in. do rzetelnego prowadzenia kart 
ewidencji czasu pracy, od których zależy prawidłowe 
naliczanie wynagrodzenia za pracę. Warto również 
przytoczyć deklaracje pracodawców, dotyczące prze-
strzegania zasady pięciodniowego tygodnia czasu 
pracy, rekompensowania pracy wykonywanej w nie-
dzielę bądź w święto. 

Zagadnieniem zwracającym uwagę jest także zawie-
ranie umów cywilnoprawnych w warunkach charakte-
rystycznych dla stosunku pracy. Dzięki prowadzonym 
kontrolom, realizując wnioski i polecenia inspektorów 
pracy, pracodawcy zalegalizowali stosunek pracy dla 
23 osób. Inspektor pracy za zgodą strony wystosował 
także 1 powództwo do sądu pracy w zakresie ustale-
nia istnienia stosunku pracy dla 1 osoby świadczącej 
pracę na podstawie umów cywilnoprawnej w okolicz-
nościach wskazujących na istnienie stosunku pracy. 
Wśród różnych zadań inspektorzy pracy podejmowali 
także problem zapewnienia przestrzegania przepisów 
dotyczących czasu pracy kierowców w transporcie 
drogowym. Skuteczność oddziaływania inspektorów 
pracy w tym zakresie potwierdza wydanie 21 decyzji 
o nałożeniu kar na łączną wysokość 71.350 zł. 

Przedstawionych efektów należy upatrywać m.in. 
w zwiększeniu świadomości prawnej samych praco-
dawców wskutek poradnictwa prawnego prowadzone-
go w OIP Opole. Inną formą poradnictwa są porady 
udzielone w trakcie kontroli, podczas których inspek-
torzy pracy udzielili ogółem 10.567 porad z zakresu 
bezpieczeństwa i higieny pracy, 9.246 porad z prawnej 
ochrony pracy oraz 2.047 porad z zakresu legalności 
zatrudnienia. 

Ratujemy życie i zdrowie ludzi 

Inspektorzy pracy z całą stanowczością korzystali 
z przysługujących im uprawnień. Efektem tego było 
wydanie w omawianym okresie aż 193 decyzji wstrzy-
mania prac, koniecznych w sytuacjach bezpośrednie-
go zagrożenia dla życia i zdrowia osób wykonujących 
pracę, co obrazują  przykładowe fotografie.

Pracownicy wykonujący prace dekarskie nie byli zabezpiecze-
ni przed możliwością upadku z wysokości (ok. 8,0 m). Wzdłuż 
ścian budynku ustawiono rusztowania systemowe, które nie 
stanowiło właściwego zabezpieczenia zbiorowego np. poręcze 
ochronne wystawały 0,80m powyżej linii okapu dachu, brak 
desek krawężnikowych, brak bocznych balustrad ochronnych, 
rusztowania nie zostały uziemione oraz odebrane przez kierow-
nika budowy. 
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Prowizoryczna kolumna rusztowania typu warszawskiego nie 
była wyposażona w pełny podest roboczy, w bariery ochronne 
oraz drabinkę komunikacyjną. .

Pracownik wykony-
wał prace w wykopie 
wąsko-przestrzennym 
o głębokości ok. 1,5 m 
i pionowych niezabez-
pieczonych ścianach. 
Powyższe stwarzało 
bezpośrednie zagrożenie 
dla jego zdrowia i życia.

3 min.Ten sam wykop po ok. 
3 min od nakazania 
pracownikowi jego 

opuszczenia (obsunęła 
się ziemia). Wykop nie 

został wygrodzony oraz 
oznakowany.

W wykopie jamistym o głębokości ok. 2,2 m i pionowych nieza-
bezpieczonych skarpach wykonywał pracę pracownik. Powyż-
sze stwarzało bezpośrednie zagrożenie dla jego zdrowia i życia. 
W pobliżu niezabezpieczonej skarpy wykopu znajdował się uro-
bek, co dodatkowo potęgowało zagrożenie. Wykop nie został 
wygrodzony oraz oznakowany.

Należy także wskazać na wydanie 220 decyzji wstrzy-
mujących eksploatację maszyn bądź urządzeń tech-
nicznych ze względu na zagrożenia dla życia i zdrowia 
pracowników pracujących przy ich obsłudze. Wystar-
czy popatrzeć na wybrane fotografie.

Prasa mimośrodowa typ LE 160 produkcji czeskiej nie posiada-
ła osłony suwaka mechanicznego, opisu przycisków sterowni-
czych oraz stanowisko wyposażono uszkodzone siedzisko.



64 Sprawozdanie PIP OIP Opole 2019

Zdekompletowany system zabezpieczeń linii do wycinania krąż-
ków – produkcji włoskiej (brak zamknięcia bramek ochronnych, 
elektromechaniczne wyłączniki bezpieczeństwa rozłączone, 
brak osłony elementów wirujących po stronie odbioru materia-
łów).

Wentylator nie posiada żadnej ochrony zabezpieczającej przed 
dostępem do wirujących łopatek.

Brak osłony w rejonie bębna przenośnika taśmowego w Oddzia-
łu Formowania w hali produkcyjnej.

Wytarte opisy urządzeń kontrolno-sterowniczych maszyny, unie-
możliwiające ich właściwa identyfikację.

Prowizoryczny pomost roboczy zbudowany na 3 kolumnach 
rusztowania „warszawskiego” – brak właściwego posadowienia 
i wypoziomowania stóp rusztowań, brak właściwego pomostu 
roboczego, brak barier ochronnych zabezpieczających przed 
upadkiem z wysokości.

W 31 przypadkach zakazano wykonywania prac 
w miejscach niebezpiecznych.

W wyniku wydania 34 decyzji skierowano do innych 
prac 72 pracowników, którzy wbrew obowiązującym 
przepisom zostali zatrudnieni przy pracach wzbronio-
nych, szkodliwych lub niebezpiecznych oraz przy pra-
cach niebezpiecznych bez posiadania odpowiednich 
kwalifikacji.

Opisane środki prawne poprzez swoją moc oddziały-
wania i szczególny charakter z całą pewnością wpły-
nęły na poprawę warunków pracy i bezpieczeństwa jej 
wykonywania. Ocena działań inspektorów pracy win-
na mieć miejsce w kontekście ratowania szczególnie 
osób zatrudnionych mimo, że nie sposób jednoznacz-
nie ocenić w ilu przypadkach faktycznie kontrole przy-
czyniły się do wyeliminowania poważnych wypadków, 
w tym tych ze skutkiem śmiertelnym. 

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

Na uwagę zasługuje również fakt popularyzacji tematy-
ki bezpieczeństwa pracy wśród pracowników i kontro-
lowanych pracodawców, zwłaszcza w dużych przed-
siębiorstwach, zatrudniających powyżej 250 osób. 
Bezpieczeństwo pracy w tych zakładach, zwłaszcza 
należących do korporacji międzynarodowych stano-
wi swego rodzaju kulturę danej organizacji. Przyjęte 
rozwiązania przekładają się na ciągłe doskonalenie 
organizacji, w tym również w aspekcie przyjaznego 
środowiska pracy. Indywidualna większa świadomość 
w zakresie występujących zagrożeń niewątpliwie prze-
-kłada się na mniejszą ilość wypadków przy pracy 


