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Wprowadzenie
Państwowa Inspekcja Pracy jest podległym Sejmowi organem nadzoru i kontroli przestrzegania prawa
pracy, w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów dotyczących
legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej. Podstawy działania i zakres uprawnień Państwowej Inspekcji Pracy określa ustawa z dnia 13 kwietnia 2007r.
o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. z 2018 r. poz.
623 z późn. zm.
Organami Państwowej Inspekcji Pracy są:
1. Główny Inspektor Pracy;
2. okręgowi inspektorzy pracy;
3. inspektorzy pracy, działający w ramach właściwości terytorialnej okręgowych inspektoratów pracy.

•

Organem nadzoru nad działalnością Państwowej Inspekcji Pracy jest Rada Ochrony Pracy. Kontroli Państwowej Inspekcji Pracy podlegają m.in. pracodawcy,
a w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, kontroli
legalności zatrudnienia oraz wypłaty minimalnej stawki godzinowej także przedsiębiorcy i inne jednostki organizacyjne, na rzecz których jest świadczona praca
przez osoby fizyczne, w tym przez osoby wykonujące na własny rachunek działalność gospodarczą, bez
względu na podstawę świadczenia tej pracy.

Uprawnienia inspektora pracy obejmują również kontrolę wyrobów wprowadzonych do obrotu lub oddanych do użytku pod względem spełniania przez nie
zasadniczych lub innych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Państwowa Inspekcja Pracy przy realizacji swoich
zadań współdziała ze związkami zawodowymi, orga-nizacjami pracodawców, organami samorządu załogi,
radami pracowników, społeczną inspekcją pracy oraz
z organami administracji państwowej, a w szczególności z organami nadzoru i kontroli nad warunkami
pracy, Policją, Strażą Graniczną, Krajową Administracją Skarbową i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
a także organami samorządu terytorialnego.
Znaczący wzrost kompetencji ustawowych Państwowej Inspekcji Pracy nastąpił w roku 2007. W tamtym
czasie szeregi inspektorów pracy zasili pracownicy
Urzędów Wojewódzkich zajmujący się legalnością zatrudnienia. Zadania ustawowe Państwowej Inspekcji
Pracy, których podstawą jest nadzór i kontrola przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności
przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
przepisów dotyczących stosunku pracy, wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, czasu pracy, urlopów, uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem, zatrudniania
młodocianych i osób niepełnosprawnych zostały poszerzone o legalność zatrudnienia, w tym cudzoziemców, innej pracy zarobkowej i wykonywania działalności. Kontrola legalności zatrudnienia obejmuje również
opłacanie składek na Fundusz Pracy oraz prowadzenie agencji zatrudnienia zgodnie z przepisami o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Państwowa Inspekcja Pracy podejmuje działania zapobiegające i ograniczające zagrożenia w środowisku
pracy, polegające w szczególności na:
• badaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy
pracy oraz kontroli stosowania środków zapobiegających tym wypadkom,

•
•
•
•

analizie przyczyn chorób zawodowych oraz kontroli stosowania środków zapobiegających tym
chorobom,
inicjowaniu prac badawczych w dziedzinie przestrzegania prawa pracy, a w szczególności bez-pieczeństwa i higieny pracy,
inicjowaniu przedsięwzięć w sprawach ochrony
pracy w rolnictwie indywidualnym,
udzielaniu porad służących ograniczaniu zagrożeń dla życia i zdrowia pracobiorców, a także
w zakresie przestrzegania prawa pracy,
działaniach prewencyjnych i promocyjnych zmierzających do zapewnienia przestrzegania prawa
pracy.

Do kompetencji zwiększonych w okresie ostatnich kilku lat dla Państwowej Inspekcji Pracy należy także:
• nadzór nad spełnianiem przez pracodawców obowiązków określonych w art. 35 oraz art. 37 ust.
5 i 6 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia
2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania
zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie
chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej
Agencji Chemikaliów, zgodnie z odrębnymi przepisami dotyczącymi ochrony pracy, w zakresie
swoich kompetencji,
• kontrola przestrzegania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy, o których mowa w ustawie
z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach
i organizmach genetycznie zmodyfikowanych,
• kontrola ewidencji pracowników wykonujących
prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, o której mowa ustawie o emeryturach 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 traktowania obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i państw członkowskich Europejskiego
Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - stron
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
którzy korzystają z prawa do swobodnego przepływu pracowników, oraz członków ich rodzin,
• kontrola 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,
• kontrola wypłacania wynagrodzenia w wysokości
wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej,
• kontrola przestrzegania przepisów ustawy z dnia
10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni, w zakresie powierzania pracownikowi lub zatrudnionemu
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•

wykonywania pracy w handlu lub wykonywania
czynności związanych z handlem w placówkach
handlowych,
wydawanie i cofanie zezwoleń na wykonywanie
pracy lub innych zajęć zarobkowych przez dziecko
do ukończenia przez nie 16 roku życia na rzecz
podmiotów prowadzących działalność kulturalną,
artystyczną, sportową lub reklamową.

Pracy, na obszarze działania Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu wykonywało 48 inspektorów pracy.
W tym okresie na obszarze działania okręgu opolskiego funkcjonowało 115.897 podmiotów gospodarczych
podlegających nadzorowi Państwowej Inspekcji Pracy. Skonstatować należy, iż ewidentna większość, tj.
110.891, dominowała zatrudnieniem do 9 pracobiorców - 95,68% ogółu.

Ponadto Państwowa Inspekcja Pracy ma prawo wnoszenia powództw, a za zgodą osoby zainteresowanej
- uczestnictwa w postępowaniu przed sądem pracy,
w sprawach o ustalenie istnienia stosunku pracy.

3,5%

10-49
pracowników
(ponad 4 tys.
podmiotów)

Kompetencją Państwowej Inspekcji Pracy jest ściganie wykroczeń:
• przeciwko prawom pracownika zdefiniowanych
w Kodeksie pracy,
• wykroczeń, o których mowa w art. 119-123 ustawy
z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy,
• 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.
Na przestrzeni 2018 roku zadania ustawowe, skonkretyzowane programem działania Państwowej Inspekcji

ponad 50
pracowników
(880 podmiotów)

95,7%

do 9 pracowników
(blisko 111 tys.
podmiotów)

Rozkład podmiotów gospodarczych wg wielkości zatrudnienia.

3475

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo

2,30%
8,84%
12,40%

10244

Przetwórstwo przemysłowe

14369

Budownictwo

27717

Handel, naprawy

5604
3755

Transport i gosp. magazynowa
Zakwaterowanie i usł. gastr.

2,07%

3529

Finanse i ubezpieczenia

9111

Obsługa rynku nieruchomości

9204

Działalność profesjonalna

3340
936
4040

Usługi administrowania
Administracja publiczna
Edukacja

6864

Opieka zdrowotna i pom. społ.

2147

Kultura, rozrywka i rekreacja

7477

Pozostała działalność usługowa

1510

Pozostałe

23,91%
4,84%
3,24%

2306

Informacja i komunikacja

Branżowa struktura podmiotów gospodarczych
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0,8%
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3,05%
7,86%
7,94%
2,88%
0,81%
3,49%
5,92%
1,85%
6,45%
1,45%

Działalność kontrola i prewencyjna - informacje ogólne
Kontrole
Realizując zadania ustawowe, inspektorzy pracy naszego Okręgu przeprowadzili w 2018 roku ogółem 2.723
kontrole.

Rolnictwo i leśnictwo

1,5%

41

Wytwarzanie energii
Dostarczanie wody

0,4%

11

1,29%

35
624

Budownictwo

22,91%
812 29,82%

Handel i naprawy

108

Transport i gosp. magazynowa

3,97%
4,81%

131

Zakwaterowanie i usł. gastr.
Działalność profesjonalna

16,64%

453

Przetwórstwo przemysłowe

1,95%

53

4,19%

114

Usługi administracyjne
Edukacja

54

1,98%

Opieka zdrowotna i pom. społ.

58

2,13%

Pozostałe

229

8,41%

Branżowa struktura podmiotów gospodarczych kontrolowanych w 2018 roku
Kontrole przeprowadzono w 2.322 podmiotach gospodarczych, w których pracowało łącznie 92.045
osób, w tym w ramach stosunku pracy – 75.944 osoby (82,51%), a na podstawie umów cywilnoprawnych
– 12.900 osób (14,01%). W ramach stosunku pracy
zatrudnionych było 29.034 kobiety, 589 młodocianych,
3.799 niepełnosprawnych oraz 6.145 cudzoziemców.
Od lat przeważająca większość kontroli, tj. 92,95%, to
kontrole w sektorze prywatnym, co wynika z istniejącej
struktury mapy gospodarczej regionu opolskiego. Najwięcej kontroli przeprowadzono w zakładach o zatrudnieniu do 9 pracowników – 1.841 kontroli (67,61%).
Kolejno to 566 kontroli przeprowadzonych w zakładach
o zatrudnieniu od 10 do 49 osób (20,79%). W ramach
przedstawionej działalności przeprowadzono określone kontrole tematyczne, na które złożyło się głównie:
•
•
•
•

•

1.710 kontroli legalności zatrudnienia i innej pracy
zarobkowej obywateli polskich i cudzoziemców;
719 kontroli związanych z badaniem skarg na pracodawców;
499 kontroli podmiotów sprawdzanych po raz
pierwszy przez inspektorów pracy;
148 kontroli prac budowlanych i rozbiórkowych
z uwzględnieniem zagadnień dotyczących dróg
i prawidłowości zamontowania i odbioru rusztowań fasadowych;
109 kontroli spowodowanych zagrożeniami o charakterze publicznym, głównie robót budowlanych

•
•

•
•
•
•

•

w miejscach ogólnodostępnych;
36 kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy
dotyczących czasu pracy oraz wypłaty wynagrodzeń i innych świadczeń pracowniczych;
674 kontrole obejmujących wypłatę minimalnego
wynagrodzenia dla osób pracujących na podstawie umów cywilnoprawnych w podmiotach różnych branż;
76 krótkich kontroli w sektorze budownictwa, które ujawniły bezpośrednie zagrożenia dla życia lub
zdrowia pracujących;
734 kontrole zgodności umów cywilnoprawnych
z charakterem świadczonej pracy, szczególnie
w branży budowlanej;
45 kontroli placówek handlowych, w tym wielkopowierzchniowych;
386 kontroli przestrzegania przepisów o ograniczeniu handlu w niedziele, święta i niektóre inne
dni w placówkach handlowych, w tym wielkopowierzchniowych;
66 kontroli związanych z analizą okoliczności
i przyczyn wypadków.

Współpraca z innymi organami miała miejsce na tle
555 kontroli. W szczególności 26 kontroli przeprowadzono wspólnie, między innymi: po 7 kontroli ze Strażą
Graniczną i Policją. Z Państwową Strażą Pożarną było
5 wspólnych kontroli. Kolejne 3 kontrole miały miejsce z Inspekcją Ochrony Środowiska. W 2 kontrolach
współpraca miała miejsce z Urzędami Skarbowymi.
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Pojedyncze kontrole miały miejsce z udziałem przedstawicieli Prokuratury i organu samorządu terytorialnego. W 44 przypadkach kontrole przeprowadzono na
wniosek innego organu. Należy tutaj wymienić m.in.
Państwową Inspekcję Sanitarną - 13 kontroli, Powiatowe Urzędy Pracy - 7 kontroli, związki zawodowe 6 kontroli, Policję i Zakład Ubezpieczeń Społecznych
– po 4 kontrole, Państwowy Nadzór Budowlany i Starostów – po 2 kontrole. Pojedyncze kontrole zainicjonowane były na wniosek 6 innych organów i instytucji.
Efektem kontroli było również 511 powiadomień innych
organów o stwierdzonych uchybieniach, z których niemalże 1/3 dotyczyła legalności zatrudnienia.
Podejmowane kontrole zmierzały do poprawy i zapewnienia przestrzegania przepisów prawa na terenie
działania Okręgu. Efekty pracy inspektorskiej w tym
obszarze, wynikające z działań kontrolnych, przedstawiają kolejne informacje.

Decyzje inspektorów pracy
W wyniku kontroli zakładów inspektorzy pracy wydali
ogółem 9.299 decyzji nakazowych odnoszących się
do 92.438 pracowników. Strukturę decyzji wydanych
w 2018 r. przedstawia zestawienie poniżej.
Najwięcej decyzji skierowano do pracodawców prowadzących działalność w przetwórstwie przemysłowym
– 29,62%, w budownictwie – 21,52% oraz w handlu
i naprawach – 19,86%.
Należy ocenić, że głównie branża budowlana jest
postrzegana, jako obszar pracy szczególnie niebezpiecznej, tj. w warunkach, gdzie nie są przestrzega-

ne przepisy bezpieczeństwa. Świadczą zwłaszcza
o tym wypadki ze skutkiem śmiertelnym oraz ciężkiego uszkodzenia ciała, których głównym źródłem były
upadki z wysokości, a ich przyczyną często brak stosowania podstawowych zabezpieczeń oraz środków
ochrony indywidualnej.
Do pracodawców, zatrudniających do 9 pracowników, skierowano 54,09% decyzji. Znaczący jest także
udział (28,55%) decyzji skierowanych do pracodawców zatrudniających od 10 do 49 pracowników.
Porównując przedstawioną grupę danych do lat ubiegłych można stwierdzić, co następuje:
Decyzje wstrzymania prac mają nieznaczny udział
w ogólnej liczbie wydanych decyzji - 2,14%. Jest to
środek prawny o szczególnym znaczeniu i ciężarze
gatunkowym. Jego zastosowanie wskazuje jednoznacznie na zaistnienie bezpośredniego zagrożenia
dla życia i zdrowia osób wykonujących pracę, a 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 sytuacji, które dość często powodowały konieczność decyzyjnego
wstrzymania prac należy wymienić prace wykonywane przez pracowników na budowach bez stosowania
wymaganych środków ochrony indywidualnej, w tym
hełmów ochronnych i sprzętu chroniącego przed
upadkiem z wysokości. Kolejne przesłanki takich decyzji to prace na wadliwych rusztowaniach, tj. bez
barier ochronnych i pośrednich zabezpieczających
przed upadkiem z wysokości, desek krawężnikowych,
kotwienia do obiektów i właściwego posadowienia.
Uzupełnieniem mogą być prace wykonywane przy ob-

Rodzaj decyzji

Liczba

% ogółu

9 299

100,00 %

ustne

4 734

50,91 %

na piśmie

4 565

49,09 %

z ustalonym terminem wykonania

5 203

55,95%

z rygorem natychmiastowego wykonania (art. 108 KPA)

3 224

34,67 %

199

2,14 %

wstrzymania działalności

2

0,02 %

pracodawcy objęci decyzjami wstrzymania działności

2

-

wstrzymania eksploatacji maszyn

233

2,51 %

zakazania wykonywania prac w miejscach niebezpiecznych

22

0,24 %

wykonania badań czynników szkodliwych środowiska pracy

106

1,14 %

ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków

12

0,13 %

skierowania pracowników do innych prac

59

0,63 %

pracownicy skierowani do innych prac

104

-

nakazujące wypłatę świadczeń pieniężnych

239

2,57 %

1 827

-

Decyzje ogółem, w tym:

wstrzymania prac

pracownicy, których dotyczyły decyzje płacowe
kwota należności pieniężnych do wypłaty

Struktura decyzji wydanych w 2018 roku.
8
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rabiarkach do metali bez stosowania środków ochrony
indywidualnej narządu wzroku. Decyzje wstrzymania
prac dotyczyły w 88,44% pracodawców zatrudniających do 49 pracowników, wśród których były przede
wszystkim podmioty branży budowlanej – 73,87%.

•

Podobnie decyzje skierowania pracowników do innych
prac stanowią środek prawny o niewielkim udziale
w ogóle wydanych decyzji. Decyzje takie wydawano
w sytuacjach zatrudnienia przy pracach wzbronionych,
szkodliwych lub niebezpiecznych, w tym pracobiorców
bez odpowiednich kwalifikacji. Były wynikiem m.in. zatrudniania osób przy montażu i demontażu rusztowań
metalowych bez posiadania stosownych uprawnień
kwalifikacyjnych. Tak samo skutkowała obsługa budowlanego sprzętu mobilnego, np. koparkoładowarki
bez wymaganych kwalifikacji. Praca bez kwalifikacji
miała także miejsce przy obsłudze urządzeń poddozorowych i energetycznych.
Decyzje, o których mowa, w bezwzględnej większości wydane zostały w firmach sektora budowlanego –
64,41% ich ogółu. Dotyczyły 86,44% podmiotów o zatrudnieniu do 49 osób.

Decyzje zakazu wykonywania pracy dotyczyły pracodawców należących do różnych branż i o zróżnicowanym zatrudnieniu.

Decyzje wstrzymania eksploatacji maszyn i urządzeń
w warunkach zagrożenia dla ludzi stanowią 2,51%
ogółu wydanych decyzji. Wybrane przykłady takiej konieczności to:
• maszyny bez osłon uniemożliwiających dostęp
do przekładni zębatych, pasowych i wałów napędowych, w tym m.in. przy obrabiarkach do metali
i drewna, przy maszynach budowlanych, a nawet
eksploatowanych w miejscach publicznych,
• piła formatowa do płyt wiórowych i okleiniarka,
które posiadały odciągi miejscowe wykonane prawie w całości z rur i elementów PCV, a tym samym
gromadzących ładunków elektryczności statycznej, które stanowiły zagrożenie pożarowe, a nawet
powstania wybuchu,
• ogrzewacz wody 60 l znajdujący się w pomieszczeniu higienicznosanitarnym, który nie posiadał
zaworu bezpieczeństwa – w przeszłości miały
miejsce wybuchy takich urządzeń z niesprawnymi
zaworami, których skutkiem było zniszczenie nawet całego budynku.
Decyzje wstrzymania eksploatacji dotyczyły w 81,12%
pracodawców zatrudniających do 49 pracowników.
Najczęściej wydano je wobec podmiotów branży budowlanej – 46,78% oraz przetwórstwa przemysłowego
– 39,48%.
Zakaz wykonywania pracy lub prowadzenia działalności w niebezpiecznych warunkach to 22 decyzje. Przekrojowe decyzje zakazu obejmowały m.in.:
• składowanie opału stałego - węgla bezpośrednio
pod elektroenergetyczną linią napowietrzną i w jej
strefie niebezpiecznej wynikającej z wielkości napięcia elektrycznego linii,
• uszkodzenie szczelinowe podłogi parkietowej
o długości kilku metrów w szkolnej sali gimnastycznej, które pod naciskiem poruszających się
osób powodowało progową zmianę jej poziomów
na granicy szczeliny,
10

koszenie trawy na poboczu drogi publicznej z użyciem kosiarki rotacyjnej zagregowanej z ciągnikiem rolniczym, dla którego nie zastosowano jakiegokolwiek zabezpieczenia przed zbliżeniem się
osób postronnych na odległość mniejszą niż 50 m.

Decyzje wypłaty wynagrodzeń lub innych świadczeń
pieniężnych były stosowane, jako środek prawny
w postaci nakazu płatniczego lub polecenia. Pełni on
istotną rolę społeczną i jest uwarunkowany trudnościami związanymi z wypłatą świadczeń pracowniczych
przez pracodawców. Nakazy płatnicze, z następującym później postępowaniem egzekucyjnym, mogą
ograniczyć czas oczekiwania pracowników na wypłatę
należnych im świadczeń w sytuacji, gdy pracodawcy
nie wywiązali się z podstawowego obowiązku wobec
pracowników. Na ogólną liczbę 4.565 decyzji na piśmie wydanych przez inspektorów pracy 239, tj. 5,24%
było decyzjami dotyczącymi wypłaty wynagrodzeń za
pracę lub innych świadczeń dla 1.827 pracowników,
którym nie wypłacono należnych świadczeń na kwotę 3.095.058,60 zł. Największe zaległości w wypłacie
wynagrodzeń występowały w branży przetwórstwa
przemysłowego (28,03% decyzji), w budownictwie
(19,67%), a także w handlu i naprawach (14,23%), oraz
w transporcie i gospodarce magazynowej (10,88%).

Egzekucja administracyjna
W związku z niewykonaniem decyzji nakazowych inspektorów pracy w okresie sprawozdawczym 2018 r.
skierowano 39 upomnień do 34 pracodawców.
Upomnienia obejmowały łącznie 110 decyzji, w tym:
• 59 decyzji dotyczyło zagadnień związanych z bhp,
• 51 decyzji dotyczyło obowiązków płacowych
wobec 367 pracowników na łączną kwotę
1.097.947,45 zł.
Pracodawcy zrealizowali 35 decyzji objętych 12 upomnieniami, w tym:
• 30 decyzji dotyczyło obowiązków bhp,
• 5 decyzji dotyczyło obowiązków płacowych.
W 2018 r. nie zawieszono żadnego postępowania
egzekucyjnego, natomiast umorzono 13 postępowań
egzekucyjnych, wskutek stwierdzenia przez inspektorów pracy wygaśnięcia decyzji. W 2018 r. nałożono 5
grzywien w celu przymuszenia 3 zobowiązanych pracodawców w związku z niewykonaniem decyzji. Łączna kwota nałożonych z tego tytułu grzywien wyniosła
37.000 zł. Jeden zobowiązany wpłacił grzywnę dobrowolnie. W zakresie 3 należnych grzywien skierowano
do naczelników urzędów skarbowych tytuły wykonawcze z wnioskami o ich ściągnięcie w trybie egzekucyjnym. Termin ostatniej grzywny nałożonej w 2018
r. upływa natomiast w roku 2019. Łącznie w 2018 r.
ściągnięto 2 grzywny w celu przymuszenia. W pozostałych przypadkach przekazane do urzędów skarbowych grzywny nie zostały jeszcze ściągnięte.
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Wystąpienia i polecenia inspektorów
pracy
Pracodawcy zatrudniający do 9 pracowników otrzymali najwięcej wniosków i poleceń ustnych – 56,01%.
W przedziale zatrudnienia od 10 do 49 osób było to
28,42%. Do pracodawców będących w grupie zatrudnienia od 50 do 249 pracowników skierowano 10,83%
przedmiotowych środków prawnych. Wielkie zakłady,
powyżej 250 osób, stanowiły tutaj już tylko 4,74%. Najwięcej wniosków i poleceń ustnych zostało skierowanych do zakładów następujących branż:
• handel i naprawy – 23,28%,
• przetwórstwo przemysłowe – 19,58%),
• budownictwo – 16,21%.
Przegląd kontrolowanych zagadnień wykazał, że
większość pracodawców w dalszym ciągu nienależycie wywiązuje się z obowiązków prawnych wobec
pracowników. Stąd też środki prawne, w postaci wniosków i poleceń ustnych, zmierzające do poprawy praworządności w kontrolowanych przedsiębiorstwach
zostały wydane w ilości niewiele większej od ilości decyzji. Przykładem efektów z wykonania wystąpień i poleceń jest kwota 769.055,73 zł wypłacona dla 2.180
pracowników.

Wykroczenia i przestępstwa
przeciwko prawom pracowniczym
W roku 2018 inspektorzy pracy OIP Opole ujawnili popełnienie ogółem 2.517 wykroczeń. Poniżej zwizualizowana została struktura ujawnionych wykroczeń.

W 2018 r. mandaty karne w liczbie 450 dotyczyły
1.324 wykroczeń. Inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu nałożyli je na łączną kwotę
533.250 zł. Średnia wartość grzywny nałożonej w postępowaniu mandatowym w 2018 r. wyniosła tym samym 1.185 zł.
Do sądów skierowano ogółem 119 wniosków o ukaranie osób odpowiedzialnych za naruszenie przepisów
prawa, które obejmowały 526 wykroczeń. Na przestrzeni 2018 r. sądy wydały 85 rozstrzygnięć. Ogólna
wartość grzywien już wymierzonych przez sądy, będąca wynikiem 76 wyroków skazujących z wniosków
inspektorów pracy o ukaranie, stanowi kwotę 160.800
zł, co daje średnią 2.115 zł.
W przypadku 358 osób odpowiedzialnych inspektorzy poprzestali na zastosowaniu środków wychowawczych, które łącznie obejmują kolejnych 667 wykroczeń.
Z tytułu naruszenia przez pracodawców przepisów
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy
kierowców 23 decyzjami inspektorzy pracy nałożyli
grzywny na łączną kwotę 65.400 zł z powodu popełnienia 65 naruszeń.
Inspektorzy pracy działający w ramach właściwości
terytorialnej Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu skierowali do organów ścigania 24 zawiadomienia
o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Wszczętych
zostało 20 postępowań przygotowawczych. Jedynie
wobec 4 zawiadomień organy ścigania nie zajęły jeszcze stanowiska, co stanowi o trafności skierowanych
zawiadomień.
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Struktura zawiadomień prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa pod kątem kwalifikacji prawnej.
W ramach współpracy przekazano Policji ogółem 27
1400
dokumentacji z badanych wypadków przy pracy.
W 2018 r. inspektorzy pracy brali udział w 24 postępowaniach w charakterze świadków, natomiast nie brali1200
udziału w charakterze biegłych. Wnioski prokuratorów
1270
1312
1475
dotyczyły przede wszystkim przekazania dokumentów1000
kontroli zakładów w zakresie legalności zatrudnienia
osób, przestrzegania przepisów i zasad bhp, prze- 800
2016
2017
2018
2016
2017
2018
strzegania przepisów o czasie pracy oraz zaistniałych
wypadków przy pracy. Na przestrzeni 2018 r. nie było Liczba spraw wniesionych do OIP Opole na przestrzeni trzech
wniosków prokuratorów o przeprowadzenie kontroli.
ostatnich lat.

Skargi, wnioski oraz porady prawne
i techniczne
Skargi i wnioski
W okresie sprawozdawczym do OIP w Opolu wpłynęło
1.475 skarg i wniosków (w tym 415 anonimów), podczas, gdy w roku 2017 było ich 1.312. W okresie sprawozdawczym załatwiono 1330 skarg i wniosków. Z tej
liczby skarg przeprowadzono 748 kontroli. Kontrole
wykazały, że aż 467 skarg, tj. 62,43% było zasadnymi
lub częściowo zasadnymi (w ub.r. było to 58,74 %).
W 145 skargach nie zakończono postępowań przed
31.12.2018 r. Daje to wyobrażenie o skali zjawiska
nieprawidłowości w stosowaniu prawa pracy przez
pracodawców. Tak wysoki wskaźnik utrzymuje się od
lat. Łączna liczba przedmiotów podnoszona w skargach rozpatrzonych w roku 2018 w OIP Opole uległa
znacznemu zwiększeniu wobec 2017 r. O ile w 2017
roku było ich 2.164, to w roku sprawozdawczym było
ich 2.692. Działania inspektorów pracy na tle przedstawionych problemów doprowadziły do usunięcia
wielu nieprawidłowości i zagrożeń, tak w obszarze
bezpieczeństwa i higieny pracy, jak i w zakresie regulacji prawnej ochrony pracy.
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Przedmioty skarg:
1. Warunki pracy – 546, z czego 222 było zasadnych, stanowiąc 20,28 % ogółu (w 2017 r. było to
18,16 %).
2. Stosunek pracy - nastąpiło zwiększenie zarzutów
w tym zakresie z 414 w 2017 r. do 484, z których
107 było zasadnych (w 2017 - 98). W największej
liczbie z tego zakresu zgłaszane były przypadki
niewywiązywania się przez pracodawców z obowiązku wydania umów o pracę najpóźniej przed
dopuszczeniem do pracy – 199, z czego 23 były
zasadne. Kolejnym problemem, co do wielkości
liczby spraw było nie wydanie świadectwa pracy 98, z czego 27 zasadnych.
3. Czas pracy - 232 zarzuty, z czego 61 zasadnych.
W największej liczbie nieprawidłowości dotyczą
braku lub nierzetelnie prowadzonej ewidencji czasu pracy (43, w tym 6 zasadnych), co dopełnia zatrudnianie pracowników z naruszeniem przepisów
o tygodniowej normie czasu pracy oraz o odpoczynku dobowym i tygodniowym.
4. Ochrona pracy młodocianych - 23 sprawy, w tym
10 zasadnych. Stwierdzono m. in. zatrudnianie
młodocianych w godzinach nadliczbowych.
5. Ochrona uprawnień związanych z rodzicielstwem
- 12 spraw, w tym 2 zasadne. W tej grupie potwierdziły się m.in. zarzuty wypowiedzenia warunków
umowy o pracę w okresie od dnia złożenia przez
pracownika uprawnionego do urlop wychowaw-
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czego wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy
do dnia powrotu do nieobniżonego czasu pracy.
6. Wynagrodzenia za pracę i inne świadczenia od wielu lat jest to najliczniejsza tematyka - 846
na 2.692 ogólnej liczby przedmiotów zawartych
w skargach. Najczęściej pracownicy skarżyli się
na niewypłacenie wynagrodzenia (239, z czego 56
zasadnych). Podnoszono także sprawy nieterminowości wypłat. Dodać także należy niewypłacanie ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, jak i wynagrodzenia za pracę w godzinach
nadliczbowych.
7. Urlopy wypoczynkowe - 66 zarzutów, w tym 14
zasadnych. W największej liczbie zasadnych okazały się zarzuty dotyczące udzielania urlopu wypoczynkowego w roku kalendarzowym, w którym
pracownik nabył prawo – 8, z czego 3 zasadne.

związki zawodowe - 14
pracownicy - 237
byli pracownicy - 457
anonimy - 410
osoby trzecie - 184
cudzoziemcy - 64
zatrudnieni na podstawie
umowy cywilnoprawnej - 97
Podmioty składające skargi.
Dyskryminacja i mobbing
Zagadnienia omówiono w rozdziale „Zjawiska destruktywne w środowisku pracy (mobbing, dyskryminacja)”.
Skargi i wnioski złożone przez związki zawodowe
Na przestrzeni 2018 r. organizacje związkowe 14 razy
występowały ze skargami i wnioskami do Okręgowego
Inspektoratu Pracy w Opolu. W wyniku zgłoszonych
skarg i wniosków w 11 przypadkach inspektorzy pracy podjęli czynności kontrolne, 2 skargi przekazano
zgodnie z właściwością, natomiast w jednym przypadku brak było możliwości prowadzenia kontroli.
W 4 przypadkach zaplanowano zakończenie czynności kontrolnych na rok 2019.
Ogółem, w związku z podjętymi czynnościami kontrolnymi dotyczącymi skarg związkowych, w 2 przypadkach podjęte kontrole okazały się zasadne, w 2 przypadkach częściowo zasadne, w 1 przypadku brak
możliwości kontroli, natomiast w 3 przypadkach skargi

były niezasadne.
Wymienione kontrole były często wielowątkowe i dotyczyły wielu zagadnień prawnej ochrony pracy. W zakresie kontroli zakończonych w 2018 r. dotyczyły m.in.
wynagrodzeń za pracę i innych świadczeń, wewnątrzzakładowego prawa pracy, uprawnień organizacji
związkowych (po 3 przypadki). Kolejne kwestie obejmowały Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
rozwiązywanie sporów zbiorowych i przepisy o czasie
pracy (po 2 przypadki). Pojedyncze zagadnienia dotyczyły stosunku pracy, mobbingu i urlopów pracowniczych.
Porady prawne i techniczne
W roku 2018 OIP w Opolu wykonywał ustawowy obowiązek udzielania porad prawnych w zakresie przestrzegania prawa pracy oraz informacji technicznych
w zakresie eliminowania zagrożeń dla życia i zdrowia
pracowników. Adresatami realizowanego zadania byli
przede wszystkim pracownicy, pracodawcy, związki zawodowe, rolnicy indywidualni, pracownicy służb
BHP, strony umów cywilnoprawnych, organy administracji publicznej i samorządu terytorialnego, organizacje pracodawców i inni. Zadania realizowane były
przez inspektorów pracy i pracowników merytorycznych.
Ilość porad udzielonych w roku 2018 r. miała tendencję malejącą w stosunku do roku poprzedniego. Łączna ilość porad prawnych i technicznych udzielonych
przez OIP w Opolu:
• 21.824 porady prawne, które wynoszą 61,51 %
ogółu udzielonych porad,
• 11.648 porad technicznych, które stanowią 32,83
% ogółu udzielonych porad,
• 2.007 porad z zakresu legalności zatrudnienia,
które stanowią 5,66 % ogółu udzielonych porad.
W 2018 r. inspektorzy pracy przeprowadzili łącznie
2.723 kontrole w 2.322 podmiotach gospodarczych,
w trakcie których udzielili 20.467 porad prawnych,
technicznych oraz dotyczących legalności zatrudnienia.
Okręgowy Inspektorat Pracy w 2018 r. udzielił 493 porady partnerom społecznym, w tym 319 porad zostało udzielonych związkom zawodowym, a 174 porady
społecznym inspektorom pracy.

Rejestracja zakładowych układów
zbiorowych pracy oraz spory zbiorowe
W 2018 r. do OIP Opole wpłynęło 50 wniosków o rejestrację protokołów dodatkowych oraz o wpis informacji
do układów. W 2018 r. wpłynęły 2 wnioski o zarejestrowanie nowych układów zbiorowych pracy. W okresie
sprawozdawczym wystąpił 1 przypadek odmowy rejestracji protokołu dodatkowego do układu.
Zasadniczym przedmiotem regulacji układowych
w analizowanym okresie sprawozdawczym były głównie zmiany wprowadzone do treści funkcjonujących
u pracodawców zakładowych układów zbiorowych
pracy.
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Ilość wg
wpływu

Liczba
zarejestrowanych
wniosków

Rejestracja nowych
układów

2

2

Rejestracja
protokołów dodatkowych

41

38

Informacje o czasowym zawieszeniu
stosowania układu

0

0

Informacje o zmianie
nazwy lub adresu
pracodawcy lub organizacji związkowej

3

3

Inne informacje

4

3

Razem

56

46

Rodzaj wniosku

Protokoły dodatkowe do ZUZP stanowiły 82 % ogółu
wniosków o rejestrację. Protokołami dodatkowymi dokonywano najczęściej zmian taryfikatorów i tabel płacowych lub zasad premiowania.
Liczba układów zbiorowych pracy aktualnie stosowanych potwierdza tezę, iż u pracodawców, gdzie działają prężne organizacje związkowe taka forma regulowania zasad wynagradzania pracowników jest nadal

pożądana i popierana przez organizacje związkowe
oraz akceptowana przez pracodawców.
Na dzień 31.12.2018 r. były zarejestrowane 223 zakładowe układy zbiorowe pracy.
Jak wynika z prowadzonego rejestru do Okręgowego
Inspektoratu Pracy w Opolu na przestrzeni 2018 roku
zgłoszono 14 sporów zbiorowych obejmujących łącznie 57 żądań (postulatów) podnoszonych przez organizacje związkowe.
Żądania dotyczyły:
• warunków płacy, w tym podwyżki płac - 28 postulatów,
• warunków pracy - 14 postulatów,
• świadczeń socjalnych – 1 postulat,
• praw i wolności związkowych - 4 postulaty,
• innych postulatów niewchodzących w zakres
przedmiotowy ustawy o sporach zbiorowych - 10.
W następstwie powiadomienia o sporach zbiorowych
na terenie działania OIP w Opolu w roku 2018 inspektorzy pracy przeprowadzili 3 kontrole, po których nie
wydali środków prawnych. W sześciu zakładach zakończono spór poprzez zawarcie porozumień. Natomiast w pozostałych przypadkach spory zbiorowe
trwają nadal i toczą się tam postępowania negocjacyjne, bądź zostały zawieszone. Ponadto zauważyć
należy, iż w 1 przypadku strony sporu zbiorowego wyznaczyły mediatora i odbyły się postępowania mediacyjne.

Wypadki przy pracy i choroby zawodowe
W Okręgowym Inspektoracie Pracy w Opolu w roku
2018 przeprowadzono kontrole w 55 podmiotach,
w których doszło do wypadków przy pracy. Na przestrzeni roku odnotowano łącznie 111 zgłoszeń zdarzeń
wypadkowych, w których poszkodowanych zostało
116 osób. Celem podjętych kontroli było sprawdzenie
działań pracodawców, mających na celu ograniczenie
zagrożeń, w tym badanie okoliczności i przyczyn zaistniałych wypadków przy pracy oraz kontrola stosowania środków zapobiegawczych tym wypadkom.
Na poniższym wykresie przestawiono dane statystyczne ilości wypadków przy pracy zarejestrowanych
w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Opolu na przestrzeni lat 2012 – 2018. Wykresy wyszczególniają wypadki śmiertelne, ciężkie i pozostałe.
Na podstawie analizy danych, zobrazowano aproksymację poszkodowanych w wypadkach śmiertelnych i ciężkich w badanym okresie, z której wynika,
iż wypadki ze skutkiem śmiertelnym posiadają niepożądaną tendencję wzrostową, a wypadki ciężkie zniżkową. Należy zauważyć, iż w 2017 roku w województwie opolskim ilość wypadków śmiertelnych wzrosła
o 36,4% w stosunku do roku 2016, natomiast w roku
2018 ilość wypadków śmiertelnych zmalała o 40%
w stosunku do 2017r.
Na zarejestrowanych 111 zdarzeń wypadkowych zło14

żyły się:
• 103 zdarzenia, będące wypadkami przy pracy,
• 8 zdarzeń wypadkowych spowodowanych nagłym
zdarzeniem medycznym.
Wśród zdarzeń wypadkowych odnotowano:
• 9 śmiertelnych wypadków przy pracy,
• 29 ciężkich wypadków przy pracy,
• 60 zdarzeń zakwalifikowanych jako wypadki lekkie,
• 6 zdarzeń wypadkowych komunikacyjnych,
• 1 zdarzenie niezakwalifikowane jako wypadek.
W odnotowanych zgłoszeniach zarejestrowano 116
osób poszkodowanych. Wypadki spowodowane nagłymi przypadkami medycznymi oraz komunikacyjne
nie były badane przez inspektorów pracy.
W 8 zgłoszonych wypadkach przy pracy jako tzw. nagłe przypadki medyczne (zawał mięśnia sercowego,
udar mózgu itp.) 7 osób poniosło śmierć, a w 1 przypadku poszkodowana osoba odniosła ciężkie obrażenia ciała. Żaden z wypadków nie był badany przez
inspektora pracy.
We wszystkich komunikacyjnych wypadkach przy pracy poszkodowanych zostało 10 osób, w tym:
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Ilość osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy, zarejestrowanych w OIP Opole w latach 2012 - 2018
•
•
•

1 osoba poszkodowana poniosła śmierć,
8 osób poszkodowanych w 4 zdarzeniach doznało
lekkiego uszczerbku na zdrowiu,
1 osoba, w wyniku zdarzenia uległa ciężkiemu wypadkowi.

Pod względem ilości poszkodowanych w jednym zdarzeniu, wypadki komunikacyjne kształtują się następująco:
• 3 wypadki to wypadki indywidualne;
• 3 wypadki to wypadki zbiorowe, gdzie poszkodowanych zostało 7 osób.
W liczbie zarejestrowanych 111 zdarzeń wypadkowych, poszkodowanych zostało 116 osób. Pod względem ilości poszkodowanych w jednym zdarzeniu, pięć
zdarzeń to wypadki zbiorowe, gdzie poszkodowane
zostały w jednym przypadku 3 osoby, w pozostałych
czterech zdarzeniach po 2 osoby.
Za wyjątkiem 2 wypadków ciężkich (w tym jeden komunikacyjny), pozostałe wypadki ciężkie były badane przez inspektorów pracy. W przypadku wypadków
śmiertelnych za wyjątkiem 1 komunikacyjnego wszystkie były badane przez inspektorów pracy.
Poniżej została przedstawiona w formie graficznej
analiza wypadków ciężkich i śmiertelnych (bez tzw.
nagłych przypadków medycznych).

Poniżej zobrazowano ilość wypadków śmiertelnych
w zależności od wieku poszkodowanych. W przedziale wiekowym 25 - 35 lat miały miejsce 3 wypadki śmiertelne (33,33%), co może potwierdzać małe
doświadczenie zatrudnionych. Również w przedziale
wiekowym 46 - 55 miały miejsce 3 wypadki śmiertelne
(33,33%), co może wskazywać na rutynę pracowników.

Analiza wypadków śmiertelnych
Na wykresie przedstawiono ilość osób poszkodowanych w wypadkach śmiertelnych w zależności od płci.
W 9 śmiertelnych wypadkach przy pracy, 1 poszkodowana to kobieta.
Sprawozdanie PIP OIP Opole 2018
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45% oraz niewłaściwa organizacja pracy i brak środków ochronnych – po 22%.

Kolejny wykres przedstawia ilość wypadków śmiertelnych w zależności od stażu pracy osób poszkodowanych. Analiza danych statystycznych wskazuje, iż
najwięcej wypadków śmiertelnych odnotowano wśród
pracowników ze stażem do 3 lat pracy - 55,6%, w tym
staż od 1 roku do 3 lat stanowił 60%. Wśród pracowników ze stażem od 3 do 10 lat poszkodowane zostały
4 osoby, co stanowiło 44,4% ogółu poszkodowanych.

Na następnym wykresie przestawiono wypadki śmiertelne w zależności od rodzaju pracy wykonywanej
w chwili zdarzenia (w ujęciu liczbowym oraz procentowym). Największą grupę poszkodowanych pracowników stanowi branża obsługi maszyn i urządzeń –
45%.

Kolejny wykres obrazuje główne przyczyny wypadków
śmiertelnych w ujęciu liczbowym i procentowym (dla
jednego wypadku może być ustalonych kilka przyczyn). Najczęstszymi przyczynami wypadków było
lekceważenie przepisów przez poszkodowanych 16

Na poniższym wykresie przedstawiono wypadki
śmiertelne z uwzględnieniem winy za dane zdarzenie.
W 5 przypadkach do zdarzenia wypadkowego doszło
z winy poszkodowanego, co stanowiło 55,5 %.

Analiza ciężkich wypadków przy pracy
Na wykresie poniżej przestawiono ilość osób poszkodowanych w ciężkich wypadkach przy pracy w zależności od płci. Z pośród 29 wszystkich poszkodowanych
- 27 stanowili mężczyźni (93,1%), a 2 poszkodowanych to kobiety (6,9%).

Wykres poniżej ujmuje ilość osób poszkodowanych
w ciężkich wypadkach przy pracy w zależności od
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posiadanego obywatelstwa. Z pośród 29 poszkodowanych tylko jedna osoba była spoza UE – obywatel
Ukrainy.

najwięcej wypadków ciężkich odnotowano wśród pracowników z niewielkim stażem pracy, tj. do 3 lat - 20
zdarzeń (68,9%), w tym staż do 1 roku stanowi 48,3%.

Kolejny wykres obrazuje ilość wypadków ciężkich
w zależności od formy zatrudnienia poszkodowanego.
W 4 przypadkach osoby poszkodowane w wypadku
były zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej, co stanowiło 13,8%.

Wykres kolejny obrazuje ilość ciężkich wypadków przy
pracy w zależności od umiejscowienia urazu (w ujęciu procentowym). Najczęściej występującymi skutkami wypadków ciężkich były urazy kończyn górnych
(amputacje, zmiażdżenia) – 20 zdarzeń, co stanowiło
69%.

Poniżej uwidoczniono ilość wypadków ciężkich w zależności od wieku poszkodowanych. Najwięcej tego
rodzaju wypadków przy pracy odnotowano w przedziale wiekowym 26 - 35 lat, oraz w przedziale wiekowym
56 lat i więcej, tj. po 9 wypadków, co stanowiło 62,0%.
Należy zwrócić uwagę, iż pracownicy w wieku od 18
lat do 25 lat stanowili – 17,2% ogółu poszkodowanych.

Na wykresie następnym wykresie przedstawiono ilość
ciężkich wypadków przy pracy w zależności od rodzaju wykonywanej pracy, w chwili zdarzenia (w ujęciu
procentowym). Największą grupę poszkodowanych
stanowią pracownicy obsługujący maszyny i urządzenia 62%.

Na następnym wykresie zilustrowano ilość wypadków
ciężkich w zależności od stażu pracy osób poszkodowanych. Analiza danych statystycznych wskazuje, iż

Kolejny wykres uwidacznia główne przyczyny wy-
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padków ciężkich w ujęciu procentowym (dla jednego
wypadku może być ustalonych kilka przyczyn). Najczęstszymi przyczynami wypadków były niewłaściwa
organizacja pracy i niesprawne maszyny lub urządzenia ochronne – odpowiednio 39% i 32%.

•

•

Na ostatnim wykresie zobrazowano ciężkie wypadki
przy pracy z uwzględnieniem winy za dane zdarzenie.
W 16 przypadkach do zdarzenia wypadkowego doszło
z winy samego poszkodowanego, co stanowiło 55,2
%.

mi przez inną osobę wychodzącą z szatni. Na
wskutek uderzenia poszkodowana upadła i przetoczyła się pod niezabezpieczoną właściwie balustradą ochronną. W wyniku obrażeń związanych
z upadkiem z wysokości (wys. 3,9 m) poszkodowana zmarła. Jedną z głównych przyczyn wypadku była niewłaściwie zaprojektowana i wykonana
balustrada ochronna.
W trakcie eksploatacji maszyny służącej do przewijania folii poszkodowany został pochwycony
przez wirujące wałki. W związku z zaistniałym
zdarzeniem doszło do uwięzienia rąk poszkodowanego i oderwania części przedramienia lewej
ręki oraz połamania kości prawego ramienia. Bezpośrednią przyczyną wypadku było lekceważenie zagrożeń i dopuszczenie do eksploatacji niesprawnej maszyny, w której dokonano przeróbki
elementów bezpieczeństwa.
Poszkodowany wykonywał prace polegające na
tłoczeniu elementów z blachy na maszynie - prasie mimośrodowej produkcji chińskiej. Praca polegała na ręcznym umieszczaniu elementów blachy
na matrycę prasy. W trakcie, gdy poszkodowany
zamierzał wyciągnąć gotowy element spod stempla, w tym samym momencie prasa zaczęła samoczynnie wykonywać szybkie uderzenia. Awaria
maszyny spowodowała zmiażdżenie końcówek
palców prawej dłoni. Poszkodowany doznał amputacji urazowej paliczków paznokciowych palców
II-IV dłoni prawej oraz licznych ran skórnych.

Widok miejsca śmiertelnego
wypadku, na wskutek upadku z wysokości – z cysterny
(poszkodowany okryty czarną folią).

Przykłady zbadanych zdarzeń wypadkowych
Spośród łącznie 38 zbadanych wypadków śmiertelnych oraz ciężkich, na zwrócenie uwagi zasługują
te wypadki przy pracy, których przyczyną było m.in.
niezapewnienie przez pracodawcę bezpiecznych warunków, związanych z obsługą maszyn i urządzeń 9 zdarzeń wypadkowych, w tym 3 śmiertelne. Poniżej
krótko opisano okoliczności 4 wybranych wypadków.
• Przed załadunkiem cementu poszkodowany
wszedł po drabince na podest cysterny - cementonaczepy (wys. 4,0 m). W trakcie czynności związanych z otwarciem włazu nagle utracił równowagę
i upadł z wysokości, uderzając głową o betonową
posadzkę. Poszkodowany poniósł śmierć na miejscu. Bezpośrednią przyczyną wypadku był brak
stosowania środków ochronnych przed upadkiem
z wysokości.
• Poszkodowana pod koniec zmiany roboczej udawała się do szatni damskiej, zlokalizowanej na
I piętrze. Idąc ciągiem komunikacyjnym na poziomie szatni została przypadkowo uderzona drzwia18

Widok ciągu komunikacyjnego części socjalnej zlokalizowanej
na I piętrze. Strzałką oznaczono miejsce upadku osoby poszkodowanej z wysokości na wskutek uderzenia drzwiami (na posadce widoczna kałuża krwi).

Sprawozdanie PIP OIP Opole 2018

Sankcje pokontrolne
Kontrole związane z badaniem wypadków przy pracy zakończyły się w 55 przypadkach mandatami na
łączną kwotę 79.700,00 zł. Ponadto inspektorzy pracy
w dwóch przypadkach zastosowali środki wychowawcze.

Miejsce wypadku, gdzie doszło do urazu (okolice pulpitu sterowniczego). Na końcu osłony wyłącznik krańcowy został owinięty
taśmą klejącą.

W związku z kontrolami przeprowadzonymi w roku
2018, związanymi z badaniem okoliczności i przyczyn
wypadków przy pracy skierowano 4 wnioski do sądu
o ukaranie w trzech zakładach (łącznie 13 zarzutów).
Inspektorzy pracy po dokonaniu kontroli związanych
z badaniem zdarzeń wypadkowych, złożyli 5 zawiadomień do prokuratury w oparciu o art. 220 § 1 Kodeksu
karnego. Na obecnym etapie w 1 przypadku prokuratura wszczęła postępowanie i skierowała akt oskarżenia do sądu. W 2 przypadkach prokuratura wszczęła
postępowania (sprawy są w toku).
Współpraca z innymi organami

Widok ogólny maszyny, która
spowodowała zmiażdżenie końcówek palców poszkodowanego.
Ocena dokumentacji wypadkowej
Ponadto w ramach przeprowadzonych czynności kontrolnych zostało zbadanych 185 innych dokumentacji
powypadkowych. Z pośród wszystkich zbadanych dokumentacji objętych analizą – 7 z nich dotyczyło zdarzeń, nieuznanych za wypadki przy pracy.
W wyniku działań inspektorów pracy w toku prowadzonych kontroli zostało unormowanych szereg kwestii
związanych z prowadzeniem dochodzenia powypadkowego i sporządzanej dokumentacji przez zespoły
powypadkowe pracodawcy. Inspektorzy pracy wykazali najwięcej zastrzeżeń, co do rzetelności ustalenia
okoliczności i przyczyn wypadku. W dokumentacjach
objętych kontrolą inspektorzy pracy ustalili, że:
• w 19 przypadkach, co stanowiło 10,3% ogółu
sprawdzonych dokumentacji, zespoły powypadkowe pracodawcy ustaliły tylko część przyczyn
wypadku;
• w 17 dokumentacjach, co stanowiło 9,7%, zespoły
powypadkowe ustaliły inne przyczyny, niż wynikające z analizy inspektora pracy;
• w 13 dokumentacjach, co stanowiło 7,3 % ogółu
dokumentacji, zespoły powypadkowe nie określiły
naruszonych przez pracodawcę przepisów prawa
pracy, w tym przepisów i zasad BHP;
• w 9 dokumentacjach powypadkowych, co stanowi
4,9 % ogółu sprawdzonych, zespoły powypadkowe zaniechały oględzin miejsca wypadku, a także
wykonania innych czynności koniecznych do zebrania dowodów dotyczących wypadku.

Inspektorzy pracy prowadzący kontrole, związane
z badaniem okoliczności i przyczyn wypadków przy
pracy, w ramach współpracy powiadomili o stwierdzonych nieprawidłowościach inne organy, m.in.:
• Marszałka Województwa – w jednym przypadku
wypadkowi przy pracy uległ obywatel Ukrainy, który zatrudniony był w firmie nieposiadającej wpisu
do rejestru agencji zatrudnienia. Kontrolowany
zakład prowadził działalność polegającą m. in. na
zatrudnianiu pracowników tymczasowych (obywateli Ukrainy) i kierowaniu ich do pracy u pracodawców użytkowników.
• Urząd Dozoru Technicznego – w jednym przypadku wystąpił śmiertelny wypadek przy użytkowaniu
wózka widłowego.
• Policja – w 27 przypadkach w ramach współpracy
o wynikach kontroli została powiadomiona policja.
Należy podkreślić dobrą współpracę pomiędzy policją, szczególnie w zakresie zgłaszania zdarzeń
wypadkowych.
Współraca ze stroną społeczną
W trakcie czynności kontrolnych w zakładach, w których funkcjonowały związki zawodowe oraz społeczna inspekcja pracy podejmowano ścisłą współpracę. O wynikach kontroli powiadamiano 6 organizacji
związkowych, działających w 4 podmiotach. W 2 zakładach, gdzie została utworzona społeczna inspekcja
pracy, została podjęta współpraca pomiędzy kontrolującym a stroną społeczną. W jednym przypadku podjęto współpracę z radą pracowniczą.
Prewencja
W ramach kampanii prewencyjnej, organizowanej lub
współorganizowanej przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu przeprowadzono kilka prelekcji, na których
omawiano zagadnienia dotyczące wypadków przy
pracy, m.in.:
• wykład dla studentów Politechniki Opolskiej nt.:
„Kultury bezpieczeństwa”, którego celem było
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•

•

•

uwrażliwienie przyszłej kadry inżynieryjnej na zagrożenia przy projektowaniu maszyn oraz obowiązki producentów w tym zakresie, mając na
uwadze duży wskaźnik wypadkowości w województwie opolskim,
szkolenie dla pracowników kadry kierowniczej
Arcelor Mittal nt.: „Kultury bezpieczeństwa i odpowiedzialności kierownictwa”, na którym zwrócono
uwagę m.in. na wypadkowość związaną z niewłaściwą eksploatacją maszyn,
na konferencji organizowanej przez Politechnikę
Opolską i UDT nt.: „Wypadki przy pracy przy eksploatacji urządzeń technicznych”, na której zwrócono uwagę na zaistniałe wypadki w województwie opolskim w aspekcie użytkowanych maszyn
i urządzeń,
cykl dwóch szkoleń połączonych z warsztatami
praktycznymi dla pracowników Społecznej Inspekcji Pracy nt. „Zwiększenie świadomości głównym
czynnikiem ograniczenia zagrożeń w miejscu pracy”. W szkoleniu uczestniczyło łącznie 75 SIP-ów.
Szkolenie przeprowadzono na wniosek opolskich
organizacji związkowych.

Uczestnikom wykładów i seminariów wręczano liczne broszury tematyczne, dotyczące bezpieczeństwa
i higieny pracy w różnych branżach przemysłu. Podczas tego typu spotkań zainteresowanym udziela się
szerokiego poradnictwa, w których poruszane są zagadnienia wyposażania stanowisk w bezpieczne maszyny oraz właściwego dobóru środków ochronnych,.
Problematyka ograniczenia wypadków przy pracy była
także przedstawiana na wszelkiego rodzaju iwentach,
w których uczestniczył Okręgowy Inspektorat Pracy
lub obejmował imprezę patronatem honorowym. Przykładem są Międzynarodowe Zawody Drwali organizowane corocznie w miejscowości Bobrowa. W ramach
działalności prewencyjnej dotyczącej bezpiecznego
pozyskiwania drewna, pracownicy Okręgowego Inspektoratu Pracy zorganizowali m.in.: szkolenie zawodników, konkursy wiedzy dla młodzieży, konkursy
plastyczne dla najmłodszych i ogólnodostępny punkt
informacyjny.
Efekty i wnioski
W wyniku dochodzeń powypadkowych na przestrzeni
roku 2018, inspektorzy pracy łącznie wydali:
• 152 decyzje, których wykonanie objęło 2.487 pracowników,
• 178 wniosków, które dotyczyły 1.206 osób.
W czasie trwania kontroli inspektorzy pracy udzielili 417 porad prawnych, 803 porad technicznych, 74
porad dotyczących legalności zatrudnienia, co miało
wpływ na zwiększenie świadomości pracodawców, co
do ich odpowiedzialności za bezpieczeństwo pracowników.
Zakres nieprawidłowości ujawnionych w wyniku kontroli zainicjowanych wypadkami przy pracy m.in.
śmiertelnymi, ciężkimi i pozostałymi, wskazują na potrzebę ciągłego prowadzenia działalności kontrolno-nadzorczej podmiotów, na terenie których pracowni20

cy ulegli wypadkom.
W kwestii przedsięwzięć organizacyjnych i legislacyjnych, mając na uwadze wyżej opisany wypadek
śmiertelny, związany z niewłaściwie zaprojektowaną
balustradą ochronną, należy się zastanowić nad przywróceniem procedury odbiorów inwestycyjnych przez
Państwową Inspekcję Pracy m.in.: nowopowstałych
obiektów i stanowisk pracy, przed wydaniem pozwolenia na użytkowanie przez organy nadzoru budowlanego. Pozwoliłoby to na ograniczenie nieprawidłowości
na etapie oddawania obiektów do użytkowania, co ma
decydujący wpływ na bezpieczeństwo pracowników.
Zaistniałe wypadki śmiertelne na terenie województwa
opolskiego oraz rodzaj doznawanych urazów w pozostałych zdarzeniach wypadkowych wskazują na potrzebę stanowczego egzekwowania od pracodawców
realizacji ciążących na nich obowiązków nałożonych
przez prawo pracy, zwłaszcza w aspekcie bezpieczeństwa pracy.
Analiza przyczyn zaistniałych wypadków przy pracy
wskazuje celowość kontynuowania w czasie kontroli
działań edukacyjno-informacyjnych, w szczególności
w zakresie:
• zapewnienia przez pracodawców bezpiecznych
maszyn i urządzeń technicznych,
• prawidłowego dokonywania oceny ryzyka zawodowego;
• kształtowania bezpiecznych warunków pracy;
• udzielania w czasie kontroli porad oraz udostępniania materiałów w formie broszur wydanych
przez PIP;
• prowadzenia kampanii na rzecz ograniczenia zdarzeń wypadkowych.
Dodatkowo na podstawie analizy dokumentacji powypadkowych zauważono, że w większości małych
zakładów pracodawcy sami prowadzą dokumentację
związaną z wypadkami przy pracy.
W zakładach tych zadania przewidziane dla służby
BHP powierzane są osobom z zewnątrz. Często po
zaistnieniu wypadku przy pracy pracodawca pozostaje sam z problemem i nie znając obowiązujących
przepisów nie dopełnia ciążących na nim obowiązków.
W przypadku zaistnienia zdarzenia wypadkowego
pracodawca dzwoni pod nr 112 centrum powiadomienia ratunkowego i na tym poprzestaje. Zaskoczony zdarzeniem nie ma wiedzy, że nie zawiadamiając
w terminie właściwego organu o wypadku przy pracy
lub chorobie zawodowej popełnia przestępstwo.
W związku z powyższym, w dalszym ciągu należy prowadzić kontrole podmiotów w zakresie ciążących obowiązków na pracodawcy. W razie zaistnienia wypadku
przy pracy, należy kontynuować profilaktykę w postaci
udzielanych porad i zachęcania do udziału w organizowanych przez PIP kampaniach na rzecz zapobiegania wypadkom przy pracy.
Proponuje się, podjęcie inicjatywy organizacji ogólnokrajowej kampanii prewencyjnej z udziałem innych
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organów, sprawujących nadzór nad warunkami pracy.
Podczas tego typu akcji poprzez darmowe wykłady
i szkolenia można aktywować osoby rozpoczynające
działalność gospodarczą w zakresie obowiązującego
prawa pracy i ciążących na nich w przyszłości obowiązków. W ten sposób można wpłynąć na podniesienie świadomości nowych pracodawców w zakresie
ich odpowiedzialności, mając na uwadze zapewnienie
właściwych obiektów i pomieszczeń pracy oraz wyposażanie stanowisk pracy w bezpieczne maszyny,
oznakowane znakiem CE.
Choroby zawodowe
W roku 2018 w Okręgowym Inspektoracie Pracy
w Opolu zgłoszono 45 przypadków podejrzeń wystąpienia chorób zawodowych wśród pracowników,
z czego dla 13 przypadków postępowanie zakończyło
się z końcem roku stwierdzeniem choroby zawodowej,
związanej z wykonywaną pracą (większość pozostałych przypadków nie zostało rozstrzygnięte przez In-

spektora Sanitarnego).
W roku 2018 w Okręgowym Inspektoracie Pracy
w Opolu zgłoszono 45 przypadków podejrzeń wystąpienia chorób zawodowych wśród pracowników,
z czego dla 13 przypadków postępowanie zakończyło
się z końcem roku stwierdzeniem choroby zawodowej,
związanej z wykonywaną pracą (większość pozostałych przypadków nie zostało rozstrzygnięte przez
Inspektora Sanitarnego). Rozkład stwierdzonych przypadków chorób zawodowych przedstawia diagram poniżej.
Zauważyć należy, że z powtarzających się od lat schorzeń zawodowych najczęściej występuje choroba –
borelioza, która jest niezwykle trudna do ograniczenia
ze względu na źródło zakażenia, którym są kleszcze
występujące nie tylko w środowisku leśnym, ale także
na miejskich terenach zielonych. Dodać do tego należy niski poziom immunoprofilaktyki osób narażonych
stale lub czasowo.
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W roku 2018 w województwie opolskim stwierdzono 13 przypadków chorób zawodowych.
Wśród chorób stwierdzono:
•
4 przypadki boreliozy,
•
3 przypadki astmy oskrzelowej,
•
2 przewlekłe choroby narządu głosu,
•
1 przypadek nowotworu złośliwego - międzybłoniak opłucnej,
•
1 incydent kontaktowego podrażnienia skóry,
•
1 przypadek toksoplazmozy,
•
1 przypadek obustronnego trwałego odbiorczego ubytku słuchu typu ślimakowego.
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Wyniki kontroli ujętych w planie działania
Czas pracy i wynagrodzenia oraz inne świadczenia.
Skargi z zakresu czasu pracy i wynagrodzeń
Z ogólnej liczby 1475 skarg, które wpłynęły w 2018r.
do OIP w Opolu, 232 dotyczyły czasu pracy. Ustalenia
dokonane w trakcie kontroli wykazały, iż z tej liczby
61 było zasadnych. Tutaj znaczna liczba nieprawidłowości dotyczyła ewidencji czasu pracy, która bądź
nie była prowadzona w ogóle, bądź prowadzona była
nierzetelnie. Skargi dotyczące świadczeń pracowniczych, podobnie jak w latach ubiegłych, stanowią
najliczniejszą tematykę ogólnej liczby przedmiotów
(2.692), które wpłynęły w 2018r., bowiem było ich 846,
z czego 281 okazało się być zasadnymi. Najczęściej
pracownicy skarżyli się na odmowę wypłaty wynagrodzenia lub jego zaniżenie. Podnoszono także sprawy nieterminowości wypłat. Kolejnymi zgłaszanymi
licznymi nieprawidłowościami były sprawy dotyczące
niewypłacania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, jak i niewypłacania
wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.
Dane statystyczne dotyczące kontroli z zakresu
czasu pracy i wynagrodzeń
Inspektorzy pracy działający w ramach właściwości
OIP w Opolu w 2018r. przeprowadzili 97 kontroli (w tym
36 kontroli planowanych i 61 kontroli skargowych),
które kompleksowo objęły zagadnienia związane
z czasem pracy pracowników oraz wynagrodzeniami
i innymi świadczeniami. Poddani kontroli pracodawcy
zatrudniali łącznie 7.457 pracowników.
Najwięcej kontroli (17) w ramach tego tematu przeprowadzono w branży handel i naprawy, zatrudniającej
łącznie 410 pracowników. Na kolejnych miejscach (po
16 kontroli) znalazły się sekcje: transport i gospodarka
magazynowa - 775 zatrudnionych oraz przetwórstwo
przemysłowe – 2.899 pracowników. Warto wspomnieć
również o dziale opieka zdrowotna i pomoc, gdzie inspektorzy przeprowadzili w ramach tematu 8 kontroli
- 1.625 pracowników.
Poza powyższymi kontrolami kierunkowymi problematyka dotycząca czasu pracy, a w konsekwencji
również wszelkich świadczeń pracowniczych występowała w niemal każdej kontroli z ogólnej liczby 2.723
przeprowadzonych w 2018r. Wyjątkami były oczywiście krótkie kontrole interwencyjne, których nadrzędnym celem było wyeliminowanie zagrożeń dla życia
i zdrowia osób wykonujących pracę oraz osób postronnych. Problematyka świadczeń pracowniczych,
jak również zagadnienia związane z czasem pracy
są jednym z najistotniejszych zagadnień realizowanych przez inspektorów pracy. W sumie w ramach
wszystkich kontroli wydano 239 decyzji płacowych.
Ponadto do pracodawców skierowano 8.993 wnioski
zawarte w wystąpieniach, jak również 767 poleceń
ustnych. Łącznie wskutek podjętych przez inspektorów działań wyegzekwowano dla pracowników kwotę
1.943.258,63 zł.
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2017
(2.858
kontroli)

2018
(2.723
kontrole)

3 517 325,96
1 057 627,24

3 095 058,60
1 174 202,90

Wystąpienia
(zrealizowane)

261 474,56

292 318,72

Polecenia
(zrealizowane)

409 689,95

476 737,01

Suma
(zrealizowane)

1 728 791,75

1 943 258,63

Wydany środek
prawny
Nakazy
płatnicze
wydane /
zrealizowane

W związku z brakiem realizacji 31 decyzji płatniczych
w 2018 r., inspektorzy pracy skierowali do pracodawców 11 upomnień z zagrożeniem skierowania
sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego. Z 11
upomnień 7 dotyczyło nakazów wydanych w 2018 r.
Kwota niezapłaconych należności wynikających z niewykonania decyzji stanowiła 719.649,02 zł. W pozostałym zakresie kontrole sprawdzające wykonanie decyzji płatniczych prowadzone będą w 2019 r. Wobec
stwierdzenia przez inspektorów pracy podczas kontroli sprawdzającej, iż mimo skierowanego upomnienia,
nadal nie są wypłacone należności objęte decyzjami
płatniczymi, wszczynano postępowania egzekucyjne.
W roku sprawozdawczym wystawiono również tytuły
wykonawcze w stosunku do 26 decyzji nakazowych
wydanych w 2017 r. obejmujących należności pracownicze do zapłacenia na łączną kwotę 685.126,21 zł.
Działania podejmowane przez inspektorów pracy
- kontrole tematyczne
Najbardziej wymiernym efektem ustaleń dokonanych
tylko w trakcie 97 kontroli w ramach realizacji tematu „Czas pracy oraz wypłata wynagrodzeń i innych
świadczeń ze stosunku pracy” było wydanie 99 decyzji w nakazach płatniczych na łączną kwotę 1 480
633,80 zł, które objęły w sumie 682 pracowników. Na
dzień 08.01.2019r. do OIP w Opolu wpłynęły informacje o wykonaniu 52 decyzji na łączną kwotę 384 581,90
zł. Ponadto inspektorzy wydali 84 wystąpienia zawierające 352 wnioski, które dotyczyły 10 974 pracowników. Na dzień 08.01.2019r. - 248 wniosków zostało już
zrealizowanych, co stanowi ponad 70% realizacji. W
sumie w wyniku realizacji wniosków w wystąpieniach
pracodawcy wypłacili pracownikom łącznie kwotę 30
286,36 zł. W trakcie kontroli wydano również 51 poleceń, które dotyczyły 408 pracowników. Kwota świadczeń, wyegzekwowana poprzez polecenia (realizowane w trakcie kontroli) dla pracowników wyniosła 209
260,86 zł. Tutaj zauważalny jest, w odniesieniu do lat
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poprzednich stały progres zarówno w odniesieniu do
liczby wydanych przez inspektorów pracy poleceń, jak
również łącznej kwoty wyegzekwowanych w ten sposób świadczeń:

Rok

Liczba
wydanych
poleceń

Liczba
pracowników
objętych
poleceniami

Suma
wyegzekwowanych
świadczeń

2016

27

448

30 569,80

2017

17

360

48 189,41

2018

51

408

209 260,86

Analizując stwierdzone naruszenia z obszaru czasu
pracy należy uznać, iż w stosunku do lat ubiegłych
zmniejszyła się nieznacznie skala naruszeń polegających na potwierdzaniu nieprawdy w ewidencji. Nadal
jednakże występują naruszenia dotyczące odpoczynków dobowych i tygodniowych. Ponadto stałym problem, występującym co roku, jest naruszanie zasady
pięciodniowego tygodnia czasu pracy. W tym przypadku pracodawcy zamiast udzielania 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 pięciodniowego tygodnia czasu pracy.
Wydłużanie okresów rozliczeniowych tylko w pewnym
stopniu ogranicza powyższy problem.
W zakresie pozostałych nieprawidłowości z czasu pracy stałym elementem są problemy z dobą pracowniczą
(dwukrotnym zatrudnianiem w tej samej dobie). Ważną kwestią podejmowaną podczas kontroli były uchybienia natury formalnej, związane ze stosowaniem
tzw. elastycznych rozkładów czasu pracy, określonych
w art. 1401 Kodeksu pracy. Rozwiązanie przewidziane w Kodeksie pracy nadal bywa zbyt skomplikowane
dla wielu praktyków i nieodzowną była tutaj pomoc inspektora pracy - poradnictwo. Jest to kolejny przykład
pracy inspektorskiej, której nie da się ubrać w statystykę i kwoty wypłaconych świadczeń.
Prewencja ogólna i szczególna.
Stwierdzone wykroczenia spowodowały skierowanie 9
wniosków do sądu o ukaranie (łącznie 51 wykroczeń),
nałożenie 32 mandatów karnych (w sumie 97 wykroczeń związanych z czasem pracy i wynagrodzeniami
na łączną kwotę 41 200 zł) oraz wydano 20 środków
wychowawczych.
Do dnia 08.01.2019r. zapadły rozstrzygnięcia w 4 skierowanych wnioskach o ukaranie: wymierzono łącznie
kary grzywien na kwotę 9 100 zł.
W 2 najbardziej drastycznych przypadkach inspektorzy pracy skierowali do prokuratury zawiadomienia
o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstw
określonych w art. 218 § 1a oraz 270 § 1 Kodeksu
karnego.

Przykłady najbardziej rażących naruszeń.
Bardzo dużą skalę naruszeń prawnej ochrony pracy, w tym zagadnień związanych z czasem pracy
i świadczeniami pracowniczymi stwierdzono podczas 3 kontroli przeprowadzonych w 2018r. w jednym
z przedsiębiorstw na terenie Opolszczyzny. W wyniku
dokonanych tam ustaleń wydano nakazy płatnicze na
łączną kwotę ponad 455 000 zł, a w trakcie kontroli
pracodawca wskutek wydanych poleceń wypłacił prawie 80 000 zł. W konsekwencji inspektor pracy skierował 2 wnioski o ukaranie, gdzie w pierwszym przypadku sąd wymierzył karę grzywny 4 000 zł, drugie
postępowanie nie zostało dotychczas zakończone.
W związku z niewykonaniem nakazów płatniczych
oraz dodatkowo utrudnianiem działalności inspektora
pracy, w wyniku trzeciej kontroli skierowano zawiadomienie do prokuratury z podejrzeniem popełnienia
przestępstw określonych w art. 218 § 1a oraz 225 § 2
Kodeksu karnego.
Kolejna już kontrola prowadzona w ostatnich latach
w innym z przedsiębiorstw wykazała ponownie znaczne zaległości w wypłacie wynagrodzeń i innych świadczeń pracowniczych, w tym nagród jubileuszowych
i odpraw emerytalnych. Powyższe uchybienia spowodowały wydanie przez inspektora pracy nakazu płatniczego na łączną kwotę prawie 300 000 zł. W wyniku
kontroli ustalono ponadto, iż pracodawca nie wykonał
w całości poprzedniego nakazu płatniczego, co z kolei
spowodowało skierowanie upomnienia w tym zakresie.
W trakcie kontroli jednej z firm zajmujących się przewozem osób inspektorzy pracy stwierdzili liczne naruszenia z zakresu prawnej ochrony pracy, jak również technicznego bezpieczeństwa pracy. Kontrola
wykazała m. in.: nielegalne zatrudnienie kierowcy (ok.
6 miesięcy), nierzetelne prowadzenie ewidencji czasu pracy zatrudnianych kierowców oraz niewypłacenia świadczeń wynikających ze stosunku pracy: diet
z tytułu podróży służbowych zagranicznych, ekwiwalentu za urlop, dodatków za pracę w porze nocnej,
wynagrodzenia oraz dodatków za pracę w godzinach
nadliczbowych, ekwiwalentu za pranie i konserwację
odzieży i obuwia. W wyniku działań inspektorów pracy
już w trakcie kontroli wypłacono należności na łączną
kwotę prawie 16 000 zł. W pozostałym zakresie skierowano wystąpienie oraz ukarano pracodawcę mandatem karnym.
Niechlubnym rekordzistą w zakresie naruszeń przepisów o czasie pracy i świadczeń wynikających ze stosunku pracy została jedna z firm, gdzie kwota zaległości wobec pracowników wyniosła ponad 600 000 zł.
W wyniku dokonanych w toku kontroli ustaleń został
skierowany wniosek o ukaranie, na podstawie którego
sąd ukarał sprawcę 18 wykroczeń przeciwko prawom
pracownika grzywną w wysokości 3 000 zł. Ponadto
inspektor skierował nakazy płatnicze na kwotę 606
419,30 zł. Według stanu na dzień 08.01.2019 r. pracodawca wykonał częściowo nakazy na łączną kwotę
277 112,30 zł.

Sprawozdanie PIP OIP Opole 2018

23

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości
Jedną z głównych przyczyn stwierdzonych w trakcie kontroli naruszeń, jest lekceważenie przepisów
przez pracodawców bądź brak, czasem elementarnej,
wiedzy w tym zakresie. Przykładem może być tutaj
nieprzestrzeganie zasady pięciodniowego tygodnia
czasu pracy. Kontrole wykazują również, iż nadal pracownicy są systematycznie zatrudniani po 6 dni w tygodniu i nie otrzymują w zamian innych dni wolnych
od pracy. Pracodawcy, często świadomie nie udzielają
w zamian dnia wolnego wypłacając z tego tytułu wynagrodzenie wraz ze stosownymi dodatkami. W tych
przypadkach pracodawcy często tłumaczą to postępowanie wolą pracownika, który częściej zainteresowany jest otrzymaniem stosownych świadczeń zamiast
dnia wolnego. Dodatkowo zjawisko potęguje, zgłaszany przez wielu pracodawców, deficyt pracowników na
rynku pracy.
Od wielu lat problemem jest doba pracownicza, co
potwierdzają również kontrole prowadzone w 2018r.
Podobnie jak w latach poprzednich, nadal pracodawcy mają problem z dobą pracowniczą, aczkolwiek
zauważyć można tendencję spadkową w zakresie
naruszeń z tego obszaru. Ustalenia dokonane przez
inspektorów wykazują, iż rozwiązania w zakresie tzw.
elastycznych rozkładów czasu pracy, funkcjonujące
w Kodeksie pracy od sierpnia 2013r. nie rozwiązują
problemu. Wręcz przeciwnie, na terenie Opolszczyzny
można zauważyć wręcz tendencję zwyżkową w tym
obszarze. Pracodawcy niejednokrotnie wskazują na
skomplikowanie przepisów regulujących przedmiotowe kwestie, w szczególności w zakresie ustalania
systemów i rozkładów czasu pracy, ale przede wszystkim rozliczania czasu pracy. Wskazywane przez pracodawców przyczyny nieprawidłowości należy traktować z dużą ostrożnością, nie zapominając o tym, że
trudności w zrozumieniu lub stosowaniu przepisów nie
mogą stanowić uzasadnienia dla łamania praw pracowniczych, będąc w istocie rzeczy elementem ryzyka
związanego z wykonywaniem działalności gospodarczej.
Zaobserwować można wzrost zainteresowania wprowadzaniem przez pracodawców tzw. „elastycznych
rozkładów czasu pracy”, wynikających z art. 1401 Kodeksu pracy. Powyższe przepisy dają możliwość stosowania przedziału czasu w którym pracownik decyduje o godzinie rozpoczęcia pracy czy różnych godzin
rozpoczynania pracy, w dniach będących dla pracownika dniami pracy. Pozostaje jednakże niedosyt, że
wprowadzone już przecież w 2013r. rozwiązania mające na celu ułatwienia w zakresie czasu pracy, nie są
przez nich w pełni wykorzystywane. Przyczyną tego
jest zapewne nieznajomość prawa i wymogów formalnych, umożliwiających stosowanie „elastycznych rozkładów czasu pracy”.
Rzadziej spotykanym powodem naruszeń obowiązków
z zakresu czasu pracy i świadczeń pracowniczych,
wskazywanym przez samych pracodawców, jest brak
środków finansowych. To powoduje chociażby nadmierne obciążanie pracą zatrudnionych pracowników,
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zamiast zatrudniania dodatkowych. Część branż, np.
transportowa, uskarża się z kolei na brak pracowników
na rynku. Innym, dominującym powodem naruszenia
przepisów z zakresu szeroko pojętego czasu pracy
i wynagrodzeń jest przyjęcie niewłaściwej metody przy
rozliczaniu oraz pomyłki w obliczaniu. Zauważalny
jest nadal deficyt wiedzy osób dokonujących rozliczeń
w zakresie czasu pracy, jak również wyliczania poszczególnych świadczeń pracowniczych.

Zawieranie umów cywilnoprawnych
w warunkach wskazujących na
istnienie stosunku pracy
Jednym z najistotniejszych zagadnień rynku pracy
- a szczególnie w ostatnich latach – jest kwestia weryfikacji prawidłowości zawierania umów cywilnoprawnych ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu definicji stosunku pracy. W roku 2018 na terenie działania
OIP w Opolu przeprowadzono 734 kontrole w 687
podmiotach, których celem była kontrola przestrzegania zakazu zawierania umów cywilnoprawnych w warunkach wskazujących na istnienie stosunku pracy. W
kontrolowanych zakładach pracy pracę świadczyło 49
578 osób (w tym 8 797 na podstawie umów cywilnoprawnych oraz 586 podmiotów samozatrudniających
się).
Na 734 przeprowadzone kontrole w 52 przypadkach
inspektorzy pracy stwierdzili nieprawidłowości przy zawieraniu umów. Stanowi to 7,80% przeprowadzonych
w 2018r. kontroli w porównaniu do 9,70% w 2017r.
Realizując wnioski i polecenia inspektorów pracy
w 2018r. pracodawcy zalegalizowali stosunek pracy
dla 43 osób. Ta forma oddziaływania inspektorów pracy, mimo braku elementu władczego, jest nadzwyczaj
skuteczna, a jej efekt następuje – w przeciwieństwie
do pozwu o ustalenie istnienia stosunku pracy – niemal natychmiast.
W roku sprawozdawczym wystosowano 1 powództwo
do sądu pracy w zakresie ustalenia istnienia stosunku
pracy dla 8 osób świadczących pracę na podstawie
umów cywilnoprawnych w warunkach wskazujących
na spełnienie formalnych przesłanek do zawarcia stosunku pracy. Do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania nie zapadło jeszcze rozstrzygnięcie. W roku
sprawozdawczym zapadł natomiast 1 wyrok potwierdzający istnienie stosunku pracy dla 1 osoby z powództwa kierowanego przez inspektora pracy w roku
2016.

Bezpieczeństwo w wytypowanych
zakładach o wysokiej skali zagrożeń
(wzmożony nadzór)
Kontrole wynikające ze wzmożonego nadzoru przeprowadzono w 2 wybranych przedsiębiorstwach,
należących do grupy przetwórstwa przemysłowego,
tj.: jedno prowadzące działalność w zakresie wytwarzania koksu oraz drugie produkujące rury stalowe walcowane na gorąco. Oba wybrane zakłady łącznie
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zatrudniają 2.085 osób.
Poniższy wykres obrazuje liczbę wypadków przy pracy w obu zakładach w okresie 2015 – 2017. W ostatnim roku zauważalny jest trend spadkowy ilości wypadków.

Czynności kontrolne wykazały, iż obie firmy mimo, że
posiadają wdrożony i certyfikowany system zarządzania bezpieczeństwem pracy, to jednak charakteryzują
się różnym podejściem do zagadnień bezpieczeństwa
pracy, świadomości występujących zagrożeń oraz pojęcia kultury bezpieczeństwa pracy. Inspektorzy pracy
podczas kontroli stwierdzili szereg nieprawidłowości,
które regulowano zaleceniami pokontrolnymi.
Środki prawne
W ramach środków pokontrolnych inspektorzy pracy
w tej grupie zakładów wydali łącznie 38 decyzji, dotyczących bezpieczeństwa pracy, w tym 86,8% stanowiły decyzje ustne wydane i zrealizowane natychmiast
w trakcie kontroli. Najwięcej decyzji inspektorzy pracy
wydali w obszarze właściwego zabezpieczenia stref
niebezpiecznych, ruchomych elementów maszyn lub
dostosowania maszyn do minimalnych wymagań –
21,1% ogółu wszystkich decyzji. Kolejnym przedmiotem decyzji była właściwa eksploatacja urządzeń i instalacji elektrycznych – 18,4%; następnie utrzymanie
obiektów i pomieszczeń pracy – 13,2%.
Ponadto po kontroli wydano 10 wniosków w wystąpieniach. Pojedyncze wnioski dotyczyły m.in. wyciągnięcia konsekwencji służbowych wobec osób winnych
naruszeń przepisów związanych z bezpieczeństwem
pracy – 30% ogółu wszystkich wniosków, właściwego
sporządzania protokołów powypadkowych (ustalenia
wszystkich przyczyn) – 20%; określania środków profilaktycznych adekwatnych do przyczyn wypadków przy
pracy – 10%.
W latach poprzednich w walcowni rur średnia ilość
wypadków przy pracy kształtowała się na podobnym
poziomie, tj. 13 wypadków rocznie. Podczas kontroli
inspektora pracy, przeprowadzonej w 2016r. zwrócono szczególną uwagę na znaczny wzrost ilości wypadków, tj. do 27 wypadków (100% wzrost w stosunku do
roku 2015).
Podjęto wówczas wnikliwą analizę okoliczności i przyczyn zaistniałych wypadków, podobnych skutków wy-

padków, miejsc występowania oraz grupy pracowników, która najczęściej ulegała wypadkom przy pracy.
Wniosek nasunął się jeden, iż wzrost liczby wypadków
przy pracy w roku 2016 związany były z wymianą pokoleniową pracowników i ciągłym zatrudnianiem nowej kadry, która nie posiadała wymaganych kwalifikacji i odpowiedniego wykształcenia.
W 2017 roku na wniosek inspektora pracy pracodawca
podjął dodatkowe działania organizacyjne, mające na
celu właściwą adaptację nowozatrudnionych pracowników na stanowiskach pracy. W związku z powyższym
powzięto m.in. cykl dodatkowych szkoleń pracowników
w początkowym etapie praktyki i przyuczania nowych
osób do zawodu przez okres kilku miesięcy, przeprowadzanie okresowych sprawdzianów umiejętności
i nabywanych kwalifikacji, zakańczanych egzaminami,
itp. Aby sprawdzić rezultat podjętych działań, podczas
kontroli w roku 2017 oraz w 2018 inspektor pracy przeprowadził podobną szczegółową analizę zaistniałych
wypadków przy pracy, biorąc pod uwagę doświadczenie i staż pracowników w danym zakładzie.
Ewaluacja okoliczności wypadków przy pracy zaistniałych w roku 2018 dla poszczególnych grup wykazała (por. wykres poniżej), iż pracownicy z niewielkim
stażem częściej ulegali wypadkom przy pracy. W roku
2017 zarejestrowano 19 wypadków przy pracy (30%
mniej niż w roku 2016). W roku 2018 zarejestrowano
podobnie 19 zdarzeń wypadkowych.
Działania systemowe podjęte przez pracodawcę,
związane z dodatkowymi szkoleniami, w celu naturalnej adaptacji nowoprzyjętych pracowników przyczyniły
się do zwiększenia bezpieczeństwa i ograniczenia ilości wypadków w ostatnich 2 latach. Uzyskane rezultaty pokazują właściwie obrany kierunek, co potwierdza
poniższy wykres słupkowy i porównanie badanego
okresu.

Głównymi przyczynami powodującymi naruszenia prawa w aspekcie bezpieczeństwa pracy w walcowni rur
były m.in.: brak wymiany starego parku maszynowego, brak generalnych remontów obiektów i pomieszczeń pracy oraz podjęcia dodatkowych inwestycji,
mających na celu poprawę warunków pracy. Ze względów finansowych w zakładzie ograniczono się jedynie
do niezbędnych remontów maszyn, celem utrzymania
bieżącej produkcji.
Poza tym, większość stwierdzonych nieprawidłowości
była związana z nieskutecznym egzekwowaniem przepisów prawa przez osoby kierujące pracownikami, któ-
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re bezpośrednio sprawują nadzór. W ocenie inspektora pracy, mimo wdrożonego systemu zarządzania
bezpieczeństwem pracy, pracodawca podejmuje minimalne działania, mające na celu ciągłe podnoszenie
świadomości pracowników w aspekcie występujących
zagrożeń oraz zaistniałych wypadków przy pracy.
W ocenie kontrolującego, w walcowni rur dobre praktyki, w tym zagadnienie kultury bezpieczeństwa pracy
są w początkowej fazie wdrażania. Mimo, iż zakład
posiada certyfikowany system zarządzania bezpieczeństwem pracy, to jednak wydaje sie do wykonania
jest ogromna praca w znaczeniu zmiany podejścia do
zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy. W zakładzie w ostatnim roku podjęto inicjatywę zgłaszania pomysłów pracowniczych w zakresie poprawy BHP oraz
ograniczenia wypadkowości. Przedmiotowy program
funkcjonuje od połowy roku 2018. W ramach wdrażanego projektu pracownicy mogą przekazać pracodawcy informacje, pomysły lub sugestie formułowane na
piśmie i wrzucane do skrzynki pt.: „Pomysł na bezpieczeństwo”. Zasadne pomysły pracownicze są wdrażane i nagradzane przez kierownictwo zakładu.

Inicjatywa zgłaszania pomysłów pracowniczych - skrzynka pt.:
„Pomysł na bezpieczeństwo”.
W drugim zakładzie objętym nadzorem, produkującym
koks przyczyna naruszeń prawa spowodowana była
zaniedbaniami dotyczącymi środków ochrony zbiorowej eksploatowanych maszyn oraz brakiem konsekwentnej dyscypliny w zakresie egzekwowania przez
kierownictwo przestrzegania przyjętych procedur
w obszarze bezpieczeństwa pracy.
W zakładzie oprócz wdrożonego systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy, przyjęto szereg wewnętrznych systemów na rzecz poprawy warunków
pracy, w tym m.in.: system World Class Manufacturing
(WCM), piramidę bezpieczeństwa, audyty wewnętrzne, instrukcję badania zdarzeń potencjalnie wypadkowych itd. Przykładowo wymienione systemy korzystnie stymulują budowanie świadomości pracowników
w zakresie kultury bezpieczeństwa pracy.
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Wypadki śmiertelne
Wypadki ciężkie
Wypadki z przerwą w pracy
Wypadki z przesunięciem
Wypadki bez L-4
Zdarzenia potencjalnie wypadkowe
Anomalie i zagrożenia
Piramida bezpieczeństwa
Wspomniana piramida bezpieczeństwa ma na celu
niedopuszczenie do zaistnienia zdarzeń będących na
szczycie piramidy - ciężkie i śmiertelne wypadki przy
pracy. System ten zakłada, iż w przypadku zauważenia anomalii, już na wstępie powinna nastąpić natychmiastowa reakcja ze strony pracowników i usunięcie
danego zagrożenia. Każde wykryte zagrożenie jest
analizowane, następnie rejestrowane w programie
komputerowym z podaniem przyczyny. Powyższe
działania systemowe, w tym przyjęte procedury i instrukcje oraz częste szkolenia BHP przekładają się na
zdecydowanie niski wskaźnik częstotliwości wypadków przy pracy w skali tak dużego zakładu.
Wyżej wymienione działania, które są prowadzone
w ramach filaru BHP, mają bezwzględny wpływ na
systematyczną poprawę warunków pracy oraz maksymalne zredukowanie niebezpiecznych zdarzeń
przy wykonywaniu obowiązków pracowniczych. Aby
to osiągnąć dodatkowo rozpowszechniane są wśród
pracowników wszystkich poziomów organizacyjnych
właściwe wzorce (dobre praktyki) propagujące bezpieczne środowisko pracy oraz właściwą kulturę bezpieczeństwa pracy.
Przykłady efektów i podsumowanie
W walcowni rur wydano szereg decyzji mających na
celu poprawę bezpieczeństwa pracy, czego efektem
były m.in.:
• likwidacja zagrożenia spowodowanego niewłaściwą osłoną zamontowaną przy wentylatorze (zbyt
duże otwory w siatce), usytuowanym w pomieszczeniu podziemia przepompowni pod reduktorem;
• wydzielenie i oznakowanie dróg komunikacyjno-ewakuacyjnych w hali wykańczalni itd.;
• oznakowanie informacją ostrzegawczą (gorący
materiał) rozgrzanych bloczków metalowych, usytuowanych w okolicy drogi komunikacyjnej.
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Zbyt duże otwory w siatce ochronnej wentylatora, usytuowanego
w pomieszczeniu podziemia przepompowni pod reduktorem (z lewej strony przed poprawą, z prawej po poprawie osłony).

Nieczytelne drogi komunikacyjno-ewakuacyjne hali wykańczalni
wymagały odnowienia i oznakowania (prawa fotografia – poprawa).
W zakładzie produkującym koks po zaleceniach inspektora pracy uzupełniono m.in. brakujące środki
ochrony zbiorowej maszyn w części bębnów przenośników taśmowych, zlokalizowanych w rejonie hali
przenośników załadowczych sortowni oraz w okolicy
przenośnika taśmowego, usytuowanego w rejonie hali
przesiewaczy kontrolnego odsiewu - uniemożliwiając
dostęp rąk w czynną strefę niebezpieczną maszyn poprzez dodatkowe osłony ochronne.

Reasumując, kontrole przeprowadzone w roku 2018
w zakładach objętych wzmożonym nadzorem ukierunkowane były przede wszystkim na systematyczną
analizę przyczyn i okoliczności zaistniałych wypadków
przy pracy, w tym sprawdzenie skuteczności wdrożenia zaproponowanych wniosków profilaktycznych.
Skutkiem tych analiz były wydawane środki pokontrolne, zorientowane na wykluczenie dostrzeżonych i niewyeliminowanych przez pracodawcę zagrożeń oraz
dalszą profilaktykę.
Mając na uwadze wzrost wypadków w poprzednich
latach w jednym z zakładów produkującym rury, pracodawca w ramach dodatkowych działań organizacyjnych skupił uwagę na właściwą adaptację nowozatrudnionych pracowników na stanowiskach pracy,
co przełożyło się na zmniejszenie ilości wypadków
przy pracy wśród pracowników młodych stażem. Ponadto podczas poprzednich kontroli inspektor pracy
postulował do pracodawcy o podejmowanie dalszych
działań profilaktycznych, zwłaszcza w aspekcie działań organizacyjnych, zmierzających do zwiększenia
świadomości pracowników w zakresie potencjalnych
zagrożeń i wypadków przy pracy oraz likwidowanie
zagrożeń u źródeł ich powstawania, mając na uwadze
wdrożony system zarządzania bezpieczeństwem pracy. W roku 2018 zauważono pozytywną zmianę i większe zaangażowanie zakładowych służb w zakresie
działań profilaktycznych.
W przedsiębiorstwie produkującym koks funkcjonujący system zarządzania bezpieczeństwem jest dojrzały
i odpowiedzialny. W proces działań zaradczych i profilaktycznych zaangażowana jest cała organizacja, od
pracowników najniższego szczebla, po służbę BHP,
społeczną inspekcję pracy i najwyższe kierownictwo.
Takie podejście przekłada się na niską wypadkowość
w podmiocie i dużą kulturę bezpieczeństwa pracy.

Bezpieczeństwo w wytypowanych
zakładach, w których odnotowano
najwięcej wypadków przy pracy
Fotografia z lewej - niewłaściwa osłona ochronna w części bębna przenośnika taśmowego, umożlwiająca dostęp rąk w czynną
strefę niebezpieczną zlokalizowanego w rejonie hali przenośników
załadowczych (fotografia z prawej - poprawa).

W temacie wzkazanym w nagłówku do kontroli wytypowano 13 zakładów różnych branż, niezależnie od
wielkości i rodzaju prowadzonej działalności, w tym 6
zakładów kontrolowanych pierwszy raz i 7 podmiotów,
które kontrolowano 2 lata wcześniej. Głównym kryterium doboru zakładów do kontroli był duży wskaźnik
wypadkowości w latach poprzednich. Wykres obrazuje wypadkowość przy pracy we wszystkich 13 zakładach objętych kontrolą.

Fotografia z lewej - zdjęcie przed, z prawej poprawa.
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System Lock-Out – otwarcie bramki bezpieczeństwa powoduje
wyłączenie linii technologicznej, a montaż kłódki bezpieczeństwa zabezpiecza bramkę przed jej zamknięciem, uniemożliwiając włączenie maszyn.

Charakterystyczne jest, iż z pośród wszystkich 13
skontrolowanych podmiotów, jedynie 6 zakładów posiadało wdrożony i certyfikowany system zarządzania bezpieczeństwem pracy. Pozostałe podmioty nie
podjęły żadnych rozwiązań organizacyjnych mających
na celu stymulowanie i popularyzację bezpieczeństwa
pracy. Poniżej przedstawiono przykłady z kontrolowanych firm wskazujące sposoby podejścia do kwestii
zarządzania bezpieczeństwem pracy.

Podmiot poddał weryfikacji wdrożony wcześniej system LockOut, który odpowiedzialny z założenia jest
za skuteczną ochronę personelu pracowników przed
dostępem do stref niebezpiecznych, zwłaszcza w sytuacjach prowadzonych serwisów. Powyższe było jedną z przyczyn obu poważnych wypadków przy pracy.

W jednej z kontrolowanych firm pracodawca w minimalnym zakresie podejmował działania, mające na
celu zwiększenie świadomości pracowników w aspekcie występujących zagrożeń nieefektywnie podnosząc
„kulturę bezpieczeństwa pracy” w zakładzie. W roku
2016 w tym zakładzie miał miejsce bardzo poważny
ciężki wypadek przy pracy, w wyniku którego poszkodowanemu amputowano 2 kończyny dolne. W ocenie
kontrolującego prócz obligatoryjnych 3 – letnich szkoleń okresowych BHP w zakładzie nie były podejmowane inne dodatkowe działania, mające na celu ciągłą
poprawę warunków pracy. Służba BHP funkcjonująca
w zakładzie była nieskuteczna, gdyż brakowało ze
strony pracodawcy zdecydowanych kroków, mających
na celu natychmiastową eliminację stwierdzonych nieprawidłowości.

Środki prawne

Zauważono, iż przedsiębiorstwa, które bezpieczeństwo pracy traktują priorytetowo, posiadają jedną
wspólną cechę – duże wyczulenie na potencjalne zagrożenia, występujące w obszarze bezpieczeństwa
pracy na stanowiskach pracy oraz natychmiastowego
usuwania wszelkich anomalii i nieprawidłowości. Takie podejście przekłada się na mniejszą wypadkowość
w zakładzie, a przede wszystkim na zmianę filozofii
zarządzania w aspekcie bezpieczeństwa. Na przykład
w jednej z opolskich firm branży drzewnej po wypadkach przy pracy mających miejsce w roku 2017, w tym
1 śmiertelnym, pracodawca podjął natychmiastowe
dodatkowe działania mające na celu poprawę warunków pracy w zakresie bezpieczeństwa pracy oraz
podniesienie świadomości pracowników w zakresie
organizacji pracy.
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Powszechnie znany system Lock-Out odpowiada za
wyłączenie linii technologicznej po przerwaniu ogrodzenia bezpieczeństwa (otwarcie bramki, drzwi) i ingerencji pracownika w obrębie strefy niebezpiecznej.
Przy respektowaniu niniejszej procedury i montażu
tymczasowej kłódki bezpieczeństwa, zabezpieczającej przed zamknięciem bramek – pracownicy serwisu
i utrzymania ruchu są skutecznie zabezpieczeni.

Pierwsza grupa 6 wybranych zakładów, którą kontrolowano po raz pierwszy w temacie: „Bezpieczeństwo
w wytypowanych zakładach, w których odnotowano
najwięcej wypadków przy pracy” zatrudnia łącznie
5.186 osób.
W ramach środków pokontrolnych, w tej grupie podmiotów wydano łącznie 96 decyzji dotyczących bezpieczeństwa pracy, w tym 54,2% stanowiły decyzje
ustne wydane i zrealizowane w trakcie kontroli. Najwięcej decyzji inspektorzy pracy wydali w obszarze
zabezpieczenia stref niebezpiecznych, osłonięcia ruchomych elementów maszyn oraz dostosowania maszyn do minimalnych wymagań przepisów – 13,7%
ogółu wszystkich decyzji. Kolejnym przedmiotem wydawanych decyzji, dotyczących bezpieczeństwa pracy była właściwa eksploatacja maszyn i urządzeń oraz
zapewnienie przeglądów technicznych – 11,6%; właściwa eksploatacja urządzeń i instalacji elektrycznych
– 10,5%, utrzymanie obiektów i pomieszczeń pracy
w należytym stanie technicznym (schody, posadzki,
drzwi, oszklenia okien, porządek) – 8,4%; itd.
Mając na uwadze bezpośrednie zagrożenia stwierdzone podczas kontroli, inspektorzy pracy wydali jedynie
1 decyzję dotyczącą wstrzymania prac i 1 skierowanie
pracownika do innych prac. Podczas kontroli stwierdzono popełnienie 3 wykroczeń przeciwko prawom
pracowniczym. W zakresie sankcji pokontrolnych wy-
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dano 2 środki wychowawcze oraz 1 mandat karny na
kwotę 1.200 zł.

Poniżej przedstawiono przykłady decyzji, godnych
uwagi, które zostały zrealizowane.

Inspektorzy pracy podczas prowadzonych kontroli egzekwowali od kierownictwa poszczególnych zakładów
większe zaangażowanie, mające na celu zwracanie
uwagi pracownikom i ich dyscyplinowanie do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa pracy.

W jednej z firm zlikwidowano bezpośrednie zagrożenie przy wiertarko-frezarce poprzez wstrzymanie
eksploatacji maszyny, ze względu na brak osłony narzędzia roboczego oraz zlikwidowano zagrożenie wynikające z braku osłony bębna biernego przenośnika
taśmowego, usytuowanego w hali wyciągowej, przy
którym istniała możliwość pochwycenia przez elementy ruchome (fotografie poniżej),

Miejsce wejścia pracownika w strefę niebezpieczną w celu ingerencji przy niewyłączonej linii technologicznej (niezastosowanie
procedury Lock-Out.
Ponadto w ramach realizacji tego tematu sformułowano łącznie 64 wnioski w wystąpieniach, z czego na
dzień opracowania sprawozdania, stopień realizacji
wynosił 75%. Najwięcej wniosków inspektorzy pracy
wydali w obszarze działań organizacyjnych oraz poprawy instrukcji BHP dotyczących obsługi maszyn
lub przyjętych procedur - co stanowiło 15,2% ogółu
wszystkich wniosków, następnie w zakresie właściwego sporządzania protokołu powypadkowego (ustalanie wszystkich przyczyn, dokonywanie oględzin
miejsca wypadku) – 13,6%, aktualizacji oceny ryzyka
zawodowego oraz działań korygujących po zaistniałych wypadkach przy prac - 7,6%. Kolejno przedmiotem wydawanych wniosków było określanie środków
profilaktycznych adekwatnych do przyczyn wypadków
przy pracy – 7,6%.
Kontrole dotyczące drugiej grupy zakładów (7 podmiotów), którą kontrolowano 2 lata wcześniej, dotyczyły 2.235 zatrudnionych osób. W ramach środków
pokontrolnych, w tej grupie zakładów wydano łącznie
146 decyzji dotyczących bezpieczeństwa pracy, w tym
73,9% stanowiły decyzje ustne wydane i zrealizowane
w trakcie kontroli. Najwięcej decyzji inspektorzy pracy
wydali podobnie w obszarze zabezpieczenia stref niebezpiecznych, osłonięcia ruchomych elementów maszyn oraz dostosowania maszyn do minimalnych wymagań przepisów – 20,6 % ogółu wszystkich decyzji.
Kolejnym przedmiotem wydawanych decyzji, dotyczących bezpieczeństwa pracy było utrzymanie obiektów
i pomieszczeń pracy w należytym stanie technicznym
(schody, posadzki, drzwi, oszklenia okien, porządek)
– 9,4%; właściwa eksploatacja maszyn i urządzeń, zapewnienie przeglądów technicznych – 8,1%; stosowanie barw bezpieczeństwa (krawędzie, progi) – 6,9%;
właściwa eksploatacja urządzeń i instalacji elektrycznych – 6,3%, itd. Podczas kontroli stwierdzono popełnienie 15 wykroczeń przeciwko prawom pracowniczym. W zakresie sankcji pokontrolnych wydano 2
środki wychowawcze oraz 4 mandaty karne na łączną
kwotę 5.500 zł.

Wiertarko-frezarka - brak osłony narzędzia roboczego.

Przenośnik taśmowy, przy którym istniała możliwość pochwycenia przez elementy ruchome w strefie niebezpiecznej pracy
bębna.
W kolejnym zakładzie uzupełniono brakujące osłony,
zabezpieczające strefy niebezpieczne pracy bębnów
przenośników taśmowych, zlokalizowanych w ciągu
podziemnego kanału technologicznego.

Gilotyna do blach usytuowana w warsztacie remontowym posiadała zbyt wysoko zamontowaną osłonę noża, co umożliwiało włożenie rąk.
Ponadto do tej grupy 7 zakładów skierowano 48 wniosków w wystąpieniach. Najwięcej wniosków inspek-
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torzy pracy wydali w zakresie nieprawidłowości dotyczących sporządzania protokołu powypadkowego
(ustalanie wszystkich przyczyn, dokonywanie oględzin
miejsca wypadku) – 13,0% ogółu wszystkich wniosków, następnie niewłaściwe sporządzonych instrukcji BHP i w obszarze działań organizacyjnych – 9,3%,
niewłaściwe funkcjonującej służby BHP – 9,3%, braku
aktualizacji oceny ryzyka zawodowego oraz działań
korygujących po zaistniałych wypadkach przy pracy 7,4%.

•

Przyczyny naruszeń prawa

•

Wiodące przyczyny naruszeń prawa w wybranych zakładach, w których odnotowano najwięcej wypadków
przy pracy, związane były z prowadzeniem procesów
technologicznych przy lekceważeniu obowiązujących
zasad i ustalonych zakładowych instrukcji oraz tolerowanie przez nadzór i kierownictwo odstępstwa od
przestrzegania przepisów BHP. Kontrole w tym obszarze tematycznym wykazały, iż główne nieprawidłowości (łącznie 52%) związane były m.in. z:
• brakiem zabezpieczenia stref niebezpiecznych,
ruchomych elementów, brakiem spełnienia minimalnych wymagań w zakresie eksploatacji maszyn;
• niewłaściwą eksploatacją maszyn i urządzeń, brakiem przeglądów technicznych (niesprawne urządzenia);
• niewłaściwą eksploatacją urządzeń i instalacji
elektrycznych;
• niewłaściwym utrzymaniem obiektów i pomieszczeń pracy w należytym porządku oraz dobrym
stanie technicznym (schody, posadzki, drzwi, oszklenia okien),
• niewłaściwą organizacją i ergonomią stanowisk
pracy.
Ocena kultury bezpieczeństwa pracy
Z pośród 13 skontrolowanych jedynie 5 przedsiębiorstw posiadało wdrożony i certyfikowany system
zarządzania bezpieczeństwem pracy.

•

•
•

zaangażowano pracowników zakładu do wypełniania tzw. „Kart obserwacji”, w tym w akcję „Safety Challenge”, która miała zmobilizować pracowników do zaangażowania w projekt „Karty
obserwacji”, co zostało nagradzone. Dla przykładu z końcem roku 2017 odnotowano łącznie 3.456
kart.
wdrożono tzw. szkolenia „5 minutowe”, które obligują kierownictwo do omówienia wybranego tematu dot. bezpieczeństwa ze swoją załogą, tuż
przed rozpoczęciem zmiany,
zainicjonowano procedurę „4 kroków”, która przez
rozmowy i ponowne szkolenia ma dyscyplinować
pracowników,
wprowadzono comiesięczny audyt kierownictwa
skupiony na bezpieczeństwie pracy w zakładzie,
wprowadzono tablice BHP, promujące dobre praktyki w zakresie bezpieczeństwa pracy.

Poniżej na fotografiach przedstawiono wybrane przykłady wdrożonych dobrych praktyk, mających na celu
zwiększenie bezpieczeństwa na terenie zakładu, np.
montaż luster w newralgicznych miejscach dróg komunikacyjnych, wydzielone drogi komunikacyjne wewnątrzzakładowe wraz z ścieżkami dla pieszych.

Przykład montażu luster w newralgicznych miejscach dróg komunikacyjnych.

W zakładach, w których nie podjęto próby systemowego podejścia do problemu bezpieczeństwa pracy,
można zauważyć, iż świadomość pracowników w zakresie potencjalnych zagrożeń jest dużo niższa, niż
w zakładach, w których funkcjonuje system zarządzania bezpieczeństwem pracy.
W przedsiębiorstwach, które podejmują kwestie zarządzania bezpieczeństwem pracy w sposób odpowiedzialny, można zauważyć, iż cechą charakterystyczną
tych podmiotów jest duża wrażliwość wśród pracowników i wyczulenie na ewentualne potencjalne zagrożenia, występujące na stanowiskach pracy. Poniżej
przedstawiono wybrane przykłady wdrożonych projektów, które sprzyjały kulturze bezpieczeństwa pracy.
W jednym z opolskich zakładów w ramach przyjętego
systemu Zarządzania BHP wdrożono szereg różnych
działań mających na celu zwiększenie świadomości
pracowników w zakresie potencjalnych zagrożeń oraz
promowanie kultury bezpieczeństwa pracy np.:
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Przykład wydzielonych dróg komunikacyjnych wewnątrzzakładowych wraz z ścieżkami dla pieszych.
Przykład działań u opisanego wyżej pracodawcy
wskazuje na budowanie kultury bezpieczeństwa oraz
niewątpliwie wpływa na podnoszenie świadomości
pracowników w aspekcie występujących zagrożeń
w całym zakładzie.
W grupie 7 zakładów rekontrolowanych, działania
prewencyjne inspektorów pracy skupiono na udzie-
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laniu poradnictwa oraz sprawdzeniu progresu zakładu w aspekcie bezpieczeństwa, mając na uwadze
zagadnienia i środki prawne będące przedmiotem
poprzednich kontroli. Ponadto bieżące kontrole ukierunkowano na prawidłowość formułowanych wniosków profilaktycznych, wdrożonych na stanowiskach
pracy, na których dochodziło do wypadków przy pracy
w ostatnich 2 latach. W badanym trzyletnim okresie
zauważyć można pozytywny trend spadkowy liczby
wypadków. W 2017 roku odnotowano 40% mniej wypadków, niż w 2015 roku, co potwierdza skuteczność
podejmowanych działań.
Podczas kontroli dodatkowo przekazywano pracodawcy, służbie BHP, społecznej inspekcji pracy oraz
członkom organizacji związkowych materiały promocyjno-informacyjne, zwracając uwagę stronie zakładowej na dobre praktyki, mające na celu trwałą poprawę
technicznego bezpieczeństwa pracy.
Przykłady efektów
Spośród podmiotów objętych kontrolą, w jednym
z nich inspektor pracy wydał łącznie 51 decyzji, w tym
w obszarze zabezpieczenia stref niebezpiecznych, ruchomych elementów maszyn i spełnienia minimalnych
wymagań dla maszyn - 17 decyzji. Przykładami uzyskanych efektów było:
• uzupełnienie kompletnych osłon bębnów napinających przenośnik taśmowy masy formierskiej
w rejonie taśmy pod zbiornikiem formierki (fotografie poniżej),
• zabezpieczenie stref okolic bębnów napinających przenośników taśmowych, usytuowanych
w ciągu podziemnego kanału technologicznego obsługi przenośników taśmowych zużytej
masy formierskiej Oddziału Formowania, itp.

Przykłady zdekompletowanych lub niewłaściwie zabezpieczonych stref okolic bębnów napinających przenośniki taśmowe,
usytuowane w ciągu podziemnego kanału technologicznego
obsługi przenośników taśmowych zużytej masy formierskiej Oddziału Formowania. Na dole fotografia po poprawie..
W kolejnym kontrolowanym podmiocie:
• zabezpieczono składowaną tarcicę przed samoczynnym zsuwaniem się, na placu składowym (fotografie poniżej),
• oznakowano w sposób czytelny drogi komunikacyjno-transportowe oraz ścieżki dla pieszych
w hali produkcyjnej,
• zlikwidowano zagrożenie braku właściwej osłony
przekładni pasowej przy przenośniku w hali produkcyjnej.

Brak zabezpieczenia składowanej tarcicy przed samoczynnym
zsuwaniem się, na placu składowym (obok poprawa).

Brak kompletnych osłon bębnów napinających przenośnik taśmowy masy formierskiej na Oddziale Formowania w rejonie
taśmy pod zbiornikiem formierki. Na dole fotografia po poprawie.
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Podsumowanie i wnioski
Z pośród wszystkich 13 skontrolowanych podmiotów,
jedynie 9 zakładów posiadało wdrożony i certyfikowany
system zarządzania bezpieczeństwem pracy, co opisano wyżej. Przedsiębiorstwa, które bezpieczeństwo
pracy traktują priorytetowo, posiadają duże wyczulenie na potencjalne zagrożenia, występujące w obszarze, m.in. bezpieczeństwa pracy na stanowiskach
pracy. Przyjęte procedury oraz podejście systemowe
powoduje, iż zauważone anomalie i nieprawidłowości
są podjęte, natychmiast usuwane przez funkcjonujące
służby zakładowe.
Zauważa się, że w zakładach, w których podejście do
zarządzania bezpieczeństwem pracy jest równie ważne, co podejście do jakości i ekonomii produkcji, nie
szczędzi się środków finansowych na ciągłą poprawę
warunków związanych z ergonomią i bezpieczeństwem pracy. Bezpieczeństwo pracy w tych zakładach
stanowi swego rodzaju kulturę danej organizacji, która
ją wyróżnia. Za sukcesem, związanym z ograniczeniem potencjalnych zagrożeń i ciągłą poprawą warunków w pracy, stoi niewątpliwie mądra i odpowiedzialna
postawa kierownictwa i samego pracodawcy.
Zauważono, iż w zakładach wytypowanych po raz
pierwszy do realizacji przedmiotowego tematu występuje tendencja wzrostowa liczby wypadków przy pracy, co zobrazowano na wykresie.

Nieczytelne wydzielone drogi komunikacyjno-transportowe oraz
ścieżki dla pieszych w hali produkcyjnej (na dole poprawa).

Powyższe wyniki kontroli uzasadniają właściwy kierunek obrany przez PIP oraz potrzebę kontynuowania
nadzoru w tych zakładach, które charakteryzują się
dużą ilością wypadków przy pracy.
W zakładach, które skontrolowano ponownie po 2 –
letnim okresie przerwy, stwierdzono systematyczny
spadek ilości wypadków przy pracy. Pozytywny trend
spadkowy w badanym obszarze można zauważyć na
następnym wykresie.

Brak skutecznej osłony przekładni pasowej przy przenośniku
w hali produkcyjnej (na dole poprawa).
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stąpił wzrost sumy wyegzekwowanych z tego tytułu
należności (odpowiednio 47 794,98 zł na rzecz 111
osób).
Omówienie wyników kontroli, ze wskazaniem
rodzajów nieprawidłowości (z podaniem
przykładów szczególnie rażących naruszeń).
W związku z zaniżeniem lub niewypłaceniem minimalnej stawki godzinowej przyjmującym zlecenie lub
świadczącym usługi, inspektorzy pracy skierowali do
przedsiębiorców 177 wniosków w wystąpieniach oraz
wydali 46 poleceń.
Zmiana podejścia do zagadnień bezpieczeństwa, systemowe rozwiązania oraz zaangażowanie kierownictwa i samych pracowników przekładają się na ciągłą
poprawę warunków pracy.

Wypłata minimalnego wynagrodzenia
dla osób zatrudnionych na podstawie
umów cywilnoprawnych.
Dane statystyczne.
Inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy
w Opolu w 2018r. w ramach tematu wypłaty minimalnego wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych przeprowadzili łącznie
674 kontrole w 634 podmiotach gospodarczych zatrudniających 8 157 osób na podstawie umów cywilnoprawnych oraz 394 podmiotach samozatrudniających
się. Inspektorzy pracy poddali kontroli 2 883 osób, co
stanowi 24,65% ogółu zatrudnionych w ramach umów
cywilnoprawnych.

Jedną z najczęściej ujawnianych nieprawidłowości było zaniżenie wynagrodzenia wynikającego
z wysokości minimalnej stawki godzinowej – 29,90 %
stwierdzonych nieprawidłowości. Inspektorzy pracy
stwierdzili także 44 przypadki nieustalenia sposobu
potwierdzania liczby godzin wykonywania zlecenia lub
świadczenia usług.
Na podstawie przeprowadzonych 674 kontroli, inspektorzy pracy ujawnili 45 wykroczeń związanych z naruszeniem przepisów dotyczących minimalnej stawki
godzinowej. Stwierdzone wykroczenia spowodowały
skierowanie 7 wniosków do sądu o ukaranie (łącznie
16 wykroczeń), nałożenie 18 mandatów karnych na
łączną kwotę 23 600 zł (w sumie 18 wykroczeń). Dodatkowo, w 11 przypadkach zastosowano środki oddziaływania wychowawczego.
Spośród przeprowadzonych 166 kontroli, w których
wykazano nieprawidłowości, w czterech podmiotach
przedsiębiorcy w sposób rażący naruszali przepisy
w zakresie obowiązku wypłacania minimalnej stawki
godzinowej. Nieprawidłowości te dotyczyły w szczególności niewypłacenia wynagrodzeń za pracę lub
niezapewnienia minimalnej stawki godzinowej. Inspektor pracy przeprowadzający kontrolę w jednej
z firm stwierdził wypłacanie wynagrodzenia w wysokości 1,25 zł brutto za godzinę wykonywania umowy
zlecenia. Łączna kwota zaniżonej stawki godzinowej
wyniosła 202 612,20 zł. W związku ze stwierdzonymi
nieprawidłowościami przeciwko sprawcy wykroczeń
skierowano wniosek o ukaranie.
Określenie przyczyn stwierdzonych
nieprawidłowości

Liczba osób poddanych kontroli w zakresie wypłaty minimalnego
wynagrodzenia dla zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych.
2883 osób objętych badaniem w temacie
8551 pracujących na podstawie umów cywilnoprawnych, w tym
podmioty samozatrudniające się.
Największą liczbę kontroli przeprowadzono w sektorze prywatnym w małych przedsiębiorstwach zatrudniających do 9 pracowników – 36,94%.
Działania inspektorów pracy pozwoliły wyegzekwować
67 173,07 zł na rzecz 119 osób będących stronami
umów cywilnoprawnych. W porównaniu z 2017r. na-

Minimalna stawka godzinowa to pojęcie, które pojawiło się w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za
pracę z dniem 1 stycznia 2017r. W zakresie realizacji zadań kontrolnych w temacie wypłaty minimalnego
wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na podstawie
umów cywilnoprawnych można wskazać następujące
przyczyny:
• brak płynności finansowej przedsiębiorców, co
skutkowało niewypłaceniem wynagrodzeń za pra
cę dla osób zatrudnionych na podstawie umów
cywilnoprawnych;
• nieprawidłowa interpretacja przepisów prawa odnosząca się do częstotliwości wypłat wynagrodzenia;
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•

•

•

•

•
•

błędy w naliczaniu wynagrodzeń za pracę wynikające z określenia wynagrodzenia stawką ryczałtową. Przedsiębiorcy wypłacali wynagrodzenie
określone w umowie stawką ryczałtową, nie przeliczając godzin pracy wskazanych w potwierdzeniu
liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia
usług;
nieświadomość przedsiębiorców w zakresie stosowania przepisów dotyczących minimalnej stawki godzinowej do umów określonych w art. 750
Kodeksu cywilnego;
nieprzedkładanie w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej informacji o liczbie godzin
wykonania zlecenia lub świadczenia usług, w terminie poprzedzającym termin wypłaty wynagrodzenia;
brak regulacji prawnych w ustawie o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę odnoszących się do
możliwości dokonywania potrąceń lub ochrony
minimalnej stawki godzinowej;
liczenie przez przedsiębiorców na uniknięcie konsekwencji w związku z niezapewnieniem minimalnej stawki godzinowej;
próba obejścia przepisów dotyczących minimalnej
stawki godzinowej – minimalna stawka godzinowa
sprawiła, że umowy cywilnoprawne stały się mniej
korzystne niż wcześniej.

Według kontrolowanych przedsiębiorców przyczynami
ujawnionych naruszeń prawa są:
•
•

wzrost kosztów pracy związanych z zapewnieniem minimalnej stawki godzinowej;
nieznajomość obowiązujących przepisów i nakładanie nowych obowiązków prawnych na przedsiębiorców, np. wprowadzenie obowiązku archiwizacji
dokumentów określających sposób potwierdzania
liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia
usług oraz dokumentów potwierdzających liczbę
godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług;

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 Strategii Kontroli przepisów w zakresie czasu jazdy i czasu
postoju, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku
kierowców”. Kontrole te mają na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz poprawę warunków
socjalnych kierowców.
„Krajowa Strategia Kontroli” stanowi ramowy, dwuletni plan kontroli drogowych i kontroli na terenie przedsiębiorstw realizowanych przez kilka organów uprawnionych, tj. Inspekcję Transportu Drogowego, Policję,
Straż Graniczną, Służbę Celną i Państwową Inspekcję
Pracy (inspekcja pracy prowadzi kontrole w siedzi34

bach przedsiębiorstw). W ramach przedmiotowej Strategii na lata 2017 – 2018r. w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Opolu zaplanowano 37792 dni kontrolne.
W roku sprawozdawczym 2017 przeprowadzono 20
kontroli, w trakcie których zbadano 17941 dni. Spośród wszystkich 20 kontroli prowadzonych w ramach
strategii, aż 17 kontroli prowadzonych było na skutek
skarg kierowców.
Natomiast w roku 2018 przeprowadzono 29 kontroli,
w trakcie których sprawdzono 19855 dni. Wszystkie
kontrole w 2018 roku prowadzone były na skutek skarg
kierowców, z wyjątkiem jednej prowadzonej w związku
z wypadkiem.
Tym samym w ramach dwuletniego planu kontrolnego
wykonano plan kontroli badając łącznie 37796 dni.
W zdecydowanej większości przypadków treść złożonych skarg determinuje konieczność każdorazowego
badania nie tylko norm prowadzenia pojazdu, przerw
i odpoczynku kierowców, ale również stan przestrzegania przepisów o czasie pracy kierowcy w firmach
transportowych oraz przedsiębiorstwach wykonujących niezarobkowe przewozy drogowe, zagadnień
prawidłowości naliczenia świadczeń wynikających 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 prowadzone w tym temacie są złożone i czasochłonne.
Spośród 29 kontroli dotyczących pracy kierowców zawodowych przeprowadzonych na terenie OIP Opole
w 2018r., 28 kontroli toczyło się w związku ze złożonymi skargami, natomiast 1 kontrola toczyła się z związku z wypadkiem śmiertelnym kierowcy.
Na 29 skontrolowanych firm w 6 nie stwierdzono żadnych naruszeń w zakresie realizowanego tematu, a w 9
przypadkach naruszenia miały charakter incydentalny
(łączna kwota w tych 9 przypadkach wskazana w wydanych decyzjach administracyjnych to 5.300,00 zł).
W 14 przypadkach po zakończeniu czynności kontrolnych wydano decyzje administracyjne w transporcie
drogowym na łączną kwotę 60.100,00 zł.
W zakresie poszczególnych zagadnień będących
przedmiotem kontroli, procentowy udział liczby kierowców, w przypadku których stwierdzono naruszenia,
w odniesieniu do wszystkich zbadanych, przedstawia
graf na kolejnej stronie.
Z zestawienia wynika, że najwięcej nieprawidłowości
dotyczy przekraczania dobowego czasu pracy powyżej 10 godzin przy wykonywaniu pracy w porze nocnej w danej dobie, co dotyczy blisko 80% zbadanych
kierowców. W przypadku innych nieprawidłowości najwięcej z nich występuje w zakresie skracania odpoczynku dziennego - dotyczy 1/4 badanych kierowców,
czy przekraczania czasu jazdy ciągłej i nieokazania
wykresówek zawierających pełne dane o aktywnościach kierowców, co z kolei dotyczyło około prawie 1/5
zbadanych kierowców w tym zakresie.
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Procentowy udział liczby kierowców, w przypadku których stwierdzono naruszenia, w odniesieniu do wszystkich zbadanych.
Porównując dane z poprzednich lat w dalszym ciągu
widać, iż w zakresie nieokazania danych do kontroli
w zdecydowanie większym zakresie (trzykrotnie większy odsetek przypadków) dotyczy to pojazdów wyposażonych w tachograf analogowy (nieokazanie tzw.
tarczek), aniżeli pojazdów, gdzie rejestracja aktywności kierowców odbywa się za pomocą urządzenia
cyfrowego.
Przykłady szczególnie rażących naruszeń przepisów
(nieprawidłowości):
• brak 66 wykresówek dla 1 kierowcy, na łączną
liczbę 9 326 km,
• brak przedłożenia pełnych danych cyfrowych (brak
danych z tachografów pojazdów) dla 5 kierowców
łącznie na 323 dni, w trakcie których kierowcy kierowali pojazdami,
• nieprzestrzeganie dziennego limitu czasu jazdy,
np. prowadzenie pojazdu łącznie przez 17 godzin
i 4 minuty,
• brak wymaganej przerwy przy prowadzeniu pojazdu przez okres dłuższy niż 4,5 godziny, np. prowadzenie pojazdu łącznie przez 8 godzin, czy w innym przypadku 6 godzin i 34 minuty,
• skrócenie dziennego czasu odpoczynku – w jednym z przypadków o 5 godzin i 39 minut - kierowca odebrał jedynie 5 godzin i 21 minut nieprzerwanego odpoczynku, kiedy dopuszczalnym było
odebranie przez kierowcę odpoczynku w wymiarze 11 godzin oraz w innym przypadku o 4 godziny
i 34 minuty - kierowca odebrał jedynie 4 godziny
i 26 minut, kiedy dopuszczalnym było odebranie
przez kierowcę odpoczynku w wymiarze 9 godzin,
• skrócenie tygodniowego czasu odpoczynku
o nawet 12 godzin i 2 minuty, kierowca odebrał
najdłuższy nieprzerwany odpoczynek tygodniowy
trwający 11 godzin i 58 minut, zamiast minimum
24 godzin skróconego tygodniowego okresu odpoczynku,
• 10 godzin i 51 minut – kierowca odebrał najdłuższy nieprzerwany skrócony odpoczynek tygodnio-
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wy trwający 13 godzin i 9 minut, zamiast odebrać
minimum 24 godziny - nieprzerwany odpoczynek
tygodniowy.
Inspektorzy pracy działający w ramach terenowej
właściwości Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu
w 2018 roku wydali 23 decyzje nakładające karę pieniężną w oparciu o ustawę z dnia 6 września 2001r.
o transporcie drogowym (Dz.U. z 2017r. poz. 2200 ze
zmianami oraz z 2018r. poz. 2245) na łączną kwotę
65.400,00 zł (przy zweryfikowanych 19855 dniach
kontrolnych).
Przykładowo:
• w roku 2017 wydano 11 decyzji w transporcie na
łączną kwotę 58.850,00 zł (przy zweryfikowanych
17941 dniach kontrolnych),
• w roku 2016 wydano jedynie 4 decyzje w transporcie na łączną kwotę 14.350,00 zł (przy zweryfikowanych 12192 dniach kontrolnych). Mniejsza liczba dni kontrolnych w roku 2016 wynikała
z przyjętego limitu w ramach strategii na lata 2015
– 2016,
• w roku 2015 wydano 14 decyzji nakładających
karę pieniężną na łączną kwotę 86.550,00 zł (przy
zweryfikowanych 21079 dniach kontrolnych),
• w roku 2014 odpowiednio – 12 decyzji na kwotę 135.050,00 zł (przy zweryfikowanych 35314
dniach kontrolnych).
Różnica w wysokości nakładanych kar wynika przede wszystkim z liczby zbadanych dni kontrolnych. W
roku 2014 zbadano 35314 dni, (tj. średnio 3,82 zł na
jeden dzień kontrolny), w roku 2015 - 21079 dni, (tj.
średnio 4,10 zł na jeden dzień kontrolny), w roku 2016
- 12192 dni, (tj. średnio 1,18 zł na jeden dzień kontrolny), w roku 2017 - 17941 dni (tj. średnio 3,28 zł na
jeden dzień kontrolny), natomiast w roku 2018 - 19855
dni (tj. 3,29 zł średnio na jeden dzień kontrolny).
Dodatkowo należy wskazać, iż w 2014r. stwierdzono
950 naruszeń dotyczących czasu jazdy, przerw i od-
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poczynku kierowców, przy odpowiednio: 301 naruszeniach w roku 2015r., 68 naruszeniach w 2016r., 216
naruszeniach w 2017 i przy 608 naruszeniach w roku
2018.
Jednocześnie w 2014r. nałożono 5 kar w prawie maksymalnej wysokości, jaką można było nałożyć na
pracodawcę (25.000 zł), w 2015r. – tylko 2. W 2016r.
nałożono tylko 4 kary w drodze decyzji administracyjnej, przy czym najwyższa nałożona kara to 6.250,00
zł, z kolei w roku 2017 wydano 2 maksymalne kary
administracyjne (jedną w kwocie 25.000,00 zł i jedną
w kwocie 15.000,00 zł), natomiast w roku 2018 także
2 maksymalne kary po 15.000,00 zł.
Widoczny brak przełożenia różnicy w liczbie stwierdzonych naruszeń na kwotę kar pomiędzy rokiem
2017, a rokiem 2018 wynika głównie z faktu, iż większa liczba stwierdzonych naruszeń w 2018r. dotyczyła
przede wszystkim dwóch kontroli, w których wydano
maksymalne kary po 15.000,00 zł pomimo, iż wysokość kar zgodnie z taryfikatorem naruszeń wyniosła
29.100,00 zł i 110.000,00 zł.
W 2018r. przedsiębiorcy odwołali się od dwóch decyzji
spośród 23 kar nałożonych w drodze decyzji administracyjnej.
W roku 2018 w toku prowadzonych kontroli, w ramach
analiz dotyczących czasu jazdy, przerw i odpoczynków kierowców, ujawniono także inne nieprawidłowości dotyczące zatrudnianych pracowników, głównie
w zakresie czasu pracy i wypłaty wynagrodzeń.
W związku ze stwierdzonymi naruszeniami obowiązków pracodawców, inspektorzy pracy oprócz decyzji wydanych w postępowaniu administracyjnym,
wszczęli postępowanie wykroczeniowe zakończone
nałożeniem na pracodawców:
• 12 mandatów (na łączną kwotę 12.500,00 zł) –
stwierdzono 20 naruszeń,
• 4 środki wychowawcze (w dwóch przypadkach dotyczyło to pierwszej kontroli pracodawcy) – stwierdzono 5 naruszeń (1 dla pouczenia i 3 dla ostrzeżenia),
• 1 wniosku o ukaranie do sądu karnego – stwierdzono 1 naruszenie. Postępowanie sądowe na
dzień 31.12.2018r. pozostaje niezakończone.

Zjawiska destruktywne w środowisku
pracowniczym
W okresie sprawozdawczym wpłynęły 63 skargi, w których podniesiono łącznie 118 przedmiotów (w 2017r.
w 78 skargach było ich 113), w których podnoszono
problematykę dyskryminacji w zatrudnieniu i mobbingu. Stanowiły one 2,41 % (w 2017r. było to 5,22 %)
ogółu liczby przedmiotów skarg. W 2018r. odnotowano spadek liczby skarg z tego zakresu w porównaniu
do ubiegłego roku i ta tendencja trwa od kilku lat.
W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych
(43 kontrole), w żadnej ze skarg nie ustalono ich zasadności. Nie ustalono także zarzutu molestowania
podnoszonego w skardze pracownicy, bowiem została
36

ona wycofana jeszcze przed przystąpieniem do czynności kontrolnych. Nie potwierdziły się również zarzuty odnośnie mobbingu, 5 skarg spośród badanych
uznano za niezasadne, a pozostałe za niemożliwe do
ustalenia. W odpowiedziach o sposobie załatwienia
skargi inspektorzy wskazywali wnioskodawcom możliwości dalszego działania w przedmiotowych kwestiach w drodze postępowania przed sądem pracy.
Liczbę i strukturę skarg i wniosków dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu i mobbingu, które
wpłynęły w okresie sprawozdawczym, z uwzględnieniem lat 2016 - 2018 przedstawia poniższa tabela.
Dynamika
2018 /
2017

Struktura
skarg

2016

2017

2018

Równe
traktowanie w
zatrudnieniu

39

70

11

0,15

Molestowanie
(w tym
seksualne)

0

1

1

1,00

Mobbing

56

42

53

1,26

SUMA

95

113

65

0,57

Równe traktowanie
W świetle informacji przedstawionej powyżej, zarzuty
co do naruszeń prawa w zakresie zjawiska dyskryminacji, należy zauważyć nade wszystko, iż żaden z zarzutów nie potwierdził się w toku czynności prowadzonych przez inspektorów pracy. Brak jest w tej sytuacji
możliwości scharakteryzowania stwierdzonych naruszeń prawa pracy w tym przedmiocie, jak i nie ma
możliwości wskazania zastosowanych środków prawnych oraz uzyskanych efektów.
Molestowanie, w tym molestowanie seksualne
W okresie sprawozdawczym wpłynęła 1 skarga zawierająca ten zarzut, tj. co do naruszeń prawa zakresie
równego traktowania dotyczącego molestowania, która została wycofana przez osobę wnoszącą. Nie ma
zatem w tej sytuacji możliwości scharakteryzowania
stwierdzonych naruszeń prawa pracy w przedmiotowym zakresie, jak i nie ma także możliwości wskazania zastosowanych środków prawnych oraz uzyskanych efektów.
Mobbing
W świetle informacji przedstawionej powyżej, zarzuty
co do naruszeń prawa w zakresie zjawiska mobbingu, nie znalazły potwierdzenia podczas prowadzonych
czynności kontrolnych. Wynika to poniekąd z faktu, iż
materia ta jest niewątpliwie właściwa dla postępowania przed sądem pracy, a możliwości organów Państwowej Inspekcji Pracy znajdują w tym zakresie istot-
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ne ograniczenia. Brak jest w tej sytuacji możliwości
scharakteryzowania stwierdzonych naruszeń prawa
pracy w tym przedmiocie, jak i nie ma także możliwości wskazania zastosowanych środków prawnych oraz
uzyskanych efektów.
Podsumowanie i wnioski
Wyniki podejmowanych czynności kontrolnych,
w przypadku równego zatrudnienia oraz mobbingu,
nie pozwoliły na ustalenie zasadności tego rodzaju
naruszeń prawa pracy.
Zauważyć przy tym należy, że nawet gdyby inspektor pracy stwierdził zjawisko stosowania dyskryminacji
czy też mobbingu wobec pracowników, to w przepisach Kodeksu pracy, tzw. sankcyjnych (wykroczeniowych – vide art. 281 do 283 Kodeksu pracy), brak jest
uregulowań, które wskazywałyby, że dyskryminacja
lub mobbing stanowią wykroczenia, co oznacza, że inspektor pracy nie może podjąć stosownego postępowania w sprawie o wykroczenia, albowiem ustawa nie
daje mu takich uprawnień. Działania inspektora pracy
sprowadzać się w tej sytuacji mogą co najwyżej do
wystosowania wystąpienia zawierającego odpowiedni
wniosek zaprzestania tego rodzaju praktyk. Z tych też
względów przyjąć należy, że to wyłącznie sąd pracy,
jako jedyny organ rozstrzygający spory zaistniałe na
tle stosunku pracy, jest władnym, po przeprowadzeniu
stosownego postępowania procesowego, celem ustalenia zasadności zarzutów skarżących dotyczących
dyskryminacji i mobbingu. Ocenić więc należy, że angażowanie inspektora pracy do podejmowania kontroli
w tym zakresie niesie ze sobą istotne ograniczenia,
a uzyskane efekty są adekwatne do przewidzianych
prawem uprawnień, które kierunkują działania inspektorów pracy w stronę udzielania porad i wskazywania
możliwości postępowania na ścieżce sporu sądowego.

Kontrola w placówkach handlowych
Kontrole w placówkach handlowych realizowane były
tak, jak w latach ubiegłych, również w roku 2018. Celem podjętych czynności było dokonanie oceny przestrzegania przepisów z zakresu prawnej ochrony pracy, ze szczególnym uwzględnieniem zawierania umów
cywilnoprawnych w warunkach charakterystycznych
dla stosunku pracy, zakazu pracy w niedziele i święta
oraz niektóre inne dni, bezpieczeństwa pracy oraz legalności zatrudnienia.
Większość ujawnionych nieprawidłowości w placówkach handlowych miało miejsce u pracodawców zatrudniających do 10 osób, którzy w dalszym ciągu
podejmują próby ograniczenia kosztów prowadzonej
działalności gospodarczej poprzez:
•
•

nieodpowiednią wielkości zatrudnienia, która niejednokrotnie prowadzi do naruszeń przepisów
o czasie pracy;
zlecanie prowadzenia dokumentacji kadrowo-płacowej podmiotom zewnętrznym, które są najbardziej konkurencyjne (najtańsze), co nie zawsze

gwarantuje odpowiedni poziom świadczonych
w tym zakresie usług.
Również wielkopowierzchniowe placówki handlowe
odnotowują braki kadrowe, co niejednokrotnie prowadzi do naruszeń norm prawnych w zakresie czasu
pracy.
Informacje o liczbie skontrolowanych placówek
Na terenie działania Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu w roku 2018 skontrolowano łącznie 794
placówki handlowe. Kompleksowej kontroli poddano 7
wielkopowierzchniowych placówek handlowych, o powierzchni sprzedaży powyżej 300 m2 oraz 18 pozostałych punktów handlowych. Inspektorzy pracy rozpatrzyli łącznie 21 skarg. Ponad 61% złożonych skarg
wskazywało na naruszenie zapisów ustawy o ograniczaniu handlu w niedziele i święta oraz niektóre inne
dni.
Działania podjęte podczas kontroli – placówki
wielkopowierzchniowe
W wyniku dokonanych ustaleń w odniesieniu do wielkopowierzchniowych placówek handlowych inspektorzy pracy wydali łącznie 26 decyzji oraz skierowali 20
wniosków zawartych w wystąpieniach. Łącznie wydane środki prawne objęły swym działaniem 746 osób
wykonujących pracę zarobkową w wielkopowierzchniowych placówkach handlowych.
W czasie przeprowadzonych kontroli w placówkach
wielkopowierzchniowych nie stwierdzono nieprawidłowości związanych z wypłatą wynagrodzeń oraz innych
świadczeń ze stosunku pracy.
Działania podjęte podczas kontroli – pozostałe
placówki handlowe
W wyniku dokonanych ustaleń w odniesieniu do mniejszych placówek handlowych inspektorzy pracy wydali
łącznie 65 decyzji oraz skierowali 74 wnioski zawarte
w 15 wystąpieniach. Łącznie wydane środki prawne
objęły swym działaniem 551 osób wykonujących pracę zarobkową w handlu. W czasie przeprowadzonych
kontroli w pozostałych (mniejszych) placówkach handlowych nie stwierdzono rażących nieprawidłowości
związanych z wypłatą wynagrodzeń oraz pozostałych
świadczeń ze stosunku. pracy.
Przestrzeganie zakazu pracy w handlu
W toku podjętych czynności dot. 794 punktów handlowych, w 28 przypadkach ujawniono nieprzestrzeganie
zakazu pracy w placówkach handlowych, co stanowi
3,5 % skontrolowanych sklepów. Wszystkie ujawnione
w przedmiotowym zakresie nieprawidłowości dotyczyły mniejszych placówek handlowych. Na terenie działania OIP w Opolu nie stwierdzono naruszania zakazu
handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni
w wielkopowierzchniowych placówkach handlowych.
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Wnioski
Podobnie jak w latach ubiegłych zakres obszarów prawa pracy, w których stwierdzono największe nieprawidłowości uległ dalszemu zmniejszeniu. Stwierdzone
nieprawidłowości z roku na rok dotyczą zdecydowanie
mniejszej grupy pracowników, zwłaszcza w porównaniu ze skalą nieprawidłowości występującą w początkowych latach realizacji tematu, począwszy od 2007
roku.
Podkreślenia wymaga fakt, iż nie odnotowano znaczących nieprawidłowości w zakresie zawierania umów
cywilnoprawnych w warunkach, w których winna być
zawarta umowa o pracę oraz przestrzegania przepisów o płacy minimalnej zleceniobiorców i samozatrudnionych. Prawdopodobnie do powyższego stanu
rzeczy doprowadziła stale i dynamicznie zmieniająca
się sytuacja na rynku pracy. Niewątpliwie dominujący nad podażą popyt na pracowników sektora handlu
przyczynił się do znacznej poprawy warunków świadczenia pracy. Powyższe zjawisko szczególnie zauważalne jest w placówkach wielkopowierzchniowych.
Pracodawcy w celu podniesienia konkurencyjności
podnoszą atrakacyjność ofert pracy.
Przeważająca część nieprawidłowości w placówkach
handlowych dotyczyła bezpieczeństwa i higieny pracy. Stwierdzone uchybienia, tak jak w latach ubiegłych
polegały m.in. na:
• niewłaściwej eksploatacji urządzeń i instalacji
elektrycznych;
• braku ładu i porządku w ciągach komunikacyjnych
oraz transportowych;
• braku drożności dróg i wyjść ewakuacyjnych –
braku możliwośći szybkiego wydostania się na
otwartą przestrzeń;
• niewłaściwym transporcie i magazynowaniu oferowanych towarów.
Zarówno pracodawcy, kierownicy kontrolowanych jednostek, jak również inspektorzy pracy do podstawowych przyczyn występowania stwierdzonych podczas
kontroli nieprawidłowości w zakresie technicznego
bezpieczeństwa pracy zaliczyli:
• niedostateczną znajomość zagrożeń podczas wykonywania pracy przez poszczególnych pracowników, zwłaszcza przy pracach związanych z eksploatacją urządzeń elektrycznych;
• nieskuteczne działania ze strony służby BHP –
brak systematycznych kontroli ze strony osób pełniących obwiązki służby BHP;
• nieznajomość lub nieprzestrzeganie przepisów
bhp przez osoby kierujące pracownikami, w tym
również przez właścicieli sklepów;
• brak właściwego nadzoru nad pracownikami i procesami organizacyjnymi ze strony kadry zarządzającej (wielu pracodawców posiada procedury
związane z przestrzeganiem przepisów BHP między innymi w zakresie magazynowania i składowania towarów, które nie są respektowane przez
kadrę kierowniczą).
Według oceny inspektorów pracy zasadniczą przyczy38

ną wystąpienia stwierdzonych nieprawidłowości jest
brak należytej dbałości pracodawców i kadry kierowniczej o warunki pracy zatrudnionych pracowników.
Priorytetem jest wynik finansowy (wielkość obrotu) poszczególnych placówek handlowych, co prowadzi do
sytuacji świadczenia pracy pod presją czasu, niejednokrotnie przez pracowników w zbyt małej obsadzie
osobowej. W takich warunkach najczęściej występują
problemy z przestrzeganiem przepisów o czasie pracy.

Eliminowanie zagrożeń wypadkowych
w budownictwie
Realizując kontrole prac budowlanych i rozbiórkowych
oraz przy budowach i remontach dróg w 2018r. ogółem przeprowadzono 192 kontrole, w tym 164 budów,
z których część kontrolowano kilkukrotnie. Kontrolami
objęto w sumie 186 podmiotów. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami inspektorzy pracy wydali łącznie 808 decyzji oraz 81 wniosków.
W sytuacjach bezpośredniego lub potencjalnego zagrożenia zdrowia i życia pracowników inspektorzy
pracy wydali łącznie 109 decyzji wstrzymania wykonywania prac oraz 73 decyzje wstrzymania eksploatacji
niesprawnych maszyn. Zakazano także 7 decyzjami
wykonywania prac w warunkach zagrożenia i w miejscach niebezpiecznych. Inspektorzy pracy wydali również 26 decyzji skierowania do innych prac 36 pracowników dopuszczonych do pracy wbrew obowiązującym
przepisom przy pracach niebezpiecznych.
W przypadku rażących zaniedbań i bezpośredniego
zagrożenia na budowach inspektorzy pracy nakładali
stosowne sankcje na osoby odpowiedzialne. W toku
podjętych kontroli ujawniono 256 wykroczeń, w związku z czym nałożono 212 mandatów karnych na łączną
kwotę 115.850 zł, skierowano 4 wnioski do sądu oraz
w przypadku mniejszych zaniedbań zastosowano 33
środki wychowawcze.
Wyniki kontroli wykazują, że budownictwo nadal należy do działów gospodarki, które charakteryzują się
wysokim stopniem zagrożenia zdrowia i życia zatrudnianych osób.
Przykłady nieprawidłowości
Podobnie jak w latach ubiegłych dominującą liczbę
nieprawidłowości stwierdzono przy prowadzeniu prac
na wysokości, w tym z wykorzystaniem rusztowań,
podnośników, podczas wykonywania robót ziemnych
oraz w zakresie organizacji terenu budowy i organizacji pracy na budowie.
W zakresie prowadzenia robót na wysokości dominującym zjawiskiem było wykonywanie prac w warunkach
bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia, np. niestosowania środków ochronnych zabezpieczających
przed możliwością upadku. Problem dotyczył zarówno
środków ochrony zbiorowej, jak i indywidualnej. Wyniki przeprowadzonych kontroli ujawniły bardzo wysoki
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odsetek nasilenia tego zjawiska, tym groźniejszego,
bo dotyczącego prac szczególnie niebezpiecznych,
będących źródłem wielu wypadków. Od lat powtarzają
się problemy użytkowania rusztowań z niekompletnym
wyposażeniem w balustrady, pomosty robocze oraz
brakiem pionów komunikacyjnych.

Kontrole przeprowadzone w zakresie oceny rusztowań wykazały liczne przypadki nieprawidłowego ich
montażu i późniejszej eksploatacji np.:
• wadliwy montaż podestów roboczych, poprzez
niezapewnienie przykrycia całej powierzchni roboczej rusztowania,
• niestosowanie balustrad ochronnych zabezpieczających przed możliwością upadku z wysokości,
bądź stosowaniu niekompletnych balustrad,
• brak pionów komunikacyjnych, w szczególności
w rusztowaniach typu „warszawskiego”,
• nieprawidłowe i niebezpieczne posadowienie
rusztowań na prowizorycznych i niestabilnych elementach, typu pustak ceramiczny.

Przeprowadzone kontrole wykazały także liczne przypadki dopuszczania do montażu rusztowań pracowników, którzy nie posiadali stosowanych uprawnień
kwalifikacyjnych. W licznych przypadkach stwierdzono brak dokonania odbioru rusztowań przed dopuszczeniem ich do użytkowania, lub ich odbiór przez
osoby nieuprawnione. Na następnej fotografii przykład
rusztowania typu „Platinum” z widocznym brakiem balustrad ochronnych. Pracownicy w trakcie demontażu
rusztowania mimo posiadania szelek bezpieczeństwa
nie byli przypięci do stałych elementów konstrukcji,
mając na uwadze zagrożenie upadku z wysokości.

Kolejnym zagadnieniem kontroli objęto sposób prowadzenia robót ziemnych, a w szczególności wykonywanie wykopów i pracę w wykopach. W powyższym
zakresie stwierdzano przede wszystkim:
• niestosowanie przedsięwzięć techniczno-organizacyjnych mających na celu zabezpieczanie ścian
wykopów przed niekontrolowanym osunięciem
ziemi, tj.: podparcie bądź rozparcie ścian wykopu
lub nadanie im odpowiedniego pochylenia,
• składowanie urobku zbyt blisko krawędzi wykopu
(w klinie naturalnego odłamu gruntu),
• brak wygrodzeń i oznaczeń wykopów,
• brak bezpiecznych zejść/wyjść do/z wykonanych
wykopów.
Poniżej przykład rażącego naruszenia przepisów bhp,
w którym wykop o pionowych ścianach nie był w jakikolwiek sposób zabezpieczony przed możliwością
osunięcia się skarp, co stwarzało bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia pracowników, wynikające z ryzyka przysypania.

Problemy wynikające z naruszeń przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy podczas prowadzenia robót
ziemnych wynikają przede wszystkim z przyjmowania
mylnego i zgubnego założenia krótkotrwałości prowadzenia prac, a tym samym braku konieczności podejmowania stosownych działań eliminujących zagrożenie oraz tolerowania przez pracodawców i nadzór
odstępstw od właściwych i bezpiecznych warunków
pracy.
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Poniżej przedstawiono kolejny przykład wykonywanych robót przez pracownika w wykopie o głębokości
ok. 2,5 m. Do wykopu nie zorganizowano bezpiecznego wejścia. Skarpy wykopu nie zostały zabezpieczone
przed możliwością utraty stateczności. Przy niezabezpieczonych ścianach wykopu składowano urobek.

i pieszych odbywa się z pewnymi ograniczeniami.
W takich sytuacjach występuje potencjalne zagrożenie zarówno dla osób wykonujących roboty drogowe,
jak i uczestników ruchu poruszających się po drodze,
w sąsiedztwie prowadzonych prac.
Poniżej na fotografii zobrazowano przykład braku zabezpieczenia pracowników przed możliwością upadku
z wysokości (ok. 7m) w miejscu betonowania „skrzydełek przyczółka – mostu” w ciągu drogi – „Obwodnica
Piastowska – etap II” (brak bariery ochronnej, pracownicy nie stosują środków ochrony indywidualnej chroniących przed upadkiem z wysokości). Ponadto stosowane przez pracowników hełmy nie służą do prac na
wysokości.

Ekipy wykonujące roboty ziemne dość często nie
przykładają należytej uwagi do bezpieczeństwa prowadzonych prac w wykopach wąskoprzestrzennych
przy montażu instalacji, np. kanalizacyjnych. W tych
przypadkach często nie stosowano jakiegokolwiek zabezpieczenia ścian wykopów przed niekontrolowanym
obsunięciem ziemi.
Następną grupą badanych zagadnień była szeroko
rozumiana organizacja terenu budowy i organizacja
pracy na budowie. W tym zakresie stwierdzono m.in.:
brak zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem
osób postronnych, brak zabezpieczania i oznakowania stref i miejsc niebezpiecznych na terenach budów, brak zabezpieczenia krawędzi stropów przed
upadkiem z wysokości, brak organizacji pomieszczeń
higieniczno-sanitarnych oraz nieprawidłowości związane ze składowaniem materiałów budowlanych.

Przykłady dobrych praktyk na budowach
W roku sprawozdawczym występowały również rzadkie przypadki bezpiecznie zorganizowanych budów,
na których zaobserowano tzw. „dobre praktyki”. Przykładem takiej budowy jest największa inwestycja branży energetycznej realizowana w Polsce, tj. budowa V
i VI bloku energetycznego Elektrowni Opole. Wartym
podkreślenia jest fakt, że budowa ta objęta była stałym
nadzorem ze strony PIP, co niewątpliwie przekładało
się na stan bezpieczeństwa i higieny pracy.
Kolejne przykłady dobrych praktyk zaobserowano na
budowach, które zostały zgłoszone do konkursu „Buduj bezpiecznie”.
Nadmienić należy, iż podczas kontroli w roku 2018
nie stwierdzono bezpiecznie zorganizowanych budów
dróg lub mostów, na których można było zaobserwować tzw. „dobre praktyki”.

Częstą nieprawidłowością był także brak lub nieprawidłowości w zakresie instrukcji bezpiecznego wykonywania robót budowlanych. Ponadto inspektorzy
pracy zgłaszali uwagi do właściwej ochrony przeciwporażeniowej i braku zabezpieczenia instalacji elektrycznych przed możliwością uszkodzenia mechanicznego.
Dominujące nieprawidłowości w przypadku robót drogowych dotyczyły braku wygrodzenia i oznaczenia
stref niebezpiecznych podczas wykonywania robót
drogowych w szczególności w miejscach publicznych.
Teren prowadzonych robót drogowych jest szczególnie niebezpieczny zwłaszcza, gdy wykonywane prace
występują na odcinkach dróg, gdzie ruch pojazdów
40

Efekty i wnioski
Wysoki wskaźnik realizacji środków prawnych, w tym
szczególnie decyzji nakazowych, wydanych przez inspektorów pracy w ramach działalności nadzorczej,
stanowił przesłankę do poprawy bezpieczeństwa pracy na kontrolowanych budowach.
Poprawę warunków pracy i bezpieczeństwa pracowników na realizowanych inwestycjach budowalnych
osiągnięto m.in. przez:
• działania inspektorów pracy, zobowiązujące wykonawców do właściwej organizacji terenu budowy, a w szczególności zabezpieczeniu terenów
budów/robót przed dostępem nieupoważnionych
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osób, zabezpieczeniu miejsc niebezpiecznych,
otworów technologicznych oraz zapewnieniu odpowiednich pomieszczeń higieniczno-sanitarnych,
wyeliminowanie nieprawidłowości związanych
z szeroko pojętą organizacją pracy, w szczególności dotyczącą opracowywania instrukcji bezpiecznego wykonywania robót budowlanych i prowadzenia robót zgodnie z instrukcją, a w szczególności
przy wykonywaniu prac na wysokości i prowadzeniu robót ziemnych,
zlikwidowanie zagrożeń wypadkowych spowodowanych wadliwym montażem i użytkowaniem maszyn i urządzeń, w szczególności rusztowań,
przeciwdziałanie niewłaściwemu sposobowi eksploatacji instalacji i urządzeń energetycznych na
terenach budów,
wymuszenie stosowania wymaganych w danych
warunkach pracy środków ochrony indywidualnej,
wyegzekwowanie przestrzegania przepisów w zakresie posiadania przez pracowników właściwych
badań lekarskich oraz szkoleń w dziedzinie bhp.

Kontrolujący zauważają częstsze zatrudnianie na placach budów pracowników z małym doświadczeniem
zawodowym, w związku z odpływem fachowców za
granicę. Powyższe zjawisko przyczynia się do powstawania większej liczby zagrożeń wypadkowych.
Pozytywnym trendem ostatnich lat jest wzrost świadomości inwestorów w zakresie powierzania wykonawstwa robót budowlanych podmiotom dobrze
zorganizowanym i przestrzegającym przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. Taki kierunek związany jest
koniecznością specjalizowania się firm wykonawczych
w określonych typach robót, co skutkuje większą dojrzałością organizowania stanowisk pracy i propagowaniu kultury bezpieczeństwa pracy.
W 2018 r. kładziono nacisk na działalność prewencyjną w branży budowlanej. W zakresie prowadzonej kampanii prewencyjnej wymienić należy przede
wszystkim:
• Objęcie stałym nadzorem lub częstymi kontrolami
audytowymi 33 największych budów realizowanych w województwie opolskim. W szczególności
nadzorem objęto budowę V I VI bloku energetycznego w Elektrowni Opole, rozbiórki-remonty
oraz rozbudowy budynków na terenie grupy Azoty – Zakłady Azotowe Kędzierzyn S. A., budowa
nowego terminala płynnych produktów naftowych
w porcie Kędzierzyn-Koźle, budowę obwodnicy
„Piastowskiej” w Opolu, budowa mostów i obwodnicy Myśliny gm. Dobrodzień oraz budowy osiedli
mieszkaniowych.
• Szkolenia przeprowadzone na budowach: Elektrowni Opole w Opolu oraz w Komprachcicach
w siedzibie oddziału firmy „SKANSKA” S. A., wykonującej modernizację sieci kolejowej na odcinku
Opole – Nysa. Cykl szkoleń odbył się w ramach
„Tygodnia bezpieczeństwa w budownictwie”, czyli wspólnej akcji sygnatariuszy „Porozumienia dla
Budownictwa”, nad którą patronat objął Główny
Inspektor Pracy.
• Zorganizowanie w siedzibie OIP szkolenia w ra-
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mach programu edukacyjno-informacyjnego „Budowa! Stop wypadkom”, w którym udział wzięło 22
pracodawców i 11 przedstawicieli służb bhp.
Przeprowadzenie szkolenia w Opolskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa w ramach programu edukacyjno-informacyjnego „Budowa! Stop
wypadkom”, w którym udział wzięło 5 pracodawców, 8 pracowników, 2 przedstawicieli samorządu
terytorialnego i 70 innych.
Zorganizowanie, przeprowadzenie i podsumowanie na szczeblu OIP konkursu „Buduj bezpiecznie”.
Celem konkursu było promowanie i nagradzanie
firm, które przestrzegają standardy bezpieczeństwa oraz podnoszą poziom bezpieczeństwa pracy na budowach. Powyższe podsumowanie działalności prewencyjnej w OIP Opole za rok 2018,
było opisane na stronach internetowych Opolskiego Serwisu Informacyjnego: 24opole.pl oraz Radia Opole.
Dystrybucję wydawnictw i ulotek o charakterze
prewencyjnym, traktujących o bezpieczeństwie
pracy na budowie, opracowanych przez PIP
w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych.
Bieżące omawianie problemów bezpieczeństwa
pracy oraz udzielanie porad technicznych i prawnych podczas prowadzenia kontroli.

W roku sprawozdawczym podczas kontroli budów
udzielono 1.318 porad technicznych i 579 porad prawnych, w tym 101 dotyczących legalności zatrudnienia,
co również przyczyniało się do właściwego kształtowania poziomu bezpieczeństwa na kontrolowanych
obiektach.

Kontrole zakładów branży chemicznej
Kontrole dotyczące problematyki REACH
(rejestracja, ocena, udzielanie zezwoleń
i wprowadzanie ograniczeń obrotu chemikaliów)
Do kontroli zagadnień związanych z problematyką rozporządzenia REACH w roku 2018 wytypowano 14 zakładów pracy, w których pracowało łącznie 566 osób.
Pracę w kontakcie z czynnikami chemicznymi wykonywało 159 osób. Wśród kontrolowanych podmiotów
znalazły się: zakład chowu i hodowli drobiu, ośrodek
wypoczynkowy, agencja reklamy - drukarnia, przychodnie weterynaryjne. Skontrolowano także producentów: emulsji asfaltowych, konstrukcji metalowych
i ich części, koncentratów barwiących i uszlachetniających do tworzyw sztucznych, odzieży sportowej. Pozostałe podmioty objęte kontrolą to zakład zajmujący
się odprowadzeniem wody i ścieków, hurtownia wyrobów chemicznych, zakład stomatologiczny, ośrodek
sportu i rekreacji, zakład usług gastronomicznych.
Wiedza o obowiązkach wynikających z rozporządzenia REACH była zróżnicowana, przy czym niektórzy
mniejsi pracodawcy o obowiązywaniu rozporządzenia
REACH dowiedzieli się od inspektorów pracy dopiero
podczas przeprowadzanych kontroli.
Najwięcej nieprawidłowości, podobnie jak w roku
2017, odnotowano w obszarze zapewnienia ze strony
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formalnoprawnej odpowiednich dokumentów niezbędnych do bezpiecznego posługiwania się chemikaliami.
Brak lub nieprawidłowości w zakresie opracowanych
instrukcji bhp wiązały się bezpośrednio z brakiem
właściwego poinformowania pracowników w tym zakresie, co zanotowano aż u 86% kontrolowanych podmiotów.
Niedostateczny poziom szkoleń z obszaru bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym nieprawidłowości
w zakresie dostosowania programów szkoleń do stanowisk pracy i zagrożeń związanych z chemikaliami
ujawnił się w przypadku 79% kontrolowanych pracodawców.
Problemy w zakresie pozyskiwania aktualnych kart
charakterystyki mieszanin niebezpiecznych, stwarzających zagrożenie dotyczyły 64% kontrolowanych
podmiotów. W przypadku 50% kontrolowanych zakładów nieaktualne karty charakterystyki były podstawą
skierowania pism do Państwowej Inspekcji Sanitarnej
celem podjęcia działań zgodnie z posiadanymi kompetencjami.

wanych podmiotów. Nieprawidłowości w zakresie kart
charakterystyki substancji stwarzających zagrożenie
zanotowano w stosunku do 29% kontrolowanych podmiotów, podobnie jak w przypadku nieprawidłowości
związanych z oznakowaniem magazynów, zbiorników
i miejsc magazynowania/składowania chemikaliów.
Dla poprawy wykazanych nieprawidłowości inspektorzy pracy wydali łącznie 90 decyzji i 49 wniosków
pokontrolnych. Stwierdzone uchybienia sprowadzają
się przede wszystkim do braku zapewnienia pracownikom odpowiednich źródeł informacji, w oparciu o które mogliby zdobyć wiedzę związaną ze stosowaniem
produktów chemicznych, tj. aktualnych kart charakterystyki środków chemicznych niebezpiecznych, stwarzających zagrożenie, prawidłowego oznakowania
chemikaliów, instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy
dotyczących postępowania z materiałami szkodliwymi
dla zdrowia i niebezpiecznymi, instrukcji magazynowania. Niezapewnienie właściwych źródeł informacji
ma podłoże zarówno u samych pracodawców, ale także u producentów oraz dostawców środków chemicznych na poszczególnych etapach łańcucha dostaw.
Kontrole dotyczące problematyki CLP
(klasyfikacja, oznakowanie i pakowanie
chemikaliów)

Uchybienia w zakresie oznakowawania pojemników
substancji i mieszanin chemicznych stwierdzono
u 64% kontrolowanych podmiotów. Zakwestionowane
oznakowania środków chemicznych były przedmiotem
zawiadomień właściwych PSSE.
Poprzez powiadomienia Państwowej Inspekcji Sanitarnej podjęto działania w celu zapewnienia właściwych kart charakterystyki oraz właściwego oznakowania chemikaliów, co istotne, nie tylko w kontrolwanych
podmiotach, ale także u innych potencjalnych odbiorców środków chemicznych.
Wykaz prac szczególnie niebezpiecznych był przedmiotem regulacji prawnych u 57% kontrolowanych
zakładów. Nieprawidłowości w zakresie działań pracodawców eliminujących/ograniczających zagrożenia
zanotowano w przypadku 57% zakładów. Uchybienia
w bloku zagadnień dotyczących profilaktycznych badań lekarskich stwierdzono także u 57% kontrolowanych podmiotów.
Braki stwierdzono już na etapie rozeznania przez pracodawców jakie aktualnie substancje i mieszaniny posiadają i używają w procesach pracy, co zanotowano
w stosunku do 43% kontrolowanych. Problem wyposażenia pracowników we właściwe środki ochrony indywidualnej stwierdzono u 36% kontrolowanych przedsiębiorców. Zagadnienia związane z doborem miejsca
składowania chemikaliów regulowano u 36% kontrolo42

W ramach realizacji tematu dotyczącego problematyki klasyfikacji, oznakowania i pakowania chemikaliów (CLP) inspektorzy pracy skontrolowali 14 zakładów pracy, w których pracowało 566 osób, w tym
159 w kontakcie z czynnikami chemicznymi. Kontrolą
objęto tych samych pracodawców, którzy w 2018 byli
kontrolowani w ramach przestrzegania rozporządzenia REACH.
Poziom znajomości obowiązywania przepisów CLP
był zróżnicowany, przy czym podobnie jak w latach
ubiegłych lepiej przedstawiał się w większych zakładach.
Inspektorzy pracy poddali kontroli karty charakterystyki i oznakowanie 14 substancji i 95 mieszanin chemicznych głównie w zakresie zgodności oznakowania
z obowiązującymi przepisami CLP.
Skontrolowano oznakowania opakowań substancji
chemicznych stosowanych w przypadku 57% zakładów. Nieprawidłości w zakresie oznakowania substancji zgodnie z CLP zanotowano w połowie zakładów,
w których stosowano substancje chemiczne w stosunku do 29% kontrolowanych środków chemicznych.
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Mieszaniny chemiczne stosowane były we wszystkich
kontrolowanych przedsiębiorstwach. Nieprawidłowości w zakresie oznakowania stwierdzono w przypadku
50% zakładów, a dotyczyły one 9% kontrolowanych
mieszanin, przy czym nieprawidłowości w zakresie oznakowania pojemników/opakowań mieszanin
zgodnie z CLP dotyczyły 29% zakładów i 6% kontrolowanych mieszanin. Pozostałe przypadki uchybień
dotyczyły oznakowania wynikającego z ustawy o produktach biobójczych.
Zakwestionowane oznakowania oryginalnych opakowań środków chemicznych były przedmiotem zawiadomień właściwych Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych.
Nieprawidłowości w zakresie sporządzonych kart
charakterystyki substancji chemicznych zanotowano
w przypadku połowy zakładów, w których stosowano substancje w stosunku do 36% kontrolowanych
dokumentów, przy czym nieprawidłowości w zakresie
uwzględnienia w karcie charakterystyki oznakowania
CLP dotyczyły 29% kontrolowanych dokumentów.
Nieprawidłowości w zakresie sporządzonych kart
charakterystyki mieszanin chemicznych zanotowano
w przypadku 64% zakładów w stosunku do 44% kontrolowanych dokumentów.
W stosunku do 43% kart charakterystyki mieszanin
zanotowano nieprawidłowości związane z oznakowaniem CLP, w tym brak kart stwierdzono u 36% pracodawców, co dotyczyło 26% kontrolowanych dokumentów.
Brakujące karty charakterystyki oraz nieaktualne karty
charakterystyki substancji i mieszanin stwarzających
zagrożenie, w tym nieuwzględniające wymaganego
oznakowania CLP, były podstawą wydania decyzji
ustnych, które zostały zrealizowane w czasie kontroli.
Zakwestionowane karty charakterystyki środków chemicznych były przedmiotem zawiadomień właściwych
Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych.
Opisywane uchybienia w zakresie kart charakterystyki
mają dwa główne źródła: pierwsze – u samych pracodawców, którzy zaniedbują swoje obowiązki w zakresie posiadania kart charakterystyki chemikaliów lub
posiadania aktualnych kart charakterystyki stosowanych środków chemicznych, drugie - u producentów,
dystrybutorów, którzy nie dbają o aktualność kart charakterystyki w stosunku do obowiązujących przepisów.
Wprowadzający do obrotu mieszaniny stwarzające zagrożenie nie wywiązują się zawsze z obowiązku dostarczania odbiorcom aktualnych kart charakterystyki.
Podczas badania bloku zagadnień dotyczących dokumentacji zakładowej stwierdzono duże braki w zakresie opracowania właściwej dokumentacji, w tym
instrukcji bhp przy pracach z czynnikami chemicznymi, instrukcji bhp przy ich magazynowaniu, programów szkoleń w zakresie bhp. Polegały one bądź na
nieopracowaniu w ogóle wymaganych dokumentów,
bądź na braku uwzględnienia w opracowanej dokumentacji oznakowania CLP chemikaliów. Nieprawidłowości w tym obszarze zanotowano łącznie aż w 93%

kontrolowanych podmiotów.
Odnośnie stwierdzonych podczas kontroli naruszeń
przepisów prawa pracy inspektorzy pracy wydali 35
decyzji i 22 wnioski pokontrolne.

Kontrole bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas pozyskiwania drewna
Wykonując zadania wynikające z realizacji tematu
inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy
w Opolu przeprowadzili 10 kontroli w zakładach wykonujących prace leśne. W skontrolowanych zakładach
pracę wykonywało 81 osób, w tym 72 osoby zatrudnione były na podstawie umowy o pracę. Większość
skontrolowanych zakładów to przedsiębiorstwa zatrudniające do 9 pracowników.
Nieprawidłowości wykazane podczas kontroli prac
leśnych obejmowały następujące zagadnienia:
1. „Przygotowania pracowników do pracy” w zakresie:
oceny ryzyka zawodowego, szkolenia w dziedzinie
bhp, badań lekarskich, wyposażenia w środki ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego.
W siedmiu podmiotach zostały wydane środki prawne regulujące nieprawidłowości dotyczące tego obszaru. Fakt ten pozwala na
stwierdzenie, że naruszenia przepisów miały
charakter trwały np.: brak udokumentowanej
oceny ryzyka zawodowego. Ponadto stwierdzono nieprawidłowości dotyczące braku ujęcia w ocenie ryzyka zawodowego wszystkich
zagrożeń występujących na stanowisku pracy.
2. „Bezpieczeństwa na stanowiskach pracy i w trakcie
pracy” w obszarze: prac szczególnie niebezpiecznych, instrukcji, stanu technicznego i dopuszczenia do eksploatacji przez UDT maszyn i urządzeń.
Wykazane podczas kontroli uchybienia dotyczące stanu technicznego maszyn i urządzeń oraz
organizacji prac szczególnie niebezpiecznych
potwierdzają niefrasobliwość ze strony pracodawców - świadczy o tym fakt, że większość nieprawidłowości dotyczących stanu technicznego
maszyn została wyeliminowana w trakcie kontroli. Najczęściej stwierdzana nieprawidłowość
dotyczyła braku urządzeń ochronnych w pilarkach spalinowych. Ponadto często stwierdzano wykonywanie prac z zakresu ścinki drewna
w obsadzie jednoosobowej. Właśnie ten stan faktyczny tj. ścinka drzew przez pracownika jednoosobowo był przyczyną ciężkiego wypadku przy
pracy na terenie Nadleśnictwa Strzelce Opolskie.
3. „Profilaktyki zdrowotnej” w tematyce: badań przesiewowych w kierunku boreliozy,
szczepień ochronnych i pierwszej pomocy.
Kontrole wykazały, że problem badań przesiewowych w kierunku boreliozy oraz szczepień ochronnych pracowników jest przez pracodawców bagatelizowany - tylko trzech pracodawców poddało
badaniom swoich pracowników, a tylko jeden pra-
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codawca zapewnił załodze szczepienia ochronne.
Również pracownicy bagatelizują problem badań,
czy szczepień ochronnych, o czym świadczy
brak zainteresowania w przypadku proponowania
i umożliwienia przez pracodawcę ich wykonania.
Biorąc pod uwagę fakt występowania chorób zawodowych u osób pracujących w obrębie obszarów leśnych i innych ognisk przyrodniczych można
stwierdzić, że powyższa postawa pracodawców
i pracowników leśnych świadczy o ich niskiej świadomości w tym zakresie.
W czasie trwania kontroli inspektorzy pracy udzielili 44
porady prawne, 90 porad technicznych, 12 porad dotyczących legalności zatrudnienia.
Pozytywnym aspektem wskazującym na właściwie
prowadzoną działalność jest fakt, iż podczas kontroli wydano tylko jedną decyzję wstrzymania prac, natomiast nie wystąpiły przesłanki do wydania decyzji
wstrzymania eksploatacji maszyn bądź prowadzonej
działalności, jak również ewentualnego zakazania
wykonania prac i prowadzenia działalności, ustalenia
okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.
W 2018 roku 8 podmiotów wykonujących prace związane z leśnictwem przystąpiło do programu prewencyjnego „Zdobądź dyplom PIP”, który był skierowany
do Zakładów Usług Leśnych. Po przeprowadzeniu
audytów weryfikujących działania dostosowawcze,
aż 7 podmiotów ukończyło je pozytywnie i otrzymało
„Dyplom”, stanowi to 87% ogółu przystępujących do
programu.

Działania realizowane w ramach nadzoru rynku.
W ramach nadzoru rynku skontrolowano łącznie
63 podmioty, w tym dokonano kontroli 79 wyrobów.
Szczegółową kontrolą w roku 2018 stosownie do posiadanych kompetencji objęto wyroby typu podnośniki samochodowe – stacjonarne, obuwie o cechach
ochronnych oraz różnego rodzaju maszyny.
Skontrolowano 79 wyrobów – 58,2 % nie spełniało wymagań przepisów zasadniczych, bądź innych.

otrzymany z innego okręgu PIP. Podczas kontroli stwierdzono, iż dla 10 kontrolowanych wyrobów,
stwierdzone wady zostały usunięte. W 2 przypadkach
kontrolowanych podmiotów podjęto dalsze kroki związane z wszczęciem postępowania przez Okręgowego
Inspektora Pracy w Opolu (dotyczyło 3 wyrobów). W
jednym przypadku o wynikach kontroli powiadomiono
właściwy Okręgowy Inspektorat Pracy, ze względu na
wadę 3 kontrolowanych wyrobów.
W zakresie kontroli podnośników samochodowych
spośród 17 wyrobów jedynie 5 nie spełniało zasadniczych wymagań bezpieczeństwa. Stwierdzone uchybienia najczęściej dotyczyły:
• instrukcji obsługi (brak instrukcji, instrukcje w obcym języku lub nieprawidłowości w ich treści),
• tabliczki znamionowej (nieczytelna tabliczka, brak
informacji o producencie, niewłaściwe oznakowanie CE),
• oznakowania umieszczanego na wyrobach (znaki
ostrzegawcze opisane w obcym języku).
W 2 przypadkach kontrolowanych maszyn niezgodności usunięto dobrowolnie w wyniku działań inspektora
pracy, a dla 3 wyrobów o stwierdzonych nieprawidłowościach poinformowano inne okręgi, zgodnie z właściwością miejscową siedziby producenta, bądź upoważnionego przedstawiciela w Polsce.
Kontrola obuwia ochronnego przeprowadzono dla 12
wybranych wyrobów. Kontrole w tym zakresie nie wykazały nieprawidłowości.
Poza tym przeprowadzono kontrole 29 wyrobów – maszyn, w związku zaistniałymi wypadkami przy pracy,
związanymi z ich eksploatacją lub stwierdzonymi rażącymi nieprawidłowościami. Kontrole wykazały, iż
wszystkie kontrolowane wyroby nie spełniały zasadniczych wymagań bezpieczeństwa. W przypadku 7 kontrolowanych wyrobów wystosowano do właściwych
podmiotów pisemne wnioski o usunięcie niezgodności
w ramach działań dobrowolnych. W 2 przypadkach inspektor pracy podjął dodatkowe skuteczne czynności
kontrolne, które spowodowały usunięcie niezgodności.
W 6 przypadkach wydano decyzje zakazujące udostępniania wyrobu innym użytkownikom, w związku
z podjęciem działań dostosowawczych.
Natomiast w 20 przypadkach o stwierdzonych nieprawidłowościach poinformowano inne okręgi, zgodnie
z właściwością miejscową, w tym dla 3 kontrolowanych wyrobów wyniki protokołów wyrobu przekazano
do jednostki łącznikowej Głównego Inspektoratu Pracy w Warszawie, z uwagi na potrzebę przekazania
dokumentacji do właściwych organów nadzoru rynku
w innych krajach UE.
Dyrektywy UE

W związku z otrzymanymi informacjami o wadach
wyrobów przeprowadzono łącznie 21 kontroli wyrobów w sprawie niezgodności, wykazanych podczas
poprzednich kontroli własnych, bądź na wniosek
44

Większość kontroli dotyczyło spełnienia dyrektywy
maszynowej (2006/42; 98/37) – 57 skontrolowanych
wyrobów (72,1%); 16 kontroli odnosiło się do środków ochrony indywidualnej (dyrektywa 89/686/EWG
– 20,2%); 5 kontroli wyrobów (6,3%) przeprowadzo-
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no pod kątem spełnienia dyrektywy związanej z urządzeniami i systemami ochronnymi przeznaczonymi
do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej
(2014/34/UE, 94/9 - ATEX), w tym 1 wyrób kontrolowano dwukrotnie, w związku z kontrolą sprawdzającą i kończącą postępowanie. Dalej skontrolowano 2
wyroby w odniesieniu do dyrektywy nisko-napięciowej
(2014/35/UE, 2006/95, 73/23) oraz 2 wyroby w oparciu o dyrektywę dla urządzeń ciśnieniowych (2014/68/
UE, 97/23).
W roku 2018 wszczęto 9 postępowań dotyczących
maszyn, z czego 3 skutecznie zakończono, co w konsekwencji doprowadziło do wydania decyzji OIP umarzającej postępowania, w związku z dostosowaniem
wyrobów do wymagań zasadniczych lub innych.
Wyniki kontroli
Spośród 57 skontrowanych maszyn, aż 37 maszyn
(65%) otrzymało wynik negatywny. Na wykresie poniżej przedstawiono rodzaje uchybień w kontrolowanych
wyrobach. Ze wszystkich skontrolowanych wyrobów
niespełniających wymagań aż 51,9% stwierdzonych
nieprawidłowości dotyczyło instrukcji użytkowania
(brak instrukcji, niewłaściwa treść lub jej tłumaczenie);
48,1% posiadało brak lub nieprawidłową deklarację
zgodności; 36,7% brak lub nieprawidłowe oznakowanie CE.

Niezgodność z zasadniczymi wymaganiami w zakresie nieprawidłowości dotyczących budowy wynosiła
15,2%, a brak lub niewłaściwe oznakowanie wyrobu (identyfikacja, piktogramy, barwy bhp) dotyczyło
32,9% wyrobów.

W przypadku kontroli zakończonych negatywnym
wynikiem - 15 wyrobów (32,6%) pochodziła z krajów
wschodnich (większość z Chin), a 31 (67,4%) wyprodukowana była w krajach UE (z tego 23 maszyny
w Polsce).
Przykłady rażących nieprawidłowości
Kontrola linii technologicznej stosowanej w branży
spożywczej, którą wyprodukowano we Francji w roku
2014, wykazała wiele istotnych nieprawidłowości mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników maszyny, m.in.:
• brak pełnego zabezpieczenia stref niebezpiecznych rolek podajnika, do których możliwy jest bezpośredni dostęp np. w okolicy rolek napinających
taśmę (fotografia poniżej),
• brak opisu w języku polskim urządzeń sterowniczych podajnika, umieszczonych wzdłuż linii technologicznej (podobnie urządzenia sterownicze
umieszczone na szafie sterowniczej w ogóle nie
zostały opisane w języku polskim),

Brak dostatecznej osłony przekładni pasowej przy przenośniku
w hali produkcyjnej (obok poprawa).

Jeśli chodzi o pochodzenie, to większość skontrolowanych wyrobów pochodziła z krajów UE – 76,25%
(w tym 69% z Polski), a 23,75% importowano z państw
trzecich.

Oznakowanie CE umieszczone na tabliczce znamionowej sporządzone niezgodnie ze wzorem (środkowa belka litery E jest zbyt
długa).
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oznakowanie CE umieszczone na tabliczce znamionowej zostało sporządzone niezgodnie ze
wzorem (środkowa belka litery E jest zbyt długa,
fotografie powyżej),
brak pełnego i zrozumiałego tłumaczenia całej treści instrukcji na język polski oraz kompletu informacji w treści instrukcji obsługi zgodnie z wymogami dyrektywy maszynowej,
brak w instrukcji opisu stanowiska lub stanowisk
pracy, które mogą zajmować operatorzy (instrukcja opracowana bardzo skrótowo, w zasadzie
skupia uwagę na włączeniu i odłączeniu zasilania,
lokalizacji wyłącznika awaryjnego i poleceń z poziomu szafy sterowniczej);

Kontrola kolejnej maszyny w ramach nadzoru rynku
dotyczyła wyrobu o nazwie - wentylator osiowy, polskiego znanego producenta. W toku kontroli wykazano
szereg istotnych nieprawidłowości mających wpływ na
bezpieczeństwo użytkowania wentylatora, w tym brak
zastosowania właściwego rodzaju obudowy ochronnej
(siatki) łopatek, uniemożliwiającej pochwycenie lub
nawet amputacje palców – fot. poniżej.

Wentylator osiowy – nieprawidłowa osłona umożliwiająca włożenie rąk, co grozi amputacją palców.
Reasumując, przyczyny nieprawidłowości w większości skontrolowanych wyrobów wynikały m.in. z:
• braku znajomości przepisów obowiązujących
w UE przez producentów lub bezpośrednio użytkowników na terenie Polski,
• braku spełnienia właściwych norm na etapie produkcji lub instalacji urządzeń bez zachowania wymogów technicznych;
• braku znajomości procedur oceny wyrobów
w aspekcie bezpieczeństwa, w tym znakowania maszyn, sporządzania właściwych deklaracji
zgodności oraz opracowywania i wydawania odpowiednich instrukcji obsługi;
• próby wprowadzania na rynek Polski wyrobów
produkcji spoza krajów UE, głównie wschodnioazjatyckich,
• wyposażania zakładów (oddziałów w Polsce) wyrobami pochodzącymi z innych krajów, bez zmiany opisów sterowania i towarzyszącej wyrobom
dokumentacji w języku kraju użytkownika.
Uzyskane efekty
Kontrole prowadzone przez inspektorów pracy w ramach nadzoru rynku, w dużej części przypadków, kończyły się uzupełnieniem błędów formalnych, na etapie
działań dobrowolnych, podjętych przez podmioty odpowiedzialne za wprowadzenie danego wyrobu do ob46

rotu. Producenci lub ich upoważnieni przedstawiciele
maszyn i urządzeń już w trakcie kontroli starali się
usuwać wykazane niezgodności.
W ramach nadzoru rynku inspektorzy pracy przeprowadzili 21 kontroli sprawdzających, z czego 10 wyrobów oceniono pozytywnie, potwierdzając usunięcie
wcześniej stwierdzonych nieprawidłowości (47,6%
wyrobów powtórnie kontrolowanych), tj.:
• sporządzono kompletną instrukcję i uzupełniono
jej treść – 8 przypadków;
• dołączono odpowiednie deklaracje zgodności do
wyrobów – 6 przypadków;
• oznakowano wyroby znakiem CE, zgodnie ze
wzorem zawartym w dyrektywie – 2 przypadki;
• opisano wyroby stosownymi oznaczeniami, piktogramami, barwami itp. – 5 przypadków;
• poprawiono konstrukcję lub budowę wyrobów – 4
przypadki.
Ponadto w ramach tzw. „działań dobrowolnych”
w 7 przypadkach negatywnych protokołów z kontroli
(15,21%), podmioty odpowiedzialne za wprowadzenie
wyrobu zadeklarowały usunięcie niezgodności bez
postępowania administracyjnego. Dla większości tych
przypadków nie upłynął jeszcze termin, wyznaczony
przez inspektora pracy na usunięcie nieprawidłowości.
W przypadku jednej kontroli, inspektor pracy w ramach sankcji wykroczeniowych z art. 283 § 2 pkt 3
Kodeksu pracy nałożył na pracodawcę mandat karny
w kwocie 2.000 zł za dokonane przeróbki i wyposażenie stanowiska pracy w maszynę niespełniającą wymagań dotyczących oceny zgodności (brak znaku CE)
dla wyrobu o nazwie: Prasa mimośrodowa produkcji
chińskiej, data produkcji 2016. Kontrola w ramach
nadzoru rynku związana była równolegle z ustalaniem
okoliczności i przyczyn ciężkiego wypadku przy pracy,
którego skutkiem była amputacja urazowa paliczków
dalszych palca III i IV ręki prawej.
Podczas czynności kontrolnych prowadzonych w opolskim przedsiębiorstwie branży drzewnej, w związku
z 2 wypadkami przy pracy zaistniałymi w roku 2017,
w tym 1 śmiertelnym, stwierdzono szereg nieprawidłowości w zakresie eksploatowanych 2 linii technologicznych, które poddano ocenie pod względem spełnienia wymagań zasadniczych. W obu przypadkach
po przeprowadzeniu kontroli i sporządzeniu protokołów z kontroli wyrobów skierowano do producenta
pisma z wnioskiem o dobrowolne usunięcie niezgodności w kontrolowanych wyrobach. W związku z niewykonaniem wszystkich zobowiązań w wyznaczonych
terminach, do producenta, będącego jednocześnie
użytkownikiem wysłano zawiadomienia o wszczęciu
postępowania oraz wydano postanowienia zobowiązujące producenta do dostosowania maszyn do zgodności z wymaganiami zasadniczymi w określonych
terminach.
Rekontrole wykazały, iż pracodawca podjął szereg
działań technicznych oraz organizacyjnych zmierzających do poprawy bezpieczeństwa przy obsłudze
przedmiotowej linii technologicznej, m.in. uzupełniono

Sprawozdanie PIP OIP Opole 2018

opisy na pulpitach sterowniczych o język polski, wyposażono bramki bezpieczeństwa i stanowiska obsługi
w dodatkowe szczegółowe instrukcje postępowania
w razie awarii – System Lock-Out oraz przeszkolono
pracowników w tym zakresie. Ponadto stwierdzono,
że producent uzupełnił treść instrukcji obsługi przedmiotowych linii technologicznych celem spełnienia wymagań stosowanych dyrektyw unijnych.
Reasumując, wyniki przeprowadzonych kontroli przez
inspektorów pracy w ramach nadzoru rynku niewątpliwie 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 także większą świadomość podmiotów
w zakresie bezpieczeństwa wyrobów wprowadzanych
do obrotu lub do użytku. Ze wszystkich 79 skontrolowanych wyrobów 43% podczas kontroli otrzymało wynik pozytywny. W wielu przypadkach kontrolowanych
wyrobów, dla których stwierdzono niespełnienie wymagań zasadniczych, przedsiębiorcy wykazali dobrą
wolę i chęć sprostania wymogom wspólnego unijnego
rynku. W tym przypadku pozytywny aspekt dostosowania maszyn lub uzupełnienia wykazanych braków
podczas kontroli sprawdzających dotyczył 21% wyrobów. To efekt cierpliwego i merytorycznego poradnictwa inspektorów pracy w tym zakresie.
Poza tym zauważono większą świadomość pracodawców, w tym służb bhp w zakresie właściwie dobieranych środków ochronnych - niekoniecznie najtańszych. Pracodawcy i wewnętrzne służby zakładowe,
co raz częściej wiedzą czego powinni wymagać od
producentów i dostawców środków ochrony indywidualnej aby dany środek ochronny spełniał wymagania
przepisów.

Przestrzeganie przepisów
dotyczących zatrudniania osób
niepełnosprawnych
W 2018 roku Okręgowy Inspektorat Pracy prowadził
15 kontroli tematycznych w obszarze przestrzegania przepisów zatrudniania osób niepełnosprawnych.
Funkcjonalnie działania podzielono na trzy podtematy, tj. kontrole zakładów posiadających status zakładu
pracy chronionej, kontrole zakładów posiadających
status zakładu pracy chronionej tworzących nowe oddziały lub inne jednostki organizacyjne oraz kontrole
zakładów nieposiadających statusu zakładu pracy
chronionej, czy zakładu aktywności zawodowej i nieubiegających się o jego nadanie, a organizujących
stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych.
W wyniku ustaleń kontrolnych wydano 35 decyzji,
w tym 18 ustnych oraz skierowano 6 wniosków zawartych w 3 wystąpieniach.
W zakresie efektów kontroli przeprowadzonych w ww.

obszarze należy wskazać, iż pracodawcy do końca
roku potwierdzili wykonanie 87% wydanych decyzji
i 90% skierowanych wniosków. Decyzje wydane z rygorem natychmiastowej wykonalności zostały zrealizowane w 100%.
W zakładach pracy, w których stwierdzono nieprawidłowości w wyniku zastosowanych przez inspektorów
pracy środków prawnych uzyskano poprawę warunków pracy, np. poprzez wykonanie kurtyny powietrznej chroniącej stanowiska pracy pracowników niepełnosprawnych przed napływem zimnego powietrza
z zewnątrz, czy oznakowanie rozdzielnicy elektrycznej
w sposób umożliwiający jej identyfikację.
Zauważyć należy, iż w stosunku do roku 2017 nastąpił
widoczny spadek liczby wydanych środków prawnych,
a co za tym idzie spadek ujawnionych nieprawidłowości.
Wartym podkreślenia jest brak jakichkolwiek zdarzeń
wypadkowych w odniesieniu do zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych. W roku 2018 nie odnotowano jakiegokolwiek wypadku przy pracy, w tym
zbiorowego, ze skutkiem śmiertelnym lub ciężkim
w podmiotach posiadających status zakładu pracy
chronionej lub zakładu aktywności zawodowej.
Analiza materiału zgromadzonego podczas kontroli
wskazuje na potrzebę wprowadzenia zmian legislacyjnych w zakresie wydania szczegółowych przepisów
i zasad bhp co do organizacji, wyposażenia oraz przystosowania stanowisk pracy osób niepełnosprawnych.

Zadanie własne Okręgowego
Inspektoratu Pracy w Opolu
Przestrzeganie przepisów o urlopach
wypoczynkowych w jednostkach samorządu
terytorialnego
Kontrole objęły przestrzeganie prawa o urlopach wypoczynkowych w stosunku do pracowników zatrudnionych na stanowiskach różnego szczebla w starostwach
oraz urzędach miast i gmin na terenie województwa
opolskiego.
Przeprowadzono 20 kontroli jednostek samorządu terytorialnego. Podmioty te zatrudniały łącznie 945 pracowników.
Kontrole zostały podjęte w:
• 2 starostwach powiatowych (z 11 powiatów) –
18% wszystkich starostw woj. opolskiego;
• 11 urzędach gminy i 6 urzędach miejskich (z 71
urzędów miast i gmin) – 24% urzędów na terenie
woj. opolskiego;
• 1 żłobku samorządowym, jednostce przynależącej
do urzędu gminy.
W 55% stwierdzono nieprawidłowości w zakresie
przepisów dotyczących urlopów wypoczynkowych.
Wszystkie naruszenia dotyczące kwestii urlopowych
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pracowników, zostały uregulowane przez inspektorów
poprzez zastosowanie stosownych wniosków w wystąpieniach, zobowiązujących starostwa i urzędy do
wdrożenia rozwiązań mających na celu uniknięcie
w przyszłości naruszenia przepisów działu VII ustawy
z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy.
Spośród wszystkich podmiotów skontrolowanych,
w 60% jednostek zatrudnieni byli pracownicy niepełnosprawni. Kontrole nie wykazały żadnych nieprawidłowości w zakresie nabywania prawa oraz samego
udzielania pracownikom niepełnosprawnym dodatkowego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 10 dni
oraz turnusów wypoczynkowych.
Na 20 kontroli, wykazano zaległości urlopów wypoczynkowych dla 10 osób zatrudnionych w ramach
umów z wyboru lub umów z powołania – 1 starosty, 3
burmistrzów, 5 wójtów oraz 1 skarbnika gminy. Osoby
piastujące stanowiska starostów, burmistrzów, wójtów
oraz skarbnika gminy posiadały łącznie 203 dni urlopów zaległych, z czego:
• 14 dni urlopów należnych było za 2015r. – 7%
łącznych zaległości regulowanych przez inspektorów;
• 163 dni urlopów należnych było za 2016r. – 80%
łącznych zaległości regulowanych przez inspektorów;
• 26 dni urlopów należnych było za 2017r. (uregulowanych wnioskiem) – 13% łącznych zaległości
regulowanych przez inspektorów.
W toku prowadzonych czynności kontrolnych inspektorzy pracy wydali łącznie:
• 9 wniosków, w 9 wystąpieniach dotyczących
udzielenia zaległych urlopów dla 10 pracowników
– starosty, 3 burmistrzów, 5 wójtów oraz skarbnika
gminy w łącznym wymiarze 203 dni urlopu wypoczynkowego;
• 16 wniosków w 11 wystąpieniach dotyczących nieprawidłowości przy naliczaniu i udzielaniu urlopów
wypoczynkowych dla łącznie 145 pracowników;
• 1 polecenie dotyczące zmian w regulaminie pracy - zapisów dotyczących zasad udzielania przez
pracodawcę urlopów na żądanie.
Łącznie wydano, w ramach realizacji tematu dotyczącego urlopów wypoczynkowych w jednostkach samorządowych, 26 środków prawnych, w tym 25 wniosków
w 11 wystąpieniach oraz 1 polecenie.
We wszystkich 20 podmiotach skontrolowanych, zatrudnionych było 945 pracowników, z czego nieprawidłowości dotyczyły łącznie 155 pracowników. Pozwala
to stwierdzić, iż wykazane przez inspektorów pracy
uchybienia dotyczyły 16,4% wszystkich pracowników
podmiotów skontrolowanych.
Biorąc pod uwagę zatrudnienie wyłącznie w 11 podmiotach, w których wystąpiły nieprawidłowości z zakresu urlopów wypoczynkowych (451 pracowników),
problem dotyczył ponad 1/3 załogi pracowniczej
(34,3%).
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W żadnej kontroli nie stwierdzono zaległości w zakresie udzielania urlopów wypoczynkowych, należnych
za 2016r., dla pracowników innych niż władze poszczególnych samorządów.
Na uwagę jednak zasługuje znacząca liczba dni zaległego urlopu wypoczynkowego za 2017r. wśród
pracowników 11 jednostek samorządowych. Analiza
przekazywanych przez pracodawców wykazów zaległych urlopów za 2017r. ujawniła, iż łącznie 199 pracowników posiadało w 2018r. urlopy zaległe w wymiarze blisko 2000 dni urlopowych, co daje średnio 10 dni
zaległego urlopu na jednego pracownika.
Wszystkie jednostki samorządowe, w których stwierdzono zaległości urlopowe dla starosty, burmistrzów,
wójtów i skarbnika gminy, poinformowały organy PIP
o sposobie wykonania wniosków w wystąpieniu.
Wszystkie informacje od pracodawców jednoznacznie
pozwalały stwierdzić, iż osobom z zaległymi urlopami wypoczynkowymi będą one udzielone w naturze
w najbliższych terminach. Zobowiązanie wszystkich
pracodawców informacją o sposobie wykonania wniosków w wystąpieniu wraz ze wskazaniem konkretnych
dat planowanych urlopów wypoczynkowych, było wystarczające do uznania, iż brak było potrzeby przeprowadzenia kontroli sprawdzających w tych jednostkach.
Nieprawidłowości w zakresie udzielania urlopów wypoczynkowych władzom samorządowym wynikały,
zgodnie z wyjaśnieniami burmistrzów i wójtów, w dużej mierze z faktu, iż brak środków finansowych nie
pozwalał na zatrudnienie zastępców. Natomiast obowiązek obecności i weryfikacji wielu kwestii związanych z m.in. projektami unijnymi prowadzonymi przez
gminy i miasta oraz spotkań w ramach funkcjonowania
urzędu, wymaga od burmistrzów i wójtów osobistego
udziału bądź potrzeby złożenia podpisów w dokumentacji unijnej, budżetowej czy na bieżących dokumentach urzędowych. W związku z powyższym inspektorzy pracy nie stwierdzali umyślności w działaniu
pracodawców i osób reprezentujących w toku kontroli
urzędy gmin i miast.
Odra, rzeka uregulowana - bezpieczeństwo pracy
przy robotach hydrotechnicznych związanych
z modernizacją stopni wodnych (śluzy, jazy)
oraz budową przystani żeglarskich na opolskim
odcinku Odry”
W 2018 r. inspektorzy pracy działający w ramach
Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu realizując
temat „Odra, rzeka uregulowana - bezpieczeństwo
pracy przy robotach hydrotechnicznych związanych
z modernizacją stopni wodnych (śluzy, jazy) oraz budową przystani żeglarskich na opolskim odcinku Odry”
przeprowadzili łącznie 8 kontroli różnych podmiotów
wykonujących roboty budowlane na obiektach hydrotechnicznych.
Kontrole przeprowadzono w ramach sprawdzenia
stanu bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach
budowlanych związanych z przebudową jazów sektorowych na jazy klapowe, wraz z budową przepławek
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dla ryb oraz obiektami towarzyszącymi, w ramach
inwestycji pn. „Modernizacja jazów odrzańskich na
odcinku w zarządzie RZGW Wrocław woj. opolskie
na rzece Odra w miejscowościach Wróblin, Januszkowice, Zwanowice”. Kontrolami objęto również prace
budowlane związane z przebudową śluzy w ramach
inwestycji pn. „Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice - przystosowanie do III klasy drogi wodnej – etap II śluza Nowa
Wieś na Kanale Gliwickim”.

Kontrole przeprowadzono w zakładach, które zostały
przyłączone do sieci elektroenergetycznej po stronie
wysokiego napięcia. Cztery kontrolowane podmioty
zasilane są napięciem 110 kV, pozostałe napięciem
na poziomie 15 kV. W jednym przypadku pracodawca (sektora handlowego) nie zdawał sobie sprawy, że
na terenie jego zakładu znajdują się urządzenia elektroenergetyczne i jest on jednocześnie prowadzącym
eksploatację, w związku z czym przepisy nakładają na
niego dodatkowe obowiązki.

W 4 kontrolach na 8 nie wystąpiły żadne nieprawidłowości. W 2 przypadkach ujawniono występowanie
naruszeń przepisów, w szczególności zagrożenia dla
pracowników. Przeprowadzone kontrole wykazały zaniedbania przede wszystkim w zakresie organizacji
stanowisk pracy i sposobu prowadzenia prac, a także
zabezpieczenia miejsc niebezpiecznych, stanu rusztowań oraz instrukcji bezpiecznego wykonywania robót.
Specyfika budowy obiektów hydrotechnicznych wymaga zwrócenia szczególnej uwagi, gdyż prace budowlane prowadzone są na terenie czynnego zakładu pracy,
w bezpośredniej bliskości wody. W tej sytuacji uznane
są jako prace szczególnie niebezpieczne. Generalni
wykonawcy wywiązują się z obowiązków opracowania
niezbędnych planów, instrukcji i procedur, jednak wyniki kontroli pokazują, że nie zawsze te informacje są
przekazywane i stosowane przez właścicieli i pracowników firm podwykonawczych. Mali podwykonawcy
nie zawsze stosują się do obowiązujących na danej
budowie planów BIOZ i instrukcji bezpiecznego wykonywania robót.

Najczęściej występujące nieprawidłowości dotyczyły
braku lub niewłaściwej treści instrukcji eksploatacji
urządzeń i sieci elektroenergetycznych. W konsekwencji powodowało to braki w postaci instrukcji organizacji bezpiecznej pracy oraz wykazów osób funkcyjnych. W trzech przypadkach nieprawidłowości w tym
zakresie przyczyniły się do wypadków przy pracy.
Inspektorzy pracy w trakcie kontroli ujawnili brak protokołów z badań potwierdzających ochronę przeciwporażeniową dla sieci i urządzeń na poziomie napięć
powyżej 1 kV.

Bezpieczeństwo i higiena pracy w energetyce
Kontrole w temacie bezpieczeństwa pracy w energetyce podjęte zostały z uwagi na fakt iż, po okresie
transformacji gospodarczo-ustrojowej pracodawcy
w dążeniu do większych zysków często podejmują decyzje o likwidacji służb utrzymania ruchu. Wobec powyższego eksploatacja urządzeń energetycznych nie
jest prowadzona zgodnie z wymogami przepisów, co
powoduje generowanie zagrożeń dla zdrowia i życia
pracowników oraz innych osób.
W 2018r. inspektorzy pracy działający w ramach OIP
Opole realizując temat „Bezpieczeństwo i higiena pracy w energetyce” przeprowadzili łącznie 10 kontroli.

W wyniku dokonanych ustaleń inspektorzy pracy wydali łącznie 73 decyzje oraz skierowali 34 wnioski.
Względem winnych ujawnionych wykroczeń związanych z nieprawidłowościami zastosowano 4 mandaty
karne na łączną kwotę 6.300 zł, które dotyczyły 12
wykroczeń. W przypadku jednej osoby zastosowano
środek oddziaływania wychowawczego. W czasie
trwania kontroli inspektorzy pracy udzielili 241 porad,
w tym 81 porad prawnych, 150 porad technicznych
oraz 10 porad dotyczących legalności zatrudnienia.
W trakcie kontroli inspektorzy pracy podjęli współpracę z organami nadzoru i kontroli, m.in. związkami zawodowymi, społeczną inspekcją pracy oraz w dwóch
przypadkach z policją.
W wyniku realizacji środków prawnych wydanych
przez inspektorów pracy, uzyskano następujące efekty:
• sporządzono lub zaktualizowano wykazy osób
upoważnionych do wydawania poleceń, koordynacji prac, dopuszczeń – nieprawidłowości w tym
zakresie dotyczyły 4 zakładów i obejmowały grupę
19 pracowników;
• opracowano lub zaktualizowano instrukcje eksploatacji urządzeń i sieci elektroenergetycznych
– problem dotyczył 28 pracowników w 3 podmiotach;
• zlikwidowano zagrożenie związane z niesprawnym sprzętem ochronnym (lub sprzętem bez ważnych badań) – zagadnienie dotyczyło 18 pracowników w 3 zakładach;
• zlikwidowano zagrożenia związane z niewłaściwym stanem technicznym urządzeń i sieci elektroenergetycznych, co stanowiło zagrożenie dla 69
osób w 8 podmiotach.
Dalej przedstawiono zdjęcia obrazujące wybrane
nieprawidłowości.
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Drążki elektroizolacyjne bez ważnych cech - niewycofane
z użytkowania.

Uszkodzona instalacja odgromowa, nieczytelne oznakowanie
stacji transformatorowej.

Ponieważ kontrole ujawniły liczne uchybienia dotyczące bieżącej eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych wydaje się zasadne prowadzenie rekontroli
celem sprawdzenia poprawności realizacji wydanych
środków prawnych.
Uzasadnione jest to tym bardziej, iż w dużej części
zakładów pracodawcy prowadzący eksploatację urządzeń nie opracowali wymaganej dokumentacji związanej eksploatacją urządzeń i sieci elektroenergetycznych. Choć powyższe samym pracodawcom wydaje
się być obowiązkiem generującym tylko niepotrzebne
koszty, na co wskazują podczas kontroli, to stwierdzić
należy, iż nie zdają sobie sprawy z konsekwencji, jakie
pociągnąć może niewłaściwe posługiwanie się przez
pracowników urządzeniami, szczególnie, gdy prace
wykonywane są przy narażeniu porażenia prądem
elektrycznym. Warte podkreślenia jest, iż sytuacje
wskazanych powyżej braków formalnych miały miejsce w trzech zakładach pracy.
Prowadzone kontrole pozwalają wysnuć wniosek, iż
stan techniczny urządzeń elektroenergetycznych w
podmiotach nie odpowiadał w pełni obowiązującym
przepisom. Obserwuje się zasadę, iż w tych zakładach,
które po okresie transformacji gospodarczo-ustrojowej
podjęły próbę remontów oraz wymianę urządzeń elektroenergetycznych ich stan do dnia dzisiejszego jest
dobry. W zakładach zaś dysponujących nadmierną
infrastrukturą, w których nie podjęto próby modernizacji, kontrole wykazały, iż stan urządzeń elektroenergetycznych oraz obiektów budzi duże zastrzeżenia.
Ze względu na powtarzalność nieprawidłowości ujawnionych podczas kontroli w tematyce BHP w Energetyce w ocenie inspektorów pracy, zasadnym jest rozpoczęcie działań edukacyjno-prewencyjnych (wykłady,
seminaria) skierowanych nie tylko do przedsiębiorców, ale również do uczniów szkół średnich oraz studentów, co w perspektywie następnych lat przyczyni
się do usystematyzowania wiedzy oraz ograniczenia
zaniedbań w zakresie technicznego bezpieczeństwa
pracy.

Niesprawna rozdzielnia, brak izolacji dodatkowej przewodu prądowego.

Brak ładu i porządku w pomieszczeniu rozdzielni 15 kV.
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Legalność zatrudnienia
Kontrole legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej obywateli polskich
i cudzoziemców
Kontrole legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej obywateli polskich
W roku 2018 w ramach kontroli legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej obywateli polskich, przeprowadzono 1332 kontrole w 1276 podmiotach gospodarczych, które powierzały pracę zarobkową. Zakresem kontroli
objęto 9748 osób, przy całkowitym zatrudnieniu w kontrolowanych podmiotach na poziomie 36845 osób. Zdecydowana większość kontroli, bo aż 1218 zostało przeprowadzonych w zakładach z zatrudnieniem do 9 osób
/859 kontroli/ oraz z zatrudnieniem od 10 – 49 osób /359 kontroli/, czyli w małych i średnich podmiotach, gdzie
zagrożenie nielegalnym powierzaniem pracy było dotychczas największe.

Rok
Rok

Liczba kontroli ogółem
Liczba
kontroli
ogółem

Podmioty objęte kontrolą
(5 największych działów w danym roku)

Wielkość
zatrudnienia

Działy gospodarki

2016

2017

2018

Liczba osób
objętych kontrolą
legalności zatrudnienia

1053

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

2957
2893
6199
532
278

5126

1398

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

2074
1632
2366
800
653

9859

1332

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

1907
1822
2835
566
620

9748

Analizując wyniki kontroli legalności zatrudnienia obywateli polskich w roku 2018 pod względem PKD, należy wskazać, że najczęściej nielegalna praca powierzana była w budownictwie jak i szeroko rozumianych
usługach (handel i naprawy oraz zakwaterowanie
a także usługi gastronomiczne). Analizując stopień
nielegalnego powierzania pracy na przestrzeni kilku
ostatnich lat, należy wskazać, że proceder nielegalnego zatrudnienia dotyka ciągle tych samych branż, ilość
osób nielegalnie wykonujących pracę ulega co roku
zmianie, jednakże nie są to zmiany wpływające w sposób
znaczny
na
wielkość
tego
zjawiska.

Liczba
osób
objętych
kontrolą
legalności
zatrudnienia

Liczba
osób, które
świadczyły
pracę
nielegalnie

Handel i naprawy

1907

15

Przetwórstwo
przemysłowe

2835

10

Zakwaterowanie
i usł. gastronomiczne

566

16

Usługi
administrowania

620

6

Budownictwo

1822

20

Wyszczególnienie wg
PKD kontrolne

Sprawozdanie PIP OIP Opole 2018

51

W roku sprawozdawczym stwierdzono w sumie 72 osoby nielegalnie wykonujące pracę. Biorąc pod uwagę
liczę stwierdzonych przypadków nie zawarcia umów
o pracę (50 przypadków), a także przypadków nie
zgłoszenia do ZUS (38 przypadków). Należy uznać,
że dochodziło do sytuacji, gdy pracodawcy nie dopełniali obu obowiązków bądź tylko jednego z nich.
Jeżeli chodzi o zagadnienie niezgłaszania w Powiatowych Urzędach Pracy, faktu podjęcia pracy przez
osoby posiadające status bezrobotnego. W roku 2018
stwierdzono 6 takich przypadków, co jest tendencją
spadkową do roku 2017, kiedy to ujawniono 16 przypadków. Należy przyjąć, że jest to zjawisko wskazujące na fakt większej świadomości osób bezrobotnych.
Czy tak jest w rzeczywistości pokażą wyniki za rok
bieżący. Nie można również wykluczyć faktu, iż „brak
rąk do pracy na rynku” powoduje zmniejszenie liczby
bezrobotnych rejestrujących się w Urzędach Pracy.

Rok

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

Nie zgłaszanie
do ubezpieczenia
społecznego

2016

36

35

2017

142

123

2018

50

38

Pozytywną tendencją, jest to, iż na łączną liczbę
36.845 osób pracujących w skontrolowanych zakładach jedynie 4959 osób jest zatrudnionych w oparciu
o umowę cywilnoprawną, czyli 18% całości osób zatrudnionych.
W ocenie pracodawców i przedsiębiorców przyczyny
nieprawidłowości wynikają z faktu ponoszenia dużych
kosztów pracy, a także braku płynności finansowej
wynikającej z nieterminowego regulowania należności pomiędzy przedsiębiorcami. Należy zauważyć, iż
trudno jest ustalić inspektorowi pracy, kto faktycznie
ma problemy z płynnością finansową a kto tylko w ten
sposób usprawiedliwia łamanie prawa.
Efekty działań kontrolnych

Przyczyny nieprawidłowości
W ocenie inspektorów pracy przyczyną nieprawidłowości stwierdzanych w trakcie kontroli legalności zatrudnienia, jest minimalizacja kosztów prowadzonej
działalności gospodarczej. Na chwilę obecną, jest
to jedyna istotna przyczyna nielegalnego powierzania pracy. Wszystkie inne powody podawane przez
przedsiębiorców/pracodawców, są próbą obrony bądź
złagodzenia skutków stwierdzania faktu nielegalnego
powierzania pracy.
„Klasyczne” formy nielegalnego powierzania pracy tj.
zatrudnienie bez umowy o pracę lub/i niezgłoszenie
do ubezpieczenia społecznego, nie są formami dominującymi. Minimalizacja kosztów prowadzonej działalności gospodarczej poprzez nielegalne zatrudnienie
osób wykonujących pracę zarobkową, przybiera dwie
formy.
• Pierwszą z nich jest zatrudnianie powyżej wymiaru godzinowego wynikającego z zawartych umów
o pracę, następnie wypłacanie części wynagrodzeń za pracę, poza listą płac, a co za tym idzie podawanie nieprawdziwych danych mających wpływ
na wymiar składek ubezpieczenia społecznego.
Pośrednio nielegalne zatrudnienie polega także na
prowadzeniu „podwójnej dokumentacji” w zakresie
czasu pracy jak i wynagrodzeń za pracę. Należy
pamiętać, iż taka forma nielegalnego zatrudnienia,
dla skutecznego funkcjonowania wymaga „zgody
52

•

– współdziałania lub przyzwolenia” zatrudnionego.
Nierzadko inspektorzy pracy spotykają się z sytuacją, gdzie sam pracownik swoim postępowaniem,
nie ułatwia, a wręcz utrudnia działania inspektora
pracy. Przykładowo, w trakcie kontroli przeprowadzonej w jednym z podmiotów na terenie województwa opolskiego, jedna z przesłuchiwanych
osób, która świadczyła pracę nielegalnie, zeznała
przed inspektorem pracy, cyt. „W momencie kiedy rozpoczynałam pracę nie do końca zależało mi
na jakiejkolwiek umowie z powodów osobistych”.
Sytuacja ta pokazuje nierzadkie podejście, części
osób wykonujących pracę w sposób nielegalny.
Drugą formą nielegalnego zatrudnienia jest zawieranie umów cywilnoprawnych w warunkach wskazujących na istnienie cech charakterystycznych
dla stosunku pracy.

Na podstawie danych o efektach uzyskanych w wyniku kontroli legalności zatrudnienia w tym danych
o realizacji pokontrolnych środków prawnych, dotyczących wszystkich kontroli Okręgowego Inspektoratu
Pracy w Opolu, w których uregulowano nieprawidłowości w tym zakresie:

Rok

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

Zgłoszenie do
ubezpieczenia
społecznego

2016

107

64

2017

76

5

2018

65

38

W trakcie kontroli prowadzonych w 2018r. (do momentu zakończenia kontroli), 21 pracodawców zawarło na
piśmie umowy o pracę z 22 pracownikami.
Analiza popełnionych w roku 2018 wykroczeń wskazuje, że najczęściej popełniano wykroczenia w zakresie:
• nie odprowadzania składek na fundusz pracy
stwierdzono 99 wykroczeń – podstawa prawna
art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r.
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o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2018r. poz. 1265 ze zmianami oraz
z 2018r. poz. 2245),
nie potwierdzanie na piśmie warunków pracy i płacy – podstawa prawna art. 281 pkt. 2 ustawy z dnia
26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2018r.
poz. 917 ze zmianami oraz 2018r. poz. 2245).

W roku 2018 w zakresie wykroczeń dotyczących nielegalnego powierzania pracy, inspektorzy pracy działający w ramach właściwości Okręgowego Inspektoratu
Pracy w Opolu:
• - nałożyli 28 mandatów na osoby odpowiedzialne
za popełnienie wykroczeń (za 29 wykroczeń),
• - skierowali 75 wniosków o ukaranie osób odpowiedzialnych za popełnione wykroczenia do właściwych Sądów Karnych (90 wykroczeń). Sądy
nałożyły łącznie 113.200.00 zł kar grzywny, za
popełnione wykroczenia w tym, w zakresie legalności zatrudnienia.
• - zastosowali 22 środki wychowawcze (ostrzeżenie ) na podstawie art. 41 ustawy z dnia 20 maja
1971r. Kodeks wykroczeń (Dz.U. 2018r. poz. 618
ze zmianami oraz z 2018r. poz. 2077).
• - nałożono 1 mandat karny w wysokości 500 zł.,
na osobę bezrobotną, pobierającą zasiłek dla bezrobotnych. Osoba, ta nie powiadomiła w ustawowym terminie właściwego Powiatowego Urzędu
Pracy, o podjęciu zatrudnienia.
• - Skierowali 4 zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstw w oparciu o art. 218, art. 219,
art.271 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks
karny (Dz.U. z 2017r. poz. 2204 ze zmianami oraz
z 2018r. poz. 2077). Na moment sporządzania
przedmiotowego sprawozdania, właściwe prokuratury skierowały dwa akty oskarżenia przeciwko
pracodawcom. W jednym przypadku postępowanie zostało umorzone przez prokuraturę. Przedmiot zawiadomień dotyczył wypłacania wynagrodzeń poza listami płac, brakiem zgłoszeń do
ubezpieczeń społecznych, zaniżaniu podstaw,
od których naliczane są składki na fundusz pracy, a także nie odprowadzanie składek na fundusz
pracy.
Wnioski
Dla skuteczniejszego działania w zakresie likwidacji
zjawisk nielegalnego powierzania pracy wskazanym
byłyby zmiany w przepisach prawa pracy i ubezpieczeń społecznych jak i w procedurach prowadzanie
kontroli legalności zatrudnienia.
1. Głównym wnioskiem, a zarazem propozycją zmian
w przepisach w zakresie przeciwdziałania nielegalnemu 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 związane,

z momentem potwierdzenia warunków pracy i płacy, czy też właściwej formy zatrudnienia, winny być
sprawami wtórnymi, do zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego. Zapis, iż pracodawca ma 7 dni na
zgłoszenie osoby do ubezpieczenia społecznego,
ma charakter demoralizujący. Wielokrotnie termin
ten jest wykorzystywany do ukrywania nielegalnego powierzania pracy. Daje to również możliwość
potwierdzania warunków pracy i płacy wstecz.
2. Możliwość dokumentowania świadczenia pracy,
przed formalnym rozpoczęciem kontroli. Czynność
ta umożliwiłaby Inspektorowi Pracy udowodnienie
faktycznego okresu nielegalnego powierzania pracy. Dotyczy to jedynie, możliwości elektronicznego rejestrowania wykonywania pracy – wykonanie
zdjęć lub zapisu video. Na chwilę, obecną takie
działania są bezprawne. Kontrola rozpoczyna się
od wręczenia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli bądź okazania legitymacji służbowej.
3. W zakresie kontroli naliczania i doprowadzania
składek na fundusz pracy, o ile zmiana w zakresie dopuszczenia możliwości nakładania kary
grzywny w formie mandatu karnego, jest bardzo
korzystnym rozwiązaniem o tyle aktualne zasady odprowadzania składek na fundusz pracy,
uniemożliwiają faktyczne i skuteczne ustalanie
zaległości w odprowadzaniu składek na fundusz
pracy. Z uwagi na powyższe wskazanym byłoby,
aby inspektorzy pracy posiadali możliwość „szybkiej ścieżki dostępu” do informacji, w jaki sposób
ZUS księguje poszczególne wpłacane kwoty bądź
odebranie inspektorom pracy obowiązku kontrolowania składek na fundusz pracy. Tym bardziej,
że ZUS prowadzi własne kontrole płatników w ramach których
Kontrole legalności zatrudnienia i innej pracy
zarobkowej cudzoziemców
Zakres kontroli
W 2018r zauważono wzrost zatrudnienia cudzoziemców w porównaniu z latami poprzednimi. Pociągnęło
to za sobą znaczny przyrost liczby kontroli, w których
badana była legalność zatrudnienia cudzoziemców. W
ubiegłym roku przeprowadzono 378 kontroli, w porównaniu do 264 kontroli w 2017r.
Jak widać na poniższym wykresie większa liczba kontroli przełożyła się na większą wykrywalność naruszeń
przepisów wobec cudzoziemców. W 51 kontrolach (tj.
13,5%) kontroli stwierdzono nielegalne zatrudnienie
cudzoziemców (w porównaniu do 12 % w 2017r., 10%
w 2016r. i 3% w 2015r.).
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W porównaniu do 2017r. liczba ujawnionych w 2018
roku przypadków powierzenia pracy cudzoziemcom
bez wymaganego zezwolenia na pracę oraz braku zawarcia umów na pracę w formie pisemnej zwiększyła
się. Uwzględniając jednak zwiększoną liczbę kontroli
w roku ubiegłym można przyjąć, iż procentowy stopień
wykrywalności podmiotów nielegalnie powierzających
pracę, utrzymuje się na podobnym poziomie.

Ogólna liczba cudzoziemców objęta kontrolą w 2018r.
to 1744 osób. W 2017r. w trakcie przeprowadzanych
kontroli analizowane legalność zatrudnienia łącznie
1271 cudzoziemców. Tak jak w latach poprzednich
wśród zatrudnionych dominowali obywatele Ukrainy
(1642 osób – 94 % ogółu cudzoziemców). Ponadto, stwierdzono zatrudnienie 41 obywateli Mołdowy,
20 osób z Białorusi oraz po 8 osób z Gruzji i Chin.
Obywatele pozostałych 10 państw byli zatrudniani
jednostkowo. Powyższe dane, zaprzeczają obawom
przedsiębiorców dotyczącym odpływu pracowników
z Ukrainy, wskutek wprowadzenia w czerwcu 2017r.
ruchu bezwizowego, dla obywateli tego kraju.
Struktura narodowościowa w stosunku do roku 2017r.
nie uległa zmianie.
Cudzoziemcy najczęściej byli zatrudniani w branży budowlanej (29%), przetwórstwa przemysłowego (21%),
usług administrowania (10%), handel i naprawy (10%),
transport (10%), zakwaterowanie (6%).
Zwraca uwagę wykonywanie pracy przez cudzoziemców nadal w zawodach robotniczych. W związku
z realizacją zadań kontrolnych - praca sezonowa cudzoziemców w 2018r. wśród podmiotów kontrolowanych znalazły się gospodarstwa rolne, dotychczas nie
uwzględniane w sprawozdaniach.
Diagnoza
W 2018r. wśród ujawnionych przypadków nielegalnego zatrudnienia cudzoziemców,
jako przyczyny występowały następujące nieprawidłowości:
• powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi
nieposiadającemu wymaganego zezwolenia na
pracę – 27 przypadków (dotyczyło 54 cudzoziemców);
• brak zawarcia umów w formie pisemnej w 13 przypadkach (dotyczyło 37 cudzoziemców),
• powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi
na innych warunkach niż określone w zezwoleniu
na pracę – 18 przypadków (dotyczyło 45 cudzoziemców).
Nie stwierdzono natomiast w 2018 roku, przypadków
powierzenia pracy cudzoziemcowi nieposiadającemu
podstawy pobytu uprawniającej do pracy.
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Zwiększyła się liczba skutecznych kontroli zainicjowanych wskutek informacji uzyskanych od cudzoziemców. W tym przypadku należy tłumaczyć to
zwiększoną świadomością cudzoziemców, w zakresie
dochodzenia swoich praw, co przejawia się na składaniu skarg i udzielaniu informacji inspektorom pracy
przez cudzoziemców w trakcie kontroli.
Praktyki w postępowaniu pracodawców
Od roku 2017 powszechnym zjawiskiem, związanym
z działalnością agencji zatrudnienia, jest zatrudnianie cudzoziemców przez agencje pracy tymczasowej,
nie jako pracowników tymczasowych świadczących
usługi na rzecz pracodawcy użytkownika, lecz rzekomo jako osoby wykonujące pracę bezpośrednio na
rzecz zatrudniającej ich agencji zatrudnienia. W tym
przypadku agencje zatrudnienia zawierają z pracodawcą użytkownikiem umowy o świadczenie usług jak
z podwykonawcą. Natomiast cudzoziemiec zawiera
z agencją pracy tymczasowej typową umowę zlecenia
na wykonywanie prac według poleceń agencji zatrudnienia. Działanie takie ma za zadanie omijanie przepisów o pracownikach tymczasowych, w szczególności
maksymalnego okresu, na jaki może być zatrudniona
osoba w charakterze pracy tymczasowej. Pośrednio
jednak przekłada się na możliwość zatrudniania cudzoziemców, na gorszych warunkach od pracowników
„własnych” pracodawcy użytkownika.
Bariery i uwarunkowania skuteczności
realizowanych zadań związanych z kontrolami
legalności zatrudnienia cudzoziemców
Problemem, z którym często stykają się inspektorzy
pracy kontrolujący legalność zatrudnienia cudzoziemców, jest brak możliwości przesłuchania cudzoziemców w charakterze świadka. Niejednokrotnie siedziba
podmiotu zatrudniającego i miejsce przechowywania
dokumentacji pracowniczej znajduje się w innym województwie niż praca wykonywana przez cudzoziemca.
Zdarzają się firmy, które celowo fikcyjnie przenoszą
swoje siedziby do innych województw. Skutkuje to,
brakiem możliwości przeprowadzenia kontroli przez
organy PIP właściwe ze względu na miejsce wykonywania pracy i przekazywaniem sprawy do jednostki
właściwej ze względu na siedzibę przedsiębiorcy. Prowadzi to do przedłużenia postępowania kontrolnego
oraz zmniejsza jego skuteczność. W przypadku powzięcia wątpliwości co do np. charakteru świadczonej
pracy na podstawie umów cywilnoprawnych, inspektor
pracy prowadzący kontrolę przykładowo w Opolu, nie
ma możliwości przesłuchania pracującego zleceniobiorcy w charakterze świadka np. w Gdańsku. Z kolei
bez formalnego wszczęcia kontroli inspektor z Gdań-
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ska, nie może przesłuchać takiej osoby a nie może
skutecznie wszcząć kontroli w podmiocie, w którym
już trwa kontrola.

Przestrzeganie przepisów ustawy
o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy przez agencje
zatrudnienia
Agencje zatrudnienia świadczące usługi
pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego,
poradnictwa zawodowego
W 2018r. przeprowadzono 14 kontroli w podmiotach
prowadzących agencje zatrudnienia świadczące usługi pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego, poradnictwa zawodowego.
Liczba
kontroli

Wyszczególnienie

Kontrole agencji pracy tymczasowej
w tym:

14

wynikające z rozpatrzenia skargi

9

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

2

inne przypadki

3

W 2018 r. nie stwierdzono przypadków działania agencji pracy, bez wymaganego wpisu do rejestru agencji
zatrudnienia.
W trakcie prowadzonych w 2018r. kontroli na 14 przeprowadzonych jedynie w 4 przypadkach inspektorzy
pracy wydawali wystąpienia zawierające wnioski związane z realizacją zadań ustawowych, co świadczy
o tym, że agencje pośrednictw pracy w zdecydowanej
większości przestrzegają obowiązujących przepisów
dot. prowadzenia agencji zatrudnienia. Kontrolowane agencje, w których stwierdzono nieprawidłowości,
nie były dotychczas kontrolowane przez inspektorów
pracy. Stwierdzone podczas kontroli nieprawidłowości
w dużej mierze dotyczyły umów, zawieranych z osobami kierowanymi do pracy za granicą u pracodawców
zagranicznych. W agencjach zatrudnienia, które były
uprzednio kontrolowane przez inspektorów pracy, nie
stwierdzono nieprawidłowości.
W trakcie kontroli, prowadzonych w 2018 r. nie stwierdzono pojawienia się nowych zjawisk i problemów
w obszarze stosowania przepisów ustawy o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
W zakresie naruszenia prawa przez zagraniczne
agencje zatrudnienia, w 2018 roku przeprowadzono
jedną kontrolę w oddziale zagranicznego przedsiębiorcy – nie stwierdzono nieprawidłowości związanych
z działalnością agencji zatrudnienia.

Najczęstsze przyczyny nieprawidłowości wykazywanych w trakcie kontroli w ocenie inspektorów pracy to:
• nieznajomość obowiązujących przepisów,
• brak należytej staranności.
Najczęstsze przyczyny nieprawidłowości wykazywanych w trakcie kontroli w ocenie osób prowadzących
agencje zatrudnienia to:
• nieznajomość obowiązujących przepisów,
• kryteria dyskryminujące w rozumieniu przepisów
obowiązujących w RP, których stosowanie dozwolone jest w kraju pracodawcy zagranicznego, do
którego kierowane są osoby (np. w Holandii minimalna stawka wynagrodzenia dla pracownika
tymczasowego objętego układem ABU-CAO uzależniona jest od wieku pracownika).
W ramach działalności prewencyjnej w 2018r. Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu prowadził bieżącą
współpracę z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Opolu,
polegającą m.in. na wymianie informacji, w szczególności na informowaniu o wynikach kontroli, a także
realizacji środków prawnych. Ponadto w listopadzie
2018r. inspektor pracy przeprowadził szkolenie dla
agencji zatrudnienia w trakcie seminarium, które zostało zorganizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy
w Opolu, w ramach Europejskich Dni Pracodawcy.
W przedmiotowym szkoleniu uczestniczyli przedstawiciele 34 agencji zatrudnienia.
W listopadzie 2018r. inspektor pracy przeprowadził
szkolenie dla Związku Pracodawców Ogólnopolskiego
Konwentu Agencji Pracy.
Ogromne znaczenie prewencyjne ma prowadzone
przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu poradnictwo, kierowane zarówno do osób korzystających
z usług agencji pracy jak też osób prowadzących
agencje pracy. Ponadto rozprowadzano materiały informacyjne dot. przedmiotowej tematyki.
W 2018 r. do Marszałka Województwa Opolskiego
skierowano 3 powiadomienia dot. ustaleń dokonanych
przez inspektorów pracy, w trakcie kontroli prowadzonych w agencjach zatrudnienia. Do dnia sporządzenia
sprawozdania ustalono, że w przypadku jednej agencji
Marszałek Województwa wydał decyzję o wykreśleniu
agencji z Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia, od
decyzji agencja złożyła odwołanie. W 2018r. Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu został poinformowany
o wydaniu jednej decyzji o wykreśleniu podmiotu z rejestru agencji zatrudnienia w związku z powiadomieniem kierowanym do Marszałka Województwa w 2016
roku.
Agencje zatrudnienia działające na terenie województwa opolskiego, kierują najczęściej osoby do pracy
u pracodawców holenderskich. Pracodawcą zagranicznym na terenie Holandii jest najczęściej agencja
pracy tymczasowej. Z uwagi na dużą zmienność zapotrzebowania na pracę tymczasową pojawiają się
sytuacje, kiedy to osoba skierowana do pracy w Holandii u pracodawcy zagranicznego musi pozostawać
w gotowości do świadczenia pracy, a jednocześnie
agencja pracy tymczasowej nie zapewnia jej tej pracy.
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Taka osoba nie ma możliwości uzyskania wynagrodzenia na pokrycie kosztów utrzymania, które ponosi. Należałoby rozważyć wprowadzenie do art. 85 ust.
2 ustawy o promocji 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 (tygodniowo lub miesięcznie), zapewnianej przez pracodawcę zagranicznego.
Działania, które powinny być nadal podejmowane
przez jednostki organizacyjne PIP, to kontynuacja dotychczasowych działań w zakresie monitoringu ogłoszeń i ofert, zamieszczanych przez agencje zatrudnienia w mediach, jak również działania promocyjne
(szkolenia, publikacje).
Agencje pracy tymczasowej
W 2018r. przeprowadzono 22 kontrole w 20 agencjach
pracy tymczasowej

Liczba
kontroli

Wyszczególnienie

Kontrole przeprowadzone
w tym:

22

wynikające z rozpatrzenia skargi

13

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

0

inne przypadki

9

Podczas kontroli, prowadzonych w 2018r. stwierdzono
cztery przypadki agencji pracy tymczasowej, działających bez wymaganego certyfikatu Marszałka Województwa. Nie stwierdzono przypadków nielegalnego
świadczenia przedmiotowej usługi przez zagranicznych przedsiębiorców.
Podczas prowadzonych w 2018 r. kontroli tematycznych dotyczących agencji zatrudnienia nieprawidłowości stwierdzono prawie we wszystkich przypadkach.
Najczęściej stwierdzano nieprawidłowości dotyczące:
• braku pisemnych uzgodnień pomiędzy agencją
pracy tymczasowej a pracodawcą użytkownikiem,
• nie wydawania pracownikom tymczasowym świadectw pracy,
• niewydawania zaświadczeń potwierdzających
okres wykonywania pracy tymczasowej na rzecz
danego pracodawcy użytkownika osobom skierowanym do wykonywania pracy tymczasowej na
podstawie przepisów prawa cywilnego,
• nieopłacania lub nieterminowego opłacania składek na Fundusz Pracy.
Stwierdzono, że część agencji zatrudnienia zmienia
zasady współpracy z klientami poprzez rezygnację
z pracy tymczasowej na rzecz świadczenia usług. Polega to m.in. na:
• zapewnieniu przez agencję własnego nadzoru
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•
•

nad osobami wykonującymi pracę,
podpisaniu z pracodawcą użytkownikiem umowy
dot. najmu urządzeń i narzędzi, wykorzystywanych w procesie pracy przez pracowników agencji,
zapewnieniu przez agencję zatrudnienia osobom
wykonującym pracę odzieży roboczej i środków
ochrony indywidualnej. 		

Z uwagi na to, iż w dniu 01.12.2018r. minęło 18 miesięcy od wejścia w życie zmian w ustawie o zatrudnianiu
pracowników tymczasowych, należy spodziewać się
w najbliższym czasie pojawiania się nowych praktyk
służących obejściu ograniczeń dot. okresu wykonywania pracy tymczasowej na rzecz jednego pracodawcy
użytkownika.
Propozycje takich praktyk zostały zaprezentowane
podczas webinarium „Jak zatrzymać pracownika tymczasowego mimo upływu limitu 18 miesięcy?” dostępnego w listopadzie 2018r. na jednej ze stron www.
Spośród zaprezentowanych podczas webinarium
praktyk warto wymienić:
• zatrudnienie w ramach grupy kapitałowej klienta
w oparciu o pracę tymczasową (następuje rotacja
tego samego pracownika tymczasowego między
różnymi spółkami klienta, należącymi do tej samej
grupy kapitałowej; pracownik tymczasowy cały
czas zatrudniony jest przez jedną agencję pracy),
• zarządzanie pulą pracowników na rynku lokalnym
(agencja pracy tymczasowej poszukuje na danym
rynku lokalnym klientów ze zbliżonymi wymaganiami względem pracowników tymczasowych;
następnie zrekrutowane osoby deleguje do pracy
naprzemiennie raz do jednego klienta, raz do drugiego, w zależności od potrzeb oraz 18-miesięcznego limitu zatrudnienia.
To, czy przedstawione podczas seminarium sposoby
obejścia przepisów ograniczających okres wykonywania pracy tymczasowej na rzecz jednego pracodawcy
użytkownika zostaną wykorzystane w praktyce, okaże
się w 2019 roku.
Za przyczyny stwierdzonych podczas kontroli naruszeń zdaniem inspektorów pracy, należy uznać:
• nieznajomość obowiązujących przepisów,
• lekceważenie obowiązujących przepisów dot. zatrudniania pracowników tymczasowych,
• niechęć do formalizowania stosunków między
podmiotami gospodarczymi w postaci umów
i uzgodnień pomiędzy agencją pracy tymczasowej
a pracodawcą użytkownikiem.
Zdaniem osób prowadzących agencje zatrudnienia,
przyczyny stwierdzonych podczas kontroli naruszeń
to:
• nieznajomość obowiązujących przepisów,
• trudności w dokonaniu ustaleń z pracodawcami –
użytkownikami,
• brak środków na opłacenie składek na Fundusz
Pracy.
W wyniku prowadzonych w 2018 r. kontroli skierowano
do Marszałka Województwa 8 powiadomień, dotyczą-
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cych 7 podmiotów. W związku ze skierowanymi powiadomieniami ww. organ wydał jedną decyzję o wykreśleniu agencji z rejestru.
Pracownicy tymczasowi i pracodawcy
użytkownicy

Kontrolą objęto 62 obywateli RP świadczących pracę
na rzecz trzech podmiotów gospodarczych, mających
swoją siedzibę na terenie Województwa Opolskiego.

Przeprowadzono łącznie 12 kontroli.
Liczba
kontroli

Wyszczególnienie

Kontrole przeprowadzone
w tym:

Delegowanie pracowników
z terytorium RP w ramach
świadczenia usług.

12

wynikające z rozpatrzenia skargi

4

inne przypadki

3

Podczas kontroli prowadzonych w 2018r. nieprawidłowości dot. osób wykonujących pracę tymczasową,
stwierdzono w niemal 60% kontroli.
Najczęściej stwierdzano nieprawidłowości dotyczące:
• braku pisemnych uzgodnień pomiędzy agencją
pracy tymczasowej a pracodawcą użytkownikiem,
• braku ewidencji osób wykonujących pracę tymczasową.
W porównaniu do 2017r. spadła liczba przypadków
traktowania pracowników tymczasowych w sposób
mniej korzystny w zakresie warunków pracy i innych
warunków zatrudnienia, w porównaniu z pracownikami zatrudnionymi przez pracodawcę użytkownika na
takim samym lub podobnym stanowisku pracy.
Stwierdzone nieprawidłowości mają najczęściej charakter formalny, jednakże ujawniono również w 2018 r.
przypadki powierzania osobom wykonującym pracę
tymczasową pracy szczególnie niebezpiecznej.
Odnośnie nowych regulacji prawnych, obowiązujących od 1 czerwca 2017 r., należy stwierdzić, że część
pracodawców użytkowników nie zna tych regulacji.
Powszechną nieprawidłowością stwierdzaną podczas
kontroli, jest m.in. nieprowadzenie ewidencji osób wykonujących prace tymczasową.
W roku 2018 nie ujawniono rażących naruszeń prawa zakresie zapewnienia osobom wykonującym pracę
tymczasową bezpiecznych i higienicznych warunków
pracy.
Za przyczyny stwierdzonych podczas kontroli naruszeń zdaniem inspektorów pracy należy uznać:
- nieznajomość obowiązujących przepisów,
- lekceważenie obowiązujących przepisów dot. zatrudniania pracowników tymczasowych.
Zdaniem pracodawców użytkowników, przyczyną naruszeń stwierdzonych podczas kontroli jest nieznajomość obowiązujących przepisów.

Państwo
członkowskie
UE/EOG lub
Szwajcaria,
na terytorium którego
delegowano
pracowników
z podmiotu
prowadzącego
działalność na
terytorium RP

Liczba
osób delegowanych,
wobec
których
dokonano
ustaleń

Włochy

54

Delegowanie
wewnątrzkorporacyjne

4

Umowa zawarta
przez polskiego
przedsiębiorcę
z zagranicznym
kontrahentem

4

Umowa zawarta
przez polskiego
przedsiębiorcę
z zagranicznym
kontrahentem/
Praca tymczasowa /
Delegowanie
wewnątrzkorporacyjne

Niemcy

Holandia,
Belgia,
Niemcy

Forma
delegowania

W ramach kontroli delegowania pracowników z terytorium RP przeprowadzono 3 kontrole. Nie stwierdzono
nie prawidłowości w zakresie delegowania pracowników. W Jednym przypadku stwierdzono naruszanie
przepisów w zakresie zatrudniania obywateli Ukrainy,
o czym poinformowano Placówkę Straży Granicznej
w Opolu.

Delegowanie pracowników do Polski
w ramach świadczenia usług
Kontrolą objęto w ramach przedmiotowych zagadnień
12 obcokrajowców świadczących pracę, w ramach
usług na rzecz jednego podmiotu z terenu województwa opolskiego. W wyniku weryfikacji zatrudniania cudzoziemców stwierdzono, iż na teren zakładu pracy
były wpuszczane osoby zatrudnione poza granicami
RP, które wykonywały pracę na rzecz podmiotów zagranicznych ww. fabryce. Z danych okazanych przez
ww. spółkę w wynikało, iż 12 obcokrajowców posiada umowy o pracę oraz są ubezpieczenie społecznie
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z kraju oddelegowania. W trakcie czynności kontrolnych, nie stwierdzono obecności, którychkolwiek z obcokrajowców celem wylegitymowania i dokonania stosownych ustaleń.
Państwo siedziby pracodawcy
delegującego pracownika na
terytorium RP (pięć spółek).

Liczba
osób delegowanych

Włochy

2

Szwajcaria

4

Wielka Brytania

3

Niemcy

3

Diagnoza
W trakcie kontroli stwierdzono, iż ww. podmioty kierowały swoich pracowników do wykonywania pracy na
terenie jednej ze spółek z pominięciem obowiązków
wynikających z ustawy ustawa z dnia 10 czerwca 2016
r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia
usług (Dz.U. 2016 r., poz. 868).
W trakcie kontroli w pięciu zagranicznych spółkach
stwierdzono następujące nieprawidłowości :
1. Brak zawiadomienia o oddelegowaniu do pracy na
teren RP przez ww. podmioty w rejestrze prowadzonym w Głównym Inspektoracie Pracy w Warszawie.
2. Brak zgłoszenia przez ww. podmioty osoby upoważnionej do pośredniczenia w kontaktach
z Państwową Inspekcją Pracy oraz do przesyłania i otrzymywania dokumentów lub zawiadomień,
przebywającą w okresie delegowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Brak przechowywania dokumentacji pracowniczej
– art. 25 ust. 1 ww. ustawy w zakresie kopii umowy
o pracę pracownika delegowanego na terytorium
RP lub innego równoważnego dokumentu poświadczającego warunki zatrudnienia w ramach
nawiązanego stosunku pracy; dokumentacji dotyczącej czasu pracy pracownika delegowanego
na terytorium RP w zakresie rozpoczęcia i zakoń-
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czenia pracy oraz liczby godzin przepracowanych
w danym dniu lub jej kopii; dokumentów określających wysokość wynagrodzenia pracownika delegowanego na terytorium RP wraz z wysokością
dokonanych odliczeń zgodnie z właściwym prawem oraz dowodów wypłaty pracownikowi wynagrodzenia lub ich kopii.
Zagraniczne spółki nie ustaliły żadnych przedstawicieli lub pełnomocników, w związku z tym nie można
było przeprowadzić innych czynności kontrolnych lub
ustalań poza opisanymi powyżej. Z uwagi na brak jakiejkolwiek możliwości dokonania ustaleń co do osób
odpowiedzialnych za ww. wykroczenia odstąpiono od
ukarania.
Przyczyny nieprawidłowości
Implementacja przez RP dyrektywy 2014/67/UE z dnia
15 maja 2014 r.
w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE z dnia
16 grudnia 1996 r. dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług, celem skutecznego
monitorowania procesu delegowania i przeciwdziałania nadużyciom w tym obszarze wprowadzała nowe
unormowania dla firm spoza RP. W polskiej praktyce
to podmiot przyjmujący w RP ma zapewnić właściwą
obsługę prawno-administracyjną i pomagać firmą z zewnątrz. Zmiany w zakresie ww. dyrektywy były nowymi
obowiązkami zarówno dla firm z RP jak i spoza RP,
dlatego w zakresie przeprowadzonych kontroli, z tego
tematu, stwierdzano nieprawidłowości w większości
o charakterze obowiązków administracyjnych np. brak
zgłoszeń, wyznaczania osoby uprawnionej do pośrednictwa w kontaktach z PIP oraz braki w dokumentacji
pracowniczej
Wnioski
Kontrolowane podmioty delegowały pracowników
z Niemiec, Włoch, Szwajcarii oraz Wielkiej Brytanii
z uwagi na wysokospecjalistyczne zadania do wykonania. Front prac wykonywanych przez pracowników
wynikał z doświadczenia, umiejętności oraz terminowości tych zadań. Nie stwierdzono, aby delegowani
pracownicy byli dyskryminowani lub gorzej wynagradzani niż pracownicy z Polski.
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Efekty kontroli OIP Opole
W roku 2018 Inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu przeprowadzili łącznie 2.723
kontroli w zakresie przestrzegania przepisów prawa
pracy, w tym przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz legalności zatrudnienia. Zaznaczyć należy, iż
co czwarta kontrola związana była z badaniem skargi
pracowniczej. W wyniku kontroli podmiotów wydano
9.299 decyzji administracyjnych, w tym 239 decyzji
płacowych. Ponadto do pracodawców skierowano
8.993 wniosków zawartych w wystąpieniach, jak również 767 poleceń ustnych.
W efekcie dokonanych kontroli inspektorzy pracy wyegzekwowali dla 3.254 pracowników łączną kwotę
2.047.059,13 zł. Uwzględniając terminy określonych
decyzji i wystąpień należy stwierdzić, że oddziaływanie inspektorów pracy idzie w parze z wysoką skutecznością (52,88%). Dla pozostałych środków prawnych
nie otrzymano jeszcze odpowiedzi o ich realizacji.
Inspektorzy pracy w toku przeprowadzonych kontroli
stwierdzili popełnienie łącznie 2.518 wykroczeń. Za
stwierdzone wykroczenia nałożono 450 mandatów
karnych na łączną kwotę 533.250 zł. W przypadku 358
osób wystąpiły przesłanki do zastosowania środków
wychowawczych. Ponadto skierowano 120 wniosków
o ukaranie do Sądów oraz 24 zawiadomień do Prokuratur Rejonowych o podejrzeniu popełnienia przestępstw.
Przeprowadzone kontrole często były płaszczyzną
współpracy z innymi organami kontroli i nadzoru nad
warunkami pracy, samorządem terytorialnym, a także
innymi instytucjami oraz zakładowymi organizacjami
związkowymi i Społeczną Inspekcją Pracy.
Efekty prowadzonej działalności kontrolnej dotyczą
obszaru prawnej ochrony pracy oraz bezpieczeństwa
wykonywanych prac przez pracowników i osoby wykonujące prace na innej podstawie, niż stosunek pracy.
Należy ponadto wskazać na wyniki kontroli prowadzonych w zakresie legalności zatrudnienia, tak obywateli polskich, jak i obcokrajowców. W zakresie prawnej
ochrony pracy na szczególną uwagę zasługuje kwestia wypłaty wynagrodzeń oraz innych świadczeń ze
stosunku pracy. Stanowi to jedno z najistotniejszych
uprawnień pracowniczych, nie tylko w aspekcie prawnym, lecz także społecznym.
Problematyka dotycząca czasu pracy, a w konsekwencji wszelkich świadczeń pracowniczych występowała
w niemal każdej kontroli za wyjątkiem krótkich kontroli
interwencyjnych, których nadrzędnym celem było wyeliminowanie zagrożeń dla życia i zdrowia osób wykonujących pracę oraz osób postronnych.
Poza tą tematyką, inspektorzy pracy działający w ramach właściwości OIP w Opolu w 2018r. przeprowadzili 97 kontroli, które kompleksowo objęły zagadnienia związane z czasem pracy pracowników oraz
wynagrodzeniami i innymi świadczeniami. Poddani

kontroli pracodawcy prowadzili działalność zarówno
w sektorze prywatnym (77 kontroli) jak i publicznym
(20 kontroli). Podobnie jak w latach ubiegłych, największą liczbę kontroli przeprowadzono w sektorze
prywatnym. Poddani kontroli pracodawcy zatrudniali
łącznie 7.457 pracowników. W konsekwencji dokonanych kontroli poprzez wydane środki prawne tj. decyzje i wystąpienia oraz polecenia ustne inspektorzy pracy uregulowali świadczenia pieniężne na łączną kwotę
1.720.382 zł, co dotyczyło dla 1.364 pracowników. Nakazy płatnicze w 15 przypadkach zawierały sumy do
wypłacenia w przedziale od 50 tys. zł do prawie 600
tys. zł.
W wielu przypadkach pracodawcy, realizując wystąpienia inspektorów pracy, wydali obwieszczenia
o systemach i rozkładach czasu pracy oraz przejętych
okresach rozliczeniowych bądź dokonali stosownych
zmian w tym zakresie w regulaminach pracy. W kierowanych do OIP odpowiedziach pracodawcy zobowiązali się m. in. do rzetelnego prowadzenia kart
ewidencji czasu pracy, od których zależy prawidłowe
naliczanie wynagrodzenia za pracę. Warto również
przytoczyć deklaracje pracodawców, dotyczące przestrzegania zasady pięciodniowego tygodnia czasu
pracy, rekompensowania pracy wykonywanej w niedzielę bądź w święto.
Zagadnieniem zwracającym uwagę jest także zawieranie umów cywilnoprawnych w warunkach charakterystycznych dla stosunku pracy. Dzięki prowadzonym
kontrolom, realizując wnioski i polecenia inspektorów
pracy, pracodawcy zalegalizowali stosunek pracy dla
65 osób. W przeciwieństwie do pozwów sądowych
o ustalenie stosunku pracy tą drogą efekty uzyskano
niemal natychmiast. Inspektorzy pracy wystosowali
także 1 powództwo do sądu pracy w zakresie ustalenia istnienia stosunku pracy dla 8 osób świadczących
pracę na podstawie umów cywilnoprawnych w okolicznościach wskazujących na istnienie stosunku pracy.
Wśród różnych zadań inspektorzy pracy podejmowali
także problem zapewnienia przestrzegania przepisów
dotyczących czasu pracy kierowców w transporcie
drogowym. Skuteczność oddziaływania inspektorów
pracy w tym zakresie potwierdza wydanie 23 decyzji
o nałożeniu kar na łączną wysokość 65.400 zł.
Przedstawionych efektów należy upatrywać m.in.
w zwiększeniu świadomości prawnej samych pracodawców wskutek poradnictwa prawnego prowadzonego w OIP Opole. Inną formą poradnictwa są porady
udzielone w trakcie kontroli, podczas których inspektorzy pracy udzielili ogółem 10.869 porad z zakresu
bezpieczeństwa i higieny pracy, 9.598 porad z prawnej
ochrony pracy oraz 1.944 porad z zakresu legalności
zatrudnienia.
Ratujemy życie i zdrowie ludzi
Inspektorzy pracy z całą stanowczością korzystali
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z przysługujących im uprawnień. Efektem tego było
wydanie w omawianym okresie aż 199 decyzji wstrzymania prac, koniecznych w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia dla życia i zdrowia osób wykonujących
pracę, co obrazują przykładowe fotografie.

Pracownicy podczas pracy na rusztowaniu mimo posiadania
szelek ochronnych i nie zakotwili się do stałych elementów konstrukcyjnych (rusztowanie nie posiadało barier ochronnych od
strony ściany, w związku z powyższym od strony murowanej
ściany istniało zagrożenie związane z upadkiem z wysokości
z 4,0 m).

Prowizoryczne kolumny rusztowania nie były wyposażone
w pełny podest roboczy, w bariery ochronne oraz drabinkę komunikacyjną.
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Po podeście roboczym umieszczonym w narożu między rusztowaniem fasadowym oraz rusztowaniem typu „Warszawa” przemieszczał się pracownik, balansując po ramie rusztowania na
wysokości ok. 6m nad poziomem terenu bez żadnych zabezpieczeń przed możliwością upadku.

Wykop o głębokości 2,8 m nie posiadał zabezpieczonych pionowych skarp (składowany urobek obok potęgował zagrożenie),
co stwarzało bezpośrednie zagrożenie dla pracownika (wykop
nie został wygrodzony oraz oznakowany).
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Należy także wskazać na wydanie 233 decyzji wstrzymujących eksploatację maszyn bądź urządzeń technicznych ze względu na zagrożenia dla życia i zdrowia
pracowników pracujących przy ich obsłudze. Wystarczy popatrzeć na wybrane fotografie.

Uszkodzona iozlacja przewodu masy półautomatu spawalniczego
W 22 przypadkach zakazano wykonywania prac
w miejscach niebezpiecznych.

Brak osłon w okolicy bębna napinającego taśmę transportową
przenośnika taśmowego.

Osłony wrzecion przy tokarce kłowej nie wyposażono w urządzenia wyłączające napęd w przypadku ich otwarcia. (brak również wyłącznika awaryjnego).

W wyniku wydania 59 decyzji skierowano do innych
prac 104 pracowników, którzy wbrew obowiązującym
przepisom zostali zatrudnieni przy pracach wzbronionych, szkodliwych lub niebezpiecznych bez posiadania odpowiednich kwalifikacji.
Opisane środki prawne poprzez swoją moc oddziaływania i szczególny charakter z całą pewnością wpłynęły na poprawę warunków pracy i bezpieczeństwa jej
wykonywania. Ocena działań inspektorów pracy winna mieć miejsce w kontekście ratowania szczególnie
osób zatrudnionych mimo, że nie sposób jednoznacznie ocenić w ilu przypadkach faktycznie kontrole przyczyniły się do wyeliminowania poważnych wypadków,
w tym tych ze skutkiem śmiertelnym. Należy jednak
zauważyć, iż w 2017 roku w województwie opolskim
ilość wypadków śmiertelnych wzrosła o 36,4% w stosunku do roku 2016, natomiast w roku 2018 ilość wypadków śmiertelnych zmalała o 40% w stosunku do
2017r.
Poza wyżej opisanymi decyzjami inspektorzy pracy
korzystali także z innych środków prawnych, których
stosowanie miało na celu poprawę bezpieczeństwa
pracy. Efektem opisanych powyżej działań był bezpośredni wpływ zarówno na warunki wykonywania pracy,
jak i na przygotowanie pracowników do pracy - często
w warunkach szczególnie niebezpiecznych i wymagających odpowiednich kwalifikacji oraz stanu zdrowia.

Nieopisany pulpit sterowniczy zespołu maszyn uniemożliwia
właściwą identyfikacje.

Na uwagę zasługuje również fakt popularyzacji tematyki bezpieczeństwa pracy wśród pracowników
i kontrolowanych pracodawców, zwłaszcza w dużych
przedsiębiorstwach, zatrudniających powyżej 250
osób. Bezpieczeństwo pracy w tych zakładach, stanowi swego rodzaju kulturę danej organizacji. Przyjęte
rozwiązania przekładają się na ciągłe doskonalenie
organizacji, w tym również w aspekcie przyjaznego
środowiska pracy. Indywidualna większa świadomość
w zakresie występujących zagrożeń niewątpliwie
przekłada się na mniejszą ilość wypadków przy pracy.

Niewłaściwie zorganizowane dojścia do stanowisk pracy (niekompletne barierki ochronne – pośrednie, brak skutecznego
zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości z kadłuba budowanego statku).
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Działalność prewencyjna oraz promocja ochrony pracy
Programy prewencyjne dla
pracodawców realizowane w 2018 r.
Na terenie działania OIP w Opolu w 2018r. na bazie
bogatych doświadczeń z lat ubiegłych przeprowadzono szereg programów prewencyjno-promocyjnych
adresowanych do pracodawców, przedsiębiorców
oraz przyszłej kadry pracowniczej, których celem był
wzrost świadomości w zakresie prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

dowego, jak również prowadzenia postępowań powypadkowych. Pracodawcy biorący udział w programie
wysoko ocenili, jakość i formę przeprowadzonego
szkolenia pod kątem jego przydatności w bieżącej
praktyce zakładu pracy. Szczególne zainteresowanie
pracodawców i służb bhp dotyczyło najczęstszych
nieprawidłowości w zakresie sporządzania i dokumentowania oceny ryzyka zawodowego oraz uchybień w zakresie prowadzonych dochodzeń powypadkowych wraz z praktycznymi uwagami i przykładami
omawianymi na szkoleniach.

Program prewencyjny dla mikroprzedsiębiorstw
„Zdobądź dyplom PIP”

Działanie informacyjno-edukacyjne „Budowa.
STOP wypadkom!”

W ramach realizacji programu, we współpracy ze Starostwami Powiatowymi oraz Powiatowymi Urzędami
Pracy, w 2018 roku zorganizowano 11 szkoleń dla 113
pracodawców z województwa opolskiego do udziału
w programie. Szkolenia w zakresie bezpieczeństwa
i higieny pracy oraz podstawowych przepisów prawa
pracy prowadzone były przez inspektorów PIP. Do
programu przystąpiło 39 pracodawców, z czego 31
otrzymało dyplomy PIP, 5 otrzymało wynik negatywny,
a 3 zrezygnowało z realizacji programu w trakcie jego
trwania. Pracodawcy biorący udział w programie otrzymali liczne pomocnicze publikacje PIP, a przez cały
okres trwania programu mogli korzystać ze wsparcia
inspektorów pracy.

W roku 2018, podobnie jak w latach poprzednich,
w OIP Opole realizowane były zadania mające na celu
popularyzację wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa
i higieny pracy oraz ograniczenia zagrożeń wypadkowych podczas wykonywania robót budowlanych,
w ramach programu: „Budowa. STOP wypadkom!”.
Program został skierowany do pracodawców i przedsiębiorców branży budowlanej, zatrudniających do 50
pracowników, którzy w roku 2018 byli generalnymi
wykonawcami robót lub zajmowali się realizacją inwestycji w warunkach podwykonawstwa. Wśród zaproszonych znalazło się również kilku pracodawców
zatrudniających ponad 50 pracowników. W szkoleniu
przeprowadzonym w siedzibie OIP Opole, prowadzonym przez inspektorów OIP, udział wzięło 33 pracodawców. Tematyka szkolenia obejmowała następujące zagadnienia:
• wypadkowość pracowników o stażu krótszym niż
rok oraz kwestie rzetelnego przygotowania pracowników do pracy (badania lekarskie i szkolenia),
• prawidłowe przygotowanie nowych pracowników
do pracy,
• zabezpieczanie pracowników przed zagrożeniami
wypadkowymi,
• stosowanie właściwych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, w tym prezentacja nt. siatek
bezpieczeństwa,
• sprawowanie skutecznego nadzoru nad pracownikami,
• rola planu BIOZ na budowie,
• prawidłowe przygotowanie i praktyczne stosowanie Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót
(IBWR),
• rzetelność prowadzonych postępowań powypadkowych w celu właściwego ustalenia przyczyn
wypadków przy pracy, których określenie jest
szczególnie istotne dla skutecznej prewencji wypadkowej.

Program edukacyjny dla Zakładów Usług Leśnych
W 2018 roku skierowano 21 zaproszeń do udziału
w programie. Informację o programie zamieszczono również na stronie internetowej. Na zaproszenia
odpowiedziało 8 pracodawców, którzy wzięli udział
w szkoleniu zorganizowanym przez OIP. 7 podmiotów
uzyskało pozytywne wyniki kontroli sprawdzających.
„Zarządzanie bezpieczeństwem pracy - prewencja
wypadkowa”.
W 2018 roku do udziału w programie, po analizie liczby odnotowanych wypadków przy pracy, zaproszono
70 pracodawców, z czego 30 uczestniczyło w szkoleniu zorganizowanym w siedzibie OIP w Opolu.
Podczas szkolenia omówiono m.in zagadnienia dotyczące:
• problematyki wypadkowości pracowników o stażu
krótszym niż rok oraz kwestia rzetelnego przygotowania pracowników do pracy,
• problematyki szczególnego traktowania pracowników w pierwszym roku ich pracy na danym stanowisku,
• jakości i rzetelności postępowań powypadkowych
mających na celu ustalenie adekwatnych do przebiegu zdarzenia przyczyn wypadków przy pracy,
co z kolei jest szczególnie istotne dla skutecznej
prewencji wypadkowej;
Najważniejszym celem programu jest podniesienie
poziomu wiedzy dotyczącej szacowania ryzyka zawo62

Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymali bezpłatne
materiały informacyjne, w tym listę kontrolną z komentarzem, która jest doskonałym narzędziem samooceny oraz diagnostyki nieprawidłowości w przedsiębiorstwach.
Materiały edukacyjne przygotowane przez PIP oraz
wydawnictwa przeznaczone do realizacji szeroko po-
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jętej tematyki prewencyjnej, w tym programu „Budowa.
STOP wypadkom!”, były bardzo pozytywnie przyjmowane przez uczestników szkoleń, podmioty kontrolowane i ich służby bhp oraz specjalistów z zewnątrz,
wykonujących zadania służby bhp w zakładach.
„Tydzień Bezpieczeństwa” przedsięwzięcie
Państwowej Inspekcji Pracy i firm sygnatariuszy
Porozumienia dla Bezpieczeństwa
w Budownictwie
Tematem przewodnim szkoleń w ramach Tygodnia Bezpieczeństwa, w których udział wzięło 13
pracodawców, była bezpieczna organizacja pracy,
a w szczególności analiza wypadków przy pracy ze
skutkiem śmiertelnym, które miały miejsce na budowach prowadzonych na terenie województwa opolskiego w 2017r.
Działania edukacyjno - informacyjne „Czas pracy
kierowców a wypadki drogowe”
W celu zapobiegania wypadkom komunikacyjnym
związanym z naruszaniem przepisów o czasie pracy
lub złym stanem psychofizycznym pracownika Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu zorganizował punkt
informacyjny podczas zlotu ciężarowych pojazdów
tuningowanych Master Truck Show 2018. Łączna
ilość odwiedzających to ok 400 kierowców. W punkcie informacyjnym przedstawiciele OIP przekazywali
informacje związane z programem „Czas pracy kierowców a wypadki drogowe”. W trakcie imprezy przeprowadzono 2 szkolenia, w których wzięło udział 21
pracodawców oraz 44 pracowników zatrudnionych
w branży transportowej. Dla odwiedzających punkt
OIP dostępne były bezpłatne materiały w formie wydawnictw i ulotek. Ponadto na scenie głównej zorganizowany został konkurs wiedzy z prawa pracy oraz
technicznego bezpieczeństwa pracy dla zawodowych
kierowców. W trakcie Master Truck Show 2018 na stoisku informacyjnym PIP przeprowadzono również spotkania z najmłodszymi uczestnikami zlotu, w tym konkursy rysunkowe pod hasłem „Bezpieczeństwo pracy
w transporcie drogowym”. W ciągu dwóch dni w opisywanym przedsięwzięciu udział wzięło 61 dzieci.

Program prewencyjny „Przeciwdziałanie
negatywnym skutkom stresu w miejscu pracy”
W 2018 roku Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu
przeprowadził 4 szkolenia dot. programu „Przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu w miejscu pracy”. Każde z prowadzonych szkoleń zawierało elementy dobrych praktyk w zakresie przeciwdziałania
stresowi, mobbingowi i dyskryminacji, w tym omówienie funkcjonowania procedur „antymobbingowych” na
przykładach wybranych zakładów pracy województwa
opolskiego. Najważniejszą przesłanką uczestniczenia
pracodawców w szkoleniach było zainteresowanie
problematyką przeciwdziałania negatywnym skutkom
stresu w sferze indywidualnej, takim jak: depresja, wypalenie zawodowe, przemęczenie, a także w sferze
organizacyjnej, to jest: absencja chorobowa, konflikty
w pracy, wypadki przy pracy.
Ograniczanie zagrożeń zawodowych w zakładach
zajmujących się produkcją wyrobów tartacznych
i wyrobów z drewna
W ramach realizacji kampanii OIP w Opolu zorganizował szkolenie dla pracodawców z branży obróbki
drewna. Celem szkolenia była poprawa stanu przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności
bezpieczeństwa i higieny pracy w tartakach i zakładach stolarskich oraz pomoc pracodawcom w dostosowaniu zakładu do obowiązującego prawa. W zorganizowanym szkoleniu uczestniczyło 8 pracodawców.
Ponadto podczas XIX Międzynarodowych Zawodów
Drwali w Bobrowej, OIP Opole zorganizował punkt informacyjny, w którym inspektorzy pracy przekazywali
uczestnikom informacje o realizowanym programie,
jego założeniach oraz celach. Była to doskonała okazja, aby spotkać się i porozmawiać o kampanii z wieloma pracodawcami z branży obróbki drewna.
Działania informacyjne dotyczące bhp
pracowników tymczasowych - w ramach kampanii
SLIC
W celu ograniczenia poziomu zagrożeń wypadkowych
i zawodowych w firmach zatrudniających pracowników
tymczasowych inspektor pracy OIP Opole przeprowadził szkolenie dla agencji zatrudnienia. W szkoleniu
uczestniczyli przedstawiciele 34 agencji. Przedmiotowe szkolenie odbyło się w trakcie seminarium, które
zostało zorganizowane w ramach Europejskich Dni
Pracodawcy.
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Działania skierowane do studentów,
uczniów i dzieci
Program edukacyjny „Kultura bezpieczeństwa”
W edycji 2017/2018 program edukacyjny „Kultura bezpieczeństwa” niezmiennie cieszył się popularnością.
Świadczy o tym liczba uczniów, którzy wzięli udział
w zajęciach realizowanych w ramach programu - 2060
uczniów i 407 studentów. Co roku do realizacji programu przystępują nowe szkoły, a te które uczestniczyły już w programie kontynuują go
w kolejnych
latach. Udział młodzieży w zajęciach traktowany jest
jako istotny element oddziaływania wychowawczego.
Realizacja programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa” będzie kontynuowana w kolejnych latach.
Idea programu polega na podniesieniu wśród młodzieży szkolnej i akademickiej poziomu wiedzy z zakresu
prawnej ochrony pracy oraz bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Ponadto kształtuje świadomość
zagrożeń zawodowych występujących w środowisku
pracy wśród uczniów szkół średnich i zawodowych
oraz studentów (w szczególności kształcących się
w zawodach branż podwyższonego ryzyka, np. w budownictwie). Program realizowany jest we współpracy
z nauczycielami, wykładowcami akademickimi oraz
instytucjami oświatowymi, a także partnerami, którzy
są zainteresowani problematyką upowszechniania
kultury praworządności i bezpieczeństwa pracy.
Konkurs „Poznaj swoje prawa w pracy” – edycja
2017/2018
W edycji 2017/2018 konkursu „Poznaj swoje prawa
w pracy” na etapie szkolnym uczestniczyło 563 uczniów z 30 szkół. Dla porównania w poprzedniej edycji
było to odpowiednio: 328 uczniów i 25 szkół. Oznacza to duży wzrost zainteresowania konkursem. Do
etapu regionalnego zakwalifikowało się 60 uczniów,
jednakże faktycznie do eliminacji konkursowych na
tym etapie przystąpiło 56 uczniów z 28 szkół. Etap regionalny konkursu został przeprowadzony 09 marca
2018r. w Miejskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli
w Opolu. Pytania do etapu regionalnego zostały przygotowane przez komisję konkursową powołaną przez
Okręgowego Inspektora Pracy. Podczas eliminacji
zorganizowano we współpracy ze Stowarzyszeniem
Ratowników Medycznych pokaz ratownictwa medycznego dla uczniów oraz nauczycieli.

Bezpieczeństwo na wsi
Bezpieczne Gospodarstwo Rolne
W ramach promocji zasad ochrony zdrowia i życia
w gospodarstwach rolnych po raz XVI zorganizowano
Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo
Rolne. Na terenie województwa opolskiego przeprowadzono etapy powiatowe i wojewódzki. Do konkursu
zgłosiło się łącznie 27 gospodarstw rolnych z terenu
województwa opolskiego.
W pracach Komisji Konkursowej uczestniczyli przedstawiciel Oddziału Regionalnego KRUS w Opolu,
Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu, Izby Rolniczej w Opolu, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa w Opolu, Opolskiego Ośrodka Doradztwa
Rolniczego w Łosiowie oraz Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin.
Komisja konkursowa oceniała zgłoszone gospodarstwa, biorąc pod szczególną uwagę: ład
i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk
pracy, stan budynków inwentarskich i gospodarczych,
wyposażenie maszyn i urządzeń używanych w gospodarstwie w osłony ruchomych części, podpory i inne
zabezpieczenia przed wypadkami, stan techniczny
maszyn i urządzeń stosowanych w gospodarstwie,
warunki obsługi i bytowania zwierząt gospodarskich
oraz stosowanie, stan i jakość środków ochrony osobistej, jak również rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na bezpieczeństwo osób pracujących
i przebywających w gospodarstwie rolnym oraz estetykę gospodarstw.
Na podstawie „arkuszy oceny gospodarstwa” Komisje Powiatowe wyłoniły laureatów w poszczególnych
powiatach, z kolei Komisja Wojewódzka wytypowała
trzech finalistów województwa opolskiego. W listopadzie w Centrum Wystawienniczo Kongresowym
w Opolu, podczas uroczystego podsumowania działalności prewencyjnej, Okręgowy Inspektor Pracy
wręczył wyróżnionym rolnikom nagrody w postaci pamiątkowych statuetek. Uroczystość podsumowania
konkursów PIP zgromadziła wielu gości, w tym przedstawicieli władz samorządowych, organizacji zrzeszających pracodawców, regionalnych struktur związków
zawodowych i członków wojewódzkich komisji działających na rzecz ochrony pracy.

Wieloletnia realizacja w OIP Opole konkursu „Poznaj
swoje prawa w pracy” pozwoliła na wypracowanie dobrych praktyk organizacyjnych, które były stosowane
również w edycji konkursu 2017/2018. Dotyczy to np.
kwestii związanych z udostępnianiem uczestnikom
wyników, jakie osiągnęli na etapie regionalnym oraz
centralnym, przekazywanie dodatkowych materiałów
edukacyjnych laureatom etapu regionalnego (tekstów
przepisów prawnych oraz broszur informacyjnych wydawanych przez Państwową Inspekcję Pracy).
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„Szanuj życie! Bezpieczna praca w gospodarstwie
rolnym” - kampania informacyjno-promocyjna.
Główne cele Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu na rzecz ochrony pracy w rolnictwie indywidualnym
w 2018 r. realizowane były przy aktywnym udziale
członków Wojewódzkiej Komisji ds. BHP w Rolnictwie,
działającej nieprzerwanie przy Okręgowym Inspektoracie Pracy w Opolu od 1994 roku. Plan pracy Komisji
nakreślał zadania i działania szczególnie ukierunkowane na edukację rolników i członków ich rodzin.
W celu upowszechniania zasad bezpieczeństwa pracy
w rolnictwie OIP przeprowadzał liczne szkolenia dla
rolników, spotkania z dziećmi oraz młodzieżą, wizytacje gospodarstw rolnych.
W 2018 roku przeprowadzono 39 szkoleń dla 896
rolników. Głównym celem spotkań było podnoszenie
wiedzy rolników oraz członków ich rodzin na temat
zagrożeń zawodowych występujących podczas pracy
w gospodarstwie rolnym, propagowanie bezpiecznych
zachowań na wsi oraz kultury bezpiecznej i higienicznej pracy wśród społeczności wiejskiej.
Dodatkowymi adresatami działań prewencyjno-promocyjnych były dzieci rolników. W 2018 roku zorganizowano szkolenia dla 186 dzieci z terenów wiejskich.
Głównym celem spotkań było kreowanie właściwych
postaw i nawyków u dzieci i młodzieży wiejskiej oraz
uwrażliwianie ich na problem skali niebezpieczeństw
związanych z pomaganiem rodzicom przy pracy
w gospodarstwach rolnych oraz zagrożeń związanych
z przebywaniem i zabawą na obszarach wiejskich. W
ramach akcji „Bezpieczne lato” przedstawiciele OIP
obecni byli na koloniach dla dzieci i młodzieży, głównie z rodzin rolniczych. Młodzież wówczas brała udział
w zajęciach na temat bezpieczeństwa na wsi.
Kolejne działania promocyjne na rzecz ochrony pracy
w rolnictwie indywidualnym polegały na prowadzeniu
wizytacji prac polowych i gospodarstw rolnych. Wizytacje prowadzili wytypowani inspektorzy pracy i członkowie Wojewódzkiej Komisji ds. BHP w Rolnictwie. W
2018r. przeprowadzono 288 wizytacji, w tym 86 wizytacji gospodarstw rolników indywidualnych, 83 wizytacje żniwnych prac polowych, 87 wizytacji transportu rolniczego, 3 wizytacje podczas prac związanych
z uprawą gleby i roślin oraz wizytacje w ramach Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Wzorem lat
ubiegłych wizytacje były przeprowadzone przy współudziale przedstawicieli: Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Państwowych
Powiatowych Inspektorów Sanitarnych, Policji, Straży
Pożarnej, sołtysów wsi wizytowanych gospodarstw
oraz przedstawicieli szkół rolniczych, którzy wizytowali gospodarstwa przyjmujące uczniów w celu odbycia
praktyki zawodowej.
W 2018 roku stwierdzono poprawę warunków bezpieczeństwa i zmniejszenia ilości zagrożeń w wizytowanych gospodarstwach, w porównaniu do latach poprzednich. W większości wizytowanych gospodarstw

maszyny i sprzęt rolniczy były sprawne, ze wszystkimi
wymaganymi osłonami w nienagannym stanie, wałki
przekazu mocy wyposażone w osłony, przyczepy wyposażone w urządzenia (sprężyny) utrzymujące zaczepy w pozycji poziomej, zabezpieczone były otwory
technologiczne i wejścia na poddasze strychów i stodół. Jest to zjawisko pozytywne i dające podstawy do
stwierdzenia, iż prowadzona działalność prewencyjna
jest słuszna oraz skuteczna.
Konkursy wiedzy o bezpieczeństwie w rolnictwie
dla dzieci i młodzieży
Zgodnie z planem działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy na wsi, w dniu 06 listopada 2018
r. komisja konkursowa rozstrzygnęła tegoroczny konkurs dla uczniów szkół podstawowych, pt. ”Zagrożenia
wypadkowe w gospodarstwach wiejskich w oczach
dziecka”. Prace w formie rysunkowej przedstawiały
zagrożenia dla zdrowia i życia, z jakimi można spotkać
się w rolnictwie. W 2018 roku do konkursu zgłoszono
150 prac plastycznych z 18 publicznych szkół podstawowych województwa opolskiego. Konkurs zorganizowany był przez członków Wojewódzkiej Komisji ds.
Bezpieczeństwa Pracy w Rolnictwie działającej przy
Okręgowym Inspektoracie Pracy w Opolu.
W dniu 06 grudnia 2018 r. w Miejskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Opolu, Wojewódzka Komisja ds.
BHP w Rolnictwie działająca przy Okręgowym Inspektoracie Pracy w Opolu, zorganizowała finał XXIV Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o BHP w Rolnictwie.
W finale wzięło udział 18 uczniów ze szkół ponadpodstawowych i 23 gimnazjalnych wyłonionych w eliminacjach na szczeblu powiatowym. Zadaniem uczestników finału było udzielenie poprawnych odpowiedzi
na pytania przygotowane przez członków Wojewódzkiej Komisji ds. BHP w Rolnictwie. Pytania dotyczyły obszarów wiedzy: bezpieczeństwo i higiena pracy
w rolnictwie, świadczenia rentowe i emerytalne oraz
zasiłki chorobowe przysługujące rolnikom, a także
bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz bezpieczeństwo pożarowe. W skład Komisji Konkursowej weszli
przedstawiciele: Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Opolu, Okręgowego
Inspektoratu Pracy w Opolu, Opolskiego Kuratorium
Oświaty, Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie, Komendy Wojewódzkiej Państwowej
Straży Pożarnej, Komendy Wojewódzkiej Policji.
Podstawowym celem Konkursu Wiedzy o BHP w Rolnictwie, który od 24 lat jest organizowany na Opolszczyźnie, to prowadzenie profilaktyki wśród młodzieży szkolnej, która niejednokrotnie uczestniczy
w pracach prowadzonych w gospodarstwach rolnych
i spotyka się z szeregiem zagrożeń tam występujących. Mamy nadzieję, że dobrze wykształcona, świadoma młodzież, będzie w przyszłości aktywnie uczestniczyć w tworzeniu systemu ochrony pracy w rolnictwie
indywidualnym, tak, aby stale ograniczać poziom wypadkowości w tym sektorze gospodarki. Jednocześnie
konkursy, dot. przedstawionej problematyki są formą
dodatkowej edukacji młodzieży szkolnej z zakresu
bezpieczeństwa i higieny pracy. Jest to potrzebna ini-
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cjatywa, szczególnie z uwagi na brak tego rodzaju tematyki w programach nauczania w szkołach.
Współpraca z mediami
W ramach realizacji zadań promocyjnych kontynuowano współpracę z mediami. Na łamach „Nowej
Trybuny Opolskiej” oraz w lokalnych gazetach samorządowych ukazało się 5 artykułów poświęconych
problemom bezpiecznych zachowań w rolnictwie. W 4
wywiadach, udzielanych lokalnym rozgłośniom radiowym, poruszano problemy zatrudniania dzieci w gospodarstwach rolnych, apelowano do rolników o zachowanie ostrożności i przestrzeganie bezpiecznych
metod pracy podczas prac polowych. W 3 reportażach
telewizyjnych zrealizowanych przez Redakcje TVP
Opole prezentowano problemy zagrożeń dla życia
i zdrowia dzieci wiejskich, omawiano stan bezpieczeństwa w gospodarstwach rolnych, a także przybliżono
sylwetki rolników wyróżnionych w Ogólnopolskim Konkursie „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”. Dodatkowo
w ramach stałej współpracy w Kurierze Rolniczym wydawanym przez OODR Łosiów ukazywały się materiały promujące bezpieczną pracę w rolnictwie.

w tym:
• w kategorii zakładów małych, zatrudniających do
50 pracowników, udział wzięło 5 pracodawców,
• w kategorii zakładów średnich, zatrudniających
od 50 do 250 pracowników, udział wzięło 5 pracodawców,
• w kategorii zakładów dużych, (powyżej 250 osób
zatrudnionych), udział wzięło 3 pracodawców.
Komisja konkursowa powołana przez okręgowego inspektora pracy, na podstawie przedstawionych wniosków i wyników kontroli z minionych trzech lat, postanowiła wyróżnić i nagrodzić 10 pracodawców. Wzorem
lat ubiegłych, osoby reprezentujące wyróżnione podmioty w trackie uroczystej gali podsumowującej działalność prewencyjno-promocyjną prowadzoną przez
PIP na terenie woj. opolskiego, odebrały nagrody rzeczowe.

Konkursy skierowane do
pracodawców, związkowców i służb
BHP
„Buduj bezpiecznie” - konkurs PIP promujący
pożądane postawy
Przeprowadzony w roku 2018 Konkurs „Buduj bezpiecznie” po raz kolejny potwierdził, że zgłoszeni do
niego pracodawcy i przedsiębiorcy branży budowlanej
na co dzień stosują w swojej działalności sprawdzone
rozwiązania techniczne. Realizowane przez nich kontrakty cechuje wysoka kultura wykonawstwa i nie ulegają naciskom konkurencji w zakresie ubiegania się
o umowy. Mogą być przykładem dla innych wykonawców z branży w zakresie zatrudniania pracowników,
czy też inwestowania w dziedzinie bezpieczeństwa
i higieny pracy. Na początku 2018 roku inspektorzy
pracy wytypowali wykonawców, którzy kwalifikowali się do udziału w konkursie na podstawie kryteriów
określonych w regulaminie. Wytypowani wykonawcy
wyrazili zgodę na udział w konkursie i złożyli stosowne
wnioski. Kontrole na budowach potwierdziły zasadność zgłoszenia się do konkursu przedsiębiorców.
„Pracodawca - Organizator Pracy Bezpiecznej”
Wieloletnie doświadczenia i ranga Konkursu powodują, że Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu, kładzie
szczególny nacisk na rozpowszechnienie konkursu
wśród szerokiego grona odbiorców. Informacja o konkursie wraz z regulaminem i załącznikami została
rozesłana do organizacji i związków pracodawców
województwa opolskiego oraz starostw powiatowych,
celem rozpropagowania wśród przedsiębiorców.

Na fotografii Z-ca Głównego Inspektora Pracy Andrzej Kwaliński
oraz Okręgowy Inspektor Pracy w Opolu Arkadiusz Kapuścik
w trakcie wręczania nagród laureatom konkursu „Pracodawca
- Organizator Pracy Bezpiecznej” w kategorii zakładów zatrudniających pow. 250 pracowników.
„Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy”
W celu promowania działalności społecznych inspektorów pracy, tak jak w latach ubiegłych, również w roku
2018 ocenie komisji konkursowej podlegały działania
na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy, a w szczególności eliminowanie zagrożeń wypadkowych oraz
nadzór nad czynnikami szkodliwymi występującymi
w środowisku pracy realizowane przez SIP na terenie
woj. opolskiego. Przeprowadzenie kolejnej edycji konkursu bez ścisłej współpracy z Klubem SIP funkcjonującym przy Zarządzie Regionu NSZZ „Solidarność”
Śląska Opolskiego byłoby niemożliwe.
Efektem działań i starań jakie podjęto, było zgłoszenie do udziału w konkursie ogółem
5 społecznych
inspektorów pracy. Komisja konkursowa postanowiła
wyróżnić i nagrodzić wszystkich uczestników konkursu. Przyznano 3 nagrody oraz 2 wyróżnienia.
Uroczyste podsumowanie oraz wręczenie pamiątkowych statuetek nastąpiło w trakcie gali podsumowującej działalność prewencyjną Okręgu.

Efektem działań i starań jakie podjęto, było zgłoszenie do udziału w konkursie ogółem 13 pracodawców,
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Zadanie własne Okręgu
Bobrowa – XIX Międzynarodowe Zawody Drwali
– promowanie pożądanych postaw
w zakresie bezpieczeństwa pracy przy
pozyskiwaniu drewna.
Trzydziestu mistrzów piły i siekiery z Polski, Słowacji, Niemiec, Francji i Szwecji przystąpiło po raz dziewiętnasty do rywalizacji o miano najlepszego drwala.
Wzorem lat ubiegłych honorowy patronat nad zawodami objął Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu. Zawody trwały dwa dni, a ich program obejmował pięć
konkurencji. Przed rozpoczęciem zawodów przedstawiciele OIP przypomnieli wszystkim zawodnikom o zasadach bezpieczeństwa i zdrowej rywalizacji. Wszyscy
uczestnicy przystępujący do rywalizacji byli zgodnie
z przepisami ubrani i wyposażeni w hełmy ochronne,
ochronniki słuchu, stosowne ochrony twarzy, rękawice
oraz odpowiednią odzież.

Konkurencja sprawdzająca dokładność przerzynki kłody. W tym
przypadku liczyła się przede wszystkim precyzja, aby nie uszkodzić deski podłożonej pod kłodę.

W trakcie trwania zawodów inspektorzy pracy udzielali porad w zorganizowanym stoisku informacyjnym.
Odwiedzających stoisko OIP interesowały publikacje
PIP dotyczące bezpiecznego pozyskiwania drewna,
wykonywania prac polowych oraz informatory dla pracodawców. Młodzież kończąca naukę była zainteresowana poradnikiem dla osób podejmujących pierwszą
pracę, broszurami dotyczącymi umów o pracę i czasem pracy. Dla najmłodszych przygotowano liczne
konkursy plastyczne „Bezpiecznie na wsi i w lesie”
z nagrodami, a dla gimnazjalistów oraz młodzieży ponadgimnazjalnej przeprowadzono konkurs na temat
wiedzy o bezpieczeństwie, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa w trakcie pozyskiwania
drewna.
Złożona przerzynka kłód. Zawodnik przecina kłodę umieszczoną pod odpowiednim kątem. Profil przecięcia musi być jak najbardziej płaski.

Zawodnik podczas konkurencji obalania drzewa na cel. Zadaniem było obalić drzewo z jak największą dokładnością we
wcześniej wskazane miejsce.
Okrzesywanie - najbardziej widowiskowa konkurencja zawodów.
Zadaniem zawodników startujących na dwóch równoległych stanowiskach, było jak najszybsze i najdokładniejsze okrzesanie
kłody.
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Współpraca krajowa
Inspekcja transportu drogowego

Urząd dozoru technicznego

W siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Opolu zorganizowano szkolenie dla
inspektorów ITD oraz Izby Celnej z zakresu zmian
w ustawie o transporcie drogowym.

W siedzibie Urzędu Dozoru Technicznego w Opolu
przedstawiciel OIP w Opolu przeprowadził szkolenie
w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na placu budowy. Główną tematyką szkolenia były zagadnienia związane z zabezpieczenie stanowisk pracy na
budowie, na wysokości i w wykopach.

Lasy państwowe
W ramach współpracy przedstawiciel OIP w Opolu
wziął udział w charakterze wykładowcy, w szkoleniu
organizowanym przez „Państwowe Gospodarstwo
Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Zawadzkie”.
Straż graniczna
Na mocy stałej, efektywnej współpracy przeprowadzono szkolenie dla przedstawicieli Straży Granicznej
oraz służb zajmujących się kontrolą legalności zatrudnienia cudzoziemców. Szkolenie odbyło się w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu.
Urzędy pracy
W siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnie
przedstawiciel OIP w Opolu uczestniczył w targach
pracy. Była to doskonała okazja do porozmawiania
z odwiedzającymi mieszkańcami oraz przedstawicielami firm na temat zatrudnienia, odbycia stażu czy
praktyki. Poruszano zagadnienia z zakresu praw pracowniczych.
Stacja sanitarno-epidemiologiczna
W siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu przeprowadzono szkolenie dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej, pracowników służb
pracowniczych oraz Powiatowych Inspektorów. Podczas szkolenia poruszona została tematyka związana
z mobbingiem oraz szeroko pojętym prawem pracy.

Policja
Na zaproszenie Komendanta Komisariatu Policji w Otmuchowie, Nadinspektor pracy uczestniczył w debacie
społecznej, która odbyła się w sali Gminnego Ośrodka
Kultury w Kamienniku. Celem spotkania z uczestnikami debaty było podniesienie ich świadomości oraz
uwrażliwienie na sytuacje, w których mogą stać się
ofiarami przestępstwa. Ponadto uczestnicy debaty
dowiedzieli się, jak uchronić się przed niebezpieczeństwami, z jakimi mogą się spotkać jako uczestnicy ruchu drogowego. W trakcie swojego wystąpienia, Nadinspektor przedstawił problematykę bezpieczeństwa
w rolnictwie indywidualnym obejmującą zagrożenia
wypadkowe występujące podczas prac w gospodarstwach wiejskich. Poruszył również temat zagrożeń
zdrowotnych dla mieszkańców terenów wiejskich
w miejscach wykonywania prac rolniczych w narażeniu na zapylenie oraz podczas stosowania środków
ochrony roślin. W spotkaniu uczestniczyło 21 osób,
które z zaciekawieniem przeglądały i zabierały przywiezione materiały promocyjne PIP z zakresu bezpieczeństwa pracy w rolnictwie oraz pozytywnie odniosło
się do zorganizowanej debaty.
Współpraca międzynarodowa
W roku 2018r. pracownicy OIP w Opolu nie podjęli
współpracy międzynarodowej w zakresie działań prewencyjno-kontrolnych.

Ocena rozwiązań prawnych z zakresu prawnej ochrony pracy
Ocena
funkcjonowania
przepisów
ustawy
ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz
w niektóre inne dni i związanych z nimi uprawnień
PIP dotyczących prowadzenia kontroli w zakresie
przestrzegania przepisów ustawy.
Kontrole małych sklepów należących do jednej z sieci stanowiły istotny odsetek wszystkich kontroli przestrzegania przepisów ustawy z dnia 10 stycznia 2018r.
o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz niektóre inne dni. Również większość zgłoszeń telefonicznych kierowanych do OIP w Opolu dotyczyło franczyzobiorców prowadzących punkty handlowe. Zgodnie
z dokonanymi ustaleniami w przypadku stwierdzenia
naruszenia przepisów ustawy, inspektorzy kierowali
wnioski o ukaranie do sądów.
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Osoby obwinione prowadzące sklepy w przedmiotowej sieci każdorazowo (poza 1 przypadkiem) składały
sprzeciw od wyroku nakazowego. W postępowaniu
zwyczajnym sądy pierwszej instancji uniewinniały osoby obwinione od zarzucanych czynów lub odmawiały
wszczęcia postępowania z uwagi na brak znamion czynu zabronionego. Wszystkie zaskarżone przez oskarżyciela publicznego wyroki, rozpatrzone po wniesieniu
apelacji od wyroku sądu pierwszej instancji, przez Sąd
Okręgowy w Opolu zostały utrzymane w mocy. Jednolita linia orzecznicza przyjęta przez sądy stanowiła, że
placówki handlowe sieci posiadające zawarte umowy
z operatorem pocztowym, posiadają status placówki
pocztowej w rozumieniu art. 3 pkt 15 ustawy Prawo
pocztowe.
W ocenie sądów opisywane placówki handlowe świad-
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czące usługi pocztowe stanowiące minimalny udział
w prowadzonej działalności gospodarczej, mogą prowadzić handel oraz wykonywać inne czynności związane z handlem w niedziele i święta oraz w niektóre
inne dni objęte zakazem, korzystając w wyłączenia
wymienionego w art. 6 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 10
stycznia 2018r. o ograniczeniu handlu w niedziele
i święta oraz w niektóre inne dni, gdyż powyższy przepis nie wymaga aby usługi pocztowe stanowiły przeważającą działalność takiej placówki.
Ocena funkcjonowania unormowań dotyczących
umów terminowych
Począwszy od 22 lutego 2016r. weszły w życie znowelizowane przepisy dotyczące zatrudniania pracowników na podstawie umów terminowych. W zeszłym
roku zaś minęły pierwsze okresy 33 miesięcy. Na
etapie wprowadzania nowych przepisów, jak i nadal
spore wątpliwości budzi art. 251 § 4 pkt 4 Kodeksu pracy, dopuszczający zatrudnianie na podstawie umów
o pracę na czas określony bez ograniczeń dotyczących liczby umów, jak i czasu ich trwania. Brak wyjaśnienia w przepisach pojęcia co należy rozumieć przez
„uzasadnione potrzeby pracodawcy” przysparza trudności w ustalaniu czy wskazane w umowach o pracę
okoliczności uzasadniają zawarcie umowy, o której
mowa w art. 251 § 4 pkt 4 Kodeksu pracy. Natomiast,
mała ilość stwierdzonych przez inspektorów pracy
nieprawidłowości w przedmiotowym zakresie, może
świadczyć o tym, że pracodawcy ostrożnie sięgają po
rozwiązanie określone w tym przepisie.
Z praktycznego punktu widzenia, należy zauważyć, że
brakuje wzoru zawiadomienia właściwego okręgowego inspektora pracy o zawarciu umowy, o której mowa
w art. 251 § 4 pkt 4 Kodeksu pracy. Na chwilę obecną
pracodawcy w dowolny sposób ustalają treść w/w zawiadomienia, co powoduje, że np. podczas kontroli nie można ustalić czy okazane przez pracodawcę
zawiadomienie odnosi się do konkretnego pracownika
i umowy o pracę.
Duża część zagadnień poruszanych przez pracodawców podczas kontroli, odnosi się kwestii ustalania długości okresów wypowiedzenia umów o pracę
na czas określony tj. ustalania stażu pracy u danego
pracodawcy. Pracodawcy mają trudność w określeniu,
które okresy zatrudnienia należy brać pod uwagę tj.
okresy zatrudnienia przed wejściem w życie znowelizowanych przepisów dot. umów terminowych, czy też
tylko okres zatrudnienia od 22 lutego 2016r.
Znaczne problemy pracodawcy zgłaszają również
w kwestii ustalania okresu trwania umów i co się z tym
wiąże, z liczeniem umów o pracę na czas określony.
Powyższe wątpliwości wynikają z braku uregulowań
w Kodeksie pracy w zakresie liczenia terminów oraz
nieczytelności przepisów ustawy z dnia 25 czerwca
2015r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw w przedmiotowym zakresie.
Analizując treść obowiązujących przepisów dotyczących umów terminowych, nasuwa się jeszcze jeden

ważny wniosek, a mianowicie, brak wykroczenia za
zawarcie umowy o pracę na czas określony, o których
mowa 251 § 4 pkt 1-4 Kodeksu pracy, w sytuacji kiedy
stan faktyczny stwierdzony podczas kontroli, nie uzasadnia nawiązania stosunku pracy na podstawie takiej
umowy.
Minimalna stawka godzinowa dla umów zlecenie
i umów o świadczenie usług.
Analiza wyników kontroli wskazuje, że skala naruszeń
prawa w zakresie zapewnienia minimalnej stawki godzinowej dla osób wykonujących zlecenie lub świadczących usługi jest niewielka. Zdecydowana większość kontrolowanych przedsiębiorców przestrzega
przepisów wprowadzonych z dniem 01 stycznia 2017r.
Wskazać należy, że najczęściej naruszenia dotyczyły
zaniżenia wynagrodzenia wynikającego z wysokości
minimalnej stawki godzinowej – 26,90% stwierdzonych nieprawidłowości. W 2018 roku przepisy ustawy
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę gwarantowały zleceniobiorcom oraz osobom świadczącym usługi
otrzymanie wynagrodzenia w wysokości co najmniej
13,70 zł za godzinę pracy. Wskazane regulacje prawne w żaden sposób nie normują zagadnień związanych dokonywaniem potrąceń z wynagrodzenia zleceniobiorców na rzecz zleceniodawców np. kosztów
zakwaterowania lub kwot za przydzieloną odzież roboczą. Brak regulacji prawnych może powodować próby
obejścia przepisów o minimalnej stawce godzinowej.
Minimalna stawka godzinowa nakłada obowiązek potwierdzania liczby godzin, które zostały przeznaczone
na realizację zadań wynikających z umowy zlecenia
lub umowy o świadczenie usług. Przepis nie nakłada
wprost obowiązku prowadzenia ewidencji godzin pracy a jedynie potwierdzania liczby godzin wykonywania pracy. Ustawodawca powinien wprowadzić bezwzględny obowiązek prowadzenia ewidencji godzin,
spoczywający na zleceniodawcy bądź zlecającemu
wykonanie usług. Obowiązek ten powinien być obwarowany sankcją wykroczeniową, co pozwoliłoby
prowadzącym kontrolę inspektorom pracy na bardziej
skuteczne egzekwowanie przestrzegania przepisów
w zakresie minimalnej stawki godzinowej.
Wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości
minimalnej stawki godzinowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami, należy wypłacać w formie pieniężnej.
W przypadku umów zawartych na czas dłuższy niż jeden miesiąc, wypłaty wynagrodzenia należy dokonywać co najmniej raz w miesiącu. Obowiązujące w tym
zakresie przepisy w dalszym ciągu nie pozwalają, przy
umowie zlecenia zawartej na dany miesiąc (od pierwszego do ostatniego), na dokonanie wypłaty w dniu 10
tego następnego miesiąca. Powyższe uniemożliwia
przedsiębiorcom zsynchronizowanie terminów wypłat
dla pracowników oraz dla osób świadczących pracę
na podstawie umów zleceń bądź umów o świadczenie usług. Warto zatem byłoby się zastanowić, czy
nie należałoby wprowadzić do ustawy o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę rozwiązań analogicznych do
zastosowanych w art. 85 Kodeksu pracy.
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Działalność kontrolna inspektorów pracy wykazała także nieprawidłowości w zakresie zawierania umów cywilnoprawnych. Wydaje się też, że konieczne jest rozważenie innych zmian legislacyjnych zmierzających
do ograniczenia naruszeń, np. poprzez wprowadzenie
obowiązku zawarcia umowy cywilnoprawnej, polegającej unormowaniom o minimalnej stawce godzinowej,
w formie pisemnej przed rozpoczęciem pracy.
Legalność zatrudnienia.
Wprowadzenie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z dniem 1 stycznia 2018r. nowych zasad w zakresie rozliczania przez przedsiębiorców składek na
ubezpieczenie społeczne, utrudniło w sposób znaczący a także wydłużyło czas kontroli terminowego odprowadzania składek na fundusz pracy.
Jakkolwiek jest to zapewne zmiana, która ma ułatwić
przedsiębiorcom rozliczenie się z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
Najważniejszy problem, z którym przyszło się zmierzyć
inspektorom pracy jest ustalenie, w kontekście popełnienia wykroczenia, w jakim okresie i za jaki miesiąc
pracodawca nie opłacił składek na Fundusz Pracy. Nie
jest w tym zakresie pomocna platforma EPUE. Wielokrotnie w trakcie kontroli nie udało się ustalić w sposób jednoznaczny księgowania środków wpłaconych
przez pracodawcę.

Problemy te utrudniają, a w niektórych sytuacjach
wprost uniemożliwiają sprecyzowanie zarzutu odnośnie nieodprowadzania bądź nieterminowego odprowadzania składek funduszu pracy. Ostatecznie nie pozostaje nic innego jak zobowiązanie przedsiębiorcy do
wystąpienia do ZUS o „rozliczenie konta w ZUS” bądź
osobiste wystąpienie do zakładu o wskazanie stanu
konta przedsiębiorcy. Postępowanie takie znacząco
wydłuża czas przeprowadzania czynności kontrolnych.
Pozytywną zmianą jest natomiast dopuszczenie przez
ustawodawcę możliwości nakładania na pracodawcę
kary grzywny w formie mandatu za kwestie związane
z Funduszem Pracy. Na pewno usprawni to prowadzenie postępowań wykroczeniowych, a jednocześnie
zapewni współmierność nakładanych kar do wysokości nieodprowadzonych składek na fundusz pracy.
Dotychczasowa praktyka kierowania wniosków o ukaranie do Sądów za nie zapłacone składki w wysokości
często oscylującej w wysokości kilkuset złotych, przy
zagrożeniu karą grzywny od 3000,00 zł nie była współmierna. Należy podkreślić, że zmiana przepisów będzie miała na pewno pozytywny wydźwięk ze względu na ekonomikę postępowania. Zmniejszy się ilość
wniosków o ukaranie kierowanych do sądów. Obecnie
do sądu kierowane są wnioski w rażących przypadkach, bądź jeżeli przedsiębiorca odmówi przyjęcia
mandatu karnego.

Rok 2018 w działności OIP Opole - podsumowanie i wnioski
Rok 2018 charakteryzował się mniejszą dynamiką
zmian w prawie pracy w stosunku do lat 2016-2017,
kiedy to zmieniły się przepisy dotyczące zawierania
umów terminowych (rok 2016), czy weszły w życie
nowe rozwiązania w obszarze pracy wykonywanej
przez zleceniobiorców oraz także samozatrudnionych
poprzez wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej
(rok 2017).
Zatem rok 2018 był czasem prowadzenia między innymi ukierunkowanych i pogłębionych kontroli mających
na celu sprawdzenie stanu przestrzegania wprowadzonych wcześniej przepisów, wykrycia przyczyn i eliminacji skutków ewentualnych nieprawidłowości i naruszeń prawa oraz kontynuowania rutynowych działań
kontrolnych, zadań prewencyjnych i promocyjnych.
Kontrole zawierania umów terminowych nie wykazały
praktycznie w ogóle występowania problemów w tym
obszarze. Pracodawcy najwyraźniej zaakceptowali
zmiany legislacyjne i dostosowali rodzaj umowy i czas
jej trwania do potrzeb i możliwości organizacyjnych.
Nie pojawiły się także w roku 2018 większe problemy
z wykorzystywaniem niezgodnie z przeznaczeniem
możliwości stosowania wyjątków od reguły ograniczonej liczby i czasu trwania umów na czas określony.
Rok 2018 to także okres wzmożonych kontroli
w zakresie stosowania minimalnej stawki godzinowej
- przeprowadzono ich 674. Kontrolą objęto 2 883 osób
zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych.
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W stosunku do zaledwie 82 osób (tj. 2,8%) zaniżono
lub nie wypłacono wynagrodzenia wynikającego z minimalnej stawki godzinowej. Kolejny rok będzie zatem
kontynuacją kontroli w tym obszarze i konsekwentnym
działaniem mającym eliminować nieprawidłowości
i edukować strony stosunku pracy w zakresie prawidłowego rozliczania umów.
W związku z wejściem w życie z dniem 01 marca 2018 r. ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz niektóre inne dni, inspektorzy pracy
w 794 placówkach handlowych sprawdzili, czy przedsiębiorcy dostosowali się do ograniczeń wynikających
z zakazu handlu. Zgodnie z prawem handel w niedzielę w 2018 roku był dozwolony jedynie w pierwszą
i ostatnią niedzielę każdego miesiąca (z wyjątkami).
W toku podjętych czynności, w 28 przypadkach ujawniono nieprzestrzeganie zakazu pracy w placówkach
handlowych, co stanowiło 3,5 % skontrolowanych
sklepów. Na terenie działania OIP w Opolu nie ujawniono szczególnie rażących naruszeń w zakresie zakazu handlu w niedzielę, a w trakcie kolejnych kontroli
w podmiotach, w których ujawniono nieprawidłowości
polegające na zatrudnianiu lub powierzaniu pracy zarobkowej w handlu w niedziele i święta oraz inne dni
objęte zakazem nie wykazano ponownych nieprawidłowości w przedmiotowym zakresie. Oznacza to, że
w tym obszarze, pracodawcy w większości dostosowali się do obowiązujących przepisów.
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Równie ważnym zadaniem realizowanym w roku
2018 przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu było
sprawdzanie stanu przestrzegania prawa pracy przez
podmioty zatrudniające zarówno pracowników jak i innych pracobiorców. Szczególne miejsce ze względu
na trwałość występowania zjawiska, zajmują każdego
roku kontrole poprawności naliczenia i wypłaty świadczeń pracowniczych. Obserwowana powtarzalność
zjawiska zalegania z uregulowaniem przysługujących
pracobiorcom świadczeń wymaga systemowego i konsekwentnego podejścia do kontroli i monitorowania
wykonalności decyzji płacowych inspektorów pracy
oraz realizacji wniosków w wystąpieniach pokontrolnych i realizacji poleceń. W 2018 r. konieczne było wydanie nakazów płatniczych dotyczących naliczonych
i niewypłaconych, i co ważne, bezspornych świadczeń
dla pracowników na kwotę 3.095.058 zł. Aby przybliżyć
skalę zjawiska i unaocznić jak wielkie konsekwencje
ma ona dla pracujących kwotę ww. można przedstawić jako roczną pensję brutto 114 pracowników otrzymujących minimalne wynagrodzenie za pracę. Mając
na względzie to, iż ponad 95% zakładów pracy w woj.
opolskim zatrudnia mniej niż dziesięciu pracowników
kwota ta wystarczyłaby do zaspokojenia całorocznych
roszczeń płacowych pracowników co najmniej 11 małych zakładów pracy wypłacających pensje w wysokości minimalnego wynagrodzenia. Ważne jest tu także
uświadomienie sobie, iż wynagrodzenie za pracę jest
środkiem utrzymania dla rodziny pracownika, stąd
też kredytowanie się przez pracodawcę jego kosztem
jest generowaniem problemów egzystencjalnych dla
o wiele większej liczby osób aniżeli sami pozbawieni
należnych świadczeń pracownicy. Mając świadomość
wskazanych wyżej zależności i problemów dokonujemy stałego monitoringu wykonywania zaleceń i poleceń inspektorów pracy w zakresie wypłat zaległych
świadczeń i konsekwentnie staramy się prowadzić
działania mające na celu egzekucję tychże świadczeń
na drodze stosowania grzywien w celu przymuszenia .
W roku 2018 egzekucją objęto 51 decyzji dotyczących
obowiązków płacowych na rzecz 367 pracowników
na łączną kwotę 1.097.947,45 zł. Na uwagę zasługuje jednak fakt, iż ponadto pomimo zastosowania niewładczych środków oddziaływania inspektorów pracy
w 2018 r., poza wyżej wymienioną kwotą odzyskano
dla aż 2180 pracowników 769.055,73 zł.
Kolejną ważną podkreślenia aktywnością Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu jest konsekwentnie
realizowana i pogłębiona kontrola zagadnień legalności zatrudnienia, zarówno obywateli polskich, jak
i cudzoziemców. Jak ważny udział zagadnienie to ma
w zakresie działania naszej Instytucji niech świadczy
fakt, iż w 1710 kontrolach podjęto temat legalnego zatrudniania, co stanowi aż 62,5% wszystkich przeprowadzonych w 2018 r. kontroli. Jakkolwiek w liczbach
przypadki nielegalnego zatrudniania obywateli polskich na terenie województwa opolskiego wskazywać
mogą na problem w wymiarze marginalnym (0,68%
pracowników zatrudnionych było nielegalnie spośród
tych, którzy objęci zostali kontrolą) to zdawać sobie
trzeba sprawę z szeroko rozumianego pojęcia pracy legalnej oraz ograniczeń formalnych. Dotyczy to
braku możliwości stosowania obserwacji przed roz-

poczęciem kontroli, czy ograniczonych możliwości
prowadzenia kontroli np. budów wielkoobszarowych
przy pomocy znacznej liczby osób. Aby zapobiegać
powstawaniu pokusy nielegalnego zatrudnienia wydaje się także zasadnym wprowadzenie zmian legislacyjnych uzależniających powierzenie prac dopiero po
zarejestrowaniu pracownika w systemie ubezpieczeń
społecznych. Pozwoli to na unikanie pojawiających się
przypadków okazywania podczas kontroli potwierdzonych na piśmie umów o pracę lub umów cywilnoprawnych, w sytuacji kiedy prawo zezwala na zgłoszenie
do ubezpieczenia społecznego w terminie do 7 dni od
zawarcia umowy o pracę.
Oprócz kontroli zagadnień prawa pracy rok 2018 owocował w kontrole obszaru technicznego bezpieczeństwa pracy.
Nieceniona z punktu widzenia przeciwdziałania wypadkom i zagrożeniom bezpieczeństwa w miejscu
pracy jest częsta obecność inspektorów pracy na terenie całego województwa. Ta ciężka i odpowiedzialna praca wykonywana jest w każdych warunkach atmosferycznych i pod presją czasu, a także warunków
zastanych w miejscu prowadzenia kontroli. Aktywne
wyszukiwanie zagrożeń np. na terenie realizowanych
budów, czy innych rodzajów działalności przedsiębiorców pozwala na reagowanie inspektora pracy przed
zaistnieniem zdarzenia. Rok 2018 zakończył się wydaniem 9299 środków prawnych eliminujących zagrożenia dla życia i zdrowia pracowników oraz zatrudnionych na innej podstawie niż stosunek pracy, a 40%
z nich to decyzje z rygorem natychmiastowej wykonalności albo wstrzymujące prace lub skierowujące pracowników do innych prac.
Nie należy zapominać, iż interwencje w miejscach
publicznych owocują także eliminacją zagrożeń, które
mogą dotyczyć osób postronnych, zatem liczby przedstawione w niniejszym sprawozdaniu nie oddają w pełni skali pozytywnych efektów zlikwidowania zagrożeń.
Bardzo ważną społecznie i korelującą w części ze
stanem środowiska pracy kwestią jest poziom wypadkowości. Wskaźnik częstotliwości wypadków, a także analiza ciężkości ich skutków stanowi informację
o rzeczywistych zagrożeniach, które zaktywizowały
się w wyniku działania zarówno czynników środowiska
pracy, jak i wpływu zachowania samego poszkodowanego.
Analizując lata 2012-2018 możemy wskazać na trend
spadkowy liczby ciężkich wypadków przy pracy. Rok
2018 był rekordowy jeśli chodzi o ww. okres, bowiem
zanotowaliśmy w woj. opolskim najniższą liczbę wypadków ze skutkiem ciężkich obrażeń ciała (29 poszkodowanych).
Liczba wypadków śmiertelnych w badanym okresie
jest bardzo zróżnicowana, a krzywa trendu wznosi
się bardzo nieznacznie. Rok 2018 zamknął się jednak
znaczącym spadkiem liczby wypadków śmiertelnych
(9 poszkodowanych w 2018 w stosunku do 15 w roku
2017). W roku 2018 typowanie podmiotów do kontroli
opierało się o analizę retrospektywną zarówno wyników kontroli prowadzonych w latach poprzednich, jak
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i zgłaszanych problemów w postaci skarg i wniosków
oraz różnego rodzaju zgłoszeń np. dotyczących wykonywania robót rozbiórkowych wyrobów zawierających
azbest lub zgłoszeń występowania w miejscu pracy
czynników rakotwórczych i mutagennych.
W celu odpowiedniego zdiagnozowania problemów
występujących w środowisku pracy do kontroli typowano także pracodawców lub przedsiębiorców rozpoczynających działalność. Kontrole w takich podmiotach miały charakter prewencyjny, bowiem już na
wczesnym etapie organizacyjnym były w stanie wyeliminować problemy z jakimi borykają się często zagubieni w gąszczu przepisów i obowiązków nowi przedsiębiorcy, czy pracodawcy. Takich kontroli w roku 2018
przeprowadzono na terenie woj. opolskiego 499.
Priorytetowym celem dotyczącym bezpieczeństwa
i higieny pracy jest zmniejszenie narażenia na czynniki szkodliwe dla zdrowia lub ich likwidacja oraz poprawa ochrony przed chorobami zawodowymi. W tym
zakresie działania inspekcji pracy poza kontrolami,
ukierunkowane są również na działania prewencyjne,
które mają promować bezpieczne zachowania i wspierać pracodawców w dążeniu do ograniczania zagro-
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żeń skutkujących wypadkami przy pracy i chorobami
zawodowymi.
Działalnością prewencyjną objętych zostało w roku
sprawozdawczym łącznie 4 388 podmiotów, w tym
m.in.: 523 pracodawców i przedsiębiorców, 441 pracowników, 1304 uczniów i studentów, 280 nauczycieli,
49 pracowników służb bhp, 212 społecznych inspektorów pracy oraz 1282 rolników indywidualnych.
Na uwagę zasługują konkursy wiedzy i umiejętności
w ujęciu praktycznym, a dot. bezpiecznej obsługi maszyn i urządzeń oraz umiejętności wyszukiwania zagrożeń wypadkowych w sferze bhp. Organizowane
one są w porozumieniu ze szkołami o profilu budowlanym oraz jednostkami Centrów Kształcenia Praktycznego i corocznie uczestniczy w nich coraz większa
liczba uczniów. Nie sposób tu wspomnieć o ogromnym
zainteresowaniu nauczycieli, którym bliska jest idea
uświadamiania młodych osób, a przyszłych pracowników lub pracodawców, w zakresie wpajania zasad
bezpiecznej pracy.
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