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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. 

Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat nastąpił zna-
czący wzrost kompetencji ustawowych Państwowej In-
spekcji Pracy. Nadmienić tutaj należy, że w 2007 roku 
szeregi inspektorów pracy zasili pracownicy Urzędów 
Wojewódzkich zajmujący się legalnością zatrudnienia. 
Zadania ustawowe Państwowej Inspekcji Pracy, któ-
rych fundamentem jest nadzór i kontrola przestrzega-
nia przepisów prawa pracy, w szczególności przepisów 
oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów 
dotyczących stosunku pracy, wynagrodzenia za pracę 
i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, 
czasu pracy, urlopów, uprawnień pracowników zwią-
zanych z rodzicielstwem, zatrudniania młodocianych 
i osób niepełnosprawnych zostały poszerzone o le-
galność zatrudnienia, w tym cudzoziemców, innej pra-
cy zarobkowej i wykonywania działalności. Kontrola 
legalności zatrudnienia obejmuje również opłacanie 
składek na Fundusz Pracy oraz prowadzenie agencji 
zatrudnienia zgodnie z przepisami o promocji zatrud-
nienia 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 których mowa ustawie o eme-
ryturach 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-
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dziele i święta oraz w niektóre inne dni, w zakre-
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 
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. 

W 2020 roku zadania ustawowe, skonkretyzowane 
programem działania Państwowej Inspekcji Pracy, na 
obszarze działania Okręgowego Inspektoratu Pracy 
w Opolu wykonywało 46 inspektorów pracy. W tym 
okresie na obszarze działania okręgu opolskiego funk-
cjonowało 119540 podmiotów gospodarczych pod-
legających nadzorowi PIP. Skonstatować należy, iż 
ewidentna większość, tj. 114626, dominowała zatrud-
nieniem do 9 pracobiorców - 95,89% ogółu.

Rozkład podmiotów gospodarczych na Opolszczyźnie wg wielkości zatrudnienia.

do 9 pracowników
ponad 114 tys. podmiotów

95,90%

10-49 pracowników
ponad 4 tys. podmiotów

3,40%

ponad 50 pracowników
887 podmiotów

0,70%

Branżowy rozkład podmiotów gospodarczych na Opolszczyźnie.
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Kontrole

Realizując zadania ustawowe, inspektorzy pracy naszego Okręgu przeprowadzili w 2020 roku ogółem 2403 
kontrole. 

Działalność kontrolna i prewencyjna - informacje ogólne

W kontrolowanych podmiotach pracowały łącznie 
75632 osoby, w tym w ramach stosunku pracy – 61919 
osób (81,87%), a na podstawie umów cywilnopraw-
nych – 11295 osób (14,94%). W ramach stosunku 
pracy zatrudnionych było 26655 kobiet, 491 młodocia-
nych, 3272 niepełnosprawnych oraz 6395 cudzoziem-
ców. 

Od lat przeważająca większość kontroli, tj. 86,93%, 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  1583 kontrole (65,87%). Ko-
lejno to 597 kontroli przeprowadzonych w zakładach 
o zatrudnieniu od 10 do 49 osób (24,84%). W ramach 
przedstawionej działalności przeprowadzono określo-
ne kontrole tematyczne, na które złożyło się głównie:
• 1565 kontroli obejmujących działania podejmowa-

ne przez zakłady pracy w celu zapewnienia oso-
bom pracującym odpowiedniego poziomu bezpie-
czeństwa i higieny pracy w czasie epidemii, w tym 
w zakładach znajdujących się na obszarach, na 
których wprowadzono zwiększone obostrzenia sa-
nitarne (obszary żółte i czerwone);

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

• 465 kontroli związanych z badaniem skarg na pra-
codawców;

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

• 84 kontrole prac budowlanych i rozbiórkowych, 
w tym infrastruktury kolejowej, z uwzględnieniem 
zagadnień dotyczących dróg oraz prawidłowości 
zamontowania i odbioru rusztowań fasadowych, 
a także bezpieczeństwa prac wykonywanych żu-
rawiami wieżowymi i szybkomontującymi;

• 33 kontrole spowodowane zagrożeniami o charak-
terze publicznym, w głównej mierze robót budow-
lanych w miejscach ogólnodostępnych; 

• 72 kontrole przestrzegania przepisów prawa pracy 
dotyczących czasu pracy oraz wypłaty wynagro-
dzeń i innych świadczeń pracowniczych, którymi 
objęto także korporacje, jednostki samorządu te-
rytorialnego i urzędy administracji państwowej; 

• 21 kontroli firm transportowych w ramach Kra-
jowej Strategii Kontroli przestrzegania przepi-
sów dot. czasu prowadzenia pojazdu, przerw 
i czasu odpoczynku oraz czasu pracy kierowców,  

2
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Rodzaj decyzji Liczba % ogółu decyzji

Decyzje ogółem, w tym: 4971 100%

ustne 2643 53,17%

na piśmie 2328 46,83%

z ustalonym terminem wykonania 2922 58,78%

z rygorem natychmiastowego wykonania (art. 108 KPA) 1623 32,65%

wstrzymania prac 101 2,03%

wstrzymania działalności 1 0,02%

pracodawcy objęci decyzjami wstrzymania działności 1 -

wstrzymania eksploatacji maszyn 134 2,70%

zakazania wykonywania prac w miejscach niebezpiecznych 19 0,38%

wykonania badań czynników szkodliwych środowiska pracy 62 1,25%

ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków 12 0,24%

skierowania osób do innych prac 26 0,52%

osoby skierowane do innych prac 82 -

nakazujące wypłatę świadczeń pieniężnych 71 1,43%

pracownicy, których dotyczyły decyzje płacowe 786 -
kwota należności pieniężnych do wypłaty 3 054 484,20 PLN

Struktura decyzji wydanych w 2020 roku.

w trakcie których zbadano 17507 dni; 
• 242 kontrole obejmujące wypłatę minimalnego 

wynagrodzenia dla osób pracujących na podsta-
wie umów cywilnoprawnych w podmiotach róż-
nych branż; 

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

• 282 kontrole przestrzegania zakazu zawierania 
umów cywilnoprawnych w warunkach wskazu-
jących na istnienie stosunku pracy - zgodności 
umów cywilnoprawnych z charakterem świadczo-
nej pracy;

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

• 48 kontroli związanych z analizą okoliczności 
i przyczyn wypadków. 

Przedstawiona struktura dobitnie wykazuje, że liczba 
przeprowadzonych kontroli obejmujących daną prob-
lematykę wynikała w znacznej mierze z wprowadzenia 
na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii 
w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. 

Współpraca z innymi organami miała miejsce na tle 
327 kontroli. W szczególności 7 kontroli przeprowa-
dzono wspólnie, między innymi 5 kontroli z Policją i 1 
ze Strażą Pożarną. W 48 przypadkach kontrole prze-
prowadzono na wnioski innych organów. Należy tutaj 
wymienić m.in. Zakład Ubezpieczeń Społecznych - 12 
kontroli, Wojewodę - 10 kontroli, Urząd Celno-Skarbo-
wy – 8 kontroli, Policję – 6 kontroli, Państwową Inspek-
cję Sanitarną - 5 kontroli, Powiatowe Urzędy Pracy - 2 
kontrole. 
Po 1 kontroli inspektorzy pracy przeprowadzili z ini-

cjatywy związków zawodowych, Urzędu Kontroli Skar-
bowej, Państwowego Nadzoru Budowlanego, Straży 
Granicznej i organu samorządu lokalnego.
 
Efektem kontroli było również 309 powiadomień in-
nych organów o stwierdzonych uchybieniach, z któ-
-rych ponad 1/4 dotyczyła 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 
pracy wydali ogółem 4971 decyzji nakazowych odno-
szących się do 50124 pracowników. Strukturę decyzji 
wydanych w 2020 r. przedstawia zestawienie poniżej. 

Najwięcej decyzji skierowano do pracodawców prowa-
dzących działalność w przetwórstwie przemysłowym 
– 28,27%, w handlu i naprawach – 27,74% oraz w bu-
downictwie – 19,45%. 
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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51
Wnioski

dot. 103 
pracowników

52395
PLN do wypłaty

127
Polecenia

dot. 389 
pracowników

529541
PLN do wypłaty

O
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ŁE
M

ROK 2020 W LICZBACH

1 278Pracowników, którym nie wypłacono 
należnych świadczeń

3 636 420 PLN

4501
Wnioski w wystąpieniach
ogółem

466
Polecenia ogółem

4971
Decyzje ogółem

2328
Decyzje na piśmie

na kwotę

Przetwór-
stwo prze-
mysłowe
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Do pracodawców zatrudniających do 9 pracowni-
ków skierowano 57,05% decyzji. Znaczący jest także 
udział (29,03%) 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 - 2,03%. 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 krawężniko-
wych i właściwego posadowienia. Sytuacje takie miały 
miejsce także podczas prac wykonywanych w obsza-
rach publicznych. Uzupełnieniem mogą być prace 
wykonywane w niezabezpieczonych wykopach ziem-
nych. Dodać ponadto należy brak wymaganych osłon 
przekładni przy maszynach, w tym m.in. w rolnictwie. 
Decyzje wstrzymania prac dotyczyły w 96,03% praco-
dawców zatrudniających do 49 pracowników, wśród 
których były zwłaszcza podmioty branży budowlanej 
– 69,31%. 

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 bez posiadania 
stosownych uprawnień kwalifikacyjnych przy montażu 
i demontażu rusztowań metalowych, jak również przy 
obsłudze maszyn do robót drogowych oraz wózków 
podnośnikowych z mechanicznym napędem podno-
szenia.

Decyzje wstrzymania eksploatacji maszyn i urządzeń 
w warunkach zagrożenia dla ludzi stanowią 2,70% 
ogółu wydanych decyzji. Wybrane przykłady takiej ko-
nieczności to:
• bramowe centrum obróbkowe z dwuosiową głowi-

cą frezarską, ze względu na zdemontowany ele-
ment zabezpieczenia krańcowego przy drzwiach 
przesuwnych, który umożliwiał pracę maszyny 
i obróbkę metali przy otwartej osłonie,

• urządzenia energetyczne nieposiadające podsta-
wowej ochrony przed porażeniem prądem elek-
trycznym,

• urządzenie służące do czyszczenia ram pieco-
wych z powodu braku stosownego zabezpiecze-
nia koła zębatego z łańcuchem urządzenia.

Decyzje wstrzymania eksploatacji dotyczyły w 87,31% 
pracodawców zatrudniających do 49 pracowników. 
Najczęściej wydano je wobec podmiotów przetwór-
stwa przemysłowego – 42,54% oraz branży budowla-
nej – 43,30%. 

Zakaz wykonywania pracy lub prowadzenia działalno-
ści w niebezpiecznych warunkach to 19 decyzji. Prze-
krojowe decyzje zakazu obejmowały m.in.: 
• zakaz wykonywania prac lakierniczych w prowi-

zorycznie urządzonej lakierni w pomieszczeniu 
warsztatowym, przy braku odpowiedniego wydzie-
lenia pomieszczenia i zapewnienia odpowiednich 
warunków technicznych, w tym odrębnej wentyla-
cji oraz instalacji elektrycznej,

• zakaz wykonywania prac związanych z przyłą-
czem i eksploatacją instalacji z centrali wiązek ga-
zów technicznych tlen/azot, z uwagi na prawdopo-
dobieństwo wybuchu w miejscu przyłącza króćca. 
z jednoczesnym nakazem wykonania ekspertyzy 
serwisowej instalacji oraz sprawdzenia wiązek 
butli gazów technicznych,

• zakaz wykonania prac przy regeneracji pływaków 
pontonów do czasu zastosowania bezpiecznych 
metod pracy, w tym opracowania instrukcji bezpie-
czeństwa i higieny pracy tego procesu technolo-
gicznego.

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

Decyzje wypłaty wynagrodzeń lub innych świadczeń 
pieniężnych były stosowane, jako środek prawny 
w postaci nakazu płatniczego, polecenia lub wniosku 
w wystąpieniu. Pełni on istotną rolę społeczną i jest 
uwarunkowany trudnościami związanymi z wypłatą 
świadczeń pracowniczych przez pracodawców. Naka-
zy płatnicze, z następującym później postępowaniem 
egzekucyjnym, mogą ograniczyć czas oczekiwania 
pracowników na wypłatę należnych im świadczeń 
w sytuacji, gdy pracodawcy nie wywiązali się z pod-
stawowego obowiązku wobec pracowników. Na ogól-
ną liczbę 2328 decyzji na piśmie wydano 71, tj. 3,05%, 
które dotyczyły wypłaty wynagrodzeń za pracę lub in-
nych świadczeń dla 786 pracowników na kwotę 3 054 
484,24 zł. Największe zaległości w wypłacie wynagro-
dzeń występowały w branży przetwórstwa przemy-
słowego (40,85% decyzji), w budownictwie (18,31%), 
w handlu i naprawach (9,86%), w transporcie i gospo-
darce magazynowej (7,04%) oraz w zakwaterowaniu 
i usługach (4,23%).
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Egzekucja administracyjna

W związku z niewykonaniem decyzji nakazowych in-
spektorów pracy w okresie sprawozdawczym skiero-
wano 14 upomnień do 12 pracodawców. 

Upomnienia obejmowały łącznie 36 decyzji, w tym: 
• 21 decyzji dotyczyło zagadnień związanych z bhp, 
• 15 decyzji dotyczyło obowiązków płacowych wo-

bec 53 pracowników na łączną kwotę 99 574,81 
zł. 

Pracodawcy zrealizowali 5 decyzji, które dotyczyły wy-
łącznie obowiązków bhp. Przedstawiony efekt osiąg-
nięto 2 upomnieniami. 

W 2020 r. nie zawieszono żadnego postępowania eg-
zekucyjnego, jak również nie umorzono postępowania 
egzekucyjnego, którego przesłanką jest m.in. stwier-
dzenie przez inspektorów pracy wygaśnięcia decyzji. 
W 2020 r. nałożono 4 grzywny w celu przymuszenia 2 
zobowiązanych pracodawców w związku z niewykona-
niem decyzji. Łączna kwota nałożonych z tego tytułu 
grzywien wyniosła 16000 zł. Żaden ze zobowiązanych 
nie uiścił grzywny w sposób dobrowolny. W stosunku 
do jednego zobowiązanego złożono wniosek do na-
czelnika urzędu skarbowego o wszczęcie egzekucji 
należności (trzy grzywny w kwocie 14,5 tys. zł). W 
jednym przypadku grzywna została do skierowania do 
naczelnika urzędu skarbowego po upływie terminu na 
jej uiszczenie. 

Wystąpienia i polecenia inspektorów 
pracy 

Pracodawcy zatrudniający do 9 pracowników otrzy-
mali najwięcej wniosków i poleceń ustnych – 52,16%. 
W przedziale zatrudnienia od 10 do 49 osób było to 
32,82%. Do pracodawców będących w grupie zatrud-
nienia od 50 do 249 pracowników skierowano 10,97% 
przedmiotowych środków prawnych. Wielkie zakłady, 
powyżej 250 osób, stanowiły tutaj już tylko 4,05%. 
Permanentnie od lat najwięcej wniosków i poleceń 
ustnych zostało skierowanych do zakładów następu-
jących branż: 
• przetwórstwo przemysłowe – 24,04%, 
• handel i naprawy – 20,86%, 
• budownictwo – 17,15%. 

Przegląd kontrolowanych zagadnień wykazał, że więk-
szość pracodawców nadal nienależycie wywiązuje się 
z obowiązków prawnych wobec pracowników, w tym 
wynikających z bieżących zmian w przepisach. Stąd 
też środki prawne, w postaci wniosków wystąpień i po-
leceń ustnych, zmierzające do poprawy praworząd-
ności w kontrolowanych przedsiębiorstwach zostały 
wydane na podobnym ilościowym jak liczba decyzji.

Przykładem efektów z wykonania wystąpień i po-
leceń jest kwota 581936 zł wypłacona dla 492 pra-
cowników. 

Wykroczenia i przestępstwa 
przeciwko prawom pracowniczym 

W roku 2020 inspektorzy pracy OIP Opole ujawnili po-
pełnienie ogółem 1.204 wykroczenia. Poniżej zwizuali-
zowana została struktura ujawnionych wykroczeń. 

W 2020 r. mandaty karne w liczbie 258 dotyczyły 
680 wykroczeń. Inspektorzy pracy Okręgowego In-
spektoratu Pracy w Opolu nałożyli je na łączną kwotę 
287270 zł. Tym samym średnia wartość grzywny nało-
żonej w postępowaniu mandatowym w 2020 r. wynio-
sła 1113 zł. W 2020 r. nie było przypadków uchylenia 
mandatów przez sąd. 
Do sądów skierowano ogółem 14 wniosków o ukara-
nie osób odpowiedzialnych za naruszenie przepisów 
prawa, które obejmowały 74 wykroczenia. Ogólna 
wartość grzywien wymierzonych przez sądy, będąca 
wynikiem wyroków nakazowych z orzeczeniem grzyw-
ny oraz wyroków w postępowaniu zwyczajnym z wnio-
sków inspektorów pracy o ukaranie, stanowi kwotę 
24500 zł, co daje średnią 1750 zł. 

W przypadku 240 osób odpowiedzialnych inspekto-
rzy poprzestali na zastosowaniu środków wychowaw-
czych, które łącznie obejmują kolejnych 450 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 74250 zł z powo-
du popełnienia 661 naruszeń. Należy przy tym nad-
mienić, iż na 21 skontrolowanych przedsiębiorstw 
w 4 przypadkach nie stwierdzono żadnych naruszeń 
w przedmiotowym zakresie. 

Inspektorzy pracy działający w ramach właściwości 
terytorialnej Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opo-
lu skierowali do organów ścigania 18 zawiadomień 
o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Wszczętych 
zostało 15 postępowań przygotowawczych. Jedy-
nie wobec 3 zawiadomień organy ścigania odmówiły 
wszczęcia postępowania, a w 1 przypadku dochodze-
nie umorzono, co stanowi o trafności skierowanych 
zawiadomień.

Podstawa prawna wykroczenia Ilość

art. 281, art. 282, art. 283  
Kodeksu pracy 1025

ustawa o promocji zatrudnienia 148

ustawa o minimalnym wynagrodzeniu 18

ustawa o delegowaniu pracowników 6

ust. o ogr. handlu w niedz. i św. 3

ustawa o ZFŚS 2

ust. o PPK, zatr. prac. tymczas. 2

Struktura ujawnionych wykroczeń pod względem kwalifikacji praw-
nej.
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W 263 skargach nie zakończono postępowań przed 
31.12.2020 r. Daje to wyobrażenie o istotnej skali zja-
wiska nieprawidłowości w stosowaniu prawa pracy 
przez pracodawców. 

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.

Łączna liczba przedmiotów podnoszona w skargach 
rozpatrzonych w roku 2020 w OIP Opole uległa znacz-
nemu zmniejszeniu wobec 2019 r. O ile w 2019 roku 
było ich 2062, to w roku sprawozdawczym było 1015. 
Wykazany spadek w roku 2020, wobec tendencji wzro-
stowej utrzymującej się w uprzednich latach, z pew-
nością był skutkiem pojawieniem się wirusa SARS-
-Cov-2. Większość kontroli realizowanych w terenie 
zostało zawieszonych.

Przedmioty skarg: 
1. Warunki pracy – 185, z czego 88 było zasad-

nych, stanowiąc 19,35 % ogółu (w 2019 r. było to 
21,33 %). 

2. Stosunek pracy - nastąpiło znaczne zmniejsze-
nie zarzutów w tym zakresie z 356 w 2019 r. do 
184, z których 58 było zasadnych (w 2019 - 80). 
W największej liczbie z tego zakresu zgłaszane 
były przypadki niewywiązywania się przez pra-
codawców z obowiązku wydania umów o pracę 
najpóźniej przed dopuszczeniem do pracy – 61, 
z czego 9 było zasadnych. Kolejnym problemem 
było nie wydanie świadectw pracy - 28, w tym 11 
zasadnych. 

3. Czas pracy - 57 zarzutów, z czego 21 zasadnych. 
W największej liczbie nieprawidłowości dotyczyły 
braku lub nierzetelnie prowadzonej ewidencji cza-
su pracy (22, w tym 15 zasadnych). Dopełnieniem 
jest zatrudnianie pracowników z naruszeniem 

Podstawa prawna zawiadomienia Ilość

art. 218 § 1a Kodeksu karnego 5

art. 219 Kodeksu karnego 6

art. 221 Kodeksu karnego 1

art. 225 Kodeksu karnego 7

art. 270 Kodeksu karnego 1

art. 271 Kodeksu karnego 4

Struktura zawiadomień prokuratury o podejrzeniu popełnienia 
przestępwstwa pod kątem kwalifikacji prawnej.

W ramach współpracy przekazano Policji ogółem 
27 dokumentacji z badanych wypadków przy pracy. 
W 2020 r. inspektorzy pracy brali udział w 18 postępo-
waniach w charakterze świadków, natomiast nie brali 
udziału w charakterze biegłych. W roku sprawozdaw-
czym udostępniono zawnioskowane dokumentacje 14 
kontroli dla sądów z terenu województwa opolskiego. 
Na przestrzeni roku 2020 prokuratura nie zwracała się 
z wnioskami o przeprowadzenie kontroli.

Skargi, wnioski oraz porady prawne 
i techniczne

Skargi i wnioski 

W okresie sprawozdawczym do OIP w Opolu wpłynęło 
1278 skarg i wniosków (w tym 224 anonimy), podczas, 
gdy w roku 2019 było ich 1.529. W okresie sprawo-
zdawczym rozpatrzono 956 skarg i wniosków. Z tej 
liczby skarg przeprowadzono 329 kontroli. Kontrole 
wykazały, że aż 237 skarg, tj. 18,54 % było zasadnymi 
lub częściowo zasadnymi (w ub.r. było to 60,21 %). 

2018 2019 2020

1475 1529

1278

Liczba skarg wniesionych do OIP Opole na przestrzeni trzech ostatnich lat.
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przepisów o odpoczynku, nierzetelne prowadze-
nie ewidencji czasu pracy oraz naruszanie tygo-
dniowych norm czasu pracy i zakazu pracy w han-
dlu niedzielę.

4. Ochrona pracy młodocianych - 8 spraw, w tym po-
łowa zasadnych. Potwierdził się m.in. zarzut obni-
żenia młodocianemu wynagrodzenia za pracę. 

5. Wynagrodzenia za pracę i inne świadczenia - od 
lat jest to nadal najliczniejsza tematyka - 375 na 
956 ogólnej liczby przedmiotów zawartych w skar-
gach, z których aż 49,60 % (tj. 186) okazało się 
zasadnymi. Najczęściej pracownicy skarżyli się na 
niewypłacenie wynagrodzenia lub na jego zaniże-
nie. Podnoszono także sprawy nieterminowości 
wypłat. 

6. Ubezpieczenia społeczne oraz legalność zatrud-
nienia poruszono w skargach 40 razy. Najczęściej 
pojawiające się nieprawidłowości obejmowały nie-
zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego osób 
zatrudnionych (15 przypadków, z czego 5 zasad-
nych). Dodać należy nieterminowe zgłoszenie do 
ubezpieczenia społecznego osoby zatrudnionej 
(9, w tym 8 zasadnych). 

7. Urlopy wypoczynkowe - 26 zarzutów, w tym 17 za-
sadnych. Największa liczba zarzutów obejmowała 
udzielanie urlopu wypoczynkowego w roku kalen-
darzowym, w którym pracownik nabył prawo – 7, 
z czego 4 były zasadne. 

Skargi i wnioski złożone przez związki zawodowe

Na przestrzeni 2020 r. organizacje związkowe 12 razy 
występowały ze skargami i wnioskami do Okręgo-
wego Inspektoratu Pracy w Opolu. Inspektorzy pra-
cy przeprowadzili 9 zakończonych kontroli, z których 
7 dotyczyło skarg związkowych, które wpłynęły do  
OIP Opole jeszcze w roku poprzednim. Ze zgłoszo-
nych skarg 1 przekazano zgodnie z właściwością, na-

tomiast w kolejnych 9 przypadkach zaplanowano za-
kończenie czynności kontrolnych w roku 2021. 

Ogółem, w związku z podjętymi czynnościami kon-
trolnymi dotyczącymi skarg związkowych, w 5 przy-
padkach podjęte kontrole okazały się zasadne, w 3 
przypadkach częściowo zasadne, natomiast w 1 przy-
padku skarga była niezasadna. 
Zaznaczyć należy, iż wymienione kontrole były często 
wielowątkowe i dotyczyły wielu zagadnień prawnej 
ochrony pracy. 

W zakresie kontroli zakończonych w 2020 r. skargi 
związkowe dotyczyły w szczególności wynagrodzeń 
za pracę i innych świadczeń – 5 przypadków. W nie-
co mniejszym wymiarze kolejne kwestie obejmowały 
uprawnienia organizacji związkowych (4 przypadki). 
Problematyka części skarg sprowadzała się do prze-
pisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, we-
wnątrzzakładowego prawa pracy - regulaminy pracy, 
wynagradzania, premiowania, układy zbiorowe, Za-
kładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, stosun-
ku pracy, przepisów o czasie pracy i dyskryminacji (po 
2 przypadki). Pojedyncze zagadnienia dotyczyły m.in. 
urlopów pracowniczych i przepisów dotyczących pra-
cowników tymczasowych. 

Porady prawne i techniczne

W roku 2020 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, w tym byli pracownicy, 
pracodawcy, związki zawodowe i społeczna inspek-
cja pracy, rolnicy indywidualni, pracownicy służb BHP, 
strony umów cywilnoprawnych, organy administracji 

zatrudnieni na 
podstawie umowy 

cywilnoprawnej
79

związki zawodowe
12

pracownicy
605

byli pracownicy
566

osoby trzecie
228

cudzoziemcy
40

anonimy
224

Struktura podmiotów składających skargi
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publicznej i samorządu terytorialnego, organizacje 
pracodawców i inne podmioty. Zadania realizowane 
były przez inspektorów pracy i pracowników meryto-
rycznych. 

Ilość porad udzielonych w roku 2020 miała zauwa-
żalną tendencję spadkową w stosunku do roku po-
przedniego. W głównej mierze zostało to spowodo-
wane wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej 
Polskiej stanu epidemii w związku z zagrożeniami ze 
strony wirusa SARS-Cov-2.

Łączna ilość porad udzielonych przez OIP w Opolu: 
• 1.861 porad prawnych, które wynoszą 88,9 % 

ogółu udzielonych porad, 
• 201 porad technicznych, które stanowią 9,6 % 

ogółu udzielonych porad, 
• 31 porad dotyczących legalności zatrudnienia, 

które stanowią 1,5 % ogółu udzielonych porad. 

W 2020 r. inspektorzy pracy przeprowadzili łącznie 
2403 kontrole w 2129 podmiotach gospodarczych, 
w trakcie których udzielili 10633 porad prawnych, tech-
nicznych oraz dotyczących legalności zatrudnienia. 

Okręgowy Inspektorat Pracy w 2020 r. udzielił 346 po-
rad partnerom społecznym, w tym 302 porady zostały 
udzielone związkom zawodowym, także podczas pro-
wadzonych kontroli.

Rejestracja zakładowych układów 
zbiorowych pracy oraz spory zbiorowe 

W 2020 r. do OIP Opole wpłynęło 41 wniosków o reje-
strację protokołów dodatkowych oraz o wpis informacji 
do układów. Ponadto zgłoszono 1 wniosek o zareje-
strowanie nowego zakładowego układu zbiorowego 
pracy. 

W okresie sprawozdawczym wystąpił 1 przypadek od-
mowy rejestracji oraz 1 przypadek odmowy rozpatrze-
nia wniosku o rejestrację 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 76 
% 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 stosowanych zakładowych układów 
zbiorowych potwierdza tezę, iż u pracodawców, gdzie 
działają organizacje związkowe taka forma regulo-
wania zasad wynagradzania pracowników jest nadal 
pożądania i popierana przez organizacje związkowe 
oraz akceptowana przez pracodawców. 
Na dzień 31.12.2020 r. w rejestrze występowały 220 

zakładowe układy zbiorowe pracy. 

Jak wynika z prowadzonego rejestru do Okręgowego 
Inspektoratu Pracy w Opolu na przestrzeni 2020 roku 
zgłoszono 11 sporów zbiorowych obejmujących łącz-
nie 50 żądań (postulatów), zgłoszonych przez organi-
zacje związkowe.

Żądania dotyczyły: 
• warunków płacy, w tym podwyżek płac - 17 postu-

latów,
• warunków pracy - 16 postulatów, 
• praw i wolności związkowych - 2 postulaty. 
• postulaty niewchodzące w zakres przedmiotowy 

ustawy o sporach zbiorowych 15.

Nie odnotowano postulatów obejmujących świadcze-
nia socjalne.

Zgłoszone przez pracodawców spory zbiorowe i za-
warte w nich żądania były, co do ich materii i przyczyn 
wnikliwie badane i analizowane. Ewentualne wątpli-
wości dotyczące przedmiotu sporów zbiorowych były 
wyjaśniane ze stronami sporów. Tym samym nie wy-
stąpiły przesłanki przeprowadzenia kontroli w związ-
ku ze skargami organizacji związkowych i trwającymi 
sporami zbiorowymi. W dwóch zakładach zakończono 
spory poprzez zawarcie porozumień. Zauważyć nale-
ży, iż także w 2 przypadkach spory zostały zawieszo-
ne z uwagi na trwającą epidemię wirusa SARS-CoV-2. 
W pozostałych sytuacjach spory zbiorowe trwają na-
dal i toczą się tam postępowania negocjacyjne. 

Rodzaj wniosku
Ilość 
wg 

wpływu

Liczba  
zarejes-

trowanych 
wniosków

Rejestracja nowych 
układów 1 1

Rejestracja protokołów  
dodatkowych 32 28

Informacja  
o wypowiedzeniu układu  
(porozumienia)

1 0

Informacje o rozwiązaniu 
układu (porozumienia) 3 1

Informacja o wstąpieniu 
związku zawodowego 
w prawa strony

1 1

Informacje o odstąpieniu 
– art. 24129 § 3 Kodeksu 
pracy 

3 3

Inne informacje 1 1

Razem 42 35
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Wypadki przy pracy i choroby zawodowe

Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu 

1 
 

Wypadki przy pracy i choroby zawodowe 
Statystyka wypadków przy pracy 

W Okręgowym Inspektoracie Pracy w Opolu w roku 2020 przeprowadzono kontrole w 71 
podmiotach, w których doszło do wypadków przy pracy. Na przestrzeni roku odnotowano 
łącznie 135 zgłoszeń zdarzeń wypadkowych, w których poszkodowanych zostało 147 osób.  
Celem podjętych kontroli było sprawdzenie działań pracodawców, mających na celu 
ograniczenie zaistniałych zagrożeń, w tym badanie okoliczności i przyczyn wypadków przy 
pracy oraz kontrola stosowania środków zapobiegawczych. 

Na poniższym wykresie przestawiono dane statystyczne ilości wypadków przy pracy 
zarejestrowanych w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Opolu na przestrzeni lat 2012 – 
2020. Wykresy wyszczególniają wypadki śmiertelne, ciężkie i pozostałe. Na podstawie 
analizy danych, zobrazowano aproksymację poszkodowanych w wypadkach śmiertelnych i 
ciężkich w badanym okresie, z której wynika, iż wypadki ze skutkiem śmiertelnym posiadają 
niepożądaną tendencję wzrostową, a wypadki ciężkie zniżkową. 

Należy zauważyć, iż w 2017 roku w  województwie 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 2020 roku ilość ciężkich wypadków 
przy pracy kształtowała się na podobnym poziomie w stosunku do roku poprzedniego  i 
wyniosła  – 33 zdarzenia. Natomiast liczba śmiertelnych wypadków przy pracy zmalała w 
stosunku do 2019 roku o 3 zdarzenia - co stanowi spadek 27 %. 

 

Na zarejestrowanych 135 zdarzeń wypadkowych złożyły się: 

 129 zdarzeń, będących wypadkami przy pracy, 

 6 zdarzeń wypadkowych spowodowanych nagłym zdarzeniem medycznym. 

W Okręgowym Inspektoracie Pracy w Opolu w roku 
2020 przeprowadzono kontrole w 71 podmiotach, 
w których doszło do wypadków przy pracy. Na prze-
strzeni roku odnotowano łącznie 135 zgłoszeń zda-
rzeń wypadkowych, w których poszkodowanych zo-
stało 147 osób.  

Celem podjętych kontroli było sprawdzenie działań 
pracodawców, mających na celu ograniczenie zaist-
niałych zagrożeń, w tym badanie okoliczności i przy-
czyn wypadków przy pracy oraz kontrola stosowania 
środków zapobiegawczych.

Na wykresie wyżej przestawiono dane statystyczne 
ilości wypadków przy pracy zarejestrowanych w Okrę-
gowym Inspektoracie Pracy w Opolu na przestrzeni 
lat 2012 – 2020. Wykresy wyszczególniają wypadki 
śmiertelne, ciężkie i pozostałe. Na podstawie analizy 
danych, zobrazowano aproksymację poszkodowa-
nych w wypadkach śmiertelnych i ciężkich w badanym 
okresie, z której wynika, iż wypadki ze skutkiem śmier-
telnym posiadają niepożądaną tendencję wzrostową, 
a wypadki ciężkie zniżkową.

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 2020 roku ilość ciężkich wy-
padków przy pracy kształtowała się na podobnym 
poziomie w stosunku do roku poprzedniego (33 zda-
rzenia). Natomiast liczba śmiertelnych wypadków przy 
pracy zmalała w stosunku do 2019 roku o 3 zdarzenia 
- co stanowi spadek 27 %.

Na zarejestrowanych 135 zdarzeń wypadkowych zło-
żyło się:
• 129 zdarzeń, będących wypadkami przy pracy,
• 6 zdarzeń wypadkowych spowodowanych nagłym 

zdarzeniem medycznym.

Wśród zdarzeń wypadkowych odnotowano:
• 8 śmiertelnych wypadków przy pracy, wszystkie 

wypadki pojedyncze;
• 33 ciężkie wypadki przy pracy, wszystkie wypadki 

pojedyncze;
• 80 zdarzeń zakwalifikowanych jako wypadki lek-

kie, w tym 5 to zdarzenia zbiorowe w których po-
szkodowanych zostało 11 osób,

• 8 zdarzeń wypadkowych komunikacyjnych, w tym 
4 zbiorowe, gdzie poszkodowanych zostało 10 
osób.

W odnotowanych zgłoszeniach zarejestrowano 147 
osoby poszkodowane. Wypadki komunikacyjne oraz 
spowodowane nagłymi przypadkami medycznymi (za 
wyjątkiem dwóch przypadków) nie były badane przez 
inspektorów pracy.  

W 6 zgłoszonych wypadkach przy pracy jako tzw. na-
głe przypadki medyczne 5 osób poniosło śmierć (przy-
czyny: zawał mięśnia sercowego, udar mózgu itp.), 
w jednym przypadku poszkodowana osoba popełni-
ła samobójstwo. Wszystkie poszkodowane osoby to 
mężczyźni i obywatele Polski. W dwóch przypadkach 
zdarzenia były badane przez inspektorów pracy.
We wszystkich 8 komunikacyjnych wypadkach przy 
pracy poszkodowanych zostało 14 osób, w tym:
• 5 z nich to wypadki śmiertelne, gdzie na 6 poszko-

dowanych 5 osób poniosło śmierć, 
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• 1 osoba lekkie obrażenia ciała;
• 3 zdarzenia  wypadkowe, gdzie poszkodowanych 

zostało 8 osób, doznając tylko lekkich obrażeń.
Poszkodowane osoby to mężczyźni. Żaden z komuni-
kacyjnych  wypadków przy pracy nie był badany przez 
inspektorów pracy. W jednym wypadku komunikacyj-
nym poszkodowanych zostało 2 obywateli Ukrainy, 
doznając lekkich obrażeń, w pozostałych zdarzeniach 
poszkodowani byli obywatelami Polski. 

Wszystkie wypadki ciężkie, śmiertelne i zbiorowe nie 
będące wypadkami komunikacyjnymi ani nagłymi 
przypadkami medycznymi były badane przez inspek-

torów pracy.
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 8 śmiertelnych wypadkach przy pracy, wszyscy 
poszkodowani to mężczyźni. Analizując pod tym ką-
tem lat 2018 – 2020, w wypadkach śmiertelnych na 
terenie Opolszczyzny nie zginęła żadna kobieta.

Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu 
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Spośród 8 poszkodowanych tylko jedna osoba była obcokrajowcem. Analiza danych za lata 
2018 - 2019 ujawnia, iż kwestia obcokrajowców poszkodowanych w wypadkach śmiertelnych 
pojawiła się dopiero w 2019 roku, jak również i w 2020 roku. W obu przypadkach byli to 
obywatele Ukrainy.  

Poniżej zobrazowano ilość wypadków śmiertelnych w zależności od wieku 
poszkodowanych. W przedziale wiekowym 25 - 35 lat miał miejsce 1 wypadek śmiertelny,  
co stanowi 12,5 % ogółu. Na uwagę zasługuje  przedział wiekowy 36 - 45 lat gdzie  miały 
miejsce, aż 4 wypadki śmiertelne, co stanowi 50% tych wypadków.  Wysoka wypadkowość 
w tym przedziale wiekowym może potwierdzać działanie rutynowe pracowników. 

 

Kolejny wykres przedstawia ilość wypadków śmiertelnych w zależności od stażu pracy 
osób poszkodowanych w kolejnych latach 2018 - 2020. Analiza danych statystycznych 
wskazuje, iż najwięcej wypadków śmiertelnych w 2020 roku odnotowano wśród pracowników 
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Spośród 8 poszkodowanych tylko jedna osoba była 
obcokrajowcem. Analiza danych za lata 2018 - 2019 
ujawnia, iż kwestia obcokrajowców poszkodowa-
nych w wypadkach śmiertelnych pojawiła się dopiero 
w 2019 roku, jak również i w 2020 roku. W obu przy-
padkach byli to obywatele Ukrainy. 

Dalej zobrazowano ilość wypadków śmiertelnych 
w zależności od wieku poszkodowanych. W przedzia-
le wiekowym 25 - 35 lat miał miejsce 1 wypadek śmier-
telny, co stanowi 12,5 % ogółu. Na uwagę zasługuje  
przedział wiekowy 36 - 45 lat gdzie  miały miejsce, aż 
4 wypadki śmiertelne, co stanowi 50% tych wypadków.  
Wysoka wypadkowość w tym przedziale wiekowym 
może potwierdzać działanie rutynowe pracowników.

Kolejny wykres przedstawia ilość wypadków śmier-
telnych w zależności od stażu pracy osób poszkodo-

wanych w kolejnych latach 2018 - 2020. Analiza da-
nych statystycznych wskazuje, iż najwięcej wypadków 
śmiertelnych w 2020 roku odnotowano wśród pracow-
ników ze stażem do 3 lat pracy (62,5 %), w tym staż od 
1 roku do 3 lat  stanowi 37,5%. Wśród pracowników ze 
stażem od 3 do 10 lat poszkodowane zostały 3 osoby 
co stanowi 37,5% ogółu poszkodowanych. 

Dane za lata 2019 i 2020 wskazują, że poziom wy-
padków pozostał na tym samym poziomie wśród 
pracowników ze stażem do 3 lat pracy, co może być 
podyktowane niedostatecznym przygotowaniem zawo-
dowym (zmiana stanowiska pracy, przekwalifikowanie).  
W takich przypadkach nie można pominąć instruktaży 
stanowiskowych BHP, które stanowią ważny element 
odpowiedniego wprowadzenia pracownika do wyko-
nywania określonej pracy.

Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu 
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Na następnym wykresie przestawiono wypadki śmiertelne w zależności od rodzaju pracy 
wykonywanej w chwili zdarzenia (w ujęciu liczbowym oraz procentowym). Największą grupę 
pracowników poszkodowanych, bo aż 50 % stanowią osoby pracujące przy obsłudze 
maszyn i urządzeń.  

 

Na następnym wykresie 
przestawiono wypadki 
śmiertelne w zależności 
od rodzaju pracy wykony-
wanej w chwili zdarzenia 
(w ujęciu liczbowym oraz 
procentowym). Największą 
grupę pracowników po-
szkodowanych, bo aż 50 
% stanowią osoby pracu-
jące przy obsłudze maszyn 
i urządzeń.
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Kolejny wykres obrazuje 
główne przyczyny wypad-
ków śmiertelnych w ujęciu 
liczbowym i procentowym 
(dla jednego wypadku 
może być ustalonych kilka 
przyczyn). 
Najczęstszymi przyczyna-
mi wypadków w tym przy-
padku była niewłaściwa or-
ganizacja pracy - 43% oraz 
nieznajomość zagrożenia 
- 29%. 

Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu 
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Kolejny wykres obrazuje główne przyczyny wypadków śmiertelnych w ujęciu liczbowym  
i procentowym (dla jednego wypadku może być ustalonych kilka przyczyn). Najczęstszymi 
przyczynami wypadków w tym przypadku była niewłaściwa organizacja pracy - 43% oraz 
nieznajomość zagrożenia - 29%.  

 

 

Analiza ciężkich wypadków przy pracy 

Na wykresie poniżej przestawiono ilość osób poszkodowanych w ciężkich wypadkach 
przy pracy w zależności od płci. Z pośród 33 wszystkich poszkodowanych -  25 stanowili 
mężczyźni (75,75%), a 8 poszkodowanych to kobiety (24,25%). W stosunku do 2019 roku 
liczba poszkodowanych istotnie kobiet wzrosła.   
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czyny wypadków śmiertelnych w ujęciu 
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czyn). 
Najczęstszymi przyczynami wypadków 
w tym przypadku była niewłaściwa orga-
nizacja pracy - 43% oraz nieznajomość 
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Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu 
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Kolejny wykres obrazuje główne przyczyny wypadków śmiertelnych w ujęciu liczbowym  
i procentowym (dla jednego wypadku może być ustalonych kilka przyczyn). Najczęstszymi 
przyczynami wypadków w tym przypadku była niewłaściwa organizacja pracy - 43% oraz 
nieznajomość zagrożenia - 29%.  

 

 

Analiza ciężkich wypadków przy pracy 

Na wykresie poniżej przestawiono ilość osób poszkodowanych w ciężkich wypadkach 
przy pracy w zależności od płci. Z pośród 33 wszystkich poszkodowanych -  25 stanowili 
mężczyźni (75,75%), a 8 poszkodowanych to kobiety (24,25%). W stosunku do 2019 roku 
liczba poszkodowanych istotnie kobiet wzrosła.   

Wykres ujmuje ilość osób poszkodowa-
nych w ciężkich wypadkach przy pracy 
w latach 2019 – 2020, w zależności od 
posiadanego  obywatelstwa. Z pośród 
33 poszkodowanych 4 osoby nie posia-
dały obywatelstwa polskiego (3 obywateli 
Ukrainy, 1 obywatel Gruzji.
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Wykres poniżej ujmuje ilość osób poszkodowanych w ciężkich wypadkach przy pracy w 
latach 2019 – 2020, w zależności od posiadanego  obywatelstwa. Z pośród 33 
poszkodowanych 4 osoby nie posiadały obywatelstwa polskiego (3 obywateli Ukrainy, 1 

obywatel Gruzji). 

 

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-prawnej, co stanowiło 15,15 %. 

 

 

Poniżej uwidoczniono ilość wypadków ciężkich w zależności od wieku poszkodowanych. 
Najwięcej tego rodzaju wypadków przy pracy odnotowano w przedziale wiekowym 36-45 lat 
–  11 wypadków, co stanowi 33,33%, podobnie jak w roku poprzednim. 
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Kolejny wykres obrazuje ilość 
wypadków ciężkich w zależno-
ści od formy zatrudnienia po-
szkodowanego. 
W 5 przypadkach osoby po-
szkodowane w wypadku były 
zatrudnione na podstawie umo-
wy cywilno-prawnej, co stano-
wiło 15,15 %.
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Poniżej uwidoczniono ilość wypadków ciężkich w zależności od wieku poszkodowanych. 
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Na następnym wykresie zilustrowano ilość wypadków ciężkich w zależności od stażu 
pracy osób poszkodowanych w latach 2018-2020. Analiza danych statystycznych wskazuje, 
iż najwięcej wypadków ciężkich odnotowano wśród pracowników z niewielkim stażem pracy 
tj. do 3 lat – 19 zdarzeń (57,6%), w tym staż do 1 roku -14 zdarzeń (42,4%). 

 

 

Obok uwidoczniono ilość 
wypadków ciężkich w za-
leżności od wieku poszko-
dowanych. Najwięcej tego 
rodzaju wypadków przy 
pracy odnotowano w prze-
dziale wiekowym 36-45 lat 
–  11 wypadków, co stano-
wi 33,33%, podobnie jak 
w roku poprzednim.
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Na następnym wykresie zilustrowano ilość wypadków ciężkich w zależności od stażu 
pracy osób poszkodowanych w latach 2018-2020. Analiza danych statystycznych wskazuje, 
iż najwięcej wypadków ciężkich odnotowano wśród pracowników z niewielkim stażem pracy 
tj. do 3 lat – 19 zdarzeń (57,6%), w tym staż do 1 roku -14 zdarzeń (42,4%). 

 

 

Ilość wypadków 
ciężkich w zależno-
ści od stażu pracy 
osób poszkodowa-
nych w latach 2018-
2020. 
Analiza danych sta-
tystycznych wska-
zuje, iż najwięcej 
wypadków ciężkich 
odnotowano wśród 
pracowników z nie-
wielkim stażem pra-
cy tj. do 3 lat – 19 
zdarzeń (57,6%), 
w tym staż do 1 
roku -14 zdarzeń 
(42,4%).
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Ilość ciężkich wypadków 
przy pracy w zależności 
od umiejscowienia urazu 
(w ujęciu procentowym). 
Najczęściej występujący-
mi skutkami wypadków 
ciężkich były urazy koń-
czyn górnych (amputacje, 
zmiażdżenia) – 21 zda-
rzeń, co stanowi aż 64%.

Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu 
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Wykres kolejny obrazuje ilość ciężkich wypadków przy pracy w zależności od 
umiejscowienia urazu (w ujęciu procentowym). Najczęściej występującymi skutkami 
wypadków ciężkich były urazy kończyn górnych (amputacje, zmiażdżenia) – 21 zdarzeń, co 
stanowi aż 64%. 

 

 

Na następnym wykresie przedstawiono ilość ciężkich wypadów przy pracy w zależności od 
rodzaju wykonywanej pracy, w chwili zdarzenia (w ujęciu procentowym). Największą grupę 
poszkodowanych  stanowili pracownicy obsługujący maszyny i urządzenia - 18 osób, co 
stanowi 60% ogółu poszkodowanych w ciężkich wypadkach. 

 

 
 

Ilość ciężkich wypadów 
przy pracy w zależności 
od rodzaju wykonywanej 
pracy, w chwili zdarzenia 
(w ujęciu procentowym). 
Największą grupę po-
szkodowanych  stanowili 
pracownicy obsługujący 
maszyny i urządzenia - 
18 osób, co stanowi 60% 
ogółu poszkodowanych 
w ciężkich wypadkach.
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Na następnym wykresie przedstawiono ilość ciężkich wypadów przy pracy w zależności od 
rodzaju wykonywanej pracy, w chwili zdarzenia (w ujęciu procentowym). Największą grupę 
poszkodowanych  stanowili pracownicy obsługujący maszyny i urządzenia - 18 osób, co 
stanowi 60% ogółu poszkodowanych w ciężkich wypadkach. 

 

 
 

Główne przyczyny wy-
padków ciężkich w ujęciu  
procentowym (dla jednego 
wypadku może być ustalo-
nych kilka przyczyn). Naj-
częstszymi przyczynami 
wypadków była niespraw-
na maszyna i nieznajo-
mość zagrożenia ze strony  
poszkodowanego – odpo-
wiednio 37% i 21%.
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Kolejny wykres uwidacznia główne przyczyny wypadków ciężkich w ujęciu  
procentowym (dla jednego wypadku może być ustalonych kilka przyczyn). Najczęstszymi 
przyczynami wypadków była niesprawna maszyna i nieznajomość zagrożenia ze strony 

poszkodowanego – odpowiednio 37% i 21%. 

 

 

PRZYKŁADY ZBADANYCH ZDARZEŃ WYPADKOWYCH 

Spośród 41 łącznie zbadanych wypadków śmiertelnych oraz ciężkich, na zwrócenie 
uwagi zasługują te wypadki przy pracy, których przyczyną było m.in. niezapewnienie przez 
pracodawcę bezpiecznych warunków, związanych z obsługą maszyn i urządzeń - 21 
zdarzeń wypadkowych, w tym 3 śmiertelne. Poniżej krótko opisano okoliczności 3 wybranych 
wypadków. 

 

 Wypadek „A” związany był ze strumieniowo-ściernym czyszczeniem, potocznie zwanym 
piaskowaniem śrutem arkusza blachy o wymiarach ok. 200 cm x 300 cm i grubości 5 mm 
(waga około 235 kg). W pewnym momencie doszło do przewrócenia blachy opartej 
o ścianę, która spowodowała przygniecenie poszkodowanego, powodując obrażenia 
wewnętrzne, co w konsekwencji doprowadziło do śmierci.  

Bezpośrednia przyczyna wypadku związana była z brakiem zabezpieczenia blachy o tak 
znacznych wymiarach i dużej masie przed możliwością przewrócenia się. Ponadto 
niezapewnienie osoby asekuracyjnej na zewnątrz komory roboczej, przyczyniło się do 
śmierci poszkodowanego, z uwagi na nieudzielenie natychmiastowej pomocy 
przedlekarskiej.  
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Przykłady zbadanych zdarzeń wypadkowych

Spośród 41 łącznie zbadanych wypadków śmiertel-
nych oraz ciężkich, na zwrócenie uwagi zasługują te 
wypadki przy pracy, których przyczyną było m.in. nie-
zapewnienie przez pracodawcę bezpiecznych warun-
ków, związanych z obsługą maszyn i urządzeń - 21 
zdarzeń wypadkowych, w tym 3 śmiertelne. Poniżej 
krótko opisano okoliczności 3 wybranych wypadków.

Wypadek „A” związany był ze strumieniowo-ściernym 
czyszczeniem, potocznie zwanym piaskowaniem śru-
tem arkusza blachy o wymiarach ok. 200 cm x 300 
cm i grubości 5 mm (waga około 235 kg). W pewnym 
momencie doszło do przewrócenia blachy opartej 
o ścianę, która spowodowała przygniecenie poszko-
dowanego, powodując obrażenia wewnętrzne, co 
w konsekwencji doprowadziło do śmierci. 
Bezpośrednia przyczyna wypadku związana była 
z brakiem zabezpieczenia blachy o tak znacznych 
wymiarach i dużej masie przed możliwością przewró-
cenia się. Ponadto niezapewnienie osoby asekuracyj-
nej na zewnątrz komory roboczej, przyczyniło się do 
śmierci poszkodowanego, z uwagi na nieudzielenie 
natychmiastowej pomocy przedlekarskiej. 
Do pośrednich przyczyn wypadku można by zaliczyć 
m.in.: brak wyposażenia komory roboczej w wyłącz-
nik świetlny sygnalizacji bezpieczeństwa i awaryjny 
wyłącznik urządzeń oraz brak instrukcji bezpiecznego 
i higienicznego wykonywania prac strumieniowo-ścier-
nych czyszczenia metali.

Wypadek „A” – widok  zastany po wypadu i podniesieniu blachy, 
która była przyczyną przygniecenia i śmierci poszkodowanego

Wypadek „B” związany był z wymianą żarówki przed-
niego oświetlenia samochodu ciężarowego. W pew-
nym momencie poszkodowany opuścił kabinę pojaz-
du i zauważył niedziałającą przednią, prawą żarówkę 
świateł mijania i postanowił ją wymienić. Przy pomocy 
pneumatycznego układu zawieszenia pojazdu, uniósł 
kabinę maksymalnie do góry i położył się pod ciągni-
kiem w okolicy zderzaka. Nagle doszło do awarii układu 
pneumatycznego zawieszenia i wybuchu przedniego 
prawego miecha/poduszki, co doprowadziło do gwał-
townego opadnięcia kabiny i przygniecenia poszko-
dowanego. Próba udzielenia pierwszej pomocy nie 
przyniosła oczekiwanego efektu. W wyniku mnogich 
obrażeń wewnętrznych poszkodowany zmarł. Główną 
przyczyną wypadku był niewłaściwy sposób wymiany 
żarówki w przednim reflektorze pojazdu ciężarowego, 

niezgodny z instrukcją obsługi producenta. Instrukcja 
określała, iż wymiana żarówki polegała na odkręce-
niu śrub mocujących bezpośrednio od czoła w pozycji 
stojącej kierowcy. Po odkręceniu śrub poszkodowany 
miał odchylić lampę na zewnątrz i wymienić żarówkę. 
Poszkodowany nie powinien wchodzić pod pojazd.

Wypadek „B” – widok ogólny miejsca wypadku i przygniecenia 
kabiną samochodu ciężarowego (obok akcja służb ratowniczych).

Wypadek „C” związany był z próbą naprawy insta-
lacji elektrycznej, która powodowała zanik napięcia 
w gniazdkach w pomieszczeniu kuchni na terenie 
zakładu. Poszkodowany oznajmił, że na chwilę wyłą-
czy w rozdzielni prąd i wymieni bezpieczniki typu „S”, 
celem usunięcia usterki. Po odkręceniu przewodów 
dopływowych przy bezpiecznikach, najprawdopodob-
niej wówczas został porażony prądem elektrycznym 
i upadł.  Porażenie prądem mogło w konsekwencji pro-
wadzić do utraty przytomności i zaburzeń w układzie 
krążenia.Po kilkunastu minutach pracownica biura  ze-
szła w okolice rozdzielni  i zobaczyła poszkodowanego  
leżącego na posadce. Natychmiast wezwała pomoc 
i podjęła akcję reanimacyjną.  Przybyły na miejsce 
zdarzenia lekarz z zespołem ratowników po zakończe-
niu czynności reanimacyjnych stwierdził zgon. 
Przyczyną bezpośrednią śmiertelnego zdarzenia było 
dotknięcie przez poszkodowanego  przewodu będą-
cego pod napięciem kończyną górną, co spowodo-
wało zamknięcie obwodu elektrycznego i chwilowy 
przepływ prądu przez ciało poszkodowanego. Prze-
pływ prądu przez organizm powoduje między innymi 
skurcze mięśni, co prowadzi do zaburzenia oddycha-
nia oraz zaburzania pracy mięśnia sercowego. Ostra 
niewydolność krążeniowo-oddechowa spowodowana 
przepływem prądu mogła być przyczyną zgonu. 

Wypadek „C” – widok  części szafki rozdzielczej, przy której zda-
rzył się wypadek – widoczne odizolowane przewody.
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Do pośrednich przyczyn wypadku należy zaliczyć:
• brak badań potwierdzających skuteczność ochro-

ny przeciwporażeniowej tej części instalacji elek-
trycznej, gdzie poszkodowany dokonywał napraw,

• brak badań lekarskich potwierdzonych wydanym 
orzeczeniem przez lekarza profilaktyka o braku 
przeciwskazań do pracy na stanowisku elektryk, 

• brak przeszkolenia w dziedzinie bhp w zakresie 
instruktażu stanowiskowego dotyczącego prac 
związanych z remontem instalacji elektrycznych,

• brak dodatkowych kwalifikacji potwierdzonych od-
powiednim zaświadczeniem wydanym przez ko-
misję kwalifikacyjną (uzyskanie specjalistycznych 
kwalifikacji umożliwia wykonanie prac przy urzą-
dzeniach, instalacjach i sieciach energetycznych 
na odpowiednim stanowisku i w odpowiednim za-
kresie),

• brak doświadczenia przy pracach związanych 
z eksploatacją urządzeń, sieci i instalacji elek-
trycznych,

• brak środków ochrony indywidualnej w czasie wy-
konywania prac pod napięciem,

• wykonywanie prac przy urządzeniach, aparatach, 
przewodach elektrycznych, znajdujących się częś-
ciowo pod napięciem, jako prac niebezpiecznych 
- bez zapewnienia asekuracji.

Ocena dokumentacji powypadkowych

Ponadto w ramach przeprowadzonych czynności kon-
trolnych zostało zbadanych 123 innych dokumentacji 
powypadkowych. Spośród wszystkich zbadanych do-
kumentacji objętych analizą –  8 z nich dotyczyło zda-
rzeń, nieuznanych za wypadki przy pracy.  Inspektorzy 
pracy badając dokumentacje powypadkowe sporzą-
dzone przez zespoły powypadkowe powołane przez 
pracodawców stwierdzili, że:
• w 27 podmiotach dokumentacje nie budziły za-

strzeżeń;
• w pozostałych 28 podmiotach, w co najmniej 

w jednej dokumentacji powypadkowej w danym 
zakładzie inspektorzy pracy dopatrzyli się  niepra-
widłowości.  

Sankcje pokontrolne

Kontrole związane z badaniem wypadków przy pracy 
lub sprawdzaniem prawidłowości sporządzania doku-
mentacji powypadkowej zakończyły się w 29 przypad-
kach mandatami na łączną kwotę 42.400,00 zł. Po-
nadto inspektorzy pracy w 4 przypadkach zastosowali  
środki wychowawcze. 

W związku z kontrolami przeprowadzonymi w roku 
2020, związanymi z badaniem okoliczności i przyczyn 
wypadków przy pracy nie kierowano wniosków do 
sądu oraz składano zawiadomień do prokuratury za 
przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących 
pracę zarobkową.

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.:
• Marszałek Województwa – w  jednym przypadku. 

Powiadomienie było związane z prowadzeniem 
agencji zatrudnienia, świadczącej usługi w zakre-
sie pracy tymczasowej, bez wymaganego wpisu 
do rejestru agencji zatrudnienia.

• Urząd  Dozoru Technicznego – w dwóch przypad-
kach. Pierwsze  powiadomienie dotyczyło zbioro-
wego wypadku przy pracy, które pośrednio było 
związane z wybuchem butli gazowej LPG w sa-
mochodzie. W drugim przypadku okazało się, że 
wózek jezdniowy podnośnikowy z mechanicznym 
napędem przenoszenia używany podczas prac, 
nie posiadał stosownej decyzji UDT dopuszczają-
cej go do eksploatacji.

• Transportowy Dozór Techniczny – w jednym przy-
padku. Powiadomienie dotyczyło informacji o bra-
ku decyzji zezwalającej na eksploatację wiązki 
butli z tlenem oraz braku certyfikatu/deklaracji 
zgodności na elastyczny przewód zasilający, któ-
re uległy uszkodzeniu i doprowadziły do wybuchu 
i wypadku przy pracy.

• Policja – w 5 przypadkach w ramach współpracy 
o wynikach kontroli została powiadomiona policja. 
Należy podkreślić dobrą współpracę z ww. orga-
nem, szczególnie w zakresie zgłaszania zdarzeń 
wypadkowych.

Współpraca ze stroną społeczną

W trakcie czynności kontrolnych w zakładach, w któ-
rych funkcjonowały związki zawodowe oraz społecz-
na inspekcja pracy podejmowano ścisłą współpracę. 
O wynikach kontroli powiadamiano 16 organizacji 
związkowych, działających w 6 podmiotach. W 4 za-
kładach, gdzie została utworzona społeczna inspekcja 
pracy, została podjęta współpraca pomiędzy kontrolu-
jącym a stroną społeczną.  

Prewencja

W ramach kampanii prewencyjnych, organizowanych 
lub współorganizowanych przez Okręgowy Inspekto-
rat Pracy w Opolu, z powodu pandemii miało miejsce 
jedynie kilka wydarzeń, w tym VI Regionalne Zawo-
dy Dekarzy, organizowane w miejscowości Chudoba. 
Objęcie imprezy honorowym patronatem pozwoliło ry-
walizującym zawodnikom poznać zasady bezpieczeń-
stwa przy pracach na wysokości, widzom  poznać me-
tody bezpiecznej pracy na wysokości oraz specyfikę 
zawodu dekarza, a osobom odwiedzającym stoisko 
OIP-u uzyskać informacje z zakresu szeroko rozumia-
nego prawa pracy. 

Ponadto w ramach prewencji, prowadzonych podczas 
kontroli tematycznych związanych z wypadkowością, 
podjęto następujące działania:
• inicjowano współpracę ze Społeczną Inspekcją 

Pracy, udzielając stronie społecznej obszernego 
poradnictwa w zakresie posiadanych uprawnień 
SIP oraz obowiązujących przepisów dotyczących 
prawnej ochrony pracy;

• podejmowano spotkania z zakładowymi organi-
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zacjami związkowymi, mając na celu budowanie 
właściwej relacji „pracodawca – załoga”, rozwią-
zując bieżące problemy w aspekcie warunków 
pracy, które mają wpływ na wypadkowość;

• informowano pracowników służb BHP oraz kie-
rownictwo zakładu o sposobach samodzielnego 
dostosowywania starych maszyn i urządzeń do 
przepisów dotyczących minimalnych wymagań  
BHP, mając na uwadze przyczyny po stronie eks-
ploatowanych maszyn.

Efekty i wnioski

W wyniku dochodzeń powypadkowych na przestrzeni 
roku 2020, inspektorzy pracy łącznie wydali:
• 65 decyzji, których wykonanie objęło 728 pracow-

ników,  
• 79 wniosków, które dotyczyły 324 osoby.

Wypadki śmiertelne i zakres doznawanych przez pra-
cowników urazów w pozostałych zdarzeniach wskazu-
ją 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 zasad-
nicze oraz w przypadku starych maszyn wprowa-
dzonych do obrotu przed 01.05.2004r. wymagania 
minimalne), prawidłowego dokonywania oceny 
ryzyka zawodowego, udzielania w czasie kontroli 
porad oraz udostępniania materiałów w formie bro-
szur wydanych przez PIP, prowadzenia 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 pozo-
staje sam z  problemem i nie znając obowiązujących 
przepisów nie dopełnia ciążących na nim obowiązków. 
W przypadku zaistnienia zdarzenia wypadkowego 
pracodawca dzwoni pod nr 112 centrum powiado-
mienia ratunkowego i na tym poprzestaje. Zaskoczo-
ny zdarzeniem 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 2020 r. do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opo-
lu zgłoszono łącznie 13 przypadków podejrzeń wystą-
pienia chorób zawodowych pracowników. Wśród zgło-
szonych chorób stwierdzono:

choroba cieśni 
nadgarstka

1
choroby  

narządu głosu

2
alergiczne  

kontaktowe za-
palenie skóry

2

borelioza

2
zapalenie 

barku

1

astma 
oskrzelowa

1

pylica 
krzemowa płuc

3

zgłoszenie 
nieokreślone

1?
Zauważyć należy, że od lat powtarzającym się i naj-
częściej zgłaszanym podejrzenie choroby zawodowej 
było schorzenie boreliozy.  W 2020 r. wystąpiły jedy-
nie 2 przypadki tej choroby (4 zgłoszenia w 2018 r., 1 
przypadek w 2019 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 2020 r. zgłoszono 30 przypadków podejrze-
nia chorób zawodowych. Ponadto w 2020 r. w ramach 
prowadzonych już postępowań dla 10 przypadków 
stwierdzono choroby zawodowe, które zakończono 
uprawomocnionymi decyzjami Inspekcji Sanitarnej.
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Wyniki kontroli ujętych w planie działania

Do kontroli wytypowano 
łącznie 6 zakładów róż-
nych branż, niezależnie od 
wielkości i rodzaju prowa-
dzonej działalności, w tym 
2 zakłady kontrolowane 
2 lata wcześniej w ramach 
rekontroli. Głównym kryte-
rium doboru zakładów do 
kontroli był duży wskaźnik 
wypadkowości w latach 
poprzednich, zwłaszcza 
w latach 2018-2019. Wy-
kres obok obrazuje wy-
padkowość przy pracy we 
wszystkich zakładach ob-
jętych kontrolą.

Charakterystyczne jest, 
iż spośród wszystkich 6 

Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu 

1 
 

 „Bezpieczeństwo w wytypowanych zakładach, w których odnotowano 
najwięcej wypadków przy pracy”  

W ramach realizacji tego tematu do kontroli wytypowano łącznie 6 zakładów różnych 
branż, niezależnie od wielkości i rodzaju prowadzonej działalności, w tym 2 zakłady 
kontrolowane 2 lata wcześniej w ramach rekontroli. Głównym kryterium doboru zakładów do 
kontroli był duży wskaźnik wypadkowości w latach poprzednich, zwłaszcza w latach 2018-
2019. Wykres poniżej obrazuje wypadkowość przy pracy we wszystkich zakładach objętych 
kontrolą. 

 
Charakterystyczne jest, iż z pośród wszystkich 6 skontrolowanych podmiotów, jedynie 

2 zakłady posiadają wdrożony i certyfikowany system zarządzania bezpieczeństwem 
pracy, 1 przedsiębiorstwo wprowadziło własne rozwiązania stymulujące ciągłą poprawę 
bezpieczeństwa pracy. Pozostałe podmioty nie podjęły konkretnych działań 
organizacyjnych, mających na celu budowanie kultury bezpieczeństwa pracy. Poniżej 
przedstawiono przykłady skontrolowanych firm w aspekcie sposobu podejścia do kwestii 
zarządzania bezpieczeństwem pracy. 

W jednej z kontrolowanych firm z Kietrza pracodawca w minimalnym zakresie 
podejmował działania, mające na celu zwiększenie świadomości pracowników 
w aspekcie występujących zagrożeń. Podejście kierownictwa do zarządzania 
bezpieczeństwem pracy oraz zachęcania do odpowiednych nawyków i zachowań 
pracowników są na niewielkim poziomie, co prowadziło do wielu do zagrożeń potencjalnie 
wypadkowych. W tym zakładzie odnotowano ciężki wypadek przy pracy w 2020 r. Wnioski 
i działania profilaktyczne pracodawcy po zaistniałych wypadkach były zazwyczaj bardzo 
ogólne, bez szczegółowego zwrócenia uwagi na faktyczne przyczyny i okoliczności 
wypadków. Przykładem rażących nieprawidłowości były m.in.: 

 niezabezpieczona strefa robocza frezu przy obrabiarce do drewna marki SCM model 
T115 NOVA stwarzała bezpośrednie zagrożenie dla rąk operatora (pracownik nie 
używał narzędzia pomocniczego przy obróbce detalu, co doprowadziło  do ciężkiego 
wypadku przy pracy) – fotografia poniżej. 

Bezpieczeństwo w wytypowanych zakładach, w których odnotowano najwięcej 
wypadków przy pracy

skontrolowanych podmiotów, jedynie 2 zakłady po-
siadają wdrożony i certyfikowany system zarządzania 
bezpieczeństwem pracy, 1 przedsiębiorstwo wprowa-
dziło własne rozwiązania stymulujące ciągłą poprawę 
bezpieczeństwa pracy. Pozostałe podmioty nie podję-
ły konkretnych działań organizacyjnych, mających na 
celu budowanie kultury bezpieczeństwa pracy. Poni-
żej przedstawiono przykłady skontrolowanych firm 
w aspekcie sposobu podejścia do kwestii zarządzania 
bezpieczeństwem pracy.

W jednej z kontrolowanych firm z Kietrza pracodaw-
ca w minimalnym zakresie podejmował działania, 
mające na celu zwiększenie świadomości pracowni-
ków w aspekcie występujących zagrożeń. Podejście 
kierownictwa do zarządzania bezpieczeństwem pracy 
oraz zachęcania do odpowiednych nawyków i zacho-
wań pracowników są na niewielkim poziomie, co pro-
wadziło do wielu zagrożeń potencjalnie wypadkowych. 
W tym zakładzie odnotowano ciężki wypadek przy 
pracy w 2020 r. Wnioski i działania profilaktyczne pra-
codawcy po zaistniałych wypadkach były zazwyczaj 
bardzo ogólne, bez szczegółowego zwrócenia uwa-
gi na faktyczne przyczyny i okoliczności wypadków. 
Przykładem rażących nieprawidłowości były m.in.
• niezabezpieczona strefa robocza frezu przy ob-

rabiarce do drewna stwarzała bezpośrednie za-
grożenie dla rąk operatora (pracownik nie używał 
narzędzia pomocniczego przy obróbce detalu, co 
doprowadziło  do ciężkiego wypadku przy pracy).

• jeden z pracowników dokonywał lustracji drew-
nianych sztapli składowanych warstwowo w po-
mieszczeniu magazynowym, stojąc bezpośrednio 
na nich na wys. ok. 3 m (prace wykonywano bez 
zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości). 
Pracodawca nie zastosował żadnych ogólnie do-
stępnych rozwiązań technicznych typu: podest 

przystawny lub pomost roboczy, zabezpieczony 
barierami ochronnymi, które zapewniłyby prowa-
zenie prac na wysokości w sposób bezpieczny. 

Niezabezpieczona strefa robocza frezu - frezarki przed bez-
pośrednim dostępem operatora.  

W innym kontrolowanym zakładzie kierownictwo po-
dobnie nagannie tolerowało odstępstwa i nieprze-
strzeganie przepisów BHP, co było niestety przyczyną 
niektórych zaistniałych wypadków przy pracy. Do ra-
żących nieprawidłowości zaliczyć można m.in.:
• posadowienie ciągnika z platformą trans-

portową w przechyle (przeładowany 
i przechylony kontener był przyczyną upadku 
odlewu o wadze 320 kg, co w konsekwencji do-
prowadziło do uderzenia pracownika i wypadku). 
 

Miejsce wypadku – odlew, który wypadł ze skrzyni umiesz-
czonej na platformie ciągnika.  
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• demontaż elementu zabezpieczenia krańcowe-
go przy drzwiach przesuwnych bramowego cen-
trum obróbkowego z dwuosiową głowicą frezar-
ską, sprawiał bezpośrednie zagrożenie dla życia 
i zdrowia operatora obrabiarki CNC, gdyż umożli-
wiało to obróbkę metali przy otwartej osłonie oraz 
manipulowanie wewnątrz przestrzeni obróbczej 
 

Bramowe centrum obróbkowe CNC z dwuosiową głowica 
frezarską - zdemontowany element zabezpieczenia krańco-
wego przy drzwiach przesuwnych.  

• brak stosowania przez pracownika fartucha me-
talizowanego przy pracach związanych z do-
dawaniem dodatków stopowych do pieca łuko-
wego, z uwagi na zagrożenie zapalenia odzieży 
roboczej i poparzenia ciała, co było w przeszło-
ści przyczyną wielu zdarzeń wypadkowych. 
 

Brak stosowania fartucha metalizowanego przy pracach 
związanych z dodawaniem dodatków stopowych do pieca 
łukowego.  

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 
1.189 osób. 

W ramach środków pokontrolnych, w tej grupie zakła-
dów wydano łącznie 42 decyzje dotyczących bezpie-
czeństwa pracy, w tym 59,5 % - stanowiły decyzje ust-
ne wydane i zrealizowane w trakcie kontroli. Najwięcej 
decyzji inspektorzy pracy wydali w obszarze eksplo-
atacji maszyn, zabezpieczenia stref niebezpiecznych, 
osłonięcia ruchomych elementów oraz dostosowania 

maszyn do minimalnych wymagań przepisów – 23,8 
% ogółu wszystkich decyzji.

Kolejnym przedmiotem wydawanych decyzji, dotyczą-
cych bezpieczeństwa pracy były:  przeprowadzenie 
okresowych pomiarów czynników szkodliwych – 16,7 
%; opracowanie lub przestrzeganie ustalonych in-
strukcji BHP i procedur – 9,5 %; właściwa organizacja 
i ergonomia stanowisk pracy – 9,5 %; odpowiedni opis 
i sprawność urządzeń mających wpływ na sterownie 
maszyn – 4,8 % itd. 

W zakresie potencjalnych zagrożeń stwierdzonych 
podczas kontroli, inspektorzy pracy wydali łącznie 5 
decyzji wstrzymujących eksploatację maszyn, 1 de-
cyzję wstrzymującą pracę ze względu na bezpośred-
nie zagrożenie życia lub zdrowia pracowników oraz 
1 skierowanie do innych prac, z powodu braku odpo-
wiednich kwalifikacji pracownika.

Ponadto wydano łącznie 45 wniosków w wystąpie-
niach, na które nie otrzymano jeszcze odpowiedzi 
o ich realizacji. Najwięcej wniosków inspektorzy pracy 
wydali w obszarze właściwych środków profilaktycz-
nych (adekwatnych do przyczyn wypadków przy pra-
cy) i rzetelnego sporządzania protokołu powypadko-
wego (ustalanie wszystkich przyczyn, dokonywanie 
oględzin miejsca wypadku) – 22,2 % ogółu wszystkich 
wniosków.

Kolejnym przedmiotem wniosków wystąpień były: za-
pewnienie właściwych instrukcji BHP i poprawa dzia-
łań organizacyjnych – 15,6 %, organizacji szkoleń 
BHP (brak programów szkoleń itd.) - co stanowiło 13,3 
%; przeglądów technicznych, kontroli warunków pracy 
i maszyn – 11,1%; właściwego funkcjonowania służby 
BHP – 8,9 %, aktualizacji oceny ryzyka zawodowego 
oraz działań korygujących po zaistniałych wypadkach 
przy prac – 6,7 %, itd.

Podczas kontroli stwierdzono popełnienie 11 wykro-
czeń przeciwko prawom pracowniczym. W ramach 
sankcji pokontrolnych wydano 5 mandatów karnych 
na łączną kwotę 6.000 zł.

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

W ramach środków pokontrolnych wydano tutaj łącz-
nie 11 decyzji dotyczących bezpieczeństwa pracy, 
w tym 73 % - stanowiły decyzje ustne wydane i zreali-
zowane w trakcie kontroli. Najwięcej decyzji inspekto-
rzy pracy wydali w obszarze odpowiedniej organizacji 
i ergonomii stanowisk pracy  – 27,3 % ogółu wszyst-
kich decyzji. 

Kolejnym przedmiotem wydawanych decyzji, doty-
czących bezpieczeństwa pracy były: zabezpieczenia 
stref niebezpiecznych, ruchomych elementów maszyn 
i spełnienia minimalnych wymagań w tym zakresie – 
18,2 %; nieprawidłowości dotyczące urządzeń mają-
cych wpływ na sterownie maszyn (opis, sprawność) 
– 9,1 %; drożność dróg komunikacyjnych – 9,1 %; 
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właściwe utrzymanie obiektów i pomieszczeń pracy – 
9,1 % itd. 

Mając na uwadze stwierdzone zagrożenia podczas 
kontroli, inspektorzy pracy wydali 8 decyzji z rygorem 
natychmiastowej wykonalności, które dotyczyły 45 
pracowników, w tym 1 decyzję wstrzymującą eksplo-
atację maszyny. 
Ponadto wydano łącznie 7 wniosków w wystąpieniach, 
z czego na dzień opracowania sprawozdania, stopień 
realizacji wynosił 57%, ze względu na brak pełnych 
odpowiedzi jednego z pracodawców.

Najwięcej wniosków inspektorzy pracy wydali w ob-
szarze właściwych instrukcji BHP i działań organiza-
cyjnych – 43 % ogółu wszystkich wniosków. Pozostałe 
wnioski dotyczyły zapewnienia stosowania odzieży lub 
środków ochrony indywidualnej – 28,6 %, organizacji 
szkoleń BHP – 14,3 %; właściwego funkcjonowania 
służby BHP – 14,3 % itd.

Podczas kontroli nie stwierdzono popełnienia wykro-
czeń przeciwko prawom pracowniczym, polegających 
na bezpośrednim zagrożeniu życia lub zdrowia pra-
cowników.

Przyczyny naruszeń prawa 

Wiodące przyczyny naruszeń prawa w wybranych za-
kładach, w których odnotowano najwięcej wypadków 
przy pracy, związane były z naruszeniem przepisów 
i ustalonych procedur oraz lekceważeniem zagrożeń 
przez samych pracowników. 
Kontrole w tym obszarze tematycznym wykazały, iż 
główne nieprawidłowości (łącznie 52 %) związane były 
m.in. z:
• nieprzestrzeganiem instrukcji BHP dotyczących 

obsługi maszyn lub procesów technologicznych, 
• tolerowaniem nagannych praktyk, łamanie usta-

lonych procedur związanych z bezpieczeństwem 
i higieną pracy,

• brakiem zabezpieczenia stref niebezpiecznych, 
ruchomych elementów, w tym brakiem spełnienia 
minimalnych wymagań w zakresie eksploatacji 
maszyn,

• niewłaściwą eksploatacją maszyn i urządzeń oraz 
brakiem przeglądów technicznych (niesprawne 
urządzenia),

• brakiem sprawności lub opisu urządzeń sterowni-
czych maszyn, mających wpływ na bezpieczeń-
stwo,

• niewłaściwym utrzymaniem obiektów i pomiesz-
czeń pracy w należytym porządku oraz dobrym 
stanie technicznym,

• niewłaściwą organizacją i ergonomią stanowisk 
pracy.

Ocena kultury bezpieczeństwa pracy

Jedno z opolskich przedsiębiorstw z siedzibą w Choru-
li wdrożyło certyfikowany system zarządzania bezpie-
czeństwem zgodnie z europejską normą OHSAS:2007. 
Pracodawca tego podmiotu zaimplementował szereg 
pisemnych procedur zapewniających wysoki poziom 

bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym podjęto szereg 
działań mających na celu budowanie kultury bezpie-
czeństwa pracy oraz podniesienia świadomości pra-
cowników. Sprzyjają temu m.in.: przyjęte standardy, 
dbanie o porządek, dobra organizacja pracy na sta-
nowisku pracy oraz system zgłaszania zdarzeń poten-
cjalnie wypadkowych itd.

Drugi kontrolowany podmiot z Krapkowic, specjali-
zujący się w technikach izolacyjnych dla przemysłu 
energetycznego, chemicznego, paliwowego, cemen-
towo - wapienniczego, spożywczego oraz budowni-
ctwa wdrożył również system zarządzania bezpie-
czeństwem pracy HSEQ, w tym certyfikowany przez 
TŰV NORD - ISO 45001:2018. Firmę tą cechuje doj-
rzałe podejście do zagadnień bezpieczeństwa pracy, 
które prowadzi do ciągłej poprawy w tym zakresie. 
Pracodawca w ramach wdrożonego systemu zarzą-
dzania BHP oraz wewnętrznych  procedur podejmuje 
podobnie szereg działań sprzyjających promowaniu 
i budowaniu właściwej kultury bezpieczeństwa pracy 
w obszarze ochrony zdrowia pracowników i bezpie-
czeństwa pracy. Niepokojące jest jednak, iż w dalszym 
ciągu zdarzają się w tym dużym przedsiębiorstwie naj-
mniej pożądane zdarzenia – śmiertelne i ciężkie wy-
padki przy pracy. W 2018 r. w miał miejsce 1 ciężki 
wypadek przy pracy, w 2019 r. - 1 śmiertelny wypadek 
oraz 2 wypadki ciężkie oraz w 2020 r. do dnia zakoń-
czenia kontroli zarejestrowano 1 zbiorowy i 2 ciężkie 
wypadki przy pracy. W związku z powyższym podjęto 
następujące działania zaradcze:
• wzmożone kontrole budów przez dyrekcję i kie-

rowników działów (izolacje przemysłowe, ruszto-
wania, usługi przemysłowe),

• regularne inspekcje przez pracowników służby 
BHP,

• grupowe obchody sprawdzające dany obszar 
w oparciu o listę rejestrowaną kontrolną „Safety 
Walks”,

• inspekcje BHP.

Podjęte wewnętrzne kontrole, mające na celu egze-
kwowanie przestrzegania przepisów i zasad bezpie-
czeństwa pracy, potwierdzają właściwy kierunek i sku-
teczność działań pracodawcy.

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. 

Przykładem jest tutaj przedsiębiorstwo ze Strzelec 
Opolskich, kontrolowane po raz drugi od 2018 r., które 
stanowczo zmieniło podejście do zagadnień bezpie-
czeństwa pracy, co zaowocowało znaczną poprawą 
warunków pracy. Ze względu na występujące w za-
kładzie warunki pracy i związane z nimi zagrożenia 
zawodowe oraz potrzebę respektowania zaleceń służ-
by BHP – pracodawca wzmocnił ten organ i powierzył 
obowiązki służby BHP osobom posiadającym stosow-
ne kwalifikacje i większe doświadczenie. Służba BHP 
- znacząco wpłynęła na poprawę bezpieczeństwa na 
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poszczególnych wydziałach. Wzmożone kontrole we-
wnętrzne i wydawane zalecenia spowodowały ograni-
czenie ryzyka wypadkowego.

Po ciężkim wypadku przy pracy z 2016 roku, związa-
nym z przewróceniem się metalowej belki podsuwni-
cowej, pracodawca zrealizował wniosek inspektora 
pracy i podjął dodatkowe działania w celu zabezpie-
czania składowanych konstrukcji przed ich przewró-
ceniem lub zsunięciem.  W tym obszarze wydzielono 
stacjonarne miejsca do składowania konstrukcji, za-
bezpieczając je pionowymi profilami, wkładanymi do 
specjalnie przygotowanych otworów w posadce. Foto-
grafia poniżej przedstawia przykłady zastosowanych 
rozwiązań.

Wydzielono stacjonarne miejsca do składowania konstrukcji za-
bezpieczając je pionowymi profilami przed zsunięciem lub prze-
wróceniem.

Ponadto podjęto działania w zakresie zwiększenia ja-
kości stosowanych środków ochrony indywidualnych, 
zwłaszcza dla grupy spawaczy konstrukcji stalowych. 
W ramach działań prozdrowotnych pracodawca zaku-
pił dla grupy zawodowej kilkunastu spawaczy - środki 
ochrony indywidualnej twarzy/oczu z połączonym sy-
stemem ochrony górnych dróg - przyłbicę samościem-
niającą maski z filtrem i system dostarczania świeżego 
powietrza. System ochrony dróg oddechowych w po-
łączeniu z przyłbicą spawalniczą zapewnia skuteczną 
ochronę przed szkodliwymi pyłami oraz gazami wystę-
pującymi podczas spawania oraz szlifowania.

Przykłay stosowania środków ochrony indywidualnej twarzy/oczu 
z połączonym systemem ochrony górnych dróg - przyłbicę samoś-
ciemniającą z filtrem i system dostarczania świeżego powietrza.

Wymienione przykłady dobrych praktyk, stosowanych 
przez pracodawców korzystnie wpływają na kształ-
towanie kultury bezpieczeństwa pracy, co powoduje 
podnoszenie świadomości pracowników w aspekcie 
występujących zagrożeń w całym zakładzie.

W grupie 2 zakładów rekontrolowanych, działania 
prewencyjne inspektorów pracy skupiono na udziela-
niu poradnictwa oraz sprawdzeniu progresu zakładu 
w aspekcie bezpieczeństwa, mając na uwadze zagad-
nienia i środki prawne będące przedmiotem poprzed-
nich kontroli. 

Ponadto bieżące kontrole ukierunkowano na prawid-
łowość formułowanych wniosków profilaktycznych, 
wdrożonych na stanowiskach pracy, na których do-
chodziło do wypadków przy pracy w ostatnich 2 latach. 
W badanym trzyletnim okresie zauważyć można pozy-
tywny trend spadkowy liczby wypadków. W 2019 roku 
odnotowano 30% mniej wypadków w porównaniu z ro-
kiem 2017, co potwierdza właściwy kierunek działań.

Przykłady efektów

Spośród podmiotów objętych kontrolą, w jednym 
z nich (zakład w Branicach) inspektor pracy wydał 
łącznie 18 decyzji, w tym 33 % w obszarze zabezpie-
czenia stref niebezpiecznych, ruchomych elementów 
maszyn i spełnienia minimalnych wymagań dla ma-
szyn. Przykładem uzyskanych efektów i poprawy było 
np. zapewnienie właściwego sterowania oburącz przy 
eksploatacji prasy hydraulicznej PHM 63.

Zmodernizowane sterowanie oburącz przy prasie hydraulicznej.

W zakładzie w Ozimku spośród 13 decyzji – 2 doty-
czyły nagannych zachowań pracowników tj. niewłaś-
ciwej eksploatacji maszyn oraz niestosowania środ-
ków ochrony indywidualnej. Zdecydowane działania 
inspektora pracy przyczyniły się do poprawy bezpie-
czeństwa pracy na przedmiotowych stanowiskach 
pracy, np.: wstrzymano eksploatację bramowego cen-
trum obróbkowego z dwuosiową głowicą frezarską, ze 
względu na zdemontowany element zabezpieczenia 
krańcowego przy drzwiach przesuwnych, który umoż-
liwiał pracę maszyny i obróbkę metali przy otwartej 
osłonie (powyższe natychmiast naprawiono).
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Zdemontowany element zabezpieczenia krańcowego przy 
drzwiach przesuwnych, który umożliwiał pracę maszyny i obróbkę 
metali przy otwartej osłonie (zdjęcie przed poprawą).

Spośród 6 skontrolowanych zakładów, jedynie 2 
przedsiębiorstwa posiadały wdrożony i certyfikowa-
ny system zarządzania bezpieczeństwem pracy, 1 
przedsiębiorstwo wprowadziło własne rozwiązania 
stymulujące poprawę bezpieczeństwa pracy, a pozo-
stałe nie podjęły konkretnych działań organizacyjnych, 
mających na celu budowanie kultury bezpieczeństwa 
pracy. Przedsiębiorstwa, które bezpieczeństwo pra-
cy traktują priorytetowo, posiadają duże wyczulenie 
na potencjalne zagrożenia, występujące w obszarze, 
m.in. bezpieczeństwa pracy na stanowiskach pracy. 
Przyjęte procedury oraz podejście systemowe powo-
duje, iż zauważone anomalie i nieprawidłowości są 
podjęte natychmiast usuwane przez funkcjonujące 
służby zakładowe. 

Zauważono, iż w zakładach wytypowanych po raz 
pierwszy do realizacji przedmiotowych kontroli wystę-
puje tendencja nieznacznie malejąca w zakresie liczby 
wypadków przy pracy, co zobrazowano na poniższym 
wykresie.

Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu 
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Uzyskane wyniki kontroli uzasadniają właściwy kierunek 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, systemowe rozwiązania oraz 
zaangażowanie kierownictwa i samych pracowników przekładają się na ciągłą poprawę 
warunków pracy. 

Uzyskane 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.
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stwierdzono systematyczny spadek ilości wypadków przy pracy. Pozytywny trend 
spadkowy w badanym obszarze można zauważyć na poniższym wykresie.  

 

Zmiana podejścia do zagadnień bezpieczeństwa, systemowe rozwiązania oraz 
zaangażowanie kierownictwa i samych pracowników przekładają się na ciągłą poprawę 
warunków pracy. 

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 nadzoru nad szeroko rozumianą branżą 
budowlaną podjęto kontrole: prac budowlanych i roz-
biórkowych, robót w zakresie budowy i remontu dróg, 
budów infrastruktury kolejowej, prac wykonywanych 
w kontakcie z azbestem, przestrzegania przepisów 
bhp przy obsłudze żurawi wieżowych oraz prac w bu-
downictwie stwarzających zagrożenia o charakterze 
publicznym. Łącznie w ww. zakresie przeprowadzono 
128 kontroli, którymi objęto 121 podmiotów gospodar-
czych.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami 
inspektorzy pracy wydali łącznie 411 decyzji admini-
stracyjnych, z czego 209 decyzjom nadano rygor na-
tychmiastowej wykonalności na podstawie art. 108 
§ 1 KPA ponieważ było to niezbędne ze względu na 
ochronę zdrowia lub życia ludzkiego. Wśród 411 decy-
zji, z uwagi na przesłankę bezpośredniego zagrożenia 
zdrowia lub życia, wydano 47 decyzji wstrzymania wy-
konywania pracy, 10 decyzji skierowania pracowników 
do innej pracy, 25 decyzji wstrzymania eksploatacji 
maszyn i urządzeń oraz 6 decyzji zakazujących pra-
cy w danych warunkach. Ponadto w wyniku przepro-
wadzonych kontroli do pracodawców skierowano 37 
wniosków pokontrolnych.

Następstwem przeprowadzonych kontroli było ujaw-
nienie 132 wykroczeń związanych z nieprzestrzega-
niem przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pra-
cy, które stanowiły podstawę do przeprowadzenia 82 
postępowań w sprawach o wykroczenia. Inspektorzy 
pracy skierowali 1 wniosek do sądu, przeprowadzili 57 
postępowań mandatowych na łączną kwotę 62 400 zł 
oraz zastosowali 24 środki wychowawcze.
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Podczas przeprowadzonych kontroli inspektorzy pra-
cy udzielili 766 porad technicznych, 185 porad praw-
nych oraz 55 porad z obszaru legalności zatrudnienia.

Przedstawione powyżej statystyczne wyniki kontroli 
oraz spostrzeżenia inspektorów pracy wskazują jed-
noznacznie, że budownictwo nadal należy do działów 
gospodarki charakteryzujących się wysokim stopniem 
zagrożenia dla zdrowia i życia zatrudnionych osób.

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

W zakresie prowadzenia robót na wysokości dominu-
jącym zjawiskiem było wykonywanie pracy w warun-
kach bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia, 
w sytuacji nie stosowania środków zabezpieczających 
przed możliwością upadku. Problem dotyczył zarów-
no środków ochrony zbiorowej, jak i indywidualnej. 
Wyniki przeprowadzonych kontroli pokazały bardzo 
wysoki odsetek nasilenia tego zjawiska, tym groźniej-
szego, bo dotyczącego prac szczególnie niebezpiecz-
nych, będących źródłem wielu wypadków. Fotografie 
ilustrują przykład wykonywania pracy na wysokości 
w warunkach braku zabezpieczenia pracownika przed 
możliwością upadku.

Kontrole przeprowadzone w zakresie oceny ruszto-
wań wykazały – niestety – bardzo liczne przypadki nie-
prawidłowego ich montażu i późniejszej eksploatacji, 
polegające w szczególności na:
• braku zabezpieczenia pracownika w trakcie mon-

tażu rusztowania przed możliwością upadku z wy-
sokości, 

• wadliwym montażu podestów roboczych, poprzez 
niezapewnienie przykrycia całej powierzchni ro-
boczej rusztowania, bądź stosowaniu podestów 
stanowiących niestandardowe wyposażenia rusz-
towania (tj. o nieznanej wytrzymałości),

• nie stosowaniu balustrad ochronnych zabezpie-
czających przed możliwością upadku z wysokości, 
bądź stosowaniu niekompletnych balustrad, które 
nie zapewniały należytego poziomu bezpieczeń-
stwa, 

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

• nieprawidłowym i niebezpiecznym posadowieniu 

rusztowań poprzez ich montaż na prowizorycz-
nych i niestabilnych elementach np. kawałkach 
pustaków ceramicznych, desek, itp.,

• nieprawidłowym zabezpieczeniu elementów rusz-
towań (np. ram) w szczególności w miejscach 
publicznych (np. na chodnikach), gdzie narażone 
na wypadki były osoby postronne.

Ponadto przeprowadzone kontrole wykazały liczne 
przypadki dopuszczania do montażu rusztowań pra-
cowników, którzy nie posiadali uprawnień kwalifikacyj-
nych. W  licznych kontrolach stwierdzano brak doko-
nania odbioru rusztowań przed dopuszczeniem ich do 
użytkowania lub dokonanie odbioru rusztowań przez 
osoby nieuprawnione. Fotografia ilustruje przykład 
montażu rusztowania w sposób zagrażający zdrowiu 
lub życiu pracownika.

Kolejne zagadnienie stanowił sposób prowadzenia 
robót ziemnych, a w szczególności wykonywanie wy-
kopów i praca w wykopach. W powyższym zakresie 
stwierdzano przede wszystkim:
• nie stosowanie przedsięwzięć techniczno-organi-

zacyjnych mających na celu zabezpieczanie ścian 
wykopów przed niekontrolowanym osunięciem, 
takich jak podparcie bądź rozparcie ścian wykopu 
lub nadanie im odpowiedniego pochylenia,

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

• brak wygrodzenia i oznakowania wykopów,
• brak bezpiecznych zejść/wyjść do/z wykonanych 

wykopów.

Na fotografii przed-
stawiono wykop 
o pionowych ścia-
nach, który nie jest 
w jakikolwiek spo-
sób zabezpieczony 
przed możliwością 
osunięcia się skarp, 
co stwarza bezpo-
średnie zagrożenie 
życia i zdrowia pra-
cownika wynikające 
z ryzyka przysypa-
nia.
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Kolejną grupą istotnych zagadnień, gdzie zanotowano 
spore nasilenie naruszeń przepisów bezpieczeństwa 
i higieny pracy była szeroko pojęta organizacja tere-
nu budowy i organizacja pracy na budowie. Zauwa-
żalnym problemem był brak zabezpieczenia terenu 
budowy przed dostępem osób postronnych, brak or-
ganizacji pomieszczeń higieniczno-sanitarnych oraz 
nieprawidłowości związane ze składowaniem materia-
łów budowlanych. Znaczącym zaś problemem, mają-
cym bezpośredni związek z bezpieczeństwem pracy 
na budowach był brak zabezpieczania i oznakowania 
stref i miejsc niebezpiecznych na terenach budów. Dla 
realizowanych prac, w tym szczególnie niebezpiecz-
nych stwierdzono brak lub nieprawidłowości w zakre-
sie instrukcji bezpiecznego wykonywania robót bu-
dowlanych. Nieprawidłowości  w zakresie opracowania 
instrukcji bezpiecznego wykonywania robót dotyczyły 
w szczególności braku opisu sposobu wykonania prac 
a co ważniejsze sposobu zabezpieczenia pracownika 
przed zagrożeniami. Zauważalny jest również problem 
ochrony przeciwporażeniowej i braku zabezpieczenia 
instalacji elektrycznych przed możliwością uszkodze-
nia mechanicznego. 

Teren wykonywania robót drogowych jest szczegól-
nym miejscem pracy zwłaszcza, gdy roboty wykony-
wane są na odcinkach dróg, gdzie ruch pojazdów i pie-
szych odbywa się tylko 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. Dostęp osób po-
stronnych jest ograniczony tylko w pewnym stopniu, 
na ile pozwalają na to urządzenia bezpieczeństwa 
ruchu drogowego. Pracownicy wykonujący roboty 
drogowe narażeni są na niebezpieczeństwo z dwóch 
stron. Z jednej strony są to czynności, które pracow-
nik musi wykonać w ramach zamierzonych zadań bu-
dowlanych, a z drugiej strony celowe bądź niecelowe 
działanie uczestników ruchu drogowego a w szczegól-
ności kierujących pojazdami. 
Przeprowadzone kontrole wykazały, że w zakresie 
robót drogowych dominująca liczba nieprawidłowości 
dotyczyła braku wygrodzenia i oznaczenia stref nie-
bezpiecznych. Świadczyło to o tolerowaniu odstępstw 
od obowiązujących przepisów i zasad bhp przez pra-
cowników nadzoru, prawdopodobnie w celu genero-
wania  oszczędności. 

Kontrole przeprowadzone w zakresie użytkowania żu-
rawi wieżowych wykazały że najczęstszymi narusze-
niami przepisów bhp były: 
• brak lub nieprawidłowe wygrodzenie strefy pracy 

żurawi,
• brak wyposażenia kabin żurawi w urządzenia do 

pomiaru prędkości wiatru, środków do udzielania 
pierwszej pomocy przedmedycznej, środków gaś-
niczych,

• brak lub niekompletna instrukcja bezpieczeństwa 
prac transportowych, pracy żurawi w warunkach 
kolizyjnych, ewakuacji z kabiny żurawia,

• brak lub niekompletne książki dyżurów żurawi.

Przykłady dobrych praktyk na budowach

W roku sprawozdawczym inspektorzy pracy stwier-
dzali – choć rzadko –  przypadki dobrze i bezpiecz-
nie zorganizowanych budów, na których można było 
zaobserwować tzw. „dobre praktyki”. Przykładem ta-
kich budów mogą być: budowa Centrum Usług Pub-
licznych w Opolu, budowa galerii handlowej w Nysie, 
bądź budowa zakładu realizowna w m. Radzikowice. 
Wartym podkreślenia jest fakt, że budowy te objęte 
były stałym nadzorem ze strony inspekcji pracy, co 
niewątpliwie przekładało się na stan bezpieczeństwa 
i higieny pracy.

Efekty i wnioski

Przeprowadzone kontrole a w ślad za nimi podjęta 
działalność nadzorcza polegająca na wydaniu decyzji 
nakazowych uprawnia do stwierdzenia, że uzyskano 
poprawę warunków pracy i poziomu bezpieczeństwa 
na kontrolowanych budowach. Za powyższym prze-
mawia również bardzo wysoki wskaźnik realizacji wy-
danych środków prawnych.

W 2020 r. prowadzono również działalność prewencyj-
ną polegającą m. in. na:
• Objęciu stałym nadzorem lub częstymi kontrolami 

największych budów realizowanych w wojewódz-
twie opolskim. W szczególności nadzorem objęto 
budowę Centrum Usług Publicznych i Centrum 
Przesiadkowego w Opolu, rozbudowę oczyszczal-
ni ścieków w Opolu, budowę obwodnicy Niemod-
lina, budowę obwodnicy Dobrodzienia, budowy 
osiedli mieszkaniowych w Opolu i Brzegu, budowę 
śluzy na kanale gliwickim i jazu na Odrze.

• Przeprowadzeniu szkoleń w ramach „Tygodnia 
bezpieczeństwa w budownictwie”, czyli wspólnej 
akcji sygnatariuszy „Porozumienia dla Budowni-
ctwa”, nad którą patronat objął Główny Inspektor 
Pracy.

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

• Zorganizowaniu posiedzenia Wojewódzkiej Komi-
sji ds. Bezpieczeństwa w Budownictwie, w skład 
której wchodzą m. in. przedstawiciele: nauki, urzę-
dów, stowarzyszeń, organizacji i samorządów za-
wodowych.

• Dystrybuowaniu w trakcie prowadzenia czynno-
ści kontrolnych wydawnictw i ulotek o charakterze 
prewencyjnym traktujących o bezpieczeństwie 
pracy na budowie.

Wyniki kontroli wykazują, że budownictwo nadal na-
leży do działów gospodarki, które charakteryzują się 
wysokim stopniem zagrożenia dla zdrowia i życia za-
trudnionych osób. Konieczne jest zatem dalsze pro-
wadzenie czynności kontrolnych i nadzorczych w celu 
eliminowania powyższych zagrożeń.



31Sprawozdanie PIP OIP Opole 2020

kiem właściwego poinformowania pracowników w tym 
zakresie. Powyższa nieprawidłowość skorelowana 
była w dużej mierze z niedociągnięciami związanymi 
z pozyskiwaniem wiedzy na temat właściwości stoso-
wanych substancji i mieszanin chemicznych.

Uchybienia w bloku zagadnień dotyczących badań 
lekarskich dotyczyły 67% kontrolowanych przedsię-
biorstw. Regulacje dotyczące umieszczania w skiero-
waniach na badania lekarskie informacji dotyczących 
czynników chemicznych występujących na stanowi-
skach pracy miały miejsce w przypadku 50% kontroli.
Mieszaniny chemiczne stwarzające zagrożenie były 
przedmiotem kontroli w 83 % wszystkich kontrolowa-
nych podmiotów, a substancje chemiczne stwarzające 
zagrożenie u 67 % kontrolowanych podmiotów. 

Nieprawidłowości w zakresie kart charakterystyki mie-
szanin zanotowano w przypadku 35 % kontrolowanych 
dokumentów w 67% wszystkich kontrolowanych zakła-
dów w ramach realizacji tematu. Uchybienia w zakre-
sie kart charakterystyki substancji chemicznych stwa-
rzających zagrożenie zanotowano w przypadku 44% 
kontrolowanych dokumentów w połowie wszystkich 
podmiotów. Stwierdzono liczne przypadki braku ak-
tualnych kart charakterystyki substancji i mieszanin 
chemicznych stwarzających zagrożenie. Karty cha-
rakterystyki chemikaliów, które posiadali pracodaw-
cy przed kontrolą oraz te uzyskane podczas kontroli 
ujmowały oznakowanie CLP. Pojedyncze przypadki 
rozbieżności w oznakowaniu CLP dotyczyły zapisów 
zamieszczonych w kartach charakterystyki i na etykie-
cie substancji i mieszanin chemicznych stwarzających 
zagrożenie. 

Pracodawcy często zaniedbują swoje obowiązki w za-
kresie posiadania kart charakterystyki stosowanego 
środka chemicznego czy aktualnych wersji tych doku-
mentów. Ponadto jak wykazały kontrole wprowadzają-
cy substancje i mieszaniny stwarzające zagrożenie do 
obrotu nie zawsze wywiązują z obowiązku dostarcza-
nia odbiorcom aktualnych kart charakterystyki. 
Uchybienia w zakresie oznakowawania pojemników 
mieszanin chemicznych stwierdzono w przypadku 
67% kontrolowanych podmiotów. W ramach bieżących 
kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie 
oznakowania oryginalnych pojemników opakowań 
substancji chemicznych. Nieprawidłowości w oznako-
waniu mieszanin chemicznych stwarzających zagro-
żenie dotyczyły między innymi: braku oznakowania 
CLP, nieprawidłowego oznakowania mieszanin zgod-
nie z wymogami CLP, braku oznakowania mieszanin 
w języku polskim. Uchybienia w zakresie oznakowania 
mieszanin chemicznych wynikają najprawdopodobniej 
albo z braku wystarczającego nadzoru przez produ-
centów, dystrybutorów nad właściwym znakowaniem 
pojemników z chemikaliami, albo z niewiedzy, albo 
z pozornej oszczędności. 

O nieprawidłowościach dotyczących oznakowania 
chemikaliów i kart charakterystyki informowano właś-
ciwe PSSE. Współpraca PIP i PIS wzmożyła nadzór 
nad wprowadzaniem do obrotu produktów chemicz-
nych dystrybuowanych przez dostawców, u których in-

Kontrole zakładów branży chemicznej 

Kontrole zakładów branży chemicznej, w tym dotyczą-
ce problematyki rozporządzeń REACH i CLP są sta-
łym zadaniem corocznym Państwowej Inspekcji Pracy.
Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie 
rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych 
ograniczeń w zakresie chemikaliów i utworzenia Euro-
pejskiej Agencji Chemikaliów, zwane w skrócie rozpo-
rządzeniem REACH zostało przyjęte w celu poprawy 
ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego 
przed zagrożeniami, jakie mogą stwarzać substancje 
chemiczne. Rozporządzenie Parlamentu Europej-
skiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 
2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowa-
nia substancji i mieszanin, w skrócie rozporządzenie 
CLP wdraża do europejskiego porządku prawnego  
zharmonizowany system klasyfikacji i oznakowanie 
substancji i mieszanin chemicznych. Wśród kontroli 
zakładów branży chemicznej podjęto także działania 
między innymi w zakładach o potencjalnie wysokim ry-
zyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. 

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

Kontrola problematyki REACH w roku 2020 miała miej-
sce w 6 zakładach, w których pracowało łącznie 887 
osób. Pracę w kontakcie z czynnikami chemicznymi 
wykonywało 71 osób. Wśród kontrolowanych praco-
dawców znalazły się: zakład prowadzący procesy gal-
waniczne, producent okien i drzwi, pralnia chemiczna, 
miejski ośrodek sportu i rekreacji oraz dwie spółki pro-
wadzące sprzedaż produktów chemicznych.
Braki wiedzy dotyczącej obowiązków wynikających 
z rozporządzenia REACH i CLP uwidoczniły się 
w przypadku małych i niektórych średnich przedsię-
biorców.

Podczas przeprowadzanych kontroli badano zagad-
nienia dotyczące bezpośrednio tematyki rozporzą-
dzenia REACH związane z posiadaniem kart cha-
rakterystyki chemikaliów stwarzających zagrożenie 
i informacji o chemikaliach innych niż niebezpieczne 
oraz zagadnienia dotyczące dostępności do tych in-
formacji. Kontrole w zakładach objęły także realizację 
podstawowych przepisów regulujących sferę bezpie-
czeństwa związanego z używaniem substancji i mie-
szanin chemicznych. Najwięcej nieprawidłowości za-
notowano w  zakresie szkoleń bhp, co stwierdzono 
u wszystkich kontrolowanych przedsiębiorców. Uchy-
bienia dotyczyły między innymi pojedynczych przy-
padków braku szkolenia wstępnego, częstotliwości 
szkoleń okresowych, programów szkoleń bhp, które 
nie zostały dostosowane do stanowisk pracy i za-
grożeń związanych z chemikaliami. Aż w  83% kon-
trolowanych zakładów zanotowano nieprawidłowości 
w zakresie zapewnienia ze strony formalnoprawnej 
odpowiednich instrukcji potrzebnych do właściwego 
stosowania, magazynowania substancji i mieszanin 
chemicznych. Brak lub uchybienia w zakresie opraco-
wanych instrukcji bhp wiązały się bezpośrednio z bra-
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spektorzy pracy stwierdzili nieprawidłowości w kartach 
charakterystyki i oznakowaniu chemikaliów. W przy-
padku jednego podmiotu, w ramach stwierdzonych 
nieprawidłowości dotyczących orzeczenia z okreso-
wych profilaktycznych badań lekarskich, nawiązano 
współpracę z Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny 
Pracy. 

U połowy kontrolowanych pracodawców stwierdzono: 
braki dotyczące rozeznania jakie aktualnie substancje 
i mieszaniny stosują w procesach pracy, brak aktual-
nych badań i pomiarów czynników szkodliwych w śro-
dowisku pracy, brak wyposażenia pracowników we 
właściwe środki ochrony indywidualnej.

Wykaz prac szczególnie niebezpiecznych był przed-
miotem regulacji prawnych także u 50% kontrolowa-
nych pracodawców. Powyższe wskazuje na fakt, iż 
przedsiębiorcy nie zawsze identyfikują prace z uży-
ciem substancji i mieszanin stwarzających zagrożenie 
jako prace szczególnie niebezpieczne. 

Brak poinformowania o ryzyku zawodowym związa
nym z wykonywaną pracą pomimo sporządzonej do-
kumentacji oceny ryzyka zawodowego dotyczył 33% 
kontrolowanych podmiotów. Należy jednak zaznaczyć, 
iż nieprawidłowości dotyczące oceny ryzyka zawodo-
wego pod kątem uwzględnienia w niej czynników che-
micznych dotyczyły łącznie aż 83% kontrolowanych 
podmiotów.

Analiza uchybień wskazuje na ignorowanie przez 
pracodawców strefy formalnoprawnej obowiązków, 
w tym w zakresie opracowania właściwych instrukcji 
i innych dokumentów. Stosunkowo dużo nieprawidło-
wości zanotowano w zakresie oznakowania mieszanin 
chemicznych oraz w zakresie kart charakterystyki che-
mikaliów. W części winni są za ten stan rzeczy także 
dostawcy, którzy w ramach łańcucha dostaw często 
nie dostarczają w ogóle karty charakterystyki albo do-
starczają dokument nieaktualny lub też nieprawidłowo 
znakują środki chemiczne. 

Odnośnie stwierdzonych podczas kontroli naruszeń 
przepisów prawa pracy inspektorzy pracy wydali 
45 decyzji z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy 
i 24 wnioski pokontrolne.

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

W ramach realizacji tematu dotyczącego problema-
tyki klasyfikacji, oznakowania i pakowania chemika-
liów (CLP) inspektorzy pracy skontrolowali 6 zakła-
dów, w których pracowało łącznie 887 osób. Pracę 
w kontakcie z czynnikami chemicznymi wykonywało 
71 osób. 
Kontrolą objęto tych samych pracodawców, którzy 
w 2020 byli kontrolowani w ramach przestrzegania 
rozporządzenia REACH. Byli to dalsi użytkownicy che-
mikaliów w rozumieniu rozporządzenia REACH. 
Mieszaniny chemiczne stwarzające zagrożenie były 
przedmiotem kontroli w 83 % wszystkich kontrolowa-

nych podmiotów, a substancje chemiczne stwarzające 
zagrożenie u 67 % kontrolowanych podmiotów. 
Nieprawidłowości w zakresie kart charakterystyki mie-
szanin zanotowano w przypadku 35 % kontrolowanych 
dokumentów w 67% wszystkich kontrolowanych zakła-
dów w ramach realizacji tematu. Uchybienia w zakre-
sie kart charakterystyki substancji chemicznych stwa-
rzających zagrożenie zanotowano w przypadku 44% 
kontrolowanych dokumentów w połowie wszystkich 
podmiotów. Stwierdzono liczne przypadki braku ak-
tualnych kart charakterystyki substancji i mieszanin 
chemicznych stwarzających zagrożenie. Karty cha-
rakterystyki chemikaliów, które posiadali pracodaw-
cy przed kontrolą oraz te uzyskane podczas kontroli 
ujmowały oznakowanie CLP. Pojedyncze przypadki 
rozbieżności w oznakowaniu CLP dotyczyły zapisów 
zamieszczonych w kartach charakterystyki i na etykie-
cie substancji i mieszanin chemicznych stwarzających 
zagrożenie. 

Uchybienia w zakresie kart charakterystyki substan-
cji i mieszanin stwarzających zagrożenie mają źród-
ło zarówno u  pracodawców, którzy zaniedbują swoje 
obowiązki w zakresie posiadania kart charakterysty-
ki stosowanego środka chemicznego czy aktualnych 
wersji tych dokumentów. Ponadto jak wykazały kontro-
le, wprowadzający substancje i mieszaniny stwarza-
jące zagrożenie do obrotu nie wywiązują się zawsze 
z obowiązku dostarczania odbiorcom aktualnych kart 
charakterystyki. 

Uchybienia w zakresie oznakowawania pojemników 
mieszanin chemicznych stwierdzono w przypadku 
67% kontrolowanych podmiotów. W ramach bieżących 
kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie 
oznakowania oryginalnych pojemników opakowań 
substancji chemicznych. Nieprawidłowości w oznako-
waniu mieszanin chemicznych stwarzających zagro-
żenie dotyczyły między innymi: braku oznakowania 
CLP, nieprawidłowego oznakowania mieszanin zgod-
nie z wymogami CLP, braku oznakowania mieszanin 
w języku polskim. Uchybienia w zakresie oznakowania 
mieszanin chemicznych wynikają najprawdopodobniej 
albo z braku wystarczającego nadzoru przez produ-
centów, dystrybutorów nad właściwym znakowaniem 
pojemników z chemikaliami, albo z niewiedzy, albo 
z pozornej oszczędności.
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Zdjęcia obrazują brak na etykiecie mieszaniny chemicznej jakiej-
kolwiek informacji w języku polskim oraz brak hasła ostrzegawcze-
go CLP wskazującego na odpowiedni stopień zagrożenia.

Współpraca PIP i PIS wzmożyła nadzór nad wprowa-
dzaniem do obrotu produktów chemicznych dystry-
buowanych przez dostawców, u których inspektorzy 
pracy stwierdzili nieprawidłowości w kartach charakte-
rystyki i oznakowaniu chemikaliów.

Podczas badania bloku zagadnień dotyczących do-
kumentacji zakładowej stwierdzono duże braki w za-
kresie opracowania właściwej dokumentacji, w tym 
instrukcji bhp przy pracach z czynnikami chemiczny-
mi, instrukcji bhp przy ich magazynowaniu, progra-
mów szkoleń w zakresie bhp. Polegały one bądź na 
nieopracowaniu w ogóle wymaganych dokumentów, 
bądź na braku uwzględnienia w opracowanej doku-
mentacji oznakowania CLP chemikaliów. Nieprawid-
łowości w tym obszarze zanotowano we wszystkich 
kontrolowanych podmiotach. Należy zauważyć, iż 
chociaż niektórzy pracodawcy posiadali wiedzę w za-
kresie obowiązywania Rozporządzenia CLP, to nie za-
wsze znajdowało to odzwierciedlenie w opracowanej 
dokumentacji zakładowej.

Dla poprawy wykazanych nieprawidłowości inspekto-
rzy pracy wydali 16 decyzji z zakresu bezpieczeństwa 
i higieny pracy i 14 wniosków pokontrolnych.

Kontrole bezpieczeństwa i higieny pracy 
w zakładach o potencjalnie wysokim ryzyku 
wystąpienia poważnej awarii przemysłowej

Do kontroli wytypowano w bieżącym roku trzy podmio-
ty, których działalność może spowodować powstanie 
poważnej awarii przemysłowej, pomimo że niebez-
pieczne substancje występują tam w ilościach mniej-
szych od wielkości progowych, kwalifikujących zakład 
do grupy zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnej 
awarii przemysłowej (wg kryteriów Dyrektywy Seveso 
III, szczegółowo określonych w rozporządzeniu Mini-
stra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie ro-
dzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji 
niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu 
do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystą-
pienia poważnej awarii przemysłowej (Dz.U. z 2016 r. 
poz. 138)).

Przepisy dotyczące przeciwdziałania poważnym 
awariom przemysłowym i ograniczania ich skutków 
wprowadziły podział na dwa rodzaje zakładów stwa-
rzających ryzyko wystąpienia poważnej awarii prze-
mysłowej, tj. zakłady o zwiększonym  ryzyku- ZZR 
i zakłady o dużym ryzyku ZDR wystąpienia poważnej 
awarii przemysłowej. Zakłady te na mocy prawa zo-
bowiązane zostały do wykonywania szeregu procedur 
systemu przeciwdziałania poważnym awariom. 
W kontekście zagrożeń poważnymi awariami, skutki 
awarii w zakładach, w których niebezpieczne substan-
cje chemiczne występują w ilościach mniejszych niż 
w zakładach zwiększonego ryzyka wystąpienia po-
ważnej awarii przemysłowej, mogą być także bardzo 
poważne. 

System zapewniający ochronę przed wystąpieniem 
poważnej awarii przemysłowej w zakładach o poten-
cjalnie wysokim ryzyku wystąpienia poważnej awarii 
przemysłowej powinien być więc adekwatny do stwa-
rzanych zagrożeń. 

Jak wykazały kontrole przeprowadzone w 2020, pra-
codawcy nie zawsze dbają o aktualność planów awa-
ryjnych obejmujących możliwe sytuacje awaryjne 
i scenariusze awarii przemysłowych. Nawet w przy 
padku wprowadzenia w zakładzie systemu zarządza 
nia bezpieczeństwem zanotowano przypadek braku 
aktualności programu zapobiegania awariom prze-
mysłowym. Zależy jednak zauważyć, iż system za-
rządzania bezpieczeństwem przyczynia się do elimi-
nacji wielu zagrożeń procesowych bowiem stymuluje 
podejmowanie decyzji w obszarze ryzyka tak,  aby  
bezpieczeństwo pracowników, ludności, środowiska 
naturalnego oraz majątku przedsiębior stwa było na 
jak najwyższym  poziomie.

Najwięcej nieprawidłowości stwierdzono w zakładzie 
posiadającym w przeszłości status zakładu o zwięk-
szonym ryzyku, w którym obecnie nie funkcjonuje za-
kładowy system zarządzania bezpieczeństwem pracy. 
W podmiocie tym zanotowano szereg uchybień 
w zakresie zapewnienia ze strony formalnoprawnej 
odpowiednich instrukcji potrzebnych do właściwego 
stosowania, magazynowania substancji i mieszanin 
chemicznych. W ww. przedsiębiorstwie nie opracowa-
no programów szkolenia wstępnego i okresowego bhp 
określających szczegółową tematykę, formy realizacji 
i czas trwania szkolenia dla poszczególnych grup sta-
nowisk. W skierowaniach na badania lekarskie nie za-
mieszczono opisu warunków pracy uwzględniającego 
informacje o występowaniu na stanowisku czynników 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia lub czyn-
ników uciążliwych i innych wynikających ze sposobu 
wykonywania pracy, z podaniem wielkości narażenia 
oraz aktualnych wyników badań i pomiarów czyn-
ników szkodliwych dla zdrowia, wykonanych na tym 
stanowisku. Podczas kontroli stwierdzono także, iż 
nie dokonano kompleksowej oceny ryzyka związanej 
z możliwością wystąpienia w miejscach pracy atmo-
sfery wybuchowej z uwagi na magazynowanie środ-
ka chemicznego, którego opary z powietrzem tworzą 
mieszaniny wybuchowe. Nie dokonano oceny ryzyka 
zawodowego i poinformowania pracowników o wystę-
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pujących zagrożeniach w związku ze stosowaniem 
czynnika chemicznego sklasyfikowanego wg CLP 
m.in. jako rakotwórczy kat.1B. Braki zanotowano rów-
nież w zakresie wyposażenia pracowników w środki 
ochrony indywidualnej chroniące przed chemikaliami. 
Nie zobligowano także służby bhp do sporządzania na 
piśmie, w celu dowodowym, co najmniej raz w roku, 
okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny 
pracy zawierających propozycje przedsięwzięć tech-
nicznych i organizacyjnych mających na celu zapobie-
ganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz 
poprawę warunków pracy.

W drugim z kontrolowanych zakładów dokument za-
bezpieczenia przed wybuchem wraz z oceną zagroże-
nia wybuchem i oceną ryzyka wymagał uaktualnienia 
celem uwzględnienia aktualnego stanu faktycznego 
w zakresie istniejącej infrastruktury oraz prowadzo-
nych procesów technologicznych.

W ramach nieprawidłowości w trzecim podmiocie nie-
prawidłowości polegały na tym, iż nie dokonano aktua-
lizacji oceny ryzyka zawodowego przy wykonywanych 
pracach z uwzględ nieniem wszystkich możliwych 
zagrożeń oraz informa cji na temat: rodzaju, poziomu 
i czasu trwania narażenia, warunków pracy przy użyt-
kowaniu czynników chemicznych, i oceny zagrożeń 
związanych z ilością tych czynników.
Przyczyny naruszeń prawa w kontrolowanych przed-
siębiorstwach wg inspektorów pracy to:
• niedostateczny poziom szkoleń z zakresu bezpie-

czeństwa i higieny pracy, w tym nieprawidłowości 
w zakresie programów szkoleń dostosowanych do 
stanowisk pracy, 

• bagatelizowanie spraw pozornie formalnych, ta-
kich jak instrukcje bhp dotyczące postępowania 
z chemikaliami, 

• niedostateczne rozpoznawanie zagrożeń mogą-
cych wystąpić ze strony czynników chemicznych, 
co znalazło odzwierciedlenie w brakach w kom-
pleksowej ocenie ryzyka związanej z możliwością 
wystąpienia w miejscach pracy atmosfery wybu-
chowej, dokumentacji oceny ryzyka zawodowego 
przy wykonywanych pracach, 

• zaniedbanie realizacji obowiązków związanych 
z aktualizacją planów awaryjnych obejmujących 
możliwe sytuacje awaryjne i scenariusze awarii 
przemysłowych, 

• odstąpienie od utrzymania w zakładzie systemu 
zarządzania bezpieczeństwem pracy. 

Odnośnie stwierdzonych podczas kontroli naruszeń 
przepisów prawa pracy inspektorzy pracy wydali 11 
decyzji z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
17 wniosków w wystąpieniu.

Kontrole bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach 
o potencjalnie wysokim ryzyku wystąpienia poważnej 
awarii przemysłowej niewątpliwie przyczyniają się do 
eliminacji szeregu nieprawidłowości, co poprawia stan 
zapobiegania awariom przemysłowym i podwyższa 
gotowość zakładów do wymaganego postępowania 
podczas awarii, celem ograniczenia ich skutków.

Kontrole bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas pozyskiwania drewna

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 profilak-
tycznych badań dotyczyły 3 podmiotów gospo-
darczych, kwalifikacji związanych ze zdobyciem 
umiejętności przy ścince drzew dotyczyły 2 pod-
miotów gospodarczych  oraz oceny ryzyka zawo-
dowego - 6 skontrolowanych zakładów pracy. 

• bezpieczeństwo na stanowiskach pracy np. 
w zakresie stosowania bezpiecznych technik pra-
cy (ścinka drzew pilarkami lub dostarczenia pra-
cownikom niezbędnych instrukcji). Brak bądź nie 
udostępnienie odpowiedniej instrukcji bezpiecz-
nego wykonywania pracy dotyczyły 4 podmiotów.

• profilaktykę zdrowotną w tematyce badań przesie-
wowych w kierunku boreliozy, szczepień ochron-
nych i pierwszej pomocy. Kontrole wykazały, że 
problem badań przesiewowych w kierunku bo-
reliozy oraz szczepień ochronnych pracowników 
jest przez pracodawców bagatelizowany (w 6 
skontrolowanych pracodawców nie poddało ba-
daniom swoich pracowników). Kontrole wykazały, 
iż sami pracownicy również bagatelizują prob-
lem badań, czy szczepień ochronnych, o czym 
świadczy brak zainteresowania w przypadku 
proponowania i umożliwienia przez pracodawcę 
ich wykonania. Biorąc pod uwagę fakt występo-
wania chorób zawodowych u osób pracujących 
w obrębie obszarów leśnych i innych ognisk 
przyrodniczych można stwierdzić, że powyższa 
postawa  pracodawców i pracowników leśnych 
świadczy o ich niskiej świadomości w tym zakresie. 
Także w zakresie  wyznaczania i przeszkolenia 
pracowników upoważnionych do udzielania pierw-
szej pomocy przedlekarskiej stwierdzono niepra-
widłowości w 6 skontrolowanych zakładach pracy.

Wykazane uchybienia podczas kontroli w zakresie 
techniki pracy przy ścince drzew dotyczyły 4 zakładów.
Na podstawie pozostawionych pni można ustalić  
technikę pracy przy ścince drzew mającej wpływ na 
bezpieczeństwo pracy.
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Natomiast nieprawidłowości w zakresie składowania 
drewna dotyczyły 3 podmiotów gospodarczych (brak 
odpowiedniego zabezpieczenia stosów drewna).

Działania realizowane w ramach 
nadzoru rynku

W Okręgowym Inspektoracie Pracy w Opolu w ramach 
realizacji tematu związanego z nadzorem rynku skon-
trolowano łącznie 26 podmiotów, w tym dokonano kon-
troli 41 wyrobów i przeprowadzono 10 ocen wyrobu na 
wniosek Urzędu Celno-Skarbowego w Opolu. Szcze-
gółową kontrolą w roku 2020 w ramach posiadanych 
kompetencji objęto wyroby typu: obrabiarki do metali, 
środki ochrony przed upadkiem z wysokości oraz inne 
maszyny, w które wyposażano stanowiska pracy.
Spośród wszystkich 31 skontrolowanych wyrobów 
z inicjatywy PIP – 35,5 % nie spełniało wymagań prze-
pisów zasadniczych, bądź innych. 

Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu 
 

 „Działania realizowane w ramach nadzoru rynku” 

 W Okręgowym Inspektoracie Pracy w Opolu w ramach realizacji tematu związanego z 
nadzorem rynku skontrolowano łącznie 26 podmioty, w tym dokonano kontroli 41 wyrobów, 
w tym 10 ocen wyrobu na wniosek Urzędu Celno-Skarbowego w Opolu. Szczegółową 
kontrolą w roku 2020 w ramach posiadanych kompetencji objęto wyroby typu: obrabiarki do 
metali, środki ochrony przed upadkiem z wysokości oraz inne maszyny, w które wyposażano 
stanowiska pracy. 

Z pośród wszystkich 31 skontrolowanych wyrobów z inicjatywy PIP – 35,5 % nie spełniało 
wymagań przepisów zasadniczych, bądź innych.  

 
 

W związku z otrzymanymi informacjami o wadach wyrobów przeprowadzono łącznie 12 
kontroli wyrobów w sprawie niezgodności, wykazanych podczas poprzednich kontroli 
własnych, bądź na wniosek otrzymany z innego okręgu PIP.  W wyniku kontroli 4 podmiotów 
(12 wyrobów) stwierdzono, iż przedsiębiorcy podjęli dobrowolne skuteczne działania 
naprawcze, doprowadzając kontrolowane wyroby do wymogów przepisów podczas trwania 
kontroli lub w określonym terminie.  

W zakresie kontroli tematycznych maszyn do obróbki metali, spośród 6 wyrobów, połowa 
nie spełniała zasadniczych wymagań bezpieczeństwa, o czym poinformowano inne okręgi, 
zgodnie z właściwością miejscową siedziby producenta, bądź upoważnionego 
przedstawiciela w Polsce.  

Kontrolę środków ochrony przed upadkiem z wysokości przeprowadzono dla 7 
wybranych wyrobów. Kontrole w tym zakresie nie wykazały nieprawidłowości. 

Poza tym przeprowadzono łącznie 8 kontroli wyrobów, w tym 1 kontrolę maszyny, 
w związku zaistniałym wypadkiem przy pracy, związanym z jej eksploatacją i stwierdzonymi 
rażącymi nieprawidłowościami. Kontrole wykazały, iż wszystkie kontrolowane wyroby nie 
spełniały zasadniczych wymagań bezpieczeństwa.  

W związku z otrzymanymi informacjami o wadach wy-
robów przeprowadzono łącznie 12 kontroli wyrobów 
w sprawie niezgodności, wykazanych podczas po-
przednich kontroli własnych, bądź na wniosek otrzy-
many z innego okręgu PIP.  W wyniku kontroli 4 pod-
miotów (12 wyrobów) stwierdzono, iż przedsiębiorcy 
podjęli dobrowolne skuteczne działania naprawcze, 
doprowadzając kontrolowane wyroby do wymogów 
przepisów podczas trwania kontroli lub w określonym 
terminie. 

W zakresie kontroli tematycznych maszyn do obrób-
ki metali, spośród 6 wyrobów, połowa nie spełnia-
ła zasadniczych wymagań bezpieczeństwa, o czym 
poinformowano inne okręgi, zgodnie z właściwością 
miejscową siedziby producenta, bądź upoważnionego 
przedstawiciela w Polsce. 

Kontrolę środków ochrony przed upadkiem z wysoko-
ści przeprowadzono dla 7 wybranych wyrobów. Kon-
trole w tym zakresie nie wykazały nieprawidłowości.
Poza tym przeprowadzono łącznie 8 kontroli wyro-
bów, w tym 1 kontrolę maszyny, w związku zaistniałym 
wypadkiem przy pracy, związanym z jej eksploatacją 
i stwierdzonymi rażącymi nieprawidłowościami. Kon-
trole wykazały, iż wszystkie kontrolowane wyroby nie 
spełniały zasadniczych wymagań bezpieczeństwa. 

W dwóch przypadkach o stwierdzonych nieprawidło-
wościach wyrobów poinformowano inne okręgi PIP, 
zgodnie z właściwością miejscową, a w pozostałych 
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przypadkach skierowano do kontrolowanych podmio-
tów pisma z wnioskiem o podjęcie działań dobrowol-
nych.

Wyniki kontroli z podziałem  
na dyrektywy/rozporządzenia UE 

Większość skontrolowanych wyrobów dotyczyło speł-
nienia dyrektywy maszynowej – 77,4 %. W aspekcie 
spełnienia niniejszej dyrektywy (2006/42, 98/37) na 
24 skontrolowanych tego typu wyrobów – 11 maszyn 
(52,4 %) otrzymało wynik negatywny. 

Wyniki kontroli

Ze wszystkich skontrolowanych wyrobów niespełniają-
cych określonych dyrektyw, aż 91 % nieprawidłowości 
dotyczyło niedomagań w zakresie dołączonej instruk-
cji użytkowania (brak instrukcji, niewłaściwa treść lub 
jej tłumaczenie), w tym aż 54,5 % wyrobów nie posia-
dało w ogóle żadnej instrukcji. 

Ze wszystkich 11 skontrolowanych wyrobów z wyni-
kiem negatywnym - 91 % maszyn posiadało niepra-
widłowości związane z deklaracją zgodności, w tym 
27,3 % w ogóle jej nie posiadało. W 63,6 % wyrobów 
stwierdzono nieprawidłowości w oznakowaniu – iden-
tyfikacji informacji ostrzegawczych, piktogramy, barwy 
bezpieczeństwa itp. 

Na wykresie poniżej przedstawiono jak kształtowały 
się stwierdzone nieprawidłowości w kontrolowanych 
wyrobach. 

Ponadto niepokojące jest, że aż 36,4 % skontrolowa-
nych maszyn nie posiadało w ogóle oznakowania CE. 
Pozostałe niezgodności z zasadniczymi wymaganiami 
dotyczyły:
• nieprawidłowego oznakowania – 18,2 %,
• budowy – 18,2 %.

Jeśli chodzi o pochodzenie, to większość skontrolo-
wanych wyrobów wyprodukowana została w krajach 
UE – 71 % (w tym 67,74 % z Polski), 5,4 % spoza UE 
w ramach EOG oraz 29 % importowano z państw trze-
cich (Chiny, Korea, Tajwan).

71%

29%

POCHODZENIE KONTROLOWANYCH WYROBÓW

UE spoza UE

W przypadku kontroli wyrobów zakończonych wyni-
kiem negatywnym - 18 wyrobów pochodziła z krajów 
wschodnich (większość 81,8 %, z Korei), a 3 wyroby 
(27,3 %) wyprodukowana była w krajach UE, z tego 2 
maszyny w Polsce.

Przykłady rażących nieprawidłowości

Przykład 1.

Podczas kontroli montażownicy opon, rok prod. 2016 
- użytkowanej, inspektor pracy wykazał kilka niepra-
widłowości dotyczących przedmiotowej maszyny (fo-
tografie dalej), m.in.:
• brak tłumaczenia instrukcji na język polski (przed-

łożona instrukcja użytkownika wraz z instrukcją 
budowy maszyny sporządzona została jedynie 
w języku angielskim),

Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu 
 

2 
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w kontrolowanych wyrobach.  

 

Ponadto niepokojące jest, że aż 36,4 % skontrolowanych maszyn nie posiadało w ogóle 
oznakowania CE. Pozostałe niezgodności z zasadniczymi wymaganiami dotyczyły: 

 nieprawidłowego oznakowania – 18,2 %, 

 budowy – 18,2 %. 

Jeśli chodzi o pochodzenie, to większość skontrolowanych wyrobów pochodziła z krajów UE – 
71 % (w tym 67,74 % z Polski), 5,4 % spoza UE oraz 29 % importowano z państw trzecich 
(Chiny, Korea, Tajwan). 
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• brak w treści instrukcji deklaracji zgodności WE 
lub dokumentu przedstawiającego treść deklaracji 
zgodności WE,

• brak na korpusie maszyny informacji dotyczących 
danych producenta m.in.: nazwy firmy i pełnego 
adresu producenta, określenia maszyny, roku wy-
konania maszyny, określenia serii lub typu itp.

• oznakowanie CE umieszczone na wyrobie przez 
chińskiego producenta wykonano niezgodnie ze 
wzorem.

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

Maszyna do montażu kół samochodowych bez tabliczki znamio-
nowej (dolna fotografia - skrzynka sterownicza montażownicy 
wraz z wyłącznikiem głównym).

Oznakowanie CE umieszczone na skrzynce sterowniczej maszy-
ny – niezgodne ze wzorem dyrektywy zobrazowanym obok.

Przykład 2

Kontrola u użytkownika na terenie woj. opolskiego 
wykazała podobnie i analogiczne nieprawidłowości 
w 4  liniach technologicznych maszyn, importowanych 
z Korei. 

Dalej krótko scharakteryzowano przykładowy wyrób 
typu linia technologiczna, rok produkcji 2018 służąca 
do punktowego spawania elementów stalowych (foto-
grafia poniżej).

Widok stanowiska robotów.

Panel sterowania – opisy funkcji przycisków w języku obcym.

Czynności kontrolne wykazały, iż wyposażenie sta-
nowisk pracy całej linii technologicznej nie spełniało 
wszystkich wymagań dotyczących oceny zgodności, 
w tym m.in.:
• brak właściwych opisów elementów sterowniczych 

w języku kraju użytkownika (język polski);
• na maszynie zamieszczono piktogramy ostrze-

gawcze z opisami w języku obcym,
• brak instrukcji obsługi oraz deklaracji zgodności 

w języku polskim.
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Piktogramy ostrzegawcze w języku obcym.

Z uwagi na właściwość miejscową działania Okręgo-
wego Inspektoratu pracy w Opolu zaproponowano 
przedstawicielowi koreańskiego producenta - formę 
podjęcia dobrowolnych działań naprawczych, mają-
cych na celu usunięcie stwierdzonych niezgodności 
w uzgodnionym terminie.

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 2020 roku w Okrę-
gowym Inspektoracie Pracy w Opolu nie prowadzono 
postępowań.

Inspektorzy pracy przeprowadzili łącznie 3 kontro-
le sprawdzające, które dotyczyły 10 wyrobów (we 
wszystkich przypadkach, były to kontrole na wniosek 
OIP z innego okręgu). W przypadku 2 podmiotów re-
kontrole potwierdziły usunięcie stwierdzonych niepra-
widłowości dla 2 maszyn, które były zakwestionowane 
przez inspektora pracy z innego okręgu PIP.
W 4 przypadkach kontroli wyrobów (36,4 % - negatyw-
nie skontrolowanych maszyn, importowanych z Korei) 
zastosowano środek dobrowolnych działań względem 
przedstawiciela producenta w Polsce, w celu usunię-
cia niezgodności w ustalonym terminie. Czynności 
kontrolne wykazały, iż producent podjął dodatkowo 
szereg innych działań technicznych oraz organizacyj-
nych zmierzających do poprawy bezpieczeństwa przy 
obsłudze wszystkich linii technologicznych. 

Przykład

Po otrzymaniu informacji z OIP w Białymstoku 
o stwierdzonych nieprawidłowościach podjęto kontrolę 
u producenta wyrobu typu polerka kolumnowa. Produ-
centem przedmiotowej maszyny był podmiot z Opol-
szczyzny.
Kontrolowany podmiot podjął niezwłocznie działania 
dobrowolne w trakcie trwania czynności kontrolnych, 
mające na celu usunięcie stwierdzonych nw. niepra-
widłowości, w tym nawiązał kontakt z użytkownikiem 
maszyny z miejscowości Sokółka. Niezgodności do-
tyczyły m.in.:

• budowy wyrobu, w tym braku zabezpieczenia stre-
fy niebezpiecznej tj. wirującej górnej części głowicy 
polerskiej maszyny w czasie pracy (strefy wciąga-
nia) oraz w rejonie (strefy wciągania i zgniatania) 
pomiędzy nabiegiem pasa na koło pasowe przez 
przerwy w zastosowanych osłonach od dołu, nad 
siłownikiem oraz pod silnikiem przekazującym na-
pęd na maszynę,

• braku zabezpieczenia rozdzielnicy elektrycznej 
maszyny, w tym układu zasilania maszyny przed 
osobami postronnymi, co stwarzało podczas kon-
troli zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym 
na skutek dotyku bezpośredniego;

• braku dostarczenia właściwej deklaracji zgodności 
dla maszyny eksploatowanej przez użytkownika,

• treści dołączonej instrukcji, która nie zawierała in-
formacji dotyczących m.in. nazwy i pełnego adre-
su producenta; schematu instalacji elektrycznej 
i pneumatycznej zastosowanej w maszynie; pod-
stawowych parametrów narzędzi, które można 
stosować w maszynie, schematu i opisu układu 
sterowania maszyn.

Widoczne nieosłonięte strefy nabiegu kół pasowych.

W trakcie bieżącej kontroli, przeprowadzonej na te-
renie właściwości miejscowej OIP w Opolu, podmiot 
współdziałał w toku kontroli oraz udzielał niezbędnych 
informacji, w tym przedstawiał stosowne dokumenty 
i dowody organowi wyspecjalizowanemu, przeprowa-
dzającemu kontrolę. 

Skuteczne działania inspektora pracy podczas bieżą-
cej kontroli w odniesieniu do stwierdzonych wyżej nie-
prawidłowości, spowodowały:
• zamontowanie osłony wrzeciona, do której zacze-

piana jest tarcza polerska,
• zabezpieczenie pełną osłoną dostępu do stref nie-

bezpiecznych m.in. pomiędzy nabiegiem pasa na 
koło pasowe,

• wyposażenie drzwi dostępowych do rozdzielnicy 
elektrycznej maszyny po przez zamykanie jej na 
klucz,

• dostarczenie użytkownikowi właściwej deklaracji 
zgodności WE z prawidłowym numerem fabrycz-
nym maszyny,

• uzupełnienie i zaktualizowanie instrukcji użytko-
wania o brakujące informacje.



39Sprawozdanie PIP OIP Opole 2020

Uzupełniona osłona wrzeciona.

Uzupełniona osłona przekładni pasowej napędu.

Poprawione zabezpieczenie rozdzielnicy elektrycznej polerki - za-
mykane na klucz.

W ramach realizacji kontroli tematycznych z nadzo-
ru rynku inspektorzy pracy nie wydawali w 2020 roku 
decyzji. Jednak mając na uwadze sankcje wykrocze-
niowe z art. 283 § 2 pkt 3 Kodeksu pracy, inspektor 
pracy nałożył na jednego pracodawcę mandat karny 
w kwocie 2.000,00 zł, z tytułu wyposażenia stanowi-
ska pracy w maszynę, która nie spełniała wymagań 
dotyczących oceny zgodności, co udokumentowano 
protokołem wyrobu. 

Pracodawca zakupił maszynę, która posiadała istot-
ne uchybienia, będące przyczyną ciężkiego wypadku 
przy pracy oraz nie była oznakowana znakiem CE. 
Kara grzywny dotyczyła równolegle prowadzonych 
czynności dotyczących ustalania okoliczności i przy-
czyn przedmiotowego wypadku przy pracy, zaistniałe-
go w firmie w Jastrzębiu k. Namysłowa.

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 31 skontrolowa-
nych wyrobów  64,5 % podczas kontroli otrzymało wy-
nik pozytywny (w 2019 r. pozytywnie oceniono 50,6% 
kontrolowanych wyrobów, w 2018r. -  43%). 

W wielu przypadkach kontrolowanych wyrobów, dla 
których stwierdzono niespełnienie wymagań zasadni-
czych, przedsiębiorcy wykazali dobrą wolę i chęć spro-
stania wymogom wspólnego unijnego rynku. W tym 
przypadku pozytywny aspekt dostosowania maszyn 
lub uzupełnienia wykazanych braków podczas kon-
troli sprawdzających dotyczył 32 % wyrobów. To efekt 
cierpliwego i merytorycznego poradnictwa inspekto-
rów pracy w tym zakresie.

Poza tym zauważono większą świadomość pracodaw-
ców, w tym służb bhp w zakresie właściwie dobieranych 
środków ochronnych - niekoniecznie najtańszych. Te-
goroczne kontrole w zakresie spełnienia wymagań 
zasadniczych przez środki ochrony przed upadkiem 
z wysokości wykazały we wszystkich przypadkach 
wynik pozytywny, co świadczy o tym, że producenci 
i dystrybutorzy posiadają coraz większą wiedzę w tym 
zakresie i stosują się do wymagań przepisów.

Przestrzeganie przepisów 
dotyczących zatrudniania osób 
niepełnosprawnych

W 2020 roku Okręgowy Inspektorat Pracy prowadził 
9 kontroli w obszarze przestrzegania przepisów za-
trudniania osób niepełnosprawnych. Przeprowadzone 
kontrole obejmowały następujące zagadnienia:
• 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,
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• kontrole warunków pracy osób niepełnospraw-
nych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem 
niepełnosprawności zatrudnionych w zakładach 
nie zapewniających warunków pracy chronionej, 
w tym w zakładach które utraciły lub zrezygnowały 
ze statusu ZPChr/ZAZ oraz osób których stanowi-
ska pracy podlegały ocenie PIP na podstawie art. 
26 ust. 6 lub art. 26e ust. 5 ustawy o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych w latach ubiegłych i nie upły-
nął okres na jaki zawarto umowę ze starostą

W wyniku ustaleń kontrolnych wydano łącznie 23 de-
cyzje, w tym 2 ustne zrealizowane w trakcie kontroli. 
Ponadto inspektorzy pracy skierowali 16 wniosków 
zawartych w 6 wystąpieniach. W zakresie efektów 
przeprowadzonych kontroli należy wskazać, iż pra-
codawcy do końca roku potwierdzili wykonanie 50% 
wydanych decyzji i 100% skierowanych wniosków. Dla 
pozostałych środków prawnych nie upłynął jeszcze 
termin realizacji. 

W wyniku wydanych środków prawnych przykładem 
uzyskanej poprawy warunków pracy było m.in.: zabez-
pieczenie przed upadkiem do studzienki kanalizacyj-
nej w pomieszczeniu zakładowej oczyszczalni ścieków 
oraz zamontowanie osłony w maszynach służących 
do obróbki skrawaniem elementów metalowych.
W stosunku do roku 2019 liczba wydanych środków 
prawnych pozostała na podobnym poziomie, pomi-
mo mniejszej ilości przeprowadzonych kontroli. Po-
wyższy fakt nie upoważnia do formułowania wniosku, 
że nastąpiło pogorszenie warunków pracy. Znaczna 
część kontroli dotyczących osób niepełnosprawnych 
w 2020  r. przeprowadzona była zakładach produk-
cyjnych z dużym parkiem maszynowym. Dodatkowo 
na taką tendencję może wpływać fakt, iż ww. kontrole 
stanowią niewielki odsetek wszystkich przeprowadzo-
nych kontroli więc próbka ta może być niemiarodajna. 
 
Należy zwrócić uwagę, iż na terenie działania OIP 
w Opolu stwierdzono jedno zdarzenie wypadkowe - 
śmiertelne w odniesieniu do zatrudnionych pracowni-
ków posiadających orzeczenie o niepełnosprawności. 
W toku kontroli powypadkowej stwierdzono, iż niepeł-
nosprawność ww. pracownika nie miała wpływu na 
zdarzenie. 

W roku 2020 nie odnotowano jakiegokolwiek wypadku 
przy pracy, w tym zbiorowego, ze skutkiem śmiertel-
nym lub ciężkim w podmiotach posiadających status 
ZPChr lub ZAZ.

Czas pracy i wynagrodzenia oraz inne 
świadczenia

Skargi z zakresu czasu pracy i wynagrodzeń

Skargi dotyczące świadczeń pracowniczych, podob-
nie jak w latach ubiegłych, stanowią najliczniejszą te-
matykę ogólnej liczby przedmiotów skarg (956), które 
wpłynęły w 2020 r., bowiem było ich 375, z czego 186 
okazało się być zasadnymi. Najczęściej pracownicy 

skarżyli się na odmowę wypłaty wynagrodzenia lub 
jego zaniżenie. Podnoszono także sprawy nietermino-
wości wypłat. Kolejnymi zgłaszanymi licznymi niepra-
widłowościami były sprawy dotyczące niewypłacania 
ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop 
wypoczynkowy, jak i niewypłacania wynagrodzenia za 
pracę w godzinach nadliczbowych.

Z ogólnej liczby 956 przedmiotów skarg, które wpły-
nęły w 2020 r. do OIP w Opolu, 57 dotyczyły czasu 
pracy. Ustalenia dokonane w trakcie kontroli wykazały, 
iż z tej liczby 21 było zasadnych. Tutaj znaczna licz-
ba nieprawidłowości dotyczyła ewidencji czasu pracy, 
która bądź nie była prowadzona w ogóle, bądź pro-
wadzona była nierzetelnie. Ponadto pracownicy infor-
mowali o nieprzekazywaniu rozkładów czasu pracy 
w wymaganym terminie, naruszeniach odpoczynków 
dobowych i tygodniowych. 

Warto podkreślić, iż łączna liczba przedmiotów pod-
noszonych w skargach rozpatrzonych w roku 2020 
w OIP Opole uległa znacznemu zmniejszeniu wobec 
2019 r., w 2019 roku było ich 2062, a w roku sprawo-
zdawczym 956. 

Inspektorzy pracy działający w ramach właściwości 
OIP w Opolu w 2020 r. prowadzili kontrole interwen-
cyjne, wynikające ze złożonych skarg, które dotyczyły 
zagadnień związanych z czasem pracy pracowników 
oraz wynagrodzeniami i innymi świadczeniami. Poza 
tym w 2020 r. przeprowadzono 64 kontrole planowa-
ne, które kompleksowo objęły wyżej wymienione za-
gadnienia. Problematyka świadczeń pracowniczych, 
jak również zagadnienia związane z czasem pracy są 
jednym z najistotniejszych zagadnień realizowanych 
przez inspektorów pracy. W sumie w ramach wszyst-
kich kontroli wydano 71 decyzji płacowych. Ponadto 
do pracodawców skierowano 903 wystąpienia oraz 
466 poleceń ustnych, które w znacznej części doty-
czyły czasu pracy i wynagrodzeń za prace oraz pozo-
stałych świadczeń pracowniczych. 

W sumie łącznie wskutek podjętych przez inspektorów 
działań w formie poleceń, nakazów płatniczych oraz 
wniosków w wystąpienia, wyegzekwowano dla pra-
cowników kwotę 3 030 282,51 zł (wg stanu na dzień 
03.02.2021 r.). 

Działania podejmowane przez inspektorów pracy

Najbardziej wymiernym efektem ustaleń dokonanych 
w trakcie wszystkich kontroli, w których podejmowano 
tematykę czasu pracy i świadczeń pracowniczych było 
wydanie 71 decyzji w nakazach płatniczych na łączną 
kwotę 3 054 484,20 zł, które objęły w sumie 786 pra-
cowników. 

Na dzień 03.02.2021r. do OIP w Opolu wpłynęły in-
formacje o wykonaniu 41 decyzji na łączną kwotę 
2 448 346,20 zł, co stanowi 57,75 % decyzji płacowych 
a w odniesieniu do kwot realizacja wyniosła 80,16%. 
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Wydany środek 
prawny

2019
(2442 

kontrole)
[zł]

2020
(2403 

kontrole)
[zł]

Nakazy 
płatnicze 
wydane / 
zrealizowane 

629 973,50
498 213,40

3 054 484,20
2 448 346,20

Wystąpienia 
(zrealizowane) 315 924,97 52 395,35

Polecenia 
(zrealizowane) 698 375,59 529 540,96

Suma
(zrealizowane) 1 512 513,96 3 030 282,51

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, 
w tym również z zakresu czasu pracy i wynagrodzeń 
oraz innych świadczeń pracowniczych inspekto-
rzy wydali 903 wystąpienia zawierające 4 501 wnio-
sków, które dotyczyły 28 930 pracowników. Na dzień 
03.02.2021r.  3 096 wniosków zostało już zrealizowa-
nych, co stanowi 68,78 % realizacji. W sumie w wyni-
ku realizacji wniosków w wystąpieniach pracodawcy 
wypłacili łącznie pracownikom kwotę 52 395,35 zł. 
W trakcie kontroli wydano również 466 poleceń, któ-
re dotyczyły 3 091 pracowników. Kwota świadczeń, 
wyegzekwowana poprzez polecenia dla pracowni-
ków wyniosła 529 540,96 zł. Tutaj zauważalny jest, 
w odniesieniu lat poprzednich stały progres zarówno 
w odniesieniu do liczby wydanych przez inspektorów 
pracy poleceń, jak również łącznej kwoty wyegzekwo-
wanych w ten sposób świadczeń. Poniższa tabela 
obrazuje również skutki wynikającego z epidemii lock-
downu, który z kolei wpłynął na znaczny spadek liczby 
wydanych poleceń. 

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

W zakresie pozostałych nieprawidłowości z czasu 
pracy stałym elementem są problemy z dobą pracow-
niczą polegające na dwukrotnym zatrudnianiu pra-
cowników w tej samej dobie. Powyższe najczęściej 
wynika z nieznajomości przepisów i sprowadza się do 
uchybień natury formalnej, związane ze stosowaniem 
tzw. elastycznych rozkładów czasu pracy, określonych 
w art.  1401 Kodeksu pracy. 

Rok Liczba 
poleceń

Liczba pra-
cowników 
objętych 

poleceniami

Łączna 
kwota 

wyegze-
kwowanych 
świadczeń

2015 16 112      3 394,25

2016 27 448    30 569,80

2017 17 360    48 189,41

2018 51 408  209 260,86

2019 65 493  188 768,45

2020 27   45 71 117,18

Tabela obrazująca wzrost liczby wyegzekwowanych świadczeń 
w wyniku wydanych poleceń w trakcie kontroli

Rok

Liczba 
poleceń 
(łączna 

ilość  
kontroli  

w danym 
roku)

Liczba pra-
cowników 
objętych 

poleceniami

Łączna 
kwota 

wyegze-
kwowanych 
świadczeń

2017 957 (2 858) 4 543 410 886,44

2018 767 (2 723) 4 562 476 765,05

2019 710 (2 442) 9 244 698 375,59

2020 466 (2 403) 3 091 529 540,96

Tabela obrazująca liczbę wyegzekwowanych świadczeń w wyniku 
wydanych poleceń w trakcie wszystkich kontroli przeprowadzo-
nych w danym roku.

Kontrole prowadzone w 2020 r., podobnie jak w la-
tach ubiegłych wykazały, iż rozwiązanie przewidziane 
w Kodeksie pracy nadal bywa zbyt skomplikowane 
dla wielu praktyków i nieodzowną była tutaj pomoc in-
spektora pracy. 

Prewencja ogólna i szczególna

Stwierdzone wykroczenia z zakresu wynagrodzeń 
oraz pozostałych świadczeń pracowniczych spowodo-
wały skierowanie wniosków do sądu o ukaranie (15 
wykroczeń), nałożenie mandatów karnych (w sumie 
93 wykroczenia związane ze świadczeniami pracow-
niczymi) oraz wydanie środków wychowawczych (72 
wykroczenia).
Z kolei sankcje za naruszenia przepisów o czasie pra-
cy przedstawiały się w 2020 r. następująco: 35 wykro-
czeń w mandatach oraz 22 wykroczenia w środkach 
oddziaływania nierepresyjnego. 
W 9 najbardziej drastycznych przypadkach naruszeń 
przepisów o czasie pracy oraz wynagrodzeń i innych 
świadczeniach wynikających ze stosunku pracy in-
spektorzy pracy skierowali do prokuratury zawiado-
mienia o podejrzeniu popełnienia przestępstw określo-
nych w art. 218 § 1a oraz 271 § 1 Kodeksu karnego.
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Przykłady najbardziej rażących naruszeń

Kontrola w jednej ze spółek w Opolu wykazała, że pra-
codawca nie wypłacił 264 pracownikom wynagrodze-
nia za pracę za 4 miesiące w 2019 r. w łącznej kwocie 
2 189 425,00 zł. Ponadto stwierdzono niewypłacenie 
ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy 
dla 12 pracowników w łącznej wysokości 100 848,53 zł, 
odszkodowania wynikającego z rozwiązania stosunku 
pracy przez pracowników w trybie art. 55 § 1 Kodeksu 
pracy dla 8 osób w kwocie łącznej 90 023,09 zł, od-
prawy emerytalnej dla 1 pracownika i ekwiwalentu za 
pranie. W zakresie stwierdzonych nieprawidłowości in-
spektor pracy wydał nakaz płatniczy, który został przez 
pracodawcę zrealizowany i wypłacano z tytułu przed-
miotowych świadczeń łącznie kwotę 2 387 992,62 zł. 
W jednym z przedsiębiorstw z Opolszczyzny delegu-
jących do pracy za granicę inspektor pracy stwierdził 
szereg naruszeń z zakresu prawnej ochrony pracy, 
w tym polegających na niewypłaceniu świadczeń wy-
nikających ze stosunku pracy. W wyniku dokonanych 
ustaleń wydano nakaz płatniczy obligujący do nie-
zwłocznej wypłaty należności z tytułu wynagrodzeń 
w kwocie 56 160,60 Euro oraz pozostałych świadczeń, 
w tym wynagrodzenia postojowego na łączną kwotę 
51 891,30 zł. 

Bardzo dużą skalę naruszeń prawnej ochrony pracy, 
w tym zagadnień związanych z czasem pracy i świad-
czeniami pracowniczymi stwierdzono podczas kontroli 
przeprowadzonej w 2020 r. u jednego z pracodawców 
na terenie województwa opolskiego. W sferze czasu 
pracy nieprawidłowości polegały na braku określenia 
systemów i rozkładów czasu pracy, nieprowadzeniu 
ewidencji czasu pracy oraz naruszaniu obowiązko-
wych odpoczynków dobowych. W zakresie świadczeń 
pracowniczych stwierdzono przypadki niewypłace-
nia wynagrodzenia za pracę i należności za pracę 
w godzinach nadliczbowych. W wyniku tych ustaleń 
inspektor pracy wydał polecenie oraz nakaz płatniczy, 
obligujący do wypłacenia w/w świadczeń w łącznej wy-
sokości 166 107,41 zł. 

Innym przykladem jest przedsiębiorstwo z Opolszczy-
zny, gdzie stwierdzono niewypłacenie wynagrodzeń 
za pracę oraz ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy 
w łącznej kwocie 67 180,25 zł. W zakresie tych nie-
prawidłowości inspektor pracy wydał nakaz płatniczy, 
zobowiązujący pracodawcę do niezwłocznej wypłaty 
przedmiotowych świadczeń. 

W trakcie kontroli Spółki z Opola inspektor pracy 
stwierdził szereg nieprawidłowości z zakresu bhp oraz 
prawnej ochrony pracy, w tym również związanych 
z czasem pracy i świadczeniami pracowniczymi. Doko-
nane ustalenia pozwoliły na wydanie poleceń w trakcie 
kontroli, w wyniku których pracodawca wypłacił łącz-
nie prawie 50 000 zł z tytułu wynagrodzenia za pracę 
i ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy. 
Ponadto w drodze wystąpienia polecono pracodawcy 
m. in. terminową wypłatę wynagrodzenia i pozostałych 
świadczeń ze stosunku pracy, zaprowadzenie ewiden-
cji czasu pracy oraz ustalenie systemów i rozkładów 
czasu pracy oraz okresów rozliczeniowych. 

Niechlubnym rekordzistą jeśli chodzi o liczbę stwier-
dzonych naruszeń zarówno z zakresu bhp jak i praw-
nej ochrony pracy jest jeden z pracodawców z terenu 
Opolszczyzny. W zakresie objętym tematyką niniej-
szego sprawozdania ustalono m. in. przypadki po-
twierdzania nieprawdy w ewidencji czasu pracy czy 
wypłacania wynagrodzenia poza listą płac. Dokonane 
ustalenia oparte na przesłuchaniach świadków oraz 
analizie przedłożonej dokumentacji skutkowały skie-
rowaniem wniosku o ukaranie, zawierającego 17 wy-
kroczeń, w tym m. in. nieprowadzenie ewidencji czasu 
pracy oraz niewypłacanie ekwiwalentu za używanie 
i pranie własnej odzieży roboczej. W wyniku kontro-
li skierowano również zawiadomienie do prokuratury 
o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstw 
potwierdzania nieprawdy w dokumentacji pracowni-
czej, rażącego i uporczywego naruszania praw pra-
cowniczych oraz naruszaniu przepisów prawa o ubez-
pieczeniach społecznych, poprzez nie zgłaszanie 
wymaganych danych oraz zgłaszanie nieprawdziwych 
danych mających wpływ na prawo do świadczeń albo 
ich wysokość. 

Kontrola przeprowadzona w jednej z firm transporto-
wych wykazała przypadki zaniżenia wynagrodzenia 
i dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych oraz 
należności za dyżur wynikający z ustawy o czasie 
pracy kierowców. W pozostałym zakresie ustalono m. 
in. przypadki nieterminowego wypłacania wynagro-
dzenia, niewypłacenia wynagrodzenia za pracę oraz 
ekwiwalentu za urlop, jak również naruszanie przepi-
sów o czasie pracy pracowników niepełnosprawnych. 
W związku dokonanymi ustaleniami wydano nakaz 
płatniczy na łączną kwotę ponad 15 000 zł oraz skie-
rowano wystąpienie, obligujące m. in. do wyrównania 
zaniżonych należności za dyżur oraz za pracę w go-
dzinach nadliczbowych. 

Ustalenia dokonane w innej firmie z branży transpor-
towej wykazały m. in. nieprawidłowości związane z za-
niżeniem wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodze-
nia i dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych, 
za dyżur, za porę nocną oraz ekwiwalentu za urlop. 
Część zaniżonych świadczeń wypłacono w trakcie 
kontroli realizując polecenie inspektora pracy, w pozo-
stałym zakresie wydano nakaz płatniczy (kwota ponad 
11 000 zł) oraz skierowano wystąpienie, obligujące do 
naliczenia i niezwłocznego wypłacenia należnych pra-
cownikom świadczeń. 

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości

Główną przyczyną stwierdzonych w trakcie kontro-
li Państwowej Inspekcji Pracy naruszeń, podobnie 
jak w latach ubiegłych, jest lekceważenie przepisów 
przez pracodawców bądź braku, czasem elementar-
nej, wiedzy w tym zakresie. Przykładem może być tu-
taj nieprzestrzeganie zasady pięciodniowego tygodnia 
czasu pracy. W tym roku kontrole również wykazują, 
iż nadal pracownicy są systematycznie zatrudniani po 
6 dni w tygodniu i nie otrzymują w zamian innych dni 
wolnych od pracy. Za pracę w dni wolne z tytułu pięcio-
-dniowego tygodnia pracy zamiast wolnego pracowni-
cy otrzymują wynagrodzenie jak za pracę w godzinach 
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nadliczbowych. Pracodawcy, często świadomie, nie 
udzielają w zamian dnia wolnego wypłacając z tego 
tytułu wynagrodzenie wraz ze stosownymi dodatkami. 
W tych przypadkach pracodawcy często tłumaczą to 
postępowanie wolą pracownika, który częściej zain-
teresowany jest otrzymaniem stosownych świadczeń 
zamiast dnia wolnego. W dużej mierze zjawisko to 
potęguje, zgłaszany przez wielu pracodawców, deficyt 
pracowników na rynku pracy. Co znamienne, narusze-
nie zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy 
nie było często podnoszone w skargach kierowanych 
do OIP w Opolu, mimo, iż kontrole wykazywały wystę-
powanie tego naruszenia. 

Problemem ostatnich lat jest doba pracownicza. Po-
dobnie jak w latach poprzednich, nadal występują na-
ruszenia związane z dobą pracowniczą (praca w tej 
samej dobie), aczkolwiek zauważyć można tendencję 
spadkową w zakresie naruszeń z tego obszaru. Usta-
lenia dokonane przez inspektorów wykazują, iż roz-
wiązania w zakresie tzw. elastycznych rozkładów cza-
su pracy, funkcjonujące w Kodeksie pracy od sierpnia 
2013r. nie rozwiązują problemu. Przyczyną tego jest 
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. 

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 – 2020 r. w Okręgowym Inspektoracie 
Pracy w Opolu zaplanowano 36910 dni kontrolnych. 
W roku sprawozdawczym 2019 przeprowadzono 22 
kontrole, w trakcie których zbadano 15940 dni. Pozo-
stałe 20970 zaplanowano do przeprowadzenia w roku 
2020. 

Z uwagi na ogłoszenie na terytorium Rzeczypospolitej 
stanu epidemiologicznego i związanymi z tym utrud-
nieniami,  tak w funkcjonowaniu  organu kontrolnego, 
jak i podmiotów kontrolowanych, zbadano 15507 dni 
przepracowanych przez kierowców. 

Podobnie jak w roku 2019, tak i w roku 2020 wszyst-
kie prowadzone kontrole prowadzone były na skutek 
skarg kierowców. Powyższe determinuje konieczność 
każdorazowego badania nie tylko norm prowadzenia 
pojazdu, przerw i odpoczynku kierowców, ale również 
stan przestrzegania przepisów o czasie pracy kierow-
cy w firmach transportowych oraz przedsiębiorstwach 
wykonujących niezarobkowe przewozy drogowe, za-
gadnień dotyczących legalności zatrudnienia, stosun-
ku pracy, czy prawidłowości naliczenia świadczeń wy-
nikających ze stosunku pracy m.in. wynagrodzenia za 
godziny nadliczbowe, za dyżur i porę nocną, a także 
należności z tytułu odbywanych podróży służbowych.
Powyższe powoduje, iż co do zasady kontrole prowa-
dzone w tym temacie są złożone, bardzo czasochłon-
ne i znacząco wykraczają poza zakres określony stra-
tegią.

Na 21 skontrolowane przedsiębiorstwa we wszyst-
kich przypadkach stwierdzono naruszenia  i wydano 
decyzje administracyjne. W przypadku 5 kontroli na-
ruszenia miały charakter incydentalny (kara nie prze-
kroczyła tysiąca złotych - łączna kwota wskazana 
w wydanych po tych kontrolach decyzjach administra-
cyjnych to 1.800,00 zł). W pozostałych 16 przypad-
kach po zakończeniu czynności kontrolnych wydano 
decyzje administracyjne w transporcie drogowym na 
łączną kwotę 72.450 zł.
Tym samym łącznie w roku 2020 nałożono karę admi-
nistracyjną w łącznej wysokości 74.250,00 zł (w roku 
2019 było to odpowiednio 71.350,00 zł).

W zakresie poszczególnych zagadnień będących 
przedmiotem kontroli, procentowy udział liczby kie-
rowców, w przypadku których stwierdzono naruszenia, 
w odniesieniu do wszystkich zbadanych, przedstawia 
się porównywalnie do roku poprzedniego:

2019 2020

dobowy czas pracy 
- powyżej 10h przy 
pracy w porze nocnej

45,71% 55,96%

wymagana przerwa po 
6 godzinach pracy 27,62% 17,43%

jazda ciągła 24,76% 22,02%

odpoczynek dzienny 21,90% 28,44%

jazda dzienna 18,10% 16,51%

jazda dwutygodniowa 4,76% 0,90%

okazanie niepełnych 
danych cyfrowych 2,91% 2,75%

odpoczynek tygod-
niowy 1,90% 4,59%
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Z zestawienia wynika, że stwierdzone naruszenia 
w roku 2020 są bardzo podobne do naruszeń ujaw-
nionych w latach poprzednich. Nadal najwięcej nie-
prawidłowości dotyczy przekraczania dobowego cza-
su pracy powyżej 10 godzin przy wykonywaniu pracy 
w porze nocnej w danej dobie, co dotyczy już ponad 
50% zbadanych kierowców. Na 21 kontroli tylko w 4 
przypadkach nie stwierdzono naruszenia przedmio-
towych przepisów dotyczących pory nocnej. Oznacza 
to, że aż w 81 % kontrolowanych przedsiębiorstwach 
w roku 2020 stwierdzono powyższe naruszenia.
Przykłady szczególnie rażących naruszeń przepisów 
(nieprawidłowości) ujawnionych w ramach kontroli 
z 2020 roku:

• nieprzestrzeganie dziennego limitu czasu jazdy - 
prowadzenie pojazdu w danej dobie przez 15 go-
dzin i 23 minuty.

• brak wymaganej przerwy przy prowadzeniu pojaz-
du przez okres dłuższy niż 4,5 godziny - prowa-
dzenie pojazdu łącznie przez 8 godzin i 18 minut.

• skrócenie dziennego czasu odpoczynku o 3 godzi-
ny i 44 minut w dniu 08.02.2018r., kierowca ode-
brał jedynie 5 godzin i 16 minut nieprzerwanego 
odpoczynku. W niniejszym przypadku koniecznym 
było odebranie przez kierowcę odpoczynku w wy-
miarze 9 godzin.

• przekroczenie dopuszczanego dobowego 10 – 
godzinnego czasu pracy w przypadku wykonywa-
nia pracy w porze nocnej - tylko w przypadku 3 
badanych przedsiębiorstw stwierdzono 148 przy-
padków naruszenia przepisów o porze nocnej (dla 
19 kierowców), w których wielokrotnie pracowni-
cy świadczyli pracę powyżej 13 godzin w danej 
dobie, 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 
- tylko w przypadku 2 badanych przedsiębiorstw 
stwierdzono aż 55 przypadków naruszenia przepi-
sów o obowiązkowej przerwie (dla 4 kierowców), 
w których wielokrotnie kierowcy nie odebrali wy-
maganej przerwy 30 lub 45 minutowej.

Inspektorzy pracy działający w ramach terenowej 
właściwości Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opo-
lu w 2020 roku wydali 21 decyzji nakładających karę 
pieniężną w oparciu o ustawy z dnia 6 września 2001r. 
o transporcie drogowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 2140 ze 
zmianami oraz z 2020 r. poz. 1087) na łączną kwo-
tę 74.250,00 zł (przy zweryfikowanych 17507 dniach 
kontrolnych). 

Przykładowo:
• w roku 2019 wydano 21 decyzji w transporcie na 

łączną kwotę 71.350,00 zł (przy zweryfikowanych 
15940 dniach kontrolnych). 

• 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. średnio 3,29 zł na jeden 

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

dzień kontrolny) oraz
• 2020 - 17507 dni, (tj. średnio 4,24 zł na jeden 

dzień kontrolny).
W roku 2020 przedsiębiorcy odwołali się w przypadku 
jednej decyzji spośród 21 kar nałożonych w drodze de-
cyzji administracyjnej. W jednym przypadku podmiot 
odpowiedzialny zwrócił się również z wnioskiem o roz-
łożenie należności wynikającej z kary administracyjnej 
na raty, jednakże wniosek ten nie został przez stronę 
(pomimo należytego wezwania) uzupełniony w zakre-
sie wymaganych informacji i dokumentów, co spowo-
dowało pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
W roku 2020 w toku prowadzonych  w ramach kontroli 
dotyczących czasu jazdy, przerw i odpoczynków kie-
rowców analiz, ujawniono także inne nieprawidłowości 
dotyczące zatrudnianych pracowników, głównie w za-
kresie czasu pracy i wypłaty wynagrodzeń. 
W związku ze stwierdzonymi naruszeniami obowiąz-
ków pracodawców, inspektorzy pracy oprócz de-
cyzji wydanych w postępowaniu administracyjnym, 
wszczęli postępowanie wykroczeniowe zakończone 
nałożeniem na pracodawców:
• 9 mandatów (na łączną kwotę 9.300,00 zł) 
• 7 środków wychowawczych. 

Dane z roku 2020 pokazują, iż kwestia odpowiedzial-
ności wykroczeniowej kształtuje się w podobnym za-
kresie co w roku poprzednim, gdzie postępowanie 
wykroczeniowe zakończone zostało nałożeniem na 
pracodawców odpowiednio:
• 7 mandatów (na łączną kwotę 9.200,00 zł 
• 10 środków wychowawczych.

Zauważalny spadek liczby mandatów oraz wzrost 
środków wychowawczych w stosunku do lat wcześ-
niejszych, związane jest (tak jak w roku ubiegłym) 
z faktem, iż naruszenia dotyczące czasu pracy kierow-
ców wskazane w ustawie o czasie pracy kierowców od 
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września 2018r. (praca w danej dobie powyżej 10 go-
dzin, gdy praca wykonywana jest w porze nocnej oraz 
wymagana przerwa po 6 godzinach pracy) zostały uję-
te w taryfikatorze stanowiącym załącznik nr 3 do usta-
wy o transporcie drogowym. Tym samym w przypadku 
ich wystąpienia kara za określone naruszenia staje się 
elementem decyzji administracyjnej i nie może być re-
gulowana w postaci postępowania wykroczeniowego 
(mandat czy środek oddziaływania wychowawczego).

Zawieranie umów cywilnoprawnych 
w warunkach wskazujących na 
istnienie stosunku pracy

Jednym z najistotniejszych zagadnień związanych 
ze zwalczaniem tzw. umów śmieciowych jest kwestia 
weryfikacji prawidłowości zawierania umów cywilno-
prawnych ze szczególnym uwzględnieniem konteks-
tu definicji stosunku pracy. W roku 2020 na terenie 
działania OIP w Opolu przeprowadzono 282 kontrole 
w 274 podmiotach, których celem była kontrola prze-
strzegania zakazu zawierania umów cywilnoprawnych 
w warunkach wskazujących na istnienie stosunku pra-
cy. W kontrolowanych zakładach pracy pracę świad-
czyło 18 476 osób (w tym 9 596 na podstawie umów 
cywilnoprawnych oraz 145 podmiotów samozatrudnia-
jących się). 
Na 282 przeprowadzonych kontroli jedynie w 11 przy-
padkach inspektorzy pracy stwierdzili nieprawidłowo-
ści przy zawieraniu umów. Stanowi to 3,90 % przepro-
wadzonych w 2020 r. kontroli w porównaniu do 7,64 
% w 2019 r. 

W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości skierowano 
do pracodawców 4 polecenia, które dotyczyły 4 osób 
oraz 8 wniosków w wystąpieniach o potwierdzenie za-
trudnienia na podstawie umowy o pracę, które z kolei 
dotyczyły 22 osób.
Realizując wnioski i polecenia inspektorów pracy 
w 2020 r. pracodawcy zalegalizowali stosunek pracy 
dla 17 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 wystosowano 2 powództwa 
do sądu pracy w zakresie ustalenia istnienia stosunku 
pracy dla 3 osób świadczących pracę na podstawie 
umów cywilnoprawnych w warunkach wskazujących 
na istnienie stosunku pracy. Do dnia sporządzania 
niniejszego sprawozdania nie zapadło jeszcze roz-
strzygnięcie. 
Jednocześnie inspektorzy pracy podjęli działania z za-
kresu prewencji ogólnej i szczególnej m.in. poprzez 
nałożenie 4 mandatów (4 wykroczenia) na łączną 
kwotę 5 000 zł. W 3 mniej rażących sprawach zasto-
sowano środki oddziaływania wychowawczego. 

Wypłata minimalnego wynagrodzenia 
dla osób zatrudnionych na podstawie 
umów cywilnoprawnych

Inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy 
w Opolu w 2020 r. w ramach tematu wypłaty minimal-
nego wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na pod-
stawie umów cywilnoprawnych przeprowadzili łącznie 
242 kontrole w 239 podmiotach gospodarczych za-
trudniających 7 578 osób na podstawie umów cywilno-
prawnych oraz 166 podmiotów samozatrudniających 
się. Inspektorzy pracy poddali kontroli 719 osób, co 
stanowi 9,5 % ogółu zatrudnionych w ramach umów 
cywilnoprawnych. Przeprowadzone kontrole miały 
związek bądź ze skargami pracowników bądź też były 
wynikiem planowanych działań.
W związku z zaniżeniem lub niewypłaceniem mini-
malnej stawki godzinowej przyjmującym zlecenie lub 
świadczącym usługi, inspektorzy pracy skierowali do 
przedsiębiorców 63 wnioski w wystąpieniach oraz wy-
dali 13 poleceń.  
Jedną z najczęściej stwierdzanych nieprawidłowo-
ści było nieprzedkładanie w formie pisemnej, elek-
tronicznej lub dokumentowej informacji o liczbie 
godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług, 
w terminie poprzedzającym termin wypłaty wynagro-
dzenia – 23,68 % stwierdzonych nieprawidłowości.

Liczba osób poddanych kontroli w zakresie wypłaty minimalnego 
wynagrodzenia dla zatrudnionych na podstawie umów cywilno-
prawnych.
719 osób objętych badaniem w temacie
7744 pracujących na podstawie umów cywilnoprawnych, w tym 
podmioty samozatrudniające się.
Inspektorzy pracy stwierdzili także 14 przypadków 
zaniżenia wynagrodzenia wynikającego z minimalnej 
stawki godzinowej.
Na podstawie przeprowadzonych 242 kontroli, inspek-
torzy pracy ujawnili 15 wykroczeń związanych z na-
ruszeniem przepisów dotyczących minimalnej stawki 
godzinowej. Stwierdzone wykroczenia spowodowały 
nałożenie 6 mandatów karnych na łączną kwotę 6 000 
zł (w sumie 6 wykroczeń). Dodatkowo w 9 przypadkach 
zastosowano środki oddziaływania wychowawczego. 
Spośród przeprowadzonych 76 kontroli, w których wy-
kazano nieprawidłowości, w dwóch podmiotach moż-
na było stwierdzić, iż przedsiębiorca w sposób rażący 
naruszał przepisy w zakresie obowiązku wypłacania 
minimalnej stawki godzinowej. Nieprawidłowości te 
dotyczą w szczególności niewypłacenia minimalnej 
stawki godzinowej oraz dokonywania potrąceń. 
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Inspektor pracy przeprowadzający czynności kontrol-
ne w jednym z podmiotów ustalił, że cudzoziemcowi 
wykonującemu pracę na podstawie umowy zlecenia 
dokonano znacznych potrąceń z wynagrodzenia za 
pracę. Część z tych potrąceń wynikała z zapisów za-
wartych w umowie zlecenia ale w każdym przypadku 
brak było pisemnej zgody zleceniobiorcy na dokona-
nie potrącenia. Co również istotne, umowa nie została 
przetłumaczona na język zrozumiały dla cudzoziemca. 
Innym przykładem naruszeń przepisów o minimalnej 
stawce wynagrodzenia jest przedsiębiorca, który zani-
żył 5 zleceniobiorcom wynagrodzenie w łącznej wyso-
kości ponad 3 600 zł. W wyniku interwencji inspektora 
wypłacono wyrównanie do minimalnej stawki godzino-
wej a sprawca wykroczenia został ukarany mandatem. 

Minimalna stawka godzinowa to pojęcie, które obowią-
zuje od 1 stycznia 2017r. W zakresie realizacji zadań 
kontrolnych w temacie wypłaty minimalnego wynagro-
dzenia dla osób zatrudnionych na podstawie umów 
cywilnoprawnych można wskazać następujące nie-
prawidłowości:
• 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.

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

niem minimalnej stawki godzinowej;
• kryzys gospodarczy wynikający z wprowadzonych 

obostrzeń związanych z epidemią wirusa SARS-
-CoV-2.

W 2020 roku inspektorzy pracy Okręgowego Inspekto-
ratu Pracy w Opolu przeprowadzili 242 kontrole w ra-
mach realizacji wypłaty minimalnej stawki godzinowej 
dla wykonujących pracę na podstawie umów cywilno-
prawnych. Największą liczbę kontroli przeprowadzono 
w sektorze prywatnym w małych przedsiębiorstwach 
zatrudniających do 9 pracowników – 62,39 %. 
Działania inspektorów pracy pozwoliły wyegzekwo-
wać 13 994,46 zł na rzecz 35 osób będących stronami 
umów cywilnoprawnych. W porównaniu do 2019 r. na-

stąpił spadek sumy wyegzekwowanych z tego tytułu 
należności (odpowiednio 164 251,43 zł na rzecz 107 
osób.

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-
dowana większość kontrolowanych przedsiębiorców 
przestrzega przepisów wprowadzonych z dniem 01 
stycznia 2017r. Wskazać należy, że najczęściej na-
ruszenia dotyczyły wymogów formalnych to jest nie-
przedkładanie 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 – 23,68 % 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. Przepis nie nakłada wprost obowiązku prowa-
dzenia ewidencji godzin pracy a jedynie potwierdzania 
liczby godzin wykonywania pracy. Ustawodawca powi-
nien wprowadzić bezwzględny obowiązek prowadze-
nia ewidencji godzin, spoczywający na zleceniodaw-
cy bądź zlecającym wykonanie usług. Obowiązek ten 
powinien być obwarowany sankcją wykroczeniową, co 
pozwoliłoby prowadzącym kontrolę inspektorom pracy 
na bardziej skuteczne egzekwowanie przestrzegania 
przepisów w zakresie minimalnej stawki godzinowej.

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

Działalność kontrolna inspektorów pracy wykazała 
także nieprawidłowości w zakresie zawierania umów 
cywilnoprawnych. Wydaje się też, że konieczne jest 
rozważenie innych zmian legislacyjnych zmierzają-
cych do ograniczenia naruszeń, np. poprzez wprowa-
dzenie obowiązku zawarcia umowy cywilnoprawnej, 
polegającej unormowaniom o minimalnej stawce go-
dzinowej, w formie pisemnej przed rozpoczęciem pra-
cy. Wskazanym byłoby, aby kontrole w zakresie wypłat 
minimalnego wynagrodzenia dla osób zatrudnionych 
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na podstawie umów cywilnoprawnych były prowadzo-
ne wyłącznie na podstawie skarg i wniosków w tym 
zakresie.

Kontrole w placówkach handlowych

Kontrole w placówkach handlowych realizowane były, 
tak jak w latach ubiegłych również w roku 2020. Na 
terenie działania Okręgowego Inspektoratu Pracy 
w Opolu. Kompleksowo skontrolowano 6 placówek 
handlowych wielkopowierzchniowych o powierzchni 
sali sprzedaży pow. 300 m2 oraz 19 pozostałych punk-
tów handlowych. 
Celem podjętych czynności było dokonanie oceny 
przestrzegania przepisów prawa pracy, bezpieczeń-
stwa pracy oraz legalności zatrudnienia.

Inspektorzy pracy rozpatrzyli łącznie 14 skarg, w tym 
2 skargi w odniesieniu do placówek wielkopowierzch-
niowych oraz 12 skarg dot. pozostałych podmiotów 
handlowych. Szczegółowe informacje na temat rozpa-
trzonych skarg przedstawiono w zestawieniu tabela-
rycznym niżej. 

W wyniku dokonanych ustaleń w 3 przypadkach ujaw-
niono nieprzestrzeganie zakazu pracy w placówkach 
handlowych. Wszystkie ujawnione w przedmiotowym 
zakresie nieprawidłowości dotyczyły mniejszych pla-
cówek handlowych. Na terenie działania OIP w Opolu 
nie stwierdzono naruszania zakazu handlu w niedziele 
i święta oraz w niektóre inne dni w wielkopowierzch-
niowych placówkach handlowych.

W zakresie prawnej ochrony pracy najczęściej wystę-
pujące naruszenia dotyczyły: 
• nieprawidłowości w zakresie prowadzenia akt oso-

bowych pracowników (w szczególności w mniej-
szych placówkach handlowych prowadzonych 
osobiście przez pracodawcę); 

• braku ustalenia w umowach o pracę zawartych 
z pracownikami zatrudnionymi 

• w niepełnym wymiarze czasu pracy dopuszczal-
nej liczby godzin pracy ponad wynikający z umo-
wy wymiar czasu pracy, po przepracowaniu której 
pracownikom oprócz normalnego wynagrodzenia 
będzie przysługiwał dodatek, tak jak za pracę 
w godzinach nadliczbowych;

• nieprawidłowości w zakresie przestrzegania prze-
pisów o czasie pracy, w tym m.in. dot. harmono-
gramów czasu pracy.  

W zakresie legalności zatrudnienia najczęściej po-

wtarzającą się nieprawidłowością było nieterminowe 
dokonywanie zgłoszeń pracowników do ubezpieczeń 
społecznych. Powierzanie pracy bez uprzedniego 
ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej 
warunków, stanowiło niespełna promil ujawnionych 
nieprawidłowości.

W zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy najczęst-
szymi naruszeniami były nieprawidłowości polegające 
na składowaniu towarów w pomieszczeniach socjal-
nych, ciągach komunikacyjnych i transportowych oraz 
w miejscach do tego nie przeznaczonych, w tym przy 
wyjściach ewakuacyjnych. Ponadto stwierdzono : 
• dopuszczanie pracowników do pracy bez wyma-

ganych szkoleń w dziedzinie BHP; 
• nieprzestrzeganie przez pracodawców obowiązku 

dopuszczania pracowników do pracy bez aktu-
alnego orzeczenia lekarskiego o braku przeciw-
wskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na 
zajmowanym stanowisku pracy; 

• brak udokumentowanej oceny ryzyka zawodowe-
go lub nieprawidłowej ocenie ryzyka (brak iden-
tyfikacji wszystkich występujących zagrożeń, np. 
wynikających z eksploatowanych maszyn lub pre-
paratów (mieszanin) substancji chemicznych skla-
syfikowanych jako niebezpieczne; 

• brak zapoznania pracowników z dokonaną oceną 
ryzyka zawodowego;

• brak zapewnienia służby BHP lub niedostateczne 
wykonywanie zadań określonych dla służy bhp, 
w tym nieprzeprowadzanie kontroli warunków pra-
cy oraz nieprzedkładanie przynajmniej raz w roku 
okresowych analiz stanu bhp zawierających pro-
pozycje przedsięwzięć zmierzających do poprawy 
warunków pracy;   

• niewłaściwy stan techniczny pomieszczeń i urzą-
dzeń sanitarnych (m.in. uszkodzone powłoki ma-
larskie ścian i sufitów, ubytki w nawierzchni podłóg, 
uszkodzone ceramiczne urządzenia sanitarne);   

• braki oznakowania miejsc niebezpiecznych gro-
żących uderzeniem, potknięciem, przewróceniem, 
w tym zlokalizowanych w ciągach komunikacyj-
nych oraz transportowych (również w okolicach 
ramp przeładunkowych); 

• brak instrukcji bhp dotyczących eksploatowanych 
maszyn i urządzeń oraz niezapewnienie przez 
pracodawcę dostępu do obowiązujących na te-
renie zakładu pracy instrukcji BHP, np. instrukcji 
transportu wewnątrzzakładowego z określonymi 
normami dźwigania ciężarów w transporcie ręcz-
nym oraz instrukcji magazynowania i składowania 
towarów; 

liczba skarg 
ogółem zasadnych częściowo  

zasadnych niezasadnych
dotyczących 
ograniczenia 

handlu

Sklepy  
wielkopowierzchniowe 2 0 0 2 0

Pozostałe placówki 
handlowe 23 4 2 2 6

Razem 14 4 2 4 6

Skargi pracowników placówek handlowych.
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• nieprawidłowości związane z eksploatacją wóz-
ków jezdniowych (brak zabezpieczenia wózków 
jezdniowych przed możliwością uruchomienia 
przez osoby nieupoważnione - kluczyki w stacyj-
kach, niesprawne układy hamulcowe - niesprawny 
hamulec ręczny, zły stan techniczny układu napę-
dowego - pęknięte rolki jezdne oraz uszkodzone 
ogumienie);

• niezabezpieczone przed uszkodzeniami me-
chanicznymi przewody elektryczne, ułożone 
w ciągach komunikacyjnych oraz transportowych, 
niejednokrotnie stwarzające ryzyko potknięcia 
i upadku;

• eksploatację instalacji elektrycznej posiadającej 
uszkodzoną izolację dodatkową i/lub podstawową;

• uszkodzone urządzenia (elementy) eksploato-
wanej instalacji elektrycznej stwarzające ryzyko 
porażenia prądem (np. obudowy gniazd lub izolo-
wane elementy obudowy włączników energii elek-
trycznej);

• braku zabezpieczenia rozdzielnic prądu elektrycz-
nego lub/i skrzynek bezpiecznikowych przed do-
stępem osób niepowołanych.  

Na podstawie przeprowadzonych kontroli można po-
stawić tezę, że niewiele ujawnionych  nieprawidłowości 
dotyczy prawnej ochrony pracy. Podobnie jak w latach 
ubiegłych zakres obszarów prawa pracy, w których 
stwierdzono największe nieprawidłowości uległa dal-
szemu zmniejszeniu. Stwierdzone nieprawidłowości 
z roku na rok dotyczą zdecydowanie mniejszej grupy 
pracowników, zwłaszcza w porównaniu ze skalą nie-
prawidłowości występującą w początkowych latach 
realizacji tematu. W odniesieniu do zagrożeń związa-
nych z występowaniem koronawirusa mogącego pro-
wadzić do powstania choroby zakaźnej COVID-19, nie 
stwierdzono rażących, powtarzających się uchybień. 
Przeważająca większość funkcjonujących placówek 
handlowych wprowadziła wymagane lub zalecane roz-
wiązania, przyczyniające się do minimalizacji ryzyka 
zawodowego w przedmiotowym zakresie.    

Podkreślenia wymaga fakt, iż nie odnotowano znaczą-
cych nieprawidłowości w zakresie zawierania umów 
cywilnoprawnych w warunkach, w których winna być 
zawarta umowa o pracę oraz przestrzegania przepi-
sów o płacy minimalnej zleceniobiorców i samoza-
trudnionych. Prawdopodobnie do powyższego stanu 
rzeczy doprowadziła stale i dynamicznie zmieniająca 
się sytuacja na rynku pracy. Niewątpliwie dominują-
cy nad podażą popyt na pracowników sektora handlu 
przyczynił się do znacznej poprawy warunków świad-
czenia pracy. Szczególnie powyższe zjawisko zauwa-
żalne jest w placówkach wielkopowierzchniowych. 
Pracodawcy w celu podniesienia konkurencyjności 
podnoszą atrakacyjność ofert pracy. 

Przeważająca część nieprawidłowości w placówkach 
handlowych dotyczyła  bezpieczeństwa i higieny pra-
cy. Stwierdzone 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.

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 2020 r. Inspektorzy Pracy Okręgowego Inspek-
toratu Pracy w Opolu realizując temat „Odra, rzeka 
uregulowana - bezpieczeństwo pracy przy robotach 
hydrotechnicznych związanych z modernizacją stopni 
wodnych (śluzy, jazy) oraz budową przystani żeglar-
skich na opolskim odcinku Odry” przeprowadzili łącz-
nie 6 kontroli różnych podmiotów wykonujących roboty 
budowlane na obiektach hydrotechnicznych położo-
nych 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.
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Kontrole jazów przeprowadzono w ramach sprawdze-
nia stanu bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach 
budowlanych związanych z przebudową jazów sek-
torowych na jazy klapowe. Kontrolą objęto prace na 
jazie w miejscowości Januszkowice, na zastawionym 
trzecim przęśle. Oprócz prac w korycie rzeki, prowa-
dzone były prace związane z umacnianiem nabrze-
ży – wbijaniem larsenów, stabilizacją gruntu, budową 
przepławek dla ryb, prace ziemne. 

W ramach kontroli śluz, nadzorem objęto prace bu-
dowlane związane z przebudową śluzy w ramach 
inwestycji pn: „Modernizacja śluz odrzańskich na 
odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice - przy-
stosowanie do III klasy drogi wodnej – etap II śluza 
Sławięcice na Kanale Gliwickim”. W trakcie kontroli 
prowadzono prace remontowe jednego z 2 kanałów 
śluzy (przy czynnym, wyremontowanym już żeglow-
nym 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. 

Stwierdzono również nieprawidłowości w zakresie 
oceny ryzyka zawodowego w zakresie identyfikacji za-
grożenia związanego z sytuacją epidemiczną. Prace 
remontowo-budowlane wykonywane w pobliżu wody 
oprócz zagrożeń typowo budowlanych dodatkowo 
obarczone są zagrożeniami jakie niesie woda. Mogą 
to być zagrożenia związane np. z kolizją jednostek pły-
wających z obiektami hydrotechnicznymi, jak również 
możliwość wpadnięcia do wody i nawet utonięcia. Wy-
konawcy opracowali niezbędne dokumenty dotyczące 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Wyniki kontroli poka-
zują jednak, że nie zawsze te informacje są przekazy-
wane i stosowane przez podwykonawców.

Minimalizacja ryzyka 
rozprzestrzeniania się koronawirusa 
SARS-CoV-2

W 2020 roku poszczególne jednostki organizacyjne 
Państwowej Inspekcji Pracy, w tym Okręgowy Inspek-
torat Pracy w Opolu zrealizowały szereg działań kon-
trolnych oraz prewencyjnych w celu minimalizacji ryzy-
ka rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2, 
prowadzącego do powstawania jednostek chorobo-
wych COVID-19.

Inspektorzy pracy reprezentujący OIP w Opolu prze-
prowadzili łącznie 1351 kontroli w zakresie działań 
podejmowanych przez zakłady pracy w celu zapew-
nienia osobom pracującym odpowiedniego poziomu 
bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie epidemii. 

W wyniku przeprowadzonych czynności inspektorzy 
pracy wydali 615 decyzji nakazowych oraz skierowali 
do podmiotów skontrolowanych 57 wniosków zawar-
tych w 54 wystąpieniach. Ponadto w trakcie kontroli 
udzielono pracodawcom 678 porad prawnych doty-
czących prawnej ochrony pracy, 876 porad technicz-
nych oraz 151 porad w zakresie legalności zatrudnie-
nia. W 19 przypadkach, inspektorzy pracy przekazali 
do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 
pisemne informacje o rażących, stwierdzonych w trak-
cie podjętych czynności kontrolnych nieprawidłowoś-
ciach związanych z przestrzeganiem ustalonego reżi-
mu sanitarnego. 

Zakres przeprowadzonych kontroli w szczególności 
obejmował:
• aktualizację oceny ryzyka zawodowego, w tym 

zastosowanie odpowiednich środków profilaktycz-
nych (wprowadzenie procedur / wskazówek / zale-
ceń / dobrych praktyk atykowidowych itp.);

• wyposażenie pracowników w środki ochrony zwią-
zane ze zwalczaniem epidemii (maseczki, przyłbi-
ce, rękawiczki, płyny dezynfekujące, środki higie-
niczne, środki do dezynfekcji rąk, etc.);

• organizację stanowisk pracy (z uwzględnieniem 
wymaganej odległości min. 1,5 metra między sta-
nowiskami pracy);

• wdrożenie rozwiązań organizacyjnych przewidu-
jących wykonywanie pracy zdalnej lub pracy ro-
tacyjnej.

Pracownicy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu 
przeprowadzili również działania prewencyjne w 285 
placówkach oświatowych. Celem podjętych działań 
było przekazanie dyrekcji szkół niezbędnej wiedzy 
w celu zapewnienia osobom pracującym odpowied-
niego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy w cza-
sie epidemii.
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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 2020 w ramach kontroli legalności zatrudnie-
nia i innej pracy zarobkowej obywateli polskich, prze-
prowadzono 205 kontroli w 198 podmiotach gospodar-
czych, powierzających pracę zarobkową. Zakresem 
kontroli objęto 1567 osób, przy całkowitym zatrudnie-
niu w kontrolowanych podmiotach na poziomie 4.902 
osób. Zdecydowana większość kontroli, 128 zostało 
przeprowadzonych w zakładach z zatrudnieniem do 9 
osób oraz z zatrudnieniem od 10 – 49 osób (54 kon-
trole), czyli w małych i średnich podmiotach, gdzie za-
grożenie nielegalnym powierzaniem pracy, było i jest 
dotychczas największe. 

Analizując wyniki kontroli legalności zatrudnienia oby-
wateli polskich w 2020 roku pod względem PKD, na-
leży wskazać, że najczęściej nielegalna praca powie-
rzana była w szeroko rozumianych usługach (handel 
i naprawy oraz  przetwórstwo przemysłowe), a także 
w budownictwie. Najwięcej przypadków nielegalnego 
zatrudnienia stwierdzono, na podstawie kontroli pro-
wadzonych w „handlu i naprawach”. Związane to było 
z utrzymaniem działań kontrolnych w zakresie legal-
ności zatrudnienia podmiotach gospodarczych powie-
rzających pracę niedużej liczbie pracujących. 

Proceder nielegalnego zatrudnienia dotyka ciągle tych 
samych branż, ilość osób nielegalnie wykonujących 
pracę ulega co roku zmianie, jednakże nie są to zmia-
ny, wpływające w sposób znaczny na skalę zjawiska. 
Należy pamiętać, że ograniczenie działań kontrolnych 
w roku 2020 miało wpływ na ogólny wynik wykrywal-
ności nielegalnego powierzania pracy. 
 

Wyszczególnienie wg 
PKD kontrolne

Liczba 
osób 

objętych 
kontrolą 

legalności 
zatrudnie-

nia

Liczba 
osób, które 
świadczyły 

pracę 
nielegalnie

Handel i naprawy 238 38

Przetwórstwo 
przemysłowe 393 21

Zakwaterowanie 
i usł. gastronomiczne 77 4

Transport i usługi  
gastronomiczne 84 5

Budownictwo 286 20

W roku sprawozdawczym stwierdzono w sumie 99 
osób nielegalnie wykonujących pracę. Biorąc pod 

uwagę liczbę stwierdzonych przypadków niezawarcia 
umów o pracę (30), a także przypadków niezgłoszenia 
do ZUS (79), należy uznać, że dochodziło do sytuacji, 
gdy pracodawcy nie dopełniali obu tych obowiązków.

Rok

Niepotwierdzania 
na piśmie rodzaju i 
warunków zawartej 

z pracownikiem 
umowy o pracę

Nie zgłaszanie 
do ubezpieczenia 

społecznego

2018 50 38

2019 48 63

2020 30 79

W roku 2020 stwierdzono 6 przypadków niezgłaszania 
w Powiatowych Urzędach Pracy, faktu podjęcia pracy, 
przez osoby posiadające status bezrobotnego (odpo-
wiednio w roku 2019 r. było to 7, a w 2018r. 6 przy-
padków). Ilość wykrywanych przypadków od trzech 
lat utrzymuje się na stałym, niewysokim  poziomie co 
wskazuje, iż bezrobotni co do zasady, dopełniają obo-
wiązku informowania właściwego Urzędu Pracy.

Podczas 113 kontroli stwierdzono nieprawidłowości 
dotyczące nieopłacenia składek na Fundusz Pracy, 
nieterminowego opłacania składek oraz zgłaszania do 
ZUS nieprawdziwych danych mających wpływ na wy-
miar składek.

W ocenie inspektorów pracy, główną przyczyną nie-
prawidłowości stwierdzanych w trakcie kontroli legal-
ności zatrudnienia, jest zamiar minimalizacji kosztów 
prowadzonej działalności gospodarczej. Na chwilę 
obecną jest to jedyna istotna przyczyna nielegalnego 
powierzania pracy. 

Wszystkie inne podawane powody przez przedsiębior-
ców/pracodawców są pochodną powyższej przyczyny 
oraz próbą obrony lub złagodzenia skutków udowod-
nienia przez organ kontrolny, faktu nielegalnego po-
wierzania pracy. „Klasyczne” formy nielegalnego po-
wierzania pracy tj. zatrudnienie bez umowy o pracę 
i niezgłoszenie do ubezpieczenia społecznego, nie 
są jedynymi formami nielegalnego powierzania pra-
cy. Inne formy, to zatrudnianie powyżej wymiaru go-
dzinowego wynikającego z zawartych umów o pracę, 
następnie wypłacania części wynagrodzeń za pracę, 
poza listą płac, co za tym idzie podawanie niepraw-
dziwych danych mających wpływ na wymiar składek 
ubezpieczenia społecznego.

W ocenie pracodawców i przedsiębiorców przyczyny 
nieprawidłowości wynikają z faktu ponoszenia dużych 
kosztów pracy, a także braku płynności finansowej wy-
nikającej z nieterminowego regulowania należności 
pomiędzy przedsiębiorcami. 

W trakcie kontroli prowadzonych w 2020 r. pracodaw-
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cy zawarli na piśmie umowy o pracę z 12 pracownika-
mi i dokonali zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych 
4 pracujących. Są to liczby mniejsze niż w roku 2019 
(odpowiednio z 21 pracownikami zawarto umowy, 
a 39 osób zgłoszono do ubezpieczenia społeczne-
go). Przyczyną takiego stanu rzeczy jest w roku 2020 
mniejsza aktywność inspektorów pracy wymuszona 
stanem pandemii.

Analiza popełnionych w 2020 roku wykroczeń wskazu-
je, że najczęściej popełniano wykroczenia, w zakresie:
• nieodprowadzania składek na fundusz pracy  (49 

wykroczeń) 
• niepotwierdzania na piśmie warunków pracy i pła-

cy (10 wykroczeń).  

W 2020 roku w związku z wykroczeniami dotyczący-
mi nielegalnego powierzania pracy, inspektorzy pracy 
działający w ramach właściwości Okręgowego Inspek-
toratu Pracy w Opolu: 
• nałożyli 40 mandatów na łączną kwotę 46.000 zł, 
• skierowali 5 wniosków o ukaranie do właściwych 

Sądów Karnych; sądy nałożyły łącznie  8.800.00 
zł grzywny,

• zastosowali 20 środków wychowawczych.

W zakresie podejrzenia popełnienia przestępstw zwią-
zanych z nielegalnym zatrudnianiem skierowano 6 za-
wiadomień do Prokuratury. 

Podstawowym wnioskiem, a zarazem propozycją 
zmian w przepisach w zakresie przeciwdziałania nie-
legalnemu zatrudnieniu jest postulowana od kilku lat, 
kwestia zmiany definicji nielegalnego zatrudnienia. 
Definicja mogłaby brzmieć „kto, powierza pracę oso-
bie fizycznej przed zgłoszeniem do ubezpieczenia 
społecznego, podlega karze…”. 
Jedynym wskazaniem czy dana osoba nielegalnie wy-
konuje pracę, winien być moment dokonania przez po-
wierzającego pracę zgłoszenia do ubezpieczenia spo-
łecznego. Wszelakie kwestie związane, z momentem 
potwierdzenia warunków pracy i płacy, czy też właści-

wej formy zatrudnienia, winny być sprawami wtórnymi 
do zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego. Zapis, 
iż pracodawca ma 7 dni na zgłoszenie osoby do ubez-
pieczenia społecznego, należy uznać za niewłaściwy. 
W większości wypadków termin ten jest wykorzysty-
wany do ukrywania nielegalnego powierzania pracy. 

Kolejny wniosek wiąże się z zmianą zapisów w usta-
wie o Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie momen-
tu rozpoczęcia kontroli. Dzisiejszy zapis nie pozwala, 
na prowadzenie czynności i użycie dowodów zebra-
nych przed wręczeniem upoważnienia i okazaniem 
legitymacji służbowej. Wskazana jest możliwość do-
kumentowania świadczenia pracy, przed formalnym 
rozpoczęciem kontroli. 

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

W 2020 r. dał się zauważyć spadek zatrudnienia 
cudzoziemców w porównaniu z latami poprzedni-
mi. Powodem była sytuacja epidemiczna związana 
z ryzykiem zakażenia wirusem COVID-19 w kraju i za 
granicą oraz obowiązkowi odbywania kwarantanny 
przez cudzoziemców. Pociągnęło to za sobą znacz-
ne zmniejszenie liczby kontroli, w których obok innych 
zagadnień badana była legalność zatrudnienia cudzo-
ziemców. W ubiegłym roku przeprowadzono 161 kon-
troli, w porównaniu do 360 kontroli w 2019 r. oraz do 
378 kontroli w 2018r.

Jak widać na wykresie niżej, odpowiednie wytypo-
wanie zakładów do kontroli przełożyło się jednak na 
większą wykrywalność naruszeń przepisów wobec cu-
dzoziemców. W 37 kontrolach (tj. 23% kontroli) stwier-
dzono nielegalne zatrudnienie łącznie 451 cudzo-
ziemców (w porównaniu do 19,4 % w 2019 r., 13,5% 
w 2018r., 12% w 2017r., 10% w 2016r. i 3% w 2015r.).

Ogólna liczba cudzoziemców objęta kontrolą w 2020 r. 
to 770 osób. Dla porównania  w 2019 r. w trakcie prze-

Jedynym wskazaniem czy dana osoba nielegalnie wykonuje pracę, winien być moment 
dokonania przez powierzającego pracę zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego. 
Wszelakie kwestie związane, z momentem potwierdzenia warunków pracy i płacy, czy też 
właściwej formy zatrudnienia, winny być sprawami wtórnymi do zgłoszenia do ubezpieczenia 
społecznego. Zapis, iż pracodawca ma 7 dni na zgłoszenie osoby do ubezpieczenia 
społecznego, należy uznać za niewłaściwy. W większości wypadków termin ten jest 
wykorzystywany do ukrywania nielegalnego powierzania pracy.  

Kolejny wniosek wiąże się z zmianą zapisów w ustawie o Państwowej Inspekcji Pracy 
w zakresie momentu rozpoczęcia kontroli. Dzisiejszy zapis nie pozwala, na prowadzenie 
czynności i użycie dowodów zebranych przed wręczeniem upoważnienia i okazaniem 
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formalnym rozpoczęciem kontroli.  
 
 
2.Kontrola legalności zatrudnienia, innej pracy zarobkowej oraz wykonywania pracy 
przez cudzoziemców. 
 
Zakres kontroli 

W 2020r. dał się zauważyć spadek zatrudnienia cudzoziemców w porównaniu z latami 
poprzednimi. Powodem była sytuacja epidemiczna związana z ryzykiem zakażenia wirusem 
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prowadzanych kontroli analizowano legalność zatrud-
nienia łącznie 1840 osób, zaś w 2018r. było to 1744 
cudzoziemców. Tak jak w latach poprzednich wśród 
zatrudnionych dominowali obywatele Ukrainy (707 
osób – 92 % ogółu cudzoziemców). Stwierdzono rów-
nież zatrudnienie 33 obywateli Mołdowy, 7 osób z Re-
publiki Korei, 6 osób z Indii, 5 osób z Białorusi, po 2 
osoby z takich krajów jak Nepal i Rosja. Obywatele 
pozostałych 6 państw byli zatrudniani jednostkowo. 
Powyższe zaprzecza obawom przedsiębiorców doty-
czącym odpływowi pracowników z Ukrainy wskutek 
wprowadzenia w czerwcu 2017r. ruchu bezwizowego 
dla obywateli tego kraju. 

W 2020 r. wśród ujawnionych przypadków nielegalne-
go zatrudnienia cudzoziemców występowały następu-
jące nieprawidłowości:
• powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi 

nieposiadającemu wymaganego zezwolenia na 
pracę – 24 przypadki (dotyczyło 45 cudzoziem-
ców); w porównaniu do 32 przypadków w 2019 r. 
(dotyczyło wówczas 128 cudzoziemców);

• powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi 
na innych warunkach niż określone w zezwole-
niu na pracę – 11 przypadków (dotyczyło 42 cu-
dzoziemców) w porównaniu do 39 przypadków 
w 2019 r. (dotyczyło wówczas 352 cudzoziem-
ców); 

• brak zawarcia umów w formie pisemnej w 12 
przypadkach (dotyczyło 13 cudzoziemców) w po-
równaniu do 14 przypadków w 2019 r. (dotyczyło 
wówczas 41 cudzoziemców).

Nie stwierdzono powierzenia pracy cudzoziemcowi 
nieposiadającego podstawy pobytu uprawniającej do 
pracy.

W porównaniu do 2019 r. liczba ujawnionych przy-
padków powierzenia pracy cudzoziemcom bez wy-
maganego zezwolenia na pracę oraz braku zawarcia 
umów na pracę w formie pisemnej zmniejszyła się. 
Uwzględniając zmniejszoną w porównaniu do lat po-
przednich liczbę kontroli można przyjąć, iż procentowy 
stopień wykrywalności podmiotów nielegalnie powie-

rzających pracę z tego powodu zwiększył się. Wykryto 
mniej przypadków powierzenia pracy cudzoziemco-
wi na innych warunkach niż określone w zezwoleniu 
(w 2019 r. ujawniono 39 takich przypadków dla 352 
cudzoziemców). 

Odnotować należy, iż zmniejszyła się liczba skarg 
zgłaszanych przez cudzoziemców. W 2020 r. cudzo-
ziemcy złożyli 162 skargi. Dla porównania w 2019 r. 
odnotowano 255 skarg. Najwięcej skarg dotyczyło 
nieprawidłowości w zakresie wypłaty wynagrodzeń za 
pracę lub bezpodstawnego potrącania wynagrodzeń. 
Często cudzoziemcy próbują dochodzić wynagrodze-
nia ustalonego ustnie, wyższego od stawki określonej 
w umowie o pracę bądź umowie cywilnoprawnej. 

Podstawową przyczyną stwierdzanych nieprawidło-
wości pozostaje niewystarczająca znajomość prze-
pisów przez podmioty zatrudniające cudzoziemców. 
Taka przyczyna jest najczęściej podawana przez pra-
codawców, wobec których stwierdzono nielegalne za-
trudnienie. Pomimo prowadzonych szkoleń, zarówno 
przez Państwową Inspekcję Pracy jak i przez organi-
zacje zrzeszające przedsiębiorców, poziom wiedzy na 
temat aktualnie obowiązujących przepisów regulują-
cych 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. Wprowadzenie ruchu bezwizowego 
dla obywateli Ukrainy, popyt na pracę oraz obowią-
zek zapewnienia minimalnego wynagrodzenia za pra-
cę powoduje, 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. 

 Ogólna liczba cudzoziemców objęta kontrolą w 2020r. to 770 osób. Dla porównania  w 
2019r. w trakcie przeprowadzanych kontroli analizowano legalność zatrudnienia łącznie 1840 
osób, zaś w 2018r. było to 1744 cudzoziemców. Tak jak w latach poprzednich wśród 
zatrudnionych dominowali obywatele Ukrainy (707 osób – 92 % ogółu cudzoziemców). 
Stwierdzono również zatrudnienie 33 obywateli Mołdowy, 7 osób z Republiki Korei, 6 osób z 
Indii, 5 osób z Białorusi, po 2 osoby z takich krajów jak Nepal i Rosja. Obywatele pozostałych 
6 państw byli zatrudniani jednostkowo. Powyższe zaprzecza obawom przedsiębiorców 
dotyczącym odpływowi pracowników z Ukrainy wskutek wprowadzenia w czerwcu 2017r. 
ruchu bezwizowego dla obywateli tego kraju.  

Poniżej zaprezentowano zatrudnienie według narodowości w roku 2020 
 

 
 
 
Cudzoziemcy zatrudniani byli najczęściej w branży budowlanej (28%), przetwórstwa 
przemysłowego (27%), usług administrowania (12%), transport (8%), handel  
i naprawy (6%), zakwaterowanie (5%).  
 

 
 
 
Analiza zjawiska  

W 2020r. wśród ujawnionych przypadków nielegalnego zatrudnienia cudzoziemców 
występowały następujące nieprawidłowości: 
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Rok 2020 ze względu na zagrożenie epidemiologicz-
ne był specyficznym rokiem. Należy pozytywnie od-
nieść się do przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. 
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobie-
ganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sy-
tuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 i nast.). 
Przedłużenie uprawnienia do pobytu i wykonywania 
pracy przez cudzoziemców, orzeczeń lekarskich wy-
danych w ramach profilaktycznych badań lekarskich 
pracowników oraz zapisy dotyczące wstrzymywania 
biegu terminów załatwiania spraw i uchybienia ter-
minom dały możliwość wykonywania pracy przez cu-
dzoziemców w sposób legalny i zgodny z przepisami. 
Część przedsiębiorców nie miała jednak świadomości, 
iż z powodu pandemii COVID-19 jest zwolniona z więk-
szości obowiązków, takich jak poddawanie pracow-
ników badaniom lekarskim, szkoleniom w dziedzinie 
bhp, a w szczególności uzyskania nowego zezwolenia 
na pracę lub rejestracji oświadczenia o powierzeniu 
pracy w sytuacji zmiany pracodawcy. Stąd też często 
udzielane były przez inspektorów pracy porady praw-
ne, w tym zakresie.

Problemem, jaki najczęściej pojawia się w przypadku 
rozpatrzenia skargi cudzoziemca i przeprowadzenia 
w związku z tym kontroli legalności zatrudnienia jest 
kontakt z cudzoziemcem oraz przeprowadzenie prze-
słuchania cudzoziemca w charakterze świadka. Czyn-
nością ułatwiającą pracę inspektorom z sekcji legalno-
ści zatrudnienia byłaby także możliwość wykonywania 
połączeń telefonicznych na Ukrainę.

Postulatem jednak najważniejszym byłaby ustawowa 
zmiana terminu zgłoszeń do ubezpieczeń społecz-
nych. Po przeprowadzonych w poprzednich latach 

kontrolach zawierania umów o dzieło oraz konse-
kwencjach z tym związanych w postaci nakładania 
naliczenia składek należnych ZUS obecnie umowy 
o dzieło spotyka się sporadycznie. W sytuacji powsta-
nia obowiązku zgłoszenia do ZUS zatrudnionej osoby 
przed rozpoczęciem pracy można by było uniknąć za-
trudniania tzw. ,,na próbę” oraz pracy ,,na czarno”.

Agencje zatrudnienia – egzekwowanie 
przestrzegania przepisów 
o warunkach prowadzenia agencji

W 2020 r. przeprowadzono 16 kontroli w 15 podmio-
tach prowadzących agencje zatrudnienia. 
Stwierdzono 3 przypadki działania agencji pracy bez 
wymaganego wpisu do rejestru agencji zatrudnienia. 
We wszystkich 3 przypadkach podmioty prowadzące 
działalność agencji zatrudnienia kierowały osoby do 
wykonywania pracy tymczasowej, na rzecz pracodaw-
ców użytkowników. 

W trakcie prowadzonych w 2020 r. kontroli najczęś-
ciej stwierdzano nieprawidłowości dot. nieopłacania w  
wymaganym terminie składek na Fundusz Pracy oraz 
nieumieszczania w dokumentach, ogłoszeniach i ofer-
tach numeru wpisu do KRAZ. 5 kontroli prowadzono 
w agencjach zatrudnienia prowadzących działalność 
w zakresie pośrednictwa pracy, natomiast 11 kontroli 
prowadzono w agencjach zatrudnienia prowadzących 
działalność w zakresie pracy tymczasowej. Powyż-
sze miało wpływ na rodzaj stwierdzanych podczas 
kontroli nieprawidłowości i skutkowało rzadszym niż 
w poprzednich latach stwierdzaniem przez inspek-
torów pracy nieprawidłowości  dot. kierowania osób 
do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych.  

 powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi nieposiadającemu wymaganego 
zezwolenia na pracę – 24 przypadki (dotyczyło 45 cudzoziemców); w porównaniu  
do 32 przypadków w 2019r. (dotyczyło wówczas 128 cudzoziemców); 
 powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na innych warunkach niż określone 
w zezwoleniu na pracę – 11 przypadków (dotyczyło 42 cudzoziemców) w porównaniu do 39 
przypadków w 2019r. (dotyczyło wówczas 352 cudzoziemców);  
 brak zawarcia umów w formie pisemnej w 12 przypadkach  
(dotyczyło 13 cudzoziemców) w porównaniu do 14 przypadków w 2019r.  
(dotyczyło wówczas 41 cudzoziemców), 
Nie stwierdzono powierzenia pracy cudzoziemcowi nieposiadającego podstawy pobytu 
uprawniającej do pracy. 
 

 
 
W porównaniu do 2019r. liczba ujawnionych przypadków powierzenia pracy cudzoziemcom 
bez wymaganego zezwolenia na pracę oraz braku zawarcia umów na pracę w formie 
pisemnej zmniejszyła się. Uwzględniając zmniejszoną w porównaniu do lat poprzednich 
liczbę kontroli można przyjąć, iż procentowy stopień wykrywalności podmiotów nielegalnie 
powierzających pracę z tego powodu zwiększył się. Wykryto mniej przypadków powierzenia 
pracy cudzoziemcowi na innych warunkach niż określone w zezwoleniu (w 2019r. ujawniono 
39 takich przypadków dla 352 cudzoziemców).  

Odnotować należy, iż zmniejszyła się liczba skarg zgłaszanych przez cudzoziemców. 
W 2020r. cudzoziemcy złożyli 162 skargi. Dla porównania w 2019r. odnotowano 255 skarg. 
Najwięcej skarg dotyczyło nieprawidłowości w zakresie wypłaty wynagrodzeń za pracę lub 
bezpodstawnego potrącania wynagrodzeń.  

Często cudzoziemcy próbują dochodzić wynagrodzenia ustalonego ustnie, wyższego od 
stawki określonej w umowie o pracę bądź umowie cywilnoprawnej.  
 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2017r. 2018r. 2019r. 2020r.

Brak podstawy pobytu

Brak zawarcia umów w formie
pisemnej

Praca na innych warunkach niż
określone w zezwoleniu na
pracę.

Brak zezwolenie na pracę

Struktura ujawnionych przypadków nielegalnego zatrudnienia



54 Sprawozdanie PIP OIP Opole 2020

Na 16 przeprowadzonych kontroli w 13 przypadkach 
inspektorzy pracy stwierdzali nieprawidłowości.

W trakcie kontroli, prowadzonych w 2020 r. nie stwier-
dzono pojawienia się nowych zjawisk i problemów 
w obszarze stosowania przepisów ustawy o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Odnośnie przestrzegania regulacji prawnych, obowią-
zujących od 1 czerwca 2017 r. w zakresie spełniania 
warunków prowadzenia agencji oraz kierowania osób 
do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych 
należy uznać, że w większości przypadków przedmio-
towe regulacje są przestrzegane.

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

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).
Wskazane byłoby również dokonanie kilku zmian 
w obowiązujących przepisach. 

Odnośnie osób kierowanych przez agencje zatrud-
nienia do pracy za granicą u pracodawcy zagranicz-
nego, agencje działające na terenie województwa 
opolskiego kierują najczęściej osoby do pracy u pra-
codawców holenderskich. Pracodawcą zagranicznym 
na terenie Holandii jest często agencja pracy tymcza-
sowej. Z uwagi na dużą zmienność zapotrzebowania 
na pracę tymczasową pojawiają się  sytuacje, kiedy 
to osoba skierowana do pracy w Holandii u praco-
dawcy zagranicznego musi pozostawać w gotowości 
do świadczenia pracy, a jednocześnie agencja pracy 
tymczasowej nie zapewnia jej 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.

W zakresie propozycji zmian obowiązujących przepi-
sów, w rozdziale 20 ustawy o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy  część przepisów, w szcze-
gólności art. 121 ust. 2, ust. 3 posługuje się zwrotem 
„kto, świadcząc usługi, o których mowa w art.”; takie 
sformułowanie budzi wątpliwości odnośnie  osoby od-
powiedzialnej za popełnienie wykroczenia. Przykłado-
wo naruszenie zakazu dyskryminacji  może polegać 
na opublikowaniu dyskryminującego ze względu na 
płeć i wiek ogłoszenia, zamieszczonego przez pra-
cownika agencji zatrudnienia bez wiedzy osób kieru-
jących; w takiej sytuacji trudno uznać, że pracownik 
„świadczył usługi”, ale również trudno przypisać winę 

osobie kierującej agencją zatrudnienia, jeżeli nie miała 
ona świadomości, że dane ogłoszenie zostanie opub-
likowane.

Podobne wątpliwości budzi sformułowanie „kto, pro-
wadząc agencję zatrudnienia świadczącą usługę” 
użyte m.in. w art. 121 ust. 6  ustawy z dnia 20 kwiet-
nia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy; określenie, kto prowadzi agencję zatrudnienia 
w przypadku np. spółki z o.o. Czy członek zarządu ta-
kiej spółki (a kiedy jest ich kilku czy wszyscy, czy tylko 
niektórzy?) jest osobą prowadzącą agencję zatrudnie-
nia w rozumieniu powołanego przepisu ustawy? Czy 
można uznać za osobę prowadzącą agencję zatrud-
nienia pełnomocnika takiej spółki, prokurenta lub kie-
rownika oddziału.

Kontrole agencji zatrudnienia oraz przestrzegania 
przepisów prawa wobec pracowników 
tymczasowych

W 2020 r. przeprowadzono 6 kontroli w 5 agencjach 
pracy tymczasowej. Stwierdzono nieprawidłowości, 
w trakcie wszystkich przeprowadzonych kontroli. 

Najczęściej stwierdzano nieprawidłowości dotyczące:
• braku pisemnych uzgodnień pomiędzy agencją 

pracy tymczasowej a pracodawcą użytkownikiem,
• ustalania pomiędzy agencją pracy tymczasowej 

a pracodawcą użytkownikiem obowiązku wypłaty 
odstępnego, w przypadku zatrudnienia przez pra-
codawcę użytkownika osoby wykonującej pracę 
tymczasową. 

 
W trakcie jednej kontroli stwierdzono, że osobom wy-
konującym pracę tymczasową powierzono wykonywa-
nie na rzecz pracodawcy użytkownika pracy szczegól-
nie niebezpiecznej w rozumieniu przepisów wydanych 
na podstawie art. 23515 Kodeksu pracy (praca na bu-
dowie na wysokości).

Podczas kontroli prowadzonych w agencjach zatrud-
nienia nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnego 
okresu wykonywania pracy tymczasowej na rzecz jed-
nego pracodawcy użytkownika, jak również przypad-
ków zawierania umów cywilnoprawnych w warunkach, 
w których powinna być zawarta umowa o pracę.

Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia 
przestępstwa.

Po przeprowadzeniu jednej kontroli skierowano 2 za-
wiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa 
do prokuratury. Pierwsze z nich dotyczyło popełnie-
nia przestępstwa z art. 219 kk polegającego na nie 
zgłoszeniu do ubezpieczenia społecznego 3 osób wy-
konujących pracę tymczasową, natomiast drugie za-
wiadomienie dotyczyło podejrzenia popełnienia przez 
lekarza medycyny przestępstwa z art. 271 § 1 kk. tj. 
poświadczenie prawdy w dokumentach.

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

Pracodawcy użytkownicy

W 2020 r. nieprawidłowości dot. zatrudniania pracow-
ników tymczasowych ujawniono podczas 3 z 5 kontroli 
prowadzonych u pracodawców użytkowników (60% 
kontroli). Stanowi to poprawę w stosunku do 2019 r., 
kiedy to nieprawidłowości stwierdzono w 93,75% kon-
troli; dla porównania w 2018r. nieprawidłowości dot. 
osób  wykonujących pracę tymczasową stwierdzono 
w niemal 60% kontroli prowadzonych u pracodawców 
użytkowników.
W trakcie kontroli prowadzonych w 2020 r. u praco-
dawców użytkowników stwierdzano nieprawidłowości 
dotyczące:
• przekroczenia dopuszczalnego okresu, przez jaki 

pracodawca użytkownik może korzystać z pracy 
tej samej osoby wykonującej pracę tymczasową, 

• pisemnych uzgodnień pomiędzy agencją pracy 
tymczasowej a pracodawcą użytkownikiem,

• prowadzenia ewidencji osób wykonujących pracę 
tymczasową.

Należy zwrócić uwagę na fakt, iż w 2020 r. ujawnio-
no przypadki przekroczenia dopuszczalnego okresu, 
przez jaki pracodawca użytkownik może korzystać 
z pracy tej samej osoby wykonującej pracę tymcza-
sową, podczas gdy w 2019 r. w trakcie prowadzonych 
u pracodawców użytkowników kontroli nie stwierdzo-
no ani jednego takiego przypadku. Wynika to zapewne 
z faktu, iż wprowadzenie nowych regulacji prawnych, 
obowiązujących od 1 czerwca 2017 r., związane było 
z przyjęciem daty 01.06.2017r. jako daty, od której 
liczone są dopuszczalne okresy, przez jakie osoba 
skierowana do wykonywania pracy tymczasowej może 
wykonywać taką pracę na rzecz jednego pracodawcy 
użytkownika. Tym samym, siłą rzeczy, nieprawidło-
wości w przedmiotowym zakresie mogły pojawiać się 
dopiero z upływem czasu. Należy przypuszczać, że 
przedmiotowe nieprawidłowości będą coraz częściej 
wykrywane podczas kontroli.   

Za przyczyny stwierdzonych podczas kontroli naru-
szeń zdaniem inspektorów pracy należy uznać:
• nieznajomość obowiązujących przepisów, 
• problemy z odróżnieniem świadczenia usług w ra-

mach outsourcingu od pracy tymczasowej, 
• lekceważenie obowiązujących przepisów dot. za-

trudniania pracowników tymczasowych. 
• 

Delegowanie pracowników

Delegowanie pracowników z terytorium RP 
w ramach świadczenia usług

W 2020r w ramach właściwości terytorialnej Okręgo-
wego Inspektoratu Pracy w Opolu zakończono cztery 

kontrole dotyczące delegowania pracowników z tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach świadcze-
nia usług, przeprowadzone w związku z wnioskami 
o informacje skierowane do Państwowej Inspekcji 
Pracy przez instytucję łącznikową państwa członkow-
skiego. Delegowanie miało miejsce do Holandii i Bel-
gii. Ponadto przeprowadzono dwie kontrole dotyczące 
delegowania pracowników z terytorium Rzeczypospo-
litej Polskiej do Niemiec w ramach świadczenia usług, 
przeprowadzone w oparciu o własne ustalenia.

W ramach realizowanych kontroli wśród najistotniej-
szych nieprawidłowości należy wskazać nietermino-
we wypłacanie pracownikom wynagrodzenia za pracę 
w stałym i ustalonym z góry terminie lub wypłacenie 
wynagrodzenia w zaniżonej wysokości. Nieterminowe 
opłacanie składek na Fundusz Pracy. Brak przekaza-
nia dla pracowników delegowanych do pracy za gra-
nicą w ramach świadczenia usług pisemnej informacji 
o obowiązujących warunkach zatrudnienia w kraju, do 
którego zostają skierowani do pracy.

Wykazane nieprawidłowości mogą przekładać się na 
nierealizowanie obowiązków nałożonych na praco-
dawców, którzy delegują pracowników z terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, w tym m.in. w zakresie 
stosowania w kraju przyjmującym obowiązującej pra-
cownika dobowej i tygodniowej normy czasu pracy, 
wymiaru przysługującego pracownikowi urlopu wypo-
czynkowego, czy też wysokości należnego wynagro-
dzenia za pracę w związku z objęciem pracownika 
układem zbiorowym pracy w państwie, do którego zo-
stał delegowany. Powyższe może także spowodować 
nieprawidłowe naliczanie składek na ubezpieczenia 
społeczne.

Utrudnieniem dla pracodawców delegujących pra-
cowników do pracy za granicę w celu świadczenia 
usług, szczególnie dla niewielkich pomiotów, mogą 
być obowiązki nałożone postanowieniami dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2018/957 zmie-
niającej dyrektywę o delegowaniu pracowników w ra-
mach świadczenia usług w tym w zakresie identyfika-
cji wszystkich elementów składowych wynagrodzenia, 
obowiązkowych na mocy krajowych umów zbiorowych 
lub orzeczeń arbitrażowych, które zostały uznane 
w tym Państwie Członkowskim, do którego pracownik 
ma zostać delegowany za powszechnie stosowane. 
Powyższe może okazać się szczególnie trudnie dla 
podmiotu w przypadku braku dostępu w krajach człon-
kowskich lub na stronach internetowych do jasnych 
informacji o wymaganych do stosowania warunkach 
zatrudnienia i powodować konieczność wyszukiwania 
takich regulacji, dokonywania tłumaczeń.

Inną trudnością może być obliczanie rzeczywistego 
okresu delegowania i momentu rozpoczęcia obowiąz-
ku stosowania przez podmiot delegujący pracowników 
wszelkich mających zastosowanie warunków zatrud-
nienia, obowiązujących w państwie członkowskim, 
w którym wykonywana jest praca, szczególnie w kon-
tekście braku ustalenia limitu czasowego, w jakim 
mają być sumowane okresy, w których delegowani 
pracownicy wykonują pracę na tym samym stanowisku 
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(to samo zadanie w tym samym miejscu) jak również 
interpretacji przepisów dopuszczających stosowanie 
krajowych przepisów transponujących dyrektywę od 
dnia 30 lipca 2020r – zarówno do nowych umów, jak 
i do umów będących już w realizacji a w szczególno-
ści naliczanie okresu delegowania długoterminowego 
(powyżej 12 miesięcy) w odniesieniu do umów będą-
cych w realizacji i liczenia ww. okresu od momentu 
rozpoczęcia delegowania, tj. wstecz.
Jako pozytyw dotyczący tematyki delegowania pra-
cowników z terytorium RP należy zaliczyć powszech-
niejsze wypełnianie obowiązków dotyczących uzyski-
wania zaświadczenia A1, potwierdzającego właściwe 
prawo w zakresie ubezpieczeń społecznych.

Nieterminowe wypłaty wynagrodzenia spowodowa-
ne były zgodnie ze złożonym wyjaśnieniem opóźnie-
niem zapłaty za wykonane zlecenie przez kontrahenta 
z Niemiec. 

W jednym ze skontrolowanych podmiotów delegują-
cych pracowników, w wyniku kontroli przeprowadzo-
nej przez inspekcję w Belgii stwierdzono, że z powodu 
waloryzacji wynagrodzeń podmiot zaniżył wypłacone 
wynagrodzenia należne w Belgii. Pracodawca w wyni-
ku kontroli skorygował naliczenie należnego wynagro-
dzenia i wypłacił wyrównanie wynagrodzenia za pracę.

Nieterminowe opłacanie składek miało charakter jed-
nostkowy, a składki opłacano przed rozpoczęciem 
kontroli. Nieprzekazywanie  pracownikom pisem nych 
informacji o warunkach zatrudnienia, a także nie in-
formowanie pracownika na piśmie o zmianie tych 
warunków, jak i o zmianie warunków umowy o pracę 
w związku z delegowaniem, spowodowane jest nie-
uzyskiwaniem tych szczegółowych informacji przez 
samych pracodawców przed delegowaniem pracow-
ników.

Delegowanie pracowników do Polski w ramach 
świadczenia usług

W 2020r w ramach właściwości terytorialnej Okręgo-
wego Inspektoratu Pracy w Opolu zakończono dwie 
kontrole dotyczące delegowania pracowników do Pol-
ski w ramach świadczenia usług, przeprowadzone na 
podstawie własnych ustaleń w firmach z Republiki Ko-
rei.
Ponadto podjęto trzecią kontrolę w podmiocie mają-
cym siedzibę w Republice Korei, jednak ze względu 
wprowadzone ograniczenia związane z sytuacją epi-
demiczną, oczekiwania na wskazanie przez praco-
dawcę zagranicznego osoby przebywającej na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej, działającej w imieniu 
pracodawcy i upoważnionej do jego reprezentowania, 
niedopełnieniem obowiązków informacyjnych wobec 
PIP, nie zakończono czynności kontrolnych. 

W ramach kontroli dotyczących delegowania pra-
cowników do Polski przeprowadzonych w 2020r 
w podmiotach zagranicznych, mających siedzibę poza 
państwami członkowskimi wśród najistotniejszych 
nieprawidłowości należy wskazać nieskładanie Pań-
stwowej Inspekcji Pracy oświadczenia zawierającego 

informacje niezbędne w celu przeprowadzenia kontroli 
sytuacji faktycznej w miejscu pracy, niewskazywanie 
przez pracodawcę zagranicznego osoby przebywają-
cej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, działają-
cej w imieniu tego pracodawcy i upoważnionej do jego 
reprezentowania, w tym wobec organu Państwowej 
Inspekcji Pracy. Podmioty kontrolowane nie przecho-
wywały także na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
kopii umów o pracę pracowników delegowanych czy 
też innych równoważnych dokumentów poświadczają-
cych warunki zatrudnienia ani dokumentacji dotyczą-
cej czasu pracy tych pracowników. Ponadto delego-
wani cudzoziemcy wykonywali pracę nielegalnie, nie 
będą zwolnionymi z obowiązku posiadania zezwole-
nia na pracę a podmioty zagraniczne nie wystąpiły do 
właściwego wojewody o wydanie dla nich zezwoleń na 
pracę.

Kontrolowane podmioty z Republiki Korei delegowa-
ły pracowników do pracy do przedsiębiorstwa prowa-
dzącego działalność na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, powiązanego osobowo z podmiotem koreań-
skim.
Problemem przy skutecznym prowadzeniu kontroli 
pracodawców spoza Unii jest także brak możliwości 
ewentualnej współpracy z właściwymi organami tych 
państw, nieobjętych wymianą informacji w ramach IMI, 
co w wielu przypadkach może skutkować niemożli-
wością dokonania niezbędnych ustaleń i zakończenia 
kontroli. 
W ramach realizacji kontroli w 2020r wśród najistot-
niejszych nieprawidłowości można wskazać narusze-
nia związane z powierzeniem wykonywania pracy dla 
cudzoziemców m.in.: brak przedstawiania cudzoziem-
com przed podpisaniem umowy, jej tłumaczenia na ję-
zyk dla nich zrozumiały, niepowiadomienie na piśmie 
przez podmiot delegujący cudzoziemców właściwego 
powiatowego urzędu pracy o podjęciu pracy przez cu-
dzoziemca najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy lub 
o niepodjęciu pracy przez cudzoziemca w terminie 7 
dni od dnia rozpoczęcia pracy określonego w ewiden-
cji oświadczeń, jak również nieterminowe opłacanie 
składek na Fundusz Pracy.
Nieprawidłowości związane z nieprzekazaniem do 
PUP informacji dot. podjęcia pracy przez cudzoziem-
ca mogą wynikać z braku staranności, niedostatecznej 
znajomości przepisów. 

W powyższym zakresie pomocnym dla przedsiębior-
ców działających jako agencja zatrudnienia może 
być przepis zwalniający z obowiązku wpisania nowe-
go oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy 
cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń, jeżeli cu-
dzoziemiec jest pracownikiem tymczasowym, skiero-
wanym przez pracodawcę do innego pracodawcy użyt-
kownika, niż określony w oświadczeniu, jeżeli dane 
dotyczące pracy oferowanej cudzoziemcowi określo-
ne w oświadczeniu, z wyjątkiem miejsca wykonywania 
pracy, nie uległy zmianie. 

Trudno też w ww. przypadku zarzucić nielegalne po-
wierzenie cudzoziemcowi wykonywania pracy czy 
nielegalne wykonywaniu pracy przez cudzoziemca 
ponieważ faktycznie może w ogóle nie dochodzić do 
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świadczenia pracy na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej lub ma to charakter pozorny. 

Ciężko na podstawie kontroli z 2020r wskazać pozy-
tywne tendencje w działaniach podmiotów kontrolowa-
nych dotyczące delegowania cudzoziemców z teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej.

Nieprzedstawianie cudzoziemcom przed podpisaniem 
umowy, jej tłumaczenia na język zrozumiały mogło 
zostać spowodowane przekonaniem, że wystarczy 
ustne tłumaczenie i wyjaśnienie cudzoziemcom wa-
runków umowy, przetłumaczenie przez „kolegę” cu-
dzoziemca władającego bieglej językiem polskim bądź 
przeświadczenie o znajomości języka polskiego przez 
cudzoziemców bez uzyskania od nich stosownego 
oświadczenia. To ostatnie może być w miarę logicz-
ne w odniesieniu do np. cudzoziemca posiadającego 
Kartę Polaka, choć w celu jej uzyskania wymaga się 
wykazania przynajmniej podstawowej znajomość ję-
zyka polskiego.

Nieterminowe opłacanie składek miało charakter jed-
nostkowy, a składki opłacono przed rozpoczęciem 
kontroli.

Przypadki oświadczeń o powierzeniu wykonywania 
pracy cudzoziemcowi, wpisane do ewidencji oświad-

czeń, w innym celu niż wykorzystanie do wykonywania 
pracy na terytorium RP (dla pozoru), umożliwiają po-
woływanie się na takie oświadczenie i mogą stwarzać 
związane z tym późniejsze komplikacje (w przypadku 
ich wykrycia przez kontrolę) w zakresie legalności pra-
cy cudzoziemca, w tym trakcie kontroli w państwach 
członkowskich. 

W związku z powyższym rozważeniu można poddać 
wprowadzenie do przepisów ustawy o promocji za-
trudnienia i instytucjach rynku pracy regulacji dającej 
starostom możliwość wykreślania wpisanych oświad-
czeń z ewidencji oświadczeń.

Do przeanalizowania są także ewentualne przesłan-
ki wykreślania oświadczenia wpisanego do ewiden-
cji oświadczeń. Wśród takowych przyczyn można by 
wymienić ujawnioną podczas kontroli zmianę okolicz-
ności odnoszących się do wpisanego oświadczenia 
lub nie wystąpienie przyczyny wpisu oświadczenia 
w szczególności niepowierzanie cudzoziemcowi pracy 
na terytorium RP. 

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, tak jak w la-
tach ubiegłych, również w 2020 roku była skierowana 
przede wszystkim do branż o dużej skali wypadkowo-
ści i zagrożeń zawodowych. Stanowiła uzupełnienie 
prowadzonych czynności kontrolnych.

Znacznym utrudnieniem w prowadzeniu działalno-
ści prewencyjno – promocyjnej w 2020 roku był stan 
epidemii prowadzący do ryzyka zarażenia wirusem 
SARS-CoV-2, grożący chorobą COVID-19. Pandemia 
koronawirusa spowodowała liczne ograniczenia w or-
ganizacji spotkań, szkoleń, konkursów oraz pozosta-
łej działalności prewencyjno-promocyjnej. Wszyscy 
pracownicy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu 
dostosowali się do nowej rzeczywistości. Pracownicy 
OIP w Opolu stosując dostępne środki bezpieczeństwa 
zrealizowali szereg działań prewencyjno – promocyj-
nych, w ramach których pracodawcy, przedsiębiorcy 
oraz przyszła kadra pracownicza otrzymała niezbęd-
ną pomoc związaną z zapewnieniem przestrzegania 
przepisów prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny 
pracy.

Programy i kampanie prewencyjne 
dla pracodawców realizowane w 2020 
roku

Program prewencyjny dla mikroprzedsiębiorstw 
„Zdobądź dyplom PIP”

Celem programu było wsparcie pracodawców w do-
prowadzeniu zakładu pracy do stanu zgodnego z obo-
wiązującymi przepisami oraz pomoc w poprawie stanu 
bezpieczeństwa i higieny pracy w przypadku występo-
wania w zakładzie szczególnych zagrożeń dla życia 
i zdrowia oraz rozpowszechnianie dobrych praktyk do-
tyczących zapobiegania zagrożeniom wypadkowym 
i eliminowania bądź ograniczania ryzyka zawodowe-
go.

W 2020 roku do programu przystąpiło 19 pracodaw-
ców. Pozytywny wynik kontroli sprawdzającej otrzy-
mało 15 pracodawców. W 2 przypadkach kontrole 
sprawdzające zakończyły się wynikiem negatywnym 
(nie przyznano dyplomu PIP), w 1 przypadku praco-
dawca zrezygnował z udziału w programie w trakcie 
jego trwania. 

Tylko u jednego pracodawcy nie udało się przepro-
wadzić kontroli sprawdzającej z powodu pandemii ko-
ronawirusa. Audyt zostanie przeprowadzony w 2021 
roku. 
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Program prewencyjny „Zdobądź Dyplom PIP” dla 
zakładów usług leśnych 

Skierowany do właścicieli zakładów usług leśnych, 
wykonujących prace z zakresu gospodarki leśnej na 
rzecz Lasów Państwowych, w szczególności pozyski-
wanie i zrywkę drewna.
Głównym celem programu było ograniczenie zagro-
żeń wypadkowych w zakładach usług leśnych. W 2020 
roku do programu przystąpiło 5 pracodawców, z czego 
2 ukończyło program z wynikiem pozytywnym. Nega-
tywny wynik otrzymało 2 pracodawców. Tylko u jedne-
go pracodawcy nie udało się przeprowadzić kontroli 
sprawdzającej z powodu pandemii koronawirusa. Au-
dyt zostanie przeprowadzony w 2021 roku. 

15.09.2020 r. –  szkolenia dla pracodawców „Przestrzeganie pra-
wa pracy w małych zakładach – Dyplom PIP” 

Program prewencyjny –„Prewencja wypadkowa”

Program prewencyjny „Prewencja wypadkowa” służy 
redukcji zagrożeń wypadkowych w zakładach, w któ-
rych w ostatnich 3 latach odnotowano wypadki przy 
pracy. Poprzez zapoznanie pracodawców z celowoś-
cią wspólnego zaangażowania stron stosunku pracy 
w ocenę ryzyka zawodowego, określenie sposobów 
jego ograniczenia oraz monitorowania, mogliśmy 
wspólnie stworzyć skuteczne narzędzia zmierzające 
do minimalizacji ryzyka wystąpienia niepożądanych 
zdarzeń w środowisku pracy. Specjaliści z Okręgowe-
go Inspektoratu Pracy w Opolu służyli pracodawcom 
niezbędną pomocą w osiągnięciu zakładanego celu.  
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 przeprowadzał kontrolę sprawdzającą 
w zgłoszonym do programu podmiocie.  

W 2020 roku do programu przystąpiło 12 pracodaw-
ców.  Niestety z powodu pandemii zdołano przepro-
wadzić tylko 1 audyt, który zakończył się pozytyw-
ną oceną pracodawcy i wręczeniem zaświadczenia 
o ukończeniu programu. W przypadku pozostałych 11 
pracodawców przekazano zaświadczenia o udziale 
w szkoleniu, które odbyło się w siedzibie Okręgowe-
go Inspektoratu Pracy w Opolu. Założono, że w 2021 
roku każdy pracodawca, który przystąpił do programu 
w 2020 roku będzie miał szansę ukończyć program 
i otrzymać zaświadczenie o ukończeniu programu.

08.10.2020 r. szkolenie dla pracodawców  „Zarządzanie bezpie-
czeństwem pracy – prewencja wypadkowa”.

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 2020 roku z uwagi na pandemię koronawirusa 
czynności prewencyjne w postaci szkoleń stacjonar-
nych z zakresu stresu i badania stresogenności zosta-
ły wstrzymane. 
W  porozumieniu z pracodawcami i partnerami spo-
łecznymi wszystkie zaplanowane szkolenia zostały 
przeniesione na 2021 rok.

Działania edukacyjno-informacyjne „Budowa. 
STOP wypadkom!”

W 2020 roku Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu po 
raz kolejny realizował zadania mające na celu popu-
laryzację wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa i higieny 
pracy oraz ograniczania zagrożeń wypadkowych pod-
czas wykonywania robót budowlanych, w ramach pro-
gramu pod nazwą: „Budowa. STOP wypadkom!”.
W ramach realizacji programu OIP w Opolu zorgani-
zował szkolenie dla  pracodawców z branży budowa-
nej oraz wziął udział w Tygodniu Bezpieczeństwa pod 
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hasłem „Drużyna bezpiecznie się trzyma” organizowa-
nym przez sygnatariuszy Porozumienia dla Bezpie-
czeństwa 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 omówienia roli planu BIOZ na budo-
wie.  

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

18-19.07.2020 r. stoisko informacyjne Okręgowego Inspektoratu 
Pracy w Opolu podczas XVI Międzynarodowego Zlotu Ciężaro-
wych Pojazdów Tuningowanych „Master Truck Show 2020”.

Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładach 
zajmujących się obróbką mięsa (program 
prewencyjny – II 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.
W 2020 roku z powodu pandemii zorganizowano tyl-
ko jedno szkolenie dla pracodawców, pracowników 
służby bhp, technologów, pracowników odpowiedzial-
nych za produkcję i pracowników nadzoru związanych 
z branżą mięsną. 
Tematyka szkolenia dotyczyła bezpieczeństwa i higie-
ny pracy w zakładach zajmujących się obróbką mięsa.

Działania skierowane do nauczycieli, 
studentów, uczniów i dzieci. 

Program profilaktyczny „Bezpiecznie w szkole”

W trosce o bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli oraz 
wszystkich innych osób związanych ze środowiskiem 
szkolnym, podjęto decyzję o uruchomieniu programu 
na rzecz poprawy bezpieczeństwa w szkołach. 
W ramach programu zorganizowano na terenie wo-
jewództwa opolskiego aż 285 spotkań szkoleniowo – 
informacyjnych z dyrekcją poszczególnych placówek 
oświatowych. Przedstawiciele Okręgowego Inspekto-
ratu Pracy w Opolu wskazywali dyrektorom szkół wy-
magania prawne oraz popularyzowali dobre praktyki 
w zakresie zapobiegania i redukcji zagrożeń w szko-
łach oraz placówkach oświatowych, ze szczególnym 
uwzględnieniem ochrony zdrowia w czasie pandemii.

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 
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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 2019/2020 program został zrea-
lizowany w 16 szkołach, w tym w dwóch uczelniach 
wyższych (Politechnika Opolska, Państwowa Wyższa 
Szkoła Medyczna w Opolu). W zajęciach realizowa-
nych w ramach programu uczestniczyło ogółem 1414 
uczniów szkół ponadpodstawowych i 293 studentów 
uczelni wyższych. 
Z uwagi na pandemię koronawirusa, Okręgowy In-
spektorat Pracy w Opolu nie zorganizował spotka-
nia podsumowującego realizację programu - edycja 
2019/2020, jak również inaugurującego nową edycję. 
Do szkół uczestniczących w programie wysłano po-
dziękowania za udział w jego realizacji, a do nauczy-
cieli zaświadczenia potwierdzające udział w progra-
mie.

Konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy” – edycja 
2019/2020

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. 
W I etapie szkolnym konkursu „Poznaj swoje prawa 
w pracy” edycja 2019/2020 - uczestniczyło 477 ucz-
niów z 28 szkół. Do II etapu regionalnego zakwalifiko-
wano 50 uczniów z 27 szkół. III etap konkursu, z uwagi 
na pandemię COVID-19 został odwołany.

09.03.2020 r. etap regionalny konkursu „Poznaj swoje prawa 
w pracy” – edycja 2019/2020”

Konkursy skierowane do 
pracodawców, związkowców i służb 
BHP

„Służba BHP – najlepszy doradca pracodawcy”

W 2020 roku przeprowadzono I edycję konkursu 
„Służba BHP – najlepszy doradca pracodawcy”.  Ce-
lem konkursu jest promowanie najbardziej zaangażo-
wanych przedstawicieli służby bhp – zarówno zatrud-
nionych w zakładach pracy, jak również świadczących 
doradztwo bhp w charakterze specjalisty spoza zakła-
du pracy. Konkurs przebiega w dwóch etapach – re-
gionalnym oraz krajowym. 

W związku z trudną sytuacją epidemiczną i towa-
rzyszącymi jej obostrzeniami, uroczyste wręczenie 
nagród odbyło się w siedzibie Okręgowego Inspek-
toratu Pracy w Opolu. Okręgowy Inspektorat Pracy 
w Opolu reprezentowali: Arkadiusz Kapuścik Okręgo-
wy Inspektor Pracy w Opolu oraz Dawid Rusak Nadin-
spektor Pracy OIP w Opolu. Ogólnopolskie Stowarzy-
szenie Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny 
Pracy reprezentował Radosław Pych Prezes Zarządu 
OSPSBHP Oddział Opole.

Zwycięzca na etapie regionalnym oraz wyróżnienie na etapie kra-
jowym: Edyta Gryszczyk , zakład pracy: SFD S.A. Opole

Wyróżnienie na etapie regionalnym: Katarzyna Doszczątek, za-
kład pracy: Sklep Leroy Merlin Opole
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„Pracodawca - Organizator Pracy Bezpiecznej”

W 2020 roku przeprowadzono XXVII edycję flagowe-
go konkursu „Pracodawca –Organizator Pracy Bez-
piecznej”. Istotą organizowanego konkursu jest pro-
mowanie tych pracodawców, dla których tworzenie 
bezpiecznych warunków pracy, jest tak samo ważne 
jak dążenie do sukcesu finansowego firmy. Dynamicz-
ny rozwój polskiej przedsiębiorczości prowadzi do 
trwałego wzrostu świadomości pracodawców, co do 
konieczności stosowania wysokich standardów bez-
pieczeństwa pracy.
Do konkursu zgłosiło się 8 pracodawców z terenu 
województwa opolskiego. Okręgowa Komisja Konkur-
sowa, po wnikliwej analizie przedłożonych wniosków 
konkursowych, wyłoniła laureatów etapu regionalnego 
konkursu. 
W związku z trudną sytuacją epidemiczną i towarzy-
szącymi jej obostrzeniami, uroczyste wręczenie na-
gród odbyło się w siedzibie Okręgowego Inspektoratu 
Pracy w Opolu. 
W indywidulanych spotkaniach z laureatami konkur-
su „Pracodawca –Organizator Pracy Bezpiecznej” 
uczestniczył Arkadiusz Kapuścik – Okręgowy Inspek-
tor Pracy w Opolu. Wszyscy laureaci konkursu otrzy-
mali nagrody w formie statuetek oraz gadżetów PIP.

„Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy”

Uczestnikami konkursu „Najaktywniejszy Społeczny 
Inspektor Pracy” są zakładowi, oddziałowi lub grupowi 
społeczni inspektorzy pracy (SIP). Istotą organizowa-
nego konkursu jest promowanie działalności społecz-
nych inspektorów pracy, którzy w ramach pełnionych 
zadań aktywnie wpływają na zapewnienie przez za-
kłady pracy odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy oraz ochrony uprawnień pracowniczych.
W 2020 roku organizacje związkowe w porozumieniu 
z Inspektorami Pracy, zgłosiły do udziału w konkursie 
14 aplikacji. Po przeanalizowaniu otrzymanych kart 
zgłoszeniowych komisja konkursowa wyłoniła 3 laure-
atów etapu wojewódzkiego konkursu oraz przyznała 
4 wyróżnienia.

Wręczenie nagród honorowych odbyło się w siedzibie 
Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu. W indywi-
dulanych spotkaniach z laureatami konkursu „Najak-
tywniejszy Społeczny Inspektor Pracy” uczestniczył 
Tomasz Krzemienowski - Zastępca OIP d/s nadzoru. 
Wszyscy laureaci konkursu oraz wyróżnieni otrzymali 
nagrody w formie statuetek oraz gadżetów PIP.

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 spo-

łeczności wiejskiej odbywa się głównie podczas orga-
nizowanych szkoleń i spotkań. 

W 2020 roku pracownicy Okręgowego Inspektoratu 
Pracy w Opolu przeprowadzili łącznie 7 szkoleń dla 
189 rolników oraz uczestniczyli w II edycji cyklu spot-
kań szkoleniowo-informacyjnych dla rolników z woje-
wództwa opolskiego.

Ponadto Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu zorga-
nizował 35 szkoleń dla 459 uczniów z terenów wiej-
skich oraz 6 pogadanek dla 112 dzieci przebywają-
cych na półkoloniach w ramach akcji „Bezpieczne 
wakacje”. Celem spotkań było kreowanie właściwych 
postaw i nawyków u dzieci i młodzieży wiejskiej oraz 
uwrażliwianie ich na problem skali niebezpieczeństw 
związanych z pracą w gospodarstwie rolnym.

Kolejne działania promocyjne na rzecz ochrony pra-
cy w rolnictwie indywidualnym polegały na prowadze-
niu wizytacji prac polowych i gospodarstw rolnych. W 
2020 roku pracownicy Okręgowego Inspektoratu Pra-
cy w Opolu przeprowadzili 114 wizytacji, w tym: 
• 59 prac związanych ze zbiorem plonów,
• 53 transportu rolniczego,
• 2  prac związanych z uprawą gleby i roślin.

28.02.2020 r. wystąpienie Arkadiusza Kapuścika - Okręgowego 
Inspektora Pracy w Opolu podczas spotkania szkoleniowo – infor-
macyjnego w Wawelnie.

W środowisku pracy rolnika występują liczne zagro-
żenia związane m.in. z sezonowym nasileniem prac, 
koniecznością obsługi różnych maszyn i urządzeń 
oraz zwierząt gospodarskich, bezpośrednim kon-
taktem z niebezpiecznymi czynnikami biologicznymi 
i chemicznymi, narażeniem na hałas i zapylenie. Co-
raz więcej jest przypadków godnych uznania i świad-
czących o wzroście świadomości rolników. Niestety 
zdarzają się jeszcze gospodarstwa, gdzie zasady bez-
piecznej i higienicznej pracy nie są przestrzegane. 

Od 1994 roku przy Okręgowym Inspektoracie Pracy 
w Opolu funkcjonuje Wojewódzka Komisja ds. BHP 
w Rolnictwie, w skład której wchodzą przedstawicie-
le takich organizacji jak:  Opolski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego w Łosiowie, Oddział Regionalny Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Opolu, 
Komenda Wojewódzkiej Policji w Opolu, Komenda 
Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, 
Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitar-
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ny, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji w Opolu, 
Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Opolu, Wo-
jewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa 
w Opolu. 
Pomimo wielu ograniczeń instytucje wchodzące 
w skład Wojewódzkiej Komisji ds. BHP w Rolnictwie 
ściśle ze sobą współpracowały, realizując przyjęty 
plan pracy na 2020 rok. Koordynatorem działań był 
Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu. Współpraca 
rozwijała się prawidłowo i zgodnie z oczekiwaniami, 
tak jak w latach ubiegłych przynosi pozytywne efekty.

Konkurs Plastyczny pod hasłem: „Zagrożenia 
wypadkowe w gospodarstwach wiejskich oczami 
dziecka” Edycja 2020.

W Konkursie Plastycznym wzięło udział 368 uczniów 
z 34 szkół województwa opolskiego. Uczestniczące 
w konkursie dzieci przydzielone zostały do dwóch 
grup wiekowych:
• I kategoria wiekowa (szkoły podstawowe: klasy 

0-III) -  270 prac
• II kategoria wiekowa (szkoły podstawowe: klasy 

IV-VI) – 98 prac

Nadesłane prace plastyczne dzieci były kolorowe i róż-
norodne. Uczniowie w sposób wyraźny zaakcentowali 
poważne niebezpieczeństwa związane m.in. z: ob-
sługą maszyn rolniczych, hodowlą zwierząt, przewo-
żeniem ludzi środkami transportu rolniczego, czy też 
dziecięcymi zabawami w miejscach niedozwolonych, 
np. przy pracach żniwnych.

XXVI edycja Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie 
i Higienie Pracy w Rolnictwie.

W 2020 roku przeprowadzona została XXVI edycja 
Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy 
w Rolnictwie. Organizatorem konkursu był Okręgowy 
Inspektorat Pracy w Opolu przy współpracy Woje-
wódzkiej Komisji ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy 
w Rolnictwie. 
Celem konkursu było popularyzowanie wśród dzie-
ci i młodzieży szkolnej znajomość przepisów i zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie realizacji 
zadań profilaktyki wypadkowej. Uczestnikami konkur-
su byli wytypowani przez szkołę uczniowie w dwóch 
kategoriach wiekowych: I  grupa - uczniowie szkół 
podstawowych - klasy VII i VIII, II grupa - uczniowie 
szkół ponadpodstawowych. Zadaniem uczestników 
było rozwiązanie testu w określonym czasie z zakresu 

programowego: bezpieczeństwo i higiena pracy w rol-
nictwie, świadczenia rentowe i emerytalne oraz zasiłki 
chorobowe przysługujące rolnikom, a także bezpie-
czeństwo ruchu drogowego oraz bezpieczeństwo po-
żarowe.
W związku z gwałtownym rozprzestrzenianiem się 
wirusa SARS-CoV-2, w trosce o zdrowie i bezpie-
czeństwo uczestników konkursu, organizatorów oraz 
pracowników tegoroczna edycja Konkursu została 
przeprowadzona online.

Zadanie własne Okręgu - prewencja

Chudoba – VI edycji Regionalnych Zawodów Dekarzy.
W 2020 r. przedstawiciele Okręgowego Inspektoratu 
Pracy w Opolu, uczestniczyli w VI edycji Regionalnych 
Zawodów Dekarzy w Chudobie. Rywalizacja drużyn 
dekarskich odbywała się na konstrukcjach daszków 
przygotowanych przez organizatorów. Każda z ekip 
miała za zadanie pokryć dach dachówkami, zamon-
tować rynny, wyłaz dachowy oraz inne akcesoria 
zgodnie ze sztuką dekarską. Po czterech godzinach 
rywalizacji do pracy przystąpiła komisja zawodów 
składająca się z przedstawicieli firm sponsorujących 
materiały dachowe oraz przedstawicieli Państwowej 
Inspekcji Pracy - OIP w Opolu, zwracający szczególną 
uwagę na przestrzeganie przepisów BHP podczas ry-
walizacji. Komisja po sprawdzeniu wszystkich ocenia-
nych elementów rywalizacji ustaliła kolejność zajętych 
miejsc. 

Podczas Zawodów Dekarzy Okręgowy Inspektorat 
Pracy w Opolu zorganizował również stoisko informa-
cyjne, gdzie udzielano porad.

Prokuratura i Policja

W siedzibie OIP w Opolu zorganizowano szkolenie dla 
przedstawicieli prokuratur oraz jednostek policji z te-
renu województwa opolskiego. Przeprowadzone szko-
lenie dotyczyło roli oraz przyjętej metodyki przez PIP 
w zakresie ustalania przyczyn i okoliczności zdarzeń 
wypadkowych.      

Lasy państwowe

W ramach współpracy „Państwowe Gospodarstwo 
Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Tułowice zapro-
siło przedstawiciela OIP w Opolu do udziału w szko-
leniu w charakterze wykładowcy. W szkoleniu udział 
wzięli przedstawiciele wszystkich nadleśnictw z terenu 

Współpraca krajowa
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województwa opolskiego. Oddelegowany inspektor 
pracy w trakcie prezentacji poruszył zagadnienia dot. 
bezpiecznych sposobów pozyskiwania drewna, w tym 
omówił okoliczności i przyczyny zdarzeń wypadko-
wych w zakładach usług leśnych, funkcjonujących na 
terenie województwa. 

Politechnika Opolska / Wojewódzki Urząd Pracy 

W 2020 roku, po raz pierwszy wspólnie z pracowni-
kami naukowymi Wydziału Zarządzania i Inżynierii 
Produkcji, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu 
oraz reprezentantami publicznych służb zatrudnienia 
zorganizowano konkurs „Opolska Firma Przyjazna 
Cudzoziemcom” dla pracodawców zatrudniających 
cudzoziemców.

Do udziału w konkursie zaproszono firmy, które za-
trudniają obcokrajowców. Jego celem jest docenienie 
tych pracodawców, którzy kierują się zasadami równe-
go traktowania pracowników bez względu na pocho-
dzenie oraz wspierają ich integrację.

Konkurs przeznaczony jest dla firm, które: prowadzą 
działalność gospodarczą zarejestrowaną w GUS-ie, 
mają zarejestrowaną działalność gospodarczą na 
terenie województwa opolskiego, zatrudniają co naj-
mniej 3 cudzoziemców, w ciągu ostatnich 2 lat nie byli 
karani w związku z powierzeniem pracy cudzoziem-
cowi (dot. legalności zatrudnienia cudzoziemców oraz 
przestrzegania przepisów prawa pracy). 
Żeby wziąć udział w konkursie, wystarczy wypełnić 
formularz zgłoszeniowy dostępny online. Zgłoszenia 
przyjmowane są od 16 listopada 2020 r. do 05 lutego 
2021 r. Ogłoszenie wyników zaplanowano na począ-
tek 2021 r. Nagrodą dla Laureatów konkursu będzie 
tytuł „Opolska Firma Przyjazna Cudzoziemcom”.

Straż graniczna 

Na mocy stałej, efektywnej współpracy przedstawiciel 
OIP w Opolu uczestniczył w szkoleniu dla przedsta-
wicieli Straży Granicznej oraz służb zajmujących się 
kontrolą legalności zatrudnienia cudzoziemców.

Podsumowanie
Rok 2020 w działalności Okręgowego Inspektoratu 
Pracy w Opolu był naznaczonym licznymi wyzwaniami 
ze względu na zaistnienie nieprzewidzianych okolicz-
ności związanych z pandemią. Ten trudny gospodar-
czo i społecznie okres  był bowiem czasem, w którym 
wiele gałęzi gospodarki funkcjonowało nieprzerwanie, 
miliony ludzi każdego dnia wykonywały swoją pracę 
zapewniając możliwie sprawne funkcjonowanie Pań-
stwa oraz jego obywateli. Wszyscy ci pracownicy, 
słusznie oczekiwali, że instytucja nadzoru i kontroli 
nad warunkami ich pracy będzie w stanie w razie po-
trzeby interweniować zarówno w zakresie bezpieczeń-
stwa i higieny pracy, jak i zapewnienia praworządności 
w stosunkach pracowniczych.

Podejmowane przez inspektorów Okręgowego In-
spektoratu Pracy w Opolu działania pozwoliły utrzy-
mać zadowalający poziom realizacji podstawowych 
zadań Państwowej Inspekcji Pracy. Zarówno liczba 
przeprowadzonych kontroli, jak i kwota wyegzekwo-
wanych dla pracowników świadczeń, wskazuje na 
skuteczność działania zbliżoną do lat poprzednich. 
Tam gdzie było to konieczne, inspektorzy pracy in-
terweniowali usuwając bezpośrednie zagrożenia dla 
zdrowia i życia pracowników. To właśnie te działania, 
często niezauważane, może niedoceniane, niejedno-
krotnie wprost prowadziły do ocalenia życia lub zdro-

wia nigdy niepoznanej liczby osób.
Inne podejmowane działania miały na celu wyelimi-
nowanie lub ograniczenie procederu nielegalnego 
zatrudnienia obywateli polskich oraz obcokrajowców. 
W tym zakresie inspektorzy Okręgowego Inspektora-
tu Pracy przeprowadzili mniejszą liczbę kontroli, lecz 
uzyskane wyniki pozwalają uznać, że były to kontrole 
celnie adresowane, czego wynikiem był dobry procen-
towy udział stwierdzonych nieprawidłowości w relacji 
do prowadzonych czynności.

Inspektorzy pracy prowadzili ponadto liczne kontrole 
tematyczne, robiąc wszystko by zrealizować przyjęte 
w tym zakresie zobowiązania, a także w miarę istnie-
jących możliwości i potrzeb, prowadzili szeroko zakro-
jone działania prewencyjne i promocyjne, w tym także 
te, odnoszące się do bieżącej sytuacji i zagrożeń, któ-
re pojawiły się w roku 2020.

Podsumowując należy zaznaczyć, że wbrew wszel-
kim przeszkodom inspektorzy pracy Okręgowego In-
spektoratu Pracy w Opolu stanęli na wysokości zada-
nia i wykorzystali swoją wiedzę, doświadczenie oraz 
zaangażowanie w celu realizacji ustawowych zadań 
w stopniu nieodbiegającym znacząco od wyników uzy-
skiwanych w latach poprzednich.


