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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 ze 
zm. z 2021 r. poz. 1529). 

Organami Państwowej Inspekcji Pracy są: 
1. Główny Inspektor Pracy;
2. Okręgowi Inspektorzy Pracy;
3. Inspektorzy pracy, działający w ramach właściwości 

terytorialnej okręgowych inspektoratów pracy. 

Organem 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 
Inspekcji Pracy. Zadania ustawowe Państwowej In-
spekcji Pracy, których fundamentem jest nadzór i kon-
trola przestrzegania przepisów prawa pracy, w szcze-
gólności przepisów oraz zasad bezpieczeństwa 
i higieny pracy, przepisów dotyczących stosunku pra-
cy, wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń wy-
nikających ze stosunku pracy, czasu pracy, urlopów, 
uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem, 
zatrudniania młodocianych i osób niepełnosprawnych 
zostały poszerzone o legalność zatrudnienia, w tym 
cudzoziemców, innej pracy zarobkowej i wykonywania 
działalności. Kontrola legalności zatrudnienia obejmu-
je również opłacanie składek na Fundusz Pracy oraz 
prowadzenie agencji zatrudnienia zgodnie z przepisa-
mi o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

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

cy oraz kontroli stosowania środków zapobiegają-
cych tym wypadkom, 

• analizie przyczyn chorób zawodowych oraz kontroli 
stosowania środków ochronnych zabezpieczających 
przed takimi schorzeniami, 

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

• inicjowaniu przedsięwzięć w sprawach ochrony pra-
cy w rolnictwie indywidualnym, 

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

• działaniach prewencyjnych i promocyjnych zmierza-
jących do zapewnienia przestrzegania prawa pracy. 
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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 Parlamen-
tu 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 Chemi-
kaliów, zgodnie z odrębnymi przepisami dotyczący-
mi ochrony pracy, w zakresie swoich kompetencji, 

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

• kontrole ewidencji pracowników wykonujących pra-
ce w szczególnych warunkach lub o szczególnym 
charakterze, o których mowa w ustawie o emerytu-
rach 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 Euro-
pejskiej i państw członkowskich Europejskiego Sto-
warzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - stron umowy 
o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy ko-
rzystają z prawa do swobodnego przepływu pracow-
ników, 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 godzino-
wej, 

• kontrole przestrzegania przepisów ustawy z dnia 10 
stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele 

Rozkład podmiotów 
gospodarczych

 na Opolszczyźnie 
według wielkości 

zatrudnienia

do 9 pracowników
96%

10-49 pracowników
4%

ponad 50 pracowników
1%

i święta oraz w niektóre inne dni, w zakresie powie-
rzania pracownikowi lub zatrudnionemu wykony-
wania pracy w handlu lub wykonywania czynności 
związanych z handlem w placówkach handlowych, 

• wydawanie i cofanie zezwoleń na wykonywanie pra-
cy lub innych zajęć zarobkowych przez dziecko do 
ukończenia przez nie 16 roku życia na rzecz pod-
miotów prowadzących działalność kulturalną, arty-
styczną, sportową lub reklamową, 

• kontrole spełniania obowiązków wynikających 
z ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowni-
czych planach kapitałowych, w szczególności w za-
kresie obowiązku zawierania umów o prowadzenie 
PPK i umów o zarządzanie PPK oraz dokonywania 
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 ka-
pitałowych (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 ryn-
ku pracy, 

• skonkretyzowanych w art. 27-27b ustawy z dnia 
9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymcza-
sowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1563 t.j.),

• 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 wykroczeń, 
gdy ustawy tak stanowią.

W 2021 roku zadania na obszarze 
funkcjonowania OIP w Opolu 

wykonywało 48 inspektorów pracy.  
W tym okresie na obszarze działania 

okręgu opolskiego funkcjonowało  
121 907 podmiotów gospodarczych 

podlegających nadzorowi PIP.  
Ewidentna większość, tj. 116 908, 

dominowała zatrudnieniem  
do 9 pracobiorców.
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Kontrole

Realizując zadania ustawowe, inspektorzy pracy opolskiego Okręgu przeprowadzili w 2021 roku ogółem 1817 
kontroli.

Działalność kontrolna i prewencyjna - informacje ogólne

W kontrolowanych podmiotach pracowały łącznie 
87 632 osoby, w tym w ramach stosunku pracy – 71 
190 osób (81,24%), a na podstawie umów cywilno-
prawnych – 13 356 osób (15,24%). W ramach sto-
sunku pracy zatrudnionych było 25 291 kobiet, 769 
młodocianych, 2 931 niepełnosprawnych oraz 9 248 
cudzoziemców. 

Od lat przeważająca większość kontroli, tj. 94,17%, to 
kontrole w sektorze prywatnym, co wynika z istniejącej 
struktury mapy gospodarczej regionu opolskiego. Naj-
więcej kontroli przeprowadzono w zakładach o zatrud-
nieniu do 9 pracowników – 1 087 kontroli (59,82%). 
Kolejno to 481 kontroli przeprowadzonych w zakładach 
o zatrudnieniu od 10 do 49 osób (26,47%). W ramach 
przedstawionej działalności przeprowadzono określo-
ne kontrole tematyczne, na które złożyło się głównie: 
• 900 kontroli obejmujących działania podejmowane 

przez zakłady pracy w celu zapewnienia osobom 
pracującym odpowiedniego poziomu bezpieczeń-
stwa i higieny pracy w czasie epidemii Covid-19;

• 663 kontroli w zakresie przestrzegania rozwiązań 
prawnych wprowadzonych przepisami tarcz antykry-
zysowych w zakresie prawnej ochrony pracy, w tym 
dotyczących m.in. czasu pracy oraz wypłaty wyna-
grodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy;

• 587 kontroli legalności zatrudnienia i innej pracy za-
robkowej zarówno obywateli polskich, jak i cudzo-
ziemców; 

•  634 kontroli związanych z badaniem skarg na praco-
dawców; 

•  59 kontroli podmiotów sprawdzanych po raz pierw-
szy przez inspektorów pracy; 

•  158 kontroli prac budowlanych i rozbiórkowych, 

w tym infrastruktury kolejowej, z uwzględnieniem za-
gadnień dotyczących budowy i remontu dróg, a tak-
że bezpieczeństwa prac wykonywanych żurawiami 
wieżowymi i szybkomontującymi; 

•  53 kontrole spowodowane zagrożeniami o charak-
terze publicznym, w głównej mierze robót budowla-
nych w miejscach ogólnodostępnych; 

•  123 kontrole przestrzegania przepisów prawa pracy 
dotyczących czasu pracy oraz wypłaty wynagrodzeń 
i innych świadczeń pracowniczych, 

•  17 kontroli firm transportowych w ramach Krajowej 
Strategii Kontroli przestrzegania przepisów dot. cza-
su jazdy i czasu postoju, obowiązkowych przerw 
i czasu odpoczynku kierowców, w trakcie których 
zbadano 12.883 dni; 

• 255 kontroli obejmujących zatrudnianie na podsta-
wie umów cywilnoprawnych, w tym wypłatę minimal-
nego wynagrodzenia oraz zgodność umów cywilno-
prawnych z charakterem świadczonej pracy; 

• 112 krótkich kontroli w sektorze budownictwa, któ-
re ujawniły bezpośrednie zagrożenia dla życia lub 
zdrowia pracujących, w tym kontrole potwierdzające 
ich likwidację; 

•  40 kontroli przestrzegania przepisów o ograniczeniu 
handlu w niedziele, święta i niektóre inne dni w pla-
cówkach handlowych, w tym wielkopowierzchnio-
wych; 

•  86 kontroli związanych z analizą okoliczności i przy-
czyn wypadków przy pracy pracowników i osób wy-
konujących pracę na innej podstawie, niż stosunek 
pracy. 

Przedstawiona struktura dobitnie wykazuje, że liczba 
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Rodzaj decyzji Liczba % ogółu decyzji

Decyzje ogółem, w tym: 5621 100%

ustne 3288 58,49%

na piśmie 2333 41,51%

z ustalonym terminem wykonania 2971 52,86%

z rygorem natychmiastowego wykonania (art. 108 KPA) 2049 36,45%

wstrzymania prac 132 2,35%

wstrzymania działalności - -

pracodawcy objęci decyzjami wstrzymania działności - -

wstrzymania eksploatacji maszyn 234 4,16%

zakazania wykonywania prac w miejscach niebezpiecznych 18 0,32%

wykonania badań czynników szkodliwych środowiska pracy 59 1,05%

ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków 5 0,09%

skierowania osób do innych prac 36 0,64%

osoby skierowane do innych prac 75 -

nakazujące wypłatę świadczeń pieniężnych 117 2,08%

pracownicy, których dotyczyły decyzje płacowe 830 -
kwota należności pieniężnych do wypłaty 1 128 554,30 PLN

Struktura decyzji wydanych w 2021 roku.

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 
409 kontroli. W szczególności 7 kontroli przeprowa-
dzono wspólnie, między innymi 2 kontrole z Policją 
i 1 z Urzędem Dozoru Technicznego oraz 3 kontrole 
z udziałem społecznej inspekcji pracy. W 32 przy-
padkach kontrole przeprowadzono na wnioski innych 
organów. Należy tutaj wymienić m.in. Wojewodę - 10 
kontroli, Państwową Inspekcję Sanitarną - 5 kontroli, 
Policję – 3 kontrole, Starostów i Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych – po 2 kontrole, a także związki zawodo-
we - 4 kontrole. 
Po 1 kontroli inspektorzy pracy przeprowadzili z inicja-
tywy społecznej inspekcji pracy, Urzędu Celno-Skar-
bowego, Państwowego Nadzoru Budowlanego, Stra-
ży Granicznej i Powiatowego Urzędu Pracy.  
Efektem kontroli było również 408 powiadomień in-
nych organów o stwierdzonych uchybieniach, z któ-
-rych prawie 1/3 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 pra-
cy wydali ogółem 5 621 decyzji nakazowych odnoszą-
cych się do 48 869 pracowników. Strukturę decyzji 
wydanych w 2021 r. przedstawia zestawienie poniżej. 

Najwięcej decyzji skierowano do pracodawców prowa-
dzących działalność w przetwórstwie przemysłowym 
– 32,15%, w budownictwie – 26,76% oraz w handlu 
i naprawach – 15,99%. 
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. 
Do pracodwców zatrudniających do 9 pracowników 
skierowano 51,77% decyzji. Znaczący jest także 
udział (31,35%) 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 - 2,35%. 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 in-
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dywidualnej, w tym hełmów ochronnych i sprzętu 
chroniącego przed upadkiem z wysokości. Kolejne 
przesłanki takich decyzji to prace na wadliwych rusz-
towaniach, tj. bez barier ochronnych i pośrednich za-
bezpieczających przed upadkiem z wysokości, desek 
krawężnikowych i właściwego posadowienia. Sytuacje 
takie miały miejsce także podczas prac wykonywa-
nych w obszarach publicznych. Uzupełnieniem mogą 
być prace wykonywane w niezabezpieczonych wyko-
pach ziemnych. Dodać ponadto należy brak wymaga-
nych osłon przekładni przy maszynach, w tym m.in. 
w przetwórstwie przemysłowym. 

Decyzje wstrzymania prac dotyczyły w 86,37% praco-
dawców zatrudniających do 49 pracowników, wśród 
których były zwłaszcza podmioty branży budowlanej 
– 67,42%. 

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 przy obsłudze sil-
nikowego wózka podnośnikowego z mechanicznym 
napędem podnoszenia bez posiadania stosownych 
uprawnień kwalifikacyjnych. Kolejnymi przesłanka-
mi takich decyzji było zatrudnianie pracowników przy 
robotach budowlanych, w tym dekarskich, bez stoso-
wania wymaganych środków ochrony indywidualnej, 
w tym zabezpieczających przed upadkiem z wysoko-
ści i hełmów ochronnych. Następny przykład to do-
puszczenie zatrudnionego do wykonywania pracy na 
wysokości bez posiadania aktualnego orzeczenia le-
karskiego stwierdzającego brak przeciwskazań zdro-
wotnych do takiej pracy.

Decyzje wstrzymania eksploatacji maszyn i urządzeń 
w warunkach zagrożenia dla ludzi stanowią 4,16% 
ogółu wydanych decyzji. Wybrane przykłady takiej ko-
nieczności to: 
• rusztowania różnego typu eksploatowane m.in. bez 

poręczy pośrednich, bocznych barier ochronnych, 
desek krawężnikowych, uziemienia i instalacji pioru-
nochronnej, pełnych pomostów roboczych oraz pra-
widłowego posadowienia,

• kruszarka bez osłon na bębnach napędu,
• urządzenia energetyczne nieposiadające podstawo-

wej ochrony przed porażeniem prądem elektrycz-
nym. 

Decyzje wstrzymania eksploatacji dotyczyły w 76,50% 
pracodawców zatrudniających do 49 pracowników. 
Najczęściej wydano je wobec podmiotów przetwór-
stwa przemysłowego – 33,76% oraz branży budowla-
nej – 38,89%. 

Zakaz wykonywania pracy lub prowadzenia działalno-
ści w niebezpiecznych warunkach to 18 decyzji. Prze-
krojowe decyzje zakazu obejmowały m.in.: 
• zakaz wykonywania prac natryskiwania powierzch-

ni płynnymi wyrobami lakierowymi wykonywanych 

w pomieszczeniu lakierni bez ustalenia stopnia 
szkodliwości dla zdrowia stosowanych lakierów oraz 
do czasu wyposażenia pomieszczenia w sprawną 
wentylację odciągową, z wymuszonym nawiewem 
powietrza,

• zakaz wykonywania pracy i przebywania pracowni-
ków w zasięgu działania naczynia roboczego kopar-
ki budowlanej,

• zakaz wykonywania pracy w wykopie wąsko-prze-
strzennym pod odprowadzenie wód burzowych 
o głębokości ok. 1,6 m z powodu braku zabezpie-
czenia pionowych ścian wykopu przed możliwością 
niekontrolowanego osunięcia się ścian.

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. Pełni on istotną rolę 
społeczną i jest uwarunkowany trudnościami związa-
nymi z wypłatą świadczeń pracowniczych przez pra-
codawców. Nakazy płatnicze, z następującym później 
postępowaniem egzekucyjnym, mogą ograniczyć 
czas oczekiwania pracowników na wypłatę należnych 
im świadczeń w sytuacji, gdy pracodawcy nie wywią-
zali się z pod-stawowego obowiązku wobec pracowni-
ków. Na ogólną liczbę 2 333 decyzji na piśmie wydano 
117, tj. 5,02%, które dotyczyły wypłaty wynagrodzeń 
za pracę lub innych świadczeń dla 830 pracowni-
ków na kwotę 1 128 554,27 zł. Największe zaległo-
ści w wypłacie wynagrodzeń występowały w branży 
zakwaterowania i usług gastronomicznych (19,66%), 
w transporcie i gospodarce magazynowej (18,80%), 
w przetwórstwie przemysłowym (14,53% decyzji), 
w działalności profesjonalnej (11,11%), w handlu i na-
prawach (10,26%) oraz w budownictwie (9,40%).

Egzekucja administracyjna

W związku z niewykonaniem decyzji nakazowych in-
spektorów pracy w okresie sprawozdawczym skiero-
wano 17 upomnień do 16 pracodawców. 

Upomnienia obejmowały łącznie 38 decyzji, w tym: 
• 26 decyzji dotyczyło zagadnień związanych z bhp, 
•  12 decyzji dotyczyło obowiązków płacowych wobec 

114 pracowników na łączną kwotę 293 858,28 zł. 

Pracodawcy zrealizowali 21 decyzji, które dotyczy-
ły wyłącznie obowiązków bhp. Przedstawiony efekt 
osiągnięto wystosowanymi 10 upomnieniami. 

W roku sprawozdawczym umorzono 4 postępowania 
egzekucyjne wszczęte w 2020 roku. Trzy postępowa-
nia dotyczyły tego samego zobowiązanego w związku 
z brakiem realizacji nakazów płatniczych. W tych przy-
padkach postępowanie egzekucyjne zostało umorzo-
ne w związku ze stwierdzeniem wygaśnięcia obowiąz-
ków wynikających z nakazów. W jednym przypadku 
postępowanie zostało umorzone w związku ze stwier-
dzeniem jego niedopuszczalności. W 2021 r. nałożono 
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2 grzywny w celu przymuszenia 2 zobowiązanych pra-
codawców w związku z niewykonaniem decyzji. Łącz-
na kwota nałożonych z tego tytułu grzywien wyniosła 
15 000 zł. Żaden ze zobowiązanych nie uiścił grzywny 
w sposób dobrowolny. W stosunku do obu zobowiąza-
nych złożono wniosek do Naczelnika Urzędu Skarbo-
wego o wszczęcie egzekucji należności (dwie grzywny 
w kwocie 15 tys. zł). W jednym przypadku (grzywna 
w kwocie 5 000 zł) Naczelnik Urzędu Skarbowego 
umorzył postępowanie już w 2021 r.

Wystąpienia i polecenia inspektorów 
pracy 

Pracodawcy zatrudniający do 9 pracowników otrzy-
mali najwięcej wniosków i poleceń ustnych – 50,96%. 
W przedziale zatrudnienia od 10 do 49 osób było to 
31,09%. Do pracodawców będących w grupie zatrud-
nienia od 50 do 249 pracowników skierowano 11,92% 
przedmiotowych środków prawnych. Wielkie zakłady, 
powyżej 250 osób, stanowiły tutaj już tylko 6,03%. 
Permanentnie od lat najwięcej wniosków i poleceń 
ustnych zostało skierowanych do zakładów następu-
jących branż: 
• przetwórstwo przemysłowe – 24,28%, 
• handel i naprawy – 17,53%, 
• budownictwo – 17,46%. 

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 poziomie ilościowym znacznie wyższym, 
niż liczba decyzji. 

Przykładem znaczących efektów z wykonania wy-
stąpień i poleceń jest kwota 1 874 185 zł wypłaco-
na dla 1 280 pracowników.

Wykroczenia i przestępstwa 
przeciwko prawom pracowniczym 

W roku 2021 inspektorzy pracy OIP Opole ujawnili po-
pełnienie ogółem 1.638 wykroczeń. W tabeli zwizuali-
zowana została struktura ujawnionych wykroczeń. 
W 2021 r. mandaty karne w liczbie 375 dotyczyły 
985 wykroczeń. Inspektorzy pracy Okręgowego In-
spektoratu Pracy w Opolu nałożyli je na łączną kwotę 
433 200 zł. Tym samym średnia wartość grzywny na-
łożonej w postępowaniu mandatowym w 2021 r. wy-
niosła 1 155 zł. W 2021 r. nie było przypadków uchyle-
nia mandatów przez sąd. 
Do sądów skierowano ogółem 30 wniosków o ukara-
nie osób odpowiedzialnych za naruszenie przepisów 
prawa, które obejmowały 150 wykroczeń. Ogólna war-
tość grzywien już wymierzonych przez sądy, będąca 
wynikiem 18 wyroków nakazowych z orzeczeniem 
grzywny oraz 1 wyroku w postępowaniu zwyczajnym 
z wniosku inspektora pracy o ukaranie, stanowi kwotę 

72 000 zł, co daje średnią 3 789 zł. 

W przypadku 288 osób odpowiedzialnych inspekto-
rzy poprzestali na zastosowaniu środków wychowaw-
czych, które łącznie obejmują kolejne 503 wykrocze-
nia. 

Z tytułu naruszenia przez pracodawców przepisów 
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kie-
rowców inspektorzy pracy wydali 13 decyzji, którymi 
nałożyli grzywny na łączną kwotę 46 850 zł z powodu 
popełnienia 419 naruszeń. Należy przy tym nadmie-
nić, iż na 17 skontrolowanych przedsiębiorstw w przy-
padku 5 kontroli naruszenia miały charakter incyden-
talny - kara nie przekroczyła tysiąca złotych, a łączna 
kwota wskazana w decyzjach administracyjnych to 
2 000,00 zł.

Inspektorzy pracy działający w ramach właściwości 
terytorialnej Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opo-
lu skierowali do organów ścigania 32 zawiadomienia 
o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Wszczętych 
zostało 30 postępowań przygotowawczych. Jedy-
nie wobec 2 zawiadomień organa ścigania odmówiły 
wszczęcia postępowania, a w 2 przypadkach docho-
dzenia umorzono. Stanowi to o słuszności skierowa-
nych zawiadomień.

Podstawa prawna wykroczenia Ilość

art. 281, art. 282, art. 283  
Kodeksu pracy 1413

ustawa o promocji zatrudnienia 192

ustawa o minimalnym wynagrodzeniu 16

ustawa o delegowaniu pracowników 6

ustawa o SIP 2

ustawa o ZFŚS 5

ust. o PPK, zatr. prac. tymczas. 4

Struktura ujawnionych wykroczeń pod względem kwalifikacji praw-
nej.

Podstawa prawna zawiadomienia Ilość

art. 218 § 1a Kodeksu karnego 6

art. 219 Kodeksu karnego 18

art. 220 § 1 Kodeksu karnego 4

art. 225 § 2 Kodeksu karnego 8

art. 270 Kodeksu karnego 2

art. 271 Kodeksu karnego 6

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

W ramach współpracy przekazano Policji ogółem 
65 dokumentacji z badanych wypadków przy pracy. 
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Przedmioty skarg: 
• warunki pracy – 258, z czego 108 było zasadnych 

w całości oraz 1 był zasadny w części stanowiąc 
17,35% ogółu (w 2021 r. było to 19,35%);

• stosunek pracy - nastąpiło znaczne zwiększenie 
zarzutów w tym zakresie z 184 w 2020 r. do 247, 
z których 29,55% okazało się być zasadne w całości. 
W największej liczbie z tego zakresu zgłaszane były 
przypadki niewywiązywania się przez pracodawców 
z obowiązku wydania na piśmie umów o pracę – 
105, z czego 13 było zasadnych. Kolejnym dużym 
problemem było niewydanie świadectw pracy - 44, 
w tym 18 zasadnych;

• czas pracy - 91 zarzutów, z czego 26 zasadnych. 
W największej liczbie nieprawidłowości dotyczyły 
braku lub nierzetelnie prowadzonej ewidencji czasu 
pracy (20, w tym 7 zasadnych). Dopełnieniem jest 
zatrudnianie pracowników z naruszeniem przepisów 
o odpoczynku oraz nieprzestrzeganie tygodniowych 
norm czasu pracy i zakazu pracy w handlu w nie-
dzielę i święto;

• ochrona pracy młodocianych - 16 spraw, z których 
żadna nie okazała się zasadna;

• wynagrodzenia za pracę i inne świadczenia - od 
lat jest to nadal najliczniejsza tematyka - 539 na 
1487 ogólnej liczby przedmiotów zawartych w skar-
gach, z których aż 43,59% (tj. 235) okazało się za-
sadnymi. Najczęściej pracownicy skarżyli się na nie-
wypłacenie wynagrodzenia lub na jego zaniżenie. 
Podnoszono także sprawy nieterminowości wypłat 
oraz niewypłacenia lub obniżenia ekwiwalentu pie-
niężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy;

• ubezpieczenia społeczne oraz legalność zatrud-
nienia poruszono w skargach 67 razy. Najczęściej 
pojawiające się nieprawidłowości obejmowały nie-
zgłoszenie lub nieterminowe zgłoszenie do ubez-
pieczenia społecznego osób zatrudnionych (28 
przypadków, z czego 10 zasadnych). Dodać nale-
ży powierzanie wykonywania pracy cudzoziemcowi 

nieposiadającemu wy-
maganego zezwolenia 
na pracę, ewentualnie 
zezwolenia na pobyt 
czasowy i pracę, bądź 
zezwolenia na pobyt 
czasowy lub mającemu 
nieprawidłowości w ze-
zwoleniu. W takich przy-
padkach zasadnymi oka-
zało się być 6 spośród 
8 zgłoszonych przypad-
ków; 
• urlopy wypoczyn-
kowe - 35 zarzutów, 
w tym 6 zasadnych. Naj-
większa liczba zarzutów 
obejmowała nieprawidło-
wości w zakresie udzie-
lania urlopu wypoczyn-
kowego – 6, z czego 2 
były zasadne. 

W 2021 r. inspektorzy pracy brali udział w 32 postępo-
waniach w charakterze świadków, natomiast nie brali 
udziału w charakterze biegłych. W roku sprawozdaw-
czym udostępniono zawnioskowane dokumentacje 
3 kontroli dla sądów z terenu województwa opolskie-
go. Na przestrzeni roku 2021 prokuratura nie zwracała 
się o przeprowadzenie kontroli, natomiast przekazano 
zawnioskowanych 7 dokumentacji kontrolnych.

Skargi, wnioski oraz porady prawne 
i techniczne

Skargi i wnioski 

W okresie sprawozdawczym do OIP w Opolu wpłynęły 
1 182 skargi i wnioski (w tym 211 anonimów), pod-
czas, gdy w roku 2020 było ich 1 278. W okresie spra-
wozdawczym rozpatrzono 1 019 skarg i wniosków. 
Z tej liczby skarg przeprowadzono 609 kontroli. Daje 
to wyobrażenie o istotnej skali zjawiska nieprawidło-
wości 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 2021 w OIP Opole uległa znacz-
nemu zwiększeniu wobec 2020 r. O ile w 2020 roku 
było ich 956, to w roku sprawozdawczym pojawiło się 
ich 1 487. Wykazany wzrost w roku 2021 miał miejsce, 
mimo trwającej sytuacji epidemiologicznej. Stąd też 
należy uznać, że wykazana sytuacja nie stanowi jed-
nak pewnej tendencji wzrostowej, która utrzymywała 
się w uprzednim okresie. 

Skargi
wniesione  
do OIP Opole
na przestrzeni lat
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Skargi i wnioski złożone przez związki zawodowe

Na przestrzeni 2021 r. organizacje związkowe 15 razy 
występowały ze skargami i wnioskami do Okręgowe-
go Inspektoratu Pracy w Opolu. Inspektorzy pracy 
przeprowadzili 18 zakończonych kontroli, z których 11 
dotyczyło skarg związkowych, które wpłynęły do OIP 
Opole jeszcze w roku poprzednim. Ze zgłoszonych 
skarg 2 przekazano zgodnie z właściwością, natomiast 
w kolejnych 6 przypadkach zaplanowano zakończenie 
czynności kontrolnych w roku 2021. 

Ogółem, w związku z podjętymi czynnościami kon-
trolnymi dotyczącymi skarg związkowych, w 8 przy-
padkach podjęte kontrole okazały się zasadne, w 6 
przypadkach częściowo zasadne, natomiast w 4 przy-
padkach skargi były niezasadne. 
Zaznaczyć należy, iż wymienione kontrole były czę-
sto wielowątkowe i dotyczyły wielu zagadnień prawnej 
ochrony pracy. 

W zakresie kontroli zakończonych w 2021 r. skargi 
związkowe dotyczyły w szczególności wynagrodzeń 
za pracę i innych świadczeń oraz stosunku pracy i do-
kumentacji pracowniczej – po 10 przypadków. W nieco 
mniejszym wymiarze kolejnych 9 spraw obejmowało 
uprawnienia organizacji związkowych. Kwestie we-
wnątrzzakładowego prawa pracy - regulaminy pracy, 
wynagradzania i premiowania stanowiły 7 przypad-
ków.  Problematyka części skarg sprowadzała się do 
przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, 
a także Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjal-
nych - po 5 przypadków. Kolejno przepisy o czasie 
pracy obejmowały 3 przypadki, natomiast dyskrymi-
nacja i mobbing po 2 przypadki. Pojedyncza sprawa 
obejmowała urlopy pracownicze.

Porady prawne i techniczne

W roku 2021 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 
publicznej i samorządu terytorialnego, organizacje 
pracodawców i inne podmioty. Zadania realizowane 
były przez inspektorów pracy i pracowników meryto-
rycznych. 

Ilość porad udzielonych w roku 2021 miała tendencję 
znacząco rosnącą w stosunku do roku poprzedniego. 
W głównej mierze zostało to spowodowane wprowa-
dzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu 
epidemii w związku z zagrożeniami ze strony wirusa 
SARS-Cov-2, co skutkowało ogromnym wzrostem za-
interesowania poradami telefonicznymi.

Łączna ilość porad prawnych i technicznych udzielo-
nych w siedzibie OIP w Opolu w roku 2021 wyniosła 6 
716. W liczbie tej zawiera się:
• 6 076 porad prawnych, które wynoszą 90,4% ogółu 

udzielonych porad,
•  488 porad technicznych, które stanowią 7,3% ogółu 

udzielonych porad,
•  152 porady dotyczące legalności zatrudnienia, które 

stanowią 2,3% ogółu udzielonych porad.

pracownicy,
w tym bez umowy
i niepełnosprawni

470

organa władzy 
państwowej,
samorządu 

terytorialnego
i inne instytucje

15

anonimy
211

osoby trzecie
111

byli pracownicy
274

zatrudnieni
na podstawie

umowy cywilno-prawnej
37

cudzoziemcy
73

związki zawodowe
15

struktura
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W 2021 r. inspektorzy pracy przeprowadzili łącznie 
1 817 kontroli w 1 613 podmiotach gospodarczych, 
w trakcie których udzielili 12 576 porad prawnych, 
technicznych oraz dotyczących legalności zatrudnie-
nia. 

Okręgowy Inspektorat Pracy w 2021 r. udzielił 165 po-
rad partnerom społecznym, w tym 129 porad zostało 
udzielonych związkom zawodowym. Poradnictwo dla 
partnerów społecznych miało miejsce również pod-
czas prowadzonych kontroli. 

Rejestracja zakładowych układów 
zbiorowych pracy oraz spory zbiorowe 

W 2021 r. do OIP Opole wpłynęło 48 wniosków o reje-
strację protokołów dodatkowych oraz o wpis informacji 
do układów. Ponadto zgłoszono 3 wnioski o zareje-
strowanie nowego zakładowego układu zbiorowego 
pracy. Poza tym w roku sprawozdawczym wpłynął 
1 wniosek o rejestrację porozumienia o stosowaniu 
układu w myśl art. 24110 Kodeksu pracy. 

W okresie sprawozdawczym wystąpił 1 przypadek od-
mowy rozpatrzenia wniosku o rejestrację zakładowe-
go układu zbiorowego pracy.
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 87% 
ogółu wniosków o rejestrację. Protokołami dodatko-
wymi 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 regulowa-
nia zasad wynagradzania pracowników jest nadal po-
żądana i popierana przez organizacje związkowe oraz 
akceptowana przez pracodawców. 
Na dzień 31.12.2021 r. w rejestrze występowało 221 
zakładowych układów zbiorowych pracy. 

Jak wynika z prowadzonego rejestru do Okręgowego 
Inspektoratu Pracy w Opolu na przestrzeni 2021 roku 

zgłoszono 21 sporów zbiorowych obejmujących łącz-
nie 132 żądania (postulaty), zgłoszone przez organi-
zacje związkowe. 

Żądania dotyczyły: 
• warunków pracy - 69 postulatów,
• warunków płacy, w tym podwyżek płac - 63 postu-

laty.
 
Nie odnotowano postulatów obejmujących prawa 
i wolności związkowe, jak też świadczenia 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. Okręgowy Inspektorat Pracy 
w Opolu nie posiada informacji w zakresie podjętych 
przez strony sporu porozumień o zakończeniu danego 
sporu zbiorowego, z braku w tym zakresie obowiązku 
prawnego dla pracodawców.

Rodzaj wniosku Ilość wg 
wpływu

Ilość zarej. 
wniosków

Rejestracja nowych 
układów 3 2

Rejestracja poro-
zumienia z art. 24110 
Kodeksu pracy

1 1

Rejestracja protokołów 
dodatkowych 45 44

Informacje o 
rozwiązaniu układu 
(porozumienia)

1 1

Informacje o zmianie 
nazwy lub adresu pra-
codawcy/organizacji 
związkowej

2 2

Wypadki przy pracy i choroby zawodowe
W Okręgowym Inspektoracie Pracy w Opolu w roku 
2021 przeprowadzono kontrole w 79 podmiotach, 
w których doszło do wypadków przy pracy. Na prze-
strzeni roku odnotowano łącznie 136 zgłoszeń zda-
rzeń wypadkowych, w których poszkodowanych zo-
stało 152 osoby.  Celem kontroli było sprawdzenie 
podjętych działań przez pracodawców w obszarze 
ograniczenia zaistniałych zagrożeń, podczas bada-
nia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz 
kontroli stosowania środków zapobiegawczych.

Na wykresie przestawiono dane statystyczne doty-
czące liczby wypadków przy pracy, zarejestrowanych 
w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Opolu, na prze-
strzeni lat 2012 – 2021. Na podstawie analizy danych, 
zilustrowano aproksymację poszkodowanych 
w wypadkach śmiertelnych i ciężkich w badanym okre-
sie, z której wynika, iż wypadki ze skutkiem śmiertel-
nym stanowiły niepożądaną tendencję wzrostową, 
a wypadki ciężkie pożądaną tendencję zniżkową. 
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W 2021 r. liczba poszkodowanych w wypadkach 
śmiertelnych kształtowała się na poziomie 9 osób, co 
stanowi wzrost o 12,5% w stosunku do roku poprzed-
niego. Natomiast liczba poszkodowanych w ciężkich 
wypadkach przy pracy wyniosła 37 osób, co stanowi 
wzrost o 12,12%.

Na zarejestrowanych 136 zdarzeń wypadkowych, zło-
żyły się:
• 118 zdarzeń, będących wypadkami przy pracy,
•  18 zdarzeń wypadkowych niezaliczonych jako wy-

padek przy pracy, w tym 15 spowodowanych nagłym 
zdarzeniem medycznym, 1 zdarzenie komunikacyj-
ne i 2 inne zdarzenia lekkie.

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

padki pojedyncze;
•  1 wypadek przy pracy śmiertelny (morderstwo);
•  36 ciężkich wypadków przy pracy, w tym 1 zbiorowy, 

gdzie drugi poszkodowany doznał lekkich obrażeń;
•  66 zdarzeń zakwalifikowanych jako wypadki lekkie, 

w tym 7 to zdarzenia zbiorowe, w których poszkodo-
wanych zostało 14 osób;

•  7 zdarzeń wypadkowych komunikacyjnych, w tym 6 
zdarzeń zbiorowych, gdzie poszkodowanych zostało 
13 osób (obrażenia lekkie) oraz 1 zdarzenie, gdzie 
poszkodowany doznał ciężkich obrażeń.

W odnotowanych zgłoszeniach zarejestrowano 152 
osoby poszkodowane. Wypadki komunikacyjne, mor-
derstwo oraz spowodowane nagłymi przypadkami me-
dycznymi (z wyjątkiem dwóch przypadków), nie były 
badane przez inspektorów pracy.  

Wypadki komunikacyjne

We wszystkich komunikacyjnych wypadkach poszko-
dowanych zostało łącznie 15 osób. 

W liczbie 8 zdarzeń komunikacyjnych:
• 1 z nich, to zdarzenie śmiertelne – nie zaliczone jako 

wypadek przy pracy;
•  1 wypadek przy pracy, gdzie poszkodowany doznał 

ciężkich obrażeń ciała;
•  6 wypadków przy pracy, gdzie poszkodowanych zo-

stało 13 osób, doznając tylko lekkich obrażeń. Ża-
den z komunikacyjnych wypadków przy pracy nie był 
badany przez inspektorów pracy.

Nagłe przypadki medyczne

W 15 wypadkach przy pracy, zgłoszonych jako tzw. 
nagłe przypadki medyczne, 13 osób poniosło śmierć 
(przyczyny: zawał mięśnia sercowego, udar mózgu 
itp.). W dwóch przypadkach poszkodowani dozna-
li ciężkich urazów. Poszkodowane osoby to kobieta 
i mężczyzna. Dwa przypadki medyczne były badane 
przez inspektorów pracy. 

Pozostałe wypadki 

W pozostałych wypadkach, w liczbie zarejestrowa-
nych 113 zdarzeń wypadkowych, poszkodowanych 
zostało łącznie 122 osoby. Pod względem liczby po-
szkodowanych: 
• 8 zdarzeń to wypadki zbiorowe, gdzie poszkodowa-

nych zostało w jednym przypadku 3 osoby, 
•  7 zdarzeń wypadków zbiorowych dotyczyło 2 osób 

poszkodowanych w każdym zdarzeniu,
•  pozostałe zderzania to wypadki indywidualne.

Liczba wypadków przy pracy w latach 2012-2021 zarejestrowanych w OIP Opole.
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Wszystkie wypadki zbiorowe, ciężkie i śmiertelne (za 
wyjątkiem zabójstwa), nie będące wypadkami komuni-
kacyjnymi ani nagłymi przypadkami medycznymi, były 
badane przez inspektorów pracy.

Analiza wypadków śmiertelnych

Na wykresie poniżej przedstawiono liczbę osób po-
szkodowanych w wypadkach śmiertelnych w zależ-
ności od płci. W 2021 r. w 9 śmiertelnych wypadkach 
przy pracy, wszyscy poszkodowani to byli mężczyź-
ni. W latach 2019 – 2021 w wypadkach śmiertelnych, 
na terenie Opolszczyzny, nie zginęła żadna kobieta. 

Liczba osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy  w zależ-
ności od płci w latach 2019-2021

Spośród 9 poszkodowanych w wypadkach śmiertel-
nych, wszyscy byli obywatelami Polski. Analiza danych 
za ostatnie lata wykazała, iż kwestia poszkodowanych 
wśród obcokrajowców w wypadkach śmiertelnych 
ujawniła się dopiero w 2019 r. oraz w 2020 r. (w obu 
przypadkach byli to obywatele Ukrainy). 

Poniżej zobrazowano liczbę wypadków śmiertelnych 
w zależności od wieku poszkodowanych. W przedziale 
wiekowym 25 - 35 lat miały miejsce 2 wypadki śmier-
telne, co stanowiło 22,22% wszystkich wypadków 
śmiertelnych. Na uwagę zasługuje  przedział wiekowy 
56 lat i więcej, gdzie miało miejsce aż 5 wypadków 
śmiertelnych, co stanowi 56% tych wypadków.  Wyso-
ka wypadkowość w tym przedziale wiekowym może 
potwierdzać działanie rutynowe pracowników.

Liczba śmiertelnych wypadków przy pracy w 2021 r. w zależności 
od wieku poszkodowanych.

Kolejny wykres przedstawia liczbę wypadków śmier-
telnych w latach 2018 – 2021, w zależności od stażu 
pracy poszkodowanych. Analiza danych statystycz-
nych wskazała, iż najwięcej wypadków śmiertelnych 
w 2021 r. odnotowano wśród pracowników ze stażem 
do 3 lat pracy (55,55%), w tym staż do 0,5 roku stano-
wił 60% wszystkich poszkodowanych. Dużą grupę po-
szkodowanych pracowników stanowiły osoby ze sta-
żem powyżej 10 lat (33,33% ogółu poszkodowanych 
w wypadkach śmiertelnych).

Liczba śmiertelnych wypadków przy pracy w latach 2018-2021 
w zależności od stażu pracy.

Dane za 2021 r. wykazały, że liczba wypadków po-
zostaje na wyrównanym poziomie - pięciu wypadków 
wśród pracowników z łącznym stażem do 3 lat pracy, 
co mogło być podyktowane niedostatecznym przy-
gotowaniem zawodowym (zmiana stanowiska pracy, 
przekwalifikowanie, brak przygotowania zawodowe-
go). W takich przypadkach nie można pominąć ko-
nieczności przeprowadzenia właściwych instruktaży 
stanowiskowych bhp, które stanowią ważny element 
odpowiedniego wprowadzenia pracownika do wyko-
nywania danej pracy. 

Na następnym wykresie przestawiono wypadki śmier-
telne w zależności od rodzaju pracy wykonywanej 
w chwili zdarzenia (w ujęciu liczbowym oraz procen-
towym). Największą grupę pracowników poszkodowa-
nych, bo aż 56%, stanowiły osoby pracujące w branży 
budowlanej (prace na wysokości). 

Liczba śmiertelnych wypadków przy pracy w 2021 r. w zależności 
od rodzaju wykonywanej pracy.

Kolejny wykres obrazuje główne przyczyny wypadków 
śmiertelnych w ujęciu liczbowym i procentowym (dla 
jednego wypadku może być ustalonych kilka przy-
czyn). Najczęstszymi przyczynami wypadków w tym 
przypadku było lekceważenie przepisów - 27% oraz 
niewłaściwa organizacja pracy – 23%.



18 Sprawozdanie PIP OIP Opole 2021

Główne przyczyny śmiertelnych wypadków przy pracy w 2021 r.

Analiza ciężkich wypadków przy pracy

Na wykresie poniżej przestawiono ilość osób poszko-
dowanych w ciężkich wypadkach przy pracy w zależ-
ności od płci w kolejnych latach 2019-2021. Spośród 
37 wszystkich poszkodowanych w 2021 r., 35 osób 
stanowili mężczyźni (94,60%), a 2 to kobiety (5,40%). 
W stosunku do roku poprzedniego, liczba poszkodo-
wanych kobiet istotnie zmalała.

Liczba ciężkich wypadków przy pracy w latach 2019-2021 w za-
leżności od płci.

Kolejny wykres ilustruje liczbę osób poszkodowanych 
w ciężkich wypadkach przy pracy w zależności od po-
siadanego obywatelstwa. Spośród 37 poszkodowa-
nych, 2 osoby nie posiadały obywatelstwa polskiego 
(byli to obywatele Ukrainy). 

Liczba ciężkich wypadków przy pracy w latach 2019-2021 w za-
leżności od obywatelstwa.

Wykres poniżej obrazuje liczbę wypadków  ciężkich 
w 2021 r. w zależności od formy zatrudnienia poszko-
dowanego. W dziewięciu przypadkach osoba poszko-
dowana w wypadku była zatrudniona na podstawie 
umowy cywilno-prawnej, co stanowiło 24,32% ogółu 
poszkodowanych w ciężkich wypadkach przy pracy. 
Obowiązki związane z zapewnieniem odpowiedniego 
poziomu bezpieczeństwa pracy oraz właściwej organi-
zacji stanowisk pracy, ciążą również na zleceniodaw-
cach, zgodnie z przepisami prawa pracy.

Liczba ciężkich wypadków przy pracy w 2021 r.  w zależności od 
formy zatrudnienia poszkodowanych.

Poniżej na wykresie uwidoczniono liczbę wypadków 
ciężkich w zależności od wieku poszkodowanych. Naj-
więcej tego rodzaju wypadków przy pracy odnotowano 
w przedziale wiekowym 26 - 35 lat – 11 wypadków, 
co stanowiło 29,72% (w 2020 r. odnotowano tylko 4 
wypadki przy pracy).

Liczba ciężkich wypadków przy pracy w latach 2019-2021 w za-
leżności od wieku.

Na następnym wykresie zilustrowano liczbę wypadków 
ciężkich w zależności od stażu pracy osób poszkodo-
wanych. Analiza danych statystycznych wykazała, iż 
najwięcej wypadków ciężkich odnotowano podobnie 
wśród pracowników z niewielkim stażem pracy, tj. do 3 
lat pracy – 29 zdarzeń (78,37%), w tym staż do 1 roku 
- 17 zdarzeń (58,62% w tym przedziale wiekowym).

Liczba ciężkich wypadków przy pracy w latach 2019-2021 w za-
leżności od stażu pracy poszkodowanych.
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Na wykresie poniżej, w ujęciu procentowym przedsta-
wiono liczbę ciężkich wypadków przy pracy w zależno-
ści od umiejscowienia urazu. Najczęściej występują-
cymi skutkami wypadków ciężkich były urazy kończyn 
górnych (amputacje, zmiażdżenia) – 23 zdarzenia, co 
stanowiło aż 62% zdarzeń tego rodzaju.

Liczba ciężkich wypadków przy pracy w 2021 r. w zależności od 
umiejscowienia urazu.

Na następnym wykresie, w ujęciu liczbowym i procen-
towym zaprezentowano ilość ciężkich wypadów przy 
pracy w 2021 r. w zależności od rodzaju wykonywanej 
pracy w chwili zdarzenia. Największą grupę poszko-
dowanych stanowili pracownicy obsługujący maszyny 
i urządzenia, tj. 15 osób, co stanowiło 41% ogółu po-
szkodowanych w wypadkach ciężkich. Drugie miejsce 
pod względem liczby poszkodowanych, zaobserwo-
wano w budownictwie - 11 osób, co stanowiło 30% 
ogółu poszkodowanych.

Liczba ciężkich wypadków przy pracy w 2021 r. w zależności 
od rodzaju wykonywanej pracy w  chwili zdarzenia.

Kolejny wykres uwidacznia główne przyczyny wy-
padków ciężkich w ujęciu procentowym (dla jednego 
wypadku mogło być ustalonych kilka przyczyn). Naj-
częstszymi przyczynami wypadków była niesprawna 
maszyna lub urządzenie - 26 %.

Przyczyny ciężkich wypadków przy pracy w 2021 r.

Przykłady zbadanych zdarzeń wypadkowych

Spośród 45 zbadanych wypadków śmiertelnych i cięż-
kich, na szczególną uwagę zasługują wypadki przy 
pracy, których przyczyną było m.in.: niezapewnienie 
przez pracodawcę bezpiecznych warunków, związa-
nych z upadkiem z wysokości, obsługą maszyn i urzą-
dzeń - 33 zdarzenia wypadkowe, w tym 5 śmiertelnych. 
Poniżej opisano okoliczności 3 wybranych wypadków.

Wypadek „A” miał miejsce w zakładzie przemysło-
wym. Poszkodowany sprzątał górny podest z na-
gromadzonego miału węglowego przy zbiornikach. 
W trakcie prowadzonych prac współpracownik za-
uważył, że poszkodowany kolega został przyciśnię-
ty obudową silnika do płaszcza zbiornika węgla po 
stronie maszynowej. Natychmiast zatrzymał pracę 
urządzenia, poprzez naciśnięcie wyłącznika awaryj-
nego. Po uwolnieniu poszkodowanego, przystąpio-
no do udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej, 
w tym masażu serca. Poszkodowany odzyskał od-
dech. Po przybyciu karetki pogotowia, ratownicy prze-
jęli dalszą akcję ratowniczą, która jednak nie przy-
niosła oczekiwanego efektu i poszkodowany zmarł.  
Bezpośrednia przyczyna wypadku związana była 
z brakiem rozwiązań technicznych uniemożliwiających 
wejście pracownika w strefę niebezpieczną ruchu sil-
nika mechanizmu urządzenia, służącego do czyszcze-
nia rur wznośnych (brak siatki ochronnej lub osłony 
zabezpieczającej przed dostępem do mechanizmów 
będących w ruchu).

Wypadek „A” -  Miejsce przygniecenia poszkodowanego.
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Widok dachu, z którego poszkodowany upadł – strzałka wskazuje 
poszkodowanego.

Wypadek „C” miał miejsce podczas konserwacji ma-
szyny, eksploatowanej w przemyśle meblarskim. Po-
szkodowany na polecenie przełożonego świadczył 
pracę przy tzw. „oklejarce”. W pewnym momencie 
otworzył jej tylną osłonę, w celu dokonania wyczysz-
czenia urządzenia. Pracownik nie wyłączył maszyny 
i czynności związane z czyszczeniem prowadził na 
pracującym podzespole urządzenia. Podczas usuwa-
nia nadmiaru kleju z elementu tnącego doszło to ska-
leczenia palców ręki lewej i w konsekwencji amputacji 
jednego z palców.

Widoczna otwarta osłona maszyny  tzw. oklejarki.

Do pośrednich przyczyn wypadku można by zaliczyć 
m.in.: 
• brak stosowania wytycznych zawartych w procedu-

rach wewnątrzzakładowych, tj.: instrukcjach stano-
wiskowych oraz instrukcji funkcjonującego systemu 
LOTO,

•  tolerowanie przez dozór niewłaściwych praktyk nie-
zgodnych z obowiązującymi  i ustalonymi procedu-
rami – dopuszczenie sprzątania oraz obsługi wozu 
zasypowego przez współpracującą ze sobą brygadę 
w czasie ruchu pracy urządzeń.

Wypadek „B” dotyczył firmy świadczącej usługi bu-
dowalne. Poszkodowany wykonywał prace dekarskie 
na dachu obiektu, stojąc w obrębie komina. Poszko-
dowany jedną nogę miał ustawioną na zewnątrz wła-
zu, a drugą na szczeblu drabiny znajdującej się pod 
dachem. Współpracownik, znajdując się na poddaszu 
przy drabinie, podawał poszkodowanemu drewniane 
łaty. W czasie wykonywanych czynności poszkodowa-
ny nagle utracił równowagę i wypadł z włazu dachowe-
go. Następnie, zsuwając się po pokryciu dachowym,  
upadł na ziemię z wysokości ok. 5 m. W wyniku dozna-
nych obrażeń wewnętrznych, poszkodowany poniósł 
śmierć na miejscu zdarzenia.

Przyczyną bezpośrednią śmiertelnego zdarzenia było 
niestosowanie przez poszkodowanego sprzętu chro-
niącego przed upadkiem z wysokości. Do pośrednich 
przyczyn wypadku można zaliczyć, m.in.: 
• nieodpowiednie zorganizowanie stanowiska pracy, 

tj. brak odpowiednich podestów roboczych umożli-
wiających pracę i swobodę poruszania się przy ko-
minie,

• niestabilne podłoże (nieodpowiednia drabina),
• brak stosowania przez poszkodowanego hełmu 

ochronnego,
• tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bhp,
•  stan poszkodowanego po spożyciu alkoholu (bada-

nie chemiczne krwi na zawartość alkoholu wynosiło 
3.21‰).

Widok ogólny włazu kominowego i ustawionej drabiny.
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Strzałka wskazuje miejsce, gdzie doszło do pochwycenia palców 
ręki lewej.

Przyczyną bezpośrednią ciężkiego wypadku przy pra-
cy było niewłaściwe wykonywanie czynności konser-
wacji, bez uprzedniego całkowitego zatrzymania ma-
szyny oraz lekceważenie przepisów i zasad bhp przy 
wykonywanej czynności.

Pośrednimi przyczynami ujawnionym przez inspektora 
pracy były:
• niewłaściwe działanie urządzeń bezpieczeństwa 

(wyłącznik krańcowy zabezpieczający osłonę 
przed jej otwarciem, został celowo zdemontowa-
ny);

• brak właściwego nadzoru przez przełożonych;
• brak instrukcji użytkowania i konserwacji.

Ocena dokumentacji powypadkowych

Ponadto w ramach przeprowadzanych czynności 
kontrolnych, zbadanych zostało 183 dokumentacji 
powypadkowych. Spośród wszystkich zbadanych do-
kumentacji objętych analizą, jedynie 7 dokumentacji 
dotyczyło zdarzeń nie uznanych za wypadki przy pra-
cy.

Inspektorzy pracy, badając dokumentacje powypadko-
we, sporządzone przez zespoły powypadkowe powo-
łane przez pracodawców, stwierdzili, że:
• w 34 podmiotach dokumentacje nie budziły zastrze-

żeń;
•  w pozostałych podmiotach, w co najmniej w jednej 

dokumentacji powypadkowej w danym zakładzie, in-
spektorzy pracy dopatrzyli się nieprawidłowości.

Sankcje pokontrolne

Kontrole związane z badaniem wypadków przy pracy 
lub sprawdzaniem prawidłowości sporządzania doku-
mentacji powypadkowej, zakończyły się w 59 przypad-
kach mandatami na łączną kwotę 69 700,00 zł. Po-
nadto inspektorzy pracy w 9 przypadkach zastosowali  
środki wychowawcze.   

W związku z kontrolami przeprowadzonymi w roku 
2021, związanymi z badaniem okoliczności i przy-
czyn wypadków przy pracy, skierowano 3 wnioski do 

sądu. Ponadto po dokonanych kontrolach związanych 
z badaniem zdarzeń wypadkowych złożono 3 zawia-
domienia do prokuratury z podejrzeniem popełnienia 
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.:
• Marszałka Województwa – w  jednym przypadku. 

Przypadek ten dotyczył niedopełnienia obowiązku 
powiadomienia o zakończeniu pracy przez obcokra-
jowca, w wymaganym terminie 7 dni;

•  Urząd  Dozoru Technicznego – w czterech przypad-
kach, w związku brakiem stosownych decyzji, do-
puszczających urządzenia poddozorowe do eksplo-
atacji;

•  Policję – w 5 przypadkach w ramach współpracy 
o wynikach kontroli została powiadomiona policja. 
Należy podkreślić dobrą współpracę z ww. organem, 
szczególnie w zakresie zgłaszania zdarzeń wypad-
kowych.

Współprca 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 17 organizacji 
związkowych, działających w 6 podmiotach. W 4 za-
kładach, w których została utworzona społeczna in-
spekcja pracy, została podjęta współpraca pomiędzy 
kontrolującym 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.

Problematykę ograniczenia wypadków przy pracy 
przedstawiano na wszelkiego rodzaju konferencjach, 
szkoleniach, w których Okręgowy Inspektorat Pracy 
w Opolu uczestniczył lub obejmował patronatem ho-
norowym, np.: szkolenia dla SIP, prelekcje z udziałem 
służb bhp, konferencja dotycząca produkcji i przetwór-
stwa mięsa „Kampania mięsna”.

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

cy, udzielając stronie społecznej obszernego porad-
nictwa w zakresie posiadanych uprawnień SIP oraz 
obowiązujących przepisów dotyczących prawnej 
ochrony pracy;

•  podejmowano spotkania z zakładowymi organiza-
cjami związkowymi, mając na celu budowanie właś-
ciwej relacji „pracodawca – załoga”, rozwiązując bie-
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żące problemy;
• w aspekcie warunków pracy, które mają wpływ na 

wypadkowość;
•  informowano pracowników służb BHP oraz kierow-

nictwo zakładu o sposobach samodzielnego dosto-
sowywania starych maszyn i urządzeń do przepisów 
dotyczących minimalnych wymagań  BHP, mając na 
uwadze przyczyny po stronie eksploatowanych ma-
szyn.

Efekty i wnioski

W wyniku dochodzeń powypadkowych na przestrzeni 
2021 r., inspektorzy pracy łącznie wydali:
• 136 decyzji, w tym 76 ustnych, które dotyczyły 928 

pracowników,  
•  156 wniosków, które dotyczyły 1 567 osób.

W czasie trwania kontroli inspektorzy pracy udzielili 
łącznie 1 077 porad, w tym 765 porad technicznych, 
które niewątpliwie wpływa na zwiększenie świadomo-
ści pracodawców, odnośnie ich odpowiedzialności za 
bezpieczeństwo pracowników.

Wypadki śmiertelne oraz zakres doznawanych przez 
pracowników urazów w pozostałych zdarzeniach  
wskazują na  potrzebę stanowczego egzekwowania 
od pracodawców realizacji ciążących na nich obo-
wiązków nałożonych przez prawo pracy, zwłaszcza 
w aspekcie bezpieczeństwa pracy a także kontynuo-
wania w czasie kontroli działań edukacyjno-informa-
cyjnych, w szczególności w zakresie:
•  zapewnienia przez pracodawców bezpiecznych ma-

szyn i urządzeń technicznych (w przypadku nowych 
maszyn spełniających wymagania zasadnicze oraz 
w przypadku starych maszyn wprowadzonych do 
obrotu przed 01.05.2004 r. wymagania minimalne);

•  prawidłowego dokonywania oceny ryzyka zawodo-
wego; 

•  kształtowania bezpiecznych warunków pracy; 
•  udzielania w czasie kontroli porad oraz udostępnia-

nia materiałów w formie broszur wydanych przez 
PIP;

•  prowadzenia kampanii na rzecz ograniczenia zda-
rzeń 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 były 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 obowiąz-
ków. W przypadku zaistnienia zdarzenia wypadkowe-
go pracodawca dzwoni pod nr 112 centrum powiado-
mienia ratunkowego i na tym poprzestaje. Zaskoczony 
zdarzeniem, nie posiada wiedzy, że nie zawiadamia-
jąc w terminie właściwego organu o ciężkim, śmiertel-
nym lub zbiorowym wypadku przy pracy lub chorobie 

zawodowej, popełnia przestępstwo.

W związku z powyższym, w dalszym ciągu należy 
prowadzić kontrole podmiotów pod kątem dopełnienia 
obowiązków ciążących na pracodawcy. W razie zaist-
nienia wypadku przy pracy, należy kontynuować pro-
filaktykę w postaci udzielanych porad i zachęcania do 
udziału w organizowanych przez PIP kampaniach na 
rzecz zapobiegania wypadkom przy pracy. 

Choroby zawodowe 

W 2021 r. do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opo-
lu zgłoszono łącznie 18 przypadków podejrzeń wystą-
pienia chorób zawodowych pracowników. Wśród zgło-
szonych chorób stwierdzono:
•  5 przypadków podejrzenia chorobą zawodową zwią-

zaną z COVID-19,
•  4 zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej cieśni 

nadgarstka, 
•  2 przypadki przewlekłej choroby narządu głosu,
•  2 zgłoszenia ostrej reakcji alergicznej,
•  1 przypadek podejrzenia chorobą zawodową zwią-

zaną z grypą A/AH1,
•  1 zgłoszenie boreliozy,
•  1 przypadek niedowładu mięśni wewnętrznych krta-

ni,
•  1 przypadek podejrzenia choroby zawodowej zwią-

zanej z pylicą krzemową płuc,
•  1 zgłoszenie podejrzenia nowotworu złośliwego pę-

cherza moczowego jako choroby zawodowej.

Zauważyć należy, że w poprzednich latach najczęściej 
zgłaszanym podejrzeniem choroby zawodowej była 
borelioza.  W 2021 r. wystąpił jedynie 1 przypadek tej 
choroby.  Ponadto w 2021 roku dominujące podejrze-
nie choroby zawodowej zawiązane było z wirusem 
grypy COVID-19. Każdy przypadek podejrzenia cho-
roby zawodowej badany jest indywidualnie. Zebranie 
wymaganej dokumentacji oraz dowodów powodują, iż 
postępowanie prowadzone przez Państwowego Woje-
wódzkiego Inspektora Sanitarnego trwa nierzadko co 
najmniej rok lub dłużej. 

W ramach współpracy Opolski Państwowy Wojewódz-
ki Inspektor Sanitarny przekazał Okręgowemu Inspek-
torowi Pracy w Opolu informację, iż do tamtejszego 
urzędu w 2021 r. zgłoszono 39 przypadków podejrze-
nia chorób zawodowych. W 12 przypadkach wydano 
decyzje o stwierdzeniu choroby zawodowej. Stwier-
dzone choroby zawodowe (prawomocne decyzje In-
spektora Sanitarnego), dotyczą następujących pozycji 
z wykazu chorób zawodowych: 
• pylica krzemowa płuc – 1 przypadek; 
•  przewlekła choroba układu ruchu, wywołana spo-

sobem wykonywania pracy – zapalenie przyczepu 
bliższego rozcięgna podeszwowego obu stóp – 1 
przypadek; 

•  przewlekła choroba układu ruchu, wywołana spo-
sobem wykonywania pracy – przewlekłe zapalenie 
okołostawowe barku – 1 przypadek;
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•  przewlekła choroba obwodowego układu nerwowe-
go, wywołana sposobem wykonywania pracy, pod 
postacią zespołu cieśni w obrębie nadgarstka – 1 
przypadek; 

•  choroby zakaźne i pasożytnicze - 6 przypadków, 
w tym: choroba COVID-19 – 5 przypadków, borelio-
za – 1 przypadek.

Kontrola danych zawartych w druku 
ZUS IWA

W ramach realizacji tematu, przeprowadzono łącznie 
60 kontroli, w których dokonano ustaleń w zakresie 
poprawności sporządzania deklaracji ZUS IWA.

W 5 kontrolach, po stwierdzeniu nieprawidłowych da-
nych w informacji ZUS IWA, pracodawca w trakcie 
trwania kontroli dokonał korekty deklaracji i przekazał 
skorygowaną informację do ZUS. W przypadku 3 kon-
troli stwierdzono, że pracodawca nie dokonał korekty 
w trakcie kontroli i nie przekazał do ZUS prawidłowych 
danych. W związku z tym faktem, powiadomiono właś-
ciwy zakład ubezpieczeń społecznych.
Ujawnione uchybienia, dotyczące informacji zawar-
tych w druku ZUS IWA, dotyczyły głównie jednego 
obszaru, tj. nieprawidłowej liczby osób zatrudnionych 
w warunkach zagrożenia. 

W dwóch kontrolach ustalono, że podane informacje 
były wyższe niż wynikało to ze stanu faktycznego. 
W jednym przypadku zaniżono liczbę zatrudnionych 
w warunkach zagrożenia. Fakt ten może świadczyć 

o tym, że osoby wypełniające deklarację, nie zapo-
znały się z instrukcją, w jaki sposób wypełniać dane 
do dokumentu. 

Ponadto, w dwóch przypadkach nie zostały uwzględ-
nione pomiary i badania czynników szkodliwych na 
stanowiskach pracy. Powyższe mogło być spowodo-
wane nieprawidłowym zebraniem danych ze spra-
wozdania GUS Z-10 lub nierzetelnym prowadzeniem 
rejestru czynników szkodliwych dla zdrowia, w tym 
nieaktualizowaniem liczby osób zatrudnionych w prze-
kroczeniu wartości normatywnych NDN i NDS. 

W  2021 r. zawnioskowano do ZUS o podwyższenie 
składki wypadkowej jedynie w jednym przypadku. Zło-
żony wniosek miał na celu zwiększenie skuteczności 
oddziaływania PIP w zakresie prewencji wypadko-
wej, poprzez uruchomienie bodźców ekonomicznych, 
w oparciu o art. 36 ustawy z dnia 30 października 2002 
r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy 
pracy i chorób zawodowych (tekst jednolity Dz.U. 2019 
poz. 1205). 

Przedmiotowy wniosek dotyczył kontroli w zakładzie 
prowadzącym działalność w zakresie produkcji, m.in.: 
ogrzewaczy wody, wymienników, pomp ciepła oraz 
kotłów C.O.

Rażące nieprawidłowości, stwierdzone w czasie 
dwóch kolejnych kontroli, w zakresie przestrzegania 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, stanowiły 
przesłankę do skierowania wniosku do ZUS o podwyż-
szenie składki na ubezpieczenie wypadkowe o 100%. 

Wyniki kontroli związane z poprawą bezpieczeństwa pracy

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

Do kontroli wytypowano łącznie 6 zakładów różnych 
branż, niezależnie od wielkości i rodzaju prowadzo-
nej działalności, w tym 2 zakłady kontrolowane 2 lata 
wcześniej w ramach rekontroli. Głównym kryterium 
doboru zakładów do kontroli był duży wskaźnik wy-
padkowości w latach poprzednich, zwłaszcza w latach 
2018-2020. Wykres obok obrazuje wypadkowość przy 
pracy we wszystkich zakładach objętych kontrolą. Za-
uważyć można tendencję spadkową w zakresie liczby 
wypadków, co stanowi pożądany efekt prowadzonych 
kontroli.

Żaden z kontrolowanych zakładów nie posiadał wdro-
żonego i certyfikowanego systemu zarządzania bez-
pieczeństwem pracy. Cechą charakterystyczną za-
kładów, w których nie podjęto próby systemowego 
podejścia do problemu bezpieczeństwa pracy, jest niż-
sza świadomość pracowników w zakresie potencjal-
nych zagrożeń wypadkowych, niż w innych zakładach, 
w których bezpieczeństwo w prowadzonej działalności 
traktowane jest priorytetowo. 

Liczba wypadków przy pracy w latach 2018-2021 w zakładach 
objętych kontrolą.

Ponadto kontrole wykazały, iż w 2 zakładach w 2020 
r. miały miejsce najbardziej niepożądane wypadki przy 
pracy, tj.: w jednym zakładzie – wydarzył się śmiertel-
ny wypadek, a w drugim wystąpiły 2 ciężkie wypadki 
przy pracy, co zaprezentowano na kolejnym wykresie.
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Liczba wypadków ciężkich i śmiertelnych w 2021 r. w zakładach 
objętych kontrolą.

Środki prawne

Pierwsza grupa 4 wybranych zakładów, które kontro-
lowano po raz pierwszy w temacie: „Bezpieczeństwo 
w wytypowanych zakładach, w których odnotowano 
najwięcej wypadków przy pracy”, zatrudniała łącznie 
1 142 osób. 

W ramach środków pokontrolnych, w tej grupie zakła-
dów, wydano łącznie 75 decyzji dotyczących bezpie-
czeństwa pracy, w tym 86,6% stanowiły decyzje ustne 
wydane i zrealizowane w trakcie kontroli. Stopień zre-
alizowanych wszystkich decyzji wyniósł 100%.

Najwięcej decyzji inspektorzy pracy wydali w obsza-
rze eksploatacji maszyn, zabezpieczenia stref nie-
bezpiecznych, osłonięcia ruchomych elementów oraz 
dostosowania maszyn do minimalnych wymagań prze-
pisów, co stanowiło 36,8% ogółu wszystkich decyzji.

Kolejnym przedmiotem wydawanych decyzji dotyczą-
cych bezpieczeństwa pracy m.in. stanowiły:
•  odpowiedni opis i sprawność urządzeń mających 

wpływ na sterownie maszyn – 11,8%;
•  właściwe utrzymanie obiektów i pomieszczeń pracy 

– 10,53%;
•  właściwa organizacja i ergonomia stanowisk pracy – 

5,3%;
•  opracowanie lub przestrzeganie ustalonych instruk-

cji BHP i procedur – 5,3%. 

W zakresie potencjalnych zagrożeń stwierdzonych 
podczas kontroli, inspektorzy pracy wydali łącznie:
•  33 decyzje z rygorem natychmiastowej wykonalno-

ści, ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludz-
kiego (dotyczyły łącznie 461 pracowników), 

•  6 decyzji wstrzymujących eksploatację maszyn (do-
tyczyło 7 pracowników),

•  5 decyzji wstrzymujących pracę ze względu na bez-
pośrednie zagrożenie życia lub zdrowia (dotyczyło 
14 pracowników). 

Ponadto wydano 1 decyzję zakazu wykonywania pra-
cy lub prowadzenia działalności w miejscach, w któ-
rych stan warunków pracy stanowił bezpośrednie za-
grożenie dla życia lub zdrowia ludzi, po zaistniałym 
śmiertelnym wypadku przy pracy. 

Dodatkowo w tej grupie zakładów wydano 33 wnioski 
w wystąpieniach, których stopień realizacji wyniósł 
100%. Najwięcej wniosków inspektorzy pracy wydali 
w obszarze rzetelnego sporządzania protokołu powy-
padkowego (ustalanie wszystkich przyczyn, dokony-
wanie oględzin miejsca wypadku) oraz właściwych 
środków profilaktycznych (adekwatnych do przyczyn 
wypadków przy pracy) – 36,4% ogółu wszystkich 
wniosków.

Kolejnym przedmiotem wniosków wystąpień m.in. 
były:
•  właściwe przeprowadzanie szkoleń  BHP lub za-

pewnienie odpowiednich kwalifikacji pracowników – 
12,%;

•  udokumentowanie dostosowania maszyn do mini-
malnych wymagań – 9,1%;

•  zapewnienie właściwych instrukcji BHP i poprawa 
działań organizacyjnych – 6,1%;

•  właściwy skład zespołu powypadkowego – 6,1%.

Poniżej, w tabeli wyszczególniono uzyskane efekty, ze 
wskazaniem liczby zakładów, których dotyczyły przed-
miotowe środki prawne.

Uzyskane efekty

Liczba 
zakładów, 
w których 
uzyskano 

efekty

zabezpieczono strefy niebezpieczne 
maszyn, w obszarze ruchomych 
elementów i spełnienia minimalnych 
wymagań

2

poprawiono opisy i sprawność 
urządzeń mających wpływ na ster-
ownie maszyn

2

zweryfikowano przestrzeganie ustal-
onych instrukcji BHP i procedur 1

zapewniono właściwą organizację, 
ład i ergonomię stanowisk pracy 2

poprawiono sprawność maszyn i 
urządzeń, dokonano przeglądy tech-
niczne

3

poprawiono stan techniczny obiektów 
i urządzeń w pomieszczeniach pracy 2

przeprowadzono pomiary elek-
tryczne instalacji i urządzeń w 
zakresie skuteczności ochrony 
przeciwporażeniowej

2

dokonano oceny ryzyka zawodowego 
na stanowiskach pracy 2

Uzyskane efekty w zakładach, których dotyczyły przedmiotowe 
środki prawne.

Podczas kontroli w 4 wybranych zakładach nie stwier-
dzono popełnienia wykroczeń przeciwko prawom pra-
cowniczym. Natomiast w przypadku jednego zakładu 
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w powiecie głubczyckim złożono wniosek do właściwej 
Rejonowej Prokuratury z uzasadnionym podejrzeniem 
popełnienia przestępstwa, wynikającego z art. 220 § 1 
Kodeksu Karnego. 

Ponadto, z tytułu rażących zaniedbań z zakresu tech-
nicznego bezpieczeństwa pracy oraz poważnych 
ostatnich wypadków przy pracy (zbiorowy i śmiertel-
ny), w ramach środków pokontrolnych, inspektor pra-
cy skierował wniosek do organu ZUS o podniesienie 
składki wypadkowej o 100%.

Kontrole dotyczące drugiej grupy zakładów (2 podmio-
ty), którą kontrolowano 2 lata wcześniej, dotyczyły 704 
zatrudnionych osób. 

W ramach środków pokontrolnych wydano łącznie 
60 decyzji dotyczących bezpieczeństwa pracy, w tym 
76,7% stanowiły decyzje ustne wydane i zrealizowane 
w trakcie kontroli. Najwięcej decyzji inspektorzy pracy 
wydali w obszarze zabezpieczenia stref niebezpiecz-
nych, ruchomych elementów maszyn i spełnienia mini-
malnych wymagań w tym zakresie, co stanowiło 30% 
ogółu wszystkich wydanych decyzji. Kolejnym przed-
miotem tychże decyzji, dotyczących bezpieczeństwa 
pracy m.in. były:
•  właściwa eksploatacja maszyn i urządzeń, przeglą-

dy techniczne, sprawność urządzeń – 15%;
•  właściwe utrzymanie obiektów i pomieszczeń pracy 

– 10%;
•  odpowiednia organizacja i ergonomia stanowisk pra-

cy – 10%;
•  nieprawidłowości dotyczące urządzeń mających 

wpływ na sterownie maszyn (opis, sprawność) – 
8,3%;

•  drożność dróg komunikacyjnych – 6%;
• właściwa eksploatacja urządzeń i instalacji elektro-

energetycznych – 6,7%. 

W zakresie potencjalnych zagrożeń stwierdzonych 
podczas kontroli, inspektorzy pracy wydali łącznie:
•  21 decyzji z rygorem natychmiastowej wykonalno-

ści, ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludz-
kiego (dotyczyły łącznie 224 pracowników), 

•  21 decyzji wstrzymujących eksploatację maszyn 
(dotyczyły 122 pracowników),

•  4 decyzje wstrzymujące pracę ze względu na bez-
pośrednie zagrożenie życia lub zdrowia (dotyczyły 5 
pracowników). 

Ponadto, w ramach drugiej grupy zakładów, wydano 
łącznie 24 wnioski w wystąpieniach, z czego na dzień 
opracowania sprawozdania, stopień realizacji wynosił 
67%, ze względu na brak pełnych odpowiedzi od pra-
codawców.

Najwięcej wniosków inspektorzy pracy wydali w ob-
szarze rzetelnego sporządzania protokołu powypad-
kowego (ustalanie wszystkich przyczyn, dokonywanie 
oględzin miejsca wypadku) oraz właściwych środków 
profilaktycznych (adekwatnych do przyczyn wypad-
ków przy pracy) – 29,1% ogółu wszystkich wniosków.

Kolejnym przedmiotem wniosków w wystąpieniach 
były: właściwe przeprowadzanie szkoleń  BHP lub 
zapewnienie odpowiednich kwalifikacji pracowników 
– 20,8%; zapewnienie właściwych instrukcji BHP i po-
prawa działań organizacyjnych – 20,8%; odpowiedni 
nadzór lub właściwe funkcjonowanie służby BHP – 
8,3%; aktualizacja dokumentacji oceny ryzyka zawo-
dowego – 8,3% itd.

Poniżej, w tabeli wyszczególniono uzyskane efekty, ze 
wskazaniem liczby zakładów, których dotyczyły przed-
miotowe środki prawne.

Uzyskane efekty

Liczba 
zakładów, 
w których 
uzyskano 

efekty

zabezpieczono strefy niebezpieczne 
maszyn, w obszarze ruchomych 
elementów i spełnienia minimalnych 
wymagań

2

poprawiono opisy i sprawność 
urządzeń mających wpływ na ster-
ownie maszyn

1

zweryfikowano przestrzeganie ustal-
onych instrukcji BHP i procedur 2

zapewniono właściwą organizację, 
ład i ergonomię stanowisk pracy 2

poprawiono sprawność maszyn i 
urządzeń, dokonano przeglądy tech-
niczne

2

poprawiono stan techniczny obiektów 
i urządzeń w pomieszczeniach pracy 1

usprawniono eksploatację urządzeń i 
instalacji elektroenergetycznych 2

dokonano oceny ryzyka zawodowego 
na stanowiskach pracy 2

Uzyskane efekty w drugiej grupie zakładów, których dotyczyły 
przedmiotowe środki prawne.

Podczas kontroli stwierdzono popełnienie 10 wykro-
czeń przeciwko prawom pracowniczym, polegających 
na bezpośrednim zagrożeniu życia lub zdrowia pra-
cowników, co usankcjonowano pięcioma mandatami 
karnymi na łączną kwotę 7 000 zł.

Przyczyny naruszeń prawa

Wiodące przyczyny naruszeń prawa w wybranych za-
kładach, w których odnotowano wypadki przy pracy, 
związane były z prowadzeniem procesów technolo-
gicznych przy pomijaniu obowiązujących zasad i in-
strukcji oraz tolerowanie przez nadzór i kierownictwo 
odstępstw od przestrzegania przepisów BHP, zwłasz-
cza w obszarze bezpieczeństwa obsługi maszyn 
i urządzeń, np.:
•  brak zabezpieczenia stref niebezpiecznych, rucho-

mych elementów, brak spełnienia minimalnych wy-
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magań w zakresie eksploatacji maszyn,
•  niewłaściwa eksploatacja maszyn i urządzeń, brak 

przeglądów technicznych (niesprawne urządzenia 
lub celowe usuwanie systemów bezpieczeństwa),

•  brak sprawności lub opisu urządzeń mających wpływ 
na sterowanie maszyn,

•  nieprzestrzeganie instrukcji BHP dotyczących obsłu-
gi maszyn lub procesów technologicznych, 

•  tolerowanie nagannych praktyk, łamanie ustalonych 
procedur związanych z bezpieczeństwem i higieną 
pracy,

•  niewłaściwe utrzymanie obiektów i pomieszczeń 
pracy w należytym porządku oraz dobrym stanie 
technicznym,

•  niewłaściwa organizacja i ergonomia stanowisk pra-
cy.

Przykłady efektów

Spośród 6 podmiotów objętych kontrolą tematyczną, 
w jednym z nich (zakład z powiatu głubczyckiego) in-
spektor pracy wydał łącznie 52 decyzje, w tym 63% 
w obszarze zabezpieczenia stref niebezpiecznych, ru-
chomych elementów maszyn i spełnienia minimalnych 
wymagań dla maszyn. 

Część wydanych decyzji była bezpośrednio związana 
z 2 wypadkami przy pracy, badanymi podczas jednej 
kontroli, tj.: zbiorowym, podczas którego poszkodowa-
ne zostały 2 osoby oraz śmiertelnym wypadkiem przy 
pracy. Przedmiotowe decyzje wydano podczas usta-
lania okoliczności i przyczyn przedmiotowych wypad-
ków.

Zdecydowane działania inspektora pracy przyczyniły 
się do poprawy bezpieczeństwa pracy na przedmioto-
wych stanowiskach pracy, np.: 
•  dokonano przeglądu technicznego komory do czysz-

czenia metali obróbką strumieniowo-ścierną, mając 
na uwadze rozwiązania techniczne, zapewniające 
zabezpieczenie dużych elementów stalowych przed 
możliwością przewrócenia się (ich brak był przyczy-
ną śmiertelnego wypadku przy pracy), wyposażono 
komorę roboczą w świetlny sygnalizator pracy infor-
mujący o zagrożeniach i awaryjny wyłącznik urzą-
dzeń oraz skutecznie zabezpieczono ściany nośne 
budynku przed strumieniem śrutu pod dużym ciśnie-
niem;

•  w wyniku wstrzymania prac poprawiono bezpie-
czeństwo eksploatacji przy centrum obróbczym 
CNC poprzez zamontowanie tylnej osłony, za-
bezpieczającej przed dostępem do układów hy-
draulicznych smarowania oraz zapewnienie 
sprawnie działających wyłączników krańcowych, 
zabezpieczających osłonę podajnika przed otwar-
ciem (powyższe zostało zrealizowane w trakcie 
kontroli - fotografia obrazuje stan po naprawie); 
 

Centrum obróbcze CNC – zamontowano tylną osłonę oraz na-
prawiono wyłączniki krańcowe, zabezpieczające osłonę podaj-
nika EMT przed otwarciem podczas pracy.  

• w wyniku wstrzymania prac usprawniono bezpie-
czeństwo eksploatacji przy prasie krawędziowej usy-
tuowanej w hali produkcyjnej poprzez zamontowanie 
obu bocznych osłon, zabezpieczających dostęp do 
ruchu posuwowego belki zgniotu, dokonano naprawy 
krańcówek bezpieczeństwa oraz zapewniono osło-
nę wyłącznika nożnego do uruchamiania prasy. Fo-
tografia poniżej obrazuje stan po naprawie maszyny; 
 

Prasa krawędziowa – uzupełniono obie boczne osłony, zabez-
pieczające dostęp do ruchu posuwowego belki zgniotu (napra-
wiono krańcówki bezpieczeństwa), wyposażono w osłonę wy-
łącznik nożny do uruchamiania prasy.  

• dokonano przeglądu technicznego i naprawy 
urządzeń w wyniku wstrzymania eksploatacji 
walcarki do blach usytuowanej w hali produkcyj-
nej, poprzez zamontowanie linki bezpieczeństwa 
wokół maszyny, która stanowiła jedyny środek 
ochronny przed zagrożeniem przygniecenia lub 
pochwycenia rąk oraz usprawniono zblokowa-
ne krańcówki bezpieczeństwa. Fotografia poni-
żej obrazuje stan maszyny po jej usprawnieniu. 
 

Walcarka do blach model – uzupełniono brakujące linki bezpie-
czeństwa wokół maszyny, które stanowią jedyny środek ochron-
ny przed zagrożeniem przygniecenia lub pochwycenia rąk (na-
prawiono krańcówki bezpieczeństwa).

Wynikiem realizacji przykładowych decyzji była zde-
cydowana poprawa w zakresie bezpieczeństwa pra-
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cy na stanowiskach pracy. Ponadto, inspektor pracy 
podczas kontroli zobowiązał kierownictwo zakładu do 
wzmożonego nadzoru i większego zaangażowania, 
mającego na celu egzekwowanie przestrzegania prze-
pisów bezpieczeństwa pracy przez pracowników.

W firmie z Kędzierzyna-Koźla spośród 10 decyzji, kil-
ka z nich podobnie dotyczyło niewłaściwej eksploa-
tacji maszyn i urządzeń. W wyniku wydanych decyzji 
inspektora pracy, wykonano m.in. następujące działa-
nia: 
•  zlikwidowano zagrożenie związane z brakiem roz-

wiązań technicznych uniemożliwiających eksploata-
cję tokarki kłowej przy otwartej osłonie, która sku-
tecznie zabezpiecza pracownika przed dostępem do 
obracającego wrzeciona;

• wymieniono manometr ciśnieniowy od instalacji 
sprężonego powietrza w hali szlifierni.

W firmie z branży meblarskiej w Prudniku wydano 
łącznie 16 decyzji, które przyczyniły się do poprawy 
stanu maszyn oraz bezpieczeństwa ich eksploatacji, 
np.:
•  wstrzymano eksploatację zszywacza pneumatycz-

nego na stanowisku do czasu naprawy zabezpie-
czenia wyzwalacza,

•  wstrzymano prace przy frezarce dolnowrzecionowej 
(bez numeru) ze względu na brak osłony narzędzia,

•  wstrzymano prace przy pilarce taśmowej 
DRD A 080 do czasu wyposażenia maszy-
ny w sprawną osłonę taśmy piły (fotografie po-
niżej przedstawiają stan przed i po poprawie), 
 

Pilarka taśmowa typ DRD A 080 - na lewej fotografii bez osłony 
piły (zdjęcie przed i po usprawnieniu).  

•  zamontowano osłony frezów wierteł roboczych przy 
frezarce wielowrzecionowej marki Dubelfix, gdzie 
występował dostęp do części ruchomych (fotogra-
fie poniżej przedstawiają stan przed i po poprawie). 
 

Pilarka taśmowa typ DRD A 080 - na lewej fotografii bez osłony 
piły (zdjęcie przed i po usprawnieniu).

W zakładzie branży metalowej z Grodkowa wydano 
łącznie 44 decyzje, głównie w obszarze bezpieczeń-
stwa pracy i właściwej eksploatacji maszyn (w tym 
aż 20 wstrzymań eksploatacji maszyn i 2 wstrzyma-
nia prac z uwagi na bezpośrednie zagrożenie życia 
lub zdrowia). Zdecydowane i odpowiednie działania 
inspektora pracy przyczyniły się m.in. do poprawy 
bezpieczeństwa pracy w zakresie bezpiecznej obsługi 
maszyn, np.: 
•  usprawniono wyłącznik krańcowy osłony gilo-

tyny usytuowanej w hali do wycinania krążków, 
uniemożliwiając pracę przy otwartej bądź nie-
domkniętej osłonie noża (fotografia poniżej); 
 

Usprawniono wyłącznik krańcowy osłony gilotyny usytuowanej 
w hali do wycinania krążków.  

•  naprawiono uszkodzony wyłącznik krańcowy tyl-
nej osłony gilotyny usytuowanej w hali produk-
cyjnej, co zobrazowano na fotografii poniżej; 
 

Naprawiono uszkodzony wyłącznik krańcowy tylnej osłony gi-
lotyny.  

•  usprawniono prasę mimośrodową usytuowaną 
w hali pras, która posiadała możliwość przełącza-
nia trybów sterownia (nożny/ręczny), mimo naka-
zu sterowania oburęcznego (fotografia poniżej); 
 

Usprawniono prasę mimośrodową, która posiadała możliwość 
przełączania trybów sterownia (nożny/ręczny), mimo nakazu 
sterowania oburęcznego.  

•  naprawiono zdekompletowane parawany spa-
walnicze zlokalizowane w hali montażu but-
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li, które zabezpieczają przed szkodliwym pro-
mieniowaniem optycznym (fotografia poniżej); 
 

Prowizoryczne parawany spawalnicze zastąpiono komplet-
nymi, zapewniającymi ochronę przed rozprzestrzenianiem 
szkodliwego promieniowania optycznego.  

•  usprawniono uszkodzony wyłącznik linkowy przy 
przenośniku taśmowych zlokalizowanym w hali 
montażu butli (związany drutem), który nie speł-
niał funkcji bezpieczeństwa (fotografia poniżej). 
 

Naprawiono wyłącznik linkowy przy przenośniku taśmowych 
zlokalizowanym w hali montażu butli.

Inspektor pracy podczas kontroli zobowiązał kierow-
nictwo zakładu do wzmożonego nadzoru i większego 
zaangażowania, mającego na celu zwracanie uwagi 
pracownikom i ich dyscyplinowanie do przestrzegania 
przepisów bezpieczeństwa pracy.

Podsumowanie i wnioski

Spośród 6 skontrolowanych zakładów, ani jeden nie 
posiadał wdrożonego systemu zarządzania bezpie-
czeństwem pracy, co przełożyło się na negatywne 
wyniki kontroli. W ocenie inspektorów pracy podejście 
do zagadnień bezpieczeństwa pracy w większości 

kontrolowanych podmiotów, było na podobnie niskim 
poziomie. Pracodawcy nie podjęli konkretnych działań 
organizacyjnych, mających na celu budowanie kultu-
ry bezpieczeństwa pracy. Brakowało wyczulenia na 
potencjalne zagrożenia, w tym niesprawne maszyny 
oraz urządzenia ochronne, ze strony samych pracow-
ników oraz nadzoru. 

Zauważono, iż w zakładach wytypowanych po raz 
pierwszy do realizacji przedmiotowego tematu, wystę-
powała nieznacznie malejąca tendencja w zakresie 
liczby wypadków przy pracy, co zobrazowano na po-
niższym wykresie.

Liczba wypadków przy pracy w latach 2018-2020 w zakładach 
kontrolowanych po raz pierwszy.

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

Liczba wypadków przy pracy w latach 2018-2020 w zakładach 
kontrolowanych po raz drugi.

Zmiana podejścia do zagadnień bezpieczeństwa, sy-
stemowe rozwiązania oraz zaangażowanie kierowni-
ctwa i samych pracowników przełożyły się na ciągłą 
poprawę warunków pracy. Uzyskane wyniki kontroli 
uzasadniają właściwy kierunek obrany przez PIP oraz 
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potrzebę kontynuowania nadzoru w tych zakładach, 
które charakteryzują się dużą liczbą wypadków przy 
pracy.

Eliminowanie zagrożeń 
w budownictwie

W ramach nadzoru nad szeroko rozumianą branżą bu-
dowlaną, inspektorzy pracy w 2021 r. przeprowadzili 
kontrole m.in.:
•  prac budowlanych i rozbiórkowych, 
•  robót w zakresie budowy i remontu dróg, 
•  budów infrastruktury kolejowej, 
•  prac wykonywanych w kontakcie z azbestem, 
•  przestrzegania przepisów bhp przy obsłudze żurawi 

wieżowych, 
•  budów, gdzie stwierdzono bezpośrednie zagrożenie 

dla życia lub zdrowia pracowników,
•  prac budowlanych stwarzających zagrożenia o cha-

rakterze publicznym. 
Łącznie w tych obszarach przeprowadzono 288 kon-
troli w województwie opolskim, którymi objęto 239 bu-
dów.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, 
w celu przywrócenia bezpiecznych i zgodnych z prze-
pisami warunków pracy, inspektorzy pracy wydali łącz-
nie 969 decyzji administracyjnych, z czego 419 decy-
zjom nadano rygor natychmiastowej wykonalności, 
ponieważ było to niezbędne ze względu na ochronę 
zdrowia lub życia ludzkiego. 

Wśród 969 decyzji, z uwagi na przesłankę bezpośred-
niego zagrożenia zdrowia lub życia, wydano:
• 31 decyzji wstrzymania wykonywania pracy, 
• 2 decyzje skierowania pracowników do innej pracy, 
• 40 decyzji wstrzymania eksploatacji maszyn i urzą-

dzeń,
• 5 decyzji zakazujących pracy w danych warunkach. 

Ponadto, w wyniku przeprowadzonych kontroli, do 
pracodawców skierowano 44 wnioski pokontrolne.

Następstwem przeprowadzonych kontroli było ujaw-
nienie 317 wykroczeń związanych z nieprzestrzega-
niem przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pra-
cy. Inspektorzy pracy przeprowadzili 111 postępowań 
mandatowych na łączną kwotę 120 300 zł oraz zasto-
sowali 39 środków wychowawczych.

Przedstawione powyżej statystyczne wyniki przepro-
wadzonych kontroli, w szczególności ilość wydanych 
środków prawnych oraz spostrzeżenia inspektorów 
pracy wskazują jednoznacznie, że budownictwo nadal 
należy do działów gospodarki, charakteryzujących się 
wysokim stopniem zagrożenia dla zdrowia i życia za-
trudnionych osób.

Roboty budowlane i rozbiórkowe
 
W ramach nadzoru nad robotami budowlano-rozbiór-
kowymi oraz pracami budowlanymi, przy których do-
konano spostrzeżenia bezpośredniego zagrożenia 
życia lub zdrowia pracowników, przeprowadzono 180 
kontroli na 157 placach budów. 

Efektem przeprowadzonych kontroli było wydanie 676 
decyzji, w tym 17 decyzji wstrzymania pracy, 38 de-
cyzji wstrzymania eksploatacji maszyn i urządzeń i 3 
decyzji zakazujących pracy w danych warunkach. Ze 
względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego 200 
decyzjom nadano rygor natychmiastowej wykonalno-
ści.

Podobnie jak w latach ubiegłych, dominującą liczbę 
nieprawidłowości stwierdzono przy prowadzeniu prac 
na wysokości, podczas prac z wykorzystaniem rusz-
towań, pomostów roboczych, podczas wykonywania 
robót ziemnych oraz w zakresie szeroko rozumianej 
organizacji pracy na budowie.

W obszarze prowadzenia robót na wysokości, dominu-
jącym zjawiskiem było wykonywanie pracy w warun-
kach bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia, 
w sytuacji niestosowania środków zabezpieczających 
przed możliwością upadku. Problem dotyczył zarówno 
środków ochrony zbiorowej, jak i indywidualnej. Wyni-
ki przeprowadzonych kontroli pokazały bardzo wysoki 
odsetek nasilenia tego zjawiska, tym groźniejszego, 
bo dotyczącego prac szczególnie niebezpiecznych, 
będących źródłem wielu wypadków. 

Fotografie ilustrują wykonywanie pracy na wysokości w warun-
kach bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia z uwagi na 
brak wymaganych środków zabezpieczających.

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

żu rusztowania przed możliwością upadku z wyso-
kości, 

•  wadliwym montażu podestów roboczych, poprzez 
niezapewnienie przykrycia całej powierzchni robo-
czej rusztowania, bądź stosowaniu podestów stano-
wiących niestandardowe wyposażenia rusztowania 
(tj. o nieznanej wytrzymałości),

•  niestosowaniu balustrad ochronnych zabezpieczają-
cych przed możliwością upadku z wysokości bądź 
stosowaniu niekompletnych balustrad, które nie za-
pewniały należytego poziomu bezpieczeństwa, 

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

•  nieprawidłowym i niebezpiecznym posadowieniu 
rusztowań poprzez ich montaż na prowizorycznych 
i niestabilnych elementach, np. kawałkach pustaków 
ceramicznych, desek, itp.,

•  nieprawidłowym zabezpieczeniu elementów ruszto-
wań (np. ram), w szczególności w miejscach pub-
licznych (np. na chodnikach), gdzie narażone na 
wypadki były osoby postronne.

Ponadto, przeprowadzone kontrole wykazały przy-
padki dopuszczania do montażu rusztowań pracowni-
ków, którzy nie posiadali uprawnień kwalifikacyjnych. 
W licznych kontrolach stwierdzano brak dokonania od-
bioru rusztowań przed dopuszczeniem ich do użytko-
wania lub dokonanie odbioru rusztowań przez osoby 
nieuprawnione. Najczęstszym błędem, w powyższym 
zakresie, było mylenie uprawnień do montażu rusz-
towań z uprawnieniami do pełnienia samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie. 

Fotografie ilustrują nieprawidłowy sposób użytkowania rusztowań 
i pomostów roboczych.

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

zacyjnych, mających na celu zabezpieczanie ścian 
wykopów przed niekontrolowanym osunięciem, ta-

kich 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 zapewnienia bezpiecznych zejść do wykona-

nych wykopów.

Przykład pracy wykonywanej w wykopach w warunkach bezpo-
średniego narażenia życia lub zdrowia.

Następną grupą zagadnień, gdzie zanotowano istotne 
naruszenia przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 
była szeroko rozumiana organizacja pracy na budo-
wie. Zauważalnym problemem stanowił:
• brak zabezpieczenia terenu budowy przed dostę-

pem osób postronnych, 
•  brak zapewnienia pomieszczeń higieniczno-sanitar-

nych,
•  nieprawidłowości związane ze składowaniem mate-

riałów budowlanych. 

Znaczącym problemem, mającym bezpośredni zwią-
zek z bezpieczeństwem pracy na budowach, był rów-
nież brak zabezpieczania i oznakowania stref i miejsc 
niebezpiecznych na terenach budów. 

Dla realizowanych prac, w tym szczególnie niebez-
piecznych, stwierdzono brak lub nieprawidłowości 
w zakresie instrukcji bezpiecznego wykonywania ro-
bót budowlanych. Uchybienia w zakresie opracowania 
instrukcji bezpiecznego wykonywania robót dotyczyły 
w szczególności braku opisu sposobu wykonania prac, 
a co ważniejsze sposobu zabezpieczenia pracownika 
przed zagrożeniami. Zauważalny był również problem 
ochrony przeciwporażeniowej i braku zabezpieczenia 
instalacji elektrycznych przed możliwością uszkodze-
nia mechanicznego. 

Budowy i remonty dróg

Teren wykonywania robót drogowych jest szczegól-
nym miejscem pracy, zwłaszcza gdy roboty te wyko-
nywane są na odcinkach dróg, gdzie ruch pojazdów 
i pieszych odbywa się tylko z pewnymi ograniczenia-
mi. W takich sytuacjach występuje potencjalne zagro-
żenie zarówno dla osób wykonujących roboty drogo-
we, jak i uczestników ruchu drogowego. 
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Dostęp osób postronnych jest ograniczony tylko 
w pewnym stopniu, na ile pozwalają na to urządzenia 
bezpieczeństwa ruchu drogowego. W miejscach tych 
pracownicy wykonujący roboty drogowe narażeni są 
na niebezpieczeństwo z dwóch stron. Z jednej strony 
są to czynności, które pracownik musi wykonać w ra-
mach zamierzonych zadań budowlanych, a z drugiej 
strony celowe bądź niecelowe działanie uczestników 
ruchu drogowego, a w szczególności kierujących po-
jazdami. 

Na terenie województwa opolskiego było realizowa-
nych kilka inwestycji drogowych. Do najważniejszych 
i największych należy zaliczyć budowy obwodnic 
drogowych: Niemodlina, Kędzierzyna-Koźle, Olesna 
i Praszki. 

Inspektorzy pracy podjęli łącznie 29 kontroli budów 
i remontów dróg, którymi objęto 26 pracodawców. Wy-
nikiem działań kontrolnych było wydanie 106 decyzji 
administracyjnych, w tym 61 decyzji opatrzonych rygo-
rem natychmiastowej wykonalności, 3 decyzji wstrzy-
mania prac i 1 decyzji skierowania do innych prac.
Wydane środki prawne przyczyniły się likwidacji za-
grożeń oraz poprawy warunków pracy poprzez:
•  wyeliminowanie nieprawidłowości związanych z sze-

roko pojętą organizacją pracy, w szczególności do-
tyczącą braku zabezpieczenia stanowisk pracy przy 
wykonywaniu prac na wysokości i robót ziemnych,

•  zabezpieczenie terenów budów przed dostępem 
nieupoważnionych osób,

•  wyegzekwowanie usunięcia nieprawidłowości doty-
czących w szczególności braku pomieszczeń higie-
niczno-sanitarnych, 

•  opracowanie instrukcji bezpiecznego wykonywania 
robót budowlanych i prowadzenia robót zgodnie z tą 
instrukcją,

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

•  przeciwdziałanie niewłaściwemu sposobowi eksplo-
atacji instalacji i urządzeń energetycznych na tere-
nach budów.

Przykład braku wyznaczenia, wygrodzenia oraz oznakowania 
strefy niebezpiecznej podczas prowadzenia robót drogowych.

Roboty budowlane prowadzone w miejscach 
publicznych

Szczególnym rodzajem pracy są również roboty bu-
dowlane prowadzone w miejscach publicznych. Spe-
cyfika tych prac, wynikająca z braku wydzielonego te-
renu budowy powoduje, że prowadzone prace mogą 
oddziaływać na osoby postronne. Uwzględniając po-
tencjalną dostępność osób postronnych do miejsca 
prowadzenia tych prac, szybka likwidacja zagrożeń 
stwierdzonych podczas kontroli jest absolutnie kluczo-
wa. 

W roku sprawozdawczym przeprowadzono 49 kontroli 
robót budowlanych prowadzonych w miejscach pub-
licznych. Wynikiem przeprowadzonych kontroli była 
likwidacja zagrożeń, w tym zagrożeń dla osób po-
stronnych, będąca następstwem wydania 165 decyzji 
administracyjnych. 

Spośród 165 decyzji, 146 z nich opatrzono rygorem 
natychmiastowej wykonalności, 1 decyzja dotyczyła 
wstrzymania prac, 1 decyzja dotyczyła skierowania do 
innych prac i 2 decyzje zakazywały wykonywania pra-
cy w danych warunkach.

Wśród stwierdzonych nieprawidłowości, z uwagi na 
charakter prac, przeważająca ilość dotyczyła braku 
wyznaczania, wygradzania i oznakowywania terenu 
prac i stref niebezpiecznych oraz wadliwej organizacji 
pracy powodującej zagrożenia dla osób postronnych. 

Fotografie przedstawiają roboty budowlane prowadzone w miej-
scu publicznym. Widoczne są: bezpośredni dostęp do miejsca 
prac osób postronnych oraz prowadzenie prac w sposób naraża-
jący osoby postronne.

Eksploatacja żurawi wieżowych 
i szybkomontujących

Podobnie jak w roku poprzednim, inspektorzy pracy 
przeprowadzali kompleksowe kontrole placów budów, 
na których eksploatowane były żurawie. W powyższym 
zakresie przeprowadzono 10 kontroli. Bezpośrednim 
efektem przeprowadzonych kontroli była poprawa 
warunków pracy i stanu bezpieczeństwa, wynikająca 
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z wydania 10 decyzji, w tym 5 decyzji, którym nada-
no rygor natychmiastowej wykonalności. W ramach 
kompleksowych działań kontrolnych, ocenie poddano 
przede wszystkim:
•  dokumentację towarzyszącą żurawiom,
•  przygotowanie do pracy operatorów żurawi, hako-

wych i sygnalistów,
•  sposób prowadzenia pracy z wykorzystaniem żura-

wi,
•  wyposażenie kabin żurawi,
•  czas pracy operatorów.

Spektrum stwierdzanych nieprawidłowości było sze-
rokie. W ujęciu ogólnym do najistotniejszych z nich 
należały: 
•  niewłaściwa organizacja pracy, w tym również pracy 

sygnalistów i hakowych, 
•  braki wyposażenia żurawi w niezbędne, wymagane 

przepisami, elementy techniczne, 
•  nieprowadzenie bądź błędne prowadzenie książek 

dyżurów, 
•  nieprawidłowości w zakresie opracowywania nie-

zbędnych instrukcji.

Przykład nieprawidłowości przy eksploatacji żurawia - brak 
wygrodzenia strefy niebezpiecznej związanej z możliwością jego 
obrotu.

Budowy infrastruktury kolejowej

W związku z dynamicznym rozwojem prac budowla-
nych, dotyczących infrastruktury kolejowej, roboty te 
objęte zostały kontrolą i nadzorem Państwowej In-
spekcji Pracy. W roku sprawozdawczym inspektorzy 
pracy przeprowadzili 17 kontroli w przedmiotowym 
zakresie, kontrolując 15 podmiotów. Bezpośrednim 
efektem przeprowadzonych kontroli było wydanie 8 
decyzji, w tym 4 decyzji wstrzymania pracy, co niewąt-
pliwie przyczyniło się do poprawienia bezpieczeństwa 
i warunków pracy. 

Całościowa ocena stanu przestrzegania prawa pracy, 
w tym przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pra-
cy w kontrolowanych zakładach wskazuje, że praco-
dawcy uczestniczący w procesie wykonywania robót 
torowych, nie przywiązywali należytej uwagi do przy-

gotowania technicznego i organizacyjnego w zakresie 
zleconych zadań. Niewielkie zaangażowanie osób 
nadzoru technicznego w egzekwowanie od podległych 
pracowników właściwych metod pracy, zgodnych 
z przepisami bezpieczeństwa pracy oraz tolerowanie 
nieprzestrzegania tych przepisów, były najczęstszym 
źródłem zaistniałych uchybień.

Przykłady dobrych praktyk

W roku sprawozdawczym, inspektorzy pracy stwier-
dzali, choć rzadko, przypadki dobrze i bezpiecznie 
zorganizowanych budów, na których można było za-
obserwować tzw. dobre praktyki. Przykładem mogą 
być: budowa Centrum Usług Publicznych w Opolu, 
czy budowa zakładu produkcji komponentów do aku-
mulatorów realizowana w Radzikowicach. Wartym 
podkreślenia jest fakt, że budowy te objęte były stałym 
nadzorem ze strony inspekcji pracy, co niewątpliwie 
przekładało się na stan bezpieczeństwa i higieny pra-
cy.

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 2021 r., oprócz działalności kontrolnej i nadzorczej, 
prowadzono również działalność prewencyjną, pole-
gającą m. in. na:
• objęciu stałym nadzorem największych budów re-

alizowanych w województwie opolskim. W szcze-
gólności nadzorem objęto: budowę Centrum Usług 
Publicznych w Opolu, budowę obwodnicy drogowej 
Kędzierzyna-Koźla, budowę obwodnicy drogowej 
Praszki, budowę obwodnicy drogowej Olesna, budo-
wy osiedli mieszkaniowych w Opolu i Krapkowicach;

• przeprowadzeniu szkoleń na wybranych budowach 
w ramach „Tygodnia bezpieczeństwa w budowni-
ctwie”, czyli wspólnej akcji sygnatariuszy „Porozu-
mienia dla Budownictwa”, nad którą patronat objął 
Główny Inspektor Pracy;

•  zorganizowaniu, przeprowadzeniu i podsumowaniu 
na szczeblu wojewódzkim konkursu „Buduj bez-
piecznie”. Celem konkursu było promowanie i nagra-
dzanie firm, które wdrażają i stosują wysokie stan-
dardy bezpieczeństwa pracy;

• dystrybuowaniu w trakcie prowadzenia czynności 
kontrolnych wydawnictw i ulotek o charakterze pre-
wencyjnym, traktujących o bezpieczeństwie pracy 
na budowie oraz udzielaniu porad technicznych.

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.
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Kontrole podczas usuwania wyrobów 
zawierających azbest 

Od wielu lat Państwowa Inspekcja Pracy prowadzi kon-
trole i nadzór nad pracami związanymi z usuwaniem 
wyrobów zawierających azbest. Pył azbestu i jego od-
działywanie na człowieka jest czynnikiem o udowod-
nionym działaniu rakotwórczym. Wartym podkreślenia 
jest fakt, że uwalniający się pył azbestu oddziałuje nie 
tylko na pracowników, ale również na osoby postron-
ne, stąd też prace te muszą być prowadzone w szcze-
gólnym reżimie technicznym i organizacyjnym. W roku 
sprawozdawczym, w przedmiotowym zakresie, prze-
prowadzono 3 kontrole, których skutkiem było wyda-
nie 10 decyzji, w tym 1 decyzji wstrzymania prac i 7 
decyzji opatrzonych rygorem natychmiastowej wyko-
nalności. Realizacja decyzji przyczyniła się do popra-
wy warunków pracy, jak również do likwidacji naraże-
nia pracowników i osób postronnych na rakotwórcze 
czynniki chemiczne.  Przeprowadzone kontrole wyka-
zały, że najwięcej nieprawidłowości stwierdzano w ob-
szarach związanych z:
• wygradzaniem i oznakowaniem terenów prac, 
• technologią usuwania elementów azbestowych, 
•  pakowaniem i znakowaniem odpadów azbestowych, 
•  bezpiecznym składowaniem zdemontowanych ma-

teriałów.

Przykład wadliwego składowania zdemontowanych materiałów 
azbestowych oraz przyjęcia wadliwej technologii demontażu po-
legającej na łamaniu elementów.

Bezpieczeństwo w wytypowanych 
zakładach - wzmożony nadzór

Kontrole wynikające ze wzmożonego nadzoru prze-
prowadzono w 2 wybranych przedsiębiorstwach, na-
leżących do grupy przetwórstwa przemysłowego, tj.:
•  prowadzącego działalność w zakresie wytwarzania 

koksu oraz 
•  produkującego rury stalowe walcowane na gorąco. 

Oba wybrane zakłady, objęte szczególnym nadzorem 
PIP, zatrudniają łącznie 1 920 osób.

Na wykresie obok zaprezentowano liczbę wypadków 
przy pracy w obu zakładach w okresie 2018-2021. 
W 2020 roku zauważono trend spadkowy w zakresie 
liczby wypadków w obu zakładach, co może tłuma-
czyć okres licznych przestojów z powodu pandemii. 
W 2021 roku jednak zastąpił znaczny wzrost wypad-
ków przy pracy, zwłaszcza tych najmniej pożądanych: 

śmiertelny oraz zbiorowy, w tym jeden z poszkodowa-
nych ze skutkiem ciężkiego uszkodzenia ciała.

Wypadki przy pracy w latach 2018-2021 w zakładach objętych 
wzmożonym nadzorem.

W związku z powyższym, działania PIP ukierunkowa-
ne były na systematyczną analizę przyczyn i okolicz-
ności zaistniałych wypadków przy pracy, w tym spraw-
dzenie skuteczności wdrożenia zaproponowanych 
wniosków profilaktycznych.
Czynności kontrolne wykazały, iż obie firmy, mimo 
tego, że posiadają wdrożony i certyfikowany system 
zarządzania bezpieczeństwem pracy, to reprezentują 
różne podejście do zagadnień bezpieczeństwa pracy, 
świadomości występujących zagrożeń oraz pojęcia 
kultury bezpieczeństwa pracy. Inspektorzy pracy, pod-
czas kontroli, stwierdzili szereg nieprawidłowości, któ-
re regulowano zaleceniami pokontrolnymi.

Ponadto w jednym z zakładów objętych kontrolą, w ra-
mach wzmożonego nadzoru, w ostatnich latach miały 
miejsce 3 poważne zdarzenia wypadkowe, które były 
badane przez inspektorów pracy:
•  w 2020 r. ciężki wypadek przy pracy pracownika 

zatrudnionego na stanowisku mechanika wydziało-
wego. Skutkiem wypadku były: uraz zmiażdżeniowy 
dłoni lewej z amputacją części palców 2-4 oraz rana 
szarpana V palca, amputacja urazowa palca III na 
poziomie paliczka bliższego,

•  w 2021 r. śmiertelny wypadek przy pracy pracowni-
ka zatrudnionego na stanowisku operatora urządzeń 
piecowych. Do zdarzenia doszło podczas sprzątania 
górnego podestu wozu zasypowego z nagromadzo-
nego miału węglowego przy zbiornikach. Skutkiem 
wypadku była śmierć, w wyniku licznych obrażeń 
spowodowanych zmiażdżeniem okolicy szyi i klatki 
piersiowej,

•  w 2021 r. zbiorowy wypadek, któremu uległo 2 pra-
cowników zatrudnionych na stanowisku operatora 
urządzeń oczyszczania gazu. Do wypadku doszło 
podczas wykonywanych prac na instalacji, w sposób 
niezgodny z przyjętymi zasadami, czego skutkiem 
było zatrucie siarkowodorem (w przypadku jednego 
poszkodowanego wypadek uznano jako ciężki).

W ramach środków pokontrolnych wydano łącznie 
37 decyzji dotyczących bezpieczeństwa pracy, w tym 
75,4% stanowiły decyzje ustne wydane i zrealizowane 
w trakcie kontroli. 
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W zakresie potencjalnych zagrożeń stwierdzonych 
podczas kontroli, inspektorzy pracy wydali łącznie:
• 19 decyzji z rygorem natychmiastowej wykonalno-

ści, ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludz-
kiego (dotyczyły łącznie 230 pracowników), 

• 1 decyzję zakazującą wykonywanie pracy, z uwagi 
na stan warunków, który stanowił bezpośrednie za-
grożenie dla życia lub zdrowia ludzi (dotyczyło 12 
pracowników).

Najwięcej decyzji inspektorzy pracy wydali w obszarze 
zabezpieczenia stref niebezpiecznych, w tym rucho-
mych elementów maszyn oraz spełnienia minimalnych 
wymagań, tj. 27% ogółu wszystkich decyzji. 
Kolejnym przedmiotem decyzji było właściwe utrzyma-
nie obiektów i pomieszczeń pracy (schody, pomosty, 
barierki, posadzki, okna, porządek) – 18,9%; następ-
nie właściwa eksploatacja urządzeń i instalacji elek-
trycznych – 13,5%;  eksploatacja maszyn i urządzeń 
oraz odpowiednie przeglądy techniczne – 10,8%, sto-
sowanie odzieży ochronnej lub środków ochrony indy-
widualnej – 8,1%, odpowiednie wyposażenie zaplecza 
higieniczno-sanitarnego – 8,1%, itd. Szczegółowe ze-
stawienie w zakresie rodzaju wydanych decyzji przed-
stawia poniższa tabela.

Nieprawidłowości regulowane decyzjami

Obszar nieprawidłowości stwierd-
zonych podczas kontroli % sumy

brak zabezpieczenia stref niebezpiec-
znych, ruchomych elementów maszyn, 
brak spełnienia minimalnych wymagań 

27,03

niewłaściwe utrzymanie obiektów  
i pomieszczeń pracy (schody, pomosty, 
barierki, posadzki, oszklenia okien)

18,92

niewłaściwa eksploatacja urządzeń  
i instalacji elektroenergetycznych 13,51

niewłaściwa eksploatacja maszyn  
i urządzeń, brak przeglądów technic-
znych (niesprawne urządzenia)

10,81

brak odzieży lub ŚOI 8,11

niedostateczne wyposażenie 
pomieszczeń higieniczno-sanitarnych 8,11

niewłaściwa organizacja i ergonomia 
stanowisk pracy (brak ładu i porządku) 5,41

nieprawidłowości dotyczące urządzeń 
mających wpływ na sterownie maszyn 
(opis, sprawność)

2,70

brak odpowiedniego nadzoru na 
przestrzeganiem przepisów BHP 2,70

brak lub niewłaściwe instrukcje BHP 
lub przyjęte procedury 2,70

Suma 100
Zestawienie wydanych decyzji w zakładach objętych wzmożonym 
nadzorem.

Ponadto w ramach realizowanego tematu wydano 
łącznie 24 wnioski w wystąpieniach. Najwięcej wnio-
sków inspektorzy pracy wydali w obszarze zapewnie-
nia właściwych instrukcji BHP, poprawy organizacji 
oraz przestrzegania przyjętych zasad – 29,2% ogółu 
wszystkich wniosków. 

Kolejnym przedmiotem wniosków wystąpień były: in-
formowanie pracowników o występujących zagroże-
niach oraz aktualizacja dokumentacji oceny ryzyka 
zawodowego – 16,6%; właściwa organizacja szkoleń  
BHP i odpowiednie przygotowanie do pracy – 12,5%; 
odpowiednia normo-obsada na stanowiskach – 8,3%; 
rzetelne sporządzanie protokołu powypadkowego 
(ustalanie wszystkich przyczyn) oraz właściwych środ-
ków profilaktycznych (adekwatnych do przyczyn wy-
padków przy pracy) – 4,2%. Szczegółowe zestawienie 
w zakresie rodzaju wydanych wniosków przedstawia 
poniższa tabela.

Nieprawidłowości regulowane wnioskami

Obszar nieprawidłowości stwierd-
zonych podczas kontroli % sumy

niewłaściwe instrukcje BHP, brak 
przestrzegania przyjętych zasad 29,2

nieprawidłowości w dokumentacji 
oceny ryzyka zawodowego lub przeka-
zaniu informacji

16,6
brak aktualizacji oceny ryzyka za-
wodowego oraz działań korygujących 
po wypadkach

niewłaściwa organizacja szkoleń BHP 
(nieodpowiednie przygotowanie do 
pracy)

12,5

niewłaściwa minimalna nomo-obsada 
na stanowiskach 8,3

nieprawidłowości związane 
z przydziałem, ewidencją odzieży i ŚOI 8,3

nieprawidłowości dotyczące pozostałej 
dokumentacji 8,3

niewłaściwe sporządzony protokół 
powypadkowy (brak ustalenia wszyst-
kich przyczyn, brak oględzin miejsca 
wypadku, termin)

4,2

niewłaściwe przeprowadzone szkole-
nia  BHP lub kwalifikacji 4,2

nieprawidłowości dotyczące środków 
profilaktycznych (nieadekwatne do 
przyczyn, brak środków zapobiegawc-
zych)

4,2

brak nadzoru lub niewłaściwe funkc-
jonowanie służby BHP 4,2

Suma 100
Zestawienie nieprawidłowości regulowanych wnioskami w zakła-
dach objętych wzmożonym nadzorem.
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Działania systemowe w zakresie bezpieczeństwa 
pracy

Kontrola 2 zakładów objętych wzmożonym nadzorem, 
wykazała różne podejście do kultury bezpieczeństwa 
pracy, mimo iż oba podmioty posiadają wdrożony 
i certyfikowany system zarządzania bezpieczeństwem 
pracy.

W przedsiębiorstwie branży koksowniczej, w ramach 
daleko idącej profilaktyki, w celu zwiększenia świa-
domości pracowników w zakresie występujących za-
grożeń na stanowiskach pracy, opracowano m.in.: „Pi-
ramidę Bezpieczeństwa” (rys. poniżej), indywidualne 
standardy bezpieczeństwa oraz czynnościową kartę 
oceny ryzyka.

Piramida bezpieczeństwa w swych założeniach ma na 
celu niedopuszczenie do wystąpienia anomalii na sta-
nowiskach oraz zdarzeń potencjalne wypadkowych, 
a przede wszystkim tych na szczycie piramidy – po-
ważnych wypadków przy pracy.

Piramida bezpieczeństwa.

System zakłada, iż w przypadku zauważenia anoma-
lii, już na wstępie powinna nastąpić natychmiastowa 
reakcja ze strony pracowników i usunięcie danego 
zagrożenia. Każde wykryte zagrożenie jest następnie 
rejestrowane w specjalnym programie z podaniem 
przyczyny.

Powyższe działania systemowe, przyjęte procedury 
i instrukcje oraz częste szkolenia BHP, przekładają się 
na zdecydowanie niski wskaźnik częstotliwości wy-
padków przy pracy, mimo tak dużego zakładu. 

W kontrolowanym zakładzie, w ramach wprowadzone-
go systemu w 2021 r. przeprowadzono aż 8 155 audy-
tów (w 2020 r. - 6 188) i zauważono 925 nieprawidłowo-
ści (w 2020 r. – 653), w tym 306 poważnych. Dojrzała 
postawa pracodawcy oraz konsekwentne, wieloletnie 
starania koncernu, wpłynęły na wypracowanie wśród 
pracowników swoistej kultury bezpieczeństwa pracy, 
która wymaga nieustannego poszanowania. Najmniej-
sze odstępstwa od przyjętych zasad mogą powodo-
wać w skutkach poważne wypadki przy pracy, które 

niestety miały miejsce w poprzednim roku.

W kontrolowanym podmiocie, od wielu lat realizowany 
jest również zintegrowany system zarządzania World 
Class Manufacturing, składający się z 10 filarów. Na 
pierwszym miejscu postawiono filar BHP, który sprzy-
ja poprawie i ciągłemu doskonaleniu organizacji, m.in. 
w obszarze bezpieczeństwa pracy. Promowanie kul-
tury bezpieczeństwa pracy ma na celu pielęgnowanie 
świadomości pracowniczej w zakresie bezpieczeń-
stwa pracy oraz potrzebę ciągłego monitorowania i eg-
zekwowania przestrzegania przepisów BHP.

W drugim zakładzie objętym wzmożonym nadzorem 
dobre praktyki, w tym zagadnienia dotyczące promo-
wania kultury bezpieczeństwa pracy, wciąż są w po-
czątkowej fazie wdrażania. Mimo, iż zakład posiada 
od wielu lat certyfikowany system zarządzania bez-
pieczeństwem pracy, to jednak podejście i mentalność 
pracowników, w tym kierownictwa, wymaga przeobra-
żenia. Powyższy wniosek potwierdzają prowadzone 
od wielu lat kontrole PIP w tym zakładzie i wykazywa-
ne liczne nieprawidłowości. 

W związku ze zwiększoną ilością wypadków w latach 
poprzednich, na wniosek inspektora pracy, pracodaw-
ca wprowadził działania systemowe, związane z ini-
cjowaniem dodatkowych szkoleń, w celu naturalnej 
adaptacji nowoprzyjętych pracowników. Powyższe 
przyczyniło się do zwiększenia bezpieczeństwa i ogra-
niczenia ilości wypadków o 30% w latach 2017 i 2018. 
W latach poprzednich średnia ilość wypadków przy 
pracy kształtowała się na poziomie 13 wypadków rocz-
nie. Na wniosek inspektora pracy (z uwagi na znaczny 
wzrost wypadków przy pracy w latach poprzednich), 
w 2017 r. pracodawca podjął dodatkowe działania 
organizacyjne, mające na celu właściwą adaptację 
nowozatrudnionych pracowników na stanowiskach 
pracy. Powzięto m.in.: cykl dodatkowych szkoleń pra-
cowników w początkowym etapie praktyki i przyucza-
nia nowych osób do zawodu przez okres kilku mie-
sięcy, przeprowadzanie okresowych sprawdzianów 
umiejętności i nabywanych kwalifikacji, zakańczanych 
egzaminami itp. 

Aby sprawdzić rezultat podjętych działań, od 2017 r. 
inspektor pracy przeprowadza szczegółową analizę 
zaistniałych wypadków przy pracy, biorąc pod uwagę 
doświadczenie i staż pracowników w danym zakładzie. 

Spośród wszystkich wypadków zaistniałych w 2021  r., 
na dzień kontroli 28,6% dotyczyło pracowników po-
szkodowanych z niewielkim doświadczeniem (do 3 
lat stażu pracy), którzy zastępują starszą kadrę prze-
chodzącą na emeryturę. Powyższa informacja jest 
niepokojącym sygnałem, iż wraca ponowna tendencja 
występowania wypadków przy pracy w najmłodszej 
stażowo grupie wiekowej.

Działania systemowe podjęte przez pracodawcę, 
związane z dodatkowym szkoleniami w zakresie na-
turalnej adaptacji nowoprzyjętych pracowników, miały 
na celu przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa 
i ograniczenia ilości wypadków. Uzyskane wcześniej 
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rezultaty potwierdzają właściwie obrany kierunek, co 
zaprezentowano na wykresie powyżej.

Przykłady uzyskanych efektów

W zakładzie produkującym koks łącznie wydano 18 
decyzji w zakresie technicznego bezpieczeństwa 
pracy. Wzmożony nadzór nad zakładem oraz konse-
kwentne działania inspektora pracy doprowadziły do 
poprawy warunków pracy. Poniżej przykłady realizacji 
ciekawszych decyzji:
• uzupełniono brakujące ogrodzenia ochronne urzą-

dzeń posuwowych, tj. na podeście w rejonie sil-
nika urządzenia czyszczenia rur wznośnych tzw. 
czyszczaka i zbiornika węgla po stronie maszyno-
wej, ze względu na zagrożenie pochwycenia lub 
przygniecenia pracowników obsługi (w tym miej-
scu miał miejsce śmiertelny wypadek przy pracy); 
 

Miejsce wypadku na podeście górnym wozu zasypowego (za-
montowane zabezpieczenia i osłony ochronne, po zaistniałym 
wypadku) – widoczna poprawa.

•  dokonano przeglądu analogicznych miejsc na 
wszystkich wozach zasypowych, pracujących na 
bateriach koksowniczych, mając na uwadze sku-
teczne ogrodzenie siatkami ochronnymi urządzenia 
posuwowe, z uwagi na zagrożenie pochwycenia lub 
przygniecenia pracowników obsługi;

•  uzupełniono brakującą siatkę ochronną w osi koła 
pasowego na wypycharce zlokalizowanej na jednym 
z wydziałów, na którym istniał dostęp do obracają-
cych części maszyn;

•  dostosowano do minimalnych wymagań bezpie-
czeństwa tokarkę kłową nr fabr. 4880, rok 1995, zlo-
kalizowaną w warsztacie utrzymania ruchu mecha-
nicznego, mając na uwadze, m.in.: właściwą osłonę, 
rozwiązania techniczne uniemożliwiające pracę ob-
rabiarki przy otwartej osłonie oraz zabezpieczenie 
wew. strony przekładni pasowej napędu (fot. przed-
stawia stan przed poprawą oraz po modernizacji); 

Tokarka kłowa nie posiadała rozwiązania technicznego unie-
możliwiającego pracę obrabiarki przy otwartej osłonie, brak 
osłony od wew. strony przekładni pasowej napędu (stan przed 
poprawą).  

Stan po modernizacji i dostosowaniu do minimalnych wymagań. 

•  doposażono w odpowiednią osłonę ścienny wentyla-
tor wyciągowy, usytuowany w warsztacie utrzymania 
ruchu mechanicznego, z uwagi na brak osłony od 
wewnątrz (siatka ochronna na zewnątrz nie spełniała 
norm w zakresie bezpieczeństwa – zbyt duża krata). 
 

Liczba wypadków przy pracy w latach 2016-2021 w zależności od stażu pracy w zakładach objętych wzmożonym nadzorem.
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W warsztacie zamontowany ścienny wentylator wyciągowy nie 
posiadał osłony od wewnątrz (siatka ochronna na zewnątrz nie 
spełnia norm w zakresie bezpieczeństwa). Obok poprawa.

W przedsiębiorstwie produkującym rury wydano 19 
decyzji mających na celu poprawę bezpieczeństwa 
pracy, czego efektem były, m.in.:
•  dostosowano do minimalnych wymagań bezpie-

czeństwa prasę hydrauliczną zlokalizowaną w hali 
produkcyjnej w zakresie, m.in.: osłon strefy niebez-
piecznej pracy stempla, sprawności urządzeń po-
miarowych, opisów lub oznaczeń elementów ste-
rowniczych związanych z załączeniem maszyny;

•  naprawiono uszkodzony wyłącznik krańcowy, odpo-
wiedzialny za ryglowanie drzwi ochronnych automa-
tu do obróbki skrawaniem zlokalizowanego w war-
sztacie;

• dostosowano, pod względem minimalnych wyma-
gań bezpieczeństwa, prasę hydrauliczną, zloka-
lizowaną w warsztacie oprzyrządowania, z uwagi 
na zdeformowane osłony strefy zgniotu oraz moż-
liwość pracy przy otwartej osłonie (fot. przedsta-
wia stan przed poprawą oraz po modernizacji); 
 

Prasa hydrauliczna bez osłony strefy zgniotu oraz obok po po-
prawie.  

•  uzupełniono brakujące osłony wzdłuż samotoku pie-
ca podgrzewczego trzpieni w rejonie ciągu komuni-
kacyjnego;

•  zlikwidowano potencjalne zagrożenie, związane 
z zastosowaniem prowizorycznej osłony, nieosła-
niającej całego kołnierza wentylatora, którego zada-
niem było schładzanie rejonu walcarki redukcyjnej.

Sankcje pokontrolne

Kontrole wykazały, iż popełniono łącznie 7 wykroczeń 
przeciwko prawom pracowniczym, które usankcjo-

nowano 2 środkami wychowawczymi oraz manda-
tem karnym. Dodatkowo mając na uwadze zaistniały 
śmiertelny wypadek przy pracy, złożono wniosek do 
właściwej Rejonowej Prokuratury z uzasadnionym po-
dejrzeniem popełnienia przestępstwa, wynikającego 
z art. 220 § 1 Kodeksu karnego.

Podsumowanie

Reasumując, kontrole przeprowadzone w 2021 r. 
w zakładach objętych wzmożonym nadzorem, ukie-
runkowane były przede wszystkim na systematyczną 
analizę przyczyn i okoliczności zaistniałych wypadków 
przy pracy, w tym sprawdzenie skuteczności wdro-
żenia zaproponowanych wniosków profilaktycznych. 
Skutkiem tych analiz były wydawane środki pokontrol-
ne, zorientowane na wykluczenie dostrzeżonych i nie-
wyeliminowanych przez pracodawcę zagrożeń oraz 
dalszą profilaktykę. 
Działania nadzorczo – kontrolne inspekcji pracy w ra-
mach trzyletniego okresu 2019 - 2021 wzmożonego 
nadzoru nad wybranymi zakładami pracy, niewątpliwie 
przekładały się na poprawę warunków pracy w obu 
przedsiębiorstwach.

Wykres na kolejnej stronie przedstawia zależność kie-
rowanych środków prawnych (ŚP) inspektora pracy 
do liczby zaistniałych wypadków przy pracy w trzylet-
nim okresie. Ilość środków prawnych bywała często 
wprost proporcjonalna do ciężkości wypadków przy 
pracy, zwłaszcza w 2021 r. w przedsiębiorstwie „A”, 
gdzie miały miejsce 2 poważne zdarzenia wypadkowe.

Kontrolujący, w ramach prowadzonych czynności, po-
dążali śladami okoliczności zaistniałych wypadków 
przy pracy. Na celowniku inspektorów pracy były prze-
de wszystkim te zdarzenia, które posiadały znamiona 
poważnych lub mogących mieć ciężkie skutki, celem 
sprawdzenia skuteczności wdrażanych środków pro-
filaktycznych przez pracodawcę. Kluczowe było, aby 
formułowane wnioski profilaktyczne miały charakter 
naprawczy i były adekwatne do ustalonych przyczyn 
wypadków przy pracy. Wydawane środki prawne in-
spektorów pracy, w ramach prowadzonych kontroli, 
prowadziły do bieżącego eliminowania ujawnionych 
bezpośrednich zagrożeń dla zdrowia i życia pracow-
ników.

W przedsiębiorstwie „A”, zlokalizowanym w powie-
cie krapkowickim, funkcjonujący system zarządzania 
bezpieczeństwem mimo, iż jest dojrzały, nie wykluczał 
zdarzeń wypadkowych. Kierownictwo zakładu podej-
muje szereg działań systemowych i inicjatyw promu-
jących bezpieczeństwo pracy. Wdrażane są określone 
procedury i instrukcje, które mają za zadanie budować 
właściwą kulturę bezpieczeństwa pracy oraz monito-
rować określony stan, tak aby nie dochodziło do zda-
rzeń wypadkowych i anomalii.

W ocenie inspektora pracy, w 2021r. zaistniałe 2 po-
ważne wypadki przy pracy były przykładami, iż w sy-
stemie zarządzania bezpieczeństwem pracy  najsłab-
szym ogniwem jest „CZŁOWIEK” i jego podejście do 
przestrzegania ustalonych reguł. W obu przypadkach 
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m.in.: człowiek, zespół współpracujących ze sobą pra-
cowników, łącznie z przełożonymi, w dużym stopniu 
przyczynili się do zaistniałych wypadków przy pracy. 
Kontrolujący zauważyli rozluźnienie dyscypliny wśród 
pracowników. Powyższe może być spowodowane 
trwającym długim okresem pandemii, falami obostrzeń 
związanymi z koronawirusem (SARS-CoV-2), stresem 
przed chorobą lub kwarantanną oraz okresową zdal-
ną pracą części kierownictwa, które w dużej mierze 
jest odpowiedzialne za egzekwowanie przestrzegania 
ustalonych zasad.

W przedsiębiorstwie „B” z powiatu strzeleckiego, ana-
liza wypadkowa wykazała wzrost liczby wypadków 
przy pracy w 2021 r., który prawdopodobnie był spo-
wodowany wzmożoną ilością zamówień i powrotem 
do normalnej działalności produkcyjnej zakładu (30% 
więcej wypadków w porównaniu z rokiem 2020, w któ-
rym odnotowano przestoje spowodowane pandemią). 
Ponadto pracodawca w ostatnich latach powziął zmie-
rzyć się z problemem dużej rotacji pracowników oraz 
potrzebą zatrudniania nowych, często niedoświad-
czonych osób, z uwagi na wymianę pokoleniową ka-
dry 60+. Z pośród wszystkich wypadków zaistniałych 
w roku 2021 – na dzień kontroli aż 28,6% dotyczyło 
pracowników z niewielkim doświadczeniem (do 3 lat 
stażu pracy), którzy zastępują kadrę odchodzącą, 
m.in. na emeryturę. Pracodawca musi zwiększyć wy-
siłek, aby poprzez odpowiednie szkolenia stanowisko-
we, sprawdziany, instruktaże oraz programy doszkala-
jące wprowadzać przyszłą kadrę pracowników.

Kontrole zakładów branży chemicznej 
(REACH, CLP)

Kontrole dotyczące problematyki REACH

Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Eu-
ropejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w spra-
wie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowa-
nych ograniczeń w zakresie chemikaliów i utworzenia 
Europejskiej Agencji Chemikaliów, zwane w skrócie 

rozporządzeniem REACH, 
zostało przyjęte w celu po-
prawy ochrony zdrowia ludz-
kiego i środowiska naturalne-
go przed zagrożeniami, jakie 
mogą stwarzać substancje 
chemiczne.

Celem kontroli dotyczących 
problematyki REACH była 
weryfikacja przestrzegania 
przepisów unijnego rozporzą-
dzenia REACH w zakresie 
kompetencji Państwowej In-
spekcji Pracy oraz przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pra-
cy przy pracach, w których wy-
stępują czynniki chemiczne. 
Do kontroli powyższych za-
gadnień w 2021 r. wytypowano 
15 zakładów pracy, w których 
pracowało łącznie 905 osób. 

Pracę w kontakcie z badanymi czynnikami chemiczny-
mi wykonywało 352 osób. 

Wśród kontrolowanych podmiotów znalazły się przed-
siębiorstwa wielu branż, m.in.: 
• 2 firmy zajmujące się produkcją elementów z two-

rzyw sztucznych, 
•  2 salony kosmetyczne, w tym jeden także fryzjerski, 
•  zakład produkujący części motoryzacyjne, 
•  zakład przetwórstwa mięsnego, 
•  laboratorium analityki medycznej, 
•  przedsiębiorca zajmujący się prowadzeniem pokoi 

gościnnych, restauracja, cukiernia, 
•  kryta pływalnia działająca w obszarze podmiotu zaj-

mującego się dostawą wody i odprowadzeniem ście-
ków, 

•  przedsiębiorca prowadzący procesy galwanotech-
niczne, 

•  podmiot prowadzący działalność związaną z pro-
dukcją środków chemicznych.

Niedostateczna wiedza przedsiębiorców dotycząca 
ciążących na nich obowiązków, wynikających z rozpo-
rządzenia REACH, obejmowała głównie małe przed-
siębiorstwa. Do najważniejszych stwierdzonych pod-
czas kontroli nieprawidłowości zaliczono:
•  uchybienia w zakresie szkoleń bhp (w 13 kontro-

lowanych zakładach), w tym np.: brak aktualnych 
szkoleń, prowadzenie instruktażu ogólnego przez 
osobę nieuprawnioną, brak opracowania szczegóło-
wych programów szkoleń bhp lub nieprawidłowości 
w tym zakresie;

•  niedociągnięcia w bloku zagadnień badań lekarskich 
(dotyczyło 11 kontrolowanych przedsiębiorstw), 
w tym braki w skierowaniach na badania lekarskie, 
w zakresie informacji o czynnikach chemicznych wy-
stępujących na stanowiskach pracy (5 podmiotów);

•  nierozeznanie przez pracodawców jakie aktualnie 
substancje i mieszaniny stosują w danych proce-

Zależność środków prawnych IP do wypadków przy pracy w okresie 2019-2021 w przedsiębior-
stwach objętych wzmożonym nadzorem.
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sach pracy (6 kontroli); 
•  braki w zakresie opracowanych instrukcji bhp, doty-

czących wykonywanych prac (13 zakładów), w tym 
postępowania z czynnikami chemicznymi oraz infor-
mowania pracowników o występujących zagroże-
niach lub sposobie postępowania.

Zapisy zawarte w opracowanych dokumentach nie od-
nosiły się często do stosowanych czynników chemicz-
nych, a tym samym nie uwzględniały oznakowania 
chemikaliów zgodnego z CLP. 
Wystąpił również problem w 13 kontrolowanych pod-
miotach, związany brakiem dokonania oceny i udoku-
mentowania ryzyka zawodowego, występującego przy 
wykonywanych pracach lub w obszarze uwzględnie-
nia zagrożeń czynnikami chemicznymi.

Mieszaniny chemiczne stwarzające zagrożenie były 
przedmiotem kontroli we wszystkich kontrolowanych 
podmiotach i stanowiły 92% wszystkich kontrolowa-
nych chemikaliów. Nieprawidłowości zanotowano 
w przypadku 31 kontrolowanych kart charakterystyki 
mieszanin w przypadku 11 podmiotów. 

Ponadto przedmiotem wydanych środków prawnych, 
w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami 
były:
•  wykaz prac szczególnie niebezpiecznych (w 5 przy-

padkach kontrolowanych podmiotów); przedsiębior-
cy nie zawsze identyfikowali prace z użyciem sub-
stancji i mieszanin stwarzających zagrożenie jako 
prace szczególnie niebezpieczne;

•  działania pracodawcy eliminujące lub ograniczające 
zagrożenia (7 kontrolowanych przedsiębiorców);

•  uchybienie w zakresie badań i pomiarów czynników 
szkodliwych w środowisku pracy (5 podmiotów);

•  brak wyposażenia pracowników we właściwe środki 
ochrony indywidualnej (6 zakładów);

•  nieudostępnienie pracownikom posiadanych przez 
pracodawców informacji z kart charakterystyki che-
mikaliów, o czym stanowi art. 35 Rozporządzenia 
REACH (dotyczyło 2 podmiotów);

•  brak udostępnienia pracownikom posiadanych infor-
macji o chemikaliach, dla których nie jest wymagana 
karta charakterystyki (2 zakłady). 

W ramach bieżących kontroli nie stwierdzono niepra-
widłowości w zakresie oznakowania oryginalnych opa-
kowań substancji chemicznych.

Ponadto kontrole wykazały uchybienia w zakresie 
oznakowawania pojemników mieszanin chemicznych 
(4 podmioty), co dotyczyło 11 stosowanych mieszanin. 
W przypadku jedynie 2 kontrolowanych podmiotów 
stwierdzono brak oznakowania miejsc składowania 
chemikaliów znakiem ostrzegawczym, informującym 
o zagrożeniach, podobnie jak nieprawidłowości w za-
kresie magazynowania i składowania chemikaliów. 

Analiza uchybień wskazuje na ignorowanie przez pra-
codawców strefy formalnoprawnej, w tym opracowanie 
właściwych instrukcji i innych dokumentów. Stosun-

kowo dużo nieprawidłowości zanotowano w zakresie 
kart charakterystyki mieszanin. Taki stan rzeczy nie 
pozwala na prawidłowe przeszkolenie pracowników 
w zakresie bhp. 

Po części za ten stan rzeczy winni są dostawcy, któ-
rzy w ramach łańcucha dostaw często nie dostarcza-
ją w ogóle karty charakterystyki lub dostarczają do-
kument nieaktualny bądź też nieprawidłowo znakują 
chemikalia.

Odnośnie stwierdzonych podczas kontroli naruszeń 
przepisów prawa pracy, inspektorzy pracy wydali 125 
decyzji z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy i 39 
wniosków pokontrolnych. 
W ramach współpracy między organami nadzoru nad 
warunkami pracy, skierowano 10 powiadomień do 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Poprzez poinfor-
mowanie właściwych PSSE podjęto działania w celu 
zapewnienia właściwych kart charakterystyki oraz 
oznakowania chemikaliów, nie tylko w kontrolowanych 
podmiotach, ale także u innych potencjalnych odbior-
ców chemikaliów. 

Kontrole dotyczące problematyki CLP

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 
(WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w spra-
wie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji 
i mieszanin, w skrócie rozporządzenie CLP, wdraża 
do europejskiego porządku prawego zharmonizowa-
ny system klasyfikacji i oznakowania substancji i mie-
szanin chemicznych. Celem kontroli była weryfikacja 
przestrzegania przepisów unijnego rozporządzenia 
CLP, w zakresie kompetencji Państwowej Inspekcji 
Pracy oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy pracach, w których występują czynniki chemicz-
ne. 

Do kontroli zagadnień związanych z problematyką roz-
porządzenia CLP w 2021 r. wytypowano 15 zakładów 
pracy, w których pracowało łącznie 905 osób. Pracę 
w kontakcie z badanymi czynnikami chemicznymi 
wykonywało 352 osób. Kontrolą objęto tych samych 
pracodawców, którzy w 2021 r. byli kontrolowani w ra-
mach przestrzegania rozporządzenia REACH. 

Poziom znajomości obowiązywania przepisów CLP 
był zróżnicowany, przy czym w małych przedsiębior-
stwach stanowczo niewystraczający. 

Substancje chemiczne stwarzające zagrożenie były 
przedmiotem 4 kontroli, a mieszaniny chemiczne stwa-
rzające zagrożenie we wszystkich kontrolowanych 
podmiotach. Mieszaniny stwarzające zagrożenie sta-
nowiły 92% wszystkich kontrolowanych chemikaliów. 

Oznakowanie substancji chemicznych stwarzających 
zagrożenie było przedmiotem kontroli w 4 podmiotach 
i dotyczyło 7 opakowań/pojemników środków che-
micznych. Stwiedzono pojedynczy przypadek braku 
oznakowania substancji chemicznej stwarzającej za-
grożenie umieszczonej w nieoryginalnym pojemniku. 
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Nieprawidłowości w zakresie oznakowawania pojem-
ników mieszanin chemicznych stwierdzono w przy-
padku 4 kontrolowanych podmiotów. Skontrolowano 
83 pojemniki/opakowania mieszanin chemicznych 
z czego uchybienia oznakowania zanotowano w przy-
padku 11 kontrolowanych mieszanin. 
W zakresie oryginalnych pojemników mieszanin stwie-
dzono pojedynczy przypadek braku oznakowania mie-
szaniny zgodnie z CLP. Uchybienia w zakresie mie-
szanin oznakowanych zgodnie z CLP polegały między 
innymi na nieprawidłowych piktogramach CLP, roz-
bieżnościach pomiędzy informacjami umieszczonymi 
na etykietach produktów i w kartach charakterystyki 
w zakresie piktogramów CLP, zwrotów wskazujących 
rodzaj zagrożenia i haseł ostrzegawczych. 

Pozostawienie mieszaniny o działaniu żrącym na skó-
rę w butelce PET (bez etykiety po wodzie mineralnej) 
bez oznakowania wskazującego na rzeczywistą za-
wartość opakowania, było jedną z przyczyn ciężkiego 
wypadku przy pracy w jednym z kontrolowanych pod-
miotów. 

Fotografia poniżej przedstawia przykład nieprawid-
łowego oznakowania mieszaniny chemicznej, gdzie 
etykietę sporzdzono w języku polskim ale bez ozna-
kowania CLP (brak hasła ostrzegawczego, brak pikto-
gramów CLP, zwroty identyfikacji zagrożeń R i zwroty 
S), piktogramy CLP umieszczono na etykiecie produk-
tu w języku obcym.

Nieprawidłowe ozna-
kowanie mieszaniny 
chemicznej – etykieta 
polska bez oznakowa-
nia CLP.

Przykład użycia nieprawidłowego piktogramu CLP na 
etykiecie mieszaniny obrazuje poniższe zdjęcie.

Nieprawidłowe ozna-
kowanie mieszaniny 
chemicznej – niepra-
widłowy piktogram CLP.

Podczas kontroli weryfikowano treść 7 kart charakte-
rystyki substancji stwarzających zagrożenie u czte-
rech pracodawców, z czego uchybienia zanotowa-
no w przypadku 1 dokumentu. Karty charakterystyki 
kontrolowanych substancji stwarzających zagrożenie 
uwzględniały oznakowanie CLP. 

Poddano kontroli poddano 83 karty charakterystyki 
mieszanin stwarzających zagrożenie, z czego niepra-
widłowości zanotowano w przypadku 31 dokumentów 
w 11 podmiotach. Zaznaczyć należy, iż brak aktual-
nych kart charakterystyki mieszanin stwarzających 
zagrożenie był podstawą wydania w większości przy-
padków decyzji ustnych. 

Karty charakterystyki mieszanin, które posiadali pra-
codawcy przed kontrolą oraz te uzyskane podczas 
kontroli, ujmowały oznakowanie CLP. W zakresie 
oznakowania CLP stwierdzono jednak przypadki uję-
cia podwójnej klasyfikacji CLP i DSD, nieprawidło-
wości dotyczące zwrotów wskazujących zagrożenie, 
klasyfikacji zgodnie z CLP, haseł ostrzegawczych i pik-
togramów CLP. 

Opisywane uchybienia w zakresie kart charakterystyki 
substancji i mieszanin stwarzających zagrożenie mają 
źródło zarówno u pracodawców, którzy zaniedbują 
swoje obowiązki w zakresie posiadania kart charakte-
rystyki stosowanego środka chemicznego czy aktual-
nych wersji tych dokumentów. Ponadto, jak wykazały 
kontrole, wprowadzający środki chemiczne, stwarza-
jące zagrożenie do obrotu, nie wywiązywali się za-
wsze z obowiązku dostarczania odbiorcom aktualnych 
kart charakterystyki. 

Uchybienia w zakresie uwzględnienia wymagań do-
tyczących oznakowania CLP w dokumentacji zakła-
dowej, miały miejsce we wszystkich kontrolowanych 
zakładach. 

Przedmiotem skierowanych środków prawnych były:
• właściwe opracowanie instrukcji bezpieczeństwa 

i higieny pracy wykonywanych prac, w tym postę-
powania z czynnikami chemicznymi (13 przypadków 
kontrolowanych podmiotów), w związku z brakiem 
stosownych instrukcji bhp lub brakiem aktualizowa-
niem tych dokumentów;

•  regulacje dotyczące programów szkoleń w zakre-
sie bhp (11 podmiotów), które odnosiły się zarówno 
do braku opracowania szczegółowych programów 
szkoleń bhp, jak i do uchybień w opracowanych pro-
gramach szkoleń;

•  oznakowania miejsc składowania chemikaliów zna-
kiem ostrzegawczym informującym o zagrożeniach 
zanotowano (w przypadku 2 kontrolowanych pod-
miotów), podobnie jak nieprawidłowości w zakresie 
magazynowania i składowania chemikaliów. 

Odnośnie stwierdzonych podczas kontroli naruszeń 
przepisów prawa pracy, inspektorzy pracy wydali 44 
decyzje z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy i 16 
wniosków pokontrolnych. 
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Współpraca Państwowej Inspekcji Pracy oraz Pań-
stwowej Inspekcji Sanitarnej wzmożyła nadzór nad 
wprowadzaniem do obrotu produktów chemicznych 
dystrybuowanych przez dostawców. 

Kontrole przestrzegania przepisów 
ustawy o produktach biobójczych

Celem specjalistycznych kontroli, będących w kom-
petencji Państwowej Inspekcji Pracy, była weryfikacja 
przestrzegania przepisów ustawy o produktach biobój-
czych oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 
mających zastosowanie podczas stosowania i prze-
chowywania/magazynowania produktów biobójczych 
do dezynfekcji rąk i powierzchni w związku z zapobie-
ganiem zakażeniom SARS-CoV-2. 

Kontrolami objęto w sumie 71 zakładów o różnym pro-
filu działalności i wielkości zatrudnienia, z wyjątkiem 
podmiotów leczniczych, w których zatrudnionych było 
łącznie 2.932 pracowników. Najliczniejsze grupy za-
kładów, wg PKD, stanowiły zakłady należące do:
• sekcji C: przetwórstwo przemysłowe (20 zakładów),
• sekcji G: handel i naprawy (20 zakładów),
•  sekcji H: transport i gospodarska magazynowa (8 

zakładów),
•  sekcji F: budownictwo (5 zakładów).

Inspektorzy pracy sprawdzili łącznie 96 opakowań 
dotyczących 75 produktów dopuszczonych do ob-
rotu, jako produkty biobójcze. Dodatkowo kontrola-
mi objęto produkty o deklarowanych właściwościach 
bakteriobójczych i wirusobójczych, które to produkty 
nie figurowały w wykazach produktów biobójczych, 
prowadzonych przez Urząd ds. Rejestracji Produktów 
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Bio-
bójczych. 

W odniesieniu do opakowań jednostkowych skontro-
lowanych produktów biobójczych nie stwierdzono nie-
prawidłowości dotyczących ich stanu technicznego, 
bądź też w zakresie szczegółowych informacji doty-
czących bezpośrednich i pośrednich ubocznych skut-
ków stosowania produktu biobójczego. 

Oznakowania produktów biobójczych nie zawierały 
określeń opisujących produkt biobójczy jako:  „o ni-
skim ryzyku”, „nietoksyczny”, „nieszkodliwy”, ani okre-
śleń o podobnym znaczeniu, co jest prawidłowością. 
W czasie prowadzonych kontroli nie odnotowano 
także uchybień w zakresie magazynowania lub prze-
chowywania produktów biobójczych – środki te były 
zwyczajowo zamawiane na bieżąco w zależności od 
potrzeb i przechowywane w oryginalnych opakowa-
niach producentów.

Najczęstsze nieprawidłowości

Stwierdzone uchybienia, w zakresie treści znajdują-
cych się na etykietach opakowań produktów biobój-
czych (łącznie 8%), dotyczyły braku umieszczenia:
•  numeru pozwolenia na obrót, 

•  danych podmiotu odpowiedzialnego,
•  zakresu stosowania danego produktu,
•  tożsamości wszystkich substancji czynnych i ich stę-

żeń podanych w jednostkach metrycznych,
•  postaci użytkowej produktu biobójczego,
•  zaleceń dotyczących bezpiecznego postępowania 

z odpadami produktu biobójczego i jego opakowa-
niem, zgodnie z przepisami o odpadach i odpadach 
opakowaniowych.

W przypadku ok. 9% skontrolowanych biocydów, 
stwierdzono niezgodności w ich oznakowaniu wg CLP, 
wynikającym z przedłożonych kart charakterystyk. 
Niezgodności te polegały na umieszczeniu na etykie-
tach, innych niż ujęte w kartach charakterystyk, ele-
mentów oznakowania, tj. piktogramów informujących 
o zagrożeniach oraz haseł ostrzegawczych. 

W odniesieniu do przepisów prawa pracy, w tym prze-
pisów i zasad bhp, przepisami najczęściej naruszany-
mi były:
•  brak kart charakterystyk stosowanych produktów 

biobójczych, co dotyczyło 14 zakładów pracy (ok. 
20%),

•  brak lub niewłaściwie opracowane instrukcje bhp, co 
stwierdzono w przypadku 8 podmiotów  (ok.11%).

Kontrole ujawniły, iż zostało dopuszczonych na rynek 
5 produktów o deklarowanych, przez ich producentów, 
właściwościach, m.in. wirusobójczych, które to pro-
dukty nie zostały uwzględnione w urzędowym wyka-
zie produktów biobójczych i poddane procedurze do-
puszczenia do obrotu, jak dla produktów biobójczych. 
Tym samym mogły one nie wykazywać się skutecz-
nym działaniem zapobiegającym zakażeniu wirusem 
SARS-CoV-2. 

Wszystkie te produkty, w postaci żelów lub płynów, 
stosowane były w zakładach pracy do dezynfekcji 
rąk. Obecność tych produktów na rynku sugerować 
może, iż producenci zamierzali ominąć obowiązujące 
na terytorium Polski przepisy, z uwagi na możliwość 
szybkiego zarobku. Praktyka inspektorska wykazuje, 
że pracodawcy nie weryfikują szczegółowo zapisów 
znajdujących się na etykietach, a kierują się wyłącznie 
przekazem z etykiety, który jednoznacznie informuje, 
np. na wirusobójcze działanie danego produktu. Wów-
czas informacja taka zwyczajnie wprowadza w błąd 
użytkowników końcowych, co jest niedopuszczalne, 
a może też być niezgodna z prawdą.

Efekty kontroli

Na podstawie wyników z 26 kontroli, inspektorzy 
pracy przekazali do właściwych terenowo jednostek 
Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej na tere-
nie całego kraju, informacje o nieprawidłowościach, 
m.in. dotyczących zapisów występujących na etykie-
tach produktów biobójczych, czy też o występowaniu 
produktów niefigurujących w wykazie produktów bio-
bójczych. Łącznie do Inspekcji Sanitarnej wysłano 39 
takich powiadomień.
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W wyniku kontroli prowadzonych na wniosek Pań-
stwowej Inspekcji Pracy:
•  wstrzymano wprowadzanie do obrotu żelów do rąk 

o deklarowanych właściwościach antywirusowych, 
w tym jednego stosowanego przez 315 pracowni-
ków, jednego z zakładów na terenie Opola, 

•  wszczęto postępowanie administracyjne odnośnie 
innego żelu o właściwościach antybakteryjnych, 
mające na celu poprawę treści jego etykiety, gdyż 
występujące na rynku żele hydroalkoholowe, które 
są oznakowane jako kosmetyki, nie mogą na swoich 
etykietach zawierać informacji zarezerwowanych dla 
produktów biobójczych (np. „bakteriobójczy”, „wiru-
sobójczy”),

•  wycofano stosowany płyn o właściwościach dezyn-
fekujących, z jednej z ogólnopolskiej sieci marketów 
spożywczych,

•  podmioty odpowiedzialne poprawiły błędne lub nie-
kompletne zapisy znajdujące się na etykietach pro-
duktów,

•  zobligowano dostawców do dostarczenia dalszym 
użytkownikom właściwych kart charakterystyk.

Zaznaczyć należy, iż działania przeprowadzone z ini-
cjatywy inspektorów pracy przez Inspekcją Sanitarną, 
mają oddziaływanie ogólnokrajowe, nie ograniczają 
się wyłącznie do terenu województwa opolskiego.

Inspektorzy pracy w związku z prowadzonymi kontro-
lami wydali w sumie:
•  50 decyzji z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, 

w tym 18 decyzji ustnych wykonanych podczas kon-
troli, a 7 decyzjom nadano rygor natychmiastowej 
wykonalności,

•  4 wnioski pokontrolne.

Ponadto udzielono 122 porad dotyczących prawnej 
ochrony pracy oraz 251 porad technicznych, a tak-
że nawiązano współpracę ze Związkami Zawodowy-
mi, Społeczną Inspekcją Pracy i Radą Pracowników. 
O nieprawidłowościach związanych z kontrolowanymi 
mieszaninami chemicznymi, za pośrednictwem Głów-
nego Inspektoratu Pracy, poinformowano Europejską 
Agencję Chemikaliów.

Bezpieczeństwo pracy w przemyśle - 
wytwarzanie i przetwarzanie tworzyw 
sztucznych 

W ramach zagadnień związanych z bezpieczeństwem 
pracy w przemyśle, przeprowadzono 8 kontroli pod-
miotów, w których świadczyło pracę łącznie 2013 
osób. Mając na uwadze przedmiotowy zakres wytwa-
rzania i przetwarzania tworzyw sztucznych, kontrolą 
objęto zakłady o różnym profilu działalności, tj.: 
•  zakład produkujący styropian; 
•  przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie 

produkcji artykułów chemii gospodarczej;
• zakład produkcyjny części z branży motoryzacyjnej; 
•  przedsiębiorca wytwarzający elementy z tworzyw 

sztucznych stanowiących wyposażenie pociągów 
i autobusów; 

•  podmiot produkujący opakowania plastikowe polie-
tylenowe i polipropylenowe; 

•  zakład prowadzący produkcję papieru i tektury fa-
listej, produkujący wyroby z tworzyw sztucznych, 
w tym płyty, arkusze, rury, kształtowniki, opakowa-
nia; 

•  podmiot wytwarzający okablowanie ze złączami 
przemysłowymi; 

•  przedsiębiorca produkujący akcesoria akwarystycz-
ne. 

Wyniki kontroli wykazały najwięcej nieprawidłowości 
w obszarze niewłaściwej eksploatacji maszyn i urzą-
dzeń (88% kontrolowanych zakładów) i dotyczyły 
przede wszystkim braku osłon i innych urządzeń 
ochronnych (przykład – fotografia poniżej).

Otwarta bramka bezpieczeństwa z wyłączonymi czujnikami 
bezpieczeństwa na linii cięcia styropianu.

Analiza uchybień wskazała ignorowanie przez praco-
dawców obowiązków formalnoprawnych, w tym w za-
kresie opracowania właściwych instrukcji i innych do-
kumentów związanych z organizacją pracy. Taki stan 
rzeczy nie pozwalał na prawidłowe przeszkolenie pra-
cowników w zakresie bhp. Ponadto stwierdzono:
•  w 5 zakładach (63%) odnotowano nieprawidłowości 

w zakresie opracowania instrukcji bezpieczeństwa 
i higieny pracy dotyczących wykonywanych prac, 
co wiązało się bezpośrednio z brakiem właściwego 
poinformowania pracowników o zagrożeniach i spo-
sobach ochrony w tym zakresie;

•  brak dokonania oceny ryzyka zawodowego wystę-
pującego przy wykonywanych pracach lub uchybie-
nia w tym obszarze wystąpiły  5 kontrolowanych za-
kładach (63%);

•  brak zabezpieczenia instalacji rurociągów przez za-
grożeniem oparzenia wysoką temperaturą oraz sto-
sowanie narzędzi iskrzących w strefach, w których 
istniała możliwość wystąpienia atmosfery wybucho-
wej (1 przypadek).

Przykłady efektów kontroli

Skuteczne działania inspektora pracy spowodowały 
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eliminację lub ograniczenie stwierdzonych zagrożeń 
w 4 kontrolowanych podmiotach (50%). 

W przypadku 3 przedsiębiorstw podjęto regulacje 
w zakresie uaktualnienia oceny zagrożenia wybuchem 
i dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem, co ma 
ogromne znaczenie dla podejmowanych przez praco-
dawcę odpowiednich środków ochronnych.

W przypadku 4 zakładów (50%) zastosowano środki 
prawne dotyczące rzetelnego ustalania i zamiesz-
czania w protokołach powypadkowych faktycznych 
przyczyn zaistniałych wypadków przy pracy oraz for-
mułowania w protokołach powypadkowych wniosków 
i środków profilaktycznych, adekwatnych do przyczyn 
wypadku przy pracy.

Zanotowane nieprawidłowości w zakresie szkoleń 
bhp lub badań lekarskich dotyczyły 3 kontrolowanych 
przedsiębiorców (38%). Przedmiotem wydanych 
środków prawnych, mając na uwadze stwierdzone 
uchybienia były m.in.:
•  szkolenia bhp przeprowadzane poza czasem pracy 

lub w niepełnym wymiarze czasowym,
•  nieprawidłowości w programach szkoleń,
•  dopuszczanie pracowników do pracy bez aktual-

nych orzeczeń lekarskich o braku przeciwwskazań 
do pracy na zajmowanym stanowisku. 

•  brak wymaganych uprawnień/kwalifikacji, np. w za-
kresie obsługi wózków z mechanicznym napędem 
podnoszenia i wciągarek (według wyjaśnień praco-
dawców wynikało to z nieznajomości zmienionych 
przepisów).

Kolejną nieprawidłowością w 3 przypadkach był brak 
wykazu prac szczególnie niebezpiecznych lub aktu-
alizacji tego dokumentu, w szczególności w zakresie 
użytkowania substancji i mieszanin chemicznych 
(niebezpiecznych). 

Przedmiotem pozostałych powtarzających się decyzji 
inspektora pracy były m.in.:
•  właściwe oznakowania dróg komunikacyjno-trans-

portowych (3 przypadki),
•  odpowiednie dojścia do stanowisk pracy (3 pod-

mioty), co miało odzwierciedlenie w zastawionych 
przejściach, a także w prowizorycznej organizacji 
dojścia na stanowisko pracy (fotografia poniżej), 
 

Prowizoryczne dojście do stanowiska nad lejem zasypowym 
spieniarki z użyciem drabiny rozstawnej.

•  adekwatne wyposażenie w wymagane środki ochro-
ny indywidualnej, w szczególności w niezbędną 
odzież antyelektrostatyczną (3 kontrolowane zakła-
dy),

•  stosowne oznakowanie miejsc niebezpiecznych 
znakami bezpieczeństwa, w których występowały 
zagrożenia dla pracowników (w 2 zakładach). 

W obszarze środowiska pracy, czynników szkodliwych 
lub wymaganej wymiany powietrza kontrole wykazały:
•  w jednym podmiocie nie dokonano pełnego roze-

znania czynników szkodliwych, celem podjęcia od-
powiednich środków zaradczych lub profilaktycz-
nych;

•  przekroczenia normatywów higienicznych dla opo-
miarowanych czynników szkodliwych (dotyczyły 28 
osób zatrudnionych w dwóch zakładach w narażeniu 
na hałas i 12 pracowników pracujących w naraże-
niu na nielaserowe promieniowanie optyczne UVA, 
UVB, UVC w jednym zakładzie);

•  zanotowano pojedynczy przypadek dotyczący braku 
zapewnienia wentylacji na stanowisku pracy.

Dalej w stosunku do jednej mieszaniny stwierdzono 
nieprawidłowe oznakowanie zgodnego z CLP, o czym 
poinformowano Państwową Inspekcję Sanitarną. 

W związku z naruszeniami przepisów prawa pracy 
inspektorzy pracy wydali łącznie 84 decyzje z zakre-
su bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 25 wniosków 
w wystąpieniu. W ramach współdziałania pracodaw-
ców w trakcie trwania kontroli, 43% wydanych decy-
zji zostało wykonanych jeszcze przed zakończeniem 
kontroli. 

Bezpieczeństwo w gospodarce 
komunalnej i oczyszczalniach ścieków

Do kontroli wytypowano łącznie 4 zakłady: 1 zaj-
mujący się odbiorem odpadów komunalnych oraz 
3 oczyszczalnie ścieków. We wszystkich zakładach 
zatrudnionych było łącznie 197 pracowników, w tym 
40 bezpośrednio narażonych na działanie szkodliwych 
czynników biologicznych. Kontrolowane zakłady nie 
zajmowały się wyłącznie prowadzeniem oczyszczal-
ni ścieków czy odbieraniem odpadów komunalnych. 
Przywołane rodzaje działalności stanowiły wycinek 
z szerszego spektrum działania podmiotów. 

W 75% skontrolowanych zakładów (tj. w trzech zakła-
dach) stwierdzono problem polegający na:
•  nieprawidłowym wypełnianiu skierowań na profilak-

tyczne badania lekarskie (w jednym z zakładów oso-
ba wypełniająca skierowania nie miała wiedzy, czym 
są czynniki szkodliwe dla zdrowia występujące na 
stanowiskach pracy);

•  braku aktualizacji oceny ryzyka zawodowego, głów-
nie z uwagi na nieuwzględnienie czynników che-
micznych, w tym rakotwórczych, występujących na 
stanowiskach pracy.
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Pracodawcy korzystali także z możliwości wydłuże-
nia ważności okresowych badań lekarskich pracow-
ników, z uwagi na trwający stan epidemii. W dwóch 
oczyszczalniach ścieków (50%) przeprowadzone kon-
trole wykazały problem dotyczący kwestii oznaczania 
stężeń szkodliwych substancji chemicznych. Na jed-
nej z oczyszczalni ścieków pracodawca w ogóle nie 
monitorował stężenia gazów trujących (w tym m.in. 
metanu i siarkowodoru), przez co nie zapewnił stoso-
wania przyrządów kontrolno-pomiarowych i sygnaliza-
cyjnych, służących do ostrzegania przed substancjami 
szkodliwymi oraz niebezpiecznymi dla życia i zdrowia. 

Natomiast na terenie drugiej oczyszczalni nie zapew-
niono skutecznego systemu automatycznej detekcji 
siarkowodoru i metanu w pomieszczeniu sitopiaskow-
nika (zainstalowano niesprawny system).

W odniesieniu do jednej z kontrolowanych oczyszczal-
ni ścieków (25%), oprócz braku monitorowania stęże-
nia gazów trujących, stwierdzono także znaczące nie-
prawidłowości polegające na braku: 
•  zapewnienia sprzętu ratunkowego przy zbiorniku ot-

wartym, 
•  oznakowania miejsc niebezpiecznych, głównie 

zbiorników znajdujących się na otwartym terenie 
oczyszczalni oraz prowadzonych procesów techno-
logicznych, 

•  rejestru prac narażających pracowników na działa-
nie szkodliwego czynnika biologicznego, zakwalifi-
kowanego do grupy 3 lub 4 zagrożenia. 

W ocenie kontrolującego przyczyną takiego stanu rze-
czy był m.in. brak obowiązku prawnego utworzenia 
służby bhp w zakładzie pracy i powierzenie wykony-
wania jej zadań osobie spoza zakładu, która nie do 
końca wywiązywała się ze swoich obowiązków i nie 
znała specyfiki nadzorowanego przez siebie zakładu. 

Kolejnym uchybieniem był fakt, że część pracodaw-
ców zamiast samodzielnie podejmować działania, 
służące poprawie bezpieczeństwa pracy, dopiero po 
wizytacji PIP i wydaniu konkretnych zaleceń, podej-
mowała usprawnienia i zmiany w zakładzie. 

W ramach przyjętych dobrych praktyk bezpieczeństwa 
pracy, w jednej z kontrolowanych oczyszczalni ście-
ków, wyposażono pracowników w indywidualne de-
tektory, mierzące stężenia gazu i ostrzegające przed 
ewentualnym wzrostem danego czynnika w otoczeniu.

We wszystkich skontrolowanych zakładach (100%) 
wdrożono procedurę zapewnienia szczepień ochron-
nych pracownikom, bezpośrednio narażonym na dzia-
łanie szkodliwych czynników biologicznych. Szcze-
pienia ochronne odbywały się po uzyskaniu zgody 
pracownika oraz po akceptacji lekarza.
Wszystkie zakłady wywiązały się z obowiązku zorga-
nizowania dla pracowników bezpośrednio narażonych 
na działanie szkodliwych czynników biologicznych, 
osobnych pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, 
w tym m.in. jadalni i szatni oraz prowadzenia ich bie-
żącej dezynfekcji. Dodatkowo, w jednym z zakładów 

zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych, 
z uwagi na panujący okres epidemii, zastosowano 
rozwiązania organizacyjne umożliwiające bezkolizyjne 
korzystanie z pomieszczeń sanitarnych i socjalnych 
przez poszczególne ekipy pojazdów komunalnych.

Inspektorzy pracy wydali łącznie 28 decyzji, w tym 6 
decyzji ustnych oraz 16 wniosków pokontrolnych, któ-
re służyły poprawie bezpieczeństwa pracy na stanowi-
skach pracy. 

Bezpieczeństwo pracy w miejscach, 
gdzie może występować atmosfera 
wybuchowa

Skontrolowano 3 duże zakłady mieszczące się na 
terenie województwa opolskiego: 2 z nich to zakła-
dy przemysłowe, a 1 zajmuje się dystrybucją energii 
i oczyszczaniem ścieków. 

Kontrolowane zakłady łącznie zatrudniały 368 pracow-
ników, przy czym na stanowiskach pracy, gdzie wystę-
powała atmosfera wybuchowa, pracowało łącznie w 3 
zakładach - 39 osób. 

Pomimo tego, że w każdym ze skontrolowanych za-
kładów pracodawca opracował Dokument Zabez-
pieczenia Przed Wybuchem (DZPW), to jednak we 
wszystkich podmiotach stwierdzono nieprawidłowo-
ści, co do jego treści. Zastrzeżenia te dotyczyły przede 
wszystkim:
•  braku opisu wszystkich stosowanych środków 

ochronnych zarówno technicznych, jak i organiza-
cyjnych,

• nieuwzględnienia terminów dokonywania przeglą-
dów technicznych środków ochronnych, a także 
braku wskazania, czy używane instalacje, urządze-
nia, systemy ochronne i elementy łączące, w szcze-
gólności kable, przewody, rury, mogą być one bez-
piecznie używane w atmosferze wybuchowej.

Ponadto w 67% skontrolowanych zakładów stwierdzo-
no:
•  brak wyposażenia 24 pracowników (61,5%) wykonu-

jących prace w wyznaczonych strefach zagrożenia 
wybuchem w odzież lub w obuwie w wersji antyelek-
trostatycznej, co w ocenie kontrolujących stanowiło 
rażące naruszenie przepisów i zasad z zakresu bez-
pieczeństwa i higieny pracy,

•  brak lub nieprawidłowe opracowanie instrukcji bhp 
dotyczących czynności wykonywanych w strefach 
„Ex”.

Wykazano także niewłaściwe oznakowanie stref za-
grożenia wybuchem, tj. znajdujące się na terenie za-
kładu oznakowanie zostało umieszczone niezgodnie 
z wyznaczoną w DZPW strefą i sugerowało występo-
wanie zagrożenia wybuchem tam, gdzie w rzeczywi-
stości ono nie występowało lub zastosowane oznako-
wanie było niewłaściwe.
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Błędne umieszczenie znaku „Ex” w miejscu, gdzie nie występo-
wała strefa zagrożenia wybuchem.

Po przeprowadzeniu kontroli inspektorzy pracy wydali 
łącznie:
•  23 decyzje, w tym 13 decyzji ustnych wykonanych 

w trakcie kontroli,
•  5 wniosków pokontrolnych.
Wszystkie wydane środki prawne zostały przez praco-
dawców zrealizowane.

Generalnie stwierdzić można, iż kontrolowani praco-
dawcy prezentowali odpowiednią wiedzę na temat 
zagrożeń związanych z występowaniem zagrożenia 
atmosferą wybuchową na stanowiskach pracy, co 
przekładało się zarówno na organizację stanowisk 
pracy, jak i na rodzaj oraz stan dokumentacji we-
wnątrzzakładowej. Zastanawiającym był jedynie fakt 
braku zapewnienia pracownikom odpowiedniej odzie-
ży i obuwia w wersji antyelektrostatycznej. Oba zakła-
dy, których dotyczyła ta nieprawidłowość, były dużymi 
podmiotami, zatrudniającymi powyżej 100 pracowni-
ków, stąd domniemywać można, iż kwestia ta nie zo-
stała dopilnowana na linii służba bhp – dział zakupów, 
przez co dostarczona pracownikom odzież lub obuwie 
nie posiadały potwierdzonych przez producenta właś-
ciwości antyelektrostatycznych.  Niedostarczenie od-
powiedniej odzieży i obuwia nie spowodowało jednak 
wystąpienia zdarzeń wypadkowych, które mogłyby 
przyczynić się do utraty zdrowia lub życia pracowni-
ków. Pracownicy w odpowiednią odzież i obuwie zo-
stali wyposażeni jeszcze w czasie trwających kontroli. 

Przeprowadzona w zakładach analiza wypadków przy 
pracy wykazała, iż w przestrzeniach lub pomieszcze-
niach, gdzie wyznaczono strefy zagrożenia wybu-
chem, za okres ostatnich 4 lat nie odnotowano żad-
nych zdarzeń wypadkowych.

Nie stwierdzono naruszenia przepisów w zakresie 
poddawania pracowników badaniom lekarskim, prze-
prowadzania szkoleń bhp, informowania o ryzyku 
zawodowym, czy w kwestii zapewnienia właściwej 
wentylacji, stanu technicznego pomieszczeń pracy lub 
pomieszczeń higieniczno-sanitarnych.

Kontrole bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas pozyskiwania drewna

Kontrolą objęto 10 zakładów usług leśnych, zajmują-
cych się pozyskiwaniem drewna.

Wyniki kontroli ujawniły szereg nieprawidłowości w na-
stępujących obszarach m.in.:
•  właściwego przygotowania pracowników do pracy 

(szkolenia bhp, ocena ryzyka zawodowego, wyma-
gane kwalifikacje);

•  bezpieczeństwa pracy w zakresie np. techniki wy-
konywania prac, organizacji pracy lub dostarczania 
pracownikom niezbędnych instrukcji dotyczących 
bezpiecznych praktyk, w tym ścinki drzew pilarkami.

Poniższa tabela przedstawia szczegółowo wybrane 
najczęściej powtarzające się nieprawidłowości w za-
kałach usług leśnych.

Przedmiot nieprawidłowości

Liczba 
zakładów, 
w których 
uzyskano 

efekty

brak odpowiedniej instrukcji bez-
piecznego wykonywania pracy 7

uchybienia w zakresie techniki 
pracy przy ścince drzew 6

niewłaściwa informacja dotycząca 
oceny ryzyka zawodowego 4

brak wymaganych umiejętności 
oraz kwalifikacji niezbędnych przy 
ścince drzew

4

nieodpowiednie przeprowadzanie 
szkoleń wstępnych w dziedzinie 
bhp

3

niewłaściwa organizacja pierwszej 
pomocy przedlekarskiej 3

brak zapewnienia bezpiecznej orga-
nizacji stanowiska pracy 2

Najczęstsze nieprawidłowości w zakładach.

Ponadto  w jednym z kontrolowanych zakładów pracy 
stwierdzono brak odpowiedniego oznakowania i wy-
dzielenia strefy niebezpiecznej podczas wykonywa-
nych prac. Fotografia poniżej przedstawia sytuację, 
kiedy pracownik wykonywał pracę związaną ze ścinką 
konarów drzew bezpośrednio przy drodze publicznej. 
Dodatkowo operator pilarki nie stosował  podczas 
ścinki hełmu ochronnego.  

Inspektor pracy z uwagi na bezpośrednie zagrożenie 
podjął natychmiastowe działania i wstrzymał wykony-
wane prace, do czasu usunięcia stwierdzonych uchy-
bień.



46 Sprawozdanie PIP OIP Opole 2021

Brak wydzielenia strefy niebezpiecznej wzdłuż drogi publicznej 
podczas wycinki konarów drzew.

Podczas przeprowadzonych kontroli w zakładach 
usług leśnych, podjęto również profilaktykę zdrowotną 
w tematyce badań przesiewowych w kierunku borelio-
zy, szczepień ochronnych. Kontrole wykazały, że prob-
lem badań przesiewowych w kierunku boreliozy oraz 
szczepień ochronnych pracowników był bagatelizo-
wany (spośród 10 skontrolowanych podmiotów tylko 
czterech pracodawców powzięło działania w zakresie 
poddania badaniom swoich pracowników). 

Jednocześnie kontrole wykazały, iż sami pracownicy 
lekceważyli problem badań, czy szcze-pień ochron-
nych, o czym świadczył brak zainteresowania w przy-
padku proponowania i umożliwienia przez pracodaw-
cę ich wykonania. 

Biorąc pod uwagę fakt, występowania chorób zawo-
dowych związanych z boreliozą u osób pracujących 
w obrębie obszarów leśnych i innych ognisk przyrodni-
czych można stwierdzić, że powyższa postawa praco-
dawców i pracowników leśnych świadczy o ich niskiej 
świadomości w tym zakresie. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 
w zakładach zajmujących się obróbką 
mięsa

W ramach realizacji tematu „Bezpieczeństwo i higiena 
pracy w zakładach zajmujących się obróbką mięsa”, 
inspektorzy pracy w 2021 r. przeprowadzili ogółem 12 
kontroli w 12-stu podmiotach gospodarczych. Łącznie, 
w skontrolowanych zakładach, było 708 pracujących, 
z czego ok. 99,5% stanowiły osoby zatrudnione w ra-
mach stosunku pracy. Około 54% zatrudnionych na 
podstawie umów o pracę stanowiły kobiety. W skontro-
lowanych zakładach stwierdzono również zatrudnianie 
pracowników młodocianych (ok. 2,5% ogółu zatrud-
nionych) oraz niepełnosprawnych (ok. 1,5% ogółu za-
trudnionych). W przypadków trzech zakładów stwier-
dzono zatrudnianie cudzoziemców, którzy stanowili 
około 35% zatrudnionych w ramach stosunku pracy. 
W dwóch podmiotach powierzano pracę na podstawie 
umów cywilno-prawnych, łącznie 3 umowy zlecenia na 
prace nie związane z przetwarzaniem i produkcją wy-
robów z mięsa, tj. prace administracyjno-biurowe oraz 

sprzątanie.  

Struktura skontrolowanych zakładów pod względem 
ich wielkości
•  5 zakładów o małym indeksie zatrudnienia (do 9 za-

trudnionych) – 42% ogółu skontrolowanych zakła-
dów;

•  6 zakładów o średnim indeksie zatrudnienia (od 10 
do 49 zatrudnionych) – 50% ogółu skontrolowanych 
zakładów;

•  1 zakład o wielkim indeksie zatrudnienia (250 i pow. 
zatrudnionych) – 8% ogółu skontrolowanych zakła-
dów. 

Analiza wypadkowości za lata 2019-2021 

W oparciu o dane uzyskane z prowadzonej dokumen-
tacji powypadkowej w skontrolowanych zakładach, 
analiza wypadkowości za lata 2019-2021 pozwala 
stwierdzić, że wypadkowość w zakładach utrzymywa-
ła się na bardzo niskim poziomie, bliskim zeru. Usta-
lono, że w latach 2019-2021 miał miejsce tylko jeden 
wypadek przy pracy, który zaliczał się do wypadków 
lekkich, indywidualnych, powodujących czasową nie-
zdolność do pracy. 

W zakresie usunięcia nieprawidłowości lub uchybień, 
ujawnionych w trakcie czynności kontrolnych, inspek-
torzy pracy wydali około 43% wszystkich decyzji. Do 
najczęściej ujawnianych przez inspektorów pracy nie-
prawidłowości można było zaliczyć:
•  brak oznakowania barwami bezpieczeństwa miejsc 

niebezpiecznych zagrażających potknięciem się, 
upadkiem lub uderzeniem – ok. 13,5% ogółu wyda-
nych decyzji;

•  brak opracowanych instrukcji bhp eksploatacji ma-
szyn i urządzeń technicznych, bądź instrukcji stano-
wiskowych – ok. 10% ogółu wydanych decyzji;

•   brak osłon i innych urządzeń ochronnych oraz wy-
łączników awaryjnego zatrzymania – ok. 22% ogółu 
wydanych decyzji. 

W odniesieniu do wydanych wniosków w wystąpie-
niach stwierdzić można, że podobnie jak w roku 2020 
najwięcej nieprawidłowości, które zostały ujawnione 
w skontrolowanych zakładach pracy, dotyczyło m.in.:
•  nieterminowości szkoleń w dziedzinie bhp – po ok. 

31% dla szkoleń wstępnych w dziedzinie bhp oraz 
ok. 19% dla szkoleń okresowych bhp, co stanowiło 
50% ogółu wydanych wniosków w wystąpieniach;

•  nieterminowości badań lekarskich – ok. 19% wszyst-
kich wniosków w wystąpieniach. 

Liczba maszyn objętych kontrolami oraz maszyn, 
co do których zgłoszono zastrzeżenia

W toku czynności kontrolno-nadzorczych inspekto-
rzy pracy skontrolowali łącznie 88 maszyn i urządzeń 
technicznych. Inspektorzy w trakcie czynności stwier-
dzili, że w przypadku 23 maszyn i urządzeń technicz-
nych (26% ogółu skontrolowanych maszyn i urządzeń) 
wystąpiły nieprawidłowości związane z zagrożeniami 
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wypadkowymi. Do najistotniejszych nieprawidłowości 
związanych z zagrożeniami wypadkowymi, podobnie 
jak w roku ubiegłym, można zaliczyć m.in.: brak osłon 
komory mieszadła, brak wyłączników awaryjnych, brak 
lub niesprawne wyłączniki krańcowe na osłonach. 

Maszyna do mielenia mięsa typu „WILK” – brak osłony zabezpie-
czającej przed dostępem do strefy ślimaka oraz brak urządzenia 
ochronnego w postaci wyłącznika krańcowego i wyłącznika awa-
ryjnego.

Mieszałka do mięsa – brak osłony zabezpieczającej przed dostę-
pem do mieszadła oraz brak urządzenia ochronnego w postaci 
wyłącznika krańcowego.

Przykłady nieprawidłowości

Do istotnych nieprawidłowości, występujących w skon-
trolowanych zakładach pracy, pomijając wyżej opisane 
maszyny, zaliczyć należy nieprawidłowości w zakre-
sie użytkowania komór chłodniczych oraz peklowni, 
w których utrzymywana jest temperatura poniżej 5°C. 

W przypadku 2 zakładów stwierdzono, że pracodawcy 
nie zamontowali instalacji sygnalizacyjnej z napisem 
w brzmieniu: „Uwaga – człowiek w  komorze”.  

W jednym z zakładów w trakcie kontroli stwierdzono, 
że pracownik zajmujący się rozbiorem mięsa użytko-
wał uszkodzoną rękawicę metalową ze stali nierdzew-
nej. 

Środek ochrony indywidualnej w postaci uszkodzonej rękawicy 
metalowej ze stali nierdzewnej.

Efekty przeprowadzonych działań kontrolnych

Należy podkreślić, że w 2021 r. z uwagi na trudną sy-
tuację epidemiczną, pracodawcy oraz ich przedsta-
wiciele, którzy wyrazili chęć uczestniczenia w szkole-
niach, przejawiali dużą wolę współpracy oraz dążenia 
do poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy. Właści-
ciele zakładów mieli  również świadomość, iż dzięki 
uczestnictwu w programie prewencyjnym mogli liczyć 
na pomoc ze strony inspektorów pracy, co przełożyło 
się na dobrą współpracę w trakcie ostatniego etapu 
kampanii mięsnej. 

W związku z ujawnionymi nieprawidłowościami, odno-
szącymi się do 23 maszyn i urządzeń, które stanowiły 
ok. 26% wszystkich skontrolowanych maszyn i urzą-
dzeń, w zakładach tych stwierdzono, iż w przypadku 
przedmiotowych maszyn i urządzeń pracodawcy za-
stosowali się do decyzji wydanych przez inspektorów 
pracy. Można przytoczyć kilka konkretnych przykła-
dów i działań, jakie podjęto w zakresie dostosowania 
maszyn i urządzeń do wymogów bezpieczeństwa: 

Przykład nr 1 – pracodawca zamontował zdemonto-
waną osłonę elementu roboczego maszyny do skóro-
wania tzw. skórowarki oraz zabezpieczył przed łatwym 
usunięciem osłonę, jak również zamontował wyłącznik 
krańcowy uniemożliwiający dostęp do elementów ro-
boczych nastrzykiwarki do mięsa. 

Przykład nr 2 – pracodawca zamontował wyłącznik 
awaryjny oraz wyłącznik krańcowy na osłonie wilka 
do mięsa, jak również zamontował wyłącznik awaryjny 
oraz wyłącznik krańcowy na osłonie mieszałki do mię-
sa oraz prawidłowo oznakował wyłącznik awaryjny na 
kutrze do mięsa. 

Ocena stanu przestrzegania przepisów bhp 

W toku czynności kontrolnych inspektorzy pracy wy-
dali ogółem 134 decyzje, w tym:
• 64 decyzje pisemne (48% wszystkich wydanych de-

cyzji), z czego 56 decyzji było do wykonania w usta-
lonym terminie, 5 decyzji z rygorem natychmiasto-
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wej wykonalności na podstawie art. 108 KPA oraz 3 
decyzje wstrzymania eksploatacji maszyn;

• 70 decyzji ustnych (52% wszystkich wydanych de-
cyzji), z czego 36 decyzji były do wykonania w usta-
lonym terminie, 33 decyzjom nadano rygor natych-
miastowej wykonalności na podstawie art. 108 KPA, 
a 1 decyzja dotyczyła wstrzymania eksploatacji ma-
szyny. 

Wydane decyzje dotyczyły łącznie 947 pracowników. 
W odniesieniu do decyzji pisemnych stwierdzono, że 
41 decyzji (64%) zostało wykonanych w całości, na-
tomiast 17 decyzji nie zostało jeszcze wykonanych 
z uwagi na fakt, iż termin ich wykonania jeszcze nie 
upłynął.  

Oprócz nakazów, w ramach tematu inspektorzy pracy 
wydali 11 wystąpień zawierających 42 wnioski, z cze-
go ok. 64% zostało zrealizowanych bądź wdrożonych 
do stosowania. Wydane wnioski dotyczyły łącznie 188 
pracowników. 

Inspektorzy pracy stwierdzili łącznie 17 nieprawidło-
wości, które zostały zakwalifikowane jako wykrocze-
nia, czego efektem było zastosowanie 3 mandatów, 
zawierających 7 wykroczeń, na łączną kwotę 3 300 zł  
oraz 4 środków wychowawczych w formie ostrzeżeń, 
zawierających łącznie 10 wykroczeń.  

Analizując i oceniając źródła występujących uchybień 
i nieprawidłowości w skontrolowanych zakładach pra-
cy, można przyjąć, iż wiązały one w głównej mierze z:
•  niewystarczającą znajomością przepisów oraz za-

sad bezpieczeństwa i higieny pracy, co jest w dal-
szym ciągu jedną z głównych przyczyn generują-
cych nieprawidłowości;

•  ograniczeniami związanymi z wystąpieniem pan-
demii koronawirusa, a co za tym idzie problemami 
na wielu płaszczyznach funkcjonowania przedsię-
biorstw;

•  problemami w związku z niedoborami wyspecjalizo-
wanej kadry pracowniczej; 

• ale również pracowników niższych szczebli, poprzez 
częste przebywanie pracowników na zwolnieniach 
lekarskich lub kwarantannie;

•  brakiem świadomości, co do powagi i ciężkości po-
pełnianych wykroczeń w przedmiotowym zakresie.

Wnioski 

Podsumowując działania prewencyjne oraz kontrolno-
-nadzorcze zasadnym byłoby wskazanie na koniecz-
ność kontynuowania w przyszłości podobnych działań 
w branży mięsnej z uwagi na fakt, iż tylko niewielka 
ilość zakładów została objęta kontrolami w stosunku 
do ogólnej liczby zakładów działających na terenie 
Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu. Trwająca 
pandemia koronawirusa skutecznie uniemożliwiła rea-
lizację przyjętych założeń programowych, czego przy-
kładem był rok 2020, kiedy to udało się zrealizować 
tylko połowę z zaplanowanych kontroli oraz szkoleń 
dla pracodawców. Wskazane byłoby zwiększenie 
działań prewencyjnych poprzez środki masowego 

przekazu w celu dotarcia do jak największej liczby pra-
codawców z branży mięsnej. 

Ograniczenie zagrożeń w zakładach 
rolnych

Kontrolą objęto przedsiębiorstwa produkcji roślinnej, 
produkcji zwierzęcej oraz przetwórstwa rolnego. Łącz-
nie przeprowadzono 9 kontroli, którymi objęto 8 pod-
miotów gospodarczych. 

Przygotowanie do pracy

Szkolenia bhp mają na celu uświadomić pracowniko-
wi, z jakim ryzykiem zawodowym wiąże się jego praca 
oraz jak skutecznie może on zminimalizować to ryzy-
ko. Przeprowadzanie tego typu szkoleń leży po stronie 
pracodawców. Kontrole wykazały, iż przedsiębiorcy 
niejednokrotnie, nie mieli wiedzy na temat konieczno-
ści przeprowadzania szkoleń okresowych nie rzadziej, 
niż raz do roku, wobec pracowników wykonujących 
prace szczególnie niebezpieczne. 

Kontrole, w 27 przypadkach (38% badanych), wyka-
zały dopuszczanie do pracy pracowników bez aktu-
alnych szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny 
pracy. Praca na roli wiąże się niejednokrotnie z wyko-
nywaniem prac szczególnie niebezpiecznych, jakimi 
są prace na wysokości, prace chemizacyjne, z uży-
ciem niebezpiecznych środków chemicznych, czy też 
prace w narażeniu na zagrożenia biologiczne, zalicza-
ne do 3 grupy. 
Przykładem nieprawidłowości może być firma z  Przy-
sieczy, gdzie ustalono i realizowano czasookresy 
szkoleń okresowych na stanowiskach, na których były 
wykonywane prace szczególnie niebezpieczne, w ter-
minach „nie rzadziej niż co 6 lat”. 

W 20 przypadkach, co stanowi ok. 28% kontrolowa-
nych podmiotów, kontrole ujawniły dopuszczanie do 
pracy pracowników bez aktualnych okresowych badań 
lekarskich, stwierdzających brak przeciwwskazań do 
pracy na określonym stanowisku. Przykładem może 
być fakt dopuszczenia do pracy przez 8 miesięcy 
pracownika zatrudnionego na stanowisku mechanika 
maszyn rolniczych, wykonującego również prace na 
wysokości.

Rażące przykłady nieprawidłowości

Główne zagrożenia pracy w rolnictwie stanowią czyn-
niki fizyczne (mechaniczne), które mogą przyczynić 
się do poważnego uszczerbku na zdrowiu, a nawet 
śmierci pracownika. Zagrożenia w postaci niezabez-
pieczonych elementów ruchomych lub inne zagroże-
nia mechaniczne, związane z maszynami i urządze-
niami technicznymi, stwierdzono w 39 przypadkach, 
co dotyczyło 15% decyzji nakazowych. Kontrole in-
spektorów pracy, w tym obszarze, wykazały szereg 
nieprawidłowości, m.in.:
• brak właściwych osłon części ruchomych, w tym 

wałków przekaźnika mocy (przykład na fotografii),
•  brak osłon części ruchomych, np. przekładni pa-
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sowych lub zębatych napędów, co stanowiło bez-
pośrednie zagrożenie życia i zdrowia pracowników 
(przykład na fotografii).

Brak właściwych osłon części ruchomych np. wałków przekaźnika 
mocy.

Brak osłon części ruchomych np. przekładni pasowych czy zęba-
tych.

Praca w rolnictwie nie należy do lekkich zawodów, 
dlatego należy promować dobre praktyki stosowane 
w zakładach rolnych i zwracać uwagę na konieczność 
przestrzegania przepisów bhp. Z pozoru wydaje się 
mało istotne stosowanie zatyczek przeciwhałasowych, 
czy maseczek przeciwpyłowych, jednak mają ogrom-
ny wpływ na zdrowie pracownika w kolejnych latach. 
Kontrole wykazały, że w 14 przypadkach (21% kontro-
lowanych podmiotów), stwierdzono nieprzestrzeganie 
przepisów dotyczących wyposażenia pracowników we 
właściwe środki ochrony indywidualnej.  

Przykładem była firma z Ptakowic, w której nie zapla-
nowano i nie wydano pracownikowi, m.in.:
•  okularów ochronnych oraz maski przeciwpyłowej 

ochrony górnych dróg oddechowych, w związku 
z pracą w narażeniu na zapylenie,

•  środków ochronnych słuchu, w związku z pracami 
w narażeniu na hałas,

•  ubrania ochronnego (płaszcza przeciwdeszczowe-
go), w związku z prowadzonymi pracami polowymi 
w narażeniu na zmienne warunki klimatyczne.

Zagrożenia wypadkowe

Analiza zaistniałych wypadków przy pracy wykazała, 
iż stopień zagrożenia wypadkowego w rolnictwie był 
bardzo zróżnicowany. 
W miejscach pracy zorganizowanych na przestrzeni 

otwartej, związanych z eksploatacją maszyn rolni-
czych dochodziło szczególnie często do wypadków 
przy pracy. Natomiast przy pracach związanych uży-
waniem środków ochrony roślin dochodziło do poje-
dynczych zdarzeń wypadkowych.

Kontrole wykazały, iż w 18% przypadków nie zabez-
pieczono otworów technologicznych, kanałów lub stu-
dzienek przed ewentualnym wpadnięciem do środka. 
Przykładem może być firma z Niemodlina, gdzie nie 
zabezpieczono otworu spustu wody do rynien trans-
portowych ryb, przy magazynach wodnych.

Brak zabezpieczenia otworu spustu wody do rynien transporto-
wych ryb.

Ponadto kontrole wykazały, że przedsiębiorcy baga-
telizowali zagrożenia związane z występowaniem at-
mosfery wybuchowej. Zaznaczyć należy, iż większość 
pyłów przy odpowiednim rozdrobnieniu i koncentracji 
w powietrzu oraz odpowiednim źródle zapłonu, może 
tworzyć atmosfery wybuchowe. 

Pozyskiwanie pasz rolniczych wiąże się z przeróbką 
i obróbką zbóż. Podczas tych procesów dochodzi do 
pylenia drobnych frakcji roślinnych. Pył zbożowy po-
wstaje najczęściej podczas zbiórki, suszenia, prze-
wożenia, składowania i obróbki zbóż. Mieszaniny po-
wietrza - pył palny stanowią bardzo silną atmosferę 
wybuchową.

Podczas kontroli stwierdzono, iż magazyny zbożowe 
z czyszczalniami do zboża oraz suszarniami do na-
sion, stanowiły potencjalne zagrożenie wystąpienia 
atmosfery wybuchowej. Kontrolowani pracodawcy 
zazwyczaj nie posiadali kompleksowej oceny ryzyka, 
związanej z możliwością wystąpienia atmosfery wybu-
chowej z podaniem miejsca ich występowania. 

Przykłady dobrych praktyk

Przykładem wzorowych rozwiązań w kontrolowanych 
zakładach była firma z siedzibą w Niemodlinie, gdzie 
przy linii przerobu ryb zastosowano nowe maszyny 
i urządzenia, w należytym stanie technicznym, zapew-
niające przy odpowiednim użytkowaniu bezpieczeń-
stwo obsługującym.
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Linia technologiczna do przerobu ryb.

Kolejny przykład dobrych praktyk i zastosowanych 
rozwiązań stwierdzono w zakładzie z siedzibą w Przy-
sieczy, gdzie pracodawca oznakował przestrzenie 
zagrożone wybuchem zgodnie z opracowaną oceną 
zagrożenia wybuchem. Ponadto dozowanie pasz dla 
kurcząt zorganizowano automatycznie poprzez sy-
stem rurociągów dozujących i wag do automatyczne-
go rozważania składników pokarmowych, minimalizu-
jąc ręczne prace transportowe.

Oznakowanie strefy zagrożonej wybuchem.

Zastosowane środki prawne i sankcje

W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości, wydano 
263 decyzje (dotyczyły 1.370  pracowników), w tym 
100 decyzji z rygorem natychmiastowej wykonalności, 
ponieważ było to niezbędne dla ochrony zdrowia lub 
życia ludzkiego. Ponadto z uwagi na przesłankę bez-
pośredniego zagrożenia, wydano 1 decyzję wstrzyma-
nia prac z udziałem maszyny, 14 decyzji wstrzymania 
eksploatacji maszyn i urządzeń oraz 1 decyzję skiero-
wania do innych prac pracownika, ze względu na brak 
kwalifikacji i uprawnień  energetycznych przy obsłudze 
sieci i instalacji elektrycznej. Do pracodawców skiero-
wano również 25 wniosków i zaleceń zawartych w wy-
stąpieniach. 

Wobec stwierdzonych wykroczeń, związanych z nie-
przestrzeganiem przepisów i zasad bezpieczeństwa 
i higieny pracy, nałożono na 3 osoby środki wychowaw-
cze oraz 2 mandaty karne na łączną kwotę 2  000  zł. 

Wnioski

Środowisko pracy w przemyśle rolniczym jest bardzo 
zróżnicowane. Jest to spowodowane faktem, że w cią-
gu dnia pracownik rolny musi wykonywać pracę na kil-
ku różnych stanowiskach, co ma znaczenie na poten-
cjalne zagrożenia, skutkujące wypadkami przy pracy. 
Praca rolnika nie należy do łatwych, ani bezpiecznych. 
Codziennie jest on narażony na wiele czynników ze-
wnętrznych, które mogą prowadzić do wypadków przy 
pracy. Pomimo rosnącej świadomości pracowników 
rolnych, w kwestii bezpieczeństwa w pracy, nie można 
wyeliminować wszystkich zagrożeń, stąd ważne jest 
odpowiednie przygotowanie pracownika do pracy, in-
formowanie o występujących zagrożeniach i ryzyku 
zawodowym oraz niezbędnych przeciwdziałaniach. 
Skuteczna ochrona przed urazami podczas prac, to 
przede wszystkim znajomość podstawowych przepi-
sów i zasad BHP w rolnictwie. Bezwzględne stoso-
wanie się do ustalonych zasad, pomoże unikać wy-
stępowaniu potencjalnych zagrożeń lub wypadków. W 
rolnictwie przede wszystkim należy kierować się roz-
wagą i cierpliwością, oceniać swoje możliwości oraz 
starać się eliminować wszelkie zaniedbania w środo-
wisku pracy. 

Opieka zdrowotna, przestrzeganie 
przepisów prawa pracy, w tym BHP

Zakres kontroli 

Przedmiotem kontroli było przestrzeganie przepisów 
prawa pracy dotyczących: stosunku pracy, czasu 
pracy, wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń 
wynikających ze stosunku pracy, urlopów wypoczyn-
kowych. W trakcie kontroli analizowano zagadnienia 
dotyczące przestrzegania przepisów ustawy z dnia 
8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego 
wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowni-
ków zatrudnionych w podmiotach leczniczych, ustawy 
z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie niektórych ustaw 
w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu za-
grożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr me-
dycznych oraz art. 47a ustawy z dnia 5 grudnia 2008 
r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 
zakaźnych u ludzi.

Sprawdzeniu poddano również przestrzeganie prze-
pisów bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczących: 
przygotowania do pracy, narażenia na działanie czyn-
ników szkodliwych i uciążliwych, środków ochrony 
indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, nadzoru 
i kontroli stanu bhp, wypadków przy pracy.

W 2021r. inspektorzy pracy przeprowadzili 6 kontroli 
w 6 podmiotach leczniczych. Spośród objętych kon-
trolą podmiotów 1 jednostka systemu ochrony zdrowia 
udzielała stacjonarnych i całodobowych świadczeń 
zdrowotnych, natomiast pozostałe podmioty realizo-
wały ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.

W podmiotach objętych kontrolą zatrudnionych było 
393 pracowników, z których 340 to kobiety.
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Prawna ochrona pracy

We wszystkich objętych kontrolą podmiotach ujaw-
niono nieprawidłowości. Uchybienia polegały przede 
wszystkim na: niedostosowaniu regulaminu pracy 
w zakresie zasad rozliczania wyjść prywatnych pra-
cowników, nieprawidłowym potwierdzeniu warunków 
zatrudnienia, niewskazaniu liczby godzin ponad usta-
lony w umowie wymiar czasu pracy, których przekro-
czenie uprawnia do dodatku jak za pracę w godzinach 
nadliczbowych, zawieraniu umów o pracę na czas 
określony przekraczający łącznie 33 miesiące, prze-
dłużaniu czasu trwania umowy o pracę aneksami do 
umowy o pracę, niewłaściwym prowadzeniu doku-
mentacji pracowniczej w zakresie akt osobowych czy 
ewidencji czasu pracy, braku obwieszczenia o sto-
sowanych systemach i rozkładach czasu pracy oraz 
przyjętym okresie rozliczeniowym czasu pracy stoso-
wanym w zakładzie pracy, braku indywidualnych kart 
czasu pracy, nierzetelnym prowadzeniu ewidencji cza-
su pracy, braku rozkładów czasu pracy, stosowaniu 
systemów czasu pracy, których nie przewiduje ustawa 
o działalności leczniczej, organizowaniu czasu pra-
cy w taki sposób, że tygodniowy czas pracy łącznie 
z godzinami nadliczbowymi przekraczał przeciętnie 48 
godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym, zatrudnia-
niu pracowników przeciętnie ponad 5 dni w tygodniu 
w przyjętym okresie rozliczeniowym, niezapewnieniu 
11 godzin dobowego odpoczynku i 35 godzin tygo-
dniowego odpoczynku, nieprzestrzeganiu przepisów 
o czasie pracy pracowników niepełnosprawnych, nie-
udzieleniu pracownikowi wykonującemu zawód me-
dyczny 11 godzin dobowego odpoczynku po wyraże-
niu zgody na piśmie i zobowiązaniu w/w pracownika 
do pracy w wymiarze przekraczającym przeciętnie 48 
godzin na tydzień w przyjętym okresie rozliczeniowym.

Przypadki braku realizacji postanowień ustawy z dnia 
8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego 
wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników 
zatrudnionych w podmiotach leczniczych stwierdzo-
no w 50% skontrolowanych podmiotach. Uchybienia 
w tym zakresie wynikały przede wszystkim z naru-
szenia obowiązku ustalania sposobu podwyższania 
wynagrodzenia zasadniczego w drodze porozumie-
nia, lub też w przypadku braku takiego porozumienia, 
w drodze zarządzenia wydanego przez kierownika 
podmiotu leczniczego. Stwierdzono także przypadki 
niepodwyższenia wysokości wynagrodzenia zasadni-
czego, co w konsekwencji doprowadziło do zaniżenia 
pochodnych od wynagrodzenia.

Ujawniono tylko jeden przypadek w powiecie nyskim 
niewprowadzenia do obrotu prawnego postanowień 
ustawy z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie niektó-
rych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia 
stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii 
kadr medycznych polegający na niewskazaniu w umo-
wach o pracę 111 pielęgniarek składnika 400,- zł brutto 
brutto na dzień 30 czerwca 2021 roku. W tym samym 
podmiocie nie udzielono urlopu wypoczynkowego za 
rok poprzedni do końca III kwartału roku bieżącego 
w stosunku do 254 pracowników na zatrudnionych 
293 pracowników.

W wyniku działań inspektorów pracy wypłacono pra-
cownikom lub wyrównano należne świadczenia ze 
stosunku pracy poprzez wypłatę wynagrodzenia 
z tytułu pracy w  przerywanym systemie czasu pracy 
w kwocie 1 409,13 zł , wyrównanie zaniżonych dodat-
ków z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych w kwo-
cie 4 193,41  zł  czy też wyrównanie pochodnych od 
wynagrodzenia (w tym: wynagrodzenia za urlop wy-
poczynkowy, ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzy-
stany w naturze urlop wypoczynkowy, wynagrodzenia 
za czas choroby) pracownikom uprawnionym w związ-
ku ze stwierdzeniem zaniżenia wynagrodzeń z tytułu 
pracy w godzinach nadliczbowych oraz w systemie 
pracy zmianowej wypłacono łącznie kwotę 204,52 zł , 
wyrównano zaniżone stawki wynagrodzenia zasadni-
czego pracownikom podmiotu leczniczego z powiatu 
brzeskiego za okres nieprzedawnionych roszczeń pra-
cowniczych na łączną kwotę 25 951,69 zł , wypłacono 
pracownikom jednostki zdrowia z powiatu nyskiego: 
dodatki z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych 
w kwocie 2 973,93 zł , dodatki zmianowe w kwocie 
1 926,31 zł .

Dodatkowo dostosowano zapisy aktów wewnątrz-
zakładowych do obowiązujących podmioty leczni-
cze przepisów prawa, omówiono z kierownikami po-
szczególnych jednostek organizacyjnych stwierdzone 
naruszenia i ciążące na nich obowiązki w zakresie 
planowania, nadzorowania oraz ewidencjonowania 
czasu pracy, usunięto uchybienia dotyczące zawar-
tych umów o pracę, poinformowano pracowników 
o warunkach zatrudnienia zgodnie z art. 29 § 3 Kodek-
su pracy, wprowadzono do bieżącego prowadzenia 
ewidencji czasu pracy brakujące dane. 

Ujawnione w toku kontroli nieprawidłowości w zakre-
sie prawnej ochrony pracy spowodowane były prze-
de wszystkim niewystarczającą znajomością przepi-
sów prawa pracy, niewystarczającą ilością personelu 
udzielającego świadczeń zdrowotnych (powszechny 
problem braku wykwalifikowanej kadry na rynku pracy, 
zwłaszcza lekarzy oraz pielęgniarek) oraz niedosta-
tecznym finansowaniem działalności leczniczej.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podobnie jak w latach ubiegłych kontrole wykazały 
dużą liczbę nieprawidłowości przedstawionych w ta-
beli na kolejnej stronie.

W 33% kontrolowanych podmiotów stwierdzono nie-
prawidłowości w zakresie dopuszczania pracowników 
do pracy bez wymaganych orzeczeń lekarskich o bra-
ku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia jak 
i nieprawidłowości w zakresie szkoleń z zakresu bez-
pieczeństwa i higieny pracy.

W dokonanej ocenie ryzyka zawodowego pracodawca 
z powiatu nyskiego dla czynników biologicznych nie 
wskazał: klasyfikacji i wykazu szkodliwych czynników 
biologicznych, rodzaju, stopnia oraz czasu trwania na-
rażenia na działanie szkodliwego czynnika biologicz-
nego. Ponadto w analizowanej ocenie ryzyka zawodo-
wego nie zawarto informacji na temat: potencjalnego 
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Zagadnienia

Podmioty  
lecznicze,  
w których 
wystąpiły 

nieprawidłowości

Liczba
pracowników, 
których dot. 

nieprawidłowość

Szkolenie wstępne pracowników (instruktaż ogólny) 1 4

Szkolenie wstępne pracowników (instruktaż stanowiskowy) 1 1

Szkolenie okresowe pracowników 2 2

Szkolenie pracodawcy 1 1

Wstępne badania lekarski 0 0

Okresowe badania lekarskie 1 1

Kontrolne badania lekarskie 0 0

Udokumentowana ocena ryzyka zawodowego na stanowis-
kach 2 2 stanowiska

Identyfikacja wszystkich zagrożeń związanych z wykonywaną 
pracą 2 2

stanowiska

Poinformowanie pracowników o ryzyku zawodowym 
występującym na stanowiskach, na których wykonują pracę 0 0

Badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia 2 3

Wyposażenie w środki ochrony indywidualnej 1 1

Spełnienie przez środki ochrony indywidualnej wymagań 
oceny zgodności (znak CE, instrukcja obsługi) 0 0

Stosowanie środków ochrony indywidualnej 0 0

Wyposażenie w odzież i obuwie robocze 0 152

Utworzenie służby bhp (u pracodawców powyżej 100 pra-
cowników) 0 0

Zapewnienie wykonywania zadań służby bhp zgodnie z prze-
pisami (u pracodawców zatrudniających do 100 pracowników) 2 7

Konsultacje z pracownikami lub ich przedstawicielami wszyst-
kich działań związanych z bhp 2 41

Wypadki przy pracy oraz choroby zawodowe 1 1

Najczęstsze nieprawidłowości w zakładach opieki zdrowotnej.

działania alergizującego lub toksycznego szkodliwego 
czynnika biologicznego, choroby, która może wystą-
pić w następstwie wykonywanej pracy, stwierdzonej 
choroby, która ma bezpośredni związek z wykonywa-
ną pracą. Dla czynników chemicznych nie wskazano 
otrzymanych od dostawcy informacji dotyczących za-
grożenia czynnikiem chemicznym oraz zaleceń jego 
bezpiecznego stosowania, w szczególności zawartych 
w karcie charakterystyki np. dla środków do dezynfek-
cji.

Uchybienia stwierdzone przy występowaniu strefy za-
grożenia dotyczyły 33% podmiotów ochrony zdrowia 
z powiatu nyskiego. Przy wystąpieniu czynnika fizycz-
nego w postaci promieniowania elektromagnetyczne-
go nie zachowano częstotliwości badań co najmniej 
raz do roku czy też nie wykonano pomiarów promie-
niowania elektromagnetycznego. W jednym z tych 

podmiotów wykazano, że użytkowane środki ochrony 
indywidualnej - gogle ochronne do laseroterapii punk-
towej, utraciły swoje cechy użyteczności.

W 33% kontrolowanych jednostek stwierdzono, że po-
wołany przez pracodawcę zespół powypadkowy nie 
ustalił pełnych i obiektywnych przyczyn zaistniałych 
wypadków. 

W trakcie kontroli ustalono, iż w roku 2018 miały miej-
sce 2 wypadki przy pracy, zaś w latach 2019 i 2020 
po 4 wypadki w każdym z kontrolowanych lat. Żaden 
z wypadków nie był wypadkiem ciężkim czy też śmier-
telnym.

Efekty osiągnięte w wyniku działań inspektorów pracy 
to: przeprowadzenie stosownych szkoleń z zakresu 
bezpieczeństwa i higieny pracy, aktualizację oceny 
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ryzyka zawodowego w związku z zapewnieniem pra-
cownikom odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa 
i higieny pracy przy narażeniu zawodowym wirusem 
SARS-CoV-2 wyznaczenie koordynatora sprawują-
cego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy 
wszystkich pracowników zatrudnionych w tym samym 
miejscu, wyposażenie pracownika w gogle ochron-
ne oraz przeprowadzenie pomiarów promieniowania 
elektromagnetycznego. Ponadto pracodawcy: prze-
strzegają czasu trwania szkolenia wstępnego bhp 
oraz częstotliwość przeprowadzania szkoleń okreso-
wych dla pracowników ochrony zdrowia sporządzają 
dokumentację powypadkową z większą starannoś-
cią, podjęli działania zmierzające do konsultowania 
z przedstawicielami pracowników działań związanych 
z bezpieczeństwem i higieną pracy. Zaktualizowali 
ocenę ryzyka zawodowego w związku z zapewnie-
niem pracownikom odpowiedniego poziomu bezpie-
czeństwa i higieny pracy przy zagrożeniu wirusem 
SARS-CoV-2. 

W wyniku realizacji środków prawnych, zapewniono 
nadzór nad czynnikami niebezpiecznymi, zabezpie-
czono przed upadkiem butle z gazami medycznymi, 
zabezpieczono/oznakowano rozdzielnice elektryczne, 
w tym w związku z zapewnieniem pracownikom od-
powiedniego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy 
w związku z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2 zo-
bowiązano pracodawcę w ramach realizacji decyzji 
ustnych do uzupełnienia dozownika o płyn dezynfek-
cyjny na bazie alkoholu.

W ocenie kontrolujących jedną z najczęstszych przy-
czyn naruszeń przepisów technicznego bezpieczeń-
stwa pracy jest brak nadzoru ze strony kadry kierow-
niczej oraz lekceważenie podstawowych wymagań 
bhp, a także tolerowanie niewłaściwych zachowań 
pracowników przez osoby z nadzoru. Wyniki kontro-
li wskazują, że stan przestrzegania przepisów tech-
nicznego bezpieczeństwa pracy w podmiotach lecz-
niczych, uległ poprawie. Wyniki kontroli inspektorów 
pracy w zakresie technicznego bezpieczeństwa pracy 
w podmiotach leczniczych upoważniają do stwierdze-
nia, że poprawa stanu warunków pracy widoczna jest 
w zakładach pracy kontrolowanych z dużą częstotli-
wością. 

Przeprowadzone w 2021 r. działania kontrolne wska-
zują na potrzebę prowadzenia ukierunkowanych 
kontroli przestrzegania przepisów bhp. Ponadto 
stwierdzony podczas kontroli stan warunków pracy 
uzasadnia przeprowadzanie kontroli sprawdzających 
wykonanie wydanych decyzji, wniosków. Niezwykle 
istotne, obok działalności kontrolnej, jest również upo-
wszechnianie w podmiotach leczniczych, w ramach 
działań prewencyjno – promocyjnych, wiedzy z zakre-
su prawnej ochrony pracy, w tym bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy. Działania te powinny być skierowane za-
równo do pracodawców, jak i pracowników placówek 
ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem 
pracowników działu służb pracowniczych w zakresie 
aktualnych rozwiązań dotyczących zagadnień ochro-
ny wynagrodzeń.

Narażenie na czynniki o działaniu 
rakotwórczym lub mutagennym

W 2021 r., w ramach przedmiotowego tematu, prze-
prowadzono łącznie 7 kontroli zakładów, które za-
trudniały 1.093 osób. W kontakcie z substancjami 
chemicznymi, ich mieszaninami, czynnikami lub pro-
cesami technologicznymi o działaniu rakotwórczym 
lub mutagennym, kontrolowane podmioty zatrudniały 
łącznie – 352 osoby, w tym 75 to kobiety. 

Wśród skontrolowanych zakładów znalazły się m.in.: 
•  podmiot prowadzący działalność w zakresie produk-

cji sprzętu sportowego oraz produkcji pozostałych 
wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa, 

•  zakład produkcyjny płyt drewnopochodnych, 
• podmiot produkujący opakowania plastikowe polie-

tylenowe i polipropylenowe,
•  przedsiębiorstwo zajmujące się mechaniczno-biolo-

gicznym oczyszczaniem ścieków.

W wyniku przeprowadzonych kontroli inspektorzy pra-
cy wydali ogółem 24 decyzje w nakazach, w tym 9 de-
cyzji ustnych, zrealizowanych podczas kontroli. Wśród 
wydanych decyzji, 3 z nich dotyczyły wykonania ba-
dań i pomiarów czynników szkodliwych i uciążliwych. 
Ponadto skierowano wystąpienia, zawierające łącznie 
15 wniosków. 

Wybrane uchybienia

W przypadku 4 podmiotów stwierdzono brak lub nie-
prawidłową w treści informację o substancjach che-
micznych, ich mieszaninach, czynnikach lub proce-
sach technologicznych o działaniu rakotwórczym lub 
mutagennym, która corocznie powinna być przekazy-
wana do OIP i WSSE.

W trzech zakładach nie zaprowadzono rejestru prac, 
których wykonywanie powoduje konieczność pozosta-
wania w kontakcie z substancjami chemicznymi, ich 
mieszaninami, czynnikami lub procesami technolo-
gicznymi o działaniu rakotwórczym lub mutagennym. 

W dwóch zakładach, opracowane programy szkoleń 
w zakresie bhp nie uwzględniały zagadnień związa-
nych z zagrożeniami czynnikami rakotwórczymi lub 
mutagennymi. 

Kontrole dwóch podmiotów wykazały, iż ocena ryzyka 
zawodowego nie uwzględniała zagrożenia czynnikami 
rakotwórczymi.

Ponadto stwierdzono:
•  w jednym zakładzie nie przeprowadzono  pomiarów 

stężenia krzemionki krystalicznej, krystobalitu – frak-
cji respirabilnej (na 5 stanowiskach) i stężenia form-
aldehydu (na 1 stanowisku),

•  w kolejnym podmiocie wykazano nieterminowe 
przeprowadzanie pomiarów czynników środowiska 
pracy, w tym czynników rakotwórczych.
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Kontrole nie wykazały problemów związanych z wypo-
sażeniem pracowników w środki ochrony indywidual-
nej, w tym chroniących przed negatywnym działaniem 
czynników chemicznych. Stwierdzono jednakże brak 
stosowania środków ochrony indywidualnej przez pra-
cowników w dwóch zakładach. 
Kontrolowani pracodawcy, co do zasady, sporządzali 
spisy substancji i mieszanin chemicznych sklasyfiko-
wanych jako niebezpieczne, stwarzające zagrożenie, 
ale w jednym przypadku sporządzony spis wymagał 
uaktualnienia. Brak karty charakterystyki odnotowa-
no u jednego pracodawcy, a nieprawidłową treść kart 
charakterystyki stwierdzono w dwóch przypadkach. 

W toku prowadzonych kontroli stwierdzono jednostko-
we nieprawidłowości dotyczące m.in.:
•  znakowania pojemników lub zbiorników niebez-

piecznych mieszanin, 
•  braku opracowania szczegółowych instrukcji bhp 

w zakresie użytkowania stosowanych w zakładzie  
maszyn i urządzeń, procesów technologicznych,

•  właściwej wentylacji.

Kontrole dwóch podmiotów wykazały zaistnienie wy-
padków związanych z czynnikami chemicznymi.

Trzej pracodawcy nie wskazywali w skierowaniach 
na profilaktyczne badania lekarskie pełnej informacji 
o szkodliwych czynnikach chemicznych w środowisku 
pracy lub wynikach przeprowadzonych pomiarów (tak-
że o działaniu rakotwórczym lub mutagennym).

W wyniku przeprowadzonych kontroli, w ramach 
współpracy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pra-
cy z innymi organami nadzoru i kontroli, skierowano 
4 pisma do Powiatowych Stacji Sanitarno – Epidemio-
logicznych w kwestii znakowania czynników chemicz-
nych oraz właściwej klasyfikacji czynników jako rako-
twórczych. 

Bezpieczeństwo pracy podczas 
magazynowania i transportu 
wewnątrzzakładowego

W ramach przedmiotowych zagadnień, inspektorzy 
pracy przeprowadzili łącznie 8 kontroli w zakresie oce-
ny przestrzegania przepisów bezpieczeństwa pracy 
podczas magazynowania i transportu wewnątrzzakła-
dowego oraz sprawdzenia warunków pracy osób wy-
konujących ręczne prace transportowe.  

Do kontroli wytypowano następujące przedsiębior-
stwa, m.in.:
•  hurtownie budowlane, 
•  rolnicze centra dystrybucyjne,
•  zakłady kamieniarsko-betoniarskie, 
•  firmy produkcji meblarskiej, 
•  fabryki produkujące wyroby z tworzyw sztucznych, 
•  podmioty wytwarzające artykuły chemii gospodar-

czej, 

•  zakłady konstrukcji stalowych,
•  firmy produkujące odlewy aluminiowe do mebli.

W wyniku przeprowadzonych kontroli wydano środki 
prawne, mające na celu poprawę bezpieczeństwa pra-
cy, skutkujące ograniczeniem zagrożeń wypadkowych 
i zdrowotnych w kontrolowanych podmiotach. Łącznie 
wydano 41 decyzji oraz 9 wniosków w wystąpieniach. 
Jednym kontrolowany pracodawca został ukarany 
karą grzywny za wykroczenia i rażące zaniedbania.

Analiza wypadkowości 

W latach 2018-2020, w kontrolowanych podmiotach, 
odnotowano 11 wypadków przy pracy, związanych 
z wykonywaniem prac w transporcie wewnątrzzakła-
dowym oraz przy magazynowaniu. 

Na podstawie analizy przyczyn i skutków zaistniałych 
wypadków przy pracy, związanych z eksploatacją 
wózków transportowych, stwierdzono, iż ich głównymi 
przyczynami były m.in.: 
•  brak zachowania ostrożności podczas eksploatacji 

wózków jezdniowych i innych środków transportu, 
w tym paleciaków,

•  brak widoczności na drodze przejazdowej, nadmier-
na prędkość jazdy wózkiem, 

•  niewłaściwe operowanie środkiem transportu w oko-
licach stanowisk pracy, 

•  brak ostrożności osób niezwiązanych z transportem.

Konsekwencją powyższych zaniedbań były zdarzenia 
związane m.in. z: najechaniem wózkiem na przeszko-
dę lub uderzenie, dociśnięcie osób do konstrukcji ma-
szyn, opuszczenie ładunku.

Drugą grupą wypadków były zdarzenia związane 
z wykonywaniem ręcznych prac magazynowo trans-
portowych i obciążeniami układu mięśniowo-szkiele-
towego pracowników wykonujących te prace. Główną 
przyczyną tych zdarzeń był niewłaściwy sposób wyko-
nywania prac związanych z podnoszeniem i przeno-
szeniem ładunków na stanowiskach pracy lub w po-
mieszczeniach magazynowych zakładu. 

Analizowane zdarzenia wypadkowe, związane 
z transportem za pomocą wózków, zakwalifikowano 
jako lekkie, powodujące czasową niezdolność do pra-
cy. W większości były to różnego rodzaju skaleczenia, 
złamania i przygniecenia związane z obsługą zme-
chanizowanych środków transportu. Część wypadków 
mogła spowodować ciężkie obrażenia ciała poszkodo-
wanych.

Kolejną grupą urazów były: skręcenia, stłuczenia, 
„naciągnięcia” części ciała, w związku z obciążeniami 
układu mięśniowo-szkieletowego, związanymi z wy-
konywaniem ręcznych prac transportowych (podno-
szenie, przekładanie) oraz przemieszczaniem się 
pracowników w tych procesach, powstałe w skutek 
poślizgnięcia się lub potknięcia. 

W ramach przeprowadzonych kontroli, nie ujawnio-
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no wypadków ciężkich lub śmiertelnych, z zarówno 
z udziałem wózków jezdniowych, jak i przy pracach 
magazynowo transportowych w latach 2018-2020.

Najczęstsze nieprawidłowości

Na podstawie przeprowadzonych kontroli w zakre-
sie oceny przestrzegania przez nich przepisów bhp, 
należy wskazać, iż w większości realizowane były 
odpowiednie obowiązki. W związku z wprowadze-
niem zmian legislacyjnych, które weszły w życie z dn. 
10.08.2018 r., dotyczących uprawnień operatorów 
wózków podnośnikowych, kontrole wykazały, iż część 
posiadanych zaświadczeń utraciły swą ważność. 

Podczas kontroli zaobserwowano, iż pracodaw-
cy zatrudniający od 10 do 20 pracowników, pomimo 
użytkowania wózków jezdniowych z mechanicznym 
napędem podnoszenia oraz posiadanej wiedzy o obo-
wiązku ich zgłaszania do Urzędu Dozoru Techniczne-
go, nie posiadali decyzji zezwalającej na ich bezpiecz-
ną eksploatację.

Do rażących zaniedbań zaliczono:
•  w zakładzie w Kędzierzynie-Koźlu jeden z pracow-

ników nie posiadał uprawnień związanych z obsłu-
gą wózka jezdniowego z mechanicznym napędem 
podnoszenia pracownika (dodatkowo obsługiwany 
wózek jezdniowy posiadał nieaktualną decyzję UDT, 
dopuszczającą wózek do eksploatacji). Ponadto nie 
udostępniono pracownikowi aktualnej instrukcji bhp 
przy pracach związanych ze składowaniem i maga-
zynowaniem wyrobów, w tym płyt granitowych oraz 
instrukcji bhp dotyczącej ręcznych prac transporto-
wych, co w sposób pośredni przyczyniło się do za-
istniałego wypadku przy pracy;

•  w zakładzie w Niwnicy ujawniono, że użytkowa-
ny wózek podnośnikowy elektryczny, nie posiadał 
tabliczki znamionowej wraz z wymaganymi danymi 
producenta, m.in.: oznakowaniem CE, opisami in-
formacyjnymi i ostrzegawczymi w języku polskim. 
Dodatkowo tłumaczenie instrukcji oryginalnej nie 
zawierało deklaracji zgodności WE. W związku 
z powyższym, podjęto specjalistyczną kontrolę w ra-
mach nadzoru rynku;

•  w przedsiębiorstwie w Strzelcach Opolskich kontrola 
wykazała, iż spośród 71 pracowników zaangażowa-
nych w pracę i transport wewnątrzzakładowy z uży-
ciem wózków jezdniowych z napędem silnikowym, 
19 pracowników nie posiadało stosownych zaświad-
czeń kwalifikacyjnych UDT (wymaganych po zmia-
nie przepisów obowiązujących od 10.08.2018 r.). W 
związku z powyższym, w trakcie kontroli 20% pra-
cowników, nieposiadających właściwych uprawnień, 
została przez pracodawcę odsunięta od kierowała 
wózkami widłowymi.

Przykłady dobrych praktyk 

W zakładzie w Strzelcach Opolskich pracodawca 
zmienił całą flotę wózków podnośnikowych. Ważnym 
kryterium wyboru nowego dostawcy była ocena bez-
pieczeństwa i ergonomia pracy podczas przyszłego 

użytkowania wózków widłowych. 
W zakresie zapewnienia bezpiecznego poruszania 
się po zakładzie, nowe wózki jezdne wyposażono 
w światła koloru niebieskiego Blue Spot, pozwalające 
zidentyfikować zbliżający się wózek do skrzyżowania 
dróg. W zależności od kierunku jazdy, zmienia się kie-
runek niebieskiego światła.

Dodatkowo każdy wózek posiada system uruchamia-
nia przy pomocy karty, umożliwiającej użytkowanie 
wózka tylko przez osobę przypisaną do specjalnej 
bazy, tzw. Fleet Manager. 

Przykład wózka widłowego - podnośnikowego z napędem elek-
trycznym (sygnał świetlny poruszania się).

W zakresie transportu wewnątrzzakładowego zapew-
niono i oznakowano drogi transportowe, przejścia, 
place manewrowe, miejsca odkładcze, ścieżki dla pie-
szych (przykład poniżej).

Oznakowane pola odkładcze, ścieżki dla pieszych, drogi komuni-
kacyjne.
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Przedmiot wydanych decyzji

Duża cześć wydanych środków prawnych, w związku 
ze stwierdzonymi naruszeniami przepisów dotyczyła 
organizacji pracy. W 62% kontrolowanych zakładów 
stwierdzono, m.in.: 
•  brak wymaganych instrukcji, np. dotyczących bez-

piecznej i higienicznej pracy przy wykonywaniu 
ręcznych prac transportowych, brak instrukcji ma-
gazynowania i przechowywania surowców, środków 
i wyrobów gotowych, dostosowanej do specyfiki za-
kładu pracy oraz eksploatowanych narzędzi pracy; 

•  brak określenia szczegółowych wymagań przy wy-
konywaniu prac szczególnie niebezpiecznych w za-
kładzie; 

•  brak opracowania zasady ruchu na drogach we-
wnątrzzakładowych oraz w pomieszczeniach maga-
zynowych zakładu.

Kolejne ujawnione nieprawidłowości, które były przed-
miotem wydanych decyzji dotyczyły:
•  właściwego składowania materiałów i transportu we-

wnątrzzakładowego, na placu przed halami, w spo-
sób uporządkowany oraz w miejscach do tego prze-
znaczonych, nie utrudniających wykonywanie prac 
transportowych,

•  wyznaczenia i oznakowania dróg komunikacyjno-
-transportowych w halach magazynowych i placu 
składowego hurtowni,

•  oznakowania znakami drogowymi, zgodnymi z prze-
pisami prawa o ruchu drogowym dróg wewnątrzza-
kładowych, w tym ustalenia dopuszczalnej prędko-
ści,

•  zabezpieczenia odbojnicami konstrukcji regałów 
stalowych w przejazdach pomiędzy poszczególnymi 
rzędami w hali magazynowej, eliminując zagrożenie 
ich uszkodzenia środkami transportu,

•  zniwelowania nierówności na drogach wewnątrzza-
kładowych zakładu,  

•  wyrównania i utwardzenia nawierzchni dróg, placów 
manewrowych, postojowych i składowych w zakła-
dzie.

Ujawnione podczas kontroli nieprawidłowości wynika-
ją zarówno z błędnej organizacji pracy jak i zaniedbań 
pracodawców odnośnie realizacji technicznych wyma-
gań przepisów bezpieczeństwa pracy, w zakresie ma-
gazynowania i transportu wewnątrzzakładowego. 
Większość stwierdzonych uchybień spowodowana 
była brakiem właściwego nadzoru i nieegzekwowa-
niem od pracowników, przestrzegania ustalonych 
przepisów i zasad przez pracodawców i osoby pełnią-
ce stanowiska kierownicze. 

Cześć nieprawidłowości miała związek z sytuacją eko-
nomiczną kontrolowanych firm oraz wprowadzonym 
stanem epidemii. Niezamierzone przestoje, brak cią-
głości pracy, liczne absencje chorobowe pracowników 
oraz służb zewnętrznych (bhp) oraz utrudniony dostęp 
do urzędu dozoru technicznego, odbiły się na zapew-
nieniu prawidłowego funkcjonowania systemów zarzą-
dzania i kontroli w zakładach.

Kontrole wynikające z ustawy prawo 
energetyczne w zakresie paliw 
ciekłych

Przeprowadzono łącznie 3 kontrole. Przedmiotem 
kontroli były koncesje paliwowe oraz sprawdzenie 
zgodności ilości i łącznej objętości eksploatowanych 
zbiorników (stacjonarnych i cystern drogowych). Do 
kontrolowanych podmiotów nie kierowano środków 
pokontrolnych.

Tylko w jednym przypadku zwrócono uwagę na fakt, 
iż wystąpiły rozbieżności pomiędzy stwierdzonym sta-
nem faktycznym, a danymi wynikającymi z wykazu 
infrastruktury znajdującym się na stronie internetowej 
Urzędu Regulacji Energetyki. O powyższej nieprawid-
łowości poinformowano Prezesa Urzędu Regulacji 
Energetyki w Warszawie.

Organizacja bezpiecznej pracy 
przy urządzeniach i instalacjach 
elektroenergetycznych

W ramach realizacji przedmiotowych zagadnień te-
matycznych przeprowadzono kontrolę 7 zakładów, 
zatrudniających łącznie 1.822 osób. Wśród kontrolo-
wanych pracodawców znalazły się:
•  jeden podmiot zajmujący się dystrybucją i przesyła-

niem energii;
•  dwa podmioty, na mocy umów, świadczące usługi 

w zakresie prac eksploatacyjnych przy urządzeniach 
i sieciach elektroenergetycznych;

•  cztery zakłady będące odbiorcami energii elektrycz-
nej, przyłączone do sieci dystrybucyjnej po stronie 
WN 15 kV, na dzień kontroli we własnym zakresie 
prowadzące eksploatację urządzeń i sieci elektro-
energetycznych. 

Podczas przeprowadzanych kontroli badano zagad-
nienia dotyczące bezpośrednio tematyki przestrze-
gania przez pracodawców wymagań bezpieczeństwa 
i higieny pracy przy eksploatacji urządzeń elektroener-
getycznych, określonych w rozporządzeniu Ministra 
Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpie-
czeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energe-
tycznych, które weszło w życie z dn. 26.10.2020 r. 

Kontrole w zakładach obejmowały również ocenę 
skuteczności podejmowanych przez pracodawców 
działań związanych z zapobieganiem i ograniczaniem 
zagrożeń wypadkowych. Poza tym oceniano przyjętą 
organizację pracy pod kątem zapewnienia wymagane-
go poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stan 
techniczny urządzeń elektroenergetycznych, w odnie-
sieniu do przyjętych zasad eksploatacji określonych 
w instrukcjach eksploatacji.

W zakładach, w których infrastruktura energetyczna 
nie była modernizowana lub nie prowadzono zabie-
gów eksploatacyjnych, a urządzenia i sieci elektrycz-
ne nie spełniały określonych normatywów, inspektorzy 
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pracy wydali odpowiednie środki prawne, mające na 
celu doprowadzenie do stanu zgodnego z prawem.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, 
inspektorzy pracy wydali łącznie 33 decyzje admini-
stracyjne, w tym 13 ustnych, które zostały wykonane 
w trakcie trwania kontroli. Ponadto w wyniku prze-
prowadzonych kontroli, do pracodawców skierowano 
13 wniosków pokontrolnych.

Następstwem przeprowadzonych kontroli było ujaw-
nienie wykroczeń związanych z nieprzestrzeganiem 
przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, 
które stanowiły podstawę do przeprowadzenia postę-
powania mandatowego na kwotę 1 000 zł.

Podczas przeprowadzonych kontroli, inspektorzy pra-
cy udzielili 104 porad, w tym 61 porad technicznych. 

Przykłady nieprawidłowości

Do najważniejszych uchybień ujawnionych w toku 
przeprowadzonych kontroli zaliczyć można:
•  brak lub nieprawidłowo opracowana  instrukcja eks-

ploatacji urządzenia energetycznego lub grup urzą-
dzeń energetycznych,

•  brak lub nieprawidłowo opracowana instrukcja orga-
nizacji bezpiecznej pracy,

•  nieprawidłowości związane z wykonywaniem prac 
stwarzających możliwość wystąpienia szczególnego 
zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego,

•  rażące zaniedbania dotyczące zasad gospodarowa-
nia sprzętem elektroizolacyjnym oraz wskazującym 
obecność napięcia. 

Urządzenia i sieci elektryczne, po oddaniu do eks-
ploatacji działały poprawnie i bezawaryjnie. Służby 
utrzymania ruchu często jednak zapominały o prze-
prowadzaniu okresowych prób lub wycofaniu sprzętu 
z użytkowania. 

Fotografie poniżej ilustrują przykłady sprzętu elektro-
izolacyjnego, na których data ważności umieszczona 
na cech, minęła 2 lub 3 lata temu. Dopuszczenie przez 
pracodawcę niesprawdzonego drążka lub kaloszy, czy 
innego sprzętu, przy którym może nastąpić zjawisko 
przebicia elektrycznego, może skutkować porażeniem 
pracownika prądem elektrycznym.

Widok drążka elektroizolacyjnego z widoczną cechą ważności do 
19.07.2019 r.

Widok kaloszy elektroizolacyjnych z widoczną cechą ważności do  
kwietnia 2019 r.

W zakresie dotyczącym stanu technicznego eks-
ploatowanych urządzeń i sieci elektrycznych, w no-
wopowstałych podmiotach oraz u pracodawców do-
konujących modernizacji istniejącej infrastruktury  
energetycznej, nie stwierdzono rażących zaniedbań. 
Kontrole wykazały, że w większości pracodawcy na-
gminnie naruszali prawo w części dotyczącej opraco-
wania i prowadzenia dokumentacji związanej z eksplo-
atacją urządzeń energetycznych. Dotyczyło to przede 
wszystkim takich dokumentów jak:
•  instrukcji eksploatacji, 
•  instrukcji organizacji bezpiecznej pracy, 
•  wykazu osób do wykonywania w imieniu pracodaw-

cy określonych czynności lub prac eksploatacyjnych, 
•  wykazu prac stwarzających możliwość wystąpienia 

szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludz-
kiego, które wykonuje się na podstawie polecenia pi-
semnego,

•  ewidencji sprzętu ochronnego elektroizolacyjnego 
oraz wskazującego napięcie.

W przypadku, kiedy pracodawca, będący właścicielem 
urządzeń i sieci energetycznych, nie dysponował za-
sobami kadrowymi, pozwalającymi na prawidłową ich 
eksploatację, powierzenie eksploatacji wyspecjalizo-
wanej firmie było pozytywnym rozwiązaniem.  Prze-
prowadzone kontrole pracodawców, którzy podjęli się 
zadań związanych z  eksploatacją urządzeń i sieci 
energetycznych, niebędących ich własnością, wyka-
zały, że obowiązki, które przyjęli, wymagały dużych 
nakładów mimo, iż urządzenia i sieci były stosunkowo 
nowe i w dobrym stanie technicznym. Pracodawcy ci, 
prowadząc eksploatację, nie sprostali wymaganiom 
w zakresie prowadzenia dokumentacji, a prace były 
wykonywane niezgodnie z obowiązującymi przepisa-
mi, bez wymaganych instrukcji.

Ujawnione nieprawidłowości oraz charakter stanu 
zatrudnienia przez poszczególnych pracodawców, 
wskazuje potrzebę zwiększenia poziomu edukacji 
w dziedzinie bezpieczeństwa i prawa pracy, zwłaszcza 
w zakresie eksploatacji urządzeń elektroenergetycz-
nych u osób kończących szkoły ponadgimnazjalne, 
o profilu elektrycznym. Natomiast szybko następujące 
przemiany gospodarcze oraz zmiany przepisów spra-
wiają, iż działania te należałoby kontynuować, również 
na poziomie szkół wyższych.
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Działania realizowane w ramach 
nadzoru rynku

W Okręgowym Inspektoracie Pracy w Opolu, w ra-
mach realizacji tematu związanego z nadzorem rynku, 
skontrolowano łącznie 26 podmiotów, w tym przepro-
wadzono kontrolę 36 wyrobów, w tym dokonano 13 
ocen typów wyrobów (32 sztuki maszyn i urządzeń) 
na wniosek Urzędu Celno-Skarbowego w Opolu. 
W ramach posiadanych kompetencji szczegółową 
kontrolą w 2021 r. objęto wyroby typu: maszyny użyt-
kowane w rolnictwie, środki ochrony układu oddecho-
wego oraz inne maszyny, w które wyposażano stano-
wiska pracy.

Spośród wszystkich 36 skontrolowanych wyrobów – 
53% nie spełniało wymagań przepisów zasadniczych, 
bądź innych. 

Liczba kontrolowanych wyrobów w 2021 r. z podziałem na spełnia-
jące i niespełniające wymagania przepisów.

Wyroby z podziałem na dyrektywy/rozporządzenia 
UE

Większość skontrolowanych wyrobów dotyczyło speł-
nienia dyrektywy maszynowej – 76%. W aspekcie 
spełnienia niniejszej dyrektywy (2006/42, 98/37) na 
19 skontrolowanych tego typu wyrobów – 9 maszyn 
(47,4%) otrzymało wynik negatywny. Ponadto 2 wyro-
by (środki ochrony układu oddechowego) nie spełniały 
wymagań rozporządzenia UE 2016/425.
W kwestii wydanych opinii, podobnie większość oce-

nianych wyrobów podlegała dyrektywie maszynowej 
2006/42/WE (84%). Dwie opinie (26%) dotyczyły ko-
lejno: dyrektywy ciśnieniowej 2014/68/UE oraz nisko-
napięciowej 2014/35/UE.

Wyniki kontroli

Każdy ze skontrolowanych wyrobów niespełniających 
określonych dyrektyw posiadał nieprawidłowości w za-
kresie dołączonej instrukcji użytkowania (brak instruk-
cji, niewłaściwa treść lub jej tłumaczenie), w tym aż 
63,6% wyrobów nie posiadało w ogóle żadnej instruk-
cji. Ze wszystkich 11 skontrolowanych wyrobów z wy-
nikiem negatywnym – 72,7% nie posiadało w ogóle 
deklaracji zgodności. Na wykresie niżejj przedstawio-
no wielkości procentowe w odniesieniu do stwierdzo-
nych nieprawidłowości w kontrolowanych wyrobach. 

Rażące nieprawidłowości - przykład 1

Maszyny hydrauliczne do obróbki zakuwania węży, 
które skontrolowano na wniosek urzędu celno-skarbo-
wego (10 sztuk, produkcji chińskiej). 
Podczas czynności kontrolnych stwierdzono m.in.:
• brak tabliczki znamionowej zawierającej m.in.: na-

zwę i adres producenta oraz jego upoważnionego 
przedstawiciela; określenie maszyny, oznaczenie 
serii lub typu maszyny, rok budowy maszyny,

•  brak oznakowania CE,
•  brak kompletnego tłumaczenia oryginalnej instrukcji 

producenta na język polski,
•  brak deklaracji zgodności wydanej przez producen-

ta/upoważnionego przedstawiciela, potwierdzającej 
spełnienie wymagań zasadniczych dyrektywy ma-
szynowej 2006/42/WE.

Powyższe ustalenia dokonano na podstawie jednej 
z dziesięciu maszyn tego samego typu. W ocenie in-
spektora pracy przedmiotowe wyroby – tzw. maszyny 
hydrauliczne do obróbki węży - zakuwarki – 10 sztuk, 
ze względu na opisane braki nie spełniały wymagań 
zasadniczych dyrektywy maszynowej 2006/42/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady.
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Maszyna hydrauliczna do obróbki węży tzw. zakuwarka, produkcji 
chińskiej.

Rażące nieprawidłowości - przykład 2

Kontrola u użytkownika na terenie woj. opolskiego wy-
kazała nieprawidłowości w zakresie środków ochrony 
indywidualnej, importowanych z Chin. Kontrolą objęto 
wyrób o nazwie: Półmaska przeciwpyłowa z zawor-
kiem typ JY-2018-1 marki: JunYue, który również zo-
stał zakwestionowany przez Estoński organ nadzoru 
rynku.

Widok ogólny z obu stron wyrobu o nazwie: Półmaska przeciw-
pyłowa z zaworkiem model: JY-2018-1, marki JunYue, produkcji 
chińskiej.

Czynności kontrolne wykazały, iż pracodawca wypo-
sażył pracowników produkcyjnych w środki ochrony 
układu oddechowego, które nie spełniały wszystkich 
wymagań dotyczących oceny zgodności, w tym m.in.:
•  na wyrobie naniesiono niewłaściwe oznakowanie 

CE, wytłoczone niezgodnie ze wzorem (litera „C” 
posiada niewłaściwy kształt oraz znajduje się zbyt 
blisko litery „E”, obie litery są zbyt spłaszczone),

•  brak sporządzenia deklaracji zgodności UE, mimo 
przedłożonego certyfikatu, 

• z badania przez jednostkę notyfikowaną,
•  treść informacji ostrzegawczej umieszczonej na 

opakowaniu nie została przetłumaczona na język 
polski,

•  brak certyfikatu oceny typu UE do przedmiotowych 
masek JY-2018-1 z zaworem wydechowym.

Ponadto otrzymano informację, w ramach systemu 
RAPEX, o przedmiotowych maskach, które zaliczono 
do kategorii produktów niebezpiecznych (nr zgłosze-
nia EE/03176/21, nr sprawy INFO/00121/21). 
Estoński organ nadzoru rynku stwierdził brak spełnie-
nia wymagań, ze względu na brak certyfikacji przed-
miotowych masek przez jednostkę notyfikowaną. 
Przedłożony certyfikat odnosił się do masek tego typu 
ale bez zaworu wydechowego.

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

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 2021 r. w Okręgowym 
Inspektoracie Pracy w Opolu wszczęto łącznie 6 po-
stępowań administracyjnych, zmierzających do usu-
nięcia wskazanych nieprawidłowości.

Inspektorzy pracy przeprowadzili łącznie 6 kontroli 
sprawdzających, które dotyczyły 
6 wyrobów (w jednym przypadku były to kontrole na 
wniosek OIP z innego okręgu). W przypadku 2 pod-
miotów rekontrole potwierdziły usunięcie stwierdzo-
nych nieprawidłowości dla 3 wyrobów, które były 
wcześniej zakwestionowane przez inspektora pracy 
z OIP w Opolu.

W 1 przypadku w trakcie kontroli sprawdzającej polski 
przedstawiciel czeskiej firmy z Pragi usunął stwier-
dzone nieprawidłowości u użytkownika, zlokalizowa-
nego na terenie Opolszczyzny, co doprowadziło do 
uzupełnienia brakującej tabliczki znamionowej o dane 
producenta, nazwę, typ urządzenia, oznakowanie CE 
oraz tłumaczenie opisów ostrzegawczych na urządze-
niu. Dodatkowo dostarczono użytkownikowi instrukcję 
użytkowania wraz z deklaracją zgodności.
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W drugim przypadku podmiot prowadzący działalność 
w Tułowicach podjął się usunięcia stwierdzonych nie-
zgodności w ramach działań dobrowolnych. W tym 
przypadku poprawione niezgodności dotyczyły 2 wy-
robów (linii technologicznych). Kontrola wykazała, iż 
poprawiono, m.in.: tłumaczenie deklaracji zgodności 
WE oraz instrukcji użytkowania oraz tłumaczenie in-
formacji ostrzegawczych, znajdujących się na maszy-
nach.
Podczas dokonanych własnych kontroli sprawdzają-
cych w jednym przypadku zastosowano środek dobro-
wolnych działań względem podmiotu, w celu usunięcia 
niezgodności w ustalonym terminie.

Przykład

Podczas kontroli u pracodawcy użytkownika stwier-
dzono, iż w zakładzie eksploatowano wózek podnoś-
nikowy elektryczny marki DELTALIFT serii ES10-10ES 
(nazwa handlowa CDD30M). Powyższy wózek nie po-
siadał tabliczki znamionowej określającej m.in: szcze-
gółowe dane producenta, nazwę i typ urządzenia oraz 
oznakowanie CE. Opisy na urządzeniu naniesione 
były w formie naklejek w języku angielskim. Przedsta-
wiona podczas kontroli instrukcja obsługi i konserwacji 
nie zawierała deklaracji zgodności WE. 

Wyrób nie spełniał wszystkich wymagań zasadniczych 
dla maszyn określonych dyrektywą 2006/42/WE. O po-
wyższym fakcie poinformowano OIP w Łodzi, w związ-
ku z lokalizacją polskiego przedstawiciela handlowego 
na terenie właściwości miejscowej tego okręgu. 

Wyrób oznakowano brakującymi informacjami i oznakowaniem 
CE.
W ramach informacji zwrotnej z OIP w Łodzi podjęto 
kolejną kontrolę sprawdzającą u użytkownika. Inspek-
tor pracy, poprzez kontakt z polskim przedstawicielem 
czeskiego podmiotu, doprowadził do podjęcia działań 
dobrowolnych przez producenta, co  spowodowało 
usunięcie stwierdzonych ww. nieprawidłowości.

Uzupełnione tłumaczenia na język polski.

Środki pokonrolne i wnioski

W ramach przedmiotowego zagadnienia inspektorzy 
pracy nie wydawali w 2021 roku decyzji, jedynie jeden 
wniosek w wystąpieniu, który dotyczył wyposażania 
pracowników w odpowiednie środki ochrony układu 
oddechowego, spełniające wymagania oceny zgodno-
ści. 
W 2021 r. nie prowadzono postępowania wykrocze-
niowego, wynikającego z art. 283 § 2 pkt 3 Kodeksu 
pracy.

Reasumując, wyniki przeprowadzonych kontroli przez 
inspektorów pracy w ramach nadzoru rynku, niewąt-
pliwie przekładają się na poprawę bezpieczeństwa. 
Działania organów wyspecjalizowanych eliminują 
z użytku maszyny i urządzenia, których użytkowanie 
mogłoby prowadzić do zagrożenia zdrowia, a nawet 
życia pracowników. 
Zauważa się większą świadomość podmiotów w za-
kresie bezpieczeństwa wyrobów wprowadzanych do 
obrotu lub/i do użytku. Ze wszystkich 25 skontrolo-
wanych wyrobów, nie licząc kontroli przeprowadzo-
nych na wniosek organu celnego (2 wycofano z użyt-
ku),  większość, tj. 52% otrzymało wynik pozytywny 
(w 2020 r. pozytywnie oceniono 61% wyrobów; w 2019 
r. -  50,6%,  w 2018r. - 43%). 
Spośród 13 opinii wydanych na wniosek organu celne-
go, 8 ocenianych wyrobów otrzymało wynik negatyw-
ny, co stanowiło 61,5% ogółu ocenianych wyrobów. 
Importerzy niestety uczą się wymagań właściwych 
przepisów dopiero podczas kontroli, próbując uzyskać 
od inspektora pracy jak najwięcej informacji w zakre-
sie określonych grup wyrobów i dyrektyw UE, którym 
podlegają.

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 45% wyrobów. To efekt 
cierpliwego i merytorycznego poradnictwa inspekto-
rów pracy w tym zakresie. 
W dobie pandemii, kontrole spełnienia wymagań 
przez ŚOI układu oddechowego, były bardzo istotne, 
ze względu na fakt zalewania unijnego rynku półma-
skami głównie produkcji chińskiej, które nie spełniały 
określonych wymagań. Podczas kontroli pogłębiano 
wiedzę użytkowników w zakresie prawidłowego dobo-
ru ochron układu oddechowego w zależności od na-
tężenia zagrożeń, występujących podczas pracy, np. 
niestosowania ochron na wyrost, tj. stosowanie raczej 
FFP1 w sytuacjach, gdzie nie ma potrzeby stosowania 
masek FFP2 lub FFP3, które mają dużo większe opo-
ry oddechowe, a ich używanie jest bardziej męczące. 
Optymistycznym faktem są wyniki kontroli polskich 
producentów półmasek, w przypadku środków zali-
czanych do kat. III, wobec których obowiązują najwyż-
sze restrykcyjne wymagania oraz w procesie produkcji 
uczestniczą jednostki notyfikowane, które potwierdza-
ją spełnienie wymaganych procedur obowiązujących 
w UE. 
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Zadanie własne -  
bezpieczeństwo pracy przy robotach 
hydrotechnicznych

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

W 2021 r. inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu 
Pracy w Opolu przeprowadzili łącznie 26 kontroli pod-
miotów wykonujących roboty budowlane, związane 
z remontem lub budową obiektów hydrotechnicznych 
na odcinku rzeki Odry, w obrębie województwa opol-
skiego. Kontrolą objęto prace remontowe jazów, śluz, 
przepompowni a także prace przy budowie nowych 
obiektów elektrowni wodnych i śluz.

Przykład prowadzonych prac na obiekcie hydrotechnicznym.

W ramach powyższej inwestycji kontrolą objęto prace 
na jazie w miejscowości Zwanowice, Groszowice i Ja-
nuszkowice. Oprócz prac w korycie rzeki, prowadzone 
były prace związane z umacnianiem nabrzeży – wbi-
janiem ścian larsenowych, stabilizacją gruntu, budową 
przepławek dla ryb, prace ziemne. 

Na obiektach śluz, nadzorem objęto prace budowlane 
związane z przebudową śluzy Januszkowice i Krapko-
wice. Prowadzono również kontrolę nowobudowanej 
małej Elektrowni Wodnej Wróblin na rzece Odra wraz 
z budową obiektów towarzyszących. Dwie kontrole 
jazów przeprowadzono po zakończonych głównych 
pracach, przed ich ostatecznym odbiorem przez inwe-
stora.

Przeprowadzone kontrole wykazały liczne zaniedba-
nia w zakresie:
• zagospodarowania terenu budowy, 
• prowadzonych prac na wysokości oraz rusztowań 

i pomostów roboczych,
• przygotowania pracowników do pracy,
• wyposażenia pracowników w środki ochrony indywi-

dualnej,
• urządzeń i instalacji elektrycznych,
• czynników szkodliwych i uciążliwych. 

Prace remontowo-budowlane, wykonywane w pobliżu 
rzeki, obarczone są dodatkowymi zagrożeniami, jakie 
niesie woda. Istnieje możliwość wpadnięcia do rzeki, 
czego skutkiem może być nawet utonięcie.  Więk-
szość wykonawców opracowała niezbędne dokumen-
ty dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. Wyniki 
kontroli pokazują jednak, że nie zawsze te informacje 
są przekazywane i stosowane przez podwykonawców. 
Szczególnie kilkuosobowe, małe podmioty, nie prze-
strzegają obowiązujących na danej budowie ustaleń. 
Zauważono również fakt, że kierownicy budów nie 
wywiązywali się w pełni z obowiązków nadzorowania 
i kontroli podmiotów wykonujących prace na terenie 
budowy. Wychodzili oni z założenia, że właścicie-
le małych firm podwykonawczych odpowiadają pod 
względem bhp za prowadzone przez nich prace. 

Poniżej na fotografiach zilustrowano wybrane uchy-
bienia, m.in.:
• pomost na modernizowanym budynku pom-

powni Żelazna nie zabezpieczono balustradą, 
a jedynie taśmą koloru żółtego, co nie stanowi-
ło skutecznej ochrony pracowników przed moż-
liwością upadku z wysokości na dno zbiornika; 
 

Brak balustrad ochronnych, zabezpieczających pracowników 
przed upadkiem z wysokości.  

•  śluzę, objętą remontem w miejscowości Januszko-
wice, wyposażono w ponton, służący do przepra-
wy przez rzekę Odrę, po którym przemieszczały 
się samochody ciężarowe z urobkiem (brak sprzę-
tu ratowniczego na pontonie, brak zabezpieczenia 
skrajni, przed możliwością wpadnięcia do wody); 
 

Brak zabezpieczenia skrajni pontonu, przed możliwością 
wpadnięcia do wody.  

• na jazie Groszowice nie zapewniono pełnego pomo-
stu na wykonywanym szalunku stropu na lewym przy-
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czółku, na poziomie ok. 3m, zabezpieczającego przed 
upadkiem z wysokości oraz wpadnięciem do wody; 
 

Brak pełnego pomostu na wykonywanym szalunku stropu na 
lewym przyczółku.  

• poważne nieprawidłowości przy pracach podwod-
nych na budowie elektrowni wodnej we Wróblinie. 

Przedsiębiorca prowadzący prace pod wodą nie po-
siadał:
• instrukcji bezpiecznego wykonywania robót (IBWR) 

na prowadzone prace podwodne przy cięciu ter-
micznym ścianek larsenowych,

•  dziennika prac podwodnych,
•  zezwolenia na wykonywanie prac podwodnych na 

śródlądowej drodze wodnej wydanego przez Urząd 
Żeglugi Śródlądowej,

• certyfikatu, potwierdzającego spełnianie wymagań 
systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną 
pracy, wydany przez jednostkę certyfikującą, zgod-
nie z przepisami o certyfikacji.

Kontrolowany przedsiębiorca nie wypełniał również in-
nych obowiązków dot. bezpieczeństwa  higieny pracy, 
tj.:
• nie prowadzono dziennika prac podwodnych,
•  nurek przebywał  w wodzie bez zabezpieczenia liną 

sygnałową umożliwiającą sygnalizację zagrożenia 
i wydobycie nurka z wody (osoby przebywające 
na powierzchni łączył z nurkiem jedynie przewód 
środka łączności telefonicznej, który w przypadku 
konieczności ewakuacji z wody nurka mógł się ze-
rwać),

•  nurek nie stosował hełmu lub innego środka ochrony 
głowy (posiadał tylko kaptur neoprenowy),

•  do cięcia termicznego pod wodą używane były 
2 spawarki podłączone równolegle bez zastosowa-
nia modułu sterującego pracą obu spawarek. 

Dodatkowo, na jazie w miejscowości Wróblin, prze-
prowadzono kontrolę w związku z ciężkim wypadkiem 
przy pracy, związanym z upadkiem z wysokości z sza-
lunku, znajdującego się nad rusztowaniem, na którym 
prace przy rozszalowywaniu wykonywał zleceniobior-
ca. Poszkodowany upadł z wysokości około 6,5 m, 
nie będąc zabezpieczonym przed upadkiem z wyso-
kości. Podczas upadku z szalunku, prawdopodobnie 
najpierw uderzył on o balustradę pomostu roboczego, 

a następnie upadł na betonowe podłoże wewnątrz 
przęsła jazu.

Miejsce prowadzonych prac i upadku z wysokości.

Jak ustalono, główną przyczyną wypadku było prowa-
dzenie prac bez dodatkowego zabezpieczenia przed 
upadkiem z wysokości, np. poprzez zastosowanie 
szelek bezpieczeństwa. Poza tym wykazano liczne 
uchybienia w samej konstrukcji rusztowania np.: 
• brak desek krawężnikowych,
• zbyt duże posadowienie rusztowania od ściany (od-

ległość 35cm), 
•  brak odbioru technicznego rusztowania przez kie-

rownika budowy. 

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, 
wstrzymano eksploatację przedmiotowego rusztowa-
nia oraz wstrzymano roboty przy rozszalowywaniu.
W 2021 r. inspektorzy OIP Opole zwiększyli nadzór 
nad pracami prowadzonymi na obiektach hydrotech-
nicznych na rzece Odrze, przeprowadzając w sumie 
26 kontroli. Duża ilość kontroli, wynikła z dużej liczby 
rozpoczętych nowych prac na obiektach hydrotech-
nicznych. Uchybienia stwierdzono prawie we wszyst-
kich kontrolach. 

W wyniku stwierdzonych wykroczeń mniejszej wagi, 
zastosowano wobec kierowników budów i pracodaw-
ców środki wychowawcze. Za poważniejsze wykro-
czenia, kierowników budów lub pracodawców ukarano 
mandatami karnymi.

W 10 kontrolach stwierdzono bezpośrednie zagro-
żenie dla życia lub zdrowia pracowników, w związku 
z czym nałożono 5 mandatów karnych oraz 5 środków 
wychowawczych. 

W wyniku przeprowadzonych kontroli, inspektorzy pra-
cy wydali łącznie 137 decyzji, w większości ustnych 
i zrealizowanych w trakcie kontroli. Wydano również 4 
wnioski w wystąpieniach oraz 2 polecenia ustne.

Ponadto, wydano 3 decyzje skierowania pracowni-
ków do innych prac w sytuacji zagrożenia dla zdrowia, 
7 decyzji wstrzymania prac przy bezpośrednich za-
grożeniach dla pracowników, 3 decyzje wstrzymania 
eksploatacji maszyn i urządzeń oraz 1 decyzję zaka-
zującą wykonywania prac.
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Przestrzeganie przepisów 
dotyczących zatrudniania osób 
niepełnosprawnych

W 2021 roku Okręgowy Inspektorat Pracy prowadził 
25 kontroli w obszarze przestrzegania przepisów za-
trudniania osób niepełnosprawnych.

Kontrole przeprowadzono w 6 podtematach:
•  kontrole zakładów posiadających status zakładu 

pracy chronionej,
•  kontrole zakładów posiadających status zakładu 

pracy chronionej, a ubiegających się o „rozszerze-
nie” statusu na inne obiekty lub pomieszczenia,

•  kontrole zakładów posiadających status zakładu ak-
tywności zawodowej,

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

•  kontrole zakładów nieposiadających statusu zakła-
du pracy chronionej/zakładu aktywności zawodowej 
i nieubiegających się o jego nadanie, a organizują-
cych stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych,

•  kontrole warunków pracy osób niepełnosprawnych 
ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepeł-
nosprawności zatrudnionych w zakładach nie za-
pewniających warunków pracy chronionej, w tym 
w zakładach,które utraciły lub zrezygnowały ze sta-
tusu ZPChr/ZAZ oraz osób których stanowiska pra-
cy podlegały ocenie PIP na podstawie art. 26 ust. 
6 lub art. 26e ust. 5 ustawy rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnospraw-
nych, 

• w latach ubiegłych i nie upłynął okres na jaki zawarto 
umowę ze starostą.

W wyniku ustaleń kontrolnych wydano łącznie 17 de-
cyzji, w tym 11 ustnych zrealizowanych w trakcie kon-
troli. Ponadto inspektorzy pracy skierowali 32 wnioski 
zawarte w 12 wystąpieniach. 

W zakresie efektów przeprowadzonych kontroli nale-
ży wskazać, iż pracodawcy do końca roku potwierdzili 
wykonanie 50% wydanych decyzji i 66% skierowanych 
wniosków. Dla pozostałych środkw prawnych nie upły-
nął jeszcze termin realizacji. W trakcie wszystkich 25 
kontroli w 12 wydano środki prawne, co stanowi 48% 
kontroli. Dodatkowo podczas 4 kontroli ujawniono wy-
kroczenia przeciwko prawom pracownika, co stanowi 
16% kontroli.

W wyniku wydanych środków prawnych przykładem 
uzyskanej poprawy warunków pracy było m.in.: usu-
nięcie nieprawidłowości polegające na braku zabez-
pieczenia ochrony przeciwporażeniowej w działającej 
instalacji elektrycznej oraz zaprzestanie zatrudniania 
osób niepełnosprawnych w godzinach nadliczbowych.
W stosunku do roku 2020 spadła liczba wydanych 
decyzji, pomimo większej ilości przeprowadzonych 
kontroli, lecz znacząco wzrosła liczba wydanych wnio-

sków. Powyższe może upoważnić do formułowania 
wniosku, że nastąpiło polepszenie warunków bez-
pieczeństwa i higieny pracy. Ponadto trend taki wpi-
suje się w ogólną tendencję poprawy warunków BHP 
w różnych gałęziach przemysłu. 

Należy zwrócić uwagę, iż na terenie działania Okrę-
gowego Inspektoratu Pracy w Opolu stwierdzono dwa 
zdarzenie wypadkowe - śmiertelne w odniesieniu do 
zatrudnionych pracowników posiadających orzeczenie 
o niepełnosprawności. W toku jednej kontroli powy-
padkowej inspektor pracy wskazał, iż niepełnospraw-
ność mogła mieć wpływ na zdarzenie, co zostało ujęte 
w protokole z kontroli i zawiadomieniu o możliwości 
popełnienia przestępstwa. 

W roku 2021 nie odnotowano jakiegokolwiek wypadku 
przy pracy, w tym zbiorowego, ze skutkiem śmiertel-
nym lub ciężkim w podmiotach posiadających status 
ZPCh lub ZAZ.

Funkcjonowanie służby bhp 
w zakładach pracy

W ramach kontroli sprawdzających funkcjonowanie 
służby bhp w zakładach pracy w 2021 r., inspektorzy 
pracy, działający na terenie działania Okręgowego In-
spektoratu Pracy w Opolu, skontrolowali 11 zakładów 
pracy, w których zatrudniano łącznie 4.374 pracowni-
ków. 

Kontrolowani przedsiębiorcy zatrudniali w ramach 
służby bhp łącznie 12 osób, które były zatrudniane 
w ramach umów o pracę lub też jako specjaliści spoza 
zakładu pracy. 

Najczęstszymi nieprawidłowościami stwierdzonymi 
podczas kontroli były:
• uchybienia popełniane podczas sporządzania do-

kumentacji powypadkowej (dotyczyło 4 podmiotów), 
m.in.: nierzetelne ustalanie przyczyn wypadków 
przy pracy, formułowanie wniosków i środków profi-
laktycznych nieadekwatnych do przyczyn, brak daty 
zatwierdzenia protokołu oraz brak wskazywania 
w protokole naruszeń przepisów bhp, których doko-
nał pracodawca;

•  brak korzystania z posiadanych uprawnień przez 
pracowników służby bhp (dotyczyło 3 kontrolowa-
nych zakładów);

•  nieprzeprowadzanie kontroli przestrzegania prze-
pisów i zasad bhp na stanowiskach pracy oraz 
nieprzedstawianie pracodawcy okresowych ana-
liz stanu bhp zawierających propozycje rozwiązań 
technicznych i organizacyjnych dotyczących zapo-
biegania zagrożeniom i poprawy warunków pracy 
(dotyczyło 2 podmiotów).

W wyniku przeprowadzonych kontroli, inspektorzy 
pracy wydali łącznie 4 decyzje, w tym jedną ustną, zre-
alizowaną w trakcie kontroli. Ponadto skierowano 13 

Wyniki kontroli związane z prawną ochroną pracy 
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wniosków w pięciu wystąpieniach, które pracodawcy 
przyjęli do realizacji.

Wnioski

Bez prawidłowo funkcjonującej w zakładzie pracy 
służby bhp, posiadającej niezbędną wiedzę i wspar-
cie pracodawcy, trudno o profesjonalne zarządzanie 
bezpieczeństwem w pracy oraz o właściwą prewencję 
wypadkową. Pracownicy służby bhp oraz specjaliści 
spoza zakładu zobligowani są do wykonania swoich 
zadań sumiennie. Należy pamiętać, że osoby pełniące 
tę funkcję w zakładzie, powinni posiadać stosowane 
wykształcenie i odpowiednie kwalifikacje. Kontrolujący 
zwracali szczególną uwagę na prawidłowe funkcjono-
wanie służby bhp oraz posiadane przez nich upraw-
nienia. 

Pierwsza kontrola 

Działania kontrolno-nadzorcze, miały na celu ocenę 
stanu przestrzegania przepisów prawa pracy, w tym 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepi-
sów dotyczących legalności zatrudnienia w zakładach 
kontrolowanych po raz pierwszy. 

Inspektorzy pracy przeprowadzili łącznie 59 kontroli 
w podmiotach, które wcześniej nie były kontrolowane, 
co stanowiło ok. 3,2% wszystkich przeprowadzonych 
kontroli w województwie opolskim. Kontrole dotyczyły 
łącznie 365 pracujących, z czego 69% stanowiły oso-
by zatrudnione w ramach stosunku pracy. 

Najczęstsze uchybienia w obszarze przestrzegania 
przepisów prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny 
pracy, dotyczyły:
•  wypłaty wynagrodzeń za pracę oraz innych świad-

czeń pieniężnych,
•  właściwego ewidencjonowania godzin czasu pracy, 

co skutkowało nieprawidłowościami w zakresie nali-
czenia wynagrodzeń,

•  odpowiedniego zatrudniania cudzoziemców, mając 
na uwadze legalny pobyt lub pracę, zgodnie z otrzy-
manymi dokumentami, w szczególności obywateli 
Ukrainy. 

W toku czynności kontrolnych, mając na uwadze 
ujawnione nieprawidłowości, inspektorzy pracy, wydali 
łącznie:
•  240 decyzji nakazowych, które dotyczyły łącznie 

1033 osób w kontrolowanych podmiotach,
•  357 wniosków w wystąpieniu, dotyczących 1019 

osób,
•  30 poleceń dotyczących 63 osób.
Ponadto, w ramach skierowanych środków prawnych 
o charakterze pieniężnym, wydano nakazy płatnicze, 
wnioski w wystąpieniach oraz polecenia, które opie-
wały na łączną kwotę 27 961 zł. 

W wyniku stwierdzonych podczas kontroli 79 wykro-
czeń, nałożono na pracodawców 7 mandatów karnych 
na łączną kwotę 10 700 zł oraz 9 środków wychowaw-

czych. Ponadto inspektorzy pracy skierowali 3 wnioski 
o ukaranie do sądu.

Większość kontroli przeprowadzonych przez inspek-
torów pracy w ramach tzw. „Pierwszej kontroli” w za-
kładach, miała łagodny charakter i kończyła się po-
uczeniami w sytuacji braku rażących uchybień. Wielu 
przedsiębiorców zwracało uwagę na fakt, iż tego typu 
kontrole powinny mieć charakter edukacyjno-instruk-
tażowy, a nie represyjny. Podczas kontroli, przedsię-
biorcy wykazywali chęć współpracy z PIP, mając na 
uwadze poprawę warunków pracy w zakładach, za-
równo w aspekcie prawnej ochrony pracy, techniczne-
go bezpieczeństwa pracy, jak i legalności zatrudnienia. 
Współpraca ta polegała na usuwaniu stwierdzonych 
uchybień i nieprawidłowości jeszcze w trakcie prowa-
dzonych czynności kontrolnych. 

Kontrole sprawdzające 
w nowopowstałych zakładach

Inspektorzy pracy przeprowadzili ogółem 7 kontroli, co 
stanowiło 0,38% wszystkich kontroli.

Weryfikacja usunięcia uchybień, wykazanych podczas 
tzw. pierwszej kontroli wykazała, iż spośród 11 decyzji 
nakazowych - wszystkie zostały wykonane. Wnioski 
w wystąpieniach, które posiadają łagodniejszy cha-
rakter pokontrolny, nie zostały zrealizowane w całości 
(13 na 14 wniosków nie została wykonana).

Inspektorzy pracy, w toku czynności kontrolnych, ma-
jąc na uwadze ujawnione nieprawidłowości wydali 
łącznie:
•  11 decyzji ustnych, zrealizowanych w trakcie kontro-

li, które dotyczyły łącznie 39 osób, 
•  14 wniosków w wystąpieniach, dotyczących łącznie 

40 osób zatrudnionych,
•  5 poleceń dotyczących 10 osób.

W wyniku przeprowadzonych rekontroli, nie nakłada-
no mandatów karnych oraz środków wychowawczych. 
W jednym przypadku skierowano jednak wniosek 
o ukaranie do sądu, który dotyczył 6 osób zatrudnio-
nych.

Na podstawie przeprowadzonych rekontroli wynika, 
że uchybienia w zakresie przestrzegania przepisów 
prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy 
były znacząco mniejsze niż podczas pierwszej kon-
troli. Znacząca poprawę stwierdzono w zakresie na-
liczania i wypłacania wynagrodzeń za pracę i innych 
świadczeń pracowniczych. Tym razem nie wykazano 
żadnych nieprawidłowości w obszarze zobowiązań 
pieniężnych.

Podczas rekontroli, przeprowadzonej przez tego sa-
mego inspektora pracy, pracodawca odczuwał więk-
szy komfort pamiętając, że pierwsza kontrola miała 
charakter prewencyjno-edukacyjny. 

Przedsiębiorcy w dalszym ciągu wykazywali chęć 
współpracy z PIP, mając na celu poprawę warunków 
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pracy w zakładach oraz przestrzeganie obowiązują-
cych przepisów. 

Czas pracy i wynagrodzenia oraz inne 
świadczenia

Wydany środek 
prawny

2019
(2442 

kontrole)
[zł]

2020
(2403 

kontrole)
[zł]

2021
(1817 

kontroli)
[zł]

Nakazy 
płatnicze 
wydane / 
zrealizowane 

629 973,50
498 213,40

3 054 484,20
2 448 346,20

1 128 554,27 
932 898,85

Wystąpienia 
(zrealizowane) 315 924,97 52 395,35 90 666,00

Polecenia 
(zrealizowane) 698 375,59 529 540,96 1 784 348,51

Suma
(zrealizowane) 1 512 513,96 3 030 282,51 2 801 913,36

W 2021 r. inspektorzy pracy działający w ramach 
właściwości OIP w Opolu prowadzili m. in. kontrole 
interwencyjne, wynikające ze złożonych skarg, któ-
re dotyczyły zagadnień związanych z czasem pracy 
pracowników oraz wynagrodzeniami i innymi świad-
czeniami. Poza tym w 2021 r. przeprowadzono 123 
kontrole planowane, które kompleksowo objęły wyżej 
wymienione zagadnienia. Problematyka świadczeń 
pracowniczych, jak również kwestie związane z cza-
sem pracy są jednym z najistotniejszych zagadnień 
realizowanych przez inspektorów pracy. W sumie 
w ramach wszystkich kontroli wydano 117 decyzji pła-
cowych. Ponadto do pracodawców skierowano 1 202 
wystąpienia oraz 618 poleceń ustnych, które w znacz-
nej części dotyczyły czasu pracy i wynagrodzeń za 
pracę oraz pozostałych świadczeń pracowniczych. 

W sumie łącznie wskutek podjętych przez inspektorów 
działań w formie poleceń, nakazów płatniczych oraz 
wniosków w wystąpieniach, wyegzekwowano dla pra-
cowników kwotę 2 801 913,36 zł (wg. stanu na dzień 
11.02.2022 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 117 decyzji w nakazach płatniczych na łącz-
ną kwotę 1 128 554,27 zł, które objęły w sumie 830 
pracowników. Na dzień 11.02.2021 r. do OIP w Opolu 
wpłynęły informacje o wykonaniu 68 decyzji na łączną 
kwotę 932 898,85 zł, co stanowi 58,12 % decyzji pła-
cowych a w odniesieniu do kwot realizacja wyniosła 
82,66 %. 

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, 
w tym również z zakresu czasu pracy i wynagrodzeń 
oraz innych świadczeń pracowniczych inspektorzy 

wydali 1 202 wystąpienia zawierające 6 294 wnio-
sków, które dotyczyły 64 102 pracowników. Na dzień 
11.02.2022 r.  4 612 wniosków zostało już zrealizowa-
nych, co stanowi 73,28 % realizacji. W sumie w wyni-
ku realizacji wniosków w wystąpieniach pracodawcy 
wypłacili łącznie pracownikom kwotę 90 666,00 zł. 

W  trakcie kontroli wydano również 
618 poleceń, które dotyczyły 6 544 
pracowników. Kwota świadczeń, wy-
egzekwowana poprzez polecenia dla 
pracowników wyniosła 1 784 348,51  
zł. Tutaj zauważalny jest, w odniesie-
niu do lat poprzednich, stały pro-gres 
zarówno w odniesieniu do liczby 
wydanych przez inspektorów pracy 
poleceń, jak również łącznej kwo-
ty wyegzekwowanych w ten sposób 
świadczeń. Widoczne niższe wskaź-
niki w tym obszarze za 2020 r. były 
wynikiem obowiązujących w tym 
roku lockdown’ów i związanych z tym 
ograniczeń w prowadzeniu czynności 
kontrolnych. 

Rok Liczba 
poleceń

Liczba pra-
cowników 
objętych 

poleceniami

Łączna kwo-
ta 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

2021 91 863 1 495 897,84

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

Rok

Liczba 
poleceń 
(łączna 

ilość  
kontroli  

w danym 
roku)

Liczba pra-
cowników 
objętych 
polece-
niami

Łączna kwo-
ta 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

2021 618 (1 817) 6 544 1 784 348,51

Tabela obrazująca liczbę wyegzekwowanych świadczeń w wyniku 
wydanych poleceń w trakcie wszystkich kontroli przeprowadzo-
nych w danym roku.
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Powyższe dane pokazują wyraźnie, iż polecenie in-
spektora pracy jest coraz bardziej skutecznym narzę-
dziem, służącym również do wyegzekwowania należ-
ności wynikających ze stosunku pracy. 

Analizując stwierdzone naruszenia z obszaru czasu 
pracy, należy uznać, iż w stosunku do lat ubiegłych 
zmniejszyła się nieznacznie skala naruszeń polega-
jących na potwierdzaniu nieprawdy w ewidencji. Na-
dal jednakże występują naruszenia dotyczące odpo-
czynków dobowych i tygodniowych. Ponadto stałym 
problemem, występującym co roku, jest naruszanie 
zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia czasu 
pracy. W tym przypadku pracodawcy zamiast udzie-
lania innego dnia wolnego w zamian za pracę w dniu 
dodatkowym wolnym od pracy, wypłacają normalne 
wynagrodzenie oraz dodatki 100%. W takiej sytuacji 
naruszona zostaje zasada przeciętnie pięciodniowe-
go tygodnia czasu pracy. Wydłużanie okresów rozli-
czeniowych w niewielkim stopniu ogranicza powyższy 
problem. 

W zakresie pozostałych nieprawidłowości z czasu pra-
cy stałym elementem są problemy z dobą pracowniczą, 
polegające na dwukrotnym zatrudnianiu pracowników 
w tej samej dobie. Powyższe najczęściej wynika z nie-
znajomości przepisów i sprowadza się do uchybień 
natury formalnej, związane ze stosowaniem tzw. ela-
stycznych rozkładów czasu pracy, określonych w art. 
1401 Kodeksu pracy. Kontrole prowadzone w 2021 r., 
podobnie jak w latach ubiegłych wykazały, iż rozwiąza-
nie przewidziane w Kodeksie pracy, czy w przepisach 
tzw. Tarcz Antykryzysowych, było zbyt skomplikowane 
dla wielu praktyków i nieodzowną była tutaj pomoc in-
spektora pracy. Pomoc inspektorów była zapewniana 
zarówno podczas prowadzonych czynności kontrol-
nych, jak również w ramach działań prewencyjnych, 
gdzie wykorzystywano współpracę z innymi urzędami, 
głównie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Opolu, jak 
również ze środkami masowego przekazu. 

Prewencja ogólna i szczególna

Efektem prowadzonych w 2021 r. kontroli tematycz-
nych były stwierdzone wykroczenia z zakresu czasu 
pracy oraz wynagrodzeń i pozostałych świadczeń pra-
cowniczych. Konsekwencją powyższego było skiero-
wanie 6 wniosków do sądu o ukaranie (łącznie 20 wy-
kroczeń), nałożenie 31 mandatów karnych (w sumie 
67 wykroczeń związanych z czasem pracy i wynagro-
dzeniami na łączną kwotę 45 600 zł) oraz wydanie 20 
środków wychowawczych (w sumie 34 wykroczenia). 
W 4 najbardziej drastycznych przypadkach naruszeń 
przepisów o czasie pracy oraz wynagrodzeń i innych 
świadczeniach wynikających ze stosunku pracy in-
spektorzy pracy skierowali do prokuratury zawia-
domienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia 
przestępstw określonych w art. 218 § 1a oraz 271 § 1 
Kodeksu karnego.

Przykłady najbardziej rażących naruszeń

Najbardziej spektakularnym efektem pracy inspektora 
pracy była kontrola w spółce z Opola gdzie ustalono, że 

pracodawca nie wypłacił 144 pracownikom wynagro-
dzenia za dwa miesiące 2021 r. oraz 20 pracownikom 
ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynko-
wy. W wyniku interwencji inspektora pracy na podsta-
wie polecenia wypłacono łączną kwotę 892 074,18 
zł, a pozostałe należności w wysokości 115 603,00 
zł pracodawca wypłacił realizując nakaz płatniczy. 
Łącznie działania inspektora pracy doprowadziły do 
wypłacania 164 pracownikom wynagrodzeń i ekwiwa-
lentów za urlop wypoczynkowy w łącznej wysokości 
1 007 677,18 zł. W trakcie kolejnej kontroli w tej sa-
mej spółce inspektor pracy ustalił, że pracodawca nie 
wypłacił 96 pracownikom wynagrodzenia za kolejne 2 
miesiące 2021 r. Podczas kontroli pracodawca realizu-
jąc polecenie inspektora pracy, wypłacił łącznie kwotę 
302 060,65 zł oraz kwotę 18 000 zł, wykonując nakaz 
płatniczy. Tym razem interwencja inspektora przynio-
sła efekt w postaci wypłacenia wynagrodzeń na łączną 
kwotę 320 060,65 zł. Łącznie wskutek obu kontroli in-
spektor pracy wyegzekwował dla pracowników kwotę 
1 327 737,83 zł. 

Kontrola przeprowadzona w spółce z Nysy wykazała 
liczne naruszenia z zakresu przede wszystkim praw-
nej ochrony pracy, w tym m. in. nieterminową wypłatę 
wynagrodzeń, brak ewidencji czasu pracy, zawiera-
nie umów cywilnoprawnych w warunkach, w których 
powinna być zawarta umowa o pracę, nieterminowe 
wydawanie świadectw pracy, nieprawidłowości w za-
kresie wydawania odzieży i obuwia roboczego oraz 
niewypłacania ekwiwalentu za pranie. Wskutek wyda-
nego przez inspektora pracy polecenia, pracodawca 
już w trakcie kontroli wypłacił 69 pracownikom ekwi-
walent za urlop w łącznej kwocie 64 771,01 zł netto. W 
pozostałym zakresie wydano wystąpienie zawierające 
26 wniosków oraz nakaz płatniczy obligujący do wy-
płaty świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla 
98 pracowników w łącznej wysokości 19 594,18 zł. 
W wyniku realizacji polecenia oraz nakazu płatnicze-
go (co potwierdzono w trakcie kontroli sprawdzają-
cej) pracodawca wypłacił łącznie pracownikom kwotę 
84 365,19 zł. 

Podczas czynności kontrolnych w spółce z Kędzierzy-
na – Koźla stwierdzono m. in. naruszenia przeciętnie 
pięciodniowego tygodnia pracy, naruszenie odpoczyn-
ków dobowych, zatrudnienie dwukrotnie w tej samej 
dobie, przekroczenie limitu godzin nadliczbowych 
(średniotygodniowego i rocznego). Inspektor pracy 
wykazał również, że pracodawca zmieniając regu-
lamin wynagradzania, nie dochował wymaganego 
w tym przypadku dokonania uzgodnień z działający-
mi organizacjami związkowymi. Efektem tych ustaleń 
było naliczenie i wypłacenie 6 pracownikom nagród 
jubileuszowych zgodnie z obowiązującym dotychczas 
regulaminem wynagradzania w łącznej wysokości 
52 792,00 zł. 

W trakcie kontroli firmy transportowej z Opola stwier-
dzono, że pracodawca nie wypłacił 2 pracownikom 
wynagrodzenia za pracę, wynagrodzenia urlopowego, 
ekwiwalentu za urlop oraz pozostałych świadczeń pra-
cowniczych na łączną kwotę 44 395,97 zł. W związku 
z podejrzeniem uporczywości i złośliwości w działaniu 
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pracodawcy skierowano zawiadomienie do proku-
ratury z art. 218 § 1a Kodeksu karnego. W zakresie 
przedmiotowych świadczeń skierowano nakaz płatni-
czy. Ponadto w trakcie kontroli doszło do utrudniania 
działalności inspektora pracy, co również znalazło od-
zwierciedlenie w przesłanym do prokuratury zawiado-
mieniu.

Kontrola przeprowadzona u pracodawcy z Opola wy-
kazała m. in. zaległości w wypłacie wynagrodzeń, 
nieterminową wypłatę wynagrodzeń, nie prowadzenie 
ewidencji czasu pracy oraz nie wypłacanie ekwiwalen-
tu za używanie i pranie odzieży. Powyższe było pod-
stawą do skierowania przeciwko sprawcy wykroczeń 
wniosku o ukaranie oraz do wydania nakazu płatnicze-
go na łączną kwotę 20 518,50 zł. 

Przypadek wypłacania wynagrodzenia poza listą płac 
stwierdzono m. in. w trakcie kontroli w jednej ze spó-
łek z Nysy i dotyczył on dodatkowo dłużnika alimenta-
cyjnego, wobec którego prowadzona była egzekucja 
świadczeń alimentacyjnych. W związku z tymi usta-
leniami skierowano zawiadomienie do prokuratury, 
dodatkowo o stwierdzonych nieprawidłowościach 
poinformowano właściwego komornika sądowego. 
Kontrola w/w podmiotu wykazała również naruszenia 
w postaci nieprowadzenia ewidencji czasu pracy, nie-
wypłacenia ekwiwalentu za pranie oraz za używanie 
własnej odzieży. Stwierdzone wykroczenia spowodo-
wały skierowanie wniosku o ukaranie, gdzie sprawca 
poddał się dobrowolnie karze w łącznej kwocie 6 000 
zł. 

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości 

Główną przyczyną naruszeń przepisów związanych 
z wypłatą wynagrodzeń i innych świadczeń wynikają-
cych ze stosunku pracy były problemy finansowe pra-
codawców, przede wszystkim związane z epidemią 
Sars-Cov-2. Epidemia, jak również działania podejmo-
wane w celu walki z nią spowodowały wiele, często 
nieodwracalnych szkód, zaburzających funkcjonowa-
nie przedsiębiorstw: konieczność wprowadzenia lo-
ckdownu, przestojów, zaburzenie łańcuchów dostaw 
a w ekstremalnych sytuacjach konieczność redukcji 
zatrudnienia. Wprowadzane etapami kolejne odsłony 
tzw. Tarcz Antykryzysowych w jakiejś mierze pomogły 
pracodawcom przetrwać na rynku pracy, ale nie za-
wsze te rozwiązania były wystarczające.  

Innym, dominującym powodem naruszenia przepisów 
z zakresu szeroko pojętego czasu pracy i wynagro-
dzeń jest przyjęcie niewłaściwej metody przy rozlicza-
niu oraz pomyłki w obliczaniu. Zauważalny jest nadal 
deficyt w wiedzy osób dokonujących rozliczeń w za-
kresie czasu pracy, jak również wyliczania poszcze-
gólnych świadczeń pracowniczych. 

Kolejną przyczyną naruszeń przepisów o czasie pra-
cy jest nieznajomość przepisów oraz problemy z ich 
interpretacją. Po raz kolejny wyniki kontroli z zakre-
su przestrzegania przez pracodawców przepisów 
regulujących czas pracy wykazały powtarzające się 
nieprawidłowości, jakimi chociażby jest nieprzestrze-

ganie zasady pięciodniowego tygodnia czasu pracy 
czy przepisów o dobie pracowniczej. Wydaje się, iż 
u części pracodawców pokutuje przekonanie, iż kwe-
stia czasu pracy zatrudnionych pracowników to spra-
wa drugorzędna, ważniejszym dla nich jest utrzymanie 
firmy na rynku w tym trudnym okresie. 

Poważnym problemem były również wprowadzane 
przepisy tzw. Tarcz Antykryzysowych, które nastrę-
czały sporo problemów pracodawcom w zakresie ich 
stosowania. W wielu przypadkach pomoc inspektora 
pracy była tutaj nieodzowna. 

Bardzo ważnym problemem, jest problem szarej stre-
fy jest bardzo widoczny w branży transportowej, jed-
nakże inne branże nie są wolne od takich praktyk. 
Można zakładać, iż problem szarej strefy się powięk-
szył w związku z kryzysem związanym z pandemią. 
W praktyce kontrolnej dodatkowym problemem jest 
solidarność pracowników, którzy nie zawsze są chętni 
do współpracy z inspektorem pracy. 

Warto podkreślić, iż naruszenia z zakresu czasu pra-
cy mają bezpośredni wpływ na naruszenia z zakresu 
świadczeń pracowniczych. W przypadku potwierdza-
nia nieprawdy w prowadzonej ewidencji czasu pracy 
i nieuwzględnianiu faktycznego czasu pracy pracow-
nika, pracodawca nalicza i wypłaca zaniżone świad-
czenia. Powyższe dotyczy zarówno wynagrodzenia 
zasadniczego, jak również pozostałych świadczeń po-
chodnych: wynagrodzenia urlopowego, chorobowego, 
dodatków za pracę w porze nocnej oraz w godzinach 
nadliczbowych. 

Odnotować należy również, iż niekiedy przyczynami 
naruszeń są bezpodstawne potrącenia oraz wadliwe 
przepisy wewnątrzzakładowe. 

Przestrzeganie przepisów 
dotyczących urlopów 
wypoczynkowych

Przestrzeganie przepisów o urlopach wypoczynko-
wych zostało szczegółowo zbadane w 29 podmiotach 
podczas rutynowych kontroli. Najwięcej kontroli prze-
prowadzono w sektorze prywatnym - 27 podmiotów 
(93,1 %), który łącznie zatrudniał 2.511 pracowników.

Mając na uwadze jeden z przywilejów osób zatrudnio-
nych na podstawie umowy o pracę, którym jest prawo 
do urlopu wypoczynkowego przeprowadzone kontrole 
wykazały m.in.:
•  w 14 skontrolowanych zakładach stwierdzono, że 

urlop wypoczynkowy udzielany był z naruszeniem 
zasady, by jedna jego część obejmowała co naj-
mniej 14 kolejnych dni kalendarzowych (dotyczyło 
39 pracowników);

•  w 7 przypadkach obejmujących 53 pracowników wy-
kazano, iż pracodawcy nie udzielali urlopów w roku 
kalendarzowym, w którym pracownicy nabyli do nich 
prawo, nie później niż do 30 września następnego 
roku kalendarzowego;
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•  6 pracodawców nieprawidłowo ustaliło wymiar kolej-
nego urlopu wypoczynkowego, w związku z zatrud-
nieniem pracownika na czas krótszy niż do końca 
danego roku kalendarzowego (dotyczyło 9 pracow-
ników).

Podczas jednej z kontroli inspektorzy pracy ustalili, że 
24 pracowników posiadało zaległe urlopy wypoczyn-
kowe za rok 2019 oraz rok 2018. Na dzień kontroli 
08.02.2021 r. największe zaległości sięgały przykłado-
wo 26 dni, 34, 41, 52 , 55 oraz 56 dni.

Kolejna kontrola wykazała, że 10 pracowników na 
dzień 08.10.2021 r. posiadało zaległy urlop wypoczyn-
kowy za 2020 r., przy czym w przypadku jednej osoby 
wymiar zaległego urlopu wynosił 19 dni, a w przypad-
ku trzech osób wymiar zaległego urlopu wypoczynko-
wego wynosił 26 dni.

W trakcie kolejnej kontroli stwierdzono, że 4 pracow-
nikom, z którymi umowy o pracę rozwiązano z dniem 
30.11.2020 r. nieprawidłowo ustalono wymiar kolejne-
go urlopu wypoczynkowego w związku z zatrudnie-
niem pracownika na czas krótszy niż do końca danego 
roku kalendarzowego, co w następstwie miało wpływ 
na zaniżenie go każdemu z pracowników o 5 dni.

Przeprowadzone kontrole wykazały, iż najwięcej uchy-
bień z przedmiotowego tematu dotyczyło kwestii:
•  dzielenia urlopu zgodnie z art. 162 Kodeksu pracy, 

tak aby co najmniej jedna część wypoczynku trwała 
nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych,

•  obowiązku udzielania urlopu zaległego do 30 wrześ-
nia następnego roku kalendarzowego oraz prawidło-
wego ustalania wymiaru urlopu wypoczynkowego. 

Z ogólnej liczby 29 przeprowadzonych kontroli tema-
tycznych, jedynie w 5 zakładach nie stwierdzono żad-
nych nieprawidłowości w przedmiotowym zakresie.

W następstwie stwierdzonych nieprawidłowości 
7 pracodawców ukarano mandatami kredytowanymi 
na  łączną kwotę 9 700 zł.

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 2021 – 2022 r. w Okręgowym Inspektoracie 
Pracy w Opolu zaplanowano 21 874  dni kontrolnych 
(odpowiednio po 10 937 w każdym roku). 
W roku sprawozdawczym 2021 przeprowadzono 
17 kontroli, w trakcie których zbadano 12 883 dni. 
Pozostałe 8 991 zaplanowano do przeprowadzenia 
w roku 2022. 

Podobnie jak w latach poprzednich wszystkie pro-
wadzone kontrole prowadzone były na skutek skarg 
kierowców. Powyższe determinuje konieczność każ-
dorazowego badania nie tylko norm prowadzenia po-
jazdu, 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 17 skontrolowanych przedsiębiorstw w 13 przy-
padkach stwierdzono naruszenia i wydano decyzje 
administracyjne. W przypadku 5 kontroli naruszenia 
miały charakter incydentalny (kara nie przekroczyła ty-
siąca złotych, a łączna kwota wskazana w decyzjach 
administracyjnych to 2 000,00 zł).
W pozostałych 8 przypadkach po zakończeniu czyn-
ności kontrolnych wydano decyzje administracyjne 
w transporcie drogowym na łączną kwotę 44 850 zł.
Tym samym łącznie w roku 2021 nałożono karę ad-
ministracyjną w łącznej wysokości 46 850, zł (w roku 
2020 - 74 250,00 zł, w roku 2019 - 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 następująco:

•  udostępnienie do kontroli pełnych danych o okre-
sach aktywności kierowcy – 31,2 %,

•  czas pracy ponad 10 godzin, gdy praca wykonywa-
na jest w porze nocnej – 24,5 %,

•  jazda dzienna – 14,0%,
•  jazda ciągła – 10,1%, 
•  odpoczynek dzienny – 8,0%,
•  wymagana przerwa po 6 godzinach pracy – 6,3 %,
•  nieprawidłowe operowanie selektorem tachografu – 

1,7 %,
•  limit godzin pracy przeciętnie w tygodniu (48/60h) – 

1,7%,
•  jazda tygodniowa – 1,3%, 
•  odpoczynek tygodniowy – 0,6%,



69Sprawozdanie PIP OIP Opole 2021

•  jazda dwutygodniowa – 0,4%, 
•  okazanie wykresówek do kontroli – 0,2 %.

Wzór ankiety do kontroli czasu pracy kierowców nie 
pozwalał na ustalenie ilości naruszeń wynikających 
z ustawy o czasie pracy kierowców, tj. w zakresie cza-
su pracy w porze nocnej, czy braku wymaganej prze-
rwy, limitu godzin pracy przeciętnie w tygodniu, jak 
i w zakresie nieprawidłowego operowanie selektorem 
tachografu (wystąpiły one w przypadku 10 przedsię-
biorstw). Powyższe dane wygenerowano na podsta-
wie szczegółowej analizy wydanych decyzji admini-
stracyjnych.

W zakresie poszczególnych zagadnień będących 
przedmiotem kontroli, procentowy udział liczby kie-
rowców, w przypadku których stwierdzono naruszenia, 
w porównaniu do lat wcześniejszych przedstawia się 
następująco:

2019
[%]

2020
[%]

2021
[%]

praca > 10h w porze 
nocnej 45,71 55,96 34,27

odpoczynek dzienny  21,90 28,44 21,00

wymagana przerwa po 
6 godzinach pracy 27,62 17,43 19,75

jazda ciągła 24,76 22,02 17,28

jazda dzienna 18,10 16,51 14,81

limit godzin pracy 
przeciętnie w tygodniu - - 6,17

okazanie niepełnych 
danych cyfrowych 2,91 2,75 6,17

odpoczynek tygod-
niowy 1,90 4,59 3,70

błędne operowanie 
selektorem tachografu - - 3,70

limit czasu jazdy dwu-
tygodniowej 4,76 0,90 2,47

limit czasu jazdy ty-
godniowej - - 2,47

nieokazanie 
wykresówek w trakcie 
kontroli

- - 1,23

Z powyższego zestawienia wynika, że stwierdzone 
naruszenia w roku 2021 są bardzo podobne do na-
ruszeń ujawnionych w latach poprzednich. Nadal 
najwięcej nieprawidłowości dotyczy przekraczania 
dobowego czasu pracy powyżej 10 godzin przy wy-
konywaniu pracy w porze nocnej w danej dobie, od-
poczynku dziennego, wymaganej przerwy oraz jazdy 
ciągłej i dziennej. 

Na 17 kontroli prowadzonych w 2021 r., naruszenia 
dotyczące pracy w porze nocnej stwierdzono w 8 
przedsiębiorstwach. Oznacza to, iż w prawie w co dru-

gim (47 %) kontrolowanym przedsiębiorstwie stwier-
dzono powyższe naruszenie.

W odróżnieniu od lat wcześniejszych w roku 2021 
nie stwierdzono bardzo poważnych naruszeń, rażąco 
odbiegających od ustalonych norm prowadzenia po-
jazdu czy wymaganego odpoczynku. Przykłady najpo-
ważniejszych naruszeń przepisów (nieprawidłowości) 
ujawnionych w ramach kontroli z 2021 roku:
• nieprzestrzeganie dziennego limitu czasu jazdy,
• prowadzenie pojazdu w danej dobie przez 12 godzin 

i 6 minuty,
• brak przerwy przy prowadzeniu pojazdu przez okres 

dłuższy niż 4,5 godziny,
• prowadzenie pojazdu łącznie przez 7 godzin i 37 mi-

nut,
• skrócenie dziennego czasu odpoczynku o 3 godzi-

ny i 13 minut. Kierowca odebrał jedynie 5 godzin 
i 47  minut nieprzerwanego odpoczyn-
ku. W niniejszym przypadku koniecz-
nym było odebranie przez kierowcę od-
poczynku w wymiarze 9 godzin,
• przekroczenie dopuszczanego do-
bowego 10 – godzinnego czasu pracy 
w przypadku wykonywania pracy w po-
rze nocnej - tylko w przypadku 3 bada-
nych przedsiębiorstw stwierdzono 90 
przypadków naruszenia przepisów o po-
rze nocnej (dla 18 kierowców), w któ-
rych wielokrotnie pracownicy świadczyli 
pracę powyżej 13 godzin w danej dobie, 
w przypadku gdy praca wykonywana 
była w porze nocnej pomiędzy 00:00 – 
04:00, 
• nieudostępnienie w trakcie kontroli 
wymaganych danych cyfrowych (da-
nych z tachografu pojazdów) - w przy-
padku jednego z kontrolowanych przed-
siębiorstw pracodawca nie posiadał 
danych cyfrowych z trzech użytkowa-
nych pojazdów (dla 5 kierowców) dla 
149 dni.

Inspektorzy pracy działający w ramach 
terenowej właściwości Okręgowego 
Inspektoratu Pracy w Opolu w 2020 
roku wydali 13 decyzji nakładających 
karę pieniężną w oparciu o ustawę 
z dnia 6 września 2001 r. o transporcie 
drogowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 919 

ze zmianami z 2021 r. poz. 1005), na łączną kwotę 
46 850,00 zł (przy zweryfikowanych 12883 dniach 
kontrolnych). 

Przykładowo:
• w roku 2020 wydano 21 decyzji na łączną kwotę 

74 250,00 zł (przy zweryfikowanych 17507 dniach 
kontrolnych),

• w roku 2019 wydano 21 decyzji na łączną kwotę 
71 350,00 zł (przy zweryfikowanych 15940 dniach 
kontrolnych), 

• w roku 2018 wydano 23 decyzje na łączną kwotę 
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65 400,00 zł (przy zweryfikowanych 19855 dniach 
kontrolnych),

• w roku 2017 wydano 11 decyzji na łączną kwotę 
58 850,00 zł (przy zweryfikowanych 17941 dniach 
kontrolnych),

• w roku 2016 wydano 4 decyzje na łączną kwotę  
14 350,00 zł (przy zweryfikowanych 12192 dniach 
kontrolnych),

• w roku 2015 wydano 14 decyzji na łączną kwotę  
86 550,00 zł (przy zweryfikowanych 21079 dniach 
kontrolnych), 

• w roku 2014 wydano 12 decyzji na łączną kwotę - 
135 050,00 zł (przy zweryfikowanych 35314 dniach 
kontrolnych). 

W przeliczeniu na dzień kontrolny, wysokość nakłada-
nych kar wygląda następująco:
- 2021 - 12 883 dni, (tj. średnio 3,63 zł na jeden dzień 
kontrolny),
- 2020 - 17 507 dni, (tj. średnio 4,24 zł na jeden dzień 
kontrolny),
- 2019 - 15 940 dni, (tj. średnio 4,47 zł na jeden dzień 
kontrolny),
- 2018 - 19 855 dni, (tj. średnio 3,29 zł na jeden dzień 
kontrolny), 
- 2017 - 17 941 dni, (tj. średnio 3,28 zł na jeden dzień 
kontrolny), 
- 2016 - 12 192 dni, (tj. średnio 1,18 zł na jeden dzień 
kontrolny), 
- 2015 - 21 079 dni, (tj. średnio 4,10 zł na jeden dzień 
kontrolny),
- 2014 - 35 314 dni, (tj. średnio 3,82 zł na jeden dzień 
kontrolny).

Wysokość nakładanych kar w przeliczeniu na dzień kontrolny 
w poszczególnych latach.
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W roku 2021 przedsiębiorcy nie odwołali się od żadnej 
decyzji nałożonej w drodze decyzji administracyjnej. 
W jednym przypadku podmiot odpowiedzialny zwró-
cił się również z wnioskiem o rozłożenie należności 
wynikającej z kary administracyjnej na raty, jednakże 
w toku postępowania wycofał się z własnego wniosku 
i uiścił nałożoną karę w całości. 

W roku 2021 w toku prowadzonych  w ramach kontroli 
dotyczących czasu jazdy, przerw i odpoczynków kie-
rowców analiz, ujawniono także inne nieprawidłowości 
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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:
• 5 mandatów (na łączną kwotę 6 000,00 zł),
• 6 środków wychowawczych,
• w jednym przypadku skierowano zawiadomienie 

o możliwości popełnienia przestępstwa. 

W latach poprzednich kwestia odpowiedzialności 
wykroczeniowej kształtuje się w podobnym zakresie 
(przeprowadzono więcej kontroli):
• 2020 r. 

- 9 mandatów (na łączną kwotę 9 300,00 zł), 
- 7 środków wychowawczych. 

• 2019 r. 
- 7 mandatów (na łączną kwotę 9 200,00 zł), 
- 10 środków wychowawczych.

Spadek liczby mandatów oraz wzrost środków wycho-
wawczych w stosunku do lat wcześniejszych (przed ro-
kiem 2019), związane jest z faktem, iż naruszenia do-
tyczące czasu pracy kierowców wskazane w ustawie 
o czasie pracy kierowców od września 2018 r. (praca 
w danej dobie powyżej 10 godzin, gdy praca wykony-
wana jest w porze nocnej oraz wymagana przerwa po 
6 godzinach pracy) zostały ujęte w taryfikatorze stano-
wiącym załącznik nr 3 do ustawy o transporcie drogo-
wym. Tym samym w przypadku ich wystąpienia kara 
za określone naruszenia staje się elementem decyzji 
administracyjnej i nie może być regulowana w postaci 
postępowania wykroczeniowego (mandat, czy środek 
oddziaływania wychowawczego).

Zatrudnianie na podstawie umów 
cywilnoprawnych

W przedmiotowym obszarze tematycznym przeprowa-
dzono łącznie 255 kontroli, w tym 53 kontrole skargo-
we.
Zakres kontroli skargowych kształtował się w sposób 
następujący:
•  4 kontrole dotyczyły nieprawidłowości w zakresie 

zawierania umów cywilnoprawnych (w jednym przy-
padku potwierdzono zasadność zarzutów), 

•  49 kontroli dotyczyło naruszeń  w zakresie minimal-
nego wynagrodzenia (w wyniku sześciu postępo-
wań kontrolnych potwierdzono zasadność zarzutów 
w całości, w jednym przypadku częściowo).

W kontrolowanych zakładach pracę wykonywało pra-
cę łącznie 14.077 osób, w tym 7.757 osób na innej  
podstawie niż stosunek pracy. 

Na 255 przeprowadzonych kontroli, w 47 przypadkach 
stwierdzono nieprawidłowości w zakresie zawierania 
umów cywilnoprawnych, bądź w zakresie minimalne-
go wynagrodzenia. Stanowi to 18,40% przeprowa-
dzonych postępowań kontrolnych. W przeważającej 
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większości przeprowadzonych kontroli, w których 
stwierdzono nieprawidłowości, dotyczyły one zagad-
nień w zakresie wypłaty minimalnego wynagrodzenia 
dla osób pracujących na podstawie umów cywilno-
prawnych.

Zawieranie umów cywilnoprawnych w warunkach 
wskazujących na istnienie stosunku pracy

Czynności kontrolne wykazały, iż w stosunku do 964 
skontrolowanych umów cywilnoprawnych, inspektorzy 
pracy zakwestionowali 32 umowy, które były umowami 
zlecenia (nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie 
umów o dzieło).  

Spośród przeprowadzonych 11 kontroli, w których 
stwierdzono nieprawidłowości w zakresie zawierania 
umów cywilnoprawnych, w 3 podmiotach ujawniono, 
iż pracodawca w sposób rażący naruszał przepisy 
w przedmiotowym zakresie. Nieprawidłowości polega-
ły na: 
•  wykonywaniu przez 1 osobę pracy w charakterze 

salowej na podstawie umowy zlecenia, przez okres 
17.12.2018 r. – 31.07.2020 r. w warunkach wskazu-
jących na istnienie stosunku pracy, 

•  powierzaniu przez przedsiębiorcę 5 osobom fizycz-
nym, wykonywania pracy zarobkowej wyłącznie na 
podstawie umów zlecenia, w celu wykonywania prac 
zbrojarskich na budowie obwodnicy Olesna,

•  przyjęciu przez przedsiębiorcę wobec 3 osób prakty-
ki polegającej na tym, że przed zatrudnieniem w ra-
mach stosunku pracy zatrudnia osoby na podstawie 
umów zlecenia, celem sprawdzenia ich przydatności 
do wykonywanej pracy, a praca przez nie wykony-
wana w oparciu o umowy zlecenia, niczym nie róż-
niła się od pracy wykonywanej następnie na podsta-
wie umowy o pracę.

Do najczęstszych przyczyn ujawnionych w trakcie 
kontroli w zakresie zatrudniania osób na podstawie 
umów cywilnoprawnych, w sytuacji gdy powinna być 
zawarta umowa o pracę należy zaliczyć:
•  nieświadomość pracodawców w zakresie prawidło-

wego zatrudniania osób i przekonaniu, że zatrudnia-
nie osób w ramach umów cywilnoprawnych, można 
stosować zamiennie do zatrudnienia w ramach sto-
sunku pracy, 

•  ignorowanie i lekceważenie przepisów zakazujących 
zatrudniania osób na podstawie umów zleceń w wa-
runkach wskazujących na istnienie stosunku pracy, 
a także liczenie przez pracodawców na uniknięcie 
konsekwencji w związku z zatrudnieniem osób na 
podstawie umów cywilnoprawnych, w warunkach 
wskazujących na istnienie stosunku pracy, praco-
dawcy uważają, iż nie będą poddani kontroli przez 
organa PIP, a ewentualne kary, będą niewątpliwie 
niższe od nakładów niezbędnych na zalegalizowa-
nie zatrudnienia,

•  większa swoboda w nawiązywaniu i rozwiązywaniu 
umów cywilnoprawnych, niż  w sytuacji nawiązywa-
nia stosunku pracy.

W ocenie przedsiębiorców, podstawowymi przyczyna-

mi naruszeń prawa są:
•  niewspółmiernie duża i uciążliwa biurokratyzacja 

przy zatrudnianiu osób w ramach stosunku pracy, 
w porównaniu do zatrudniania na podstawie umów 
cywilnoprawnych,

•  nieznajomość obowiązujących przepisów prawa 
pracy, 

•  zwiększająca się niestabilność na rynku pracy w za-
kresie pozyskiwanych zleceń i kontraktów,

•  szybkość nawiązania i rozwiązania stosunku cy-
wilnoprawnego w stosunku do zawarcia umowy 
o pracę, która jest niezbędna w szczególności przy 
realizowaniu jednorazowych i krótkotrwałych pozy-
skanych zleceń, 

•  zbyt wysokie koszty i nakłady, jakie należy ponieść 
zatrudniając osobę na podstawie umowy o pracę. 

Na skutek działań inspektorów pracy, podmioty kon-
trolowane przekształciły umowy cywilnoprawne  w sto-
sunki pracy łącznie dla 13 osób. W 2021 r. zakończo-
ne zostały dwa postępowania sądowe:  
• w jednej  powództwo zostało oddalone,  
•  w drugiej sprawie sąd ustalił istnienie stosunku pra-

cy dla 2 osób.

W roku sprawozdawczym nie stwierdzono żadnego 
przypadku wstąpienia  przez inspektora pracy do po-
stępowania o ustalenie istnienia stosunku pracy za 
zgodą powoda. 

Wypłata minimalnego wynagrodzenia dla 
osób zatrudnionych na podstawie umów 
cywilnoprawnych

Inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy 
w Opolu w 2021 r. ujawnili naruszenia  przepisów pra-
wa w zakresie prawidłowości i terminowości wypłaca-
nia wynagrodzenia minimalnego dla osób pracujących 
na podstawie umów cywilnoprawnych.

Najczęstsze nieprawidłowości jakie stwierdzono w wy-
niku kontroli to:
•  brak odpowiedniego przechowywania dokumentów 

potwierdzających liczbę przepracowanych godzin 
przez zleceniobiorców lub osób wykonujących usłu-
gi (18 przypadków),

•  niewypłacenie lub zaniżenie minimalnego wynagro-
dzenia (16 przypadków),

•  brak stosownych zapisów w zawartej umowie, bądź 
w jakimkolwiek innym dokumencie, dotyczących 
sposobu potwierdzania liczby przepracowanych go-
dzin  przez zleceniobiorców lub osób wykonujących 
usługi (13 przypadków),

•  nieterminowe wypłacanie minimalnego wynagrodze-
nia, tj. co najmniej raz w miesiącu (6 przypadków).

W 2 podmiotach, w rażący sposób nie przestrzega-
no przepisów o minimalnym wynagrodzeniu dla osób 
świadczących pracę na innej podstawie niż stosunek 
pracy, w szczególności polegających na:
•  nieterminowym wypłaceniu  wynagrodzenia za każ-
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dą godzinę wykonywania zlecenia w maju 2021 r. 
względem 26 zleceniobiorców na łączną kwotę 
45  893,27 zł netto, 

• zaniżeniu minimalnego wynagrodzenia co zostało 
spowodowane faktem, że  przedsiębiorca za prze-
pracowany miesiąc (w okresie sierpień – październik 
2021 r.), wypłacał osobom świadczącym pracę wy-
nagrodzenie w wysokości 2 800 zł, bez względu na 
liczbę przepracowanych godzin.

Ustalone główne przyczyny nieprawidłowości w za-
kresie wypłaty minimalnego wynagrodzenia dla osób 
pracujących na podstawie umów cywilnoprawnych to:
•  brak płynności finansowej przedsiębiorców związa-

nej z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicz-
nego związanego z pandemią wirusa SARS-CoV-2;

•  błędy w naliczaniu wynagrodzeń za pracę, wynikają-
ce z określenia wynagrodzenia stawką ryczałtową;

•  nieprzedkładanie w formie pisemnej, elektronicznej 
lub dokumentowej informacji 0 liczbie godzin wyko-
nania zlecenia lub świadczenia usług, w terminie po-
przedzającym termin wypłaty wynagrodzenia; 

•  nieprawidłowa interpretacja przepisów prawa odno-
sząca się do częstotliwości wypłat wynagrodzenia;

•  wzrost kosztów pracy związanych z zapewnieniem 
minimalnej stawki godzinowej.

W związku z niewypłaceniem lub zaniżeniem minimal-
nego wynagrodzenia, działania inspektorów pracy po-
zwoliły wyegzekwować kwotę 15 914,39 zł na rzecz 
25 osób będących stronami umów cywilnoprawnych. 
W porównaniu do 2020 r. nastąpił wzrost sumy wyeg-
zekwowanych z tego tytułu należności o 1 919,93 zł. 

W wyniku przeprowadzonych 255 kontroli, inspektorzy 
pracy ujawnili wykroczenia  dotyczących nieprawidło-
wości związanych zatrudnianiem osób na podstawie 
umów cywilnoprawnych oraz z wypłacaniem wynagro-
dzenia minimalnego, co skutkowało: 
•  nałożeniem  9 mandatów kredytowanych na łączną 

kwotę 12 000 zł, 
•  zastosowaniem w 5 przypadkach środków oddziały-

wania wychowawczego,
•  skierowaniem w 2 przypadkach dwóch wniosków do 

sądu o ukaranie. 

Czas pracy - usługi

W ramach realizacji tematu kontroli, w podmiotach pro-
wadzących działalność usługową, związaną z zaspo-
kojeniem potrzeb ludzkich, niesłużącą bezpośredniej 
produkcji dóbr materialnych, w 2021 r. skontrolowano 
łącznie 9 placówek usługowych, w których prowadzo-
na działalność w przeważającym zakresie obejmowa-
ła usługi w salonach fryzjerskich i kosmetycznych oraz 
dotyczyła działalności paramedycznej.

Celem podjętych czynności było w głównej mierze do-
konanie oceny przestrzegania przepisów prawa pracy, 
pod kątem respektowania czasu pracy pracowników.
W kontrolowanych podmiotach zatrudnionych było 

ogółem 30 osób, w tym 27 w ramach stosunku pracy, 
1 na podstawie umów cywilnoprawnych. 

Przykłady nieprawidłowości

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami 
z zakresu czasu pracy, w skontrolowanych 9 zakła-
dach, inspektorzy pracy wydali 5 wystąpień zawierają-
cych 7 wniosków oraz 1 polecenie ustne.

Stwierdzone nieprawidłowości, w ramach przeprowa-
dzonych kontroli, miały przede wszystkim charakter 
formalno-prawny i dotyczyły głównie prowadzonej do-
kumentacji pracowniczej, związanej z ewidencjonowa-
niem czasu pracy. Nieprawidłowości w tym zakresie 
stwierdzono w 55,6 % kontrolowanych zakładach pra-
cy. 

W wyniku ustaleń, dokonanych przez inspektorów 
pracy podczas kontroli, na podstawie okazanej doku-
mentacji oraz przedkładanej ewidencji czasu pracy, 
stwierdzono:
•  brak określenia systemu i rozkładu czasu pracy oraz 

okresu rozliczeniowego, 
•  uchybienia w ewidencjonowaniu czasu pracy bez 

wykazywania informacji o liczbie przepracowanych 
godzin oraz dniach wolnych od pracy, z oznacze-
niem tytułu ich udzielenia.

Stwierdzone nieprawidłowości, w ramach realizacji te-
matu przez inspektorów pracy w kontrolowanych pod-
miotach, obejmowały przede wszystkim brak wykaza-
nia liczby przepracowanych godzin oraz dni wolnych 
wraz z tytułem ich udzielenia. 

Ponadto, stwierdzono nieprawidłowości w zakresie 
określenia systemu i rozkładu czasu pracy oraz okre-
su rozliczeniowego u kontrolowanych pracodawców. 
Analiza nieprawidłowości wykazała brak dostatecznej 
wiedzy lub ignorowanie wymogów prawnych, zwią-
zanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej 
w zakresie ewidencjonowania czasu pracy przez pra-
codawców oraz przepisów o czasie pracy. Udzielone 
przez inspektorów pracy porady prawne, pomogły pra-
codawcom zaprowadzić w sposób prawidłowy przed-
miotowe ewidencje czasu pracy.

W ramach przeprowadzonych kontroli, nie stwierdzo-
no przypadków zaniżania wysokości wypłaconych wy-
nagrodzeń za pracę. 

Analiza wykazanych uchybień w zakresie przepisów 
o czasie pracy, w odniesieniu do przepisów o wyna-
grodzeniu, nie wykazała bezpośredniego związku 
przyczynowo-skutkowego pomiędzy prowadzonymi 
ewidencjami czasu pracy zatrudnianych pracowników, 
a wysokością wypłaconych wynagrodzeń za pracę. 
Należy zauważyć, iż pracodawca ustalając wysokość 
wynagrodzeń zatrudnianych pracowników za pracę, 
opierał się o warunki zawarte w umowach oraz ilości 
przepracowanych godzin wykazanych w ewidencji 
czasu pracy. 
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Nie wdrażano postępowania wykroczeniowego wobec 
skontrolowanych pracodawców. 

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości

Główną przyczyną naruszeń przepisów o czasie pracy 
była nieznajomość przepisów, bądź ich lekceważenie 
i nieuaktualnianie posiadanej wiedzy. Wyniki przepro-
wadzonych kontroli z zakresu przestrzegania przez 
pracodawców przepisów regulujących czas pracy, wy-
kazały powtarzające się nieprawidłowości. 

Przykładem może być nieprzestrzeganie zapisów 
ustawy o dokumentacji pracowniczej, wprowadzają-
cej obowiązek prowadzenia i ewidencjonowania cza-
su pracy zatrudnionych pracowników, z informacjami 
dotyczącymi, m.in. oznaczenia dni wolnych od pracy 
wraz z tytułem ich udzielenia. 

Pracodawcy mieli świadomość jak przedmiotowa 
ewidencja czasu pracy powinna wyglądać. W trakcie 
przeprowadzanych czynności kontrolnych wskazywali 
oni, iż stwierdzone nieprawidłowości najczęściej wyni-
kały z pośpiechu lub braku dostatecznej wiedzy w za-
kresie wymogów formalnych. 

Pracodawcy wiedzieli o konieczności prowadzenia 
ewidencji czasu pracy, jednakże często nie zdawali 
sobie sprawy z konieczności, m.in. wykazywania licz-
by przepracowanych godzin, dni wolnych od pracy 
wraz z tytułem ich udzielenia w prowadzonej ewidencji 
czasu pracy. Najczęściej ewidencja czasu pracy pro-
wadzona była w formie list obecności. Pracodawcy 
przekonani byli o tym, iż samo wykazywanie godzin 
rozpoczęcia i zakończenia pracy jest wystarczające 
do prawidłowego prowadzenia ewidencji.

W ocenie inspektorów pracy, przeprowadzających 
kontrole, nieprawidłowości te wynikały najczęściej 
z nieświadomości w zakresie wymogów prawnych, 
dotyczących przepisów regulujących czas pracy.

Czas pracy - 
budownictwo

Inspektorzy pracy przeprowadzili, 
mimo panującej pandemii wywoła-
nej koronawirusem SARS-CoV2, 
w roku sprawozdawczym sześć 
kontroli w podmiotach wykonują-
cych prace budowlane.

Zagadnienia związane z czasem 
pracy są jednym z najistotniej-
szych zagadnień realizowanych 
przez inspektorów pracy. W sumie 
w ramach wszystkich kontroli skie-
rowano trzy wystąpienia oraz dwa 
polecenia ustne, które w znacznej 
części dotyczyły prowadzonej ewi-
dencji czasu pracy. 

Łącznie wskutek podjętych przez inspektorów działań 
w formie poleceń oraz wniosków w wystąpieniach, wy-
egzekwowano dla pracowników kwotę 4 075,30 zł (wg 
stanu na dzień 18.01.2022 r.).
Najbardziej wymiernym efektem ustaleń dokonanych 
w trakcie wszystkich kontroli, w których podejmowano 
tematykę czasu pracy w budownictwie było wydanie 
jednego wniosku w wystąpieniu oraz dwóch poleceń 
ustnych na łączną kwotę 4 075,30 zł, które objęły 
w sumie 8 pracowników.

Na dzień 18.01.2022 r. do OIP w Opolu wpłynęły in-
formacje o realizacji siedmiu wniosków, co stanowi 
87,5% realizacji wydanych środków prawnych w ra-
mach tematu, a w odniesieniu do kwot realizacja wy-
niosła 100%.

Stwierdzone nieprawidłowości z zakresu czasu pracy 
nie dały podstaw do wdrożenia postępowania wykro-
czeniowego wobec skontrolowanych pracodawców. 
Natomiast w wyniku przeprowadzonych kontroli in-
spektorzy pracy wdrożyli postępowanie wykroczenio-
we wobec pracodawców, w związku ze stwierdzony-
mi wykroczeniami w ramach realizacji dodatkowych 
tematów. Inspektorzy pracy nałożyli cztery mandaty 
karne, na łączną kwotę 3 300 zł.  

Stwierdzone nieprawidłowości w ramach przeprowa-
dzonych kontroli miały przede wszystkim charakter 
formalnoprawny. Dotyczyły głównie prowadzonej do-
kumentacji pracowniczej związanej z ewidencjonowa-
niem czasu pracy. Nieprawidłowości w tym zakresie 
stwierdzono w 50% kontrolowanych zakładach pracy.  
Na wykresie ba sąsiedniej stronie wskazano procen-
towo udział wydanych środków prawnych w ramach 
realizacji zagadnienia. 

W ramach przeprowadzonych kontroli przez inspek-
torów pracy stwierdzono zaniżenie wysokości wypła-
conych wynagrodzeń za pracę w dwóch podmiotach. 
Analiza stwierdzonych nieprawidłowości przez in-
spektorów pracy podczas przeprowadzonych kontro-

Prawidłowe 
prowadzenie 

ewidencji czasu 
pracy 
37%

System czasu pracy
25%

Zapewnianie 
przeciętnie 

pięciodniowego 
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Zapewnianie 
odpowiedniej liczby 

dni wolnych 
13%

Prawidłowe 
wprowadzanie 
przedłużonego 
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rozliczeniowego

13%

Czas pracy - budownictwo - udział wydanych wniosków w wystąpieniach.
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li w zakresie przepisów o czasie pracy w odniesieniu 
do przepisów o wynagrodzeniu wykazała bezpośredni 
związek przyczynowo – skutkowy pomiędzy prowa-
dzonymi ewidencjami czasu pracy zatrudnianych pra-
cowników, a wysokością wypłaconych wynagrodzeń 
za pracę. W jednym z kontrolowanych podmiotów za-
niżenie wypłaconych wynagrodzeń za pracę wynikało 
z nieudzielenia pracownikom dnia wolnego za święta 
przypadające w soboty. Analizując zależność między 
naruszeniami przepisów o czasie pracy, a narusze-
niami przepisów o wynagrodzeniach należy zauważyć 
i zwrócić uwagę, iż pracodawca ustalając wysokość 
wynagrodzeń zatrudnianych pracowników za pracę 
opierał się o warunki zawarte w umowach oraz ilo-
ści przepracowanych godzin wykazanych w ewiden-
cji czasu pracy. W kolejnym podmiocie stwierdzono 
również zaniżenie wysokości wypłaconych wynagro-
dzeń za pracę pracownikowi, będącemu cudzoziem-
cem. Ustalenia dokonano na podstawie przedłożonej 
dokumentacji pracowniczej (ewidencji czasu pracy, 
listy płac, umów o pracę) oraz zezwolenia na pracę 
wydanego przez Wojewodę Opolskiego. Rozpatrując 
zależność między stwierdzonymi nieprawidłowościa-
mi w zakresie przepisów o czasie pracy, a przepisów 
o wynagrodzeniu należało również wziąć pod uwagę 
wcześniej wspomniane zezwolenie wydane przez Wo-
jewodę Opolskiego, które określało w sposób precy-
zyjny warunki zatrudnienia, m.in. wymiar etatu oraz 
wysokość wynagrodzenia za pracę. 

Wyniki przeprowadzonych kontroli potwierdziły u więk-
szości pracodawców dostateczną znajomość przepi-
sów dotyczących zagadnień związanych z czasem 
pracy. Główną przyczyną naruszeń przepisów 
o czasie pracy była nieznajomość przepisów bądź ich 
lekceważenie i nieuaktualnianie posiadanej wiedzy. 
Wyniki przeprowadzonych kontroli z zakresu prze-
strzegania przez pracodawców przepisów regulują-
cych czas pracy wykazały powtarzające się niepra-
widłowości. Znaczna część stwierdzonych naruszeń 
wynikała przede wszystkim z lekceważenia przepisów 
przez pracodawców bądź z braku posiadania elemen-
tarnej wiedzy w tym zakresie.

Przestrzeganie przepisów 
dotyczących pracowniczych planów 
kapitałowych

Obowiązująca od 1 stycznia 2019 r. ustawa z dnia 
4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapi-
tałowych (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1342 ze zm.) nadała 
organom Państwowej Inspekcji Pracy uprawnienia do 
prowadzenia kontroli w zakresie przestrzegania prze-
pisów ustawy, w szczególności dotyczących zawiera-
nia umów o zarządzanie PPK i umów o prowadzenie 
PPK oraz dokonywania wpłat do PPK. Do zadań in-
spektorów pracy należy także ściganie wykroczeń, 
o których mowa w art. 106 i art. 107 ustawy oraz udział 
w postępowaniu w sprawach dotyczących tych wykro-
czeń w charakterze oskarżyciela publicznego. W po-
wyższym zakresie przeprowadzono 9 kontroli.

W żadnym z kontrolowanych podmiotów nie uchybio-

no terminowi zawarcia umowy o zarządzanie. Umowy 
o zarządzanie zostały zawarte pomiędzy pracodawca-
mi, a przedstawicielami instytucji finansowej. Wybór 
instytucji finansowej nastąpił w porozumieniu z partne-
rami społecznymi.

W jednym z kontrolowanych podmiotów zatrudniają-
cym co najmniej 20 pracowników powiatu strzeleckie-
go pracodawca dokonał wyboru instytucji finansowej 
bez porozumienia z przedstawicielami pracowników.
W zakresie prawidłowości zawierania umów o prowa-
dzenie wykazano, że pracodawca z powiatu kędzie-
rzyńsko kozielskiego nie posiadał podpisanej umowy 
o prowadzenie PPK zawartej z instytucją finansową, 
z którą zawarta została umowa o zarządzanie. 

Wbrew postanowieniom art. 28 ustawy o pracowni-
czych planach kapitałowych pracodawca usiłował 
dokonać przekazania środków finansowych na PPK 
przed miesiącem następującym po miesiącu, w któ-
rym powstał stosunek prawny wynikający z umowy 
o prowadzenie PPK. Pracodawca nieterminowo za-
warł 5 umów.

Pracodawca z powiatu krapkowickiego zaniżył wpła-
ty na PPK na łączną kwotę 905 zł oraz nie przekazał 
w ustawowym terminie wpłat do instytucji finansowej 
dla 58 pracowników na łączną kwotę 107 794,76 zł. 
Analogiczna sytuacja miała miejsce u pracodawcy 
z powiatu opolskiego, gdzie pracodawca nie przekazał 
wpłaty w terminie do 15-go dnia miesiąca następują-
cego po miesiącu, w którym zostały obliczone i pobra-
ne w stosunku do 86 pracowników na łączną kwotę 
237 295,24 zł.

Pracodawcy jako przyczynę stwierdzonych nieprawid-
łowości wskazują między innymi brak wiedzy służb 
pracowniczych odpowiedzialnych za wprowadzenie 
Pracowniczych Planów Kapitałowych, brak środków fi-
nansowych na wypełnienie postanowień wskazanych 
w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych, czy 
nie wywiązanie się z obowiązków wskazanych w umo-
wie o współpracy przez wynajęte zewnętrzne biuro 
rachunkowe.

W wyniku działań inspektorów pracy zostały zawarte 
umowy o prowadzenie PPK z pracownikami, którzy 
nie złożyli deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat 
do PPK, dokonano zwrotu nienależnie potrąconych 
z przychodu 5 pracowników wpłat na PPK na łączną 
kwotę 734,63 zł netto. 

Dwóch pracodawców, u których stwierdzono niepra-
widłowości dotyczące opłacania składek wpłaciło 
składki za zaległe miesiące do wybranych instytucji 
finansowych na łączną kwotę 345 090 zł netto za 144 
pracowników. Dodatkowym efektem w ocenie kon-
trolowanych podmiotów w ramach realizacji tematu 
„Przestrzeganie przepisów o Pracowniczych Planach 
Kapitałowych” jest fakt, że dopiero kontrola przepro-
wadzona przez organy Państwowej Inspekcji Pracy 
ukierunkowuje pracodawców na zagadnienia, które 
wymagają szczególnej uwagi, jak terminy zawierania 
umowy o prowadzenie i sposób wyliczenia 90 dnio-
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wego okresu zatrudnienia. Służby pracownicze zaj-
mujące się wdrożeniem do obrotu prawnego postano-
wień ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych, 
po zakończonych kontrolach wskazywały, iż w chwili 
obecnej byłyby w stanie uczestniczyć w sposób ak-
tywny w szkoleniu z Pracowniczych Planów Kapita-
łowych. Dodatkowo pracodawcy wskazują, iż ogrom 
obowiązków nałożonych ustawą o PPK spowodował, 
iż nie udźwignęli wszystkich zobowiązań ustawowych. 
W znacznym stopniu na sytuację finansową kontrolo-
wanych podmiotów ma wprowadzony na terenie kraju 
stan epidemii. Zasadne było by przeprowadzenie ko-
lejnych szkoleń dla służb pracowniczych zajmujących 
się wdrożeniem systemu emerytalnego zwanego Pra-
cowniczymi Planami Kapitałowymi, bez obciążania 
tymi kosztami pracodawców. 

Reasumując: Pracownicze Plany Kapitałowe nie 
wzbudziły zainteresowania wśród osób, które mogły 
potencjalnie otrzymać w przyszłości wyższą emery-
turę. Problemy ekonomiczne wywołane zastojem go-
spodarczym przełożyły się na ograniczenie kosztów 
obciążających pracodawców, co w znacznej mierze 
spowodowało brak zainteresowania PPK. Losowo 
przeprowadzone kontrole wykazały, że duże podmio-
ty zatrudniające powyżej 250 pracowników odczuły 
kryzys spowodowany pandemią i w związku z utratą 
płynności finansowej nie odprowadzały w ustawowym 
terminie składek do instytucji finansowej na rzecz 
PPK. Kontrolowane podmioty wywodziły, iż powyż-
sze uchybienia normie ustawowej wynikają z braku 
płynności finansowej, jak i z informacji uzyskanych od 
szkoleniowców akredytowanych przez Polski Fundusz 
Rozwoju. W ocenie kontrolującego należałoby podjąć 
próbę wykazania osobom, które zostały objęte Pra-
cowniczymi Planami Kapitałowymi z mocy ustawy, jak 
i tym którzy dopiero zostaną objęci tymi postanowie-
niami, że środki zgromadzone na Pracowniczych Pla-
nach Kapitałowych nie podzielą losu środków zgroma-
dzonych w Otwartych Funduszach Emerytalnych. W 
chwili obecnej Polacy nie są w stanie zaufać Państwu 
w zakresie powierzenia swoich środków finansowych. 
Nie można jednoznacznie wskazać przyczyny. Może 
chodzi o fakt, że środki zgromadzone w ramach Pra-
cowniczych Planów Kapitałowych nie posiadają gwa-
rancji bankowych, czy może chodzi o skutki ekono-
miczne jakie wywołała pandemia w budżecie każdego 
obywatela, czy też przedsiębiorcy nie potrafili przeko-
nać swoich pracowników do udziału w Pracowniczych 
Planach Kapitałowych.

W ocenie inspektora pracy, który przeprowadza kon-
trole przestrzegania przepisów dotyczących Pracow-
niczych Planów Kapitałowych, kontrole te winien prze-
prowadzać Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który 
posiada narzędzia statystyczne na podstawie których 
może poddać kontroli jednostki, które nie wdrożyły 
w życie postanowień ustawy o Pracowniczych Pla-
nach Kapitałowych. Rola inspektora pracy winna się 
jedynie ograniczyć do sprawdzenia czy kwoty składek 
na Pracownicze Plany Kapitałowe są w sposób właś-
ciwy naliczane i czy nie dochodzi do bezpodstawnych 
potrąceń z wynagrodzenia pracownika, który przystą-
pił do PPK. Na dzień pisania sprawozdania nie można 

jednoznacznie wskazać, czy rozwiązania wskazane 
w ustawie należy zmienić, ponieważ jest to nowa in-
stytucja, funkcjonująca zbyt krótko. Kontrole nie dają 
pełnego obrazu zjawiska być może powyższe spo-
wodowane jest zastojem gospodarczym wywołanym 
pandemią. 

Kontrole w placówkach handlowych

W roku 2021 na terenie działania Okręgowego In-
spektoratu Pracy w Opolu,  w ramach realizacji te-
matu, skontrolowano 12 placówek handlowych, które 
zatrudniały łącznie 228 pracowników. Sklepy prowa-
dziły sprzedaż produktów spożywczych oraz przemy-
słowych.

W wyniku przeprowadzonych kontroli, inspektorzy 
pracy wystosowali, m.in. 72 decyzje dotyczące popra-
wy bezpieczeństwa pracy oraz 27 wniosków zawar-
tych w wystąpieniach. Większość wydanych decyzji 
wykonano w trakcie kontroli. 

W 2 przypadkach ujawniono nieprzestrzeganie zakazu 
pracy w handlu. Ujawnione nieprawidłowości polega-
ły na powierzeniu pracy pracownikom w placówkach 
handlowych po godzinie 14:00 w sobotę, bezpośred-
nio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy.

W zakresie prawnej ochrony pracy najczęściej wystę-
pujące nieprawidłowości dotyczyły: 
• prowadzenia akt osobowych oraz pozostałej doku-

mentacji związanej ze stosunkiem pracy;
• treści zawartej umowy o pracę, w tym odnoszącej się 

do wynagrodzenia oraz miejsca świadczenia pracy; 
• przestrzegania przepisów o czasie pracy, w tym mię-

dzy innymi związane z ewidencjonowaniem czasu 
pracy;

• treści wydawanych świadectw pracy;
• terminowości wydawania świadectw pracy;
• informacji o warunkach zatrudnienia, wynikających 

z art. 29 § 3 Kodeksu pracy.  

Ujawniono również przypadki niewypłacenia lub nie-
terminowego wypłacenia należnego wynagrodzenia 
lub innego świadczenia związanego z pracą. 

W zakresie legalności zatrudnienia, tak jak w latach 
poprzednich, najczęściej powtarzającą się nieprawid-
łowością było nieterminowe dokonywanie zgłoszeń 
pracowników do ubezpieczeń społecznych. 

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 nieprzeznaczonych, w tym przy 
wyjściach ewakuacyjnych. Ponadto stwierdzono: 
• dopuszczanie pracowników do pracy bez wymaga-

nych szkoleń w dziedzinie BHP; 
• niewłaściwy stan techniczny pomieszczeń i urzą-

dzeń (m.in. ubytki w nawierzchni podłóg, schodów, 
ramp przeładunkowych);   
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• brak oznakowania miejsc niebezpiecznych grożą-
cych uderzeniem, potknięciem, przewróceniem, 
w tym zlokalizowanych w ciągach komunikacyjnych; 

• brak instrukcji bhp dotyczących eksploatowanych 
maszyn i urządzeń oraz niezapewnienie przez pra-
codawcę dostępu do obowiązujących na terenie za-
kładu pracy instrukcji BHP; 

• eksploatację instalacji elektrycznej posiadającej 
uszkodzoną izolację dodatkową lub podstawową;

• uszkodzone urządzenia eksploatowanej instalacji 
elektrycznej, stwarzające ryzyko porażenia prądem 
(np. oprawy oświetleniowe).

Zgodnie z pisemnymi informacjami, przesłanymi 
przez kontrolowanych pracodawców należy uznać, że 
wszystkie opisane powyżej nieprawidłowości zostały 
wyeliminowane.

Analizując stan przestrzegania przepisów prawa pra-
cy w placówkach handlowych, należy wskazać, iż 
w zestawieniu z wynikami kontroli z poprzednich lat, 
w szczególności 2008-2020, nastąpiła znacząca po-
prawa. Wcześniejsze skoordynowane i liczne działania 
kontrolne przyniosły efekt zarówno w skontrolowanych 
sklepach,jak również przyczyniły się do poprawy pra-
worządności w pozostałych placówkach handlowych, 
w związku z oddziaływaniem prewencyjnym. W toku 
podjętych czynności ujawniono tylko 2 przypadki na-
ruszenia przepisów o zakazie handlu w mniejszych 
placówkach handlowych. 

Przeprowadzone kontrole wykazały, że w dalszym cią-
gu należy prowadzić okresowe kontrole w mniejszych 
placówkach handlowych, zwracając szczególną uwa-

Kontrole legalności zatrudnienia 
obywateli polskich 

W roku 2021 w ramach kontroli legalności zatrud-
nienia i innej pracy zarobkowej obywateli polskich, 
przeprowadzono 330 kontroli w 324 podmiotach go-
spodarczych, powierzających pracę zarobkową. Nie-
prawidłowości stwierdzono w 114 kontrolowanych za-
kładach, co stanowi 34,54% ogółu skontrolowanych 
firm. Zakresem kontroli objęto 1950 osób, przy cał-
kowitym zatrudnieniu w kontrolowanych podmiotach 
na poziomie 9.776 osób. Zdecydowana większość 
kontroli, bo 172 zostało przeprowadzonych w zakła-
dach z zatrudnieniem do 9 osób (wykroczenia stwier-
dzono w 22,4% przypadków skontrolowanych firm) 
oraz z zatrudnieniem od 10 – 49 osób (117 kontroli, 
gdzie wykroczenia stwierdzono w 21,1% przypadków 
skontrolowanych firm) czyli w małych i średnich pod-
miotach, gdzie potencjalne zagrożenie nielegalnym 
powierzaniu pracy, było i jest dotychczas największe. 
Przeprowadzono 50 kontroli zbiorowych prowadzo-
nych w zespołach wieloosobowych, które stanowiły 

15,15% ogółu kontroli legalności zatrudnienia. Celem 
tych kontroli, była skuteczna weryfikacja osób na sta-
nowiskach pracy.

Na przestrzeni ostatnich lat stopień nielegalnego po-
wierzania pracy, dotyka tych samych branż. 

Wyszczególnienie  
wg PKD kontrolne

Osoby 
objęte 

kontrolą 
legalności 
zatrudnie-

nia

Osoby 
nielegalnie 
świadczące 

pracę

Handel i Naprawy 443 50

Budownictwo 338 37

Przetwórstwo przem. 484 39

Usługi administrowania 150 28

Transport i gospodarka 
magazynowa

116 16

Wprawdzie ilość osób nielegalnie wy-
konujących pracę ulega co roku zmia-
nie, jednakże nie są to zmiany, wpły-
wające w sposób znaczny na skale 
zjawiska 2021 r.

W roku sprawozdawczym stwierdzo-
no w sumie 229 osoby nielegalnie 
wykonujące pracę. Biorąc pod uwagę 
liczbę stwierdzonych przypadków nie 
zawarcia umów o pracę (53 przypad-
ki), a także nie zgłoszenia do ZUS 
(201 przypadków). Należy uznać, 
że  dochodziło do sytuacji, gdy praco-
dawcy nie dopełniali obu obowiązków 
bądź tylko jednego z nich.

Ilość 
kon-
troli

Działy gospodarki
Wielkość 
zatrudnie-

nia

Liczba  
osób 

objętych 
kontrolą 

legalności 
zatrudnie-

nia

330

Handel i Naprawy – 79 kontroli 2033

1950

Budownictwo – 68 kontroli 927

Przetwórstwo przem. – 60 kontroli 2268

Zakwaterowanie i usługi gastr. – 
23  kontrole

284

Usługi administrowania –  
25 kontroli

2574

Podmioty podlegające kontroli legalności zatrudnienia w roku 2021 z podziałem na 
branże.

Legalność zatrudnienia
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W 2021 roku stwierdzono 3 przypadki niezgłaszania 
w Powiatowych Urzędach Pracy, faktu podjęcia pra-
cy, przez osoby posiadające status osoby bezrobotnej 
(odpowiednio w roku 2020 stwierdzono 6 bezrobot-
nych; a w 2019 r. 7 bezrobotnych nie dopełniło przed-
miotowego obowiązku). Ilość wykrywanych przypad-
ków od trzech lat spada, co wskazuje, że bezrobotni 
co do zasady, dopełniają obowiązku informowania 
właściwych Urzędów Pracy o podjęciu zatrudnienia.

Rok

Niepotwierdzania 
na piśmie rodzaju i 
warunków zawartej 

z pracownikiem 
umowy o pracę

Nie zgłaszanie 
do ubezpieczenia 

społecznego

2019 48 63

2020 30 79

2021 53 201

W 149 kontrolach stwierdzono nieprawidłowości doty-
czące opłacania składek na Fundusz Pracy w zakresie 
nieopłacenia składek, nieterminowego opłacania skła-
dek bądź zgłaszania do ZUS nieprawdziwych danych 
mających wpływ na wymiar składek.

Przyczyny nieprawidłowości

Podobnie jak w latach ubiegłych tak i w 2021 r., jedy-
ną istotną przyczyną nielegalnego powierzania pracy, 
było minimalizowanie przez pracodawców kosztów 
prowadzonej działalności gospodarczej. 

Wszystkie inne powody podawane przez przedsiębior-
ców/pracodawców są pochodną powyższej przyczyny 
oraz próbą obrony lub złagodzenia skutków udowod-
nienia przez organ kontrolny, faktu nielegalnego po-
wierzania pracy. 

Pracodawcy/przedsiębiorcy zatrudniają powyżej wy-
miaru godzinowego wynikającego z zawartych umów 
o pracę, następnie wypłacają część wynagrodzeń 
poza listą płac. Co za tym idzie podają nieprawdziwe 
dane mające wpływ na wymiar składek ubezpieczenia 
społecznego. 

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

Wyniki działań kontrolnych

W trakcie kontroli prowadzonych w 2021 r. (realizacja 
obowiązku do momentu zakończenia kontroli) praco-
dawcy zawarli na piśmie umowy o pracę z 19 pracow-
nikami i dokonali zgłoszenia do ubezpieczeń społecz-
nych 12 pracujących. Są to ilości większe niż w roku 
2020 (odpowiednio z 12 pracownikami zawarto umo-
wy, a 4 osoby zgłoszono do ubezpieczenia społeczne-

go). W wyniku przeprowadzonych kontroli inspektorzy 
pracy wydali 352 wnioski w wystąpieniach, mające 
na celu wprowadzenie praworządności w stosunkach 
pracy w przedmiocie legalności zatrudnienia.

Analiza ujawnionych w 2021 roku wykroczeń wskazu-
je, że najczęściej dopuszczano się popełnienia czy-
nów karalnych, w zakresie nie odprowadzania składek 
na Fundusz Pracy, ujawniono 53 wykroczenia oraz 
nie potwierdzania na piśmie warunków pracy i płacy, 
ujawniono 13 wykroczeń.

W 2021 roku w zakresie wykroczeń dotyczących niele-
galnego powierzania pracy, inspektorzy pracy działa-
jący w ramach właściwości Okręgowego Inspektoratu 
Pracy w Opolu:
• nałożyli 44 mandaty na osoby odpowiedzialne za 

popełnienie wykroczeń (za 51 wykroczenia), łączna 
kwota kar grzywny 48 450 zł,

• skierowali 11 wniosków o ukaranie osób odpowie-
dzialnych za popełnione wykroczenia do właściwych 
sądów karnych (12 wykroczeń). Sądy nałożyły łącz-
nie 12.600 zł grzywny,

• zastosowali 17 środków wychowawczych (uwaga, 
ostrzeżenie, pouczenie) na podstawie art. 41 ustawy 
Kodeks wykroczeń.

W zakresie podejrzenia popełnienia przestępstw zwią-
zanych z nielegalnym zatrudnianiem obywateli Polski 
na podstawie art. 218; art. 219; art. 225; art. 271 ko-
deksu karnego, skierowano do właściwych Prokuratur 
Rejonowych w 2021 r. – 15 zawiadomień (w 2020 r. 
– 6 zawiadomień, w roku 2019 – 13 zawiadomień). 
Przedmiot zawiadomień dotyczył wypłacania wyna-
grodzeń poza listami płac, brakiem zgłoszeń do ubez-
pieczeń społecznych, zaniżaniu podstaw, od których 
naliczane są składki na Fundusz Pracy.

W roku 2021 na terenie działania Okręgowego In-
spektoratu Pracy w Opolu, nie ujawniono przypadków 
w których występowałyby znamiona pracy przymuso-
wej lub przestępstwa handlu ludźmi.

Wnioski

Głównym wnioskiem a zarazem propozycją zmian 
w przepisach w zakresie przeciwdziałania nielegalne-
mu zatrudnieniu jest postulowana od kilku lat, kwestia 
zmiany definicji nielegalnego zatrudnienia. Definicja 
winna brzmieć „kto, powierza pracę osobie fizycznej 
przed zgłoszeniem do ubezpieczenia społecznego, 
podlega karze…”. Jedynym wykładnikiem, czy dana 
osoba nielegalnie wykonuje pracę, winien być moment 
dokonania przez powierzającego pracę zgłoszenia do 
ubezpieczenia społecznego. Wszelakie kwestie zwią-
zane, z momentem potwierdzenia na piśmie warun-
ków pracy i płacy, czy też właściwej formy zatrudnie-
nia, winny być sprawami wtórnymi do zgłoszenia do 
ubezpieczenia społecznego. 

Kolejny wniosek wiąże się ze zmianą zapisów w usta-
wie o Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie momen-
tu rozpoczęcia kontroli. Dzisiejszy zapis nie pozwala, 
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na prowadzenie czynności i zbieranie dowodów przed 
wręczeniem upoważnienia i okazania legitymacji służ-
bowej. Wskazana jest możliwość dokumentowania 
świadczenia pracy przez osoby nielegalnie wykonują-
ce pracę, przed formalnym rozpoczęciem kontroli. Ak-
tualny system prawny w zakresie legalności zatrudnie-
nia, nie pozwala na skuteczne i wymierne uzyskiwanie 
efektów walki z nielegalnym powierzaniem pracy. 

Kontrole legalności zatrudnienia 
cudzoziemców

W 2021 r. dała się zauważyć tendencja do powrotu 
stanu zatrudnienia cudzoziemców sprzed sytuacji epi-
demicznej związanej z ryzykiem zakażenia wirusem 
COVID-19. W ubiegłym roku przeprowadzono 257 
kontroli, w porównaniu do 161 kontroli w 2020 r. 
Spośród 1152 cudzoziemców poddanych kontroli 
stwierdzono nielegalne zatrudnienie 108 osób.

Kontrole legalności zatrudnienia 2019 r. - 2021 r.

Ogólna liczba cudzoziemców objęta kontrolami 
w 2021 r. to 1152 osoby. Dla porównania w 2020 r. 
było to 770 osób,  w 2019 r. w trakcie przeprowadza-
nych kontroli analizowano legalność zatrudnienia łącz-
nie 1840 osób. Tak jak w latach poprzednich wśród 
zatrudnionych dominowali obywatele Ukrainy (1014 
osób – 88 % ogółu cudzoziemców). Pozostali zatrud-
nieni to obywatele Gruzji, Mołdowy, Republiki Korei, 
Turcji, Białorusi, Uzbekistanu, Indii, Japonii, Rosji, 
Azerbejdżanu, Indonezji i Czech. 

2021

pozostali 
12%

Ukraina
88%

2020

pozostali 
8%

Ukraina
92%

Zatrudnienie według narodowości w roku 2021 i 2020.

Cudzoziemcy najczęściej byli zatrudniani w branży bu-
dowlanej (34%), przetwórstwa przemysłowego (23%), 
usług administrowania (12%), zakwaterowanie (9%), 
handel i naprawy (7%), transport (5%).
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Struktura branżowa zatrudnienia cudzoziemców.

Powyższy wykres wskazuje przede wszystkim na pra-
cę cudzoziemców nadal w zawodach robotniczych, 
nie wymagających wysokich kwalifikacji. 

Pomimo funkcjonowania zezwoleń na pracę sezono-
wą, stwierdzono znikomy stopień zatrudnienia, w rolni-
ctwie. Ma to związek z niewielką ilością specjalistycz-
nych gospodarstw rolnych na terenie województwa 
opolskiego oraz brakiem możliwości kontroli większo-
ści podmiotów zajmujących się rolnictwem.

W 2021 r. wśród ujawnionych przypadków nielegalne-
go zatrudnienia cudzoziemców, jako przyczyny wystę-
powały następujące nieprawidłowości: 

• powierzenie wykonywania pracy cu-
dzoziemcowi nieposiadającemu wy-
maganego zezwolenia na pracę – 51 
przypadków,

• powierzenie wykonywania pracy cu-
dzoziemcowi na innych warunkach niż 
określone w zezwoleniu na pracę – 36 
przypadków,

• brak zawarcia umów w formie pisemnej 
w 24 przypadkach,

• podstawa pobytu nie uprawniała cu-
dzoziemców do wykonywania pracy 
w 2  przypadkach.
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W 2021 r. wśród ujawnionych przypadków nielegalne-
go zatrudnienia cudzoziemców, jako przyczyny wystę-
powały następujące nieprawidłowości:
• powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi 

nieposiadającemu wymaganego zezwolenia na pra-
cę – 51 przypadków,

• powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na 
innych warunkach niż określone w zezwoleniu na 
pracę – 36 przypadków,

• brak zawarcia umów w formie pisemnej w 24 przy-
padkach,

• podstawa pobytu nie uprawniała cudzoziemców do 
wykonywania pracy w 2 przypadkach.
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Nieprawidłowości w zatrudnianiu cudzoziemców w roku 2021.

W porównaniu do lat poprzednich liczba ujawnionych 
przypadków powierzenia pracy cudzoziemcom bez 
wymaganego zezwolenia na pracę oraz braku zawar-
cia umów na pracę w formie pisemnej zmniejszyła się. 
Zmniejsza się również liczba przypadków powierzenia 
pracy cudzoziemcowi na innych warunkach niż okre-
ślone w zezwoleniu (po wejściu nowelizacji przepisów 
dotyczących zatrudniania cudzoziemców w 2019 r. 
ujawniono  39 takich przypadków dla 352 cudzoziem-
ców, natomiast w 2020 r. liczba ta spadła do 11 przy-
padków dla 42 cudzoziemców i utrzymuje się obecnie 
na podobnym poziomie). 

Odnotować należy, że zmniejszyła się również liczba 
skarg zgłaszanych przez cudzoziemców.  W 2021 r. 
do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu wpłynę-
ły 33 skargi, na podstawie których, inspektorzy pracy 
przeprowadzili 29 kontroli. Dla porównania w 2020 r. 
odnotowano 162 skargi. Najwięcej skarg dotyczyło 
nieprawidłowości w zakresie wypłaty wynagrodzeń za 

pracę lub bezpodstawnego potrącania wynagrodzeń. 
Cudzoziemcy podnosili również w skargach, brak po-
twierdzania na piśmie warunków pracy i płacy. 

W związku z pandemią COVID-19 pojawiły się nowe 
problemy, np. związane z obowiązkiem odbycia kwa-
rantanny przez cudzoziemców po przekroczeniu gra-
nicy. Pokrycie kosztów odbycia takiej kwarantanny 
nie jest uregulowane w przepisach. W związku z tym 
zdarzały się skargi na to, że cudzoziemcy nie mogli 
wykonywać pracy w tym okresie oraz w tym czasie nie 
zarabiali. Ponadto,  pracodawcy próbowali utrudniać 
prowadzenie kontroli tłumacząc się reżimem sanitar-
nym. Okres pandemii COVID-19 rozpowszechnił sy-
stem pracy zdalnej. Taka forma pracy cudzoziemców 
rodzi problem z ustaleniem, gdzie ta praca faktycz-
nie jest wykonywana. Inspektor pracy ma ograniczo-
ne możliwości dokonania takich ustaleń. W związku 
z tym, ciężko jest zgromadzić materiał dowodzący, że 
doszło do naruszenia przepisów dotyczących pobytu 
cudzoziemca w Polsce, jak i czasu pracy. 

W roku ubiegłym, w trakcie prowadzonych kontroli, nie 
stwierdzono przypadków nielegalnego pobytu cudzo-
ziemców w związku z wykonywaniem pracy. Wystą-
piły jedynie 2 przypadki, gdzie podstawa pobytu nie 
uprawniała cudzoziemców do wykonywania pracy. 

Przypadki te polegały na niedopełnieniu obowiązku 
żądania przedstawienia ważnego dokumentu upraw-
niającego do pobytu na terytorium Polski przez pod-
miot zatrudniający przed rozpoczęciem pracy bądź 
przechowywania przez podmiot zatrudniający doku-
mentu uprawniającego do pobytu cudzoziemca.

W dalszym ciągu podstawową przyczyną stwierdzo-
nych nieprawidłowości pozostaje niewystarczająca 
znajomość przepisów przez podmioty zatrudniające 
cudzoziemców.

Taka przyczyna jest najczęściej podawana przez pra-
codawców, wobec których stwierdzono nielegalne 
zatrudnienie. Wątpliwości dotyczą w szczególności 
niejasne interpretacje dotyczące zgodności wymiaru 
czasu pracy wpisanego w zezwoleniu na pracę bądź 
oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cu-
dzoziemcowi w przypadku pracy w nadgodzinach oraz 
minimalnego wynagrodzenia za pracę w przypadku 
nie wykonywania pracy przez zleceniobiorców.

Innym powodem nielegalnego zatrudnienia lub omi-
jania przepisów z zakresu legalności zatrudnienia cu-
dzoziemców, jest chęć szukania oszczędności przez 
przedsiębiorców. 

W 2021 r. w 6 przypadkach skierowano wnioski o uka-
ranie do sądów karnych, natomiast w 89 przypadkach 
postępowanie wykroczeniowe kończyło się mandatem 
karnym. Praktyka wskazuje, że w rozstrzygnięciach 
sądowych przeważały grzywny w granicach minimal-
nego zagrożenia karą. Wysokość stosowanych kar 
przez Sądy w przypadku agencji zatrudnienia, za-
trudniających często setki cudzoziemców, nie stanowi 
wystarczającej bariery i dolegliwości mogącej zaha-
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mować lub wyraźnie zmniejszyć poziom nielegalnego 
zatrudnienia. 

Tym, co oddziałuje na pracodawców bądź na agencje 
zatrudnienia jest zablokowanie możliwości uzyskania 
przez te podmioty zezwoleń na pracę cudzoziemców, 
bądź rejestracji oświadczeń o powierzeniu pracy cu-
dzoziemcom. 

W ubiegłym roku skierowano 6 zawiadomień do właś-
ciwych prokuratur o podejrzeniu popełnienia przestęp-
stwa, w związku z naruszeniami praw pracowniczych 
w odniesieniu do cudzoziemców. 

Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu prowadził akcje 
informacyjne, takie jak bezpłatne porady prawne, kol-
portaż materiałów informacyjnych dotyczących legal-
nej pracy m.in. w języku ukraińskim. 

Kierownictwo Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opo-
lu bierze udział w Wojewódzkiej Radzie Dialogu Spo-
łecznego, podczas obrad omawiana jest sytuacja oby-
wateli ukraińskich, na opolskim rynku pracy.

Wzorem lat ubiegłych, w 2021 r. prowadzono szeroko 
zakrojoną akcję propagowania legalnego zatrudnienia 
cudzoziemców. W ramach szkoleń organizowanych 
w programie prewencyjnym „Zdobądź dyplom PIP” 
poruszano zagadnienia obowiązków spoczywających 
na podmiotach zatrudniających cudzoziemców. 

Inspektorzy pracy udzielali porad i przekazywali ulot-
ki m.in. podczas Dni Opola oraz wystawy MASTER 
TRUCK SHOW w Polskiej Nowej Wsi koło Opola. 

Należy pozytywnie odnieść się do przepisów ustawy 
z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Ustawa 
ta wprowadziła m.in. przedłużenie uprawnienia do po-
bytu i wykonywania pracy przez cudzoziemców oraz 
zapisy dotyczące wstrzymywania biegu terminów za-
łatwiania spraw i uchybienia terminom. Dało to możli-
wość wykonywania pracy przez cudzoziemców w spo-
sób legalny i zgodny z przepisami. 

Przepisy z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziem-
ców są bardzo skomplikowane, co wymaga udzielania 
porad prawnych przez osoby specjalizujące się w tej 
tematyce oraz w przypadku porad udzielanych cudzo-
ziemcom, znających przynajmniej w stopniu komuni-
katywnym język obcy (np. rosyjski lub ukraiński). Dla-
tego wprowadzenie centralnego systemu poradnictwa 
w formie infolinii w języku ukraińskim należy uznać za 
duży sukces. 

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. 
Wskazane byłoby zapewnienie możliwości przesłu-
chania cudzoziemca ,,na odległość” w ramach tzw. 

pomocy prawnej. Działanie takie umożliwiłoby prze-
słuchanie cudzoziemca, w innym Okręgu oraz pozwo-
liłoby na zapewnienie wymaganego tłumacza przysię-
głego, np.z innego województwa czy z ambasady. 

Agencje zatrudnienia – egzekwowanie 
przestrzegania przepisów 
o warunkach prowadzenia agencji

W 2021 r. przeprowadzono 29 kontroli w 28 podmio-
tach prowadzących agencje zatrudnienia. W tym 19 
kontroli przeprowadzono w związku ze skargą. Jedną 
kontrolę przeprowadzono w wyniku monitoringu ogło-
szeń, ofert itp., zamieszczanych przez agencje zatrud-
nienia w mediach.

W 2021 r. stwierdzono 5 przypadków działania agen-
cji pracy bez wymaganego wpisu do rejestru agencji 
zatrudnienia, wśród których trzy agencje prowadziły 
działalność w zakresie pracy tymczasowej.

Nowopowstające agencje zatrudnienia najczęściej 
prowadzą działalność w zakresie pracy tymczasowej, 
znalazło to odzwierciedlenie w danych dot. przepro-
wadzanych kontroli. Na ogółem 29 kontroli przeprowa-
dzonych w ramach realizacji tematu, 16 kontroli (55%) 
przeprowadzono w agencjach pracy tymczasowej. 

Powyższe miało wpływ na rodzaj stwierdzanych pod-
czas 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.

W trakcie prowadzonych kontroli najczęściej stwier-
dzano nieprawidłowości dot. nieopłacania w wymaga-
nym terminie składek na Fundusz Pracy, prowadzenia 
agencji zatrudnienia bez wpisu do KRAZ, a także nie-
prawidłowości dot. braku odpowiedniego oznaczenia 
ofert pracy. Na 29 przeprowadzonych kontroli inspek-
torzy pracy w 22 przypadkach stwierdzali nieprawidło-
wości, co należy uznać za znaczną liczbę, zwłaszcza 
jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt, że część kontrolo-
wanych podmiotów pomimo wpisu do KRAZ, nie pod-
jęło działalności jako agencje zatrudnienia. 

W 2021 r. przeprowadzono jedną kontrolę w agen-
cji zatrudnienia kierującej osoby do pracy za granicą 
w charakterze opiekunów osób starszych. Odnośnie 
nieprawidłowości podczas kontroli, stwierdzono nieter-
minowe przekazanie marszałkowi województwa infor-
macji z działalności agencji zatrudnienia, a także błędy 
w przedmiotowej informacji. Stwierdzono również licz-
ne nieprawidłowości, w szczególności dopuszczenie 
do wykonywania pracy bez odbycia szkolenia wstęp-
nego bhp i bez orzeczenia lekarskiego, potwierdzają-
cego brak przeciwwskazań do pracy na zajmowanym 
stanowisku, nieterminowe wypłacanie wynagrodzenia 
oraz nieprowadzenie ewidencji czasu pracy.

Podkreślić należy, że z uwagi na specyfikę pracy opie-
kunów pracujących w obsadzie jednoosobowej, wy-
magane byłoby wprowadzenie zmian legislacyjnych 
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dot. wykonywania pracy przez te osoby, mających na 
celu zapewnienie im lepszych warunków pracy z uwa-
gi na konieczność zapewnienia równowagi pomiędzy 
ochroną praw osób wykonujących pracę a zapewnie-
niem odpowiedniej opieki podopiecznym, w szczegól-
ności w nocy.  

Najczęstsze przyczyny nieprawidłowości wykazywa-
nych w trakcie kontroli w ocenie inspektorów pracy to 
nieznajomość obowiązujących przepisów, w szczegól-
ności nieodróżnianie pracy tymczasowej od outsour-
cingu oraz brak należytej staranności w stosowaniu 
przepisów prawa pracy.

W ramach działalności prewencyjnej w 2021r. Okrę-
gowy Inspektorat Pracy w Opolu prowadził bieżącą 
współpracę z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Opolu 
polegającą m.in. na wymianie informacji, w szczegól-
ności o wynikach kontroli, a także realizacji środków 
prawnych. W dniu 21 stycznia 2021 r. inspektor pra-
cy uczestniczył w webinarium dla agencji zatrudnie-
nia, organizowanym przez Wojewódzki Urząd Pra-
cy w Opolu, przedstawiając zagadnienia związane 
z problematyką kontroli agencji zatrudnienia w zakre-
sie przestrzegania przepisów ustawy o promocji za-
trudnienia i instytucjach rynku pracy. 
  
W 2021 r. do Marszałka Województwa skierowano 
11 powiadomień dot. ustaleń dokonanych przez in-
spektorów pracy w trakcie kontroli prowadzonych 
w agencjach zatrudnienia w ramach realizacji tematu. 
W jednym przypadku agencja zatrudnienia została wy-
kreślona z KRAZ. W czterech przypadkach postępo-
wanie w sprawie wykreślenia agencji z KRAZ zostało 
wszczęte (z czego w trzech przypadkach po wszczę-
ciu zostało zawieszone).
 
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, jak również działań promocyj-
nych (szkolenia, publikacje).

Odnośnie osób kierowanych przez agencje zatrudnie-
nia do pracy za granicą u pracodawcy zagranicznego, 
agencje działające na terenie województwa opolskie-
go kierują najczęściej osoby do pracy u pracodawców 
holenderskich. Pracodawcą zagranicznym na terenie 
Holandii jest najczęściej agencja pracy tymczaso-
wej. Z uwagi na dużą zmienność zapotrzebowania 
na pracę tymczasową pojawiają się  sytuacje, kiedy 
to osoba skierowana do pracy w Holandii u praco-
dawcy zagranicznego musi pozostawać w gotowości                                 
do świadczenia pracy, a jednocześnie agencja pracy 
tymczasowej nie zapewnia jej tej pracy. 

Osoba nie ma możliwości uzyskania wynagrodzenia 
na pokrycie kosztów utrzymania, które ponosiła. Na-
leżałoby rozważyć wprowadzenie do 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.

Delegowanie pracowników

Delegowanie pracowników z terytorium RP 
w ramach świadczenia usług

W 2021 r. przeprowadzono dziesięć kontroli dotyczą-
cych delegowania pracowników z terytorium RP w ra-
mach świadczenia usług, przeprowadzonych w związ-
ku z wnioskami IMI o informacje skierowane do 
Państwowej Inspekcji Pracy przez instytucje łączniko-
we państw członkowskich UE jak i w oparciu o działa-
nia własne. Pracownicy z terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej zostali delegowani do Belgii, Francji, Holandii, 
Luksemburga i Niemiec. 

Wśród najistotniejszych nieprawidłowości należy 
wskazać: brak lub nieterminowe opłacanie składek do 
ZUS, w tym na Fundusz Pracy (również ich zaniżanie). 
Nie informowanie na piśmie o zmianie warunków za-
trudnienia, nie zapewnienie przeciętnie pięciodniowe-
go tygodnia pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym 
czasu pracy. Niewypłacanie stosownych dodatków do 
wynagrodzenia ani ryczałtów za pracę w porze nocnej 
oraz w godzinach nadliczbowych. 

Wskazane nieprawidłowości mogą przekładać się na 
nierealizowanie obowiązków nałożonych na praco-
dawców, którzy delegują pracowników z terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, w tym m.in. w zakresie sto-
sowania w państwie przyjmującym właściwych norm 
czasu pracy, przysługującego w okresie delegowania 
wymiaru urlopu wypoczynkowego, czy też odpowied-
niej wysokości wynagrodzenia za pracę w związku 
z objęciem pracownika przepisami wymuszającymi 
swoje zastosowanie  w państwie, do którego został 
delegowany. Powyższe może także spowodować nie-
prawidłowe naliczanie należnych składek na ubezpie-
czenia społeczne. 

Jako pozytyw odnoszący się do pracodawców dele-
gowania pracowników z terytorium RP można zaliczyć 
wypełnianie obowiązków dotyczących uzyskiwania 
zaświadczenia A1, potwierdzającego właściwe prawo 
w zakresie ubezpieczeń społecznych.

Na terenie województwa opolskiego stwierdzono przy-
padek, gdy pracodawca „delegujący” płacił pracowni-
kom delegowanym diety w wysokości 60 €, z tytułu 
podróży służbowych do Belgii za każdy dzień poby-
tu w delegacji nie odprowadzając zaliczki na podatek 
oraz składek na rzecz ZUS. Brak opłacenia składek do 
ZUS i zaniżanie ich wysokości, które miało charakter 
długotrwały było spowodowane przyjętym sposobem 
postępowania, w celu osiągnięcia korzyści. 

Delegowanie cudzoziemców z terytorium RP 
w ramach świadczenia usług

W 2021 r. przeprowadzono cztery kontrole obejmują-
ce zakresem delegowanie cudzoziemców z terytorium 
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RP, przeprowadzone w związku z wnioskami o udzie-
lenie informacji, skierowanymi przez instytucje łączni-
kowe państw członkowskich UE. Cudzoziemcy z tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej zostali delegowani do 
Belgii, Holandii i Niemiec. Ponadto zakończono jedną 
kontrolę dotyczącą delegowania cudzoziemców z te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach świad-
czenia usług, która została przeprowadzona w ramach 
ustaleń własnych przy rozpatrywaniu skargi pracow-
nika delegowanego do pracy na terytorium Niemiec.

Wśród najistotniejszych nieprawidłowości można 
wskazać brak lub nieterminowe opłacenie należnych 
składek do ZUS w tym na Fundusz Pracy, a także zgła-
szanie cudzoziemców do ubezpieczenia społecznego 
po terminie 7 dni od daty powstania obowiązku ubez-
pieczenia. Nieprowadzenie dokumentów dotyczących 
ewidencjonowania czasu pracy.

Brak potwierdzenia na piśmie zatrudnienia na podsta-
wie umowy o pracę, jak również niewypłacanie sto-
sownych dodatków do wynagrodzenia ani ryczałtów 
za pracę w porze nocnej oraz w godzinach nadliczbo-
wych. Ponadto w trakcie kontroli stwierdzano nielegal-
ne powierzanie wykonywania pracy na terytorium RP 
oraz nielegalne wykonywanie pracy przez cudzoziem-
ców na terytorium RP, a także nie powiadamianie na 
piśmie właściwego Powiatowego Urzędu Pracy o pod-
jęciu pracy przez cudzoziemca.

Jednym z problemów związanych z oświadczeniami 
wpisywanymi przez powiatowe urzędy pracy do ewi-
dencji oświadczeń jest brak możliwości weryfikacji 
faktycznego miejsca pracy cudzoziemca na etapie 
postępowania o wpisanie oświadczenia do ewidencji 
oświadczeń. 

W oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy 
cudzoziemcowi brak jest także obligatoryjnego wska-
zania miejsca pobytu cudzoziemca na terytorium RP, 
co mogłoby ułatwić dokonywanie ustaleń, w tym w za-
kresie zgodnego z przeznaczeniem korzystania przez 
cudzoziemców z dokumentów legalizujących pracą na 
terytorium RP, a także z dokumentów pobytowych.

Na podstawie kontroli zrealizowanych w 2021 r. jako 
pozytywną tendencję w działaniach podmiotów kon-
trolowanych delegujących cudzoziemców z terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej można wskazać umiejętne 
korzystanie przez pracodawców z subsydialnego cha-
rakteru zatrudnienia cudzoziemców w Polsce zwłasz-
cza w niepewnym okresie pandemii i fluktuacji w za-
potrzebowaniu na realizację określonych usług, w tym 
usług świadczonych przez przedsiębiorców na rynku 
wspólnotowym.

Delegowanie pracowników do Polski w ramach 
świadczenia usług

W 2021 r. zakończono trzy kontrole dotyczące dele-
gowania pracowników na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej w ramach świadczenia usług, przeprowadzo-
ne na podstawie ustaleń własnych w firmach z Japonii 
oraz Republiki Korei.

W wyniku dokonanych ustaleń kontrolnych w podmio-
tach zagranicznych, mających siedzibę poza państwa-
mi członkowskimi, wśród najistotniejszych nieprawid-
łowości należy wskazać niezłożenie w Państwowej 
Inspekcji Pracy oświadczenia zawierającego infor-
macje niezbędne w celu przeprowadzenia kontroli, 
w faktycznym w miejscu pracy na terenie RP. Nie-
wskazywanie przez pracodawcę delegującego osoby 
przebywającej na terytorium RP, działającej w jego 
imieniu i upoważnionej do jego reprezentowania, 
w tym wobec organów PIP. Ponadto nieprzechowywa-
nie w okresie delegowania na terytorium RP w postaci 
papierowej lub elektronicznej wymaganych dokumen-
tów, w tym kopii umowy o pracę pracownika delego-
wanego na terytorium RP lub innego równoważnego 
dokumentu poświadczającego warunki zatrudnienia 
w ramach nawiązanego stosunku pracy. 

Stwierdzano również  nielegalne wykonywanie pracy 
przez delegowanych do Polski cudzoziemców, którzy 
nie byli zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia 
na pracę a pracodawca zagraniczny, nie wystąpił do 
Wojewody o wydanie przedmiotowych zezwoleń. 
Napływ cudzoziemców delegowanych przez podmio-
ty spoza rynku wspólnotowego, związany z rozwo-
jem branż chemicznych czy motoryzacyjnej w tym 
w związku z wprowadzaniem baterii do samochodów 
elektrycznych i wytwarzaniem w tych podmiotach 
komponentów, ułatwia to obowiązujący ruch bezwizo-
wy zarówno z Republiką Korei jak i Japonii. 

Trudnością do skutecznego prowadzenia kontroli pra-
codawców delegujących pracowników spoza Unii i jest 
także brak możliwości współpracy z właściwymi orga-
nami tych państw. 

Przyczynami nieprawidłowości w zakresie delego-
wania pracowników w ramach świadczenia usług  są 
pośpiech w realizacji zadań i brak zapoznania się 
z obowiązującymi regulacjami, a także zmieniająca się 
szybko sytuacja epidemiczna, która utrudniła informo-
wanie o zmianie informacji zawartych w oświadczeniu 
składanym w Państwowej Inspekcji Pracy.

Problemem jest prowadzenie postępowania wykro-
czeniowego wobec osób podejrzanych popełnienia 
wykroczenia, w odniesieniu do stwierdzonych niepra-
widłowości w tym sporządzanie wniosku o ukaranie 
do sądu, w zakresie wskazania miejsca popełnienia 
wykroczenia oraz ustalenia osoby odpowiedzialnej, 
jak i ewentualnego jej przesłuchania lub doręczenia 
zawiadomienia o odstąpieniu od przesłuchania. Pro-
wadzi to do potęgowania poczucia braku skutecznej 
egzekucji nałożonych przepisami obowiązków. 

W szczególności konieczność ustalenia przez organ 
kontroli osoby sprawcy wykroczenia oraz przypisanie 
jej danego naruszenia, mogą być utrudnione w od-
niesieniu do pracodawców zagranicznych spoza UE/
EOG, w tym ze względu na brak odpowiednich ście-
żek postępowania, a także instrumentów prawnych.
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Outsourcing, leasing a praca 
tymczasowa

W 2021 r. przeprowadzono 17 kontroli w 16 agencjach 
pracy tymczasowej, stwierdzono 4 przypadki agencji 
pracy tymczasowej działających, bez wpisu do reje-
stru agencji zatrudnienia. 

Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości dotyczyły 
braku pisemnych uzgodnień pomiędzy agencją pracy 
tymczasowej a pracodawcą użytkownikiem, nie wyda-
wania zaświadczeń osobom wykonującym pracę tym-
czasową na podstawie umów cywilnoprawnych, nie-
prawidłowości, w zakresie wypłacania wynagrodzenia 
pracownikom tymczasowym.

W porównaniu do lat poprzednich, zanotowano wzrost 
liczby stwierdzanych nieprawidłowości dot. wypłaty 
wynagrodzenia dla pracowników tymczasowych.  

Nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnego okre-
su wykonywania pracy tymczasowej, na rzecz jedne-
go pracodawcy użytkownika. 

Po przeprowadzeniu 3 kontroli skierowano zawiado-
mienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do 
prokuratury. Zawiadomienia dotyczyły podejrzenia 
naruszenia przepisów prawa o ubezpieczeniach spo-
łecznych poprzez zgłaszanie nieprawdziwych danych 
mających wpływ na prawo do świadczeń albo ich wy-
sokość (art. 219 kk), poświadczenia nieprawdy w kar-
cie szkolenia wstępnego z zakresu bhp (art. 271 § 1 
kk) oraz popełnienia przez lekarza medycyny pracy 
przestępstwa z art. 271 § 1 kk.

Za przyczyny stwierdzonych podczas kontroli naru-
szeń wg inspektorów pracy należy uznać nieznajo-
mość bądź lekceważenie przez pracodawców obowią-
zujących przepisów, dot. zatrudniania pracowników 
tymczasowych. Niechęć do formalizowania stosunków 
między podmiotami gospodarczymi w postaci umów 
i uzgodnień pomiędzy agencją pracy tymczasowej 
a pracodawcą użytkownikiem. Zdaniem osób pro-
wadzących agencje zatrudnienia, przyczyny stwier-
dzonych podczas kontroli naruszeń to nieznajomość 
obowiązujących przepisów, trudności w dokonaniu 
ustaleń z pracodawcami – użytkownikami. 

Należy kontynuować dotychczasowe działania w za-
kresie monitoringu ogłoszeń i ofert, zamieszczanych 

przez agencje zatrudnienia w mediach, jak również 
działań promocyjnych (szkolenia, publikacje). 

Należałoby rozważyć możliwość zmiany brzmienia 
art. 17 o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 
poprzez jednoznaczne uzależnienie wysokości wyna-
grodzenia urlopowego pracownika tymczasowego od 
wysokości wynagrodzenia należnego pracownikowi 
tymczasowemu za okres 3 miesięcy kalendarzowych 
poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu.

Kontrole pracodawców użytkowników

W 2021 r. przeprowadzono 12 kontroli w tym jedną wy-
nikającą z rozpatrzenia skargi.

Nieprawidłowości dotyczące. zatrudniania pracowni-
ków tymczasowych ujawniono podczas 10 z 12 kon-
troli prowadzonych u pracodawców użytkowników 
(83% kontroli). Stanowi to wzrost w stosunku do 2020 
r., kiedy to nieprawidłowości stwierdzono w 60% kon-
troli.  

W trakcie prowadzonych kontroli u pracodawców użyt-
kowników najczęściej stwierdzano nieprawidłowości 
dotyczące braku pisemnych uzgodnień pomiędzy 
agencją pracy tymczasowej a pracodawcą użytkowni-
kiem, w szczególności dot. niezatrudnienia pracowni-
ka tymczasowego przez pracodawcę użytkownika po 
zakończeniu wykonywania pracy tymczasowej oraz 
nie prowadzenia ewidencji osób wykonujących pracę 
tymczasową.

W trakcie jednej kontroli prowadzonej stwierdzono po-
wierzenie wykonywania prac szczególnie niebezpiecz-
nych (prac na wysokości) osobom wykonującym pracę 
tymczasową na podstawie umów prawa cywilnego. 

Za przyczyny stwierdzonych podczas kontroli naru-
szeń zdaniem inspektorów pracy należy uznać, nie-
znajomość obowiązujących przepisów, problemy z od-
różnieniem świadczenia usług w ramach outsourcingu 
od pracy tymczasowej, lekceważenie obowiązujących 
przepisów dot. zatrudniania pracowników tymczaso-
wych. 

Działania, które powinny zostać podjęte przez jednost-
ki organizacyjne PIP, powinny polegać na kontynua-
cji i rozwoju dotychczasowych działań promocyjnych 
(szkolenia, publikacje). 

Przepisy tarczy antykryzysowej
Przestrzeganie przepisów Tarczy 
Antykryzysowej w zakresie prawnej 
ochrony pracy

W roku 2021 inspektorzy pracy z Okręgowego In-
spektoratu Pracy w Opolu przeprowadzili 663 kontroli, 
podczas których dokonali oceny stosowania nowych 
rozwiązań prawnych, mających na celu ograniczenie 

ujemnych skutków epidemii Sars-Cov-2 dla pracodaw-
ców. 
Przeprowadzone w tym zakresie kontrole było kontro-
lami planowanymi i w przeszło 13% ukierunkowanymi 
na pracodawców, którzy zawarli porozumienia mające 
rekompensować skutki epidemii Sars-Cov-2. Kontrole 
celowane oparto na udostępnionych w ramach współ-
pracy bazach danych, przekazanych przez Powiatowe 
Urzędy Pracy. 
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Z ogólnej liczby 663 kontroli, jakiekolwiek porozumie-
nia zawarto w 91 skontrolowanych w ramach tematu 
podmiotach a jakąkolwiek pomoc rekompensującą ne-
gatywne konsekwencje ekonomiczne związane z CO-
VID-19 otrzymały 477 podmioty. 

W zakresie zastosowania porozumień wynikających 
ze specustawy ustalono, że najwięcej porozumień do-
tyczyło warunków i trybu wykonywania pracy w okre-
sie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymia-
ru czasu pracy (81 skontrolowanych podmiotów), 5 
podmiotów zawarło porozumienie o wprowadzeniu 
równoważnego systemu czasu pracy, a 2 podmioty 
porozumienie o stosowaniu mniej korzystnych warun-
ków zatrudnienia. Tylko 1 pracodawca zdecydował się 
zawrzeć z organizacjami związkowymi porozumienie 
o zawieszeniu obowiązków związanych z tworze-
niem lub funkcjonowaniem Zakładowego Funduszu 
Świadczeń Socjalnych. Z możliwości ograniczenia 
nieprzerwanego odpoczynku dobowego skorzystało 
23 kontrolowanych pracodawców i 20 w zakresie od-
poczynku tygodniowego. 

Wyniki kontroli wykazały, że u 266 pracodawców wy-
konywano pracę zdalną w okresie kwarantanny pra-
cowników oraz u 14 pracodawców w okresie izolacji. 
Jak ustalili inspektorzy pracy OIP Opole 103 praco-
dawców udzielało urlopu zaległego w okresie epidemii 
bez zgody pracownika. Analiza danych z postępowań 
kontrolnych wykazała, że pracodawcy najczęściej 
korzystali z zwolnień z obowiązku opłacenia składek 
oraz z pomocy z PFR (Polskiego Funduszu Rozwoju) 
na podstawie m. in. art. 21a ust. 1 ustawy z dnia 4 lip-
ca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju.

Przykłady stwierdzonych nieprawidłowości 

W ogólnej liczbie 663 kontroli nieprawidłowości zwią-
zane ze stosowaniem przepisów związanych z epide-
mią wystąpiły jedynie w 21 podmiotach, co stanowi 
zaledwie 3,2 % ogółu skontrolowanych. 

Kontrola w spółce z Kędzierzyna - Koźla wykazała, 
że pracodawca zawarł porozumienie o wprowadzeniu 
równoważnego systemu czasu pracy polegającego na 
przedłużeniu dziennego wymiaru czasu pracy do 12 
godzin. Porozumienie zostało zawarte ze wszystkimi 
organizacjami związkowymi działającymi w zakładzie, 
jednakże nie przekazano tego porozumienia do Okrę-
gowego Inspektora Pracy w Opolu. Ponadto ustalono, 
że w zawartym porozumieniu o wprowadzeniu równo-
ważnego systemu czasu pracy, nie określono okresu, 
na jaki zawarto porozumienie. Inspektor skierował sto-
sowne środki prawne.

Podczas kontroli w firmie z Opola inspektor pracy 
ustalił, że pracodawca zawarł porozumienie o objęciu 
pracowników przestojem ekonomicznym tylko z jed-
nym pracownikiem (nie z przedstawicielami). Ponad-
to porozumienie zostało przekazane do Okręgowego 
Inspektora Pracy po ustawowym terminie. Stwierdzo-
no również, że pracodawca wskutek wprowadzonego 
przestoju ekonomicznego zaniżył 2 pracownikom wy-
nagrodzenie za maj 2020 r. W związku ze stwierdzo-

nym naruszeniem inspektor pracy wydał polecenie, 
wskutek którego pracodawca wyrównał zaniżone wy-
nagrodzenie dla tych pracowników. 

Kontrola w spółce z Opola wykazała, że pracodawca 
zawarł z przedstawicielami pracowników porozumie-
nie w sprawie objęcia pracowników przestojem eko-
nomicznym w ustalonym okresie wraz z obniżeniem 
wynagrodzenia o 50%, z zachowaniem prawa do wy-
nagrodzenia minimalnego. Ustalono, że doszło do za-
niżenia wynagrodzenia dla 4 pracowników na kwotę 
łączną 635 zł netto, co zostało wyrównane w trakcie 
kontroli na polecenie inspektora pracy. 

W trakcie kontroli w pracodawcy z Olesna inspektor 
pracy stwierdził, że pracodawca zawarł porozumienie 
o wprowadzeniu obniżenia wymiaru czasu pracy o 0,2 
etatu na ustalony okres. Porozumienie zostało prze-
słane do Okręgowego Inspektora Pracy w Opolu po 
ustawowym terminie. Analiza czasu pracy wykazała, 
że pracownicy w okresie IV – VI 2020 r. pracowali wię-
cej, niż wynikało to z rozkładu czasu pracy, obniżo-
nego w związku z wprowadzonym przestojem ekono-
micznym. W trakcie kontroli, na polecenie inspektora 
pracy, pracodawca naliczył i wypłacił 119 pracowni-
kom dodatki za pracę w przedłużonym wymiarze cza-
su pracy w łącznej kwocie 6 324,34 zł. 

Kontrola w spółce ze Strzelec Opolskich wykazała, że 
pracodawca zawarł z przedstawicielami pracowników 
porozumienie, zgodnie z którym obniżono wymiar cza-
su pracy o 20%, Analiza ewidencji czasu pracy oraz 
list wynagrodzeń wykazała przypadki zaniżenia wyna-
grodzenia minimalnego, co skutkowało skierowaniem 
wniosku do pracodawcy, zobowiązującego do nalicze-
nia i wypłacenia wynikających z tego różnic dla 9 pra-
cowników za okres trzech miesięcy 2020 r.

W trakcie kontroli firmy spoza województwa opolskie-
go, mającego salon w Opolu ustalono, że pracodawca 
wprowadził w drodze zawartego z przedstawicielami 
pracowników porozumienia równoważny system cza-
su pracy w 12 miesięcznym okresie rozliczeniowym. 
Jakkolwiek w tym zakresie nie stwierdzono niepra-
widłowości, to przesłuchany w charakterze świadka 
na okoliczność rzetelności ewidencji czasu pracy były 
pracownik zeznał, że pracodawca zmusił go do zło-
żenia wniosku o urlop bieżący za 2021 r., w związku 
z lockdownem (zamknięciem centrum handlowego, 
w którym mieścił się salon). W związku z tymi ustale-
niami skierowano wniosek profilaktyczny. 

W trakcie kontroli w spółki z Opola inspektor pracy 
ustalił, że pracodawca nie wypłacił 2 pracownikom 
odpraw przysługujących z tytułu rozwiązania stosun-
ków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników 
w łącznej kwocie 14 555,58 zł. Odprawy wypłacono 
po wydaniu polecenia przez inspektora pracy. Kontro-
la wykazała również, że pracodawca uzyskał z Wo-
jewódzkiego Urzędu Pracy dofinansowanie wynagro-
dzenia pracowników oraz środki na pokrycie składek 
na ubezpieczenie społeczne pracowników należnych 
od pracodawcy. Pomimo powyższego pracodawca 
wypowiedział umowy o pracę: w maju 2020 r. 5 pra-
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cownikom i w czerwcu 2020 r. jednemu pracownikowi. 
Pracodawca sam zgłosił ten fakt do WUP i w wyniku 
ustaleń zwrócił odpowiednią część uzyskanej pomocy. 
Stwierdzone nieprawidłowości, przede wszystkim ze 
względu na uregulowanie nieprawidłowości w trakcie 
kontroli, nie spowodowały konieczności wszczynania 
postępowań wykroczeniowych.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, 
związanymi głównie z nieterminowym przekazywa-
niem porozumień do Okręgowego Inspektora Pra-
cy oraz zaniżeniem wynagrodzenia minimalnego 
w związku z obniżeniem wymiaru czasu pracy inspek-
torzy pracy wydali 18 wystąpień zawierających 19 
wniosków (obejmujących 15 pracowników) oraz skie-
rowali 5 poleceń (dotyczących 1 677 pracowników). 
Zaniżone należności pracownicze zostały wyrównane 
w trakcie kontroli – pracodawcy wykonując 5 poleceń 
wypłacili łącznie 21 764,92 zł. Na dzień 18.01.2022 r. 
zrealizowanych zostało 15 z 19 wydanych wniosków 
z wystąpienia.

Ustalenia dokonane w trakcie kontroli w zakresie 
przestrzeganie rozwiązań prawnych wprowadzonych 
przepisami Tarcz Antykryzysowych w zakresie praw-
nej ochrony pracy nie dały podstaw do informowania 
o naruszeniach ww. przepisów Wojewódzkich i Po-
wiatowych Urzędów Pracy czy Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych.

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości 

Główną przyczyną naruszeń przepisów tzw. Tarcz An-
tykryzysowych było nieznajomość przepisów. Warto 
podkreślić, iż najczęściej naruszenia obejmowały rok 
2020, czyli pierwszy rok pandemii, co wynikało z wpro-
wadzanych często bez vacatio legis kolejnych odsłon 
tzw. Tarcz Antykryzysowych. Pojawiające się z dnia na 
dzień nowe regulacje sprawiały trudności w stosowa-
niu prawa nawet doświadczonym kadrowcom i księ-
gowym. O problemie może świadczyć niespotykana 
dotąd liczba napływających do Okręgowego Inspekto-
ratu Pracy w Opolu liczba zapytań. Największe bodaj 
trudności sprawiało na początku samo skonstruowanie 
porozumienia czy zawarcie w nim wszystkich wyma-
ganych przepisami elementów. Kolejnym problemem 
było uzgodnienie treści porozumienia z przedstawicie-
lami pracowników przez pracodawców, u których nie 
działały żadne organizacje związkowe. W pierwszej 
fazie stosowania porozumień było one najczęściej 
zawierane tylko z jednym przedstawicielem pracow-
ników, a nie z przedstawicielami. Spore wątpliwości 
budził sam wybór przedstawicieli pracowników, szcze-
gólnie w momentach wprowadzania lockdown’ów. 

Działania pracowników OIP Opole, współpracujących 
z przedstawicielami Wojewódzkiego Urzędu Pracy 
w Opolu, sprowadzały się do wzywania pracodawców, 
celem uzupełnienia porozumień o braki formalne czy 
właśnie uzgodnienie ich treści z przedstawicielami 
pracowników. Poza poradnictwem pisemnym i telefo-
nicznym informacje o nowych przepisach i zasadach 
ich zastosowania przekazywano za pośrednictwem 
lokalnych mediów (Nowej Trybuny Opolskiej, Gazety 

Wyborczej, Radia Opole czy portalu 24Opole) oraz in-
stytucji (Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Polskiego Fo-
rum Zawodowego czy Opolskiego Centrum Rozwoju 
Gospodarki). 

Skala tych uchybień, mimo ogromnych trudności, 
szczególnie w pierwszych etapach wprowadzania tzw. 
Tarcz Antykryzysowych, nie była na szczęście zbyt 
duża. Stwierdzone uchybienia w tym zakresie w ra-
mach prowadzonych w 2021 r. kontroli były na bieżąco 
usuwane. Warto w tym miejscu wyciągnąć wnioski na 
przyszłość i zadbać o to, aby równocześnie z wpro-
wadzaniem nowych przepisów, które mogą sprawiać 
większe trudności w ich stosowaniu, wprowadzić sze-
roką kampanię z wykorzystaniem mediów, mającą 
wyjaśniać wszelkie związane z nowymi przepisami 
wątpliwości. 

Podsumowanie wyników kontroli

Wprowadzenie od wiosny 2020 r. w Polsce stanu 
epidemii związanej z SARS-Cov-2 wywarło ogromny 
wpływ na każdą dziedzinę życia, w tym również praw-
ną ochronę pracy. Przepisy tzw. Tarcz Antykryzyso-
wych, przewidujące rozwiązania mające ułatwić pra-
codawcom funkcjonowanie w tych niezwykle trudnych 
czasach, również dotyczyły stosunku pracy. Nowe 
rozwiązania nastręczały jednakże wiele problemów 
praktycznych, co znalazło odzwierciedlenie w liczbie 
napływających do Okręgowego Inspektoratu Pracy 
w Opolu zapytań. Przykładowo ustawodawca przewi-
dział, że w okresie epidemii pracodawcy mogli zwiesić 
część przepisów wewnątrzzakładowych jak również 
postanowień umów o pracę w zakresie wynagrodze-
nia i wymiaru etatu. Wprowadzone instrumenty po-
zwalały na zmianę postanowień umownych w trybie 
zawieranego porozumienia z działającymi w zakładzie 
organizacjami związkowymi bądź w przypadku ich 
braku, z przedstawicielami pracowników. Instrumen-
ty do walki ze skutkami SARS-CoV-2 zwarte w kilku-
krotnie nowelizowanej ustawie 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 umożliwiały również pracodawcom 
wydłużać okresy rozliczeniowe czy skracać w okre-
ślonych sytuacjach odpoczynki dobowe i tygodniowe. 
Problemy praktyczne z wdrażaniem poszczególnych 
rozwiązań pojawiały się już na początku ich obowią-
zywania, co było widoczne w treści zawieranych po-
rozumień, które podlegały obowiązkowi zgłoszenia do 
Okręgowego Inspektora Pracy. 

Dobrym rozwiązaniem ułatwiającym pracę w czasie 
epidemii było wprowadzenie możliwości wykonywania 
pracy zdalnej w okresie lockdown’u. Doświadczenia 
z pracą zdalną prowadzą jednakże do wniosków, iż 
ten sposób wykonywania pracy wymaga komplek-
sowej regulacji w Kodeksie pracy, również z tego 
powodu, iż ten sposób wykonywania pracy na stale 
zagościł w realiach zatrudnienia i raczej pozostanie 
w zauważalnym zakresie nawet po zakończeniu stanu 
epidemii. Wydaje się koniecznym uregulowanie pracy 
zdalnej w zakresie czasu pracy, warunków pracy zda-
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nej czy wreszcie rekompensaty ze strony pracodawcy 
z tytułu zwiększonych kosztów pracownika. 

Dotychczasowa analiza treści porozumień zawiera-
nych zarówno w trybie przepisów Kodeksu pracy (art. 
150, art. 91 czy art. 231a), jak również w trybie ustawy 
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobie-
ganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytu-
acji kryzysowych (art. 15g oraz art. 15zf w/w ustawy) 
przekazywanych zgodnie z obowiązkiem do Okrę-
gowego Inspektora Pracy w Opolu wskazuje, że naj-
częstszym uchybieniem jest zawieranie porozumienia 
z przedstawicielem pracowników, pomimo iż ustawo-
dawca przewidział konieczność dokonania uzgodnień 
z przedstawicielami (co najmniej dwoma) pracow-
ników. Warto byłoby się przy okazji zastanowić, czy 
ustawodawca powinien pozostawić pracodawcy zu-
pełną dowolność w kwestii wyboru przedstawicieli pra-
cowników. Praktyka inspektorska wskazuje, iż bardzo 
często sygnatariuszami porozumienia z pracodawcą 
są osoby zaufane, pracownicy komórek kadrowych, 
główni księgowi itp. Pozostali pracownicy często nie 
mają żadnej wiedzy o zawarciu porozumienia, które 
przecież decyduje o ograniczeniu przywilejów pracow-
niczych, w tym tak bardzo podstawowych, jak wyso-
kość wynagrodzenia czy wymiar czasu pracy. Rea-
sumując, ustawodawca powinien wskazać procedurę 
wyboru przedstawiciela lub przedstawicieli pracowni-
ków, aby zapewnić realny wpływ załogi na stanowienie 
prawa wewnątrzzakładowego. Brak takich regulacji 
powoduje, iż wpływ załogi na reprezentowanie intere-
sów przez pracodawcę jest często iluzoryczny. 

Dodatkowo warto byłoby się zastanowić nad wprowa-
dzeniem obowiązku informowania pracowników o za-
warciu porozumienia zmieniającego w sposób istotny 
obowiązujące przepisy wewnątrzzakładowe lub umo-
wy o pracę, powodujące obniżenie wynagrodzenia 
i wymiaru czasu pracy. 

Minimalizacja ryzyka 
rozprzestrzeniania się koronawirusa 
SARS-CoV-2

W roku 2021 na terenie działania Okręgowego In-
spektoratu Pracy w Opolu w ramach realizacji zada-
nia przeprowadzono 900 kontroli podmiotów, na rzecz 
których wykonywało pracę 35 043 osoby, w tym na 
podstawie umów cywilno-prawnych 5 976 osób. 

Jednym z najważniejszych zagadnień badanych 
w trakcie kontroli, było wywiązywanie się przez praco-
dawców z obowiązku dokonania oceny ryzyka zawo-
dowego występującego przy wykonywanych pracach, 
a także zastosowania odpowiednich środków profilak-
tycznych zmierzających do zapewnienia osobom pra-
cującym odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy w czasie epidemii COVID-19. Najczęściej, 
jako środki profilaktyczne określono:  
• zachowanie dystansu społecznego,
•  niepodawanie dłoni na powitanie,

•  mycie i dezynfekcję rąk,
• utrzymanie czystości w miejscu pracy,
•  instrukcje bezpiecznego postępowania, procedury, 

regulaminy, 
•  szkolenia bhp,
•  badania profilaktyczne,
•  szczepienia (np. przeciw grypie),
•  stosowanie środków ochrony indywidualnej i/lub 

zbiorowej.

Inspektorzy pracy sprawdzali również, czy na terenie 
kontrolowanego zakładu zapewniono maski do zakry-
wania nosa oraz ust dla pracowników, oraz płyny de-
zynfekcyjne.

W przypadku szczegółowej kontroli oceny ryzyka za-
wodowego na stanowiskach pracy, gdzie może wy-
stąpić wirus SARS-CoV-2, inspektorzy pracy dokonali 
sprawdzenia 1 196 stanowisk pracy. W 235 przypad-
kach osoby kontrolujące wykazały nieprawidłowości 
związane z oceną ryzyka zawodowego. 

Przyczyny naruszeń prawa

Do najczęstszej przyczyny naruszeń w tym zakresie 
należy zaliczyć brak dostatecznej wiedzy w zakresie 
obowiązków pracodawców związanych z oceną ryzyka 
zawodowego oraz zaniedbania służby bhp w zakresie 
oceny ryzyka zawodowego. Przekonanie pracodaw-
ców, a także osób świadczących pracę o marginalnym 
zagrożeniu związanym z ewentualnym zachorowa-
niem na COVID-19. Wskazać należy również rażące 
niedbalstwo zatrudnionych, związane z nieprzestrze-
ganiem ustalonych zasad przez zakład pracy. 

Podsumowanie obejmujące kompleksową 
ocenę stanu przestrzegania prawa, z podaniem 
głównych problemów oraz analizą i oceną źródeł 
tych problemów. Inne uwagi i spostrzeżenia 
kontrolujących

Wszyscy skontrolowani przedsiębiorcy posiadali od-
powiedni zasób wiedzy w zakresie zagrożeń oraz nie-
zbędnych środków profilaktycznych, minimalizujących 
ryzyko rozpowszechniania się wirusa SARS CoV-2. 
Na 900 przeprowadzonych kontroli inspektorzy pracy 
stwierdzili nieprawidłowości w zaledwie 33 przypad-
kach, co stanowi 3,7 %. Inspektorzy pracy w wyniku 
ustaleń wydali łącznie 33 decyzje oraz skierowali do 
pracodawców 24 wnioski zawarte w wystąpieniach. 
Należy podkreślić, że wszystkie środki prawne, wy-
dane w celu zapewnienia osobom pracującym odpo-
wiedniego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy 
w czasie epidemii COVID-19 zostały zrealizowane.

Wnioski w zakresie kontroli związanych 
z przestrzeganiem reżimu sanitarnego 
związanego z epidemią

Prowadzący kontrolę jak również pracodawcy wska-
zywali na konieczność wprowadzenia możliwości 
prawnych uzyskiwania informacji o zaszczepieniu pra-
cownika (osób świadczących pracę zarobkową) oraz 
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wprowadzeniu szczepień obowiązkowych. Zapewnie-
nie prawnych rozwiązań w powyższym zakresie umoż-
liwiłoby podjęcie dodatkowych rozwiązań organizacyj-
nych, które w ocenie inspektorów pracy, jak i samych 

przedsiębiorców w znaczący sposób przyczyniłyby się 
do spadku zakażeń, a co za tym idzie, poprawiłoby 
bezpieczeństwo pracy w zakładzie.

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

Działalność prewencyjna oraz promocja ochrony pra-
cy skierowane są przede wszystkim do branż o dużej 
skali wypadkowości i zagrożeń zawodowych. Takie po-
dejście stanowi uzupełnienie czynności kontrolnych.

Programy i kampanie prewencyjne 
dla pracodawców realizowane 
w 2021 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 dla pracodawców 
w poprawie stanu bezpieczeństwa pracy w przypadku 
występowania w zakładzie szczególnych zagrożeń dla 
życia i zdrowia oraz upowszechnianie dobrych prak-
tyk dotyczących zapobiegania zagrożeniom wypadko-
wym i eliminowania bądź ograniczania ryzyka zawo-
dowego.

W 2021 roku Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu 
zorganizował łącznie 5 szkoleń dla 34 pracodawców 
lub ich przedstawicieli. Do programu przystąpiło 20 
pracodawców. Pozytywny wynik kontroli sprawdzają-
cej otrzymało 18 zakładów pracy. W 2 przypadkach 
kontrole sprawdzające zakończyły się wynikiem nega-
tywnym (nie przyznano dyplomu PIP).

Szkolenie dla pracodawców w Parku Naukowo – Technologicz-
nym w Opolu (10.06.2021 r.).

Program prewencyjny „Zdobądź Dyplom PIP” dla 
zakładów usług leśnych 

Program skierowany był do właścicieli zakładów usług 
leśnych, wykonujących prace z zakresu gospodarki 
leśnej na rzecz Lasów Państwowych, w szczególno-
ści pozyskiwanie i zrywkę drewna. Głównym celem 
programu było ograniczenie zagrożeń wypadkowych 
w zakładach usług leśnych. 

W 2021 roku do programu przystąpiło 6 pracodawców, 
z czego 5 ukończyło program z wynikiem pozytywnym. 
Negatywny wynik otrzymał jeden pracodawca. 

Szkolenie dla pracodawców w sali konferencyjnej Okręgowego 
Inspektoratu Pracy w Opolu (02.09.2021 r.).

„Pracodawca - Organizator Pracy Bezpiecznej”

W 2021 r. przeprowadzono XXVIII edycję prestiżo-
wego konkursu „Pracodawca –Organizator Pracy 
Bezpiecznej”. Istotą organizowanego konkursu jest 
wyróżnienie pracodawców, dla których tworzenie bez-
piecznych warunków pracy jest tak samo ważne jak 
dążenie do sukcesu ekonomicznego firmy. 

Na przeobrażenia zachodzące w polskiej gospodar-
ce, w coraz większym stopniu mają wpływ świadomi 
przedsiębiorcy, którzy dostrzegają konieczność sto-
sowania wysokich standardów bezpieczeństwa pracy 
i potrzebę budowania kultury bezpieczeństwa pracy.

Do konkursu przystąpiło 14 pracodawców z terenu 
województwa opolskiego. Okręgowa Komisja Konkur-
sowa, po wnikliwej analizie przedłożonych wniosków 
konkursowych, wyłoniła laureatów etapu regionalnego 
konkursu.
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Nagrodzeni w I kategorii - zakłady pracy do 49 zatrud-
nionych:
• I Miejsce - Stolarstwo Meblowe „AREK” Arkadiusz 

Bryłka,
•  II Miejsce - Zakład Stolarski „meble Jonczyk” Ber-

nard Jonczyk,
•  III Miejsce - MaiA Polska Sp. z o.o.,
•  Wyróżnienie - P.J. OBLONK Paweł Oblonk. 

Zakłady do 49 osób zatrudnionych: I Miejsce - Stolarstwo Meblo-
we „AREK” Arkadiusz Bryłka.

Nagrodzeni w II kategorii - 50 - 249 zatrudnionych:  
• I Miejsce - SPÓŁDZIELNIA PIONIER,
• II Miejsce - TitanX Engine Cooling Sp. z o.o.,
• III Miejsce - DES Sp. z o.o. Sp. K.,
• Wyróżnienie - RUST Sp. z o.o.

Zakłady od 50 do 249 osób zatrudnionych: I Miejsce - SPÓŁ-
DZIELNIA PIONIER.

Nagrodzeni w III kategorii - zakłady pracy powyżej 249 
zatrudnionych:
• I Miejsce - Animex Foods Sp. z o.o. z/s w Warszawie 

Oddział w Opolu,
• II Miejsce - Mondelez Polska Production Sp. z o.o. 

Fabryka Wyrobów Czekoladowych w Skarbimierzu,
• III miejsce - PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. 

Zakład Linii Kolejowych,
• Wyróżnienie - Izba Administracji Skarbowej w Opolu.

Zakłady powyżej 249 osób zatrudnionych: I Miejsce - Animex 
Foods Sp. z o.o. z/s w Warszawie Oddział w Opolu.

Program prewencyjny – „Prewencja wypadkowa”

Program tez służy redukcji zagrożeń wypadkowych 
w zakładach, w których odnotowano wypadki przy pra-
cy. Zapoznanie pracodawców z zasadnością wspól-
nego zaangażowania stron w ocenę ryzyka zawodo-
wego, określenia sposobów jego ograniczenia oraz 
monitorowania, pozwoliło stworzyć skuteczne narzę-
dzie prewencji wypadkowej w przedsiębiorstwie. 

Wszyscy pracodawcy, którzy zadeklarowali udział 
w programie prewencyjnym, byli zobowiązani do:
•  podpisania Karty zgłoszenia,
• przesłania do Okręgowego Inspektoratu Pracy 

w Opolu wypełnionej Ankiety specjalistycznej, po 
przeprowadzeniu samokontroli warunków pracy 
w zakładzie.

Następnie inspektor pracy po weryfikacji nadesła-
nych Ankiet specjalistycznych przeprowadził kontrolę 
sprawdzającą w zakładzie zgłoszonym do programu.  
W 2021 r. do programu przystąpiło 8 pracodawców.  
Wszyscy uczestnicy programu uzyskali pozytywny wy-
nik kontroli sprawdzających.

Szkolenie dla pracodawców „Zarządzanie bezpieczeństwem 
pracy – prewencja wypadkowa” (16.06.2021 r.).
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Program prewencyjny „Przeciwdziałanie 
negatywnym skutkom stresu w miejscu pracy”

Głównym celem programu prewencyjnego było zapo-
bieganie negatywnemu wpływowi stresu zawodowego 
na zdrowie pracowników i funkcjonowanie przedsię-
biorstw. 

W 2021 r. Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu prze-
prowadził 2 szkolenia dla pracodawców i pracowni-
ków, którzy zgłosili się do programu. Najważniejszą 
przesłanką udziału w programie było zainteresowanie 
problematyką przeciwdziałania negatywnym skutkom 
stresu, a także przeciwdziałanie mobbingowi oraz 
konfliktom w pracy.

Działania edukacyjno-informacyjne „Budowa. 
STOP wypadkom!”

W roku 2021 po raz kolejny realizowano zadania ma-
jące na celu popularyzację wiedzy dotyczącej bezpie-
czeństwa i higieny pracy oraz ograniczania zagrożeń 
wypadkowych podczas wykonywania robót budowla-
nych.

W ramach realizacji programu Okręgowy Inspektorat 
Pracy w Opolu zorganizował łącznie 4 szkolenia dla 
pracodawców z branży budowanej oraz wziął udział 
w Tygodniu Bezpieczeństwa pod hasłem „Koniecznie 
Bezpiecznie – Wróć do domu”.

Szkolenie „Bezpieczna praca w wykopach” przeprowadzone 
przez firmę Usługi BHP i PPOŻ. ROSAN Anna Rosołowska.

Program prewencyjny „Budowa. STOP wypadkom!” 
wpływa pozytywnie na jakość pracy służb bhp w za-
kładach branży budowlanej, w tym na przygotowanie 
merytoryczne oraz rozszerzenie kompetencji, a także 
zaangażowanie w działania na rzecz poprawy bezpie-
czeństwa pracy.

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

Kampania skierowana była do pracodawców/przed-
siębiorców prowadzących działalność w sektorze 
transportowym, jak również do pracowników oraz 
osób samozatrudnionych w tej branży. 

W celu zapobiegania wypadkom komunikacyjnym 
związanym z naruszaniem przepisów o czasie pracy 
lub złym stanem psychofizycznym pracownika, Okrę-
gowy Inspektorat Pracy w Opolu uczestniczył w XVII 
Międzynarodowym Zlocie Ciężarowych Pojazdów 
Tuningowanych Master Truck Show 2021. Podczas 
zlotu przedstawiciele inspekcji pracy przeprowadzili 
łącznie 5 szkoleń w zakresie minimalizacji zagrożeń 
w środowisku pracy kierowców zawodowych dla 82 
podmiotów.  Ponadto udzielono łącznie 136 porad 
związanych z szeroko rozumianym prawem pracy, 
w tym także w zakresie m.in. legalności zatrudnienia, 
stosunku pracy oraz przepisów dotyczących zasad 
wynagradzania pracowników. Wśród osób licznie od-
wiedzających stoisko Państwowej Inspekcji Pracy nie 
brakowało również Polaków zatrudnionych w zagra-
nicznych przedsiębiorstwach transportowych, głównie 
z Niemiec oraz ze Skandynawii.

Stoisko informacyjne Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu 
podczas XVII Międzynarodowego Zlotu Ciężarowych Pojazdów 
Tuningowanych „Master Truck Show 2021” (16 -18.07.2021 r.).

Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładach 
zajmujących się obróbką mięsa (program 
prewencyjny – III 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.
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W 2021 roku przeprowadzono łącznie 7 szkoleń dla 
pracodawców, pracowników służby bhp, technologów, 
pracowników odpowiedzialnych za produkcję i pra-
cowników nadzoru związanych z branżą mięsną. 
Główne szkolenie zorganizowano w dniu 09.06.2021 
r. w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opo-
lu, a pozostałe w zakładach pracy. Tematyka spotkań 
dotyczyła bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach 
zajmujących się obróbką mięsa.

Działania skierowane do nauczycieli, 
studentów, uczniów i dzieci

Program edukacyjny „Kultura bezpieczeństwa” – 
edycja 2020/2021

Celem programu jest popularyzacja wiedzy o zagro-
żeniach zawodowych, które mogą wystąpić w miej-
scu pracy oraz o regulacjach prawnych określających 
prawa i obowiązki stron stosunku pracy. Partnerami 
Państwowej Inspekcji Pracy przy realizacji programu 
były: kuratoria oświaty, samorządy, partnerzy społecz-
ni i ochotnicze hufce pracy. Program inaugurują szko-
lenia dla nauczycieli zainteresowanych prowadzeniem 
zajęć z młodzieżą.

Nauczyciele, którzy realizowali program do końca 
roku szkolnego 2020/2021 otrzymali zaświadczenia 
potwierdzające udział w programie, a szkoły, które re-
prezentowali, otrzymały podziękowania za zaangażo-
wanie w tę formę edukacji. Nowa edycja programu na 
rok szkolny 2021/2022 została zapoczątkowana spot-
kaniem on-line przeprowadzonym w dniu 15.10.2021 
r. przez przedstawiciela Okręgowego Inspektoratu 
Pracy w Opolu.

Konkurs „Poznaj swoje prawa w pracy” – edycja 
2020/2021

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 uczestniczyło 51 ucz-
niów z 5 szkół województwa opolskiego. Do II etapu 
regionalnego konkursu zakwalifikowano 9 uczniów. III 
etap centralny konkursu, z uwagi na sytuację epide-
miczną spowodowaną COVID–19, zamiast w Głów-
nym Inspektoracie Pracy w Warszawie, został przepro-
wadzony w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Opolu. 

Dwóch uczestników etapu centralnego z Okręgowego 
Inspektoratu Pracy w Opolu uplasowało się w pierw-
szej szóstce laureatów. 

Etap regionalny konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy” – edycja 
2020/2021 (05.03.2021 r.).

Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko wraz 
z laureatem konkursu oraz opiekunem z Publicznego Liceum 
Ogólnokształcącego nr II z Oddziałami Dwujęzycznymi w Opolu.

Konkursy skierowane do 
pracodawców, związkowców i służb 
BHP

„Służba BHP – najlepszy doradca pracodawcy”

W 2021 roku przeprowadzono II 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.

Laureatką etapu regionalnego i krajowego tegorocznej edycji 
Konkursu „Służba BHP - najlepszy doradca pracodawcy” została 
Wioletta Olejnik (Narzędziownia Pszenica Sp. z o.o.) – Oddział 
OSPSBHP w Opolu.
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„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 poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny 
pracy oraz ochrony uprawnień pracowniczych.

W 2021 r. organizacje związkowe w porozumieniu z in-
spektorami pracy, zgłosiły do udziału w konkursie 9 
wniosków SIP. Po przeanalizowaniu otrzymanych kart 
zgłoszeniowych, komisja konkursowa wyłoniła 3 lau-
reatów etapu wojewódzkiego konkursu oraz przyznała 
6 wyróżnień:
• I Miejsce - Piotr Szwancarz, Oddziałowy SIP Wy-

dział P5, ArcelorMittal Poland S.A. O/Zdzieszowice,
•  II Miejsce - Paweł Szmig, Społeczny Inspektor Pra-

cy, Kombinat Rolny Kietrz,
•  III Miejsce - Janina Rożenko, Wydziałowy Społeczny 

Inspektor Pracy Wydział T1 Kontrola Jakości, Arce-
lorMittal Poland S.A. O/Zdzieszowice.

Wyróżnienia:
•  Jerzy Łukaszyński - Wydziałowy Społeczny Inspek-

tor Pracy, ArcelorMittal Zdzieszowice,
•  Zajączkowski Arkadiusz - Wydziałowy Społeczny In-

spektor Pracy, Neapco Europe Praszka,
•  Krzysztof Sochacki - Wydziałowy Społeczny Inspek-

tor Pracy, Neapco Europe Praszka,
•  Jacek Śliwa - Wydziałowy Społeczny Inspektor Pra-

cy, Neapco Europe Praszka,
•  Barbara Kucharska - Zakładowy Społeczny Inspek-

tor Pracy, Politechnika Opolska,
•  Mendakiewicz Paweł - Zakładowy Społeczny In-

spektor Pracy, Cerpol Kozłowice.

Konkurs „Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy”: I Miejsce: 
Piotr Szwancarz Oddziałowy SIP - ArcelorMittal Poland S.A. O/
Zdzieszowice.

„Buduj Bezpiecznie” - konkurs PIP promujący 
pożądane postawy

Celem konkursu jest promowanie wykonawców robót 
budowlanych, zapewniających bezpieczne stanowi-

ska pracy w procesie realizacji obiektów budowalnych. 
W konkursie mogą uczestniczyć pracodawcy - wyko-
nawcy robót budowlanych na budowach, które w trak-
cie trwania konkursu co najmniej zamkną etap stanu 
surowego. Zgodnie z regulaminem konkursu oceny 
pracodawców dokonuje komisja konkursowa na pod-
stawie określonych kryteriów. 

W 2021 r. Okręgowy Inspektorat Pracy przyznał 2 na-
grody oraz wyróżnienie:
•  I Miejsce - nie przyznano,
•  II Miejsce - Warbud S.A.,
•  III Miejsce - BUDOPAP Sp. z o.o.,
•  Wyróżnienie - PB BAUMAR Sp. z o.o. Sp. K.

Konkurs „Buduj Bezpiecznie”: II Miejsce - Warbud S.A.

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). 

Rok 2021 z powodu epidemii i ryzyka zakażenia wi-
rusem SARS-CoV-2 spowodował ograniczenia w ra-
mach działań prewencyjno-promocyjnych „Szanuj ży-
cie! Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym”. 

Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu w 2021 roku 
przeprowadził: 
•  10 szkoleń dla 185 rolników, 
•  29 szkoleń dla 1040 dzieci i uczniów z terenów wiej-

skich, 
•  56 wizytacji prac polowych i transportu rolniczego,
•  6 wizytacji gospodarstw, w których nie są prowadzo-

ne prace.

Ponadto Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu we 
współpracy z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Pra-
cowników Służby BHP Oddział w Opolu, Zakładem 
Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Opolu, Policją 
oraz Fundacją Psia Droga zorganizował DNI BEZPIE-
CZEŃSTWA dla uczniów szkół podstawowych. Pro-
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gram spotkań składał się z pięciu bloków tematycz-
nych:
1. Spotkanie z przedstawicielem Okręgowego Inspek-

toratu Pracy w Opolu, prelekcja pn. „Bezpieczeń-
stwo dzieci na wsi”,

2. Spotkanie z przedstawicielem Zakładu Ubezpie-
czeń Społecznych Oddział w Opolu - prelekcja pn. 
„Lekcje z ZUS”,

3. Spotkanie z Inspektorem Ochrony Przeciwpożaro-
wej - ćwiczenia w zakresie próbnej ewakuacji oraz 
zajęcia z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożaro-
wego,

4. Spotkanie z przedstawicielem Fundacji Psia Droga 
- warsztaty z pieskiem „Mambą”,

5. Spotkanie z przedstawicielem Policji – prelekcja nt. 
„Demoralizacja - czyny karalne”.

Dni bezpieczeństwa dla uczniów szkół podstawowych.

Ogólnokrajowy konkurs „Bezpieczne 
Gospodarstwo Rolne”

W 2021 roku przeprowadzono XVIII edycję konkursu 
„Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”. Organizatorem 
Konkursu jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo-
łecznego. Jednym z współorganizatorów jest Pań-
stwowa Inspekcja Pracy. XVIII Ogólnokrajowy Konkurs 
Bezpieczne Gospodarstwo Rolne uzyskał Patronat 
Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej An-
drzeja Dudy. 
Istotą konkursu jest ocena gospodarstw pod wzglę-
dem utrzymania ładu i porządku w obrębie podwórza, 
zabudowań i stanowisk pracy oraz budynków inwen-
tarskich i gospodarczych.  Sprawdzany jest również 
stan techniczny maszyn i urządzeń stosowanych w go-
spodarstwie, warunki obsługi i bytowania zwierząt go-
spodarskich, stan i jakość środków ochrony osobistej, 
środków ochrony roślin, rozwiązań organizacyjnych, 
technologicznych i technicznych wpływających na 
bezpieczeństwo osób pracujących i przebywających 
w gospodarstwie rolnym. Dodatkową ocenę przyznaje 
się za estetykę gospodarstwa. 

Laureatami XVIII edycji konkursu „Bezpieczne Gospo-
darstwo Rolne” zostali: 
•  I Miejsce - Małgorzata i Krzysztof Sarniccy z Doma-

szowic, 
•  II Miejsce - Sabina i Damian Richter z Krośnicy, 
•  III Miejsce ex equo - Małgorzata i Adam Sikliccy z Li-

sięcic, 

•  III Miejsce ex equo - Wioletta i Robert Kauczor z Bia-
łej, 

•  Wyróżnienie - Beata i Krzysztof Tomala z Naczęsła-
wic. 

Konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”: II miejsce - Sabina 
i Damian Richter.

Uroczyste spotkanie z laureatami XVIII edycji kon-
kursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” odbyło się 
w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu. 
Laureatom konkursu wręczono pamiątkowe statuetki 
oraz nagrody rzeczowe. Gościem honorowym spotka-
nia był Lech Waloszczyk - Dyrektor Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego w Opolu.

Konkurs Plastyczny pod hasłem: „Zagrożenia 
wypadkowe w gospodarstwach wiejskich oczami 
dziecka” - edycja 2021

W konkursie plastycznym wzięło udział 289 uczniów 
z 29 szkół województwa opolskiego. Uczestniczące 
w konkursie dzieci przydzielone zostały do dwóch 
grup wiekowych:
• I kategoria wiekowa (szkoły podstawowe: klasy I-III) 

- 152 prace,
•  II kategoria wiekowa (szkoły podstawowe: klasy IV-

-VI) - 137 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.

Członkowie Wojewódzkiej Komisji ds. BHP w Rolnictwie przy OIP 
w Opolu wraz z laureatami konkursu plastycznego.
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Uroczyste podsumowanie konkursu plastycznego 
pod hasłem: „Zagrożenia wypadkowe w gospodar-
stwach wiejskich oczami dziecka” odbyło się w dniu 
03.12.2021 r. w sali konferencyjnej Okręgowego In-
spektoratu Pracy w Opolu. 

XXVII edycja Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie 
i Higienie Pracy w Rolnictwie

W 2021 roku przeprowadzona została XXVII 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 dzieci i młodzieży szkolnej znajomości przepi-
sów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w zakre-
sie realizacji zadań profilaktyki wypadkowej. 

Do konkursu przystąpiło 13 uczniów opolskich szkół 
podstawowych i ponadpodstawowych.

Oficjalne rozpoczęcie XXVII edycji Konkursu Wiedzy o Bezpie-
czeństwie i Higienie Pracy w Rolnictwie.

Zadanie własne Okręgu - prewencja

Szkolenia, instruktaże, prelekcje

Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu w 2021 r. zor-
ganizował i współuczestniczył w szkoleniach i instruk-
tażach z obszaru prawa pracy oraz bezpiecznych 
i higienicznych warunków pracy, w tym w zakresie 
przeciwdziałania COVID-19. Łącznie przeprowadzono 
10 szkoleń dla ponad 250 podmiotów. Głównym od-
biorcą realizowanych szkoleń byli społeczni inspek-
torzy pracy, a także studenci i pracodawcy. Wśród 
zainteresowanych uczestnictwem w szkoleniach re-
alizowanych przez inspekcję pracy znaleźli się rów-
nież uczniowie i członkowie organizacji związkowych. 
Szkolenia umożliwiły usystematyzowanie wiedzy oraz 
znalezienie odpowiedzi na pojawiające się wątpliwo-
ści. Były również miejscem wymiany doświadczeń 
oraz rozwiązań dotyczących poprawy warunków pra-
cy. Przeprowadzono i uczestniczono w następujących 
szkoleniach:
•  szkolenie Społecznych Inspektorów Pracy i dzia-

łaczy związkowych na wniosek Ogólnopolskiego 
Porozumienia Związków Zawodowych w Opolu 
dotyczące wpływu związków zawodowych na bez-

pieczeństwo i higienę pracy w zakładzie pracy oraz 
z zakresu stosowania ustawy o społecznej inspekcji 
pracy,

•  szkolenie dla uczniów Zespołu Szkół Leśnych w Tu-
łowicach dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy obróbce drewna,

Szkolenie dla uczniów Zespołu Szkół Leśnych w Tułowicach 
(29.11.2021 r.).

•  szkolenie pt. „Rola związków zawodowych w pod-
miotach leczniczych”,

•  szkolenie Społecznych Inspektorów Pracy działa-
jących przy Klubie Społecznych Inspektorów Pra-
cy w zakresie czasu pracy oraz prac sezonowych, 
w tym o charakterze dorywczym,

•  szkolenia nt. „Ergonomia na stanowiskach pracy” 
w ramach organizowanego tygodnia bezpieczeń-
stwa przez Air Products Sp. z o.o. wraz z panelem 
dyskusyjnym po szkoleniu,

•  szkolenie dla Społecznych Inspektorów Pracy oraz 
kandydatów na Społecznych Inspektorów Pracy do-
tyczące uprawnień społecznej inspekcji pracy,

Szkolenie dla uczniów Zespołu Szkół Leśnych w Tułowicach 
(29.11.2021 r.).

•  zorganizowano „DNI BEZPIECZEŃSTWA” dla ucz-
niów szkół podstawowych we współpracy z Ogól-
nopolskim Stowarzyszeniem Pracowników Służby 
BHP Oddział w Opolu, ZUS w Opolu, Policją oraz 
Fundacją „Psia Droga”.
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Konferencje, sympozja, posiedzenia komisji

Ważnym obszarem stałej współpracy z partnerami 
społecznymi w sferze edukacyjnej było współorgani-
zowanie konferencji, sympozjów i seminariów nauko-
wych.

Należały do nich m.in.: 
•  uczestnictwo w „Debacie o przyszłości” w ramach 

Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery (OTK) zainicjo-
wanego przez Stowarzyszenie Doradców Szkolnych 
i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej. Głównym 
celem było zachęcenie do planowania kariery zawo-
dowej i propagowanie świadomych wyborów eduka-
cyjnych, 

„Debata o przyszłości” w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia 
Kariery (22.10.2021 r.).

•  webinarium dla agencji zatrudnienia organizowane 
przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu poprzez 
przeprowadzenie szkolenia „Kontrole przestrzega-
nia przez agencje zatrudnienia przepisów ustawy 
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 
prowadzone przez Państwową Inspekcję Pracy”. 
Celem webinarium było przekazanie informacji 
o obowiązkach agencji zatrudnienia, procedurach 
i przepisach związanych z funkcjonowaniem agencji 
zatrudnienia, w tym o obowiązku złożenia informacji 
o działalności agencji zatrudnienia za rok 2021, 

•  posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu do spraw 
Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi, w trakcie któ-
rego udzielano informacji o działaniach z zakresu 
przeciwdziałania handlowi ludźmi, podjętych przez 

Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu. Członkowie 
Zespołu zaplanowali na kolejny rok kalendarzowy 
działania promocyjne w ww. zakresie, w tym organi-
zację konkursu na opracowanie plakatu oraz spotów 
medialnych wśród uczniów szkół średnich z terenu 
województwa opolskiego. Wyróżnione prace będą 
następnie prezentowane poza szkołami w takich 
miejscach, jak dworce kolejowe i autobusowe oraz 
w mediach społecznościowych (m.in.: YouTube, 
Twitter), 

•  konferencja nt. „Wypadki przy pracy – nieprawidło-
wości przy ustalaniu okoliczności i przyczyn zdarzeń” 
zorganizowana przez Ogólnopolskie Stowarzysze-
nie Pracowników Służby BHP, Okręgowy Inspek-
torat Pracy w Opolu oraz Opolski Oddział Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych. Celem spotkania było 
omówienie najistotniejszych zagadnień związanych 
z ustalaniem okoliczności i przyczyn wypadków przy 
pracy, a także przekazanie przedstawicielom praco-
dawców informacji o najczęściej popełnianych błę-
dach w trakcie prowadzonych postępowań wypad-
kowych,   

•  wykład otwarty dla studentów Uniwersytetu Opol-
skiego pod tytułem „Prawo pracy – pierwsze kro-
ki na rynku pracy”, którego współorganizatorem 
było Uniwersyteckie Centrum Transferu Wie-
dzy i Technologii Uniwersytetu Opolskiego, przy 
współpracy Wydziału Ekonomicznego oraz Sa-
morządu Studenckiego Uniwersytetu Opolskiego.  

Wykład otwarty dla studentów Uniwersytetu Opolskiego 
(18.11.2021 r.).
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Uczestnictwo w XVII Master Truck Show 2021

Jest to największe wydarzenie wystawienniczo-rekre-
acyjne tego typu w Europie. Wszystkim odwiedzają-
cym, w punkcie informacyjnym Okręgowego Inspekto-
ratu Pracy w Opolu, umożliwiono skorzystanie z porad 
prawnych. Zorganizowane zostały również konkursy 
wiedzy i konkursy rysunkowe dla najmłodszych. Prze-
prowadzono szkolenia dla przedstawicieli firm trans-
portowych pod nazwą „Czas pracy a wypadki drogo-
we”. 

Przez cały czas trwania wydarzenia, na stoisku infor-
macyjnym dostępne były broszury wydawnictwa Pań-
stwowej Inspekcji Pracy, które cieszyły się dużym za-
interesowaniem osób odwiedzających.

Stoisko Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu podczas XVII 
Master Truck Show17 – (18.07.2021 r.).

Współpraca krajowa
Wojewoda Opolski

Przedstawiciel Okręgowego Inspektoratu Pracy 
w Opolu uczestniczył w posiedzeniu Wojewódzkiego 
Zespołu do spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludź-
mi. Spotkanie odbyło się w Opolskim Urzędzie Woje-
wódzkim w Opolu. Członkowie Zespołu zaplanowali 
na kolejny rok kalendarzowy działania prewencyjne 
w wyżej wymienionym zakresie, w tym organizację 
konkursu na opracowanie plakatu oraz spotów medial-
nych. Konkurs adresowany będzie do uczniów szkół 
średnich z terenu województwa opolskiego. Wyróżnio-
ne prace były prezentowane w takich miejscach, jak 
dworce kolejowe i autobusowe oraz w mediach spo-
łecznościowych (YouTube, Twitter), a także na stro-
nach internetowych poszczególnych urzędów.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników 
Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

W listopadzie 2021 r. w sali konferencyjnej Okręgo-
wego Inspektoratu Pracy w Opolu odbyło się spotka-
nie przedstawicieli Ogólnopolskiego Stowarzyszenia 
Pracowników Służby BHP, Państwowej Inspekcji Pra-
cy oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Celem 
spotkania było omówienie najistotniejszych zagad-
nień związanych z ustalaniem okoliczności i przyczyn 
wypadków przy pracy, a także przekazanie przed-
stawicielom pracodawców informacji o popełnianych 
błędach w trakcie prowadzonych postępowań wypad-
kowych. Przedstawiciel Państwowej Inspekcji Pracy 
w Opolu wygłosił referat pod tytułem „Postępowanie 
powypadkowe w ocenie Państwowej Inspekcji Pracy. 
Najczęściej popełniane błędy”. Podczas spotkania 

ustalano, że w I kwartale 2022 roku przeprowadzo-
ne zostanie seminarium oraz dwudniowe warsztaty 
w przedmiotowym zakresie. Gościem honorowym 
spotkania był Radosław Pych – Wiceprezes Zarządu 
Głównego OSPSBHP.

Politechnika Opolska / Wojewódzki Urząd Pracy
 
W październiku 2021 r. przedstawiciel Państwowej In-
spekcji Pracy w Opolu uczestniczył w „Debacie o przy-
szłości” w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery 
(OTK) zainicjowanego przez Stowarzyszenie Dorad-
ców Szkolnych i Zawodowych RP. Współorganizato-
rami wydarzenia zostali: Politechnika Opolska oraz 
Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu. Głównym celem 
spotkania było przekazanie reprezentantom młodego 
pokolenia wszelkich informacji, które przyczynią się do 
świadomych, bezpiecznych wyborów w trakcie plano-
wania kariery zawodowej.

Lasy państwowe 

Wzorem lat poprzednich, również w 2021 r. przedsta-
wiciel Okręgowego Inspektoratu w Opolu uczestniczył 
w naradzie szkoleniowej Państwowego Gospodarstwa 
Leśnego - Lasy Państwowe. W szkoleniu udział wzięli 
reprezentanci wszystkich nadleśnictw z terenu woje-
wództwa opolskiego. Oddelegowany inspektor pracy, 
w trakcie prezentacji, poruszył zagadnienia dot. bez-
piecznych sposobów pozyskiwania drewna, w tym 
omówił okoliczności i przyczyny zdarzeń wypadko-
wych w zakładach usług leśnych, funkcjonujących na 
terenie województwa.
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Podsumowanie
Gdyby podsumować rok 2021 w działalności Okręgo-
wego Inspektoratu Pracy w Opolu jednym słowem, na-
leżałoby użyć przymiotnika „intensywny”. Wraz z poja-
wieniem się na rynku szczepionek przeciw COVID-19 
wielu wypatrywało rychłego końca pandemii i powrotu 
do normalności, jednak rzeczywistość weryfikowała 
naszą codzienność, stąd był to okres kontynuacji pan-
demii. 

To kolejny rok, w którym wiele gałęzi gospodarki funk-
cjonowało nieprzerwanie, a miliony ludzi każdego 
dnia wykonywały swoją pracę, starając się zapewnić 
sprawne funkcjonowanie Państwa oraz jego obywate-
li. Pracownicy słusznie oczekiwali, że instytucja nad-
zoru i kontroli nad warunkami pracy będzie w stanie, 
w razie potrzeby interweniować zarówno w zakresie 
poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, jak i w ob-
szarze prawnej ochrony pracy. 

Podejmowane przez inspektorów pracy działania po-
zwoliły utrzymać zadowalający poziom realizacji za-
dań Państwowej Inspekcji Pracy. Zarówno liczba prze-
prowadzonych kontroli, jak i kwota wyegzekwowanych 
świadczeń pieniężnych dla pracowników, 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 i niedoceniane, niejednokrotnie 
wprost prowadziły do ocalenia życia lub zdrowia wielu 
osób, które mogły wrócić po pracy do swoich domow-
ników.

Inne podejmowane działania, miały na celu wyelimi-
nowanie lub ograniczenie procederu nielegalnego 
zatrudnienia obywateli polskich oraz obcokrajowców. 
W porównaniu do lat poprzednich liczba ujawnionych 
przypadków powierzenia pracy cudzoziemcom bez 
wymaganego zezwolenia na pracę lub braku zawarcia 
umów o pracę w formie pisemnej zmniejszyła się, co 
napawa optymizmem i świadczy o większej dojrzało-
ści rynku pracy w zakresie praworządności.

Inspektorzy pracy przeprowadzili ponadto liczne kon-
trole tematyczne, robiąc wszystko by zrealizować 
przyjęte w tym zakresie zobowiązania. W miarę istnie-
jących możliwości, prowadzono liczne działania pre-
wencyjne, promując dobre praktyki w obszarze zacho-
wań pracowników w środowisku pracy, mając na celu 
krzewienie właściwej kultury bezpieczeństwa pracy.

Reasumując należy zaznaczyć, że wbrew wszelkim 
przeszkodom inspektorzy pracy Okręgowego Inspek-
toratu Pracy w Opolu stanęli na wysokości zadania 
i wykorzystali swoją wiedzę, doświadczenie oraz za-
angażowanie, w celu realizacji ustawowych zadań 
w stopniu nieodbiegającym od wyników uzyskiwanych 
w latach poprzednich.


